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Förändringen från kapitalism till kommunism 
Ryssland 1917-1923 
Av lan Wiselm 

En sedelstudie 

Bland dc mrsta och viktigaste av 
den ny:1 sovjetregeringens åt
gärder inom folkhushållningen 

var dess fullkomligt omstörtande in
grepp i dc bestående jordfårhållande
na. Den 8 november 1917 upphih·dc 
arbetare- och soldatfullmäktiges sov
jets kongress genom sin påbud röran
de jordegendomarna jordägarnas be
sinningsriin tilljorden utan något som 
helst ,·ederlag. All slags personligt 
ägande av jord avskaffades genom 
1918 års ''lag om jordens socialise
ring". 

Städernas borgare drabbades av 
sovjetregeringens grundsatser inom 
finanslagstiftningen. vari det sade~ i 
forfanningens 79:de artikel. an bor
garklassens egendomar skulle ex
proprieras. BOlsjevikernas åtgärder 
beträffande privatkapitalets likvida
tion kan uppdelas i tre grupper: l) lik
vidation av dc privata kreditanstalter
na. 2) avskrivning av alla statsskulder. 
3) åtgärder för borgarklassens fonsat
ta undertryckning i avsikt att omöjlig
göra dess användning av ännu befintli
ga tillgångar av guld och produktions
medel. Rörande den fårsta av dessa 
punkter var "förordningen av den 14 
december 1917 om de enskilda ban
kernas nationalisering" en av de för
sta åtgärderna i dena syfte. statsmo
nopol på all bankrörelse infördes i 
Ryssland och en riksbank inrättades. 
som benämndes folkbank. Den ome
delbara följden avdena blev an de in
salta penningmedlen övergick i den 
bolsjevistiska partiregeringens ägo. 
och vidare att bolsjevikstaten befria
des från en skuld på omkring 4 mil
jarder rubel. som bankerna ställt till 
den förra regeringens förfogande för 
världskrigets finansiering. Händel
serna på detta område skedde snabbt. 
De forna enskilda bankernas aktieka· 
pi tal indrogs den 26 januari 1918. Kre
ditanstalterna nationaliserades och 
likviderades den 20 september sam
ma år. Upplösningen av de utländska 
bankerna i Ryssland skedde 2 decem
ber. Likvidation av de kommunala 
bankerna i städerna trädde i kraft sam-
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ma datum. Dc öm;c:.idi!!a kreditbola
gen upphörde 10 oktobe~ 1918. Mosk
\'tl~ folkbanksakti~bolag muionali~t: 
' at.lt:~ ucn 2 dct:c111bcr 1918 och den 24 
december följde upplösningen av dt: 
enskilda hypoteksbankerna. S:i blev 
den 2 maj 1919 kreditanstalterna i stä
dcrna och provinserna upplösta. Dc 
enskilda pantbankerna hade redan ti
digare upphört med sin verksamhet. 
sär~kilt sedan många helt och hållet 
pi undnus av dc lokala sovjeterna. Liv
försäkringsviiscndet avskaffades fOrM 
genom en torordning av den 18 no
vember 1919. 

Man ville också hindra borgarklas
sen från an Rirvandla sina statspapper 
till kontanta pengar. l en förordning av 
den 29 december 1917 förbjöds handel 
med viirdepappcr och inlösning av 
kupnnger och utbetalning av vinst
andelar 

Ti ll det tredje slaget av åtgiinler Rir 
privatkapitalets tillintetgörelse kan 
man r'.ikna inskränkningarna i förvalt
ningen av pcnningkassor. viirdcsakcr. 
iidla metaller och iidelstenar. Enligt en 
fiirordning av den 14 december 1917 
rörande revision av dc uthyrda bank
facken gick innehavare av bankfack 
miste om fiirl(>gandcriitten iiver dc i 
dessa befintliga värdena. Man nöjde 
sig inte med detta. utan företog husun
dersökningar i hemmen. 

Bobjevikernas lag:.tiftning riimndc 
penningen som bytesmedel kännc
tecknas av åtgärder som gick stick i 
stfiv mot bolsjevismens teorier. Den 
hade nämligen inte syftet att avskaffa 
penningen och ersiitta den med en ny 
viirdt:rniitare utan tvärtom att sliippa ut 
oerhörda mängder sedlar. De stiindigt 
stigande utgifterna och den genom det 
bolsjevistiska skräckväldet framkalla
dc villervallan inom det politiska och 
ekonomiska livet hade fört med sic 
en ocrhörd brist på mynt och scdla~ 
För att förhindra detta hade sovjetre
geringen tillåtit en delmindre värdc
papper att fi.irb li på marknaden. Men 
d:\ penningnöden ändå inte avhjälp· 
tes. omorganiserade regeringen sedel· 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 
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tryckningen lör au i största möjliga ut
sträckning kunna . ~läppa ut pappers
pengar i omlopp. Anda till år 1920 liil 
sovjetregeringen trycka sedlar av all
deles samma typ och utseende som 
under tsarväldet och den tillflitliga re
geringen. sedelutgivningen var r bör
jan inskr'.inkt, men genom en fiirord 
ning av den 26 oktober 1918 ökades 
den till 33 1/2 miljarder rubel. l bör
jan av år 1919 utsläpptes sedan pap
perspengar av ytterst enkel typ på l. 
(bild l) 2 och 3 rubel -de första sov
jetsedlarna - och i maj samma år ut
gavs sedlar av ny typ på 1-1000 rubel 
(bild 2). samtidigt som all inskränk
ning i sedelutgivningsrällen upphäv
des. varjämte folkkomm issariatet tör 
finansväsendet fick i uppdrag att låta 
trycka papperspengar "i förhållande 
till det verkliga behovet". dvs oin
skränkt. 

Syftet med utsläppandel av dc första 
sovjetiska sedlarna var au så småning
om ersäua det dittills gångbara pap
persmyntet, huvudsak! igen tsarrege
ringens sk "kreditbiljctter", som re
dan genom utseendet - bl a med det 
kejserliga vapnet - inte riktigt passa
de i den nya samhällsordningen. Folk
kommissariatet för finansväsendet 
hade också för avsikt att forbinda ut
givningen av sovjetmynt med tvångs
utbyte av det av dc förbolsjevistiska 
regeringarna utsläppta mynten. Men 
denna plan strandade på omöjligheten 
au på kort tid trycka den erforderliga 
mängden papperspengar. På grund av 
det alltjämt sjunkande penningvärdet 
blev det därför så småningom nödvän
digt au trycka sedlar. som lydde på allt 
större belopp. Enligt en fi.irordning av 
den 21 oktober 1919 trycktes därför 
pappersmynt i sedlar på 5000 (bild 3) 
och JO 000 rubel , och i stället fOr 
"Kcrenskij-sedlarna" på 20 och 40 
rubel (bild 4) som så småningom för
svunnit ur den allmänna rörelsen, (ut
släpptes nya sedlar på 15 (bild 5), 30 
och 60 rubel. De sedlar, vilka utsläpp
tes enligt den ovannämnda förordnin
gen av den 15 maj 1919, pryddes vis
serligen inte av sinnebilder från det 
förbolsjevistiska Ryssland , men de 
benämndes likafullt "kreditbiljetter" 
och var fOrsedda med påskrift, att 
riksbanken inlöste dem med pengar. 
Men någon sådan inlösen skedde ald
rig p g a att den gamla riksbanken re
dan upplösts av bolsjevikerna. Sovjet
regeringen såg sig diirfår tvingad att 
genom en förordning av den 4 mars 
1920 släppa ut ett nytt pappersmynt i 
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Fig 2. 1000 rubel 1919. Någm förminskad. 

rörelsen under benämningen ''Ryska 
socialistiska federativa republikens 
mynttecken" (msrjorn)j s/lack) i valö
rer från JOO till JO 000 rubel. 

Hur stor var den uteliggande sedel
stocken? Om man går efter officiella 
siffror blir svaret enligt fOljandc: 
Omedelbart före krigsutbrottet. dvs 
den l juli 1914, uppgick hela värdet av 
de i omlopp befintliga sedlarna i mil
joner rubel till 1.630 den l juli 1915 till 
3.755, den l juli 1916 till 6.628, den l 
juli 1917 till 12.993. den l oktober 1917 
till 17.175 och den l november 1917. 
alltså kort efter bolsjevismens seger 
genom revolutionen, till 18.917 miljo
ner rubel (riksbankens guldförråd den 

I augusti 1914 utgjorde 1.604 miljoner 
rubel). Sovjetregeringen , som efter
trädde de föregående regeringarna. 
stegrade dessa siffror ytterligare. År 
1918 utsläppte den i genomsnitt varje 
månad pappersmynt till 2.829 miljo
ner rubel. år 1919 till 13.646 miljoner 
rubel och under år 1920 till 78.631 
miljoner rubel per månad. l själva 
verket alltså en störttlod av pappers
miljarder. I slutet av år 1918 var redan 
61.264 miljoner i omlopp, i slutet av 
1919 225.016 miljoner och den 31 de
cember 1920 1.168.598 miljoner ru
bel. l början av år 1921 utkom en se
del serie från 50 till 100.000 rubel 
(bild6). -
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Fig J. 5000 rubt'l 1919. Ftirmin,,kacl. 
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Enligt en utomordemligt viktig fOr
ordning av folkkommissariernas räd 
av den Il oktober 1922 fick den nyin
r'.illade sovjetiska riksbanken scdclut
givningsräll. Banksedlar utgavs till l. 
2. 3. 5. 10. 25 och 50 tjenomsy. Tjer
voncts betecknar "dukat". ltjcrvoncts 
= l solotnik och 78.24 doli rent guld. 
motsvarande 10 gamla ryska guldru
beL l solotnik (= 4.26 g) är 96 doli. 
Dessa ~cdl ar inlöstes av riksb;mken 
till sill fulla värde. och minst en fjär
dcdel av deras nominella viirde skulle 
täckas av ädla metaller och siikra ut
liindska valutor enligt guldkurscn. 
den övriga delen av läll siiljbara varor. 
viixlar och andra skuldsedlar. Uppgi f. 
terna om den utelöpande sedebtock
cns storlek och dess täckning skulle 
tv:'! gi'tnger i manaden offentliggöras av 
riksbankens styrelse. Scdlar mollogs 
som bcwlning av avgifter till sl:ltcn. 
såsom skaller. tullar o dyl. i dc fall. då 
enligt lag betalning skulle ske i guld. 

Somtillägg till fOrordningen av den 
Il oktober 1922 rorordnade folkkom
mi~\ariernas råd genom ny kungörcl
~c av den 26 oktober 1922 foljandc: 
Folkkommissariatet for finansvii en
det skulle ombesörja prägling av guld
mynt vilka erhöll benämningen tjer
,·ontsy och höll l solotnik och 78.24 
doli i rent guld. Sådana mynt skulle 
priiglas i en mängd. som varje halvår 
fi1ststiilldcs av folkkommissariatet for 
finansviisendet. l tjervonets innehål
ler 900 delar rent guld och 100 delar 
koppar. Totalvikten av l tjervonets är 
2 solotnik och 1.6 doli . Vid framstiill
ningen av dessa "dukater" medgavs 
följande avvikelser: i fniga om hallen 
l tusendel över eller under den fast
stiiiida och i frågan om vikten 2 tusen
delar över eller under den fastställda. 
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Vad gäller den nya riksbankens verk
samhet under de första åren efter revo
lutionen vet vi att ett helt nät av filialer 
onzaniserades, och den l oktober 
1922 uppgick deras antaltill 116. 

