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Gudar och heroer på antika mynt 
Dioskurerna i Istrus 

Av Gerhard Miksche 

På antika mym ii r motiv med rel i
giös anknytning mycket vanliga. 
i synnerhet vad gäller de gre

kiska mynten. Orsaken är att det and
liga och värdsliga var sammanvävt på 
ett sätt. som vi idag har svårt att 
frirstå. 

Varje grekiskt stadssamhälle hade 
sin historia. Grundaren var oftast en 
heros. eu barn eller barnbarn till de 
olympiska gudarna. eller i alla fall 
släkt med någon gud i nedstigande 
led. 

Hos de i historisk tid - d v s på 
sjuhundra- till femhundratalen - till
komna grekiska kolonierna var grun
daren med nödvändighet en männi
ska. Den bedriften brukade forr eller 
senare rendem honom (all grundlägga 
städer var en uteslutande manlig sys
selsättning) status som halvgud med 
eget altare och egen liturgi. Varje stad 
stod dessutom under säsrskilt beskydd 
av en eller flera gudar eller halvgudar. 
vars kult var en viktig del av de offent
liga livet. 

Det är därfOr inte förvånande, au 
den enskilda stadsstaten personifiera
des eller representerades av de gudar 
och heroer. under vars siirskilda be
skydd man uppfililade sig st.å. Det för
hållandet återspeglas ofta på mynten. 
I många fall är det guden eller heroen 
själv som avbildas, exempelvis gudin
nan Athena på tetradrachmerna från 
At hen. 

Men lika ofta ersalles gudabilden 
med ett för guden kännetecknande att
ribut - ett föremål eller ett djur. Gu
dabild och attribut kunde kombineras 
på ett och samma mynt såsom på den 
förutnämnda tetradrachman, där fr.in 
sidan visar en uggla, Athenas va
pendjur. 

För de samtida var det självklart 
vem eller vad som åsyftades med attri
butet. Därför angavs endast i undan
tagsfall gudens namn. på samma sätt 
som mynten brukar sakna valömngi
velse. Men för oss är detta inte lika 
uppenbart. 

Som exempel kan tjäna det i fig l 
avbildade silvermyntet från lstros. 
Denna stad vid Svarta havet i niirheten 
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Fig. l MOESIA:ISTRUS. Ca 400-350 f 
Kr. AR. Åts.: Två manshuvuden. varav ett 
upp- och nedvänt. Fräns. : havsörn på del
fin: la T p t t] : därunder A. 

av Donaus mynning, vars nedre lopp 
då hette Ister, präglade en lång serie 
av drachmer. Atsidan visar i förhål
lande till varandra upp- och nervända 
huvuden av två ynglingar sida vid 
sida. Mynttypen är unik för lstros. 
Frånsidans motiv med en örn stående 
på en delfin återkommer däremot hos 
samtida serier från Sinope och OJ bia. 
Det torde symbolisera stadens sjö
makt, men kan givetvis ha en djupare 
innebörd, som vi inte känner ti ll. Det 
för oss dock inte vidare vid interpreta
tionen av åtsidans bild. 

Huvudena är påfallande lika var
andra. Man kommer genast att tänka 
på tvillingparet dioskurerna, som fö
rekommer ganska ofta på grekiska 
och ännu oftare på romerska mynt. 
Genom sitt deltagande i argonauter
nas f.ird har de dessutom anknytning 
till Svarta havet. Men bröderna Kastor 
och Pollux (gr egentligen Polydeukes) 
brukar avbildas på mynt (tig 2- 4) 
med särpräglade cylindriska hattar el
ler mössor (pil o i, oftast med en stjär
na i toppen fOr att de tagits upp som 
stjärnbild på himlavalvet) medan yng
lingarna på myntet från Istros är bar
huvade. Vissa mynt (fig 5- 6) avbildar 
endast mössorna som symbol för 
brödraparet. 

E11 större antal uppfinningsrika. 
men föga övertygande hypoteser har 
framförts i sammanhanget. Det skulle 
ta alldeles för mycket plats att redovi
sa dem här. Men ändå är det troligen 
dioskurerna 1 det är frågan om. Deras 
specifika anordning på myntet ulnyll
jar rondellen optimalt . Vid denna an
ordning kan man inte längre tala om 

Liitt cginctisk drachma: 5,44 g. Stamp
stiillning 12. Kungl Myntkabinettet; SNG 
Swcdcn l, 48. Skala 2: l. 

höger och viinstcr; huvudenas inbör
des placering skapar fulllik.~tälldhet i 
ikonografisk mening. Della står i 
samstämmighet med parets astrala 
aspekt. På firmamentet saknar "hö
ger" och "vänster'' mening. 

All de är barhuvade behöver ej för
våna. Anledningen torde vara att 
drachmerna från Istros är bland de ti 
digaste mynten, på vilka dioskurerna 
avbildas. Vid tiden för början av 
myntserien. omkring år 400 f kr eller 

Fig. 2 SYRIA:KONUNGAR. Antiochus 
VI, 145-142 f Kr. AR. Åls.: Anliochus 
med slr.\lkrona. Fräns. : Dioskurerna ri
dande mot vänster: till höger: TPY, därun
der monogram A och OP; Baa t ÄE:w<; 
A v rtoxou € 7rt(,l>avou <: 6 lOV u a ou 
: i krans. 

Attisk lctradrachma; 16.77 g. 143/42 f Kr. 
Kungl Myntkabinettet. 
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Fig. 3 BRUTTIUM :RH EGION . Ca 
200-289 f Kr. AE. Åts.: Dioskurernas 
hög.ervända. draperade byster. med piloi . 
Fråns. : PEywov : Hermes stående, 
vänd åt viinstcr. med pctasos. chlamy~. 
lövklädd gren och kcrykcion: till viinstcr 
värdemärke 1111. ymnighetshorn. 

Tetras: 3,79 g. Stampstiillning 9:30. Kungl 
Myntkabinettet: SNG Swedcn Il. del l. 
343. 

möjligen något tiotal år tidigare, av
bildades Kastor och Pullux fortfaran 
de barhuvade i konsten 2•. Under hel
lenistisk tid övergick man till all avbil
da dem med sin huvudbonad3•. Och 
de var då de började bli riktigt poputii
ra ' ' folkhelgon" och oftare sällas på 
mynt. 

Den som satte fart på spekulatio
nerna var Head 4•. Han avfärdade 
diosk:urernas kandidatur med att man 
inte k."Unde spår.t deras kult i stadens 
lämningar eller övriga mynt. 

Ostridligt är emellertid . all diosku
rernas kult var utbredd iivcn vid Thra
kicns ostkust. Argonauternas hem
färd från Kolchis, som låg på andra si
dan Svarta havet. skulle inte bli enkel. 
För all undgå fOrf<.iljarna sty<lc dc Hi r-

Fig. 4 ROM: Republiken. 211 -208 f Kr: 
osäker mynton. AR. Åts.: Romahuvud åt 
höger: värdetecken X. F råns.: Dioskurer
na ridande åt höger: ovanför krans. nedan
for ROMA inom rektangel. 

Denar; 4,57 g: typ Crawford 110: la. Kungl 
Myntkabinettet. 

den från floden Halys över det fria 
havet mot Donaus mynning. De fick 
landkänning vid utloppet av Donaus 
sydligaste arm5J, dvs där staden Ist
ros senare kom att ligga. l sin semida 
poetiska utformning genom Apolloni
os av Rhodos kan sagan tänkas åter
spegla en tradition. som var levande 
vid Thrakiens ostkust under hellenis
tisk tid. 

För det någm mil söder om Istros 
belägna Tomis (nuvarande Constan
za), även det en milesisk koloni, är 
kulten välbelagd . 

När den romerske skalden Ovidius 
år 8 f kr av kejsar Augustus landsfår
visades till denna gudsförgätna plats. 
tog han landvägen sista str'.ickan från 
Tempyra vid Thrakiens sydkust. mc-

EUX!NUS 

-- ----

l 
~ ; ·.·, • Jl"'l3

:01tl:. ~rt;u:~•ut,.rl'l•t Jt~:-!~t :-t;! l 
ov.h rHs$ of:h b•g•r;('tJ 
r~s"•t; 
o t·r r;• o;r•t:isk~ .. c-;c:-;, r: 

.._ _ _ _ • .... _ ··-_ •• 3e.., _ _ ______ l_ ______ _ '===,.-=.~-........ j 
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Fig. 5 PONTOS:AMISOS. Under Mith
mda tcs VI tid (ca 120- 163 f Kr). AE. 
Ats. : Pcrscus vingade, högervända byst. 
Fr;ins.: Å !J lO OU : ymnighetshorn mel
lan stjiirnprydda pi lo i. 

