
Axel Unilenberg fyllde 90 år i maj och hedrades med en IIIstäiining (se s 158). Här hans portrflll från 1928 av 1'ännen Leo Holmgren -
från en medalj mgi1·en 1978 av AB Sporrong, som också tog fotot. 

Mynt på St Bartht!lemy 1784-1878 (3) sid 148 

En viktig arkeologisk fyndgrupp sid 150 

Skeppsvrak utanför Sydafrikas kust sid 152 

Tidiga myntsamlare i Wedbergs klippsamling sid 154 

Ny ordförande i SNF sid 160 
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MYNTAUKTION - lÖRDAGEN DEN 15 OKTOBiliR 
Nu är det återigen dags för en ny stor myntaukti on på Sheraton i Göteborg! 
Ett evenemang som blivit tradition och en trevlig träffpunkt för myntsamlare. 
Utbudet är mycket varierat och här finns objekt för de flesta samlarinriktningar. 

Några exempel på vad som utbjuds: 
l) Kristina, Plåtmynt: l Daler SM 1649 - RRR 
2) Karl XIV Johan, l Riksdaler 1827 "TROYSKA ASS" - Kung Farouks praktex! 
3) Sedel: Discontcontoiret i Götheborg, 1.000 Riksdaler 1793 - RR 

Övriga objekt presenteras i en rikt illustrerad auktionskatalog, som utkommer 
den 15 september och erhålles genom insättande av 40:- på postgiro 48 92 03-0. 

BESTÄLL AUKTIONSKATALOGEN REDAN IDAG! 

MYNTMÄSSA ! - SÖNDAGlEN DEN 16 OKTOBER 
Göteborgs första myntmässa arrangeras på Sheraton av Antikören Mynt & Antikt! 
Några av Nordens mest aktiva mynthandlare bjuder ut sina välsorter ade l ager. 

* 
* 

Mässan kompletteras dessutom med en r ad andra aktiviteter: 
Göteborgs Numismatiska Förening arrangerar en utställning, som säkert 
kommer att intressera säväl allmänheten som den erfarne samlaren. 
Den medeltida Myntsmeden präglar mäss-brakteater i begr änsad upplaga! 
De yngsta besökarna kan sysselsätta sig med "mynt-fiske" i Västerhavet. 
Ett bildspel om numismatik och myntsamlande kommer att visas. 

Entre: Tio (kronor) för de stora oc h fem för de små. 

Sheraton erbjuder mässbesökarna: Trevliga rum till weekend-priser, cafeteria, 
bar, restauranger samt mycket god service! 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG 
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Meddelanden 32:2 
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SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
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Mynt på St Barthelemy 1784 - 1878 (3) 
Av Frank Olrog 

Fig J. Portugisiska moeder a) Josef J J768, b) Maria J och Petrus l/J J778. (FOto: ATA.) 

Den portugisiska moeden 
(l moed = 8 spanska piastrar, l spansk 
piaster= Il bits 1784-97 och 12 bits 
1797 - 1864). 

Då svenskarna kom till St Barthc
lemy för att ta kolonin i besittning, 
cirkulerade där liksom i det övriga 
Västindien många nationers mynt. 
Det vanligaste värdemyntet var moe
den. Myntsystemet var grundat på den 
spanska piastern så tariffer och priser 
fastställdes i regel i denna myntsort 
men mycket ofta också i portugisiska 
moeder. De forsta av denna typ präg
lades 1722. Det var en serie på sex 
guldmynt nämligen: 

l dobm eller "Joannese" = 8 escu
dos = 12.800 reis 

112 dobra eller Peca eller "Johan
nissis" = 4 escudos = 6.400 reis 

1/4 dobra eller 1/2 Peca = 2 escu-
dos = 3.200 reis 

1/8 dobra = l escudo = 1.600 reis 
1/ 16 dobra = 1/2 escudo = 800 reis 
1/ 32 dobra = cruzandinho = l/4 

escudo = 400 reis. 

Det var den 1/2 dobran eller "Jo
hannissis-styckct" som utgjorde den 
populära moeden. Detta mynt vägde 
14,4 gmm och höll 22 karat eller 9 
pennyweight 6 grain. Det vackra myn
tet bär på åtsidan monarkens port
rätt och på frånsidan Portugals vapen 
(Fig 1). På St BartMiemy cirkulerade 
således guldmynt med Johannes V 
(1706-50), Josefl (1750-77), Maria 
I dels tillsammans med Petrus m 
(1777- 86) och dels ensam (1786 -
1805) samt Johannes VI forst som 
regent (1799 - 1816) sedan som kung 
(1816 - 26). 

Anders Euphrasen skriver i sin be
skrivning från 1788 att " Moit kallas et 
allmänt guldmynt, hvilket går uti han-
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del och växel fOr 8 Spanska Piastrar 
eller 7 svenska R:dal. sp:' Liksom på 
andra mynt finns i arkivhandlingarna 
från St Barthelemy många namn på 
moeden t ex moed, moidor, moett, Jo
hannessis, Johannes, portugisisk Joe 
eller bara Joe. Förtroendet for moe
den var mycket stort tack vare dess 
stabila vikt och halt. Så länge detta 
förtroende varade behövde man aldrig 
v'åga dessa guldmynt, vilket annars 
var vanligt under 1700-talet. 

Den lätta moeden 
I ett brev daterat den 12 september 
1797 skriver Svenska Västindiska 
Kompaniets agent Carl Dreyer från 
Gustavia till Kompaniets styrelse i 
Stockholm: 

Wi haf>wa öfwer ah på öarne i Westindien 
undsluppit en nära ruin, genom uptäckt af 
en hop falska maidorer och andra pennin
gar, hvilka af flera Engelska hus blifwit 
speculations wis från England utsände, at 
öfwer alt härstädes utgifwas; men som jag 
ahid forsigtig i penningars emottagandc, 
hur Comp:et ej det minsta f<irlorat; fast på 
många ställen af de andre öar flera blifwit 
ruinerade, ty de äro blefne reducerade til 
nästan intet värde. - Conseillen har be
gynt at sätta en wiss halt ffir guldmyntet Mr 
i ön, hvilket är högst nödvändigt efter det 
gångbara myntet ( nem l: n maidorer eller 
Johannis Portugisisb.1 mynt) wäga endast 5 
a 6 penny wigt, då halten till hwilka de äro 
slagna är 9 penny wigt och 6 grain. Egen
nyttan har hos somliga gåt så långt, at de 
genom sådant mindre haltigt myntS f<ir
skrifwande från America imponerade på 
Publiqucn och är beklageligt vis en af wåre 
hiirw.uande utländske köpmän anklagad, 
hvarom skall i sinom tid och då mera wiss
hct derom ärnås fulleligen inberätta. 

Sitt löfte att "inberätta" höll Dreyer 
och i sitt brev av den 23 januari 1798 
skräder han inte orden: 

Uti mitt Bref af d. 12 September forledit år. 
har jag omnämdt det mycket falskt mynt 
utgifwit~ här i Westindien, och sade då äf
wen det en wiss handlande dcrfOre war an
tastad, och kan jag sedan sakernc blifwit så 
uppbare, som de nu äro, ej längre fOrtiga 
dens namn, som så mycken skada forfo
gar detta ställe genom sin warelse här. Det 
är en handlande från St Eustage, Vacllter 
Vaucrosson, och hwars handelshus går un
der namn af Vaucrosson & Son. - Från 
franske Agenteme i Guadeloupe äro hit
sände interceperade Brefwer af honom til 
America at inforskrifwa lätt mynt, och uti 
de samma omtalar han franska Consuln 
härstädes med de ohyggligaste och swar
taste fårger; hwaraf S. T. wäl se det wi ge
nom sådane Menniskors åtgärd bringas uti 
beständigt missförstånd med den Nation w i 
hafwa mäst at gjöre i handelsvägen; ---. 

Detta var upptakten till den s k "Vauc
rossonska processen:• vars sista fas 
ägde rum mer än 25 år senare. Anled
ningen var de lätta moederna, som i 
stor utsträckning tillverkades under 
1790-talet i Birmingham, Sheffield 
och Baltimore. Dreyer hade rått. De 
ställde till med svåra problem i hela 
Västindien. De såg likadana ut som dc 
äkta och enligt en uppgift från kon
seljen på ön cirkulerade moeder som 
kallades "Vaucrossons moeder:· helt 
nya med vackra präglar, tunnare mitt 
uti och tilltagande åt kanterna, vägan
de omkring 6 pennyweight. 

Myndigheterna på ön fick det be
kymmersamt. Mellan den 28 augusti 
och den 12 oktober 1797 inkom till 
guvernören Georg af Trolie minst sju 
skrivelser från framstående handels
män i Gustavia. Alla V'dr eniga om att 
införseln av de sämsta moederna bor
de stoppas och att den liigsta tillåtna 
guldhalten skulle vara 7 pennyweight. 
Den 28 september utsåg konseljen en 
konunitte bestående av 12 man, som 



Fig 2. Porrugisisk moed kontramarkerad med 22 Öl'er lJm. 
(Foto: B Air/ströms M)7ttlumdel, Stockholm.} 

skulle ffire.slå lämpliga åtgärder. Den 
31 oktober utfärdades en proklama
tion, vari först kommitten fick en 
känga med orden att "bemälle Conlite 
icke welat befatta sig med detta wigti
ga ämne:• Beträffande rnaederna be
stämdes att de skulle värderas t i Il ll 
bits för varje pennyweight. I fortsätt
ningen måste alltså mynten vägas. En
ligt guvernören förbättrades si!Uatio
nen under de fOijande åtta månaderna 
och moeder under 7 pennywcight blev 
sällsynta. Den 20 augusti 1798 kom 
så en proklamation som förbjöd alla 
m~er under 7 pennyweight. 

Overallt i Västindien hade man sam
ma bekymmer och fOrsökte på olika 
sätt lösa problemet med de undervik
tiga guldmynten. På en del håll kon
tramarkerade man dem. Detta skedde 
både officiellt av myndighet och av 
privata guldsmeder. Här avbildad kon
tramarkering 22 över öm har ofta hän
förts till Martinique men anses nume
ra vara en "guldsmedsgaranti" fOr 22 
karat. Detta är alltså en fullviktig 
moed. Det finns liknande kontramar
keringar på lätta moeder med 20 över 
örn. 

Den pluggade moeden 
De lätta moederna fortsatte att ström
ma in i Västindien. Jämsides med kon
tramarkeringar fOrsökt.e man tex på 
Guadeloupe och Martiniquc höja vär
det på dem genom att förse dem med 
en plugg av bättre guld (Fig 3). Fiffiga 
personer kom snart på iden att också 
förfalska "pluggarna" och sätta in bi-

tar av sämre guld i de äkta tnoederna. 
Naturligtvis kom även pluggade mae
der till St Barthelemy. I proklamatio
nen av den 20 augusti 1798, som för
bjöd maeder under 7 pennyweight, 
bannlystes jämväl de pluggade mae
dema. 

Under den brittiska ockupationen 
av den svenska ön (20/3 1801-10/7 
1802) blev det fritt fran1 för dessa be
synnerliga guldmynt. De blev för lång 
tid till fOrtret både för myndigheter 
och enskilda. Svenska Västindiska 
Kompaniets representanter I U Sten
quist och O Hernodh klandrades för 
att dåligt mynt hamnat i kompaniets 
kassa efter en auktion. Dc försvarar 
sig i ett brev av den 14 oktober 1805: 

Beträffande Auctions mästarens ansvarig
het, så fAr Contoirct fOrst nämna at samma 
mynt, som han i betalning emottog upbars 
också på lUllkammaren och i Conseillen 
utan någon observation förr än myntför
ändringen den 16 October 1803, och hvil
kcn mycket sannolikt utom Agentens åt
gärd ännu i dag skulle vara ogjord och sam
ma dåliga mynt passem som f<irr. Pluggade 
moeder passerade ej i ön fOrr än Engcls
männcrncs invasion, hvarcftcr man knap
past fant i rörelsen en Ponugisisk opluggad 
moed, hvilket senare slags mynt vid Oens 
ändteliga upgifvande aldeles helt och hållit 
forsvunnit och i dess ställe endast pluggade 
och så kallade Americanske moeder i rö
relsen endast passerade. 

Den i brevet nämnda "myntföränd
ringcn den 16 October 1803" är date
rad den 8 oktober men publicerades 
fOrst den 17: e. l proklamationen fast-

Fig J. Pluggad moed. (Foto: liTA.) 

siälldes värdena på de fullviktiga por
tugisiska moederna, på de lätta även 
kallade amerikanska Joes samt på de 
spanska doublonerna och dessa mynts 
högre eller lägre nominaler. Beträf
fande de pluggade moederna bestäm
des, att dessa ej skulle räknas som 
lagligt betalningsmedel. De skulle be
traktas som handelsvara och efter be
hag kunna mottas eller avvisas. 

De pluggade moedema fortsatte dock 
att komma in. J ett protokoll daterat 
den 14 januari 1808 är två pan1grafer 
av intresse i sammanhanget. I § 3 
fastställdes: 

Som vid f6rcnämnde Thll och Accis Me
dels inlcmnandc förekomrna en antal af 
Americanska och Ponugisiska Guldstyck
cn, hvaruti så stora hål blifvit stampade att 
svårligen utrönas kunde antingen Guldet 
vore Amcricanskt eller Ponugisiskt. så 
fOrständ igades nu Tulltorvaltaren att vid 
Upbörden hädanefter icke emottaga sådant 
Guld och skulle detta beslut genom utdrag 
af Protokollet honom medelas. 

l § 6 behandlas frågan om kontramar
kering av guldmynt. Den lyder: 

Sedan Guvernörs Ämbetet den 7:de sist
ledne Januari i beslutit. och till å den 12:te 
utsane Extra Session låta upkalla här i sta· 
den boende Guldsmedernc August Ben
rand Rabainne och Nicholas Mori n fOr an 
inhämta deras ynrandc huruvida någon 
slags kontroll så .. väl å myntad! som arbe· 
tadt guld här i On stode an inr.itta: men 
dcssc Guldsmeder å sådan dag uteblifvit 
lät Guvernörs Ämbetet nu upkalla dem, 
lwilka ock sig genast instäldc, samt efter 
nögagtig ursägt ror deras f<irra uteblifvan· 
dc utiäta sig öfvcr de i fråga ställde punk
terna. 
l :o. Och hvad angår Americanska Guld· 

myntet och då detsamma ej hölJe fulla 
18 karat kunde dess halt icke med 
vanlig profsten bestämmas utan ford
rades då en vidlyftigare smältnings
process. 

2 :o Rörande kontrollen af arbetad t Guld, 
rarbehöllo de sig tid och tillstånd an 
särskilt betänkande inlämna. 

l sammanhang hiirmed äskade Guver
niirs Ämbetet jämväl det de måtte upgifva 
hvad vigt dc i kolonin gångbara Louisdorer 
borde äga. hvaröfver de äfvenväl anhöllo 
om tid att sitt utlåtande afgifva, hvi.lken be
gäran i båda utseenden Guvernörs Ambetct 
fann skäligt bevilja under viikoratt därmed 
ej liingc skulle dröja. 