För att fa ordning med enhetlighe
ten i penningväsendet utfardade rege
ringen den 3 november 1921 en för
ord~ing om R.S.F.S.R:s mynttecken: 
serie 1922. Denna innebar sovjetnt
belns .. denomination··. De nya sedlar
na utsläpptes i rörelsen i valörer på 50 
kopek. 1. 3, 5. 10 (bild 7), 25. 50. 100, 
250. 500. 1000 och 10 000 ntbcl. En 
rubel av detta mynt motsvamde 
10 000 rubel av alla tidigare emissio
ner, vilka dock enligt förordningen 
skulle Ulelöpa i den allmänna rörel
sen. Den nya sedelstocken sades i för
ordningen vara .. täckt av statens samt
liga tillgångar'' och skulle .. i mån av 
näringslivets verkliga behov•· släppas 
ut i den allmänna rörelsen. 

I april 1922 utfärdade folkkommis 
sariatet för finansväsendet en förord
ning, i vilken bestämdes att fr o m l 
maj 1922 i all bokföring penningvär
den skulle angivas i sovjet rubler. serie 
1922. 

Det ständigt minskade värdet av 
sovjetrubeln tvang regeringen all re
dan i oktober 1922 företa en andra 
' 'denomination''. Den 24 oktober ut
färdade folkkommissariernas råd en 
förordning, enligt vilken nya sedlar 
redan år 1922 skulle utsläppas under 
namn av sedlar av 1923 års typ. En ru
bel av dessa nya sedlar motsvarade l 
miljon rubel av dc ur marknaden fOr
svunna tidigare rubelsedlarna eller 
JOO rubel av 1922 års serie. Dc nya 
sedlarna trycktes i valörer på l. 3. 5, -
SNT 8 · 92 

) 

Fig 5. 15 mbt•lu./1. Ntlgm /örminsktul. 
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FiK 6. 10 000 rubel 1921. Förminskad. 
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Penningen är 

en god tjänare 

men en 

dålig herre. 

'\ 

Fig 7. /O rubel 1922. Något förminskad. 

Fig 8. 50 kopek 1923. Förminskad. 
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Fig 9. 25 rubel 1923. -

POSTGIRO 902090-0 
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Fi~ JO. 25 000 rubel 1923. Något förmiiiJkml. 

10, 20, 25 och 50 (bild 8) kopek samt 
på l, 5. 10, 25 (bild 9) . 50, 100 och 250 
rubel. Dessa sedlar IOijdes av en ny 
sedeltyp från 1923 på 10.000. 15.000 
och 25.000 rubel (bild 10). Problemet 
med den sovjetiska valutan skulle 
dock inte upphöra med denna sedelse
rie utan många ner skulle följa - ett 
faktum som fortfarande gälle r. 

Foto: Gabriel flildelmmd . RIK. 
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Kungabild på bronsknapp 
Han tjusade genast alla. Hans viiivux
na gestalt, högburna huvud. blixtran· 
dc. uttrycksfulla ögon, ädla hållning 
gjorde honom till det yttre "i va1je 
tum en konung··. 

Uingd 180 cm: mörkt hår och mör· 
ka ögonbryn: bruna. något djupt lig· 
gande ögon: näsan lång och spetsig; 
munnen liten. med tunna läppar; ha
kan kort och avmndad: ansiktet rum 
och fyl ligt: pannan smal. med tvenne 
ärr, det ena i mitten. det andra över 
ena ögonbrynet. förorsakat av ett slag 
med en sten. 

Bernadottes utsökta sätt att föra sig 
och hans intagande växcn. där furstlig 
värdighet parades med den finaste ar· 
tighct. kom till och med drottning 
Hedvig Elisabeth Charlotta att oupp· 
hörligt säga. att man måste anse ho
nom rcidd till den plats han vunnit. 
)~ven mänga andra fick detta intryck 
av Jean Bernadotte - fursten av Ponte 
Cono och marskalk av Frankrike -
när han på hösten 1810 anlände till 
Sverige. 

Att inte alla såg på Bernadotte p;i 
samma sätt förstår man av en knapp 
som Kungl. Myntkabinettet 1992 in
köpt från B. Ahlst röms Mynthandel 
AB (inv. nr 102 027). Knappen . som 
är av brons. har en diameter av 15 
mm. Den pryds av en karikatyrlik· 
nande porträtt av Karl XIV Johan . 
Porträttet visar honom som en medel
ålders man. När han kom till Sverige 
var han niira 48 år. Möjligen kan man 
sluta sig till att knappen tillverkats på 
1810-talet. Karl Johan har fatt ett ta· 
pirliknande utseende med lång böjd 
näsa. liten haka och krulligt hår. 
Dessutom bär han en uniformsrock 
med hög krage - dock inga tecken på 
officersviirdighct. Kanske har gravö
ren genom den långa näsan velat anty· 
da girighet och med bristen på haka 
karaktärslöshet. Det krulliga håret vi
sar att han inte har svensk bakgrund. 
(Påpekas bör dock att Karl Johan be
handlade sitt hår med locktång varje 
morgon!) 

Bmnsknapp /Ilet! t'// Åarikatyrporur711 On• r 
Karl X fl/ ) ollan. Skala l : l. Foto: Gahrh•l 
Nildt•lmmd. RIK:(ow. 

Visst fann~ det många knapptill
verkare i Sverige under början av 
1800-talct. men troligen är knappcn 
tillverkad i utlandet. Ingen svensk till
verkare skulle ha vågat fra mstiilla 
kronprinsen/ kungen i så osmickran
ue dager. K;mske kommer den från 
Frankrike eller Tyskland. där ju Ber
nadotte var väl kiind: kanskesannol ikt 
från förstnämnda land. <.lär bonapar
listerna hatade honom. 1111 

==============~============== 

Svenska innehavare av unionstidens norska belöningsmedaljer 
Framlidne förstekonservator Carsten 
Svarstad ( 1914 -1967) hade på sin tid 
- under varierande titlar - en serie i 
NNUM (nr 3/1951 , 111952,2/ 1952, 
3/1953 och 911957: j fr nr l 011950) 
om .. svenske belonningsmcdaljer til
delt nordmenn ... Listan kan komplet· 
teras (jfr Ordenshistorisk Tidsskrifr. 
2:2/ 1990. s 37. rec i SNT. 9- 10/1990. 
s 236). Här enbart en liten rättelse till 
not l i NNUM nr 3/ 1953. s 63: den 
svenskfödde Fredrik August Dahl 
(1818- 1890) erhöll GMmf5 den 23 
mars 1852 (civildep) mcd:m han iinnu 
var inspektor och andre lär.! re vid Ul
tuna lantbruksinstitut (PT2014 1852: 
jfr SBL. 9. 1931. s 559) - han erhöll 
sedermera 1877 den då nyin tiftade 
Kong Oscar Il. s Medaille t il Bclon
ning for det norske Landbrug i guld. 

Av motsvarande intresse kan vara. 
att ut reda flödet av dc gemensamma 
unionskonungarnas norska belönings
medaljer till deras svenska underså· 
tar. Här avstås ifrån de medaljbeskriv
ningar som lätt återfinns i t ex Areens 
medaljhistoriska handbok från 1938 
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och sena t i C P Mulders uppsatser 
i Th e Life Sa1·ing A11·ards Research 
Journal (London) . No. 2. Fcbruary 
1988, s 39 • 40 och No. 4. October 
1988. s 20. 

A. ~ledail len for Borgerdand 

Instifiad 1819 i silver (34 mm). upp· 
delad i två klasser (i guld och siher) 
med krona 1844 (28 mm). sedennem 
upphängd i bygelanordning. stiftaren~ 
bild bibehölls till år 1907. l guld en
dast utdelad inalles trettio gånger. var
av till tv;\ utlänningar (1862 och 1874) 
men ingen svensk. (jfr Gyldendals 
s ro re kOtwersasjonsleksikon. l. 2 
upp!. Oslo 1965. sp 21 17-8). SiMa 
sih·ermedaljcrna utdelade, till utliin· 
ning 1885 och till norm)an 1960. Den
na norska motsvarighet - i viss mån 
- till vår .. lllis quorum .. anviindes i 
stor utsträckning såsom livräddnings
medalj från 1800-talcts mitt. liksom 
- oegentligt (Karl Löfström. K11111:l. 
medaljen I/lis quorum meruere labo· 
res. Stockholm 1933. s 33 och Leif 
Påhlsson ... The official Iife saving 

medals of the Kingdom of $\\eden··. 
Th e Life Sm•ing rhmrds Researe/t 
Sociery Journal, No. 13. September 
1991, s 75 och 87)- den sistniimntla: 
bernärkas bör dock. att ·'For Borgcr
daad .. länge var den enda exi~terandc 

norska fOrtjän~tmcdaljen överhuvud
taget. 

2 :a klassen (~ilvcrmedalj) 

1865 - Petterson. E. fyrmästare vid 
Holmö Gadds fyr 

1867 - Strannc. J. svensk sjöman 
1871 - Nilsson. A ... skibsforer .. 

från Göteborg 
1875 - . il~~on . Olaf. skeppskapten 

från Carlshamn 

Till jämförcbc m;\ nämnas. att av dc 
168 medaljerna till utlänningar fr<ln 
1846 britter (motsv) erhöllo 29 och 
danskar 20 exemplar. Bland de senare 
märks skeppskaptenen Rheinländcr. 
vilken 6/10 1854 (civildep) erhållit 
SMbg8 och 3011 1 1859 den danska 

Fort:. sid 211 -
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Kungl. Myntkabinettet -
Det handlar inte enbart om pengar 
Av Heidi Vassi 

U nder en tvåveckors period i 
början av mars 1992 praktise
rade jag på Kungl. Myntkabi

netlet som el! led i min utbildning ti ll 
byggnadsantikvarie. och fick en in
blick i den verksamhet de bedriver. 
lnfOr mig öppnades en helt ny värld -
numismatik - vetenskapen om mynt. 
sedlar och med:lljer. 

Svenska Handelsbankens bankmu
seum lades ned år 1974 av den nyti ll
komna ledningen. och samlingarna 
köptes av staten och placerades vid 
Myntkabineuet. Detta resulterade i en 
ny avdelning för bank- och sedelhisto
ria. som idag handhas av l :c antikva
rie lan Wisehn. Jag ställde mig frågan 
vad som finns i arkivet som kan vara 
av intresse ur bebyggelseantikva
risk/bankhistorisk aspekt? 

Det mesta av arkivmaterialet består 
av utställningsmaterial från bankmu
seet. d v s planscher. litografier och 
reproduktioner av banker. bankmän 
och bankmiljöer från hela världen. De 
flesta illustrationerna är för övrigt tag
na ur tidskriften Tize Builder. 

Utöver utställningsmaterialet finns 
en gedigen fotosamling med interiörer 
från Svenska Handelsbankens samtli
ga större lokalkontor från tidigt nit
tonhundrataL Fotomaterialet måste 
anses som mycket värdefullt. och bor
dc även kunna nyttjas av Handelsban
kens byggnadsavdelning vid omge
staltning och modernisering av de äld
re lokaler som idag finns bevamde 
intakta eller delvis orörda. Här finns 
ett fint referensmaterial över hur 
bankinteriörer ursprungligen sett ut: 
och min rorhoppning är att materialet 
även i framtiden får linoas kvar på 
Myntkabinettet, och kanske också ut
ökat med bilder från andra banker. 