AE: 3.88 g. Stamp, tiillning 12. Kungl 
Myntk:tbincttct: SNG Swedcn Il. del 3. 
1848. 

dan bagaget fick fortsälla den mest 
riskfyllda etappen per båt. Ovidius lo
vade Mincrva eu lamm fOr lyckl igt ge
nomförd resa och bad fö r säkerhets 
skull också dioskurerna om skydd får 
fartyget med bagaget•): 

Välbehållen må nå det den stad, som mi
lesierna grundat. 

Målet som en sårad gud7 åt mig i vredes
mod satte. 

Om detta lyckas skall falla som tack ett 
lamm åt Minerva: 

Det som ännu är mitt medger ej större 
offer. 

Även ni, bröder, som ön s tillbeder, o hjälp, 
tyndarider 9 

Trygg gör ert väna skydd vägen, som två· 
falt befaras. -

Fig. 6 COLCHIS:DIOSCURIAS. Ca 100 
f Kr. AE. ÅL~. : Två stjärnpr}·dda piloi. 
Fr-:ub. (ej avbildad): tyrsus: 
u tOOKOll p 1 0'60~. 

AE: ca 3.5 g. stampstäl lning 12. Jfr SNG 
Great Britain IX, del l. 1021- 1023. 
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Ovidius nådde fram . Det ~ordc 
även hagagct, fastn?rgot decimerat av 
manskapet 10• Mellan raderna skynHar 
au dikten skrevs först när han väl hade 
anlänt till Tomis. Men han lyckades 
aldrig mer all ta sig diirifrå n. trots alla 
minutiöst ciselerade verser. som han 
skickade till Rom med jämna mel
lanrum. 

!'\o ter 
1 Jcnkin,, G K och Castro ll ippolito. M. 

Cat. Gulbenkinn Coli .. P:lrt Il. Li s~a 
bon 1989. s 57-58. 

2 LaneloL,. E och Him1er. M. The Art of 
Magna Gmecia. Thame~ & Hud~on. 
London 1965. s 122-12~ . 

J lbid . . s 138- 139. 

~ Historia Numonun. Rcpri nt Spink & 
Son. London 1963. ~ 274. 

~ Apollonios Rhodios. Argonauterna IV; 
303-323. Tysk (\ver~ättning av T von 
Schcffcr. Dictcrich\dtc Verlag~buch · 
handlung. Leipzig 1940. 

" Tristiu. L 10; 41- 46. 
7 Den gudomlige kejsa r~ n Augustus. 
H Det >enare ii n Istros grundade l om is låg 

troligen på en ö. som s:i småningom 
kom att fön:nas med i~stlandct; 
Lchmann-Hanlcbcn. K. Klio. Beiheft 
X IV (1923). Tomis var den sista skydda· 
dc ankarplatsen söder om Istros Det är 
natu rligt att sjömännen då passade på 
a tt offrn :11 dioskurerna for fortsatt säker 
f:ird . 

q Om släkt.kapet mellan den spartanske 
~agokungcn Tyndaros och dioskurerna 
rådde olika uppfauningar redan under 
antiken. Klan är emellertid att diosku· 

rcrnas mor va r Leda, Tyndaros gemål. 
och all Zcus åtminstone va r far till 
Pollux. 

10 Epistulae ex Ponto. II. 7: 60-61. O 

Adressändring? 
Använd postens 

adressändringsblankett, 
som Du sänder till: 

Svenska 
Numismatiska Föreningen 

Banergatan 17 nb 
115 22 STOCKHOLM 

Uddevalla sparbanks början en romantisk melodram 
Under 1800- talet bildades i Sverige 
ett stort antal sparbanker. När det giil· 
ler dessa tidiga sparinriillningar var 
den drivande kraften bakom bildandet 
nästan uteslutande den sociala. Den 
stora f(llkökninge n neutraliserades 
inte längre av krig och farsoter. Sve
rige var länge en bonde nation utan 
större industriell kapacitet. Resultatet 
blev att många rniinniskor hade svårt 
att klara sig niir utkomstmöjligheter· 
n a va r små. 

De två forsta sparbankerna bildades 
i landets största städer - Göteborg 
1820 och Stockholm 1821. Snart bör
jade dock många landsortsstäder fOlja 
efter. 

En av de tidigare sparbankerna var 
Uddevalla sparbank som bildades 
1836. Denna sparbanks tillkomst hör 
till de ovanligare. 

Det van l i gas te sii llet att b i Ida e n 
sparbank var att skapa en hjälpfond 
genom subskr ibe rad teckn ing. Det 
gällde att få ihop en g rundfond fö r 
bankens verksamhet. l Uddevalla 
mötte man problemet genom au fore
na nytta med nöje. De n 20 no"ember 
1835 innehöll stadens tidning Wecko
blader bl a den annons som ~e s hii r 
int ill. 

Detta teaterstycke, en romantisk 
melodram. hade ko rt fOnn givits på 
Dj urgårdsteatern i Stockholm i gan· 
ska många f6reställningar. Förfitllare 
till pjäsen är den tyske d ramatikern 
August von Kotzcbuc (176 1- 18 19). 
Recensionen som infö rdes i Wecko-
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Måndagen den 30 November gifwes 
å härwarande Theater af en slutet Sällskap 

SÖMNGÅNGAREN 
eller 

Slottet Glenthorns Capeli 
Sk;\despcl i tre Akter af Mellesvillc 

samt derefter 

Pistol Skottet 
Lustspel i t A k t. 

Början sker precist kl. 6 cft. m. 

Inkomsten af denna Representation kom· 
mer all anwändas till en blifvande Spar
banksinrättning. Billeller a En Riksdaler 
Ilaneo st)'cket finnes au tillgå i Handlande 
Forssbergs Salubod ifrån och med Mån
dagen den 23 dennes. 

bladet den 4 december var mycket 
välvi llig och den slutade med en öns· 
kan, "att iindamålet må realiseras av 
den Medb(Jrgare Class. for vilken det 
egentligen är iimnadt". Man hade up
penbarligen ingen tanke på att spar· 
banken i framtide n iiven kunde vara 
till nyna för andra grupper i samhäl
let. 

Man lyckades siilja 369 biljetter till 
förestä llningen . vi lket innebär an en 
stor del av stadens befolkning var nä r
vamndr:. Med tanke pa ent;eavgiften 
på l rd r bco mås te man ha fåll in 369 
rdr hco. Till denna summa kommer 
29 rdr 16 s k. i överbetalning av perso· 
ner som ynerligare önskade stödja än-

damålet. Man gick även runt och in· 
samlade pengar i samband med fore
ställningen och fick därmed ihop 4 
rdr 12 sk. 8 rst. 

Vid festtillfållet hade ett "sällskap 
för bildande av en Sparbank här i sta· 
den" skapats. Troligen bildades delta 
sällskap mest på skämt. Flertalet av 
medlemmarna i sällskapet dyker inte 
upp i fler sparbankssamman hang. In
te heller fanns alla drivande personer 
med i sällskapet. 

Den verklige initiativtagaren till en 
sparbank i Uddevalla var köpmannen 
Johannes Forssberg (1795 -1 851) som 
hade rykte om sig all vara en sympa
tisk, allmänintresserad person. som 
vid flera riksdagar varit Uddevallas 
representant. Troligen är det han som 
iir upphovsmannen till en utf6rlig art i· 
kel i Uddevalla Weekoblad som in fo r· 
des den 4 september 1835. Den hade 
rubriken "Om nyttan av Sparbanker". 
I artikeln hänvisade förfallaren till 
den stora nade framgång, som spar
bankerna haft i lande t och nämne r 
även siffror som belyser ornslutnin· 
gen. Därefter f61jer: 

En lärgosse som afhåller sig från all spela 
bon sina små drickespenningar på kron· 
"''ägg. en gesäll. som icke besöker krogen 
eller baller fri Måndag. en tjenstepiga. 
som nekar sig en grnnnlåt eller en Sön
dagsspektakel fOr a ll spara en penning. är 
obestridligen en bäure, omtänksammare 
och aktningsvärdare person än den. som 
ti llfredsställer hwarje sinnligt begär for da· 
gen. såwidt Iiiigångarne räcka. 
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General de Gaulles vapen 
Charles de Gaulle var Fmnska republ iken~ 
president 1959 - 1968 och avled 1970. l no· 
vember 1990 firade~ JOO· årsminnet av 
hans fodclse. 