Någon kontramarkering av guldmynt 
skedde således inte på den svenska ön. 

Åren gick och bekymren fortsatte 
trots lagstiftningen. Generalkonsuln 
Carl Tottie skriver från London hem 
till hovkanslern Gustaf af Wetterstedt 
så sent som den 25 december 1818 "att 
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nästan altid eller med ganska få un
dantag Moeder som hitkomma ifrån 
West Indien äro gamla och mycket 
nötte genom bruk, dessutom händer 
det ofta att stycken af sämre guldhalt 
äro, troligen af judar, inflickade i 
Moedeme på ett sätt att det knappast 
med ögat kan uptäckas; och äfven om 
man kunde få fullhaltiga nya Moeder 
directc hit från Portugal och således i 
sa1mna tillstånd som de utkomma if
rån Myntet måste de likväl här smäl
tas, sedan man ej nu, som den tiden då 
EngelskaArmeenvar i Portugal, kan 
få afnämare för samma till någorlunda 
deras gångbara värde:' (Anklagelsen 
i detta sammanhang mot judar före
kommer från flera håll. Eftersom en 
mycket stor del av de västindiska köp
männen var judar och köpmännen 
misstänktes ligga bakom förfalskning
arna sattes likhetstecken mellan köp
män och judar.) 

I en proklamation av den 12 januari 
1821 förklarades alla lätta, pluggade 
eller på annat sätt manipulerade moe
dcr som icke lagliga betalningsmedel. 
Detta var i sista stund ty efter 1822 då 
Brasilien skiljdes från Portugal avtog 
hastigt rnaedens betydelse. Begreppet 
"portugisiskt guld" förekommer där
efter endast sporadiskt i handlingar 
från St Barthelemy fram till omkring 
1828. 

BLI MEDLEM l SNF
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGS· 
BLANKETT 

TEL 08/67 55 98 
t isd-fred 10-13. 

SPECIE 
MYNTHANDEL HB 

Köper och säljer 

Mynt • Sedlar • Medaljer 

Spec. Xldre svenska kopparmynt. 
Sedlarfore 1900. 

Kommissionsuppdrag - Aukrioner. 
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Storgatan 19, Box 69 
574 01 VETLANDA 

Tel 0383 - 153 01 

Romerska myntfynd - en viktig 
arkeologisk fyndgrupp 
Av Josef Sego 
Ett av arkeologins viktigaste fynd är 
myntet. Det romerska imperiet hade 
ett utvecklat penningsystem. Mynt
präglingen var ett statsmonopol. Nog
granna före.skrifter bestämde myntets 
vikt och halt (metallinnchåll). 

I den romerska ekonomin förekom 
svåra intlationer. Silverhalten i den 
romerska dinaren försämrades suc
cessivt. Det finns uppgifter om miss
bruk i myntverket: präglingen av 
mynt med sämre kvalite än den före
skrivna och förfalskningar, t ex kop
parmynt överdraget med silver. 

Några myntförfalskningsverkstäder 
har upptäckts i gränsprovinsema. Det 
falska myntet användes i handeln med 
barbarerna, som inte hade egna mynt
verk. 

Det rornerska myntet hade vid sidan 
av sin viktigaste funktion som betal
ningsmedel också ett annat syfte. I det 
mäktiga imperiet med långa avstånd, 
hade myntpräglingen delvis samma 
funktion som massmedierna har idag, 
nämligen nyhetsförmedling. 

Myntets åt~ida visade kejsarens 
porträtt. Frånsidan pryddes med olika 
typer av bilder. Dessa hade inte ett 
självändamål utan hade mestadels ett 
politiskt-ideologiskt innehåll. 

På så sätt kan man förklara att av· 
bildningarna på romerska mynt inte är 
desamma under en längre tid. Frånsi
dorna förmedlade den kejserliga rege
ringens ideologiska propaganda till 
samhällets alla klasser: politiska för
ändringar och händelser av stor bety
delse (fred, erövringar, regimskifte). 

Vi kan med säkerhet anta att det i 
antiken inte fanns någon bättre infor
mationskälla, eftersom mynten nådde 
alla. En ny prägling säg alla och den 
diskuterades av alla; alltså förmedla
des informationen. 

Myntet som informationskälla hade 
en fördel framför alla andra medier: 
förståelsen av myntbilderna kräver 
varken skriv- och läskunnighet eller 
språkkunskaper. Den som förstod det 
symboliska språket på myntet, kunde 
förstå budskapet även om han var an
alfabet eller inte talade det officiella 
språket. Han k"tmde fatta att Victoria· 
figuren på den nya präglingen betydde 
att armen nyss hade vunnit en seger, 
att handtryckningen av två kejsare be-

tyder slutet på det just pågående in
bördeskriget och att barbarfurstens 
hyllning till kejsaren informerade om 
erövringen av en ny provins. 

En myntserie från kejsar Marcus 
Aurelius' tid visar hur den romerska 
armen genomförde ett motangrepp 
mot markamannerna och kvaderna 
och överskred Donaufloden vid Car
nuntum. År 172 berättar myntbilden 
redan om segern över kvaderna med 
överskriften: "Germania besegrad". 

Som samvetsgrann informatör an
mälde mynten kejsarens återkomst 
från kriget och likaså triumftåget till 
hans ära i Rom år 176 e Kr. 

Vid slutet av 200-talet rasade igen 
framgångsrika strider vid Pannoniens 
gränstrakter och dessa utgör då hu
vudtema på myntet. Sedan ändrades 
situationen. l stället för erövringar 
tvingades armen till försvar. Den på 
myntets frånsida avbildade borgen 
känner vi igen som den stiliserade 
framställningen av pannonska gräns
fästningar. 

Myntfyndens 
huvudtyper 
De vanligaste myntfynden är sk strö
fynd, mynt som ofta påträffas vid ut
grävningar, och som inte har anknyt
ning till övriga fynd. Sådana mynt
fynd är vanliga vid alla romerska 
utgrävningar: bland byggnadsruiner, 
på vägar, i militärlägrens diken, i 
brunnar osv. strömyntens betydelse 
ligger i dess oregelbundenhet. De ger 
oss en hållpunkt vid tidsbestämning
en. Om vi hittar ett mynt i en bygg· 
nadsruin, kan vi med säkerhet anta att 
byggnaden inte förstördes senare än 
myntets pr'.iglingsdatum. 

Stora möjligheter erbjuds arkeolo
gin t ex vid fynd av en större mängd 
mynt, hittade på samma ställe. Som 
exempel kan nämnas ett myntfynd 
från 1-3 seklet e Kr, upptäckt i en stor 
brunn i Gorsium (i dag Tac i Ungern). 
Ett bevis för att brunnen begagnades 
regelbundet under 300 år. 

Med hjälp av mynt med olika präg
lingstider, hittade i villor, helgedo
mar, boningshus osv kan man faststäl
la dels byggnadens tillkomst dels dess 
förstörelse. 



En annan grupp består av mynt hit
tade på romerska begravningsplatser. 
Seden att placera en småslant under 
den avlidnes tunga till den underjordi
ska färjkarlen ger regelbundna mynt
fynd på romerska begravningsplatser. 
Dessa kan inte järnforas med ströfynd, 
som tillfälligt konunit i jorden medan 
slanten till fiirjkarlen placerades i gra
ven genom en medveten mänsklig 
handling. 

Tidsbestämningen med hjälp av 
myntfynd från begravningsplatser 
måste ske med försiktighet. I gravarna 
lades även gamla mynt som präglades 
långt före begravningen. Det senaste 
myntet visar att den döde inte kunde 
ha begravts tidigare än präglingens da
tum. Mynt kan bestånuna bara den 
tidpunkt efter vilken graven har till
kommit. 

Den tredje gruppen av myntfynd 
omfattar skatter. Dessa har utan tvivel 
den största historiska betydelsen. 

Om skattfynd talar man, om man på 
fyndstället finner från 20-30 styck 
till flera tusen mynt under sådana 
omständigheter att man kan dra slut
satsen att fyndet på sin tid medvetet 
samlades och gömdes. 

Ett fynd som i dag betecknas som 
"skattfynd, myntskatt" var på sin tid 
nämligen ingen skatt i vanlig mening. 
Det största antalet av dessa "skatter" 
var småfolkets och soldaternas spar
pengar och var mycket fjärran från 
skattgrävarnas illusioner från sago
världen. 

En vanlig förklaring till myntskat
terna är att mindre stora formögenhe
ter (i sällsynta fall också officiella pen
ningsummor) gömdes i oroliga tider. 
Ägarna flydde eller släpades bort av 
fientliga förband elJer dog. De gömda 
pengarna blev kvar i jorden. De dyker 
upp i samband med arkeologiska ut
grävningar, vid plöjning, byggarbeten 
etc. 

Den vetenskapliga analysen av 
myntskatterna är provinshistoriens 
viktigaste hjälpinstrument. Några 
exempel visar deras rika källvärde. 

Det största romerska skattefyndet i 
Pannonien hittades 1887 i det forna ro
merska legionlägret i Campona (Na
gyteteny). Det omfattade mer än 
JO 000 glänsande, nypräglade brons
mynt, som i dag finns på Nationalmu
seum i Budapest. Det kunde inte vara 
något annat än en penningmängd som 
skulle utbetalas som soldaternas avlö
ning, transporterad från myntverket 
till lägret. 

Fyndets enhetliga beskaffenhet un
derlättade tidbestämningen. Utan tvi
vel gömdes fyndet i slutet av 332 e Kr, 
då Konstantin den Store utkämpade ett 
krig mot goterna och sarmaterna på 
Ostpannoniens gräns och lägret utsat
tes för barbarernas stormning. 

Alla som visste var gömstället fanns 
omkom: praefectus castri, officerare, 
tabularius, bokhållare, eskorten och 
soldaterna som gömde lådorna; ingen 
kände till hemligheten! Skattens sista 
präglingsserie avslöjade exakt när 
skatten gömdes. 

Myntskattefyndet utgör en av de 
viktigaste källorna får provinsens mi
litärhistoria. Genom dessa fynd får 
man en bättre information om krigs
händelserna i närheten av gömställen 
som saknas i de antika historieskrivar
nas anteckningar. Man kunde faststäl
la färdriktningen som fientliga för
band valde, när de trängde in i pro
vinsen. 

Stora myntskatter har hittats inte ba
ra i P..mnonien utan också i Noricum 
och Norditalien från före mitten av 
100-talet - fore de stora krigshändel
semu vid Donaugr'..insen. 

Ett annat stort myntfynd antyder 
tidpunkten för roxolanernas inbryt
ning i Pannonien år 260. 

Befolkningen gömde sina förmö
genheter inte bara när den yttre fien
den nalkade, utan också under perio
der av inre oroligheter: militäruppror, 
maktkamp mellan romerska kejsare 
etc. 

Genom analys av myntfyndet kan 
man se truppförbandens färdriktning 
och stridernas förlopp i Donauområ
det när Regalianus och Ingenuus, två 
officerare, båda ville tillskansa sig 
kejsarmakten under 240- och 250-
talen. 

Ibland hjälper ett myntfynd till att 
lösa problem som inte hänger direkt 
ihop med krigshistorien utan med reli
gionshistorien. 

En syrisk gud, Jupiter Dolichenus, 
dyrkades såväl i Rhen-området som i 
Pan nonien. Han kom dit med legionä
rema, men efter år 235 fanns inte 
längre några helgedomar vigda åt ho
nom i dessa provinser. Också de mynt
serier, som minner om denne gud, 
upphör efter 235, såsom framgår av 
myntfynd i helgedomarna från provin
sen Raetia (100 mynt), Gerrnania (550 
mynt) och Pannonien (Brigetio). 

Förklaringen är följande: Efter 
mordet på kejsaren Alexander Severus 
(235 e Kr) grep Maximinus Thrax, en 

officer av trakiskt ursprung, makten. 
Med hans godkännande begicks 
grymheter i gränsområdet i Pannoni
en. De syriska affärsmän som kontrol
lerade hela handeln och finanserna, 
stod högt i gunst hos den mördade kej
saren. De fOrdrevs eller mördades av 
både soldateroch civila, och syriernas 
helgedomar ödelades. 

Herodianos, en historiker från Syri
en (170-240 e Kr), beskrev delvis 
dessa händelser. Medan hans anteck
ningar är oklara eller felaktiga , talar 
myntskatterna ett klart språk. Helge
domar som han omnämner är identi
ska med nedbrända, fOrstörda Jupiter
Dol ichenus-helgedomar. 

Vid identifieringen av provinsiella 
gudastatyer och reliefer är det viktigt 
att studera gudafigurer på romerska 
mynt. Dessa figurer återspeglar alltid 
den officiella bilden . Ibland ger mym 
med kejsarporträtt hjälp vid identifie
ringen av fragmentari ska kejsarstatyer 
som saknas i den monumentala bild
huggarkonsten. 

Numismatiken är ett av historie
vetenskapens viktigaste hjälpmedel. 
Myntfynd är en viktig källa fOr ro
mersk arkeologi. Med myntets hjälp 
far man oumbärliga lärdomar. Myn
tets värde i vår tid består ofta i, att det 
ger information, så att man med dess 
hjälp kan rekonstruera historien. 
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Skeppsvrak utanför Sydafrikas kust 
l samband med det stora plåtmyntfyn
det vid Sydafrikas kust kan det vara av 
intresse att känna till något om andra 
skeppsvrak och skatter som fortfaran
de ligger kvar i väntan på sina upptäc
kare. Av alla handelsrutter var kanske 
den som gick mellan Europa och lndi
en/Sydostasien den mest legendari
ska. Det var den längsta handelsvägen 
som ett fartyg kunde resa och använ
des under ca 350 år (1502 fram till Su
ezkanalens öppnande 1869). Främst 
var det de stora sjönationerna som 
seglade på dessa farvatten: Portugal , 
Spanien, Nederländerna, England 
och Frankrike. Resans längd gjorde 
att riskerna var mycket stora - men 
det var även vinsterna. Vilken typ av 
varor fördes hem till Europa? Av stort 
ekonomiskt värde var: persiska mat
tor, afrikanska slavar, bomull , peppar, 
ingefära och andra kryddor från Indi
en och Ceylon. svart och röd peppar, 
kamfer, kryddor och ädla träslag från 
Sumatra, Borneo och Celebes liksom 
kinesiskt siden och brokader. Allt det
ta är av sådan beskaffenhet att det 
skulle förstöras om fartyget fö r! is te. 
Inget kan finnas kvar för dagens skatt
sökare. Däremot är saken annorlunda 
med vissa andra föremål i lasterna 
som t ex europeiska guld- och si lver
mynt ämnade för handeln med de asi
atiska köpmännen samt ädelstenar. 
Många fartyg hade laster med rubiner, 
smaragder, safirer, stjärnsafirer, jade, 
bärnsten och diamanter från Indien, 
Ceylon eller Siam; turkoser, lapis la
zuli och andra ädelstenar från Hor
muz i Persien; guld som lastats om
bord i Manila, Malacca, Colombo el
ler Mozambique. 