Bank of New Yor k 
Bland materialet Iions en fasadritning 
med tillhörande interiör väggdetalj på 
Bank of New York av arkitekterna 
Vaux och Withcrs, daterad 1858. Vid 
en första anblick blev jag lyrisk - vi l
ken kuriosa - hur har ritningen ham
nat här? Vid närmare efterforskningar 
visar det sig att även detta är en kopia, 
d v s en kolorerad avritning ur tid
skriften nze Built!er (den 20 februari 
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1858. s. 126- 127). Man kan spekulc
ra över om ritningen använts i någon 
utst~illning på bankmuscet. men mer 
troligt lir dock au ~n tjänstemun p:\ n:\
gon bank i Sverige i slutet av arton
hundratalet kalkerat av det nya bank
huset. Ideer till ny utformning av 
byggnader och bankväsendets orgnni
sation hiimtades just från fOreg:\ngs
ländcrna USA och England . Fram 
t o m år 1927 stod nämnda byggnad 
kvar. och Bank of New York liir än 
idag äga samma tomt i korsningen 
Waii -Strcet/ William-Street. 

l art ikeln st:\r att läsa om den nya 
moderna byggnaden. Bankens läge på 
en hörntomt medgav enbart lj usin
sHipp fr.\n fOnstcmtder på en lång
och kortsida p:\ huskroppen. Bankhal
len var placemd i mitten av byggna
den. och endast fOnster på husets 
långsida räcl..'te ej. trots att bankhal
lens ronster var i två våningar. Pro
blemet löstes genom att man byggde 
ett innertak av ck med glasad panel 
över den mörka inre delen av rummet. 
Längs med den glasade panelen 
konstruerades ett genomgående ljus
schakt upp till tak . varför iivcn dc 
överliggande våningarna fick ljusin
släpp. Siikerligen måste en sådan tek
niskt komplicemd lösning ha irn
poncr.tt. 

Ritningar på 1\lälare Provinserna 
bank i Viisicrås 
l arkivet hittade jag även vackert kolo
rerade original ritningar till rorslag 0 111 

nybyggnad av Mälare Provinsernas 
Bank i Viisterås. Ett av rorslagen fnin 
1855 iir ut rord av arkitekten P J Ek
man. och illustrer:1r en byggnad i tvi\ 
våningar. På bottenvåningen ligger 
banklokalerna och på övervåningen 
kontorslokaler, med skilda entrcer. 
Yucrligarc ett fOr>lag från omkring 
1862 ii r osignerat och förmodligen ut
fOrt av Ekmans medarbetare vid res
taureringen av domkyrkan. Helgo 
Zcuervall (enligt Ba11kbyggmule i S1·e
rige. s. 128). Entrcn är till skillnad 
från Ekmans förslag placerad i hörnet 
av tomten. Varken Ekmans eller Zct
tcrvalls förslag utfOrdes. 

Johan Fredrik Åboms båda förslag 
fr;\ n 1864 visar en byggnad med entre 

&m k of New !ork. 1858. Kolorerad m·rir
ning 11r ridskriften rlze Brtildrr. 

miu på gatufasadcn, respektive det 
gcnomfOrda alternativet , en enkel en
vånings hörnbyggnad. Dessutom lig
ger i samma mapp forslag till om- och 
tillbyggnad av samma bank. 1919-
1920, av arkitekten Carl R Lindström. 
Åbom (1817- 1900) är Sveriges mest 
produl..'tiva arkitekt under artonhund
ratalet, och var bl a en tid langvårds
styrelsens arkitekt och l :e arkitekt 
i riket. Hans arkitektur var typisk 
mr artonhundratalet där man kliid
dc byggnaderna i olika historiska stil
driiktcr. Åbom gestaltade gärna sina 
byggnader i renässansens former med 
putsade fasader där symmetri och 
str'.ing fasadindelning var domineran
de. Så är även fallet i berörd byggnad, 
där renässansens stildräkt är passande 
på en bank som anspelning på bank
viisendels uppkomst under renässan
sen. 

Andra kända byggnader som Å bom 
ri tat ii r bl a Berns salonger (1862), K. 
Myntet (1848- 50), Anatomiska insti
tutionen i Uppsala och en miingd and
ra bankbyggnader och lasarett i lan
det. Man fråga r sig då varror dessa rit-
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Förslag till byggnad m· Mälare Pro•·inser
nas Enskilda bank i Vtistenls O\' P J Ek
man, 1855. 

Förslag till dito bank m · okänd arkitekt 
(troligen Helga Zeuen'(lll) , omkring 1862. 

Alternativt förslag av J F Åbom, 1864. J F Åboms ;;eno11rjörda projekt. 1864. 

ningar ligger här? Borde inte detta 
material tas omhand och deponeras i 
Arkitekturmuseet, där de flesta bety
dande svenska arkjtekters ritningar 
och skisser redan finns arkiverade? 
Som Fredric Bedoire, på Konsthög
skolans Arkitekturskola, påpekar är 
dessa ritningar några av de fårsta 
bankritningarna i Sverige. 

Som en avslutning vill jag nämna an 
Myntkabinettets bibliotek har refe
renslitteratur som berör bankhistoria, 
bankväsendet och en mindre mängd 
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om bankbyggnadcr. De arkitektur
böcker som finns, behandlar enstaka 
banker eller enskilda arkitekters verk 
där bankbyggnader nämns. 

Fredric Bedoircs och Henrik O 
Anderssons Bankbyggande i Sverige 
måste anses som heltäckande vad gäl
ler bankbyggnader historiskt och arki
tektoniskt i Sverige. Bland böckerna 
finns iiven minnesskrifler o dyl, samt 
skönlitteratur - fr'.imst deckare - som 
berör fc'iltct numismatik. Större delen 
av litteraturen är utländsk. 

För mig som byggnadsantikvarie är 
det positivt an se att Myntkabinettet 
även har material om bankbyggnader 
och bankhistoria, även om det inte är 
i så stor omfattning. Kungl. Myntka· 
binenet priiglas redan av en tvärveten
skaplig syn när det gäller kunskapen 
om penningens historia, diir konstve
tenskap, arkeologi. historia och eko
nomi går hand i hand. Självklart bor
de även bankarkitekturen, dess bety
delse och historik, få ett större 
utrymme på Myntkabinenet. 0 

201 



To danske tegn i 
Kungliga Myntkabinettet 
For at hindre uvedkommende svensk 
indtrrengen. var Kebenhavn omgi
vet af frestningsvrerker med volde og 
voldgrave. Den gamle Sankt Anne 
Skandse blev 1662 ombygget til Kas
tellet eller Citadellet Frederikshavn. 

1867 blev frestingsvrerkerne nedlagt 
med undtagelse af Kastellet og den 
del. som fandtes på 0en A mager. Dis
se ormåder forblev under militrereta· 
ten og helt indtil 1918 kra:vedes sa:r· 
tig tilladelse til at frerdes på område-

ne. 1878 kunnc man hos oversergent 
Greve i Citadellet. Svanes10k 2. l~ sal 
erhverve lt)rskell i ge bclalingstegn. Et 
ke retegn kostede 9 kroner og et spad
seretegn 2 kroner. Et ridetegn kostedc 
6 kroner. Det gav rct til i et år at ride 
ad Langelinie og gennem Citadellet 
samt ti l at spadsere pa Citadelsvolden 
og Smedelinien. en sa:rlig strrekning 
mellern indre og ydrc voldgrav. 

Stabssergent J. H. Preuss. beride r 
i artille riet. Dannebrogsmaml. Over
gaden oven Vandet 54. havde i året 
1878 et ridetegn. Det indgår nu i 
Kungliga Myntkabinettets samlinger. 

•l~JJJJ~~---ror Aaret 18'1"'· 
ltJ~ld lld" il 

P.splanadt.tl t \•n'n"i"~'fl•• 
l••' 

F:nn-lojtftt\t'irn lra: 1\.~tlll'l•od 
1 il \ m:1gt•l'bro 's Jt:l:-;sa~i' 

rnr ffflrrf!Mt!d~ /Jft:uJ ~ 
4~/lr1ttl}b_:/1effi"~1 UYrd~ 

ilrtt~ lt!J:ll tJI•rl~tr l:tiii1tr Der. , lhht ~Dif l nDtl ~er lfl~tr 

til Spndst~t·en paa f.'it:ulellet 
F r e.d r: d k:: h:n n s fl<rrn l~l}!d 

Smc~lt>ljnit.>u • 
for 

18 8 i. 

Liges<i findes i Kungliga Myntkabi
nettet et tegn til spadseren lor 1887. 
l dc rncllemliggende <i r var taksten lur 
et kerctcgn steget til 10 kroner. et 
ridctegn til 7 kroner. mens et spadse
retegn stadig kunne erhverves för 2 
kroner. Et s<.erligt ridetegn ga:ldcnde 
til Kristianshavns Enveloppevej mel
lern Langebro og Amagerbro kostcdc 
2 kroner. 

Tegnene var gjort af kraftigt pap. 
der på bagsiden påfones taksegt 
mrerket Souscornmandanten i Kio
benhavn e ller Kj6benhavns Com-
mandant Segl. Jmgen Sumod 

Fig l . Ridetcgli i Mymkabine/11'1. 
Fmo Beng1 Lundberg. RIK-/ 

~etalt 2 Kr. tf! Citadellet& F-attiglw~~
so:a- lift •r fnk'l u ·u~ ~r ·4~ ~ ltDfor At 

r.aa~• \' le,, ->l pU.Ut \ IOI•r, t L lo••n14l(t 
Tu•n. 11<-.okåi-o, -llriiU, o ~ pi. - l Otr'f
loatolt~otlliiPI..., be l~ io4ffJet .. """" 
~>~r fnatt .,..., l'rlllpt Il m la•ft+n 

Bem tilstedtl! der U.kot• Adgaog under 
Ledu.g.~ ar Vo.me. 

Fix 2. Spadscrctcgn. Foto Bengt Lwulb1•rg . RIK·! 

1- 2 i Kungl Mymkahincttct. Swcklw lm. Skala 1:1. 
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Motionsfloden (7) 

Jfr SNT nr 3/ 1989 ' 95. 

Förrn hösl.:ns '"syslemskitic'' i rik~dag o~ h 
regering >ynes ha mcdfön. an dels vi har 
l?m ' l:ll>rM - och en kvinnlig 1:tlman -
'om vågar offcmligcn på hemmapl;m bä m 
undfångna kmschaner (se DN. 13/ 12 1991. 
'· A 8). dcb den la1ent:1 ordcn,frågnn bör
jm underhandsdislnncrns i kan~lihu~el 

IS1·D. 18/ ll 1991. s. l och 8). "Upp!inan
dct" snuc ih·cn spår i en antal moderata 
motioner under den allmiinna motionsti 
den i januuri 1992. Principiell! in tressan
tast iir nog Birger Hagårtl\ och Henrik S 
Järreb ''En reformerat offcmligl belö· 
ning>,)>lem" (1991 /92: K812). innehållan
dc en kon h brorik om hur det tidigare ~åg 
ut. omMändighctema kring det famö>a av
räuning,be,luter" samt hur eumodernise
r:ll belöningssystem skulle kunna se ut i 
sina huvuddrag. Motion K822 "Offentliga 
bclöningsviisende! " av Pehr Uifgrecn, 
Olle Lind~! TÖmoch Birgina Wistrand. un
der medverkan av ordenskanslicl. ankny
ler 1ill en tidigare motion (1973: 1894) av 
Gö,ta Bohma'ii m fl och redogör for ut
,·ccklingen av H .\1 Konungens medalj. 
som är omt)ckt. Nummer tre ii r "Ordens
väsendet" av Charloue Ccdcr.chiöld 
(K820). >0111 kräver åtcruppriinande av Va
saorden och Sviirdsorden. Motion K809 av 
Gullan Lindblad (m) "Medalj för flygar
bragd", anspelande på händelsen vid Gott
röra. uppmärksammar S!ockholm)-Tid
ningens och slutligen Aftonbladet> ob~ole
ta "fl)gannedalj" (se AB. 30/ 12 1991. s. 8) 
men <,er ä1·en f<irebilder i bl a de brittiska 
"AFC" och "AF.\ l" samt danska "Medal
jen for udrna:rket lufttjeneste" (Heraldisk 
1idsskrift. nr 7/ 1963. s. 310): tillägga!. kutt · 
dc "Spctsbergsmedaljen·· (SNT. nr 2/ 1991. 
s. 41). Kungliga prerogativ beriir~ en pas
sant i K219av ~lanin Nilsson(>) "S1erigcs 
f<irfattning". K225 av Carin Pilsäter (fp) 
"Relieionsfrihet för kun!!ahusc!" och 1012 
a,· Hans Lindblad (fp) "''Riksdagens öpp
Mndc". medan Bengt Silfvcrstrand. och 
:'\ils T. S'enosson (S) i K825 begärJ "O, er
syn av ,·~rJ helgdagar" (jfr K813). Kultur-

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 
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NORRTÄWE MYNT AB 
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De ii/d.~ ra wrlens.sraru:cmu i Sn·rigt! urar!Jcrades 1656 fii r· Kur/ X Gu.,rm·s "ksu Nmrm., 
ordl•n ". 1111'11 urfllrdmles aldrig. Tl'!l fJI'IJ/Of.111N rilll·alault•.,, 1'111' III' denlild.wa lrtJ.\U'II 

1990 tlrerfiiniirmdes ri/1 Umtsrkmmnt/1'1'11 frrin Polen. di/r der uppriickr.l /913 m · fri

herre RudolfCedenrrihn (fmo l'fier Limmkammaren. nr 1:111937. .1. 5). 

histori~ka a'pcktcr behandlas 3\' Bu·gcr 
Hagård (rn) i Kr209 "Över~yn av fidci 
kommi>~lagcn" och Kr210 "Andra! numn 
på Folkens muscum -etnografiska". 