Han innehade sextio utländska dckora· 
tioner och var riddare av såväl Semfimc:r· 
orden (1963) som Elefantorden (1965). /\\' 
diniiisvarande anon republikanska stats
överhuvuden var han det elfte med forst· 
nämnda. som därefter mrlänat~ prc~idcn · 
terna Giscard d'Estaing (1980) och Miller
rand (1984). Den "l]ärdc republikens" 
presidemer Auriol (1950) och Coty (1955) 
var däremot endast elefant riddare. 

l egenskap av elefuntriddare har dc frdn· 
ska presidenterna ej mn personliga vapen 
utan ämbctsvapen i form av republikens of
ficiella emblem. medan serafimervapnen 
i regel upptagit deras namnchiffer. 

Släktcn dc Gaulle är av borgerligt ur-

Grosslumd/are J. Forssberg - Uddemila 
sparbanks främste .wiftare och leda mm av 

sparbankens styrelse åren 1836 ·51. 
Repro}iilo: Frir~ Engström. KMK. 

Den stora nyuan af Sparbanker ligger 
icke egenteligen i de Kapitaler. ehuru be
tydliga de kunna wara. som undanryckas 
lättsinnet. slöseriet och obetänksamheten 
och genom utlåning ånyo kunna göras 
frugtbarc och lifgifvande fOr industrien 
och näringarne. utan i den wida större nvl
tan de medföra. Egandet af en litet kapit~l. 
insamladt genom w:ir egen omtanka och 
sparsamhet wid den tidpunkt. då wi utgå 
ur Ynglingaåldern och liksom inträda i 
wcrlden fOr an sörja för wår egen utkomst. 
har ett större inflytande på wårt handlings
säll och karakter. än mången, som icke för
står an göra sig reda för detta forhållandc. 
kan förrnoda. 

Om en lärgosse börjar redan i sin barn
dom an insamla och sätta i sparbanken dc 
drickespenningar han ofta nog f?tr. äfven
som de små uppmuntringar han stundom 
af sin mästare erhåller fUr wisad flit och 
ordning och han till äfventyrs skulle fort· 
fara dermed äfven under sin gesälhid. så 
eger han wid 27 a 28 års ålder säkerligen 
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~prung fr.\ n Ile -d.:· France och känd s~dan 
1700-talcl. d5 en med lem stmx fOre rc\\l· 
lutitmcn blev procureur vid Paris -parla
nu;mct. Dess \'apcn - h:ir återgivet efter 
O. Labarr.: dc Raillicoun. 1-<'!(illll d'Holl
llrur. Allcii'IIS Hmuu·urs 1-lt'rediraires ( lcre 
S~ri<:). Paris 1966. ~. (31l - visar en ,kiild 
två g:lnger delad av l:o ,i Iver. \'ari tre riida 
valnöucr med gröna s kaft och blad. 2:o 
rött. 3:o blåu. vari tre klöverblad av l!uld. 
S:hom ~cratirncwJispråk nntog presiden
ten "France libn:" (Fria Fmnkrikc). Släk· 
ten ii r aven behandlad i sanune mrf:s arbe
te Filiatitms t•r norices gem;ologiqttes de 
Fami/les Nowblt·s Fmll('lliSt'.\. E.uui. Troi 
~icmc Serie. Paris 1964: räuclse i Quatrii:-
mc Serie. Paris 1965. >. (91). Hans \-:tpcn 
hängde~ upp 1991 i Riddarholmskyrkan. 

L P-n 

Den nybildade sparbonk<•n jick sin ftirsra lokal i Udtle••alla rådhus. 
Reproforo: Frir: En[lström. KMK. 

ell par hundra riksdaler i Sparbanken. Hu· 
ru w'.i l kommer icke denna tillgång honom 
till pass. när han skalllösa sill Mästerbrer 
och siilla upp sin egen lilla wcrkstad? Om 
en tjenstcnicka börjar tidigt au alsäua någ
r.l rdr årligen af sin lön derigenom all hon 
neka r sig ~tskillig öfvcr flödig Grannlåt , så 
kan ii f ven hon wid 22 a 23 års ålder ega en 
litet kapital på Sparbanken. 

All inriilla en Sparbank i alla wårn små 
Städcr och hv:1r och en af dc större sock· 
narne i Riket skulle icke \\"dra forbundet 
med några oiifvcrwinncliga Swårighcter. 
hel st inga nya kostnader eller penningc
uppoffringar denvid komma i fråga. men 
nu en sådan inränning skulle wara nyuig 
och hafva w;ilgörandc fiiljdcr- dcrom äro 
mcningarnc icke delade. 

Forssberg blev inte helt emotsagd. 
men tviv larna var fi'ualiga . Sparban
kens styre lse glömde inte bort det lyc
kade resultatet vid s tarten. Ytterligare 
ett par gånger tog sparbanken initiat iv 

till teatertoreställningar - detta fö r 
att förstärka reservfonden. Den 4 no
vember 1836 uppfördes komedierna 
Den svartsjuka hustrun (av Kotze
bue). Den formellie prinsen samt du
etter ur ett lustspel Egendomtill salu. 
Den 7 september 1837 spelades små
styckena Bikten, Blygsam och dristig, 
Coli n och Babeltesamt en akt ur Kro
nofogdarna. Annonserna om dessa 
föreställningar var undertecknade av 
sparbankens styrelse. Vid det första 
tillfället inflöt 140 rdr bco och vid det 
andra 166 rdr 32 sk. 

Johannes Forssberg satt kvar i Ud
devalla sparbanks styrelse fram till 
sin död 1851. 

Källa: Kristians;on. S .. Uddemila spar
bank 1836 -1936. Uddevalla 1935. 

lan Wiselm 
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Sirlenbörs med mynt 
funnen på regalskeppet Kronan 
Av Monica Golabiewski Lannby 

Vid 1987 års undersökningar av 
vraket efter regalskeppet Kro
nan hitlades bland många and

ra föremål en liten broderad sidenbörs 
med fransar av smala sidenband. Se 
fig 1:1-2. Textilkonservator Eva Lund
wall vid riksantikvarieämbetets insti
nnion för konservering (RIK) lycka
des efter lång och omsorgsfull be
handling öppna den mycket ömtåliga 
börsen. l den förvarades sex guld 
och sex silvermynt. Guldmynten var i 
go11 skick. medan silvermynten hade 
en så tjock och mörk korrosion all en
dast delar av präglingen kunde skön
jas och till en början såg de ut au vara 
av koppar. Myntkonserveringen ut
fördes av Sophie Nyström. som ge
nom olika behandlingsmetoder dess
bälire kunde avlägsna korrosionen. 
och ' 'kopparmynten .. visade sig vara 
stora vackra silvertalrar. 

Mynten 
Ett enda mynt är svenskt - silver
myntet från Karl XI. l öre 1667 (jig. 
2). Övriga mynt som förvarades i bör
sen utgörs av internationellt gångbara 
dukater och talrar. Det äldsta myntet 
är en dukat präglad i Frankfurt år 
1635 (jig. 3:2); det yngsta är en lejon
taler från Västfriesland år 1674 - två 
år innan Kronan gick till botten (jig. 
4:1). 

s,·erige 
Karl XI 
l. Stockholm. l öre 1667. Fragment. 

Fig. 2. 
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Fig. 2 
Mynt nr l. 

f ix. l : l . Brodemd sidenbt)r.r med fmn.mr m· smala sidmband påträffad l'id 1987 års 
undersöknintwr m· rei!alskeppet Kronan. Swrlek ca 12.r 12 cm. Foto: Gabriel Hilde
bmnd. R/Kf 

Fi~:. 1:2. Sidenlu'i1:~en .l't!tltljhlnowm med my111e11 in situ. Forn: Gabriel Hildebrwul. R/Kf 

Polen 
Johan Kasimi r (J 649- 68) 

2. Gdansk. dukat 1658. 3.25 g. 
Kungens bild) (två lejon med stads
vapnet. Omskriftcr IOH •CAS•D•G• 
R•POL•& SUEC•M•D•L•R•i'•) 
(MON•AUREA CIVITAT• 
GEDANEN$• 1658• . 
Rcf.: Gurnowski nr 1831. 
Fig. 3: l . 