Utan några som helst anspråk på en 
fullständig förteckning över de fartyg 
som förlist nära Sydafrika följer här 
en lista över dem som kommit till un
dertecknads kännedom: 

Säo Joäo, portugisiskt fartyg, på väg 
till Portugal från Fjärran Ostern och 
Indien, som sjönk nära Algoa Bay 
(inte långt från Port Elizabeth) 1552. 
Förutom slavar fanns det rikligt med 
guld, juveler och mynt ombord. 
Säo Bento, portugisiskt fartyg, på väg 
från Fjärran Östern till Lissabon. 
Skeppet sjönk 1554 nära Port Saint 
John på Sydafrikas östkust. Ombord 
fanns en stor skatt bestående av guld, 
rubiner, safirer, mynt och andra ri
kedomar. 

!52 

Boa Viagem, portugisiskt fartyg som 
på vägen från Fjärran Östern till Por
tugal sjönk 1588 utanfOr Godahopps
udden. Ombord fanns kryddor, guld, 
juveler och mynt till ett ofantligt 
värde. 

Samo Alberto. ett portugisiskt fartyg 
~~m sjönk 1593 på väg från Fjärran 
Ostern till Portugal. Santo Alberto 
gick under utanfår N a tals kust (Sydaf
rika). Fartygets kapten, Nuno Velho 
Pereira, lyckades rädda nästan alla 
ombord och även en större del av den 
värdefulla lasten. Mycket av guldet 
ombord lär dock ligga kvar på havets 
botten. 
Såo Joåo Baprisra, ett portugisiskt 
fartyg som på vägen från Goa 1622 at
tackerades av två nederländska kapar
fartyg. Kaptenen Pedro de Moraes 
lyckades efter en längre jakt strandslit
ta sitt fartyg nära nuvarande East Lon
don (Sydafrika). Delar av lasten (som 
bestod av guld, si lver. ädelstenar och 
mynt) lär ligga kvar i fartyget som lig
ger nedgrävt i sanden. 
Nossa Senhora de Belbn, ett portu
gisiskt fartyg som sjönk utanför Port 
Saint John (Sydafrikas östkust) 1630. 
Fartygets last lär ligga kvar på havets 
botten. 
Sacramemo, ett portugisiskt fartyg 
som tillsammans med ett annat fartyg, 
Nossa Senhora de Atalaya, seglade 
från Goa mot Europa 1647. Sacra
mento sjönk utanför Algoa Bay (nära 
Port Elisabeth , Sydafrika). Endast 72 
av de 400 ombord lyckades ta sig 
iland. Med sig hade de små paket som 
innehöll ädla stenar. Infödingar på 
stranden tog det mesta. Stora skatter 
finns kvar i vraket. 
Nossa Senhora de Aralaya, det andra 
portugisiska fartyget strandsätts fyra 
dagar senare vid kusten mellan Port 
Alfred och East London (Sydafrika). 
En stor förmögenhet i guld, ädelste
nar och mynt ligger kvar i vraket. 
Haarlem. ett fartyg tillhörigt Neder
ländska ostindiska kompaniet som 
förstördes av klippor vid Table Bay 
(nära Kapstaden) 1647. Fartyget var på 
hemväg från Batavia med en last be
stående av flera hundra ton tenn och 
stora mängder guld, mynt och ädelste
nar. Lasten ligger spridd på havets 
botten. 
Siamesiskt fartyg. som förde Siams 
ambassadör till Spanien tillsammans 
med en förmögenhet i juveler, guld 

och siden, sjönk utanför Cape Agul
has (Sydafrika) 1687. 
Dageraad, ett nederländskt fartyg 
som sjönk nära Robben Island (Sydaf
rika) 1694. Ombord fanns skatter från 
Fjärran Östern. 
Meresryn. ett nederländskt fartyg som 
var lastat med kryddor från Java och 
Sumatra, tenn och guld sjönk 1702 i 
Table Bay (Sydafrika). 
En nederländskflotta bestående av 30 
fartyg sjönk i Table Bay 1715. Troligt
vis fanns skatter ombord. 
Middleberg. ett fartyg som tillhörde 
British East India Company sjönk i 
Table Bay 1781. Ombord fanns stora 
mängder med guld-, silver och kop
parmynt och möjligen även indiska 
ädelstenar. 
Gros1·enor. ett engelskt fartyg som 
förliste vid Sydafrikas östk"Ust 1782. 
Efter många äventyr kunde delar av 
besättningen ta sig till Kapstaden. En
ligt de samtida engelska tidningarna 
fanns det viirden ombord för ca f. 
300.000. Beslinningens äventyr blev 
mycket omtalade under slutet av 
1700-talet , t o m i Sverige kom det ut 
en skrift med titeln: Beräuelse om 
Å'ngelska Skeppers Grosvenors 
Strandning på Africas Osrra Kust, 
samt Besärmingens vandring genom 
Landers inre öknar till Capska Nybyg
get Ar 1782, tryckt i Uppsala 1782. 
Wilhelm de Zwei re, ett fartyg tillhörigt 
nederliindska ostindiska kompaniet 
som sjönk utanför Sydafrikas östkust 
1815. Ombord fanns en last bestående 
av tenn och guld . 

Farvattnen kring Godahoppsudden 
är mycket farl iga och om man lycka
des ta sig iland efter ett skeppsbrott 
väntade hottentotter och bushmän 
med sina klubbor och spjut. 

lan Wisehn 
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Carl Clemens Rothstein 
- en tidig docent i numismatik 
Av lan Wisehn 

Under 1800-talet<; fOrsta hälft utnämn
des vid olika tidpunkter två docenter i 
numismatik eller mer korrekt i numis
matik och fäderneslandets antikvite
ter. Den förste av dessa var Carl Cle
mens Rothstein som idag är pmktiskt 
taget bortglömd. Han föddes i Adolf 
Fredriks fOrsamling i Swckholm 22 
oktober 1780. Efter skolgång i hem
staden blev han informator får majo
ren Arvid Trolies på Trolienäs syster
söner och landshövdingen friherre Gö
ran Henrik Falkenbergs söner (den
ne Falkenberg, 1746- 1803, ägde en 
myntsamling som fårtecknats i en ka
talog med titeln: Förteckning på Fal
kenbergska Myntsamlingen i samband 
med att samlingen skänk1es till Wexiö 
Gynmasii Myntkabinett). Då Roth
stein slutat med denna syssla erbjöds 
han av Trolie att få studera vid Lunds 
universitet på dennes bekostnad. I 
detta erbjudande ingick även att under 
ferierna få bo på Trollenäs. Vid uni-

versitetet studerade Rothstein teologi, 
men ägnade även stort intresse åt stu
dier i numismatik och förhistoria. 
Han disputerade med avhandlingen 
De historia ex antiquis nummis iiiu
stranda som trycktes i Lund 1805. En
ligt dåtidens akademiska regler för
svarades avhandlingen av Laur. P. 
Engeström. Rothstein utnämndes här
vid till docent i numismatik och fäder
neslandets historia - en tjänst som 
han innehade åren 1805 - 1810. Han 
blev 1810 rektor vid Landskrona sko
la. Eft.er kallelse av patronus majoren 
Arvid Trolie på Trolienäs blev Roths
tein kyrkoherde i Bosarp och Västra 
Strö fårsamling (Onsjö kontrakt). 

Carl Clemens Rothstein avled i dia
betes i Bosarp 29 oktober 1818, endast 
37 år gammal. 

Rothstein lär ha varit en mycket 
begåvad och älskvärd person som var 
allmänt omtyckt. Ett tiotal år sena
re utnämndes Bror Emil Hildebrand 

till docent (1830 - 1832) i numisma
tik. Hildebrand disputerade i decem
ber 1829 (disputationen varade i två 
dagar) med avhandlingen Numisma
ta Anglo-Saxonica Musei Academiae 
Lundensis ordinata & descripta, Lund 
1829. 

Ahnfelt, J., Tallulller den/8 novem
ber 1818 till minne af kyrkoherden .. . 
Carl Clemens Rothstein widdessjord
fäsming i Bosarps /..:yrka. Lund 1818. 

Carlquist, G., Lunds Stifts Herda
minne. Ser II, 7, Lund 1959, sid 
72-73. 

Nathorst-Böös, E & Wisehn, l , Nu
mismatiska forskare och myntsamlare 
i Sverige fram till 1830-talet. Num. 
Medd. XXXVI, Uppsala 1987, sid 38. 

R + S (sign), Lille indsigelse. Nor
disk Numismatisk Unions Medlems
blad, 1953, nr 3, sid 70- 71. 
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Uppgifter om tidiga myntsamlare 
i Wedbergs klippsamling 
I Antikvarisk-topografiska arkivet 
(ATA) i Stockholm finns en klipp· 
samling som sammanbragts av Johan 
Otto Wedberg (1826 - 1912) . Klippen 
förvaras i tio helfranska band från 
1700-talet. På de blanka vita sidorna 
har Wedberg klistrat in klipp från slu
tet av 1600-talet fram till 1912. Han 
har tämligen hänsynslöst klippt ut no
tiser av numismatiskt intresse ur tid· 
ningar och böcker - oftast utan att 
ange den skrift som notisen eller arti· 
keln härstammar från. Klippen be
handlar nya mynt, beskrivningar på 
nya medaljer, kungörelser, myntfynd, 
myntauktioner, myntannonser och 
uppgifter om kända myntsamlare. 

J O Wedberg avslutade sin långa ju
ridiska bana som justitieråd. Han 
hade främst gjort sig känd som en 
framstående mynt- och medaljkän
nare. Under åren 1903-1906 var han 
Svenska numismatiska föreningens 
ordförande (han hedrades på före
ningens årsmötesmedalj 1916) samt 
var under många år frimurareordens 
mynt- och medaljvårdare. Han inval
des år 1885 i Kungl Vitterhets, historie 
och antikvitetsakademien som he
dersledamot. Vidare var Wedberg län
ge en framstående amatörskådespe
lare. 

I Th Högbergs utmärk'la arbete 
Svenska numismatiker under fyra sek
ler (Göteborg 1961) finns en kort bio
grafi över JO Wedberg. Beklagligtvis 
har Högberg gjort en misstag med 
porträttet i detta kapitel. I stället för ett 
porträtt över Wedberg finns en bild på 
en fetlagd herre vid namn Hedberg på 
denna plats. Det är dock mycket lätt 
att sådana misstag sker - särskil t om 
man från annan ort beställer bilder 
från t ex Kungliga Biblioteket (som 
skett i det här fallet). 

Vid genomgång av klippsamlingen 
har undertecknad hittat uppgifter 
kring ett antal myntsamlare som nu
mera far anses som bortglömda. 

- Friherren och kanslirådet Clas 
Alsträmer (född 1736 i Alingsås och 
död 1794 på Gåsevadsholm) var son 
till den store Jonas Alströmer. Efter 
studier i Uppsala (han var elev till 
Linne och Wallerius) och omfattande 
resor i Europa kom han hem till ett 
oavlönat arbete som kommissarie i 
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J O Jl~dberg. j ustitieråd och 1111mismariker. Rum halsen btJr han Carl X/1/:s ordetl.f 
riddanecken och på bröstet Nordstjt1meordens krosclra11j(Jr kommend(Jr med stora korut 
samt ordenskorset till Carl XJII:s orde11. 
Reprofoto: G1mnel Jaruso11. RAÅ.ISHMM-T. ATA. 

Kommerskollegium. 1770 gifte han sig 
med Sara Katarina Sahlgren, dotter 
till den rike direktören Niklas SahJ
gren. Alstromer kom att ingå i sin 
svärfars stora handelshus. Som an
ställd hos Sahlgren kunde Clas Al
strömer ägna sig åt en rad intressen 
samt personligt mecenatskap. Sedan 
den Sahlgrenska firman nödgats in-

ställa sina betalningar, drog sig Al· 
strömer 1785 tillbaka till sin egendom 
Gåsevadshol m. Där tillbragte han sin 
tid med egendomens skötsel och stu
dier i s itt v'.irdefulla bibliotek och sina 
samlingar. I en notis i en Göteborgs
tidning 1784 sägs det att Alströmers 
myntkabinett hör till landets märkvär
digaste i omfattning och värde. 



Källor: Wedbergs klippsamling under 
året 1784. 
Naumann, E: Alströmer, Clas. Svenskt 
Biografiskt Lexikon. Vol l, Stockholm 
1918, sid 567-570. 

- Under rubriken Notijicationer och 
Auctioner står f61jande: 

Den 23 och 24 i denna månad (år 1799 -
månaden okänd), på for- som eftermidda
garne, försäljes genom Auction å Slasii
holmen uti huset N :o 93. aOidna Fru Anna 
Brandels Sterbhus lösa egendom. 

Äfwen fOrsäljes åtskillige Guld- och 
Silf>ver- Medaljer och Mynt, hwaribland 
en del äro helt rara och sällsamma at finna, 
som 2:ne dagar näst fcire Auction är at 
beses. 

Källa: Wedbergs klippsamling under 
året 1799. 

- Ifrån en Studerande boende hos Herr 
Professor Flygare, äro nyligen utur en Bu
reau-låda fciljande saker bonstulne: En 
röd-randig Silkes-pung med inneliggande 
Fern blanka Riksdal rar, En Ducat af Gust. 
d. 3:djes; Gusl. d. 3:djes Begrafnings
penning, Twå Carol i ner, en u f Carl Il :tes 
och en af Carl 12:tes, samt Ett Plåt-stycke. 
En lärftspung med åtskillige utrikes mynt, 
såväl Engelske som Franske af Koppar och 
Mässing, samt En Sars mynt-leeken 111.111. 
Den som dessa saker-tillrätta skaffar tar en 
belöning af 1\vå Riksdaler, då hun sig :tn-
111äler hos herr Changeur, boende hos Lii
derhandlarcn Ström i Fjerdingen, Upsala. 

Källa: Wedbergs klippsamling under 
året 1799. 

- I en tidningsnotis från 1778 antyds 
det att friherren och diplomaten Ma
thias Pa/bitzl<i (född 1623 i Stolp i 
Hinterpommem och död 1677 i Julita, 
Södermanland) hade stora kunskaper 
i ämnet numismatik. Bevarade finns 
brev från Palbitzki till medlemmar av 
Riksens Råd vari frågor om grekiska 
och romerska mynt behandlas med för 
sin tid stor lärdom. Huruvida han 
själv ägde några mynt är osäkert. Han 
var gift med Regina Khevenhuller, 
dotter till hovmarskalken och numis
matikern Paul Khevenhiiller. Palbitzki 
övertog Julita efter sin svärfar. Däre
mot fick han inte myntsamlingen. Den 
skänkte Khevenhuller till drottning 
Kristina. Palbitzki spelade en jämfo
relsevis underordnad roll som ambas
sadör. Däremot hade han viss betydel
se som kulturförmedlare till Sverige 
och drottning Kristina. Bi a int rodu
cerade han skulptören Cordier och 
medaljkonstnären Parise. Under sina 
resor gjorde Mathias P..tlbitzki fli 
tigt bruk av sitt ritstift. Hans skisser, 
huvudsakligen landskapsutsikter, har 

främst topografiskt och arkeologiskt 
intresse. 