Så rill riksdagsbehandlingen av dc ~c 

naste :\rens molioncr. Motionerna 1987/ 
88: K806. 814 och 816 (se SNT nr 811988 
~ 236) 3Vst) rkiC> i betänkandet "N3tional
dagen ~om helgdag m m" (1988/89: KUI3) 
den 29111 1988. dock med ett >ål"'kilt \li

rande {m) "Ordnar och medaljer". Det 
gick ej bfime följande år i bctänk3ndct 
"Ordensfr:kor mm" (1989/90: KUll) den 
17110 1980~mcd de moderam lcd3mölcr· 
nas rescrvmion 1. Flagglagen - \'impl:1r 
(mom. l) och !.är>k. ytt rande (mom. 3). 
trots en kon:tre kammardebatt den 16/ 11 
1989 (>n:lbbprotokoll 1989i90:27. 6§). 
Vem hade f ö ej velar bl h-a kulturattachc 
i Wien m fl hu\'udstäder enligt Hag~ ni' 
motion 1988/89:U302. vilken red3n den 
2312 1989 :l\>tyrkt> (UU17) liksom motion 

LUNDS MYNTHANDEL 

KÖPER och SÄUER 
BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil' samlarområde j 

Klostergatan 5. 222 22 LU D 
Tel 046- 14 43 69 

1988/89: U315 '" ~larg:m·ta Fogclbcrg 
(fp) om att 'tal\hidragel (sedan 1967) 1ill 
B.:rnadottemu>CCI i Pau \kall ulbctala' ge· 
nommusecl~ " 'Cll\ka viinfOrcning? Mo1inn 
1988189: Fö407 bcu'iiff:111dc be n~rnni n~ ;tv 
fOrband avslog> cnligr FöU 14 den -'215 
1989. Samma mmion .. tcxt (inkl. tT)ckfc· 
len!) om land~kaJl\\apcn lär ~orrboncn 
har nu å1erkommit (1991/92 : K80-l) genom 
den nye moderaten p3 Norrbotten;-bänken 
Olle Lind~tröm (jfr S1·D 71.l 1992. del 211. 
och nv:lreL~ in~5ndardchan i :Vorrhtmt'lll
kuriren). Vid 1989/90 ~r' riksmö1e märk· 
1cs motionerna av dc numera avg;\ngna 
Ingrid Sundberg (m) "Lagen om Sverige> 
!lagga" (K80:\) och Lar' Ahls tröm (nt) 

"Flagglagsliftningcn" (K808) ang. enhet· 
li~het i Norden fhr mcdlcmmlr i vi"3 
sillskap an föra tretungad flagga: a,,lagna 
enliet betänkandet 1990/91: K U5. "~atio

naldagen ~om helgdag. mm" :t\ den 9110 

1990. L- P·n 

l buy or change 
telephone cards. 

Available for exchange 
stamps, coins. banknates 

and telephone cards 
from ltaly and all the world. 

PAOLO BUTIA' 
Casella postale 38 

96100 Siracusa 
Ila ly 

203 



Om hur man räknar 
konsumentprisindex 
i Sverige 
Man kan p:hlå au inllalionens slor
lek i Sverige påverkas av riiknesiillel. 
Konsumempris intlex ger ime hela 
sanningen om prisulvecklingen. D.:l 
går ime heller au jämföra vån index 
med andra liindcrs. Riksdagens revi
sorer vill au slalisliska cc~lra l byrån 
(SCB) riiknar Ul konsumemprisindcx 
på olika. ah.:rnalh·a säll. 
Kon~umcmprbindcx används som 

mån på d.:n ~vcnska inflalionen. Del 
används för au jämföra prismveck
lingcn i Sverige med and m länder och 
är en vikli!! inl!rediens i r.:geringcns 
finan~plan;r. ~ ~ ~ 

Konsumcmprisindex är en ;w ul
gi\ngspunklerna för hela den ekono
miska poliliken. men del är inget oh
jcklivl måu på inflationen. Olika ~äu 
au r'.ikna vi>ar olika prisul\ecklingar. 
konsl:llcrar riksdagen~ re\·isorer. Var
je månad samlar~ SCB och staten-; 
pris- och konkurrensverk (SPK ) in 
uppgifter om priser på en rad \"aror 
och ljän~lcr. Förändringarna i prber 
\"ägs amman med hän~\ n till \·aror
na eller ljiin~lc!rnas ,;ndel a\· den 
,:uuladc:: inhc::m,ka pri\-atkonsunuio
nen. De varor och ljän,lcr som räknas 
in i konsumt:mprisindcx är eu urval 
m• alla varor och tjänsler. Om un·all!l 
i me är del riiua slår index fel. 

Dc imcrvjuarc från SCB som varje 
månad konlrollemr priser i butikerna 
gjorde lill och med år 1990 ä\·en en 
bedömning a\· 1.:\alilelsfårändringar 
hos \-arorna. en !>ubjekli\· bedömning 
som variemd..: Markl mellan olika in':: 
ten•juarc~. 

Bor/ rationa/i sen;de iik.ningar 

Mellan åren 1983 och 1986 ökade 
konsumenlprisindex med 18 procenl. 
Om SCB:~ inlcrvjuare inlc hade an
~cll all varornas k\~llile l hade mr.intl
ral~ s ~ullc konsurncmprisindcx i Miil 
lcl ö km mo.:d d rygl 19 proccnl. En del 
prisökningar rensades alltså bon fr;in 
konsumculprisindex för au dc an~•ic~ 
spegla höjd kvalilel p~1 varorna. • 

Fdn och mo.:d 1991 görs i111c liingrc 
några värderingar av kvali lt:l~l()riind 
ring:~r i ber.ikningarna av prbut\'cck
lingen. 

:-.lär SCB räknar ul hur bmlath
ko~lnadcrna forändm~ ama~ ho~tad' 
r.iucr ha 'amma kostnadsul \'ed. Ii n c 
~om hyrc:.lägcnheler. För cgnahcn~ 
diircmol. gör-, en komplicerad beriik
ning 'om utgår frjn SCB:s siir~~ ilda 
\m;\hu~undcrsiik ni n c. 

Pt1 uppdrag av rik"':dagcns n.:vbor.:r 
har sco mr en lioårspo.:riod riiknal 
ko~lllachutn:ck l in cc n för cnnahcm 
som idcnlbk med kostnadsul~ecklin 
go.:n mr h) rc~l:igenheler. 

Skillnad i nlknl'säu ökar klyftorna 
:\led del vanliga ~ällel au r.1kna öka
dc kon,umcmprisindcx från 1980 lill 
1990 mo.:d 113.-1 pmcenl. När SCI3 
•iikuauc kv~luau~ut,·ccklinc i ccna
hcm pa del andra siillel ökaJc ko'n~u
memprbindc.x under samma period 
med 121.7 proccn1. 

Med tanke på all konsumempri,. 
index ~lyr den ärliga uppräkningen 
av indnr.:gleradc ~ociala Rirmtmer. 
friirml pensioner på ~ammanlal!l 200 
miljarder kronor per år. leder- varjo.: 
proccnlcnhcls :>killnad l iii 'lo ra in
kom.,lOmfOrdel ningar mellan olika 
grupper i S\'crige. -

SCB prövade också all riikna ku~l
nadsulvccklingcn for bosladsriiucr p:i 
samma :.iill som för egnahem. Del 
gav inle lika slora skillnader p:l kon
sumcnlprisindcx; med del siillel au 
riikna . och alh annal lika. ~kulle knn
sumcmprisindcx ha ökal med 11 2.1 
proccnl frlln 1980 lill 1990. 

Riksdagens revisorer har iiven l:.ilil 
giira en jiimförelse ntt: llan ol ika Hin
ders ' iiu au riikna ul konsumcmpris
indcx. Jämfiirdscn visar au alla liin
dt:r riiknar olika. Ändil innch<\llcr na
l ionalbudgt:lcn varje år jiim fiircbl!r 
mellan pristllvccklingen i Sverige och 
några andrJ liindcr inom Organi,:nio
ncn mr ekonomiskt ~a marbele och ul
veckling (OECD). ul;ln nåcm röcr
valiOnl!r filr :lll siffrorna här räkna!~ 
fram pil olika siill. 
Rik~dagcn~ revborer fiire,l:'!r diir

mr riksdagen { Riksdagen~ ro.:visorer~ 
mrslag 1991/92:16. Riksdagen~ n:vi
sm·crs r.1ppon 1991 /92:5) au SCB tl'!r 
i uppdrag au rt:gclhundct giira aller
naliva hcriikningar :l\ kon~umemprj,. 

indl!x. SCB analv~crar andra liindc~ 
mclodo.:r au bcrilkna kon,umt:mpri'
indc'l:. Som komplemcm ull do.: vanli
ga beriikningarna l?lr SCB i upptlrJg 
au riikna ut kon~umcntpri,indl!x C"<· 

l..lu,ivc boendekostnader och ko,lna
dcr mr cncrcianviindninc. SCB tar 
ro.:da på vad som kriiv~ för all beriik
ningcn av konsumenlprisindcx ~kall 
kunna anpassas illlern:uionelh. ,iir
~kilt inom det Europeiska ekonomi
~ka 'anwrhclsnmrådel (EES). TS 

-
=============~============= 
Entremärke fOr 
deltagarna i olympiaden 
1908 
Vid olympiaden 1908 i London fick 
alla idrousmiin som dellog eu del
lagarmärke all bära på kavajsiageL 
Märkel var ulfört i gul melall och 
emalj och bar lexlen: OLYMPIC 
GAMES LONDON 1908. COMPE
TITOR. Deua märke beräuigade till 
inträde lill omklädningsrum och ba
nor. 

/ W 
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Dl'lta}larmiirke till o/ympiatll'n 
i Lom/mr 1908. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

~~, 
~ 

Öppellider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00 - 14.00 

Regeringsgalan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 06-11 50 61 
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Avvikelser i årtalsfördelningen bland ensamfunna mynt 
Årtalsfördelningen bland ensamfunna 
mynt skiljer sig markant från den i 
depåfynd och iinnu mer markant vad 
gäller mynt som bevarats i privat ägo. 
Tarman en mynttyp. vilken som hebt. 
så visar det sig att när det gäller en
samfunna mynt kommer första årtalet 
i en serie att vara överrepresenterat i 
fynden och ista årtalet undcrreprc· 
senterat. 