Tysk-Romerska riket 
Fmnkfiirl -am -Mai n 

3. Dukat 1635. 3.38 g. 
Oval vapensköld med den frankfurska 
krönta örnen, 1635, omskrift 
NOMEN:DOMINI:TVR:RIS: 
FORTISSIMA :) (Inom fyrkantig tav
la DVCATVSINOVVS:IREIPVBL:I 
f'RANCOir:VRT:. 
Rc:f.: .Joseph & Fellner nr 4 12. 
Fig. 3:2. 
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Den 1 juni 1676 kantrade. exploderade 
och sjönk det svenska regalskeppet 
Kronan i ett sjöslag mellan den sven
ska och den dansk· holländska flottan 
utanför Hulterstad på sydöstra Öland. 
Efter många års efterforskningar åter
fanns skeppet 1980 av Anders Fran
zen. Sedan dess görs marinarkeolo· 
giska undersökningar av vraket varje 
sommar och spännande fyndmaterial 
tas tillvara. Mynten lämnas till Kungl. 
Myntkabinettet för dokumentation. 

Kalmar länsmuseum leder under
sökniogama av vraket. Vid fyndfördel· 
ningssammanträde med riksantikva· 
rien den 23 april 1993 tillfördes läns
museet vraket etter regalskeppet 
Kronan jämte alla fynd som påträHas 
däri. 

4. Dukat 1649. 3,41 g. 
Den frankfurtska örnen. 1649. om
skrift NOMEN.DOMINI •TVRRIS 
FORTISIM') (Inom ornament 
DVCATVSINOVVSIREIBVBI 
FRANCOIFVRT. 
Rcf. : Joseph & Fcllncr nr 460. 
Fig. 3:3. 

Liibeck 
5. Dukat 1656. 3.40 g. 

Kejsaren (Ferdinand III) s tående åt 
höger, omskrift MONE:NOVA A 
VREA · LVBEC) (Dubbelörnen under 
kronan med stadsvapnet. under örnen 
mitt i årtalet borgmästarens vapen· 
sköld, omskrift 'ClVlTATIS' I6 56' 
IMPERIAL'. 
Ref.: Behrens nr 618b var. 
Fig. 3:4. 

Förenta Nederländerna 
Knmpen 
6. Dukat 1649. 3.39 g. 

Kejsaren stående åt höger. 1649. om· 
skrift FERD III DG RO I'VNGA BO 
REx) inom fyrkantig tavla MO NOVI 
AVREAICIVITAilMPERIICAMPEN. 
Ref.: Delmonte nr Il 17. 
Fig. 3:5. 

Geldem 
7. Dukat 1654. 3.38 g. 

Riddare med risknippe, 1654. om
skrift CON CORDIA RES P ARV 
CRES GEL') (inom fyrkantig tavla 
MO.ORDIPROVlNIFOEDERIBELG' 
ADILEG•IMP. 
Ref.: Delmonte nr 649. 
f/g. 3:6. 

Västfriesland 
8. Lejondaler (leeuwendaaldcr) 1674. 

26,50 g. 
Riddare med lejonsköld. omskrift 
MO•ARG•PRO.CON FOE•BELG. 
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4 5 

Fig. 3:1 -6 Mym nr 2 • 7. 

WESTF) (Lejon stående på bakbenen 
viind ål vänster, omskrift 
CONFIDENS• DNO•NON• 
MOVETVR•1674 
Re f.: Jfr Verkade nr 357. 
Fig. 4: l. 

Zeeland 
9. Riksdaler (rijksdaalder) 1661. 27.15 g. 

Riddare stående ål höger med lejon
sköld, omskrift MO•NO•ARG•PRO: 
CON FOE:BELG :CO:ZEL) (Sköld 
med lejon hållande en risknippe. om· 
skrift •CONCORDIA : RES: PARVfE: 
CRESCUNT•. 
Ref.: Jfr Verkade nr 463. 
Fig. 4:2. 

SJ>anska Nederländerna 
Filip IV (1621-65) 
10. Brabant, Briisscl, Patagon*) 1652. 

27.15 g. 
Andreaskors, krönt. omskrift •PHIL• 
llli•D•G•HISP•ET•INDIAR• REX•) 

(kunglig sköld. omskrift •ARCHID• 
AVST•DVX•BVRG•BRAB•zr. 
Ref.: van Gelder nr 329 · 3. 
Fig. 5: l. 

Karl/J (1665 -1700) 
l l. Flandern. Patagon 1673. 27.64 g. 

Andreaskors. krönt. omskrift 
•CAROL•li•D•G• H ISP• E'l'• 
JNDIAR•REX•) (kunglig ~köld, 
. ARCHID.AVST.DVX. BVRG.CO. 
FLAN.zc. 
Ref.: van Gelder nr 350 • 4. 
Fig. 5:2. 

12. Flandern. Patagon 1673. 27.48 g. 
Som f<iregåcndc. 
f/g. 5:3. -

*Paragon (eller albcrtusdalcr) pr:ig ladcs 
från J6 12 i Nederländerna av iirkchcrtig 
Albert av Österrike och hans hustru !sabel · 
la av Spanien. Mynten har på frånsidan~~~ 
stort andreaskors. 
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Den vackra polska dukaten präglad 
för Johan Kasimir (på polska Jan Ka
zimierz) - son till den svensk-polske 
konungen Sigismund Vasa - utgör en 
verklig raritet i fyndsammanhang. 
Som framgå r av myntets omskrift 
uppger sig Johan Kasimir vara ko
nung över både Polen och Sverige. 
Han tog inte tillbaka sina -och pol
ska Vasahusets - anspråk på den 
svenska tronen förrä n efter freden vid 
Oliwn utanror Gdansk år 1660. Han 
abdikemde 1668 och dog 1672 i P..tris. 

Det är överhuvudtaget ovanligt med 
polska fyndmynt i S\·erige och guld
mynt från Polen är till och med y11en.t 
sällsynta. Endast tre fynd av guld
mynt finns registrerade: l) l den storn 
guldskatlen fr.in regalskeppet Kronan 
med sina 255 guldmynt finns en polsk 
dukat pr'.iglad för Sigisrnund Vasa år 
1589. 2) l Uppland, Sollentuna soc
ken. Rotebro. hitlades år 1922 en 
skall innehållande guld- och silverfö
remål samt sammanlagt sex dukater. 
varav en polsk präglad för Sigismund 
August år 1556 (inv.nr 17 339). 3) l 
Småland. Säby socken. Gripenberg. 
har påträffaL~ ett mindre skattfynd om 
tre dukater. vamv en polsk präglad för 
Johan Kasimir i Gdarisk (liksom i den 
här omtalade börsen) år 1662. Tyvärr 
inlöstes ej de11a fynd. l Ö\Tigt har en
dast ell fåtal s ilvermynt från denne 
Vasa-ii ttlings regeringstid hitlats i 
Sverige. 

Betydligt vanligare guldmynt ii r 
däremot dukater från Tysk-Romerska 
riket och Förenta Nederländerna. vil
ka även återfinns i stora mängder i den 
stora guldskaHen som hitlades i Kro
nan åren 1981-83 (100 respektive 78 
ex). De flesta guldmynt i svenska fynd 
utgörs av pr'.iglingar från dessa delar 
av Västeuropa. 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNHIANDEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 
~ I YNT • SEDLAR • MEDALJER 

Spec. sedlar 
Beralar b m fä r Sl•dlar flire 1930 
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Blirsar innehållande mynt 

Då och då hitlas förlorade mynt till
s:unrnans med delar av en börs. t. ex. 
spännen och beslag. e ller i s:idana 
sarnm;tnhang all man kan misstiinka 
all dc ursprungligen legat i en börs 
som tappats. Dc: mynt som påtdffas 
under dylika omständigheter utgörs 
vanligen av lägre v-,tlörer. Slutna fynd 
av detta slag är ju icke desto mindre 
intressanta. då dc kan tala om vilka 
mynt som samtidigt var i cirkulation 
vid till flillet fiir förlorande!. Gemene 
man bar - kan man vm f<irmoda -
inte på sig mindre förmögenheter till 
vardags. som i litilet med Kronan
hiirscn. 