Källor: Elgenstierna, G: Den intro
ducerade svenska adelns ättartavlor. 
Vol V, Stockholm 1930, sid 620. 
Nathorst-Böös, E & Wisehn, 1: Nu
mismatiska forskare och myntsamlare 
i Sverige fram till 1830-talet. N!unis
matiska Meddelanden XXXVI, Upp
sala 1987. sid 64. 
Svenska Män och Kvinnor, vol 6, 
Stockholm 1949, sid 4-5. 
Wedbcrgs klippsamling under året 
1778. 

- Likaledes finns här i Norrköping, sedan 
någon tid, et vackert Medaille-Cabinet, 
som Hr Bruks-Patron Elias Pasclr. ägare 
af det härvar. Messingsbruket, efterhand 
samlat och alt vidare ökar. Det går redan t il 
et antal öfver 2000 Penningar: och är äf
venlcdes början gjord til en Bibliotheca 
Nwnismatica. 

Källa : Wedbergs klippsamling under 
året 1787. 

- TI10mas Tottie (1741 - 1797), som 
var ägare till Älvkarleö bruk på ÄJv
karleön i Dalälven (han köpte bruket 
1772) ägde "ett wacken Medaille
Cabinett:' Denna samling gick senare 
i arv till sonen Carl Tottie (1784-
1850). 

Kiillor: Svenska Män och Kvinnor, 
vol 8. Stockholm 1955, sid 26. 
Wcdbergs klippsamling under året 
1787. lan Wiselm 

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 

Med stor sortering av 

Mynt • Sedlar • Medaljer 
Frimä rken • Vykort 

Aktiebrev • Tillbehör 

Drottninggatan 19, Box 16245 
103 25 STOCKHOLM 

Tel 08-21 12 10 

Myntpoesi 
Den oförliklige Alf Henrikson har i 
sin mycket stora produktion två dikter 
ur boken Sakta mak, Stockholm 1968, 
med stark anknytning till mynt. Som 
den generöse man han är har han till
låtit att de återgives i Svensk Numis
matisk Tidskrift. De är helt okompli
cerade och kräver ingen form av kom
mentarer utan kan läsas som två exem
pel på hans fiirnämliga verskonst. 

ENB 

I Statens Historiska 
Museum 
Med kufiska mynt 
i mängd och massa 
betalde kalifen i Bagdad. 
Gömda genom sekler 
i svearnas jord 
myllrar de nu i museum. 

Odalbönder åkte 
i österviking 
från Svitjod till Särkland var vår. 
l dråpliga drakar 
på Volchov och Volga 
drog de med varjehanda varor. 

Vad var vår expon 
till Tusen och en natt 
från Visby och Vallentuna? 
Månne mynnalm och bräder, 
månne björnskinn och böckling 
till kalifen för kufiska mynt? 

Nej, slugare slag 
krävs för slika slantar: 
slavar och unga slavinnor! 
Fager var frukten 
av sträva strandhugg 
i dalen av Dyna och Don. 

Gav geschäft i den sköna 
Scheherez.ade 
månne väldig vinst åt Vätö? 
Här vilar helt visst 
valutan, kalifens 
klingande kufiska mynt. 

Historiens nytta 
I Johan ni: s dagar stod penningvärdet på spel. 
Det gick ner i vån land under fem års tid till en tjugofemtedel. 
Så ofta jag köper en redig biff och baxnar fOr priset därvid 
så hämtar jag tröst ur detlillajag vet om Johan III:s tid. 
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Från Kungl Myntkabinettet 
Utställning i Främre Orienten 

J en vandringsutställning ämnad au visas i 
eu antal huvudstäder i arabisktalande län
der visas förstorade fotografier av åtta dir· 
harner och två dinarer präglade under tiden 
122 - 321 e H ( = 739-933 e Kr) inom Ka
lifatet under skilda dynastier och kalifer 
och sedermera återfunna i Sveriges jord 
enkannerligen på Gotland, dit de blivit fOr
da och nedgrävda under vikingatiden; så
dana mynt ha till ett antal av ca 80 000 bli
vit återfunna i Sveriges jord, där de torde 
vittna om eventuella handelsförbindelser 
under vikingatiden mellan Kalifatets län
der i Mellersta Östern och Norden. T ut
ställningen visas utom ovannämnda försto· 
rade fotografier desslikes 48 autentiska sil 
vermynt (dirharner) av det slag, som plägar 
återfinnas i de svenska vikingatida skatt
fynden. Utställningens skärmavdelning in
ledes från höger av en karta visande i grön 
farg det dåtida Kalifatets ungefårliga ut
sträckning och i röd fårg det nutida Sveri
ges samt däremellan de osteuropeiska flo
der över vilka dessa mynt sannolikt till
ryggalagt sin färd mellan Kalifatet och 
Sverige. Inom Kalifatets ungefårliga grän
ser synas utsatta de myntpräglingsorter, 
vi lkas mynt äro representerade i förelig· 
gande utställning. 

De förstorade myntbilderna visa silver
mynt pr.iglade i ordning från öster till väs
ter begynnande med det längst upp till 
höger å den andra skärmsektorn d ä åtsida 
och frånsida av ett mynt präglat i cumän 
d ä Masga; år 321 e H = 933 e Kr under 
d!!n wagihidiske härskaren JUsuf ibn Wag
gih med omnämnande av den. cabbäsidiske 
kalifen al-Qähir billäh; wagihidernas dy
nasti regerade i cumän ca 317- 341 e H = 
929-53 e Kr med erkännande av <abbä
sidkalifernas överhöghet, detta senare var 
vanligt förekommande inom Kalifatet från 
början av 200-talet e H = 800-talet e Kr. 
Vid varje myntbild angives dess mera bety· 
delsefulla tex ter (d ä uppgifter om mynt
herre, präglingsort, präglingsår etc) i nor
maliserad arabisk stavning och skrift. Det 
andra myntet är präglat i al-Jamämah i nu
varande Saudiarabien under den cabbäsi
diske kalifen al -Mahdls regering (158- 69 
e H= 775 - 85 eKr) år 169 e H = 785/6 
e Kr ; å detta mynt O!flnämnes även namnet 
cAbd Alläh ibn sacid, vilken kan ha upp· 
rätthållit posten som guvernör i denna trakt 
under denna tid (ofta kunna myntinskrifter 
giva upplysningar om personer, vilka an
nars äro okända). Det tredje myntet är 
präglat under den cabbäsidiske kalifen al-

Mu<'ta\fid biiJäh (279-89 cH = 892-902 
eKr) i Madinat al-Saläm, vilket var det 
officiella namnet på huvudstaden Bagdad. 
i Irak år 287 e H = 900 e Kr. Det fjärde 
myntet är präglat i Dimasq (Damaskus) i 
Syrien under den umajjadiske kalifen Hi
~äm (vars namn dock ej är omnämnt å 
myntet) år 122 eH = 739/40 eKr. Det 
femte myntet är präglat i Mi~r = Egypten 
(betecknande al -Fus!ii! dä Gamla Kairg) 
under den cabbäsidiske kalifen al -Rasid 
(bekant från sagosamlingen Tusen och En 
Natt) 170 - 93 e H = 786-809 eKr) år 
181 e H = 797/8eKr;åmyntetomnämnas 
väl ej namnet å kalifen men tvenne andra 
personers, nä m l igen d~nnes sons och ut
sedde arvtagares al-A_rnins, vilken ock kom 
an efterträda al- Ra~ id och regera 193 - 8 
e H = 809- 13 e Kr (att låta prägla mynt i 
tronföljarens namn är ej helt ovanligt bland 
cabbäsidiska kalifer), därjämte omnämnes 
ock namnet å kalifens vezir ÖaCfar ibn 
Jal)jä av barmakidernas ätt, även han be
kant från ovannämnda sagosamling, han 
var vid tiden för detta mynts prägling he
dersguvernör över bl a Egypten. Det sjätte 
myntet är präglat i lfriqijah, vilket var 
namnet å en provins inom Kalifatet motsva
rande ungefår det nutida Thnisien med hu
vudstad i Qajrawän år 165 e H = 781/3 
e Kr under den cabbasidiske kalifen al· 
Ma hd l (158- 169 e H = 775- 85 e Kr); här 
omnämnes förutom kalifens namn även 
sonens/tronföljarens i dena fall Härijn se
dermera kalif under namnet al-Rasid (se 

Utställningen prolqtppställd i Kungl Myntkabinel/et före avfärden till Främre Oriemen. Foto Gunnel Jansson, Raä. 
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ovan). Det sjunde my ntet , vi lket iir eu an
märkningsvärt och ovanligt mynt. synes 
vam präglat i Til imsän i västm Algeriet 
enligt inskriFten å myntet: eniir detta är cu 
fragment, där ha lva delen bonklippts (gan
ska vanligt i dc vikingatida skaucrna) 
framgår ej präglingsåret, utan man mr tids
bestämma det till år 180 = 796/7 c Kr då 
stampidentiskt mynt präglades i denna on 
enligt litteraturupp_Bift: det torde vnra 
präglat under en idrisidisk eller sulajmäni
disk furste. Det åttonde silv~rmyntct är 
präglat i Marocko i staden Walilah {det an
tika Volubilis (Qasr Firawn) nära Mck,_nes) 
under den idrisidiskc furslem Idris I 
(In-7 cH = 789-93 e Kr) år 174 cH = 
790/ I e Kr. Varken furste- eller kalifnamn 
finnas å deua mynt, därc1not cA Iis namn. 
vilket ej f6rvånar, då idrisiderna bekände 
sig till ~i<ah . de voro för övrigt en av dc 
fOrsta dynastierna. som mälde sig ur den 
direkta cabbäsidiska överhögheten. 

Det överväldigande flertalet av islamiska 
mynt funna i Sveriges jord och hitbragta 
under vikingatiden utgöras av silvermynt , 
dirhamer av ]lillills beskri ven typ; några m 
guldmynt (dinärer) ha emellertid ock åter
funnits och dessa representeras i denna ut
ställning av tvenne mynt funna i Uppland, 
och av vilka fOrstoringar visas på den fjär
de och sista skärmsektorn. Det övre iir 
präglat i Wäsi! i nuvarande Iraq, en nu
mera försvunnen stad mellan al- Kiifah 

och al-Basrah under den cabbäsidiske ka
lifen al-Muctamid calä lläh (256 -79 e H 
= 870 - 92 e Kr). vars namn ock återfin
nes å myntet, år 258 e H = 871/ 2 e Kr. 
Det undre guldmyntet är präglat under sist
nämnde kalif i al-Räfiqah i nuvarande Sy
rien vid Eufrat nära al -Raqqah år 274 e H 
= 887/ 8 c Kr; å detta mynt omnämnas för
utom kalifen även al-Mufawwad ilä lläh 
och Ai)mad ibn al -Muwaffaq billiih, varav 
den senare är kali fens brorson, sedern1er.1 
själv kalif under namnet ai-MuCta4id bil
lah (279 - 89 e H = 892 - 902 e Kr) se ov
an. under det an den f<irre var en 2uvernör. 
Som ovan omnämnts visas därjämte 48 st 
mynt- umajjadiska och cabbäsidiska - i 
monträr under skärmarna. 

Utställningen har visats och kommer att 
visas i åtminstone följande städer i ara
biska länder: Abu Dhabi, Alger, Amman, 
Damaskus. Kairo. Muscat, Riyadh, Tunis 
111 fl. Vid invigningen i Damaskus i början 
av mars, vilken förrättades av republ iken 
Syriens kulturminister Dr. al-Altar, och 
vilken sammanföll med ett syriskt musei
mannasymposium, där undertecknad del
lOg som syriska kulturministeriets gäst, av
höll han ett föredrag om förekomsten av is
lamiska mynt i svenska. vikingatida 
skaller, deras troliga fardvägar och deras 
präglingsorter med särskilt omnämnande 
av sådana orter belägna inom det nuvaran
de Syriens gränser. Bengt E Hoven 

Utställningen hur sammanställts av Kungl 
Myntkabinellel genom Bengt E Hov~n 
på uppdrag av Utrikesdepartementet och 
Svenska Institutet. 

Begravna i silver 
Några tjänstemän vid myntverket i 
Philadelphia, USA, var nära att be
gravas i silver i oktober 1903. De hade 
fatt i uppdrag att räkna en större 
mängd silvermynt , som sedan många 
år legat upphopade i ett valv i mynt
verket. Vid öppnandet av valvet visa
de det sig att påsarna vari silvermyn
ten förvarades var multnade och föll 
sönder så snart man försökte lyfta 
dem. Då en av tjänstemännen sökte 
arbeta sig upp på penninghögen för att 
hopsamla de lösa mynten, sprack ett 
stort antal uppstaplade påsar, och hela 
massan silvermynt satte sig på en gång 
i rörelse. Tjänstemännen som fanns 
i valvet kunde endast med möda räd
da sig undan f rån att begravas un
der de nedströmmande mynten. Sil
vermassornas nedstörtande skakade 
hela byggnaden. Mynten i valvet hade 
ett åsatt värde av 2 miljoner dollar. 

/W 

TILL HÖSTENS KVALITETsAUKTION 
MOTTAGES NU INLAMNINGAR AV 
BÄTTRE ENSTAKA OBJEKT OCH HELA 
SAMLINGAR T O M 23 SEPTEMBER. 

Vid större inlämningar kan särskilda villkor 
tillämpas efter överenskommelse. 

/'/ 
AUKTJONJ.VERKET 

L___MYNT / 
AB STOCKHOLMS AUKTIONSVERK 

JAKOBSGATAN 10, BOX 1o25o, 103 25 STOCKHOLM. TEL 08-14 24 40 
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Från Kungl Myntkabinettet 
Axel Wallenberg 90 år 

Wallenberg är född i Nässjö den 22 
maj 1898. Hans konstnärsbana börja
de med studier vid C Althins och E 
Berggrens konstskolor. När han var 
24 år gammal antogs han vid Konst
högskolan i Stockholm. Där fick han 
Milles som lärare under fem år. Wal
lenberg är verksam både som skulp
tör, medaljkonstnär och tecknare. 

Henrik Cornell säger om Wallen
berg: " ... att han gett sina skapelser 
en egen karaktär sammanhänger kan
ske med att han alltid med iver hållit 
sig till den i varje särskilt fall förelig
gande uppgiften och sökt sin inspira
tion i den:• 

Året efter det Wallenberg avslutat 
sina studier vid Konsthögskolan fick 
han i uppdrag att göra sin första me
dalj, 1928, som utgavs till minne av 
den svenska expeditionen till Spets
bergen för au r'.idda Nobile och hans 
män. Wallenberg anses genom denna 
medalj ha medverkat till medaljkons
tens förnyelse. Till övriga förnyare un
der 1910- och 1920-talen räknas Mil-

les, Svante Nilsson och Gösta Carell. 
Wallenberg fick många andra medalj
beställningar efter denna lyckade de
but. Han har flitigt anlitats av Spor
cong AB. Inte minst har han ägnat sig 
åt den gjutna medaljen. 