Förklaringen ligger i att det för~ta 
årtalet i början fOrckommer på IOO c:f 
av dc borttappade mynten från mynt
typen i fråga. När nästa ånal utkom
mer sjunker procenthalten efterhand 
men fårsprånget gentemot cfterfåljan
dc årgångar består. På samma sätt har 
andra årgången en fördel gentemot 
den trea je o s v. Störst bl i r effekten i 
dc fall där mynttypen upphört att gm
la som betalningsmedel och dragits in 
strax efter utgivandet av sista årgång
en. l dc fall däremot då priigl ingen 
upphört men mynten fortsatt att cir
kulera under lång tid sker så sm~
ningom en viss utjiimning. Så är tex 
fallet med Karl XIV Johans 1/ R riks
daler specie som präglades 1830 • 
1837. Diir.:ftcr skedde ingen prägling 
av 1/s riksdalern förrän 1852 under 
Oskar l. men mynten fortsatte att dr· 
kulera. i detta fitll fcnllon år utan in
blandning av nflgon ny rnynttyp. 

Nedan följer ett exempel i tabe ll 
form. Det gäller Oskar ll :s 2-öringar. 
Dessa cirkulerade i ensamt majestät 
fram till 1909 då de gradvis började 

FRiGESPALTEN 

Skrivcr angående ett fåremål som un
dertecknad har i :.in ägo och är mycket 
intre se rad av att ta veta vad det är. Jag 
bifogar ett foto taget av B. Ahlströms 
Mynthandel fOr attunderlätta identifi
eringen. 

Polletten'! /medaljen? är 25 mm i 
diameter. ensidig. präglad i koppar 
och föreställande ettlejon sen ifrån si
dan. Omskriften lyder enligt röljandc: 
Upsala stad anno 1699. l omskriften 
finns vidare initialerna D. E priigladc. 

Anders Nonlin 
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uttr.inga~ av Gustav V: s mynt. En viss 
utjiimning~dfekt bör ha skett de mrs
ta 10 :\ren men efter ca 1920 bör an· 
de k n Gusrav V -mynt i cirkulation 
hl i vit s:\ dominerande att utjämnings
effekten i stort sett upphört. 

Det undersökta antalet fyndmynt 
iir 2158. Som jiimfOrelse har 6256 
exemplar från den privata myntmark· 
naden undersökts. Siffrorna i tabellen 
iir ffir varje :\r angiven i procent av 
det totala antalet. 

* Fyndmynten är från Stockholmstmk· 
ten. huvudsakligen stadens omgivan· 
dc parker. Vissa anomalier i årtalsfOr
delningen bland fyndmynten är svår.t 
att fiirklara. tex de låga siffrorna för 
1892. men kan delvis bero på lokala 
variationer i myntcirkulationcn. kli
matfaktorer som omväxlande regniga 
och soliga somrar. tillfälliga ökningar 
eller minskningar av utomhusaktivi-
te ter m m. 

Det iir min förhoppning att så små
ningom kunna publicera motsvarande 
:.iffror mr Oskar ll :s övriga småvalö· 
rer samt för iildrc kopparmynt. t:n 
annan fråga som kan belysas med 
hjiilp av ensamfunna mynt är inbland
ningen av danska och norska mynt 
under myntunionens tid i olika delar 
av Sverige. Christian Hamriu 

OSKAR Il 2-öringar 

1874 . .. ... ... 8.72 
1875 . . . . . . . . . 6.39 
1876 ".. ... .. 2.32 
1877 .... . .. .. 4.12 
1878 . .. . .. .. . 1.95 
1879 " .. . .... 2.98 
1880 .. .. . .. .. 1.99 
1881 .. . . .. . .. 5.05 
1882 .. ....... 5.47 
1883 .... . .... 3.66 
1 88~ ......... ~.96 

1885 . . . . .. . .. 1.44 
1886 . .. . .. . .. 3.24 
1888.. .. ..... 1.99 
1889 .. .. ..... 2.13 
1890 .. . .. .... 2.46 
1891 . "...... 2.27 
1892 . . .. .. .. . 1.32 
1893 . . . . . . . . . 2 .97 
1894 . .. . .. .. . 0.97 
1895 . .. .. .. .. 1.76 
1896 ..... . ... 3.06 
1897 .. .. . . . " 2.06 
1898 ... .. .... 3.48 
1899 ". " . ". 4.36 
1900 ..... . ... 1.39 
1901 " . .. .... 2.27 
1902 . . . . . . . . . 4.49 
1904 " . " . . " o. 97 
1905 .... ". " 3.57 
1906 .. .. ..... 0.51 
1907 .. .... " . 5.65 

% M~nt· 
rn:rrknmlen 

1.87 
2.26 
0.64 
1.21 
0.68 
1.28 
0.83 
2.22 
2.38 
2.00 
2.78 
0.93 
1.89 
1.52 
2.03 
1.97 
1.89 
2. 10 
2. 11 
0.99 
2.29 
3.47 
2.88 
5.60 
7.23 
2.43 
4.76 
7.62 
3.21 
9.51 
1.04 

16.38 

MYNTFYND 

Gustav Vasa-fynd 
i England 
I England har man en sän.kiid tidnrng for 
alla dem som letar efter värdeföremål nK-d 
metallsökarc. 77re Searclrer. I tidningen' 
maj-nummer 1992 kan , . j Jäs., om Mr D 
Lancaster (lämpligt bosatt i Lanca,hirc). 
som hittat en Gustav Vasa~ l mark l 547. 
Svenska mynt fr.in denna tid är iivcrhu· 
vudtagct mycket ovanliga i britti~ka fynd . 
Notisen innehåller ncra fel : det avbildade 
myntet ii r en l daler 1559 och i kommen
taren påstås markmynten var:r dct~ammu 
som "d;rlers or thalers:· 

SNT 8 · 92 
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Kenneth Jonsson installerad som professor 
Måndagen den 24 augusti höll Kenneth Jonsson, ny inneha
vare av Gunnar Ekslröms professur i numismatik och pen
ninghisroria. sin inslallationsf6reliisning. Den bar tireln ''Det 
mörka 1100-laler:· 1100-talct var på många säll en brytnings
tid fr.ln vikingatidens rika och internationell! inriktade sam
hälle över cu falligare med mer lokal pr.igel fram ti ll 1200-
ralets expansiva köpslädcr. Bristen på inhemskt skriftl ig! ma
terial gör all perioden kan sägas ligga i mörker. Dcua mörker 
har börjat läua genom den forskning som påbörjats inom 
olika discipliner. 

Forskningen vid professuren kommer under Kenneth Jons
sons ledning au ha en av sina ryngdpunkter i studier av dc 
vikingatida mynten. Dessa mynt med ursprung från Kalifater 
i öster 1ill England i väsler röner sedan länge cu stort inter
nationellt imresse. Även de medeltida svenska mynten enga
gerar Kcnnelh Jonsson. De svenska myntfynden är i ständig 
tillviixt från dessa två tidsperioder. Professurens forsknings
resultat kornmer all öka kunskapen om forna tiders ekono
miska förh:\llanden och sprida gryningsljus över "det mörka 
1100-talet:· 

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet bjöd 
efter fOrc läsningen på mousserande vin och delikata små 
smörgåsar på 24:c våningen i Wenncr-Grcn Center. De när
mare etthundra gästerna kunde nju ta av den magnifika utsik
ten över c u soligt Stockhohn. Tal hölls bl a av professor Kol
bj0rn Sknarc. chef f<.ir Universitetets Myntkabinen i Oslo. 
Skaarc övcrliimnade iiven en flaska som enligt etiketten . helt 
passand(•. innehöll en "vikine;thrygrt:' 

Kenneth Jonsson och hans Anna-Lena bjöd sedan gästerna 
på ytterligare läcker fOrtäring och trevlig samvaro i en lokal 
nära hemmet i Björkhagen. Fler tal hölls. Den avgående pro
fessorn. Brita Malmer. talade om professurens förbätlradc 
villkor och dess Ulveckling efter 1979. !H 
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RECENSIONER 

Henrik Klackcnbcrg: 1\ loncta ~ostra . 
.\lonctariscrinJ: i medeltidens SH~rigc. 
Lunds ~tudie~ in mcdic,~tl archaeology 10. 
Förlag: Almqvist & Wiksell International. 
Lund 1992. 371 s. Engelsk sammanfillt · 
ning. ISBN 91-22-01506-x. Pris i Histori 
ska museets butik 175 kr. 

Vid arkcologi>kn undersökningar och i 
samband med rc>taurerine av kvrkor lin
ner man ofta en hel del my-nt. D; kan ligga 
utspridda under gulvet eller. mera sällan. 
vara nedlagda' id l!r.I\'Sättnin2ar i kvrkan. 
I båda fallen rör det sig om .;:t, nt a~ i hu
' ud,ak lägre ,-aJö re r. b3dc sve~ska och ut
ländska. Kyrkan '-ar den naturliga >am· 
ling>plat>en för sockenbor och för utifrån 
kommande bc~iikare. och de mynttyper 
som påträflås i kyrkfyndcn kan man riikna 
med är dc >Om anviinde~ av allmänheten. 
Av kyrkfyndcn fmmgår vi lka mynt som 
har ci rkuler:tt inom ol ika regioner under 
>kilda perioder liksom dc svenska och ut
ländska mynten' spridning i olika delar av 
landet. Under m~nea år har i de nord iska 
länderna och fr.unt<\mll! bland numismati
kerna fört> disku>sioncr om orsakerna 1111 
myntfynden i kyrkor - ett fenomen >Om 
t)ck> \ara vanli!!t framfOrallt i dc skandina
"iska låndcrna~ Ämnet har tagits upp 1 en 
flertal artiklar i numi.,matiska tidskrifter. 
:'-~u. äntligen. har en genomarbetad ~am
man>tällning i form a\' en avhandling gjon' 
av dc i S,c;1gc funna medeltida n~·nten i 
kyrkor. Förf.,nar..:n är medeltidsarkeolog 

Ordenshistorisk Tidsskrift . utgin•t af 
Ordenshistorisk Selskab (Kobenhavn). 
Vol. 3:2 (6) . Forår/ sommer 1991. ISSI\
:\r. ~-555-l . 

Det 25-~rsjubilcrande sällskapets (se S,\'T 
311991 :50) senaste tid>kriftsnummer inne
håller ett par aniklar a' allmänt int=se. 
Bill Fev)er. sekretcmre i The Life Saving 
Awards Research Society (LSARS - se 
SNT21l99l :43) medverkar med uppsatsen 
··Award~ given by the Board of Trade to 
citizcn> of Swcdcn. Extracted from !ile 
BT.261.5 1887 to 1909" (jfr D Lloyd 's ar
ki,översikt "Records of awards for !!.a liant
ryat ~ea" i L.SARS' Joumal. 511989':35-6). 
l Il ärenden handlades olika slae.s belö
ningar till inalles 53 S\Cnska sjön'iän: det 
fön;ta ärendet 3\'Såg kapten Knut Tomeli 
(Törnell?). '•ilken fick en ny kikare. efter
~om det un>prungliga exemplaret förs"ann 
\'id Sund;,\'alh brand 1888 fOre ö,·erliim
nandct! Den sedan 185-l bärbara (PE Ab
bott & J M A Tamplin. British gallantry 
a11·arris. Enficld 1971. s 303. not 2) "Fo
reign Office Medar· (The Marquess of 
Milford Haven. British nam/ medals: 
Commemomtin• medttls. naml rewards. 
war medals. 11at·a/ tokens. porlmit medal-
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men har ä\'Cil ~tud..:mt hi~toria och ar
keologi. 