Som jiirnliirclse kan nämnas andra 
fynd fr:\n skilda tider av börsar med 
mynt (här avses endast den fonn av 
pc:nningtiirvaring som man bär på sig. 
större penningpungar och fiirvarings
kiirl fOr inneslutande av skatter har ej 
beaktats): Rester efter en börs hittades 
vid en arkeologisk undersökning 
i kvarteret Svalan. Uppsala, år 1979. 
Den innehöll ålla örtugar och fem 
penningar fr;\n 1300-talet jiinllc en 
s ilve rring. Av den förlorade biirscn 
;\tc:rst:lr endast c 11 förgyllt s ilverbe
slag. Ett senare och osäkrare fynd 

gjordes på Pinnåns strand i Skåne år 
1981. Där hitlades 19 svenska och två 
danska mynt från åren 1664- 1729 un
der sådana omständigheter all man 
kan antaga att dc ursprungligen legat 
i ell penningpung eller börs som så 
småningom helt förmultnat. De var av 
allt att döma inte undangömda utan 
hade troligen tappats av en förbipasse
rande på stigen någon gång efter 
1729. l vikingatida gravar påträffas 
stundom börsspännen och rester efter 
någon annan form av penningväska 
tillsammans med enstaka mynt, troli
gen avsell som flirjepenning. Sådana 
fynd har gjorts framförallt på Birka 
men sporadiskt iivcn på andra platser 
i Sverige. Vi har ell exempel från en 
kanunargrav på Birka. diir man hilla
dc två arabiska mynttillsammans med 
bronsbeslag, ringar och knappar. res
ter efter en penningbörs. 

l liimningarna efter Kronan har llcr 
börsar på(;.äffats. Dessa iir ju inte 
" tappade" i vanlig mening. men dc 
har ju icke desto mindre gåll förlora
dc. med största sannolikhet tillsam
mans med sina iigare (endast någr:~. få 
miinnisl<or lyckades rädda sig). i Os
tersjiins djup. Följande återfunna biir
sar från regalskeppet har rapporte
rats: 
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Ar 1982 Fragment av en eventuell siden
börs (fyndnr 555**) 

År 1983 Tygbörs med mynt 
(fyndnr 1082) 

År 1983 Börs av läder (fyndnr 1286:25) 
År 1984 Yllebörs, fig. 6. innehållande 

"ett mindre anta l" mynt 
(fyndnr 1717). Nockert 1985 

År 1987 Sidenbörs. fig. 1:1 - 2. innehål-
lande 12 mynt (fyndnr 
3856:021). den här beskrivna 

År 1988 Börs av läder och textil innehål
lande kopparmynt (fynd nr 4183) 

Andra exempel på fynd av bevarade 
penningpungar och väskor med k va r
Uggande mynt från vikingatid, medel
tid och nyare tid har publicerats av 
Lagerqvist (1979). Där framgår all 
enbart enklare börsar och läderpun
gar har hinats. Deras innehåll består 
vanligen av silver- och kopparmynt 
av de valörer som varit mer cirkule
rande. Där nämns ej el! enda fynd av 
någon börs tillverkad av textil. En 
börs som den här beskrivna. av siden 
och med eu utsökt broderi och som 

** Fyndnummer hänvisar till Kalmar liins 
museums årliga fyndrapporter iiver under
sökningarna av Kronan 1982 -1988. 
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Fig. 5:1-3. Myn111r 10-12. 

innehåller guld och tunga silvermynt, 
kan med andra ord anses som sen
sationell i fyndsammanhang. Som 
framgår ovan har dessutom flera tex
tilbörsar innehållande mynt hittats i 
Kronan, men dessa har ännu ej nål! 
KMK för niirmare dokumentation. 

J 

* Förutom den stora gulelskallen i Kro-
nan om minst 255 mynt - troligen 
riksamiralen och skeppets bef.'ilhavare 
Lorentz Creutz egendom - utförligt 
beskriven i KMKs utställningskatalog 
- hittades år 1989 i vmket efter Kro--

1-/g. 6. Yl/rhärs dekorerad med silverband pålrtijfad 1'id 1984 år.< undcr.l'ökningar m• re
gal.l'keppet Kronan. Ca 10 cm bred. Foto: RIK. 

-
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nan en ännu ej publicerad stor skatt 
om minst 922 silvermynt. Denna be
står till största delen av svenska öres
mynt (897), men där förekommer 
ock~å - närmare bestämt 22 - taler
mynt från Tysk-Romerska riket (14). 
Förenta Nederländerna (6). Polen (1). 
Schweiz (l) samt skill ingmynt från 
Danmark (3). 

Den lilla sidenbörsen med sitt l
öre. sina talrar och dukater kan sägas 
representera mynten i både guldskat
ten och silverskatten från det sjunkna 
regalskeppet Kronan. 

Mynten har fotograferats av Gabriel Hil
debrand. RIK-foto. 
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Om och kring svenska Ostindiska kompaniet 
Av Inger Hammarberg 

Svenska Ostindiska kompaniet. 
som betydde så mycket för vår 
ekonomiska och kulturella 

blomstring på 17(>0-talet, var aktivt i 
74 år. Den första ostindiefararen. 
"Fredericus Rex Succiae", avgick ;\r 
1732 från Göteborg och den sista. 
''Maria Carolina", anlände 1806 
("Gustav III" i juli 1807 enligt T. 
Frängsmyr, 1992) till Klippan utanf<.ir 
Göteborg. Under denna tid utsändes 
132 expeditioner. Kompaniet anviinde 
37 olika skepp, varav åtta för l is te. 

Så började det 
Stora handelsbolag i England. Hol
land och Frankrike hade monopol på 
handeln i Asien i början på 1700-talet. 
Utländska kapitalägare som ville in i 
branschen startade svenska Ostindis
ka kompaniet 14 januari 1731. Initia
tivtagare var skotten Colin Campbel l. 
En svensk, Henrik König, underhand
lade med regering och riksdag. Sveri
ge var ruinerat efter krigen. Frihetsti
den hade eftertrått enväldet. Arvid 
Horn, som var kanslipresident 
1720-1738. drev en fredens politik 
med sikte på återhämtning. De dorni
nerande ekonomiska ideerna var mer
kantilistiska. Förutsättningarna var 
gynnsamma. kompaniet fick mycket 
mrdelaktiga villkor. Det hade ensarn
rätt på många varor. tullfrihet och 
ekonomiska förmåner och behövde 
endast betala en mycket låg skatt till 
kronan. Denna höjdes dock med ti 
den. l kompaniets privilegiebrev Ri r
bjöds varje insyn i kompaniets afflirer. 
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En SJIIIII.~k sil•·erpiasrer. peso, 8 rea/er, präglad i Mexiko år 1778 for Carlos III 
(1759-88) i Spanien. A•·bildade my/Ilets vikt 26,96 g. Foto Jan Eve Olsson 

vilkettyvärr medförde att man brände 
kassaböckerna. 

seglatsen och hemkomsten 
Ostindiefararna seglade nästan enbart 
till Kina. Varje resa var ett långt, stra
patsrikt äventyr. Det tog ett halvt år 
till Kanton i Kina, ett halvt år för last
ning och en halvt å r hem. Ombord 
fanns en besättning som kunde uppgå 
till 150 man. men manskapet kunde 
decimeras krdftigt av sjukdom och 
olyckor. 

Svenska Ostindiska kompaniets 
verksamhet var komplicerad. Affä
rerna under fården sköttes av de en till 
fem supcrkargörer som fanns ombord 
på ett fartyg. Det fanns inga skrivna 
kontrakt eller beställningar. Från Sve
rige kunde t ex medföras stångjärn, 
koppar. spik. ~tål, ankare. musköter. 
sågverksprodukter, kompaser, kikare, 

gåspennor, snören, importerat vin, 
torkad fisk och vetemjöl. Kineserna 
ville ha silver i byte för sina varor. Det 
skaffade man främst i Cadiz i Spani
en, där det mesta av de från Sverige 
medförda varorna såldes och man er
höll spanska silverpiastrar. 300.000-
400.000 piastrar inpackade i 20-30 
kistor var en vanlig last. Ett fanygs 
silverlast l"Unde dock uppgå ända till 
650.000 piastrar. I hamnstaden Kan
ton byggde man - liksom övriga ost
indiska kompanier - egna faktorier. 
Största delen av lasten hem till Sverige 
bestod av te och porslin, men även t ex 
råsilke, siden, kryddor, örter, pärle
mor, lackerade möbler och arrak till 
punsch. Besättningen hade rätt till fri 
förnim!. alltså rätt att ta med varor och 
sälja vid hemkomsten, ju högre ställ
ning desto mer fick de fora med sig 
hem. 
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l 
No 1770 