Wallenbergs medaljer har funnits 
med på flera internationella utställ
ningar. En separatutst.'illning har ägt 
rum på Kungl Myntkabinettet år 1968. 

Axel Wallenberg kan glädja sig åt 
att in på sin ålders höst ha bevarat sin 
inspiration och sin arbetsformåga. 

Under tiden 6 maj - 5 juni 1988 vi
sade Kungl Myntkabinettet en utställ
ning över Wallenbergs medaljkonst på 
Millesgården på Lidingö. 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen 
(hörnet Linnegatan) 2 tr. 

Stockholm 

Tillfälliga utställningar: 
"Ur dolda gömmor" 

pågår t o m 25 september 1988. 
"Antika mynt med andra ögon" 

visas över sommaren i Sparbanken, 
Borgholm. 

Ring i övrigt telefon 08·783 94 oo 
för programinformallon. 

Museet: 
Tisdag-söndag 11-16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisdag 13-16 

ingång Narvavägen 
Besöksadress 

(efter överenskommelse om tid 
per telefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08· 783 94 00 

Utställningen "Axel Wallenbergs medaljkonst" pågickfrån 6 nwj til/5 jrmi och drog mer än 11 000 besökare, gmpper ej in· 
räknade. Från vernissagen på Millesgården ser vi Axel llfJllenberg i samspråk med monterarkitekten Jan Polacek (montmma 
urspmngligen byggdaför F/DEM 1985 i Stockholm). Foto Gunnel Jansson, &ä. 
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MYNTAUKTION 
I 

KÖPENHAMN 

HOLGER HEDES 
danska myntsamling del I 

lördagen den 24 september 

Innehåller medeltid, 
typsamling efter Hede-nummer från 1541, 

medaly'er och en komplett samling 
Danska Västindien. 

Portugalös 1591 RRR 
värdering 200.000 kr 

Speciedaler 1603 RRR 
värdering 30.000 kr 

Piaster 1771 R 
värdering 100.000 kr 

Katalogen ingår i firmornas vanliga abonnemang. 
Lösnummerköpare erhåller katalogen enklast genom insättning av 50 kr 

på postgiro 3003 -l. 

ARNE BRUUN RASMUSEN KUNsTAUKTIONER 
Bredgade 33 

1260 KÖPENHAMN 

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB 
Kungsgatan 28 - 30 · Box 7662 

103 94 STOCKHOLM 
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Ny ordförande i SNF 

l samband med SNF:s årsmöte i Kalmar 
den 14 maj 1988 ägde en del forjodringar 
av styrelsens sammansättning n1111. Göran 
Bergenstråhle avgick på egen begäran efter 
10 år som fOreningens ordförande. Ny ord
förande är Torbjörn Sundquisl. Madeleine 
Greijerär ny vice ordförande. RolfSjöberg 
ny sekreterare, medan Ulf Nordlind har
står som kassarorvaltare. 

Madeleine Greijer, Anders Fröseli och 
Ulf Ström omvaldes som ordinarie styrel
seledamöter på 3 år. Börje Rådström val
des som ny ordinarie ledamot på l år. Till 
styrelsesuppleanter på l år v.Jides Kenneth 
Jonsson (omval), lan Wis~hn (nyval) och 
Göran \Vahlquist (nyval). 

Till valberedning omvaldes Lars O La
gerqvist, Bjame Ahlström och Frank 
Olrog. 

Till ordinarie revisor valdes Hans Hen
riksson (omval), Bjarne Ahlström (nyval) 
och till revisorssuppleant Lars· Åke Lejon 
(nyval). 

l samband med årsmötet tog Torbjörn 
Sundquist tillfallet i akt att på styrelsens 
vägnar tacka Göran Bergenstråhle för det 
utmärkta arbete, som han lagt ned för för
eningen som ordförande. Det är en verklig 
prestation att engagera sig och leda en rent 
ideellt arbetande torening under en så lång 
tid som 10 år och endast fyra av företrädar
na har haft en längre ordförandetid. Med 
Göran Bergenstråhle vid rodret har för
eningen tält en stabil ekonomi. Dc:n publi· 
cistiska aktiviteten har varit hög. Bl a kan 
nämnas utgivandet av tre utgåvor av Nu
mismatiska Meddelanden (samt en fjärde 
på gång). samtliga av mycket hög veten· 
skaplig kvalitel. Vidare har tre ytterligare 
utgåvor i serien ' 'Smärre Skriftcr" hunnit 
utkomma. Svensk Numismatisk Tidskrift 
(SNT) är nu inne på sin 12:e år av obruten 
utgivning med 8 nr/år, i sanning ett fint re
sultal. 

Även SNF:s medalj- och jetongutgiv
ning har varit god under dessa 10 år: 2 
medaljer och 5 årsmötesjetonger har sla
gits. Inom området utställningar har gjorts 
lyckade satsningar. t ex Mymcts Dag på 
SHM 1981, Stockholmia ·86 men även ut
ställningarna på de årligen återkommande 
antikmässorna i Stockholm. Under de sista 
åren har dessutom en ljud- och bildbands
seire i skilda numismatiska ämnen på
börjats. 

Som erkänsla för det stora arbete och 
den omsorg Göran Bergenstråhle lagt ned 
!or SNF har styrelsen beslutat kall n honom 
till korresponderande ledamot. 

Rolf Sjöberg 

En reportage från dagarna 14 - 15 maj 
kommer i nästa nr av SNT. &d 
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SNF:s 11)'1! ordftJrwzde TorbjlJm Sundquisr (till liinstu) m1ackar dt!n avgdt!lldt! GIJmn 
&rgt!IIStrdhfe lid drsmlJttt i Kalmar. Foto Fmllk Olrog. 

Guldmynt som ratades 

En mynthandlare i Marylcbone-di
striktet i London hade till följd av ett 
vad år 1898 under två dagar utställt 20 
sovereigns i s itt skyltfönster. Alla tju
gu guldmynten var fullt gångbara och 
var värda 18 kr i dåtidens valuta. Sove
reignmyntcn intog en mycket fram
skjuten plats bland en del andra mynt· 
sorter, och ett plakat gav upplysning 
om att vart och ett av de utställda myn· 
ten såldes för 15 shillings 6 pence. 
Trots detta generösa erbjudande in
fann sig ingen köpare, och mynthand
laren vann sitt vad. Endast en enda 
person kom in i butiken får att fråga, 
om dc utställda guldmynten verkligen 
var äkta och gångbara, men då han 
inte fick annat svar på sin förfrågan än 
att samtliga utställda mynt var till sa
lu får det uppgivna priset. drog han 
sig försiktigt tillbaka utan att köpa. 
Ett par dagar senare. då ryktet att 
man fick köpa sovereigns på Seymour 
street i Marylebone får 15 shillings 6 

pence hade nått vida ikring blev till
strömningen stor, men då hade erbju
dandet naturligtvis redan upphört att 
gälJa. JW 

Ett mynt i kroppen 
i 32 år 
Under ett slag i fransk-tyska kriget 
1870 - 1871 blev en fransk soldat så
rdd i låret. Kulan blev uttagen och 
mannen betraktades som fullt åter· 
ställd. Långt senare. år 1903. bildade 
sig en svulst på det ställe, där kulan 
inträngde. En operation fåretags och 
läkarna fann i såret ett lO-centimes· 
mynt från 1856. Kulan hade gått ige· 
nom soldatens portmonnä och tagit 
myntet med sig. Vid kulans uttagning 
hade myntet, som var starkt böjt, dock 
stannat kvar. Myntet överlämnades 
1903 till Bazeillc-museet. /W 



Detaljer om 
Delawaremynten 
De nya "guldmynten" i samband med 
Delaware-jubileet blev för många, 
inte minst fOr oss mymsamlare, en så 
kallad flopp. 

För egen del antecknade jag mig för 
två exemplar i höstas hos min husbank 
-en åtgärd som närmast blev till för
argelse för bankens folk . Hela deras 
tilldelning av guldmynt blev just - 2 
exemplar! 

Någon form av orderlistor förekom 
under hösten länsvis på Riksbankens 
lokalkontor för att notera intresset för 
"guldmyntet:' När listorna drogs in i 
oktober 1987 fOrelåg en uttalat intres
se för ca 28000 exemplar. Upplagan 
som först satts till 5000 stycken änd
rades senare till7500 får att slutgiltigt 
höjas till 10000 stycken! Dessa upp
gifter har jag i efterhand inhämtat di
rek"! från Betalningsmedelsavdelning
en på Riksbanken. 

Valhäntheten kring "guldmyntet"' 
började redan på ett tidigt stadium. 
l Svenska Dagbladet kunde man läsa 
att myntet skulle präglas i Tumba, där 
man enligt namngiven sagesman inte 
präglat guldmynt på 63 år! Sveriges 
Radio, utlandsprogrammet, höjde bu
det till 68 år, därmed förnekande den 
i och för sig ganska sällsynta 20-kro
nan från år 1925. På min förfrågan 
svarade respe!.'tive reporter att sak
uppgifterna hade man fatt från Riks
banken. 

Ett märkligt budskap tar man ge
nom det lilla " blad;' 15 x 21 cm, som 
med bilder och data presenterar min
nesmynten. såväl av guld som silver. 
Där meddelas helt frankt: "utväxlas 
här!" Förmodligen avsett att uppsät
tas på bank- och postkontor!? Den 
enda mig bekanta utväxlingen, när det 
gäller "guldmyntet;' av någon omfatt
ning, ägde rum på Riksbanken efter 
den gyllene natten. Då hade folk i fri
luftsmundering köat i 5- 10 timmar 
för au i nåder ta inväxla ett stycke 
svensk'! "guldmynt" per person- det 
vill säga "de första tappra 500" - se
dan var lagret utväxlat. Men för den 
framgångsrike blev det en lönsam natt 
- han kunde bara någon dag senare 
sälja sitt nyförvärv för cirka dubbla 
priset! 

Jag kan inte undanhålla ett skämt
samt gott råd om någon ny herr Den
nis' guldpenning sk-ulle aktualiseras. 
Det är ju så. att år 1995 fyller våra 
första mynt , Olof Skötkonungs pen-

7i'd tltsidesmriamer jOreligger av 100 kronor 1988, Dt/(llmre-jubileet. 
Foto: Inga Kmmz, B AhlstrtJm Mymhandel AB. 

/()()()kronor 1988 i sill ewi. 

ningar från Sigtuna. 1000 år! Ult det 
beryktade bolaget Franklin Mint skö
ta ruljangsen - det kan åtminstone 
elementa, när det gäller marknads
föring! 

Om 1000-kronan blev en besvikelse 
så vi.sade sig silvermynten medföra en 
lätt överraskning. När ca 32000 exem
plar hade präglats blev stampen otjän
lig. En ny tillverkades och si -en va
riant uppstod. Resterande ca 118000 
exemplar avviker i vissa detaljer från 
den första upplagan. Främst märks, 
an huvudet är större. texten löper när
mare randen och bokstäverna BT vid 
haJsavskärningen står mera fritt från 
varandra. Även på frånsidan finns 
smärre divergenser. 

Så medförde då åtminstone den nya 
JOO-kronan något att studera fOr den 
myntintresserade. Liksom sina före
gångare blir väl även detta ett "plast
mynt" i si tt etui. På allmänna mark
naden kan man ibland ta uppleva att 
våra jubileumsmynt helt avvisas som 
betalningsmedel. 

Carl-Axel Lindblom 

INLÄMNING TILL 

MYNTAUKTION 
Våt· stora myntauktion 

äger rum 
lördagen den 19 november 

på Stora Hotellet i Linköping. 

Inlämning sker 
fram till den 7 oktober. 

Vi tar emot 
bättre svenska och utländska 

mynt, sedlar, medaljer, 
ordnar, litteratur, enstaka 
objekt eller hela samlingar. 

Provision 10% 
Illustrerad katalog. 

THÖRNSTRÖMS 
MYNT & SEDLAR AB 
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Fråga: 
I Kronobergsboken 1987 finns på sid 
193 bilder av 5 öre silvermynt med 
årtal 1759. Där står att myntet kalla
des "enkel pjes" eller "sexstyver;· på 
grund av att det var i omlopp som 6 
öre silvermynt, - eller - står det 
- även " tolvöre'' (i kopparmynträk
ning). 

Kritiker till boken har sagt ifrån att 
"tolvöre" måste vara fel , eftersom sil
ver och koppar r'.iknades i fOrhållan
det l: 3, varför myntet måste ha kallats 
"adertonöre" (= 6 x 3) i kopparmynt
räkning. 

Enligt Wallroth: Numismatiska Med
delanden XXIl , Stockholm 1918, sid 
122, meddelas i en fotnot att myntet 
kallades "tolvöre" - "(i k:m räkn):· 

Rätt eller fel? - Det bör finnas 
samtida litteratur - ej nödvändigtvis 
numismatisk - som beskriver vad 
man på den tiden sade om 5-öringen. 
fOr att inte tala om de bakomliggande 
valutahistorierna. Lennart mzllen 

Ingarö 

Svar: 
Det är riktigt att Wallroth i en not kal
lar 5 öre SM fOr "enkel pjäs:· "sex
styver" eller " tolvöre" (i KM räk
ning). Det sker i en tabell avseende 
Sveriges mynt 1719-1765. Tyvärr kan 
man inte ta uppgiften så bokstavligt. 
5-öret har en IOrhistoria. Föregånga
ren är 4 öre SM med i varje fall från 
1667 känd utmyntning. Ett okänt antal 
mynt finns från 1665 och 1666 ehuru 
myntning inte är känd. I plakatet om 
myntet av den 7 oJ..:tober 1665 regleras 
relationen mellan silver- och koppar
myntr'.ikning så att l daler silvermynt 
är lika med 3 daler kopparmynt. Mot
svarande gällde öresmynten. I koppar
mynträkning blir alltså 4 öre SM = 
12 öre KM. 4-öret upphörde att präg
las 1684. Från 1690 slogs S-ören men 
det är att märka att silverinnehållet i 
dessa nya mynt var exakt detsamma 
som i 4-örct. Då folk räknade i kop
parmynt är det troligt att benämning
en " tolvöre" följ t med och kommit att 
gälla även 5-öret från 1690 och se
nare. Denna myntning upphörde 1715. 
I förordningen om myntet av den 20 
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december 1717 stadgas bl a att l öre 
SM i fortsättningen skulle gälla fOr 2 
öre, 2-öret för 4 öre SM samt 4-öret 
och 5-öret båda skulle gå för 6 öre 
SM. Anledningen var ju att de V'Jr av 
samma vikt. Eftersom tidigare l öre 
SM kallats "styver" var det naturligt 
att 4- och 5-örct skulle komma att kal
las för scxstyver. De förhöjda 5-örc
na slogs från 1719, sporadiskt under 
1720-talet men från 1730 regelbundet 
tom 1767 (med undantag av 1734), 
hela tiden som 5 öre SM men var och 
en visste att myntet skulle gå och gälla 
för 6 öre SM. 