Syftet med <1\'hanclingcn är an analy><.:r.l 
mynten~ roll i det medeltida bondc~:unh;il · 
l..:t ,amt :111 klarliigg:.tidpunkten lik mone· 
tari.,..:ring i medeltidens S'erigc. När. '~1r. 
hur nch varliir tick hn1ket av mynt ~0111 hc· 
t;~lning,mcdcl en alla1iinutbr.:dning i S,·c· 
rig..:'? Förf kanliigger monetari:.crinptlir
loppct och analyscrJr dess innebil rd och 
drivkrafter. l ticila sammanhang llll'IWr 
tOrr med termen 11/0netarisering an en 
>t:lt,kont rollcrad valuta i form av mynwd 
metall vinner inste:= i samh;ills.:konomin 
,ann en allm;int acceptcr.mdc av mynt ,om 
bctalning,mcdcl. 

Som arbct~underlag har förf gjort en 
grundlig ,amm:m~tillning av medeltida 
lll)'ntfy;d frln l:tnd,kyrko; (ob; ej '>läder
na') och kapell i S'crige. som pre~cntcr:l\ 
i k:ualogform. Registrenogen omfauar 
f) mi inilin gmn,crna ftir det ~ven;ka riket 
\'id medeltidens slut. dv> undantagna ii r dc 
d~Mtramlc danska orh I!Orska provin~crna 
samt Got land. med:m /\land och Finland 
iir med i statist iken. Presentationen har 
gjorb ~t iftwis. d;ircfter landskap>vb nted 
kyrkorna i alfabeti>ktJrdning. Uppgifterna 
har förf hånu:u ur SH~b och K~IK : ~ to· 
pograti~ka :trkk i liin,muscema och re'>p 
k} rkor 'amt icke min't med hjälp a,• Land
~kap)in"entcringcn~ material. 

FiJr all i dctt:t ~ammanhang kunna utgå 
ifrån k~ rl.f) nden är det liirst och fr.uu~t 
'1ktigt au.,tälla ,· i:;~a frågor: varliirdctlig· 
ger 111) nt i kyrkgohet samt på "ilkct ' ii n 
kan dc~~:t mynt utgöra en rcle\'ant källma· 
tcrial liir ~n :maly;. av monetariseringcn'! 
A,·,iktcn med den grundläggande under-

liVII~.lifi•·:.m·iu.~ mrdal:.. engm•wl pi e<,.,, 
&c .. &!' .. London 1919. > -135: Arthur Jo· 
ccl) n. All'arrls of ltot~our. 1he orrlers. de· 
romtions. medals and annrrls of Grt•m 
Briwin & tlu.> CommOIIII-ealthfrom Et/lwml 
III to Eli:~~beth Il. London 1956. s 133- -1) 
utdelades i tv:i fall i guld och i 20 i ~ihcr: 
ingen a' de sålunda belönade erhöll därc
mot S\'en~k medalj "För berömliga gär
ningar:· 

Artikeln ansluter till "Fc\')'er·~ guillc to 
the Board of Trade filcs MT9 (code 6) 
1903- 1950" (LSARS ' Joumal. 11 / 1991.' 
71- 110). På ' 75 behandlas den veterligt 
ende wen~kfOdde innehavaren av den nu
mcm ob~lcta (Hamilton's Coin & Metlol 
Despatch. Glasgow. 2:3/ 1979:202-3 och 
2:411979:308) "Albert Medar·. kavalleri'
tcn J \V ~13gnusson. ~C\\ Zealand Moun
ted Rine~ (1918); medaljen ä\·crlämnadc\ 
po tumt till närmas:c anförvant. fa~tcrn/ 
mo~tcrn Amnsina Anderson. Gamlesta· 
den~ arbetarcbo~täder. nr 3. Göteborg (den 
f6n'3n~kadc adressen här rättad). 

Den nye tidskriftsredaktören Jan Rene 
West h kommcntemr "The Order of Merit:· 
Denna 1902 instiftade brittiska "Pour le 
mcritc" (jfr 7hc· limes. 26 och 27/6 1902. 

,(ikningen ' '"r an >iik:~ J!l'll!'rdltl tcmkn
'cr liir dc monetära regionerna. Snnt ar
behmetod har mrr utgåll från regiunerna 
vii,tra Götaland . östra Götal:md. Svea
land. Norrland. Norrlxuten ':11111 Finl:tnd. 

[)c i kyrkorna funn;~ myntcnuppfaua, :w 
l'iirfhuvud,akligcn som "offcr..pill". Med
an övriga funna tOrem:\1 vid :trkculngi,ka 
umh:rsökningar har hinals 'pridda iivcr 
hda Umghusct. uppvisar mynten en annan 
>Jlridninphild : dc iir koncentrerade ti ll 
pl:ll~cr diir altare och offcr>~nckar har v:~ rit 
placerade. Fiirf ansluter ~ig :~v den anled
ningen till den teorin. ' om dda' av nt:\ng:t. 
an mynten i huvudsak '~trit tapp:~de i 'am
band med offerellerandra kyrkliga lilrran
ningar. Offcrga,'Or lämnade' p:\ :t haret. di 
reJ..t i prä>tcn~ händer. eller i offcNndcn 
'om utc,)utande ,·ar tänkt lilr penning· 
gå,nr. 

~led hjälpa' dc utmärkta .,pndning,J..ar
tor ,;nnman~tä llningcn av fynden har giv it 
konune r fllrf till slut"W'en :111 det wcn,J..a 
kungariket kan kalla' monctarbcmt vid >C· 
kel sk i ftct 1300 "i s:\ m:\ no an my m nu var 
i allmiint bruk bland bönderna". Den rurala 
myntcirkulationcn~ nH:kunismcr kan en
kelt beskrivas som mynten> viig till och 
frjn bonden., hand. Bvte,handd och natu
r.tbet:tlninl!ar '-ar dock fortfarande dc tio· 
miurrrmclt; formerna tör bonde rna' cJ..uno· 
nmka tra~aktioner. Man kan darlilr tala 
mn .:n mm1etarisaingsproces~ 'id denna 
tid m.:n annu ej om en fullt utH.-cJ..Iad pcn
ningckonomi. 

Kyrkf> ndcn ger ett 'tnrt ~.1llm:nerial 
'om reprc>cntcrar mötet mellan J..yrk:tn 
och den medeltida allmogen. Dc kan aven 
ge en inblick i böndcrnn~ hantering :w 

'5 uch 7 re.<,p 7) liirlänad.:' '1d a'g:\ngen 
i december 1990 The Rt. Hon. ~l r-.. ~br
garet (Lady) Thatcher >å'om dc" malle' 
1-lS:e ordmaric ledamot (damll 110 utl:m
ningar ':horn "honom()''): 1 cgen,J..ap a,· 
maka till en - lika lede~ O) krecmd (den 
fOrst c ~edan 196-l) - baronct tir hon L1d} 
T. fnstän hon socialt alhjamt on'>kar k:IIJa, 
Mr). (7711' limes. 81L2 1990. ~ l) - h~da 
utn:imningama synas obeaktade av )Ven'k 
dagsprc~~-~~ OM :s historia h:tr tecknat' -
rncd en alfabetisk namnliMa - i Ilamil
lO/l 's Dl'Sparch . 2:111979:35-50. O liT 
har en aktualiscrJd kronologi.,k. Fiirf pu
lcmi>erar emot PO Hicronymu~~cn' kän
da handbok ISNT. 1/ 1987:4). )0111 i ~ina 
d:m~ka. fin>ka och ty,ka upplagor har fel
aktigt :lrtal för Florencc NightingaJc, OM 
(1902 i st f 1907) och anl!i,cr militän or
dcn,tcckcn (med >"V':ird)-för Sir Win,ton 
Churchill: dc engelska upplagorna ha där
emot därvidlag korrekta uppgifter. ~i" 
Nigittingale '-ar redan officiellt belönad i 
~in hemland genom all hon vid in)tiftandct 
1883 sa>om fOrsta ledamot utanror kunga· 
huse t (med nr 7 i matrikeln) erhiill " RoyJI 
Red Cm;,s" (Orders and Meclals. London. 
12:311973 = 140: 1-16): lien brini>kn km-

SN r R· 92 



mynt samt. som rec inlc:dningsvi~ nämnde. 
i den lokala myntcirkulationen. Under äld· 
re medeltid delades vån land i ~kilda mo
netära regioner: Skara stift (vibtra Göta· 
land). Linköpings stift (östra Götaland) 
med Gotland , samt Svealand och Norrland 
i enlighet med den då regionala mynträk· 
n ingen. Myntens spridning~bild ;om fr:un
kommcr genom kyrkfynden vi~ar den rela
tivt lokala användningen av dc inom re;p 
region präglade mynten. Men efter ca 1300 
präglades m) ntcn efter en gemcn,am nonn 
och med den s,·enske kungen ~om garant 
för deras vikt och värde. 

Penningen var (och är) ett iivcrliigsct 
medium att ÖverfOrd värden med. Under 
1200-mlet ökade silvenillgångcn i Europa 
i och med upptäckten av viktiga silvergru
vor. Det !J hade i sin tur en monctari,cran
de effekt på hela den europei;,ka ekono
min . ..ä ;'hen den s'enska. Förf menar att 
det tinru. ett nära samband mellan urbani
sering och monetarisering. eftc:~om b~da 
är en följd av framväxande ~~at~makt och 
ökad regal kontroll. Städcr och myntning 
vm kungliga privi legier och inkomstkiillor. 
Förloppet måste ses som ett led i den rue
deltida europeiseringen av Sverige. \0111 nu 
kom att knytas till ett kristet och l:llin,kt 
Europa. En sådan process vore inte: miijlig 
utan ett infOrande av de kontinentala. re
galrättsliga ideema om fu~tcmaktcns rätt 
och >kyldighetatt uppbära skatt. l><itcr och 
tullar, att inrätta markn;rder och priigla 
mynt. Hiir utgjorde emellertid bonderc
publiken Gotland ett undantag. l Visby 
pragiiides egna mynt in pa 1400-wlet. 
Dock kan mycket tyda p~ suulen Visby 
(Hansan'!) övertog all myntning redan ca 

nan kunde däremot icke kompensera dåti 
dens bri~t på förtjänstordnar ror dumcr 
med fOrtjänstmedaljer av den p:\ kontinen
ten van liga typen (tex "lllh quorum"). 
okiind i Storbrit<~nnien ännu i v~ra dagar. 
OM till Earl Alexander of Tun b annon~c
rades i --New Year Honours LiM .. 1959 
( IVJritoku's Almanack 1960. , 5-17 och 
563). Macmillan blev 1984 Earl of Stock
ton och Cheshire baron 1991 (771t' Time.! 
15/6. s -1). medan Ashton. Symc och Grcc
ne ;rvlcdo 1988.. 1989 resp 1991. 

Av dc ordinarie ledamötern:t ha dcs~ut
om 16 fOrlånats .. Hedersorden .. (CH). 15 
Strumpebandsorden (mots,•) - Sir Wins
ton S Churchill och E:!rl Attlee en..anuna 
om alla tre - och - fOrutom vis a av dc 
sistnämnda - 27 ett eller flera brilti,ka 
stotkors. medan 43 fOrblivit obetitlade. l 
den preussisk-tyska fårebildcn ... freds
klassen .. av Pour le meri te. hade till 1979 
upptagits 1-1 --oM .. jämte tv:\ av hedersle
damöterna. Två av de sistnämnda ha cmot
tJgit nobelpriset och av de hiHiils 86 brit
tiska nobelpristagarna ( JVJriwku ·s IIIma
IIock 1990. s 1088). fem k<lnadcn~bka och 
tre au~trali~ka återfinnas 26. en resp en i 
OM -kretsen. udy Thatcher emoltog vid 
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1280190. Dc kommersiella intrcs~cna ~pe

tade här en ;rnnan roll än på fastlandet ge
nom ÖMer~jlihandeln. Det var utvccklin· 
gen av den europeiska ekonomin. ~om -.\ 
sm~ningom iivcn ~kapade efterfrngan p~ de 
svem.ku produkterna. Utan dc kommersi 
ella kontakterna med kontinentens köpmii n 
fanns heller inget silver att tillgå. Utrikes
handeln har diirf<ir en given betydelse får 
penningvä•cndch utveckling. 