Nedanskrefne Directeurer af det privilegierade Svenska Ost-Indiska Compagnict. betyga 
härmed at Herr Rildmtm Samuel (C)onmd Flodin är delägande uti Compagnicts. enligt 
Kong!. Privelegium af den 2. Maj i 1782. inriinade Stiindigc Fond. for e t Capita l af Fem 
Hundrade Riksdaler Specie. hvilkct såsom här nedanfö re forrniilcs, betalt är; Och at be· 
mälte Herr Rtldmtm Flodin ellere den som genom Transpon är innehufare af denna Com
pagnicts Actic. blifver intresserad uti alla de Skcpp. hvi lka Compagnict expedie rar åt Ost 
Indien. Samt kommer at åtnjuta Utdelningarna deraf. s:\ snart Skeppens Laddningar e fter 
lyckelig återkomst blifvit fOrsålde och betalningen dcrmrc influtit: Som Vi härmed i kraf
tigaste måtto försäkre. Til visso hvaraf denna Actic med Di rectcurc rnes egenhändige un
derskrift och Compagniets Sigill bestyrkt ii r. 
Riksdaler 500: = Specie 
På Svenska Ost-Indiska Compagnicts ''ägnar. 
J. U/jencrmm. 
Manin Holterman 
Johan A. Grill 
Man: Tömgren 

Uppå fcireståendc Acties Capita! är betalt 

f'ol : 72 

D<ll'id af SandeberJi 
Carl Goufrid Kuse/ 
Anders Arf11·edso11 
Carl H: Tmm·he/1 

J Stockholm d. J6. Junii 1785. 7in ProCe/Il 
J dito d. J5. Maji J786. 7]ugo PmCr111 

med 
m t' d 
med 
mt!d 
med 

RD.50 Specie 
.JOO 

l dito d. 25. Oct. 1786. 7jugo ProCe111 .JOO 
J dito d. l. Junii J787. 7]ugoFem PmCi'/11 
l dito d. 5. Dec. 1787. 7jugoFem ProCe111 

.125 

.125 

Johan A.a Grill Carl Gottfrid Kase/ 
Carl N: 7irmchel/ 
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När dma aktiebre1· wfärdades såg 111011 
lju.H på kompaniets framtid. Inbjudan ut· 
gick 1785 och /ouema skulle m ra på milist 
JOO riksdaler specie. Eftersom allmänheu•n 
1rodde på fortsatta goda konjunkwrer b/e1· 
efterfrågan stnr och många b/el· utan ande· 
/ar. Kompaniet förmådde dock i11te ge nå
go/l wdelning under fjärde oktroje11 
(1786- 1806). 

Direktör Johan U/jencm/11~ (1730-
1815). en m· dem som wuienecknat aktie· 
bre1·et, mr statssekreterare ,·id finans· och 
Jwndelsexpeditionen , d1·s de facto finans· 
millister åt Gusw•· III. Direktör i kompani· 
et från 1781. 

Martin Holterman (1715- 93). handels· 
num i Göteborg. s•'ärsan till Nielas Sahl· 
gren . direktör i kompaniet från 1764. 

Johan Abraham Grill (1736-92) , som 
superkargör i Macao gjorde Jum sig en för· 
mögenhet pll handel med opium som 
smuggladl•s in i Ki11a. Ha11 beordmdes 
hem pll grund m • si11a primta a ffiirer 1768. 
nu som J :e superkargör på · 'Cro11 Prins 
Gustaf': därefter bruksligart'. direktör i 
kompa11iet från 1778. 

Manin Tömgren (1735- 99). grosslumd
/are i Göteborg. direktör jtri11 1786 Dm·id 
af Sandeberg (1726-88) . superkargör, mr 
direktör i kompaniet från J776. 

Carl Gottfried Kase/ (1729- 95), gross
handlare i Stockholm delägare i handels· 
huset J. D. Hflhrendorff & Co. s/likt med 
den s k skeppsbroadeln , dirl'ktör i kompa· 
Ilie t från 1770. 

A11ders Arfwedson (/736-J809) gross
handlare i Stockholm, direktör i kompaniet 
fråll 1786. 

Carl Henrik Tranchel/, sekreterare. 

J Göteborg såldes de dyrbara varor
na efter ostindiefararnas hemkomst på 
välbesökta auktioner. De spreds där
efter över Europa och utgjorde en del 
av Sveriges export. 

Göteborgs betydelse växte. Det 
blev centrum fOr Sveriges handel med 
Kina. Den stora kompanibyggnaden 
på Norra Hamngatan, ritad av Carl 
Hårleman. rymmer idag Göteborgs 
historiska museum. 

Kompaniets styrelse 
och dess direktörer 
Kompaniets styrelse skulle bestå av 
minst tre personer. Den fOrsta styrel
sen bestod av Colin CampbelL Hen· 
rik König och Nielas Sahlgren. Di
re!,1örerna kom främst från de stora 
handelshuset i Göteborg och Stock· 
holm samt från utlandet. En duktig 
superkargör kunde också bli direktör. 
De blev formögna, kända arkitekter 
skapade åt dem slon och herrgårdar i -
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svensk 1700-talsstil. t ex Grills Svin
dersvik. (Den svenska herrgårdskul
turen var främst påverkad av fransk 
men även italiensk. holländsk och ki
nesisk stil.) Direktörerna erhöll 
adelstitlar och ordnar. Dc donerade 
pengar. Nielas Sahlgren (1701 - 76). 
direktör till 1768. blev en av dc rikaste 
i landet. En av hans donationer blev 
stommen till Sahlgrenska sjukhuset. 
Sahlgrcns döttrar gifte sig med två av 
Jonas Alströmers söner och genom 
sönerna kom Sahlgrens pengar att 
stödja svensk kultur och vcten
skap.William Chalmers (1748- 1811) 
arbetade som fast superkargör i K.<Jn
ton i tio år och var sedan en av dc sisw 
direktörerna i kompaniet. Han testa
menterade hälften av sin egendom till 
Sahlgrenska sjukhuset och den andra 
till inrättandet av en industriskola för 
fattiga barn. Chalmerska Slöjde Skn
lan. som öppnade 1829. Skolans in
riktning förändrades med tiden och 
den ombildades slutligen 1937 till 
Chalmers tekniska högskola. 

Andra inflytelserika personer 
Magnus Lagcrström, direktör från ;\r 
1746, valde vetenskapligt bildade män 
till superkargörer, skeppsskrivarc. 
kaptener och skeppspriister. Dc skulle 
samla naturalier och skriva journaler 
över s ina observationer och under re
sorna fOra dagböcker. som vid hem
komsten överlämnades till Veten
skapsakademien och Linne. Veten
skapsakademien hade instiftats 1739 
av bl a Celsius, Linne och Alsträmer 
och utveckladefrån början en livlig 
verksamhet. 

Två av kompaniets skeppspriister 
blev ryktbara : Linnes liirjungc Pehr 
Osbeck samt Jacob Wallenberg. som 
gjorde livet ombord på ostindiefara
ren "Finland" åren 1769- 71 väl be
kant uenom sin rescskildrino Min son 
på gl~lejan. Kapten på "Finland" var 
Karl Gustav Ekebcrg. som var en ty
pisk representant fiir en svensk intel
lektuell under frihetstiden. med mån
ga intressen vid sidan av det egna fac
ket. Han gjorde inte mindre än tolv 
resor till Ostindien. Från hans gård 
Altomt.a. norr om Uppsala. var det 
nära till Linne. med vilken han hade 
vetenskapligt utbyte. 

Släkten Grill hade ston inilytande 
över kompaniet. De ägde det ledande 
handelshuset i Stockholm. Handels
husen hade stor betydelse mr mrcta
gen innan Sverige lick ett modernt 

214 

Clal'.\ Grill (1705-67) gros.~hmullare i Stockholm. direktör •·id Ostindiska kompanier. 
riddare a•· Nordstjärneorden. ledamor m· Kungl. Verenskap5akademien. Års.: C L. GRILL 
COMMERC/1 SVECO /NO. DIR. F råns.: APUD MEMORES SUJ' GRATTA FACTI. l tll'
skllminxen .f((lr på ml rader SOCIO BENEFICO R. AC. SCIENT. Skepper Argo bland 
stjllmor mmr molnen. Medaljen grm·erdes a1· Daniel Fehmran och slogs 1759 m • Veten
skapsakademien. Claes Grill hade 1748 rämefrinlånar akademien 80693 daler koppar
mynt till hyggall(/er m· dess mrronomiska ohsermroriwn på Obsen·arorieku/len i Srock
ho/m. Medaljl•n iil"(•r/(inurades i guld till Grill i samband med s/wbew/ningen a1· hinn Fo
to ;f/il. 