Det är nästan omöjligt att i skrift 
metodiskt belägga ett mynts öknamn. 
Det är icke författaren bekant hur län
ge 5-öret kan ha kallats "tolvöre;· 
knappast längre än det gamla 4-öret 
var i omlopp. Omkring 1718 gjordes 
anstr'.ingningar att via tullen dra in 
dem. l forordningen av den 4 maj 1719 
återkallades den dubbling av värdet 
som gjordes den 20 december 1717 i 
det att l och 2 öre SM sJ..:ulle gälla just 
för den åsatta valören och att 4 ören 
från 1716-1718 ej skulle gälla mer än 
för 4 öre SM eller ''12 öre Kopp. mt:' 

Författaren har inte lyckats hitta nå
gon förordning vari angives att 4-öret 
från 1667 och senare incirages. Det har 
troligen skett pr l januari 1777 i sam
band med myntreformen - om nu 
några 4-ören varit i cirkulationen så 
länge. Dc har troligen indragits under
hand såsom pr 3 april 1700 då 140.000 
daler i 4-ören oromyntades ti115-ören. 
En sak är dock klar: även om 5 öre 
SM någon gång kallats ''12-öre" har 
den i kopparmynträkning vid betal
ning gällt som 18 öre KM. 

Bene/ Tingström 

Nya uppgirter 
for museerna 
Kultur och kulturminnesvård är inte 
längre bara en stenyxa, eller - för all 
del - ett mynt i en glasmonter på 
ett museum. eller en bevarad soffa 
från ett 1700-talsslott. Kultur är också 
industrihistoria. bebyggelsemiljö och 
landskapsbild. 

Ungefår detta är utgångspunl.:ten för 
den rapport (Centrolmuseerna och 
kulflmniljövården, Ds U 1986:6) som 
skrivits av Bengt Nyström och Lena 
Palmqvist, med anledning av riks
dagsbeslutet om de centrala museer
nas uppgifter (KrU 1986/87:21). 

l rapporten talas om behovet av ökat 
samarbete mellan de centrala museer
na och riksantikvarieämbetet , mellan 
de centrala museerna sinsemellan, 
mellan dessa och dc regionala muse
erna och mellan alla museer och loka
la kulturrörelser som hembygdsfore
ningarna. 

Rapportförfattarna påpekar, att mån
ga av dc regionala museerna redan i 
dag utvidgat sin traditionella doku
mentation av den materiella kultur
miljön till att gälla också den socia
la. och gått in i samarbete med skolor 
och folkbildningsrörelser. Något för 
de centrala museerna att ta efter, anser 
författarna. Kärnan i förfuttarnas re
sonemang blir att museerna mer ak
tivt måste gå ut i samhället med infor
mation, delta i projekt och fOrmedla 
helhetsbilder av historien. 

l takt med att kulturmiljöbegreppet 
vidgats uppenbarar sig vita fläckar 
som behöver kartläggas. Till exempel 
dokumentation av hela bebyggelse
miljöer, av nu levande miljöer, sam
manställningar av redan befintligt ma
terial och översikter över det svenska 
l.:ulturarvets betydelse ror individ och 
samhälle. Museerna kan inte bara 
syssla med att samla och vårda fOre
m:\1. 

RapportSkrivarna anser att muse
erna måste bli lättillgängligare, så att 
både forskare och "vanliga" besökare 
kan tillgodogöra sig den mängd kun
skap som finns samlad där. 

Som exempel på bra pf<?jcJ..:t nämns 
fornborgen Eketorp på Oland samt 
förra årets utställning "Luftangrepp" 
på Historiska museet i Stockholm, 
som tog upp luftiOroreningarna och 
hur de förstör vårt kulturarv, våra hus 
och statyer. Andra goda fOrebilder är 
olika lokala "gräv-där-du-står" -pro
jektet och Ekomuseum i Bergslagen, 
ett miljömuseum uppbyggt kring ett 
50-tal sevärdheter i sju kommuner. 

Utredarna lägger även fOrslag till 
utv'.irderingar och utveckling av olika 
projek'1 som har med kunskapsservice 
och levandegörandefrågor (!)att göra. 

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 

TS 



Biblis 1985. Föreningens får bokhant\•erk 
årsbok 1985. Stockholm 1986. 168 s. 

Föreningen ger genom sina årsböcker den 
sanne bokälslmren många sköna stunder. 
1985 års fOr läsaren in i numismatikens 
värld genom Numismarika i svenska bib
liorek med Ernst Nathorst-Böös som gui
de. På 34 sidor (med lina illustrationer) tar 
vi en översikt av vi lka bokskatter som forna 
tiders bokälskare fön hem till vårt land 
som komplettering till det lilla vi själva 
presterat inom detta område. NUF 

Annbnuseum 1982 - 1984. Meddelande 
XXXXJ/1- XXXXJV. Stockholm 1985. 368 
s. ISBN 91-38-8879-7. 

Vilka kulturskatter museivärldcns årsböc
ker avslöjar - alla former av mänsklig 
verksamhet möter förr eller senare i dc 
olika serierna! Denna gång får vi av Ed
ward Drenzel veta mera om SlillS)71fa fin
ska krigsdekorarioner, medan Fred Sand
stedt i Meda/je I'OOr de Anglo-Boeraor/og 
1899-1902 berättar om medaljbelönad 
sve_nsk sjukvårdsinsats under Boerkriget. 

Arsboken ger även i övrigt läsaren ston 
utbyte, lämpligen fårdelat på flera läs
stunder. NUF 

Anciem portrairs in rhe J. Paul Gelty Mu
seum. ltllume l. Malibu, California 1987. 
142 s. ISBN 0-89236-071-2. 

Antikens myntning har kommit att betyda 
allt mer och mer för dagens konsthistoriker 
i deras arbete med datering av periodens 
konst och med namngivning åt de otaliga, 
inskriftslösa byster och statyer. som över
le\1 till våra tider. 

r denna skrift får vi nya bevis härpå av 
några av dagens främsta kännare av antik 
skulptur. bl a Flemming S Johansen vid Ny 
Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. som 
skriver om Caesar och Caligula. 

I The Portrairs in Marb/e ofGaius Julius 
Caesar. A &lie><\ granskar Johansen över
levande antika porträtt med utgångspunkt 
från en av Marcus Mettius år 44 f Kr präg
lad denar med Caesar som diktator för 4:e 
gången. 

Johansen har i 1J1e Sculpred Portrairs of 
Coligula funnit. att de bästa porträtten 
finns på de i Rom präglade kopparmynten. 
främst åren 37- 38. Hans fOrkastande resp 
framhävande av olika byster är en fin stu
die. Han lämnar den intressanta upplys
ningen, an Caligula.s efterträdare Claudius 
lät fOra bon Caligulas byster nattetid och 
an senaten lät smälta ned alla porträttpryd
da Caligula-mynt som gick att få tag på. 

Sheldon Nodelman vid University of 
California griper sig i 1J1e Portroi r of Bm
ms rlze Tyrannieide an med att slutligt fast
ställa, vilken bysttyp som verkl igen avbil 
dar Caesars mördare. För detta ändamål 
utnyttjar han de denarer som prJglades av 

Pedanius Costa, Servilius Ca.sca, Plaeto
rius Cestianus och L. Servius Rufus för 
Brutus som "imperator" - en titel som 
han tog sig sommaren 43 fKr. Nodclmans 
artikel viixcr ut till ett fOrsök att tolka stilen 
även hos andra, samtida bystponrätt. 

Romerska riket hade under 200-talct 
c Kr många barn-kejsare. Susan Wood vid 
Harvard University ger oss i Clzild-Em
perars (lnd 1/eirs ro Power in 171ird-Ceu
ltlry Porrraiwre en spännande genomgång 
av 200-talcts gossponr.itt. Hon fastställer 
ponrätt fOr Elagabalus, Alexander Serve
rus, Philip II. Maximusoch Gordianus III. 
För en annan grupp - Diadumenianus, 
Herennius Etruscus, Hostilianus, Valeria
nus Il, Saloninus och Nigrinianus - kan 
hon däremot inte presentera några fullt till 
förlitliga ponrätt. 

Det iir fasc inerande att läsa om vad en 
konsthistoriker linner ut av dmgen och 
uppläggningen av en byst mot bakgrund av 
vad de skriftliga källorna berättar om per
sonen. Realismen i den romerska skulptu
ren - i jämfdrelse med idealiseringen i 
den grekiska - är an tillskriva romarnas 
dyrkan av fadernus andar. I hemmen fanns 
ju ett altare härfOr med byster av avlidna. 
som burits i begravningslågen och som tjä
nade sentida myntmästare inom släkten till 
fårebilder. när de i sin myntning ville hed
ra den egna släkten. N u F 

Hewirr. V. H. & Kep•vnlz, J. M.: As Good 
as gold. 300 Ye<trs of British Bank Note 
Design. London 1987. 160 s, rikt iii . (även 
i fårg) . ISBN nr ej angivet. Utgiven av 
British Muscum Publications i samarbete 
med Bank of England. 

Ett nyligen utgivet verk har tagit som sin 
uppgift att i konhet. men expressivt, berät
ta om banksedlarnas utformning i Storbri
tannien från de rorsta tills idag. Låt mig 
genast säga att det är en utomordentlig 
publikation. för vilken man kan vara tack
sam. l den litteraturförteckning som lin
nes, kan man emellertid se att fOrst betr'.if
fande dc senaste tjugo åren har sedlarna 
och deras problem beaktats. det må vara 
stilmässigt, som uttryck för bankverksam
het eller deras funktion rent nationaleko
nomiskt. När man studerar frågan ur det 
nu i Kungliga Myntkabinettet ingående 
Bankmuseets synpunkt och i nästan lika 
hög grnd ser den i anslutning till KMK :s 
,·crksamhet, kan man lugnt konstatera au 
Sverige tidigare än något annat land obser
verat sedelns existens och viktiga roll som 
betalningsmedel . oavsett som en dansk nu
mismatiker av facket en gång sade. "på ut
st.'illningen har vi inga sedlar med får dc är 
i mc vackra"! 

Den engelska sedelns historia är något 
yngre iin den svenskas. Man kan r'.ikna 
1694-7 som dess födelseår. Man beslöt 
då att grunda Bank of England och denna 

bank (sedennerJ ganska kärleksful lt be
nämnd "The old Lady of Threadneedlc 
Street") fick ansvaret att ge ut sedlar, givet
vis den gången inlösbara i klingande rnynt. 
Det skulle i en recension fOra för lt\ngt an 
beskriva banksedelns öden. Under slutet 
av 1700-talet blev den till fälligtvis oinlös
bar. men denna ställning, som den tilldela
des av William Pitt d y, föranledde aldrig 
n~gon rubbning i bankens penningpolitik, 
som viii nästan alltid skötts oklanderligt. 

Förfuttarna påpekar att Britannia-moti · 
vet ju ursprungligen går tillbaku på Karl 
II :s halfpenny 1672. Javisst och diir fick 
den svenske gravören fOrebilden fOr mynt
tecknet Publica Fide (1716). 

Publikationen är synnerligen välillustre
rad i både svanvin och f:irg. Den som i lik
het med recensenten trodde att vår egen 
Broling varit den fårste som använt fårg vid 
sedelfram~tällning fä r lära sig annorlunda: 
den som likaledes i likhet med recensenten 
iir road av scdclfOrfaiskningens historia 
har också en hel del att lära, likaså om dc 
~.nge l ska och skotska privutbanksedlurna. 
Andd är England ganska magen när de t 
gäller beskrivningar av de provinsiella sed
larna: vid sidan av Maberly Phillips all
omfartande verk om sedlar i Nonhumbcr
land. Durham och Nonh Yorkshire iir del 
ganska tunt. Men som n~s framMilitS har 
<cdlarna fr-.tm till de sista dag~~rna varit 
helt ointressanta ror forskarna: en annan 
sak är att efter initiativ bl a från det engel
ska institutet rörande banker. det nu blåser 
ny~ vindar i England. Hur del ligger till i 
Skottland kan vara en annan sak. 

Det är svån att göra några erinringar mot 
verket, kanske endast det van liga att mun 
under läsningen kommer fram till att rnnn 
vill veta mer. Men det är ju egentligen en 
positivt klander. Emsr Narhorsr-BIJIJs 

Carlislt'. L J .• Auslralian Cammt>morari1~ 
Mtdals and Meda/ers from 1788. Sydney 
1983. 311 sid. ril1 ill. Utgiven av B & C 
Press Pty Limited. Sydney. 
ISBN O 9592956 15. 

Att man på vår antipod tillverkar medaljer 
är ganska självklan och nu fOreligger en 
beskrivning över alla de medaljer som 
frumstiillts i Australien. Särski lt många 
samlare av sådana tOremål kan Sverige inte 
visa frnm. men det känns tryggt att veta. att 
KungligaMyntkabinetteli s itt bibliotek in
forlivat sagda beskrivning. 

Au~traliensisk medaljkonst har nåttS av 
mycket litet inOytande från Europa och 
USA -jag berör ej den asiatiska- då det 
är tveksamt om en sådan medaljkonsr kan 
anses existera med undantag får Japan, 
som ju på FIDEM visat upp vad och ntt 
man kan. 

Men visst produceras det medaljer i 
Austrulicn. Sakcn skall inte ingående dc
battems men den estetiska sidan uv produk
tionen har med någm undantag under dc 
första niirn 200 åren knappast nått en 
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acceptabel nivå. Detta fOrändrar ej att en 
bok som sammanfattar landets ansträng
ningar på detta plan är ytterst välkommen. 
Alla medaljer är reproducerade i original
storlek. Men beskrivningen lämnar myc
ket övrigt att önska. Väl är alla texter från 
medaljerna ordentligt återgivna, men varje 
människa eller djur eller fOremål har man 
systematiskt underlåtit att beskriva. Visst 
finns bilderna att tillgå, men i oerhört 
många fall f?lr man gissa sig till vad de möj· 
ligen kan tänkas föreställa. Det är mer än 
ett märkligt sätt att beskriva medaljerna. 
Tillverkaren anges genomgående men säl
lan eller aldrig konstnären, vilket gör bo· 
ken ur konsthistorisk synpunkt helt värde
lös. Däremot är upplagestorleken ibland 
angiven, men i de nesta fall vet man den 
ej och har löst frågan med det lakoniska 
meddelandet n/k = not known! 

Det är bra att Australien är medvetet om 
sina medaljer, men vi väntar fortfarande på 
en bra beskrivning över landets medaljer. 

Ernst Nathorst-Bö6s 

Polleuer. Emst Nathorst-Böös berättarom 
en stlrpräg/ad variafil av 111)711hameringen 
i Dalama. Länssparbanken, Dalarna, Fa
lun 1987, 12 s, illustrerad. 