Boken inncMIIer en mycket bra samman
ställning Ö\'Cr myntfynd i de olik<! svenska 
monetära regionerna. Dispositionen är ut
märkt upplagd. ~prnket är klan och tydligt 
och förf leder lii~arcn pedagogiskt genom 
~ina tankcgtlngar. Men underrubriker ~kul
le ha underlättat både en överblick av inne
hållet i forhand och ~ökning av uppginer i 
efterhand. '>å~om man ju vill :mviinda en 
bok a'' detta ~lag till. :\led forf:sdjupa kun
>kaper i medchidem historia samt goda in
blick i ekonomi~k hbtoria. som han med 
klarhet ''bar i anal)>ema. kommer den att 
bli mycket användbar och berikande fOr 
numismatiker >Om i 'in forskning Mötler 
sig p;\ mynt fynd. och naturligtvis speciellt 
på mynt funna i kyrkor. Icke minst dc myc
ket utfOrliga noterna och referenserna som 
genomgående Jämnas ger boken eu v'Jrde 
även ;,om kiilla till vidare studier p~ det 
ekonomi,k-hi,tori~ka omrndet inom äm
ncn:r numbmatil.. :rrkeologi och historia. 

Det iir dock för en myntintresser:rd Hisa
re beklagligt att det konkreta underlaget för 
hela d i~ku ssiuncn. dvs mynten. inte har 
prcsentenrt~ p~ ett biittrc sätt i bildform . 
Speciellt niir f1lrfjii n1fl.ir mynten> ut~ccntle 
samt talar 0111 ~v:\righeten atttidsbestiimma 
dc gotliind,ka mynten på grund av deras 

en statsmiddng i Pretoria den 15 maj stor
kor>et uv .. the Order of Good Hopc .. (Fo
cus 0 11 Sottrlt Afrim. J une 1991) och tidiga
re i vår .. the Presidentini Mcdal of Free
dom" i Vi ta hu>CL (Sir) Sarvepaiii Rad
hakri:.hnan fick OM (honorary) 1963 (år
talet ej ;mgivct). 

Vid år.> mötet den 29 april valdes ordens
bandhandlaren Peter Ohm Hicronymu~
sen. son till den nyligen avlidne heders
ledamoten i OHS cand. thcol. Poul Ohm 
Hicronymu!>SCn. till ny ordfOrande. Arsav
giften fa>tMiilldes till 275 Dkr. som jiimte 
en imrädc,avgin på 125 D kr må gireras till 
danskt po~tgiro l O-l 63 65 for ''innande av 
medlemskap: medlemsantal vid årsmötet 
11-1. Med anledning av jubileet hade he
derstecknet i ,iJvcr tillerkänts 12 25-å~
jubilarer. daribland ifrln Sverige Sune 
Ekeskär uch Leif Ptihl.uon 

1l Jfr Shcila Gunn. ··way cleared for That-
chcr to becomc Countess of Finchley ... 
17u• Timrs. 3/ 10 1991. s l. med eftcr
fOijandc aniklar 8110. s l. 16 och 22. 
och insändare 7110 ~ 15 och 8110 ~ 17. 
om e'entucll arftlig värdighet i kom
mando: .. rc,ignation honours list:· 

enkelhet borde han ha haft med presentab
la planscher med respektive mynt. Här blir 
man som läsare (och helt betagen •w de 
vackra gotländska tidigmedeltida pennin
garna) nyfiken på vad forf egentligen mc
nar. En läsare måste också själv kunna få ta 
stiillning till vad som iir .. enkla.. rc>p 
" konstfårdiga .. mynt. Det är uppenbart att 
mynten i sig inte v-.1rit av intresse for fOr f. 
men historiker och andra bör ges möjlighe
ten an även med ögat fä ta del av de bcL11· 
ningsmedel den medeltida s,·ensk<l befolk
nin!!en hanterade. Dessutom är det alltfor 
fä bilder av mynt. framforallt är dc mycket 
dåligt återgivna och baserade på gamla ar
betsfoton i ATA. De spännande och ofta 
vackra medeltida svenska mynten är väl 
värda att presenteras på ett positivt och en
gagerat sätt. Helhetsintrycket 3'' boken 
skulle ha blivit ett helt annat med väl ut
forda planscher. Denna annars ' 'etenskap
ligt ,-äJ genomarbet<~de bok har t} 'iirr ock
'lå alltfOr många korrekturfel. vilket är stö
rande vid läsningen och ger arbetet ett 
ickefårdigt intryck. Dellatillsammans med 
den kompakta inre layou ten gör inte full 
rättvisa åt innehållet. och med tanke på dc 
åmtal av arbete som ligger bakom verkar 
det fOr mig hänsynslöst mot forfanaren . 
Till ett gediget och bestående verk av detta 
)lag bör det ges medel och möjlighet att 
lägga ned mera om~org på en professionell 
formgivning. 

l övrigt känner jag en personlig glädje 
över att arbetet med dokumentation oclr re
gistrering av myntfynd har kunnat arrviin
das for att tillfora svensk ekonomisk hisw
ria ett nytt perspektiv samt att det fått eu så 
påtagligt och värdefullt resultat. MGL 

Ernst Pressler: Schraubtaler, Srhraub
und Steckmedaillcn nus \'ier Jahrhun
derten. Eine Ausstcllung in der Volksbank 
Tiibingen. 62 s + 8 fårgplanscher. illustre
rad. Remmingsheim 1990. 

Jag har tidigare i SNT anmält G. För
sehoers arbete om beståndet i myntkabi
nenet vid Frankfun am Mains historiska 
museum (" Kleinkunst in Silber. Schraub
taler und Schraubmedaillen des Miinzka
binens .. ). Det nu anmälda arbetet är re
sultatet a" en utställning med objc~1 frnn 
skilda håll. 

Inte mindre än 118 foremål har samman
fons och flenalet är avbildade (även ~törre 
delen av deras innehåll). Fyra århundraden 
passerar fOrbi - det senaste exemplet är 
fr.in 1980-talct (:).Tyskland och Osterrike 
dominerar självfallet. men exempel finns 
ii"en frnn Frankrike. England. Danmark. 
Sverige och USA samt Vatikanstaten. 

Genomläsningen lär en an gång på gång 
häpna över vad :.Om på detta säll kunnat 
rymmas inne i en mynt eller en medalj -
..die ganze Geschichte in ciner Nuss .. ! 
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AUKTIONER 

SVE:"/SKA 
:-lo' 14-15 Stockholm. B Ahbtriun 

UTLÄNDSKA 
1\"o' 4 London. Gkndining\ 

4-6 Frankfurt. Pcu' Nachf 

Dec 

6 Q,lu. Q,lo ~lynthamkl 

11 · 1.' Köln. :'.liint Zcntrum 
19<! l Munchen. Hi r-ch :\achf 
:!4·:!6 Fr:ml..fun. Frankfurter 

:'.liin7handlung 
~5 Lundon. Glcndining"' 

9 London. Gkndining"' 

MÄSSOR 

UTLÄNOSKA 
Nov \) Q,lu. Q,Jo Internatinnat 

CoinSimw 
29 Hannover. 1\liinls:unmlcr· 

treffc n 

Kungl Myntkabinettet 
Utstallnmgar Ingång under 

okt och nov tollfätltgt från 
Storgatan 41. 2 tr. Stockhotm 

Specialutställning · 
' 'Gustav lll :s medatjhistona .. 

tom 15 jan -93 

Ring rovngt telelon 08· 783 94 00 
mellan kl 9 · 1 t och 13·15 

/or information 

Museet: 
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Tisdag- sondag 12-17 
Måndag stängt 

Besokstrd: tisdag 13-16 
ongång (titl/allrgt) Storgatan 41 

Bes6ksadress 
(el ter överenskommelse om tid 

per tele/on)· Storgatan 41 

Postadress · 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tet · 08.783 94 00 

l 

FÖRENINGAR 
ALINGSAS :"\UMIS?.IATISKA FÖRENING har möten fijr.,Ja tor..dagcn i fcbnrari - april 
nch oktober-december i Sparbankens lilm,al kl 19.00. Uppl)'ningar: tcl 0302·130 69. 
ESKILSTUNA NC~IISt'>IATISKA FÖRENII"G har möten på :>1)<1 Gä,ti' kl 19.00 ,i,ta 
ti,dagen i \~rrje m:lnad utom december. Auktion \':trje g:ing. 

FAGERSTABYGDE:-<S ~IYNTKLUBB ,anunantriidcr fcir..ta helgfria m~mJ:rgen i \'arjc 
månad (utom i juli och augusti). Apollogårdcn vid r\lnwiigcn. Fagcr,ta. Tid: kl 19.00. 
Uppl~'ningar: tel 0223 ·116 71. 

F,\ LU • OCRLÄNG E :\l YNTKLU BB. :\lötc,lokaler Borläncc. Samlaren. bihlwteket 
Rorg;rn;r,,;igcn. F:tlun. Kristineg;irdcn. Kri'itincgatan 9-11. Uppl tcl 0243 · 258 56. 
GOTEilORGS NU:\11$:\IATISKA FÖRE:-liNG. Auktionsmöten med fi1redrag h:\Jic, 
:andra m~ndagcn i månaden kl 18A5 i TrJktören eT r). Köpmam.gatan :20. Studiccrrklarna 
mnh 1 klubhlokakn (KL). Jungman,gatan 57. 18.30. :\lcd:tljcirkeln l :a on-u och !';)tO· 
··rrkcln J :c onsd. Antik· och :\1edeltid;cktioncn 4:c tur-d nch Utland,l·irl..cln ,i,t:r ,r,t;r 
ti'd 1 m~nadcn. G\/F. Box 5289. 402 25 Gutchorg. Kontaktman: Bo Nordcll. 031 · 
10 65 49 (dagtid). Anbud: Anders Falk. 031·13 31 41. 
!1,\L:'.ISTADS MY~TKLUBB har möten med auktion i KJ3m . ,aJcn kl I!UO den fiir,ta 
m:\ndagen 1 varje månad utom juli- aug. Upply,ningar: 035 • 12 96 76. 
IIÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i l ltiörs Plirts mat~al den andra tor,cJngcn 
i varje m:\nnd tHom juni-aug. Upplys ningrrr : Even Olols~on 0413 • 221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten f1ir~ta helgfria ti sdagen i v;ujc mltnad (utom 
j un i - augu>t i) kl 19.00 i SPF. S. Liin&;:ltan 39. Kalrna r. Upplysningar: 04!W · I59 29. 
703 43. 

KARLSKOGA NU\IITSMATISKA FÖRENING har mi\tcnandra on,dagen i v:trjc nt~nad 
(utom juni. j uli och aug.) kl 19.00 i S· E· Banken. Torget. Karbkoga. Auktioner dr och 
hi"' · Uppl) ' ningar 506 41 eller 365 39. 

KATRI 'EHOL~IS :\IY:>ITKLUBR h<rr möten for-.ta helgfria on,dagen r \JrJe ru:\n:ul r 
SPF·Inkalcn. Djulög. 51. Katrineholm. Uppl)'ningar: tcl 0150-21045 el 15100. 
~IYNTKLUBBE~ KLIPPII"GEN hur m)nllriiff i(;r>ta ti>da);cn i jun.-april. ,cpt. -<lcc. 
Lokal: G. A. ,kolan> matsal. S. Järnv~g>gawn. Sunds,-all. Infunnatron 11111 mynt. dr· 
den ng. auktion. lotterier. Köp och sälj. Tel. 060· 55 6-1 18. 1135 03. 
LUNDS NUMIS:\•IATISKA FÖRE:>IING. Mvnttr;ifl:rr med :rk t ivit~t~:r och :auktion 
i .. Utbildning,hu~e t ". Åkcrgr. J. Lund. Uppt)<ningar: '<trd 0-16 · 1-143 69 kv;illar ()4(1 • 
J:\ 46-17. 