Nie/a.< Sahlxren (1701- 76) grosshandlare i Göteborg. dit-ektär i Ostiluliska kOII!f)()nier. 
kommem/(ir m · l-fr sa On/en och ledamot av Kungl. Vetenskapsaktulemim. Als.: N. 
SAiiLGREN 011?. W/D O. l. C. COMM. AF K. WASA ORD. Fråns.: KL. SV PATR. 
SÅ'LLSK. Symholt•r for ham/el. lrem:;/iijd, bergs- och jordbruk, till höger en seglande 
skt•pp. Silrermedaljen grai'Crades av Gustaf Ljwrgberger och slogs före 1777 av Patrioti
ska sällskopet .wm tack for stöd till svenska näringar (t ~~t bergshameringen) samt pen
ningglim till stil/skapet. Foto Jan Ew.> Olsson. 

Patrick ;t/srriimcr (173J- 1804)frilr<•rre. direktör i Ostindiska kompaniet. egentlig stiftare 
III' Musikaliska akademien. riddare m· li1sa On/en och ledamot a1· Kungl. Vetl'nskapsaka
dmrit•nmm. Ars.: PATRICK ;ILSTRÖMER L/B. BAR. ET EQV. F råns.: EGENIS PROPI
TIOR NULLUS. Eir pelikan stående i sitt bo. matar ungarna med sill blod. Frånsidan är 
t'll J·iwwbild m· t/en uppoffmnde l'erksamher som lranwönule och som Iran forrsarre med 
til"t'n st•dmr lums ekonomiska situation försämrats. Guldmedaljen grm·erades a1· Carl 
Gr/,\/af Felrrmmr och slogs 171:J5 a1· S:t Johannes/ogen. Fo10 Jan Ere Olsson. 
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Carl \'0/1 Li11111; (1707- 78) med. dr. amiralitetsmedikus i Stockholm. pmfi•.rsor i m,edicin och botanik l'id Uppsala unirl•niu•t, J.ungl. 

arakim<·r. riddare m• Nord.~tjtlmeorden. ledamot m· Kungl. VeteMkapsakadt•miell. lits.: C1tROLUS UNNIIEUS liR CH. REG. EQI~ 1IU· 

RIITUS. Frdns.: DE/IM LUCTUS liNG/ T IIM/SS/. E11 Å'l'imw. Naturen i cmtikdrilkt, sulnllrjmule omgil'l'llm·djuroch IY'Lrter. Mt•tla/jc•n. 

som gra1'1'1'111ft•.1 m · Gu.ltcif Ljwrgberger. slog> m· GtcS/(11' 111 1780. Foi(IIITA . 

banksystem. Dc fungerade som idcgi
vare. lånade ut riirclsekapitaltill f6rc
tal!en och ~ålde l>edan deras varor. 
claes Grill satl>ade kapital i Ostindis
ka kompaniet och blev 1753 en av dess 
di rektörer. Kompaniet exponerade 
järnvaror från Grilll> bruk och skepp 
byggdes åt kompaniet på deras varv. 

Superkargören Christopher Henric 
Braad hör också till dc välkiinda. Han 
tillbringade fyra år som handelsspion 
i Indien, franll riidande som veten
skapsman utsänd av vetenskapsakade
mien. Han försökte år 1760 au bygga 
eu faktori i Surat men det misslycka
des och därefter rc~te kompaniet en
dast på Kina. 

De flesta ostindiefararna byggdes i 
Sverige. Svenl>kt l>keppsbyggeri <Min
cerade under ledning av fartygskon
strul.'tören Frcdric Hcnric af Chap
man till ledande position. Chapman 
ritade åt kompaniet bl u den snabbseg
lade "Cron Prins Carl' ' år 1763. An
tingen ökades ~keppens lastförmåga 
från 200-400 läster till dryga 500 el· 
ler ocks!l minskades bemanningen. 
Under kompaniets verksamhetstid 
räknades lasten i svåra läster (en svår 
läst = 2.448 kg). För Oouan konstru
emde af Chapman linjeskepp och f re
ganer som seriebyggdes i Stockholm 
och Karlskrona. 

Will i am Chambers. som vii x te upp i 
Göteborg. gjon.Je tre resor till Kina. 
Han studerade dän:fler arkitektur i 
Frankrike och halien. Niir han var 
hovarkitekt !!t George III i England. 

SJ~;T 8 • 9> 

restaurerade och utvecklade han Kcw 
Garden. Denna engelska park fick en 
ståtlig pagod. broar och paviljonger i 
kinesisk stil. 

De fem oktrojerna 
Under första oktrqjen (1731 - 1746) ut
sändes 25 expeditioner, under vi lka 
fyra fartyg förolyckades. Dc två fl)rsta 

Ostindiska kompaniet. Ett sjöfartsspel 
från äventyrens och de stora segelfarty
gens tldl 
Ostindiska kompaniet är ett svenskt. an
norlunda. valgjort och spännande spel 
som funnits att köpa i ett par år. Det har 
vunnit pris som "årets spel". Man börjar 
med att vålja vilken ~ de gamla svenska 
ostindiefararna t ex "Hoppet" elelr "Fm
land" man vill segla med. Man startar på 
spelplanen i Göteborg med last av bl a 
järnvaror och seglar till Cådiz i Spanien. 
Där säljer man sin last (mätt i läster'). 
och får spanska silverpiastrar. Färden går 
vidare över haven runt Afrika till Kanton l 
Kina. Där inhandlas te, porslin och kryd
dor. Så år det dags att segla hem till Gö· 
teborg. Oår säljs slutligen dessa varor 
'med en så stor vinst som möjligt i daler 
silvermynt. Ja, om nu inte skeppet har 
gått under innan dess i en storm eller bli· 
vit kraftigt försenat av diverse missöden. 

Mina döttrar och deras fästmän är 
2G-25 år och de spelar gärna Ostindiska 
kompaniet. Spelet skall passa från 10 års 
ålder. Det är ett trevligt och lärorikt famil
jespel. som inte orsakar osämja mellan 
deltagarna vilket spelet Monopol ofta 
gör. 

expedi tionerna rnöues av fientlighet 
från de stora ostindiska kompanierna. 
~om inte uppskattade konkurrensen. 
Under de svenska riksdagarna talade~ 
det mycket om "den onyttiga och 
skadliga indiska kommersen". Svårig
heterna övervanns genom diplomati . 
1745 var eu otursår fOr kompaniet. 
Sanuna dag i januari gick två fartyg 
under vid Shetlandsöarna på sin tUre
sa. l september sjönk "Giithcborg" i 
sjiilva inf:men till Göteborg. Under 
den andra oktrojen (1746-66) utsiin
de~> 36 expeditioner. varav ett fartyg 
fiirlorades. År 1753 ombildades kom
paniet till ett aktiebolag genom att en 
faM fond bildades. (Först år 1848 fick 
Sverige sin första aktiebolagslag. diir 
endast insatt kapital riskerades.) Un· 
der den tredje oktrojen (1766-86) ut
~iindes 39 fartyg, av vi lka inget led nå
gon större skada. Vinsterna blev 
framfOrallt under andra och tredje 
oktrojen mycket goda fiir delägarna . 
Siirnre gick det under fjärde oktrojen 

-
SNT har 

fortfarande låga annonspriser 

Utnyttja det! 
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Fredric flenrit· af Clwpmrm (1721 - 1808) n1 1764 Ö\'erskeppsbyggmäsUm.' •·id armhrs 
floua (lkllf8tlrdsflomm). 1791 •·iceamiml. kommendör m. st .• k. a•·lma ordm. riddare III' 
suafimurmlen. lnltmwr rn· Kungl. V..tenskapsakt1demien. Ats.: FRIDERICUS f/ENR. A 
Cf/APMAN VICE 1tMIRALIS Frlws.: QUO TUT/OR OM IN E. En fregau. med nwmret 
CHAPMAN ptlaktt'r.<pegrln. styr 111 ö•·er Iran• för f ulla Sl'gel. l 01-skämingen står: CONSf. 
RUCT!ONE NAV. EMENDA'f/1 08 MDCCCVII/. Medaljen grm·ercuies m· G A Enegrc•n 
och slogs fllr S•·enska Akademien 1817. Foto ATA. 