En liten trevlig översil-t om dalapolletter 
- utan anspråk på total fullständighet -
har utgivits av Ernst Nathorst-Böös, allt
ifrån Avesta Bruk till Ågs masugn. Varje 
pollettutgivare är representerad med en 
bild, alla väl reproducerade; Stora Kop
parbergs Bergslags rika pollettutgivning 
representeras dock av sex bilder, där siffer
hänvisningarna tyvärr dels är svårbegrip
liga, dels blivit felaktiga (nr 8 skal l vara 9, 
nr JO skall vara nr 11 på s 9, nr 3 b och 
3a skall vara resp 4b och 4a på s 8). Hagge 
järnverk inrättades 1649, inte 1849. Skrif
ten erhålles kostnadsfritt från Länsspar
bankens kontor i Dalarna. UJ 

Hälsingenmor. En hembygdsbok 19lf7. Ma
lung 1987. Utgiven av HälsingekretSen av 
Gästrike-Hälsinge Hembygsförbund. 
lSSN 0440-0585. 

l många hembygdsböcker finns uppgifter 
som har intresse ror den numismatiskt in
tresserade. Så är fallet med senaste voly
men av Hälsingerunor. l artikeln Lång
vinds bmk 300 år skriver Lars Tottie bl a 
om belöningssilver. Om en barnmarsmed 
var sparsam med tackjärn resp kol då upp
kom vad man kallade "överjärn··. Om be· 
sparingen var stor under en säsong, kunde 
smeden fa något föremål i s il ver såsom be
löning. På samrna sätt kunde de som arbe
tade i masugnen belönas. Finast var det att 
fa något s k corpussilver, såsom en bägare, 
brännvinskalk eller tumlare. Vanligen fick 
man en sked eller nål!ot a nnat bestick. En 
text graverades in som tex För flit wid 
Llmg1inds Bmk År 1800. Författaren Lars 
Tottie har åsikten au detta belöningsbruk 
började redan under tidigt 1700-tal. l sam
ma anikel avbildas Kungl. Patriotiska Säll
skapetS medalj i silver ror lång och trogen 
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tjänst (med Oskar ll: s· bild) tillsammans 
med originalkartongen. Detta exemplar 
hade utdelats till bruksarbetaren Erik Aron 
Siljeholm. 

Roland Swerin skriver om Jonas Ham
braeus som under mitten av 1600-talet var 
anställd som predikant vid svenska legatio
nen i Paris. Denne lät gjuta en medalj över 
dronning Kristina i samband med hennes 
besök i Paris 1656. Denna ovanliga medalj 
(Hild. 87) finns avbildad och bakgrunden 
till medaljens tillverkning kommer i ett 
förklarande ljus. 

Slutligen skriver Märta Skarp några 
minnesord över Greta Rodenstam (1895-
1987). Denna dam är för de flesta numis
matiker okänd men har en viss anknytning 
till vårt ämne. Norrtelje Tidning lät 1952 
tillverka ett litet häfte som författats av 
Greta Rodenstam: Myntfyndet tlr 1868 vid 
Ost er Knut by i Flvruna socken. Denna upp
satS trycktes i endast 300 exemplar och de 
nesta delades ut till vänner och bekanta i 
Hudiksvall. lan Wiselm 

MEDUSA Nr 111988. lSSN 0349-456X. 

Jag har vid några till fallen i vår egen tid 
skrift hänvisat till numismatiskt innehåll i 
denna antiktidskrift. 

Det nya numret är en "måste'' för var 
och en som är intresserad av den antika 
grekiska myntningen, därför att Ulla Wes
termark skriver om Hekatomnidema som 
myntherrar, d v s den släkt av satraper som 
styrde i Karien under persiska herraväldet 
under 300-talet före Kristus. De hade en 
intressant myntning och präglade såväl 
guld- och silver- som bronsmynt. Till släk
ten hörde Mausollos, byggberren för det 
berömda mausoleet i Hal ikarnassos. 

NUF 

Gotltindskt Arkiv 1986. Uddevalla 1986, 
280 s. ISSN 0434-2429. Beställes från 
Gotlands Fornsal, Visby. 

Gotländskt Arkiv är den på hembygd in
riktade årsbok. som haft och har mest au 
ge den numismatiskt intresserade. 

l årsbokens 58:e årgång (1986) medver
kar Kenneth Jonsson och Majvor Oster
gren med tre kona artiklar. som redovisar 
olika fynd. såväl äldre som nyare (RAGU). 

Årsboken innehåller även en längre ani
kel - som Du bör läsa - av Lena Thun
mark-Nylen. Under rubriken Hedningar, 
krisma och si/1•erskauer presenteras ett 
fOrsök att se de gotländska skatterna ur 
religionshistorisk synpunkL 

Fö rfattaren granskar hur myntförande 
skaner placerats i jorden under hednisk 
och kristen tid. Hon gör också jämrorelser 
mellan intensiteten i myntOödet till resp 
l-:yrkobyggandet på Gotland. Författarens 
tes är presenterad på ett intresseväckande 
säu och bör kunna inbjuda till fornatta 
diskussioner. då den avviker från hinills 
dominerande synpunkter. 

Det är alltid rol igt med nya inlägg - tes 
sommötSav antites kan ge en bättre syntes! 

NUF 

Kring en ordbok. Festskrift till Sven Ekbo 
7 augusri 1975. Stockholm 1975. 201 s. 
ISBN 91 - l-753171-3. 

Bakom boken står Svenska Akademien och 
kretsen kring dess ordbok. l den vaskas 
fram en fin "guldklimp" för såväl histori
ker som numismatiker. Vad sägs om Sture 
Hasts Skotkommg eller skOtkonung? som 
lektyr? Du far frågan väl penetrerad: 

Handskriftsförhållanden, 
Fördelningen och tolkningen av for

merna Skot- och Sköt- i tidigare 
litteratur, 

Ytterligare tolkningsmöjligheter, 
Om formen Skot = skatt, 
Om Sköt- som verbal förled, 
Om formen Sköt- som verbstam ur 

språkhistorisk synpunkt. 

Det är- som Du nog förstår- en mycket 
detaljerad och fångsiande studie, som ty
värr avslutas med slutsatsen: 

"Vi kan således som resultat av denna 
undersökning konstatera, au frågan om 
vad lOrieden i tillnamnet skötkonung e l
ler skotkonung betyder inte kunnat säkert 
lösas: · 

Författaren kunde möjligen ha student! 
den numismatiska litterature n så hade det 
blivit ett par uppslag till. Erik Gambys 
uppsats i vår tidning (SNT 1987:6, s 186) 
kände han inte till , eftersom den inte var 
tryckt när han skrev sin studie, men däre
mot L O Lagerqvists Olof Sk6tkommgs 
"Sceat"-Manze (Dona Numismatica, fest
skrift till W Hävernick, Hamburg 1965. 
s 73 fL) som föreslår e n samtida mynt
inskrift som .. förlaga'' till benämningen 
"skotkonung:· N u F 

Medaljvännernas julafton inföll i år redan 
i maj . Då blev Ulla Ehrensvärd: Medalj
grm-ören Erik Lindberg 1873- /966, del 2 
(Numismati ska Meddelanden XXX11:2) 
tillgänglig för en väntande läsekrets. Som 
torde vara bekant för nertalet läsare av 
dessa rader utkom del l år 1974 som Ulla 
Ehrensvärds gradualavhandling. Del t om
fattade den biografiska delen av verket och 
gav - såsom Bengt Thordeman uttryd.1e 
det i sin uppskattande artikel .. under strec
ket" i SvD den 19 januari 1975- en myc
ket levande och nyanserad bild av den 
märklige mannen Erik Lindberg. Dess
utom omfattade del l kataloger över skulp
turer. porträttmedaljonger och gravvårdar 
mm. För del 2 återstod i huvudsak kata
logen över medaljer (ink! plaketter) och 
mynt. 

Ordet katalog betyder i sig "föneck
ning ··. Det måste anses vara ett klart under
statement au använda det för au samman
fatta innehållet i det nu utkomna bokver
ket. Förutom sedvanliga register o d inne
håller bokens huvuddel 233 sidor text om 
de enskilda medaljerna och mynten, som 
därefter är avbildade på 140 planscher. Ef
tersom de beskrivna medaljernas och my n· 
tens antal är 475. ägnas i medeltal inemot 
en halv sida text åt varje medalj (mynt). 



Och det är ganska tät och finstilt text. För 
varje medalj lämnas normalt en rad uppgif
ter: beteckning. beställare, beskrivning, 
upplagans storlek, modellernas vidare 
öden, noteringar (hämtade bl a från EL: s 
dagböcker och minnesanteckningar) om 
arbetets gång (utveckling, influenser, dis
kussioner, svårigheter m m) och hänvis
ningar till litteratur om medaljen. Mynt
beskrivningarna är utformade på liknande 
sätt . Verket ger därigenom möjligheter för 
läsaren att studera tillkomsthistorien för 
varje medalj och mynt. Planscherna åter
ger samtliga mynt och medaljer, åtsida och 
frånsida, i naturlig storlek. De har numre
rats strikt kronologiskt och redovisas i det 
nyutkomna bandets textavdelning i denna 
nummerordning. I planschavdelningen 
gäller en mer systematisk redigering. 
M y n ten redovisas för sig, medaljerna efter 
ämnesgrupper. Akademiernas medaljer 
och t)linnespenningar redovisas akademi
vis. Ovriga medaljer redovisas gruppvis så 
att medaljer över personer med samma 
verksamhetsområde (t ex bankmän) i 
planschavdelningen utgör en sammanhål
len grupp. Sådana sammanhållna grupper 
kan också omfatta medaljer med anknyt
ning till viss organisation (t ex frimurare, 
museer eller utställningar), osv. Inom varje 
grupp redovisas medaljerna kronologiskt. 
- Detta synes vara en utmärkt metod för 
att presentera bildmaterialet. Medaljens 
utformning påverkas av skilda faktorer 
som t ex medaljens typ och syfte, beställa
rens synpunkter m m. Planschavdelningen 
ger här möjlighet att följa utvecklingen för 
o lika slag av medaljer. Erik Lindbergs 
verksamnia liv omspänner lång tid; hans 
första medalj är daterad 1896 och den sista 
kom 1961. Planschavdelningen ger oss en 
underbar översikt i bild över medaljkonst
närens utveckling under dessa 65 år. 

Verket kräver och innehåller utforliga 
och lättillgängliga register. avseende såväl 
del l som del 2. Läsaren har stor nytta av 
dem. Det gäller ju bl a att samordna dc 
båda bandens skilda avsnitt. l register in
smyger sig tyvärr lätt fel som har samband 
med korrek1Urändringar och ombrytningar. 
Det synes som om sådana fel är sällsynta i 
denna noggrant bearbetade bok. Läsaren 
av innehållsförteckningen bör dock hålla i 
minne att (på sid 6) i förteckningen angivet 
planschnummer i intervallet 105 - 139 
skall ökas med talet 1 (alltså tilll06-140). 

Det är ett faktaspäckat innehåll som 
bjuds och det har nödvändigtvis krävt en 
stor och beundransvärd arbetsinsats. En 
förutsättning för uppläggningen av såväl 
del l som del2 av arbetet har varit det för
hållandet att Erik Lindberg så ordentligt 
fört dagböcker och arbetsanteckningar 
som fallet är. Ulla Ehrensvärds arkivaliska 
e rfarenheter har utan tvivel gjort henne all
deles särskilt lämpad att ta hand om och 
bearbeta detta värdefulla material. Under 
tid som gått sedan del l av verket kom ut 
har säkerligen många sett fram emot den 
utlovade fortsättningen. När den nu före-

ligger inser helt visst läsarna, att tiden an
v'.ints väl. Några fritidsproblem torde for
fattaren inte ha haft under dessa år. Och re
sultatet har blivit au medaljkonstnären 
Erik Lindbergs oeuvre nu fått en på samma 
gång detaljerad och överskådlig presenta
tion som kan betecknas som enastående. 

ER 

Bokverket beställes, som tidigare medde
lats (SNT 4/5, 1988), från Svenska Numis
matiska Föreningens kansli (tel .. 08-
667 55 98, tisd- fred kl U - 13, adr Oster
malmsgatan 81, 114 50 Stockholrn). Priset 
är 250 kr inbunden. 

Olle Adrin 
1918-1988 
Skulptören och medaljkonstnären Olle Ad
rin, Stockholrn, avled den 25 mars i år ef
ter en längre tids sjukdom. 

Som skulptör är Adrin mest känd för si
na arbeten i monumentalformat, både 
skulpturer och reliefer, ibland kombinera
de med ljudeffekter och avsedda att tas på. 
Det taktila elementet är framträdande bl a 
i den härliga, 70 meter långa frisen i Blind
institutet i Tomteboda Karakteristiskt fOr 
Olle Adrin är att han samtidigt Vd r fascine
rad av det lilla formatet. I medaljsamman
hang framträdde han första gången på 
FIDEM-utställningen i Stockholm 1955 
och arbetade därefter kontinuerligt med 
medaljer ändå till sina sista år. På FIDEM
utställningen i Stockholrn 1985 var han 
representerad med fyra nya medaljer från 
åren 1980-81. Han tyckte inte att en me
dalj, i enlighet med Otte Skölds ofta citera
dc uttalande, skulle vara en rund sak "som 
på ett behagligt sätt låter sig hållas i handen 
och betraktas". Det är att undervärdera 
medaljen som konstart, menade han. I stäl
let var för honom det begränsade formatet 
e n utmaning att arbeta med stor form i liten 
skala. Han var en nyskapare både i form 
och material. Förutom de traditionella rna
terialen brons och bly använde han stål, 
aluminium, marmor och frdmför allt i ak
rylglas(plast). I akrylglasmedaljerna, som 
är hans mest origineUa bidrag till medalj
konsten, arbetar han med kontraster mel
lan blanka och matta ytor. djupa snitt och 
mjuka bubblor. Dessa medaljer kr'<iver 
ljus; rätt belysta och flera tillsammans kan 
de ge en hisnande estetisk effekt. Adrin 
satte ibland ihop sina medaljer till grupper, 
som han gav fantasieggande namn. t ex den 
stora gruppen "Kosmisk resa•·. I den blan
das de blänkande glasmedaljerna med 
skrovliga blymedaljer som representanter 
för himmel och jord. 

Olle Adrin gjorde också porträttmedal
jer men knappast av traditioncUl snitt . En 
av hans forsta medaljer är den över kompo
sitören Hilding Rosenberg, vars pregnanta 
profil konstnären tecknat i nersänkt relief 
över medaljytan. Trots avsaknaden av de-

taljer är likheten väl fångad. l en långt se
nare medalj över Carl von Linne, utgiven 
som Kungl Myntkabinettet~ Vänners års
medalj 1978, bekymrade sig Adrin foga om 
porträttlikheten utan utformade medaljen 
med sina många symboler ur djur-, växt
och stenriket som en hyllning till Linnes 
vittomfattande verksamhet. 

Olle Adrin var en både manuellt och in
tellektuellt intensivt arbetande konstnär. l 
likhet med många kolleger talade han gär
na om sin syn på konsten och dess roll i ett 
modernt samhälle. Mera sällan grep han 
till pennan. Men en gång har han skrivit 
ner några respektlösa tankar om medaljen 
och dess funktion (NNUM 1966, s 28), ra
der, som ger uttryck för den lekfullhet som 
också fanns i hans natur: "Medaljer ... kan 
användas på många sätt: bäras i handen 
och i fickan, ställas eller läggas på pianot, 
TV -apparaten eller bokhyllan, stoppas i 
bröstfickan, hängas om halsen i guld-. 
siden- eller gummiband ... Men motivet i 
en medalj bör nog vara egalt - ett fritt 
konstverk". 