I·ÖRE:-.:1:-IGE:o-: :-=ORD\~:i.S1":\IY;\T håller ,;unmantr.sd.: m~d aukuon 1 Folket' Hu,. 
Khpp:rn. kl. 19.00. andra fredagen i '"rJ~ manad. Uppl} 'ningar <><"h auktrcHI'h'ta td. 
()451. 132 88. 

:-=OLA :\IY:\TKLUBB har möten .3:o: u..Wgen \'arje rn:inad augu'>U-apnl. uhlm d~ccnt· 
ber. Loi.:Jl: :-;,ll:hkobn ,al 316. örn,köld."rl.. . Uppl. tcl 0660-16648 eller ()660-40110. 
NORRKÖPI="GS ~IY:\TKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredJe u-u.rgen \,trJC 
m~n:rd utom i maj - augu>ti i Ektorp~ fritid,g:\n.l. Aukuonwi,ning borJar kl 1800. A1cn 
icke rn.:dlcmmar är välkomna. Be~täll lht:r p!l te l 011· l~ 50 11. 
N,\SSJÖ 1-.IYNTKLUBB har möte med auktion på Gu,tavs;on, Tralik,kolu. Rådhu, . 
ga tan JJ. Nii,,jö >bta tisdagen i varjo: månad utom dec. j uni- juli . Upply,ningar: te l 
0.\83 · 15835 kl 07.00-09.00. 
SAMI.ARKLUBBEN :>IU:\115. Skelleftc:\ har möten fiir~t:rtor~dagcn i varje m~nml i NV • 
hu,ct. konlcrcn~rummct. Upplysningar: tcl 0910 • 186 80. 
Si\1\:DV IKEN -GÄv LE :\1YNTKLUBB har m(iten kl 19 fONaon>d:rgcn 1 varje månad (ej 
Jul i - augu,ti). l.okll: Valbo Kommun:rlhu.,. Upply~ning:tr: tcl 026 · 18 18 36. 
SIGTUNA t-.IYNTKLUBB har möten 4/11. 2/ 11 kl 19.00 i klubblokalen Rmcr..hcrg,. 
\agen 27 B i Ro~crsbcrg (auktioner. lotterier. bytc<o,crharnhctmm). Klubhh1kalen ilppcn 
helgfra mhd 13.00-17.00 ~pt- maj (auktiUINihjekt och bibliotek). Uppl 08·590 3!!1 90. 
MYNTKLUBBEN SKILLIJ\G BANCO. Linkiiping. har möten andr:r helgfria tnNJagcn 
i \,trjc m~nad lutorn maj -augusti) i Huvudbib!iotckct. Hunnehcrpg:rtan 8. Linkiiping 
i l.indblnm,runmlCl l t r upp kl 18.30 - 21.00. Artigen anordna> en antik · och ':unl:rr· 
rnå"a ,amt en rc;.a till Frimynt i Hcbingborg. Upply~ningur: tcl 013 · 12 22 62. 
SKÅNES NU~1 1SM ATISKA FÖRENING h~llcr miitcn ~ist:r tor..dagcn i ' 'arjc nr:inad 
utnm juni - ;tugu"i på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kt.ulg,gatan 31! A. Mal· 
mu. h:\lkr öpp.:t \"ar je tisdag kl 19 -21 under september- maj. 

S:"1 Il· '11 



SKÖVDE NUM ISMATISKA fÖRI':NING Lokal : Scrvicchu,ct Bag:trcn. Hertig Johans

gatan 22 A, Skövdc. Upply,ningar: tcl 0500 · 1!08 50 (ThonJ Lund). 

SÖDRA DALARNAS MYNTKLU BB. Möten på Folkare lillokluhb. Tclcg. 1\1. Avesta . 
Upplysningar: te l 0226- 56:! 78. 

TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har möt.: andra tn~ndagcn i m~nadcn kl 18.30 i Spar· 

banken Skånc, ~:mrli ng>sal . C O Friisg:uan -1 A. Trelleborg. P.\ pmgr.unmct ,t:\ r auktioner. 

ftiredrag. lotterier mm. Upplysningar: te l 0410 - 2-1 1 J l. 

TÄUE ~ I YNTKLUBB. Södertiiljc. har möte i \Vendela> rum. hihliotckct Luna. kl 19.00 

andra tisdagen i \Jrjc månad utom juni. juli. augu,ti och dCl'Crnhcr. Uppl)'nrngar: tcl 

0755-102 03. 

NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten p~ Upp.:rla Univcr>itet' mym

k:tbrneu 1011 1 (föredrag). 8/1 2 (f<ircdrag). Tid: 19.00. Uppl y~ningar : 018-5497 11. 

~ETLANDA NU:-IISMATISKA FÖRE!\ l NG har möte med uuktion ,i>ta fredagen i var· 

JC månad utom december p3 Kulturhuset. Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Vt,nrng fr.ln kl 

18.15. Uppl~sningar : tel 0383 - 158 35 kl 07.00- 09.00. 

Vli.I.STADORTE1\S MYNTKLUBB. Smålamh,tcnar. har möten andr.tmåndagcn i var

je m~nad utom juni. juli och augu;ti. Föredr.tg och dyl fUl j> av auktion. Scn·cring. Upp· 

l}~nmgar: te! 0345-112 95. Lokal : Bibliotck.:t. Småland,>tcnar (källarlokalen). 

VÄREI\DS :-:U:-IIS~IATISKA FÖRE:-IING har ,arnmantrJdc 3 12 (med auktion) i 

Röda Kor;ets lokaler. Ho\'sg Il. Växjö. Uppl}'ningar: 0470 -731 1-1. 

VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB hur möten för~ta toNlagen varje m:ln:td okto

ber -maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika. 

ÖREBRO NU~IISMATISKA FÖRENING har möten i ~1-Jul.alcn. Järntorg,gatan 3. 
25111 kl 19. Uppi)Sningar: tcl 019 -135213. 

Svenska innehavare . . . 
Forts från sid 199 

medaljen ' 'For druknedes redning .. -
en förnämlig kombination. En finlän
dare. skeppskapten Carl H Wikander 
frå n Åbo, erhöll den norska medaljen 
1862. 

B. Medaillcn for ~edel Dand 

Instiftad 1885 i tre klasser: l :a klas
sen. i guld med krona (29,5 mm). 2:a 
klassen, i s ilver med krona (36 mm) . 
och 3:e klassen. i silver utan krona 
(29,5 mm). Efter unionsbrottet 1905 
be~ löts att. i stället för i klasser. ut
dela medaljen antingen i guld eller i 
sil ve r, båda med krona (29.5 mm). 
Senast utdelades guldmedalj 1937: 
denna hade då tilldelats inalles 51 
norrmän. varav 20 under unionstiden 
(Gyldendals store kom·ersasjonsleksi
kon. 4, 2 uppl. Oslo 1965. sp 318-9). 
Under samma tid hade 25 utlänningar 
erhållit (senast 1903) l:a klassen. där
av 13 med brittisk anknytning och tre 
svenskar samt en finländare. 

l :a klassen: 

1896 - Lewercntz. Ernst Georg. 
svensk undersåte. bosatt i 
Lourcnc;o Marques 
Cedcrwall. Carl W. d:o 

SNT !! · 91 

1900 - Kylberg. Fredrik Wi lhelm. 
svensk styrman: kapten i flot
tans reserv. RVO 28, GMbr. 
Vattholma. f 77 t 63 ('?) 

2: a klassen: 

1893 - Nilson. Carl. angives såsom 
belgisk sjöman. men sanno
likt svensk i belgisk tjiinst 
(samma anmiirkning giiller 
personer med uppenbart dan
ska namn vid samma ti ll f<ille) 

1894 - Holmberg. Erhard. svensk 
sjöntan 

1900 - Degerholm. Johan. svensk 
matros 
Svensson. Oscar. d:o 
Andersson. Oscar. svensk 
matros 
Gustafson. Gottfried. d:o 

1902 - Håkanson. A. svensk styrman 

Bland de 279 utländska innehavar
na av denna klass märkes 79 britter 
(mot~v) och lO danskar (jämte dc ovan 
antydda) : antalet norrmän 124. 

3:<• klassen: 

189 1 - Petterson. Carl Alfred. från 
Oscarshamn 

1893 - Falk. D K. svensk sjöman 

1897 - Messing. Victor. svensk mat· 
ros 
Osberg. G. svensk matros 
Lewandcr. Y. d:o 

190 l - Göransson. Anders. sjöman. 
från Vånersborg 
Nilsson.John.d:o från Malmö 
Petterson. Anders Johan. 
svensk matros 
Ander on. Karl Johan. d:o 
Nilson. Karl. d:o 
Anderson. Man in. d:o 
lngcbrct ~e n. Samuel Osean. 
s,·ensk fiskal e 
Johan <,n. Jul ius. d:o 
Jacobsen. Hilmer Manin. d:o 
Anderson. Oluf. d:o 

1902- Carlsson. M. svensk matros 
Johansson. J. d :o 
Andersson. Karl. S\'Cn~k elda
re ("Fyrboder") 
Larsson. Johan Albcn. d:o 

Bland dc 434 utliindska innehavar
na av denna klass märks 345 britter 
(mots\'. d vs från samvälde länder). 
14 danskar och två finländare: antalet 
norrmän 155. Medaljen har således 
under perioden utdelats inom Norge 
299 gånger och till utlandet 798 elier 
inalles 1.097 gånger. 

Under 1800-talet utdelade - från 
1842- motsvurunde svenska medalj, 
"För berömliga gärningar" 424 gån
ger och med den latinska inskriften 
"Sui mcmores alios fecere merendo" 
55. vartill komma 79 kända fall av 
" lll is quorum" ror livräddningsbrag
der under ungefii r samma period. Må
hiinda återspeglas Norges särställning 
såsom sjöfansnation i dessa siffror -
flertalet belönade tillhörde ju sjöfans
niiringen. vilket ju alls ej i samma ut
striickning gäller de svenska medal
jerna. 

Uppgifterna. återfOrs på Norges 
srmskalender. Argång 1906 innehål
ler en huvudsaklig sammanfattning 
med namnlistor, dock beträffimde 2:a 
klassen till utlänningar 1886 - 1899 i 
årgång 1900 och 3:e klassen till dyli
ka 1886-93 i årgång 1894. 1892 -95 i 
d:o 1896, 1896- 1901 i d:o 1902 och 
1902-04 i d:o 1905. Utländskt inne
hav av medalj en "For borgerdaad" 
täckes av årgångar 1882 (för 1833-81) 
och 1886 (för 1875-85). Oskar II :s 
olika medaljer redovisas sista gången 
i :\rgång 1906, medan årgång 1925 har 
~ammanfattandc listor över dittillsva
rande norska medaljtilldelningar efter 
1905: därefter övercås huvudsakligen 
till årsredogörelser~ Leif Påhls;on 
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Kungl Myntkabinettet 
EXTRA ERBJUDANDE TILL JUL! 

PAKETPRIS: 450 KR inkl frakt+ exp avg 
Sveriges Mynthistoria Landskapsinventeringen nr 7-6. 
För Er som saknar vissa delar lämnar vi 20% per del. 

BESTÄLL FÖRE JUL: 20% 
Nr 7 Myntfynd från Härjedalen, jämtland och Medelpad 

ordinarie pris ca 80 kr+ 25 kr (frakt+ exp avg). 

Andra tips: Gustav 1/f:s utställningskatalog, affischer m m. 

TEL 08-783 94 29 · FAX 08-663 97 35 
Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 