Ulla Westennark 

Olle Adrin. Foto Svenskt Pressfoto. 

Adressändring? 
Använd postens 

adressändringsblankett, 
som Du sänder till: 

Svenska 
Numismatiska Föreningen 

Östermalmsgatan 81 
114 50 STOCKHOLM 
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Vår nasjonale gullskatt 
heter en broschyr som kan rekvireras från 
Oslo Mynthandel, Kongens Gate 31, 
N-0101 Oslo l. Vad rör det sig om? Jo, 
företagets energiske chef, Jan Olav Aam
lid, har vågat sig på att köpa inte mindre än 
100 484 nordiska guldmynt från perioden 
1873 - 1925, ursprungligen härstammande 
ur den norska guldreserven! De utbjuds nu 
till salu i samarbete med Kreditkassen i 
Norge (Christiania Bank og Kreditkasse). 

När Tyskland överföll Norge den 9 april 
!940 lyckades man rädda över den norska 
guldreserven till England. En del av i den
na ingående mynt har sedan använts för di 
verse betalningar, bl a vid upprättandet av 
den internationella Valutafonden. De har 
så hamnat i andra länders nationalbanker, 
vilka nu beslutat sig för att sälja de nord i· 
ska guldmynten. Det blev Oslo Mynthan
del som vågade sig på affåren. Vad rör det 
sig om för mynt? Jo, följande: 
Danmark, 20 och !O kroner 1873- 1917. 
Finland, 20 och 10 mark.kaa 1873- 1913, 
200 och 100 markkaa 1926. 
Norge, 20 och 10 kroner 1874- 1910. 
Sverige, 20, 10 och 5 kronor 1873- 1925. 

De priser som anges i broschyren gäller 
kval 0/01 resp 01, kval O-priser meddelas 
på begäran, liksom för de sällsyntaste årta· 
len. Bilder - i färg - av alla huvudtyper 
finns med. En svensk läsare kan notera, au 
t ex Oskar Il: s 20 kr typ l kostar 3 200 n kr 
i0!/0, Gustav V:s20 kr 1925 i samma kval 
6000 n kr. 

Avslutningsvis berättas litet för den få. 
kunnige om silver- och guldmyntfot, hur 
mynten tillverkades mm. Det varnas för 
mynt i dålig kvalitet och vi får också läsa, 
att inköpet av dessa guldmynt finansierats 
med lån i samarbete med Kreditkassen och 
att ett ''guldlån" utverkats genom dem från 
The Bank of Nova Scotia, London. 

UJ 

BEGÄR FÖRTECKNING 
ÖVER LITTERATUR TILL SALU 

HOS SNF! 
SKRIV eller RING 08 · 67 55 98 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlarområde J 

Lostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel 046- 14 43 69 
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ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Giistis kl 19.00 sista 
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby, Skogsv'.igcn 5, Fagersta. Tid: 
kl19.00. Under verksamhetsåret anordnar myntklubben 4 st anbudsauktioner med senaste 
anbudsdag den 7/10 och 2/ 12. Upplysningar: te! 0223 - 116 71. 
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING håller rnöte andrd måndagen i månaden 
kl 18.45 i Traktören, Köpmansgatan 20, Gbg. Auktion varje gång. Sedclsektionen sarn· 
manträder sista tisdagen i månaden kl 18.30 på Engelbrektsgatan 71, Gbg. Antik- och mc
deltidssektionen möts varannan torsdag udda veckor kl 18.30 i Schackspelets Hus, Haga 
Kyrkogata 3, Gbg. Upplysningar: Birgit Hahne- Eriksson 031-52 14 29, Bo Nordeli kon
torstid 031-17 79 70 och Anders Falk (anbud) 13 31 41. . 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klam-salen kl 18.30 den fOrstil 
måndagen i varje månad utom juli- aug. Upplysningar: 035 - 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höör.; Plåts matsal den andra torsdagen 
i varje månad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 • 221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria måndagen i varje månad (utom 
juni, juli och augusti) kl 19.00 i SE-Banken. Storgatan 17, Kalmar. Upplysningar: tcl 
0480-159 29. 0480-115 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje månad 
på restaurang Storstugan. Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar: tel 0150 • 210 45 el 
151 00. 
K.RISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på 
Hemgården. Nomullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30 den. Listor och upplysningar genom 
Ingvar Nilsson 044 • 713 28. 
LUNDS NU.MJSMATISKA FÖRENING har möten kl 19.15 den första onsd. i månaden. 
Lokal: Utbildningshuset Studentlineratur, Åkergr'.ind l. Upplysningar: tel 046-12 25 93. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pensionärs
gården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. kl 19. Upplysningar: te l 0155-1.34 29, 671 54. 
128 41. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen v-.1rje 
månad utom i maj - augusti, i Ek"torps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är v-:ilkomna. Beställ lista på tel 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Rådhusgatan 
33, Nässjö, kl 19.00 den 30/8, 27/9, 25/10. 29/11. Visning från kl 18.30. Upplysningar: 
tel 0383-158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellefteå har möten första torsdagen i varje månad i 
NV -huset, konferensrummet. Upplysningar: te l 0910 • 186 80. 
SANDVlKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 första onsdagen i varje månad 
(ej juli- augusti). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026- 18 18 36. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion. Lokal: Club 
Balder på Kulturhuset Oden i Skövde kl 16.00. Upplysningar: tel 0500-808 50 (Thord 
Lund). Datum ej meddelat. 
MYNTKLUBBEN SKJLLING BANCO. Linköping har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj-augusti) med början den 8/9. Lokal: Thömströrns Mynt & 
Sedlar AB, Drottninggatan 48, Linköping, kl 18 -21. Årligen anordnas en antik· och 
sarniarmässa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: tel 013-12 22 62. 
SKÅNES NUM1SMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni -augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A, Mal
mö, håller öppet varje tisdag kl 19 -21 under september- maj. 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder fOrsta torsdagen efter den 15 i 
varje månad kl 18.30 i Rembostugan, ca 5 km norr om Avesta utmed riksvägen. Upplys
ningar: tel 0226-562 78 eller 0225-131 52. 
TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 
18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet 
står auktioner, fdredrag, lotteri rnrn. Upplysningar: tel 0410-345 44. 
TÄUE MYNTKLUBB, Södertälje, har möte i Wendelas rum. -biblioteket Luna kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad. Upplysningar: tcl 0755 • 619 38 eller 313 14. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkabi
nett. Tid: 19.00. Upplysningar: 018- 14 97 Il. 20/9 foredmg, 18/ 19 auktion, 15/ 11 fOre
drag och 8/12 julfest och föredrag. 



VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med aul..1ion på Kulturhuset, 
Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15 den 30/9, 28/10, 25111. Visning från kl 18.15. Upplys
ningar: te! 0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra måndagen i 
varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl följs av aul..1ion. Servering. 
Upplysningar : tel 0345 -112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Växjö, har möte med auktion kl 18.30 i 
Röda Korsets lokal, Kungsgatan 18, Växjö den 10/ 10, 8/ 11 och 8/ 12. Mynunässa anord
nas på Smålands muscum 25/9. Upplysningar: 0470 • 731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad ja
nuari - maj kl 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 19.00 
första onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: te! 021-13 94 94 
(~fter kl 18). .. 
OREBRO NUMISMATISKA FORENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3. 
Upplysningar: te! 019-13 52 13. Datum ej meddelat. 

Göteborgs Numismatiska 
Förening 
Preliminärt lzostprogramför 1988 

Lokaler: Månadsmöten andra måndagen 
kl 18.45 i Traktören (Tr) Köpmansg 20. 
Antik- och Medeltidsektionen varannan 
torsdag udda veckor kl 18.30 i klubbloka
len, Schackspelets (Sch) Hus, Haga Kyr
kagata 3. Sedelstudiecirkeln: Engelbrektsg 
(Eng) 71 kl 18.30 sista tisdagen i månaden. 

September 
To l Bengt Holmen: •Att samla greki

ska mynt•. Sch 
Må 12 Ernst Nathorst-Böös: · Sedehill 

verkning i äldre tider• (Film). Tr 
1i 13 Densamme: ·Äldre privatbank

sedlar•. Eng 
To l5 Besök hos antiksamlare. Samling 

vid S:t sigfridsgatan 71. 
On 21 kl 13 Per Hellström: •Svenska 

mynt•; B Holmen: •Antika• (m 
dia). Sch 

Ti 27 Bertil Andersson: ·Äldre svenskt 
bankväsende•. Film om Palm
struchska banken. Eng 

To 29 Sven-Erik Amell: •Att slå mynt•. 
Rapport från London. Sch 

Oktober 
Må 10 Sune Persson: ·Palestina/ Israel -

Utvecklingen från Turkar till Gol
da Meir avspeglad i sedlar•. Tr 

To 13 Cypernafton i Antikmuseet V:a 
Hamng 3 kl 18.30. Paul Åström: 
•Bronsåldern•, Maria Bruun: 
•Porträttkonst i romersk tid· B 
Hohncn: •Numismatiska glimtar•. 

Sö 16 Informationsdisk vid Myntbör
sen, Hotell Sheraton. S:a Hamng 
59. 

1i 25 B Holmen: ·Svenska sedelsyste
met 179()... Birgit Hahne-Eriksson: 
· Småländska privatbanksedlnr•. 
En g 

To 27 T Vranjancu: ·Dacin•. l Molan
der: •Mynt och propaganda i ro
marriket•. Sch 

November 
4-6 Studieresa till Köpenhamn (Mynt

kabinettet, Glyptoteket, Thorvald
sens Museum och Myntbörsen). 

To 10 Christer Bomö recenserar Sears 
nya bysantinska bok. Sch 

Må I4 Fin och stor auktion. Tr 
On 16 kl 13 Folke Tufvesson: ·Göte

borgspollettcr•. Sch 
On 23 {OBS!) Besök i Myntkabinettet, 

N:a Harnog 12. Christer Gustafs
son: • Kejsar Maximinus och hans 
myntning•. 

1i 29 Sedelcirkel. Jörgen Gustafsson: 
• Lika bra som guld• . Engelsk se
del historia. Eng 

December 
To 8 Arne Mattsson: •Kristna symbo

ler på mynt• . Sch 
Må 12 Årsmöte Tr 
On 14 (OBS!) Studiebesök i Myntkabi

neuetS sedelsamling, N:a Hanmg 
12. 

(Offentligt möte med Rune Ekre om Lödö
semyntningen planeras). 

SVENSKA 
Sept 5 AB Stockholms Auktionsverk 
Okt 15 Antikören, Myntauktion 
Nov 12- 13 B. Ahlström Mynthandel AB, 

Stockholm 
Nov 19 AB Stoekholms Auktionsverk 

UTLÄNDSKA 
September 
7 London, Glending"s 
14- l5 Ziirich, Schw. Bank--verein 
21 -23 Miinchen. Hirsch Nach f. 
23-24 Solingen, Miiller 
24 Köpenhamn, Arne Bruun

Rasmussen och B. Ahlström 
(Hedes samling) 

26-27 

28-30 

Oktober 
l 
3-4 
5 
8 
10 

11 - 12 

13-14 
17 - 19 
19-21 
24 
25 - 27 
28 
31 

November 
l 
2 - 4 
9 - 11 
17 - 18 
19 
28-29 

December 
8-9 
lO 

14-16 
19-20 

SVENSKA 
September 

Lugano, Bank Leu Ag und 
Spink & Son 
Osnabriick, Kiinker 

Oslo. Oslo Mynthandel 
London, Glending's 
London, Spink & Son 
Helsingfors 
Miinchen, Miinchcner 
Numis. Antiquariat 
Miinchen, Giessner 
Miinzhandlung 
Miinchen, Partio Bank 
Hamburg, Emporium 
Köl n, Schulten & Co 
Zilrich. Spink & Son 
Ziirich, Bank Leu AG 
Luzern, Hess AG 
Ziirich, Schw. Bankverein 

Ziirich, Schw. Bankverein 
Frankfurt, Peus Nachf. 
Köl n, Miinz Zcntrum 
Köln, Kölner Miinzkabinett 
Helsingfors, Holmasto 
Milnchcn, Lanz 

Diisseldorf, Ringberg 
Niirnberg, 
Grad! & Hinterland 
Mannheim, KPM 
Hamburg, Emporium 

25 Myntmässa i Smålands 
museum anordnad av 
Värcnds Numismatiska 
förening. 

Oktober 
16 Antikörcn, Göteborg 

(se annons) 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDAllER 

Spec. sedlar 
Beralar bro fOr sedlar flire 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel 08-11 08 07 
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AUKTION 
DEN 8 OKTOBER 1988 

I STOCKHOLM 

Ca 700 nr, omfattande: 

UTLÄNDSKA MYNT SOM CIRKULERAT l SVERIGE: 
- Bl a Karl den Store, Do rest ad, denar; 

SVERIGE: 
-Bl a Daler 1534, kungen i helfigur med barett; 
- Åbomark 1557, frånsida med tre sköldar; 
- 6 mark 1609 i guld; 
- 2 dukater 1632, Niirnberg; 
- Riksdaler 1646, sk jefimok, dvs med rysk motstämpling; 
-Dukat 1669; 
- 17· och 1800-talsmynr i höga kvaliteer; 

SVENSKA PLÅTMYNT: 
-En typsamling bestående av 43 plåtar från Krist ina tom Adolf Fredrik, däriblånd: 

Daler SM 1652; Daler SM 1659; 
2 daler SM 1715, förhöjd till 3 DSM; 3 st kanonmetallplåtar; 
6 st plåtar från Ljusnedal, Huså och Semlan, däribland några ytterst sällsynta, 
såsom Ljusnedals 1/2 DSM 1748; 

SEDLAR: DANMARK: 
- Bl a 6 daler KM 1746 (SS 2); -Bl a Knud den Helligc, penning; 

NORGE: 
- Bl a en ovanligt vacker penning med runinskrift från tiden 1065-80; 
-Ett urval mynt från Christian IV till Olav V, ett flertal i höga kval i teer; 

UTLÄNDSKA MYNT: 
- I denna avdelning märks bia ett antal vackra och intressanta tyska guldmynt, såsom: 

Bayern, 2 dukater 1642, Fr 299; Emden, Dukat 1689, Fr 952; 
Köln, Dukat 1750, Fr 828; Passau, 2 dukater 1698, Fr !930; 
Schleswig-Holstein-Gliicksburg, Dukat 1716, Fr 2740; 
Schleswig-Holstein-Gonorp, Dukat 1706, Fr 2755; 

Detta är endast ett litet axplock ur materialet. 

Den rikt illustrerade katalogen beräknas utkomma i början av september 
och kan beställas skrifiligen eller per telefon - utan kostnad! 

MYNT 
HUSET 

Biblioteksgatan 5, STOCKHOLM - Postadress: Box 7049, 103 86 STOCKHOLM 

Telefon: (08) 20 51 81, 20 60 52. 