Lillcrntur 
Tore Friingsmyr. O.vrimliska komp(mh•t. 
Miilmiskoma. ll•·r•nfln•t odr tlen eko11o· 
miska tlmmmell. Hi;gu nii~ 1976. ny uppl. 
1991. 
Tore Fr'.ing"nyr. Det ~tom iivcntyrcl. Pen· 
garna. l. uhuren t'leh o,tindbka kompaniet. 
Popular 1/i.lloria. nr 6/92. 

Oror Edv. Hyckert, Minnespenningar öf· 
verenskilda svenska män och kvinnor. Nu· 
mismatiskameddelanden XVII, l o. Il . 
Sven T. Kjellberg. Svenska Ostindiska 
Campagnimta 1713-1813. Kryddor. Tr. 
Porslin. Siden. Malmö 1974. 

Utkastande av penningar 31 december 1778 
l många liinder och under långa tider 
har det varit brukligt :111 vid vissa hög
tidliga till iii lien utsliinga kastmynt till 
fo lket. Det har dfl främst rört sig om 
kröningar och begravningar samt vid 
vissa fOdslar. Vid sidan av dessa till
fållen. då spec iella kastmynt utsliing· 
des. fOrekom det iiven alt vanliga mynt 
utdelades. Om ett sådant till få Ile linns 
skrivet i en dagbok flird av Christina 
Juliana Wargcntin som var bosatt i 
Stockholm. Mamsell Christina. som 
var en av den berömde vetenskaps· 
mannen professor Pehr Wargenlins 
döttrar. fOrde dagbok åren 1771- 1825. 
Hon vara en ypperlig krönikör som 
refercmde det mesta av tidsålderns 
händelser. År 1778 skriver hon om en 
folkfeM :.om ~lutade med djup tmgedi: 
30 dec. •·ar åter hela stallen illumine· 
rad. till frtigdehetyge/sc iifi·cr dm/l· 
ningenf clten·tmtlna he/sa. En stor 
sallon mr 11pbygd på Nnrmwlmswrg. 
di/r Pe11plen sk11lle mu/flignas och få 
roa sig med dams. men triingslen ble1· 
så stor. lll •·id pass 70 personer b/(fi·o 
ynkeligm q•·lifile och ihjeltmmpade. 
Jn·i/ken olycka Jjrmle stor besWrrning 
och om. 7ill de.He olyckliJ?aS !Jam 
fUordes genast l'lt h(•t/erligt .wmmum· 
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sk ou. men denna summa kom m swd· 
11a i Öjl'erståthåll. Ct1rl Sparres hand. 
som aldrig gjorde någon reda derfor: 
31 dec. omkring/oro 3 eller ganska 
höga mg nar. med derpå siujande per
soner, som fljrestii llde Baccus. C e res 
och S1·ea. h11ilka på allatorg och stora 
gator, Il/kastade penningar och 11Wt· 
m ror dr allmänheten. En aktrice, som 
forestii/Ide Svea ,förkylde sig 11id delta 
tillfilile och dog några dagM dereft('l: 

Det är idag svårt alt veta om det 
finns en koppling mellan den fOrflirt i· 
ga olyckan30 december och utkastan· 
Jet av mynt och matvaror den 31 dc· 
cembcr. Om så är fallet var det kanske 
tnr att blidka uppretade folkmassor. 
Inte heter vet vi något om vilka valö· 
rcr som utkastades. 

Om utkastandel av mynt var plane· 
rat. som en del i lirandet av drottnin· 
gen tillfrisknande, vet vi inte heller 
n:igot om. Däremot vet vi att drottnin· 
gen~ kyrkotagning den 27 december 
firades med utdelande av minnespcn· 
ningar i guld (G lll , Hd 51). 

En sista undran är om man delade ut 
pengarna och matvarorna som en del 
av Ii randet av det nya året? 

/W 

(1786- IH06). Det slutade med kon· 
kurs år 1809 under avvecklingen. Det 
nya bolaget vågade aldrig avsända nå· 
got skepp till Ostindien under femte 
oktrojen (1806-21). därfor all gamla 
kompaniet hade skulder till kineser· 
na. Konjunkturnedgång och politiska 
problem orsakade förluster. Svenska 
Ostindiska kompaniet upplöstes år 
1813 och handeln med Ostindien blev 
fri för alla. 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

Nil~ Ludvig Rasmusson. '' Piasternas 
klang ii r vår musik ... Till dc intcrkontinen· 
wla iidelmetnllströmmarnas historia. s~ 
tmtrionalia er Oriemalia. s. 343-356.U 

Tyska ordensmuseet 
på ny ort 
Det tyska ordensmuseet i Uidenscheid (se 
SNT nr 9- 10/1986 s. 284) uppsades från 
~rsski ftcl från sina tidigare lokaler. vilka 
skulle brukus för tlrmaiindamål. Magisird
ten i stuelen Steinau an der Stmsse erbjöd 
diirför nya lokaler i .. Märchenhaus des 
Deutschen Volkes... tidigare bröderna 
Grimrm bostad och kontor. numera ett 
minnesmuscum för dessa. Del nya ordens· 
museet invigdes den 8 maj 1993 med hu· 
vmhakligen -p g a del begränsade utrym· 
mct - tyskt material från tiden efter 1945, 
dv~ förbundsrepubliken med liinder och 
r<irutvar;mdc DDR. sed<~n komplcttcr<~t 
med v is~a översikter över ordensväsendets 
utveckling. 

Den nya rnusciortcn ligger vid Deutsche 
Märehcnstr:rsse i Hes~cn - .. Landriicken .. 
- vid den 1992 i hela sin längd färdigställ· 
da Autobahn 66 mellan Fulda och Frank· 
furt am Main. Den måste således bcteck· 
na' ~om lika lättillgänglig som den när· 
rna,tc föregångaren. rentav n!lgot bättre fOr 
den 'om ~kall söderut mot Basel eller El
'a"· ltk.,orn - med en liten avvikning -
mot Munchcn eller Wien. Huvudman fOr 
mu~cct är Ound [)eutscher Ordenssamm· 
ler c.V. (BDOS) - Förderkrcis Dcutsches 
Ordcn•mruseum e.V. (FDOM). numer.1 
,;unmanslagna (se SNT nr 211991 s. 41). 

D. p., 
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Aldre svenska lottsedlar 
Av lan Wisehn 

L otteriernas historia går tillbaka 
flera tusen år. En av de forsta 
gångerna som fö reteelsen 

nämns är i Bibelns Fjärde Mosebok 
där Moses blev tillsagd att genomfåra 
en folkräkning och diirefter utskifta 
landet genom lottkastning. 

Lotterier blev vanliga under romar
tiden. Vi vet att t ex kejsare som 
Augustus och Nero anordnade lotteri
er i samband med saturnaliefester och 
andra fester. Gästerna mottog då lot
ter, s k apophorera. Som vinster fanns 
såväl vi llor som slavar. Kejsaren Heli
ogabalus införde närmast absurda 
vinster - en lottsedel kunde ge som 
vinst en guldvas under det 1111 en an
nan endast gav som vinst sex flugor. 

Minnet av de romerska lotterierna 
levde länge kvar i Ital ien. Mer moder
na former av lotterier anordnades un
der 1400-talet i norra Frankrike och 
Burgund. Dessa lotterier var främst 
tänkta att bekosta hjälpen till de fattiga 
och till det lokala försvaret. Penning
lotterierna var från början inte väl sed
da av statsmyndigheterna. Tillstånd 
lämnades endast om lotteriet var till 
förmån för bestiimda välgörande eller 
nyttiga ändamål. 

År 1530 infd rdes i Florens Il Gioco 
del Loro de Firenze som var det fårsta 
lotteriet med genomgående kontant
vinster. Tyvärr förekom det en hel del 
fusk. Många ansåg även att lotterispe
let gav den fattiga befolkningen låg 
moral och felaktig uppfattning om hur 
man skulle förtjäna sitt levebröd. Med 
tiden förbjöds lotterierna i många län
der. l Storbritannien skedde detta 
1826, i Belgien 1830. i Frankrike 1836 
och i USA 1890. l vissa länder, som 
tuSro~ri~n~n.~rm~~mmm 
statligt organiserade lotterier fortsatt 
in i våra dagar - till fromma fOr tips 
och vadhållning. Först efter första 
världskriget blev lotterier tillåtna i de 
flesta länder. 

I Sverige uppstod de första lotterier
na på 1690-talet, och då friimst får 
välgörande ändamål. Ti llåtelse gavs 
genom fårordningar 1699, 1740, 1764 
(till uppmuntran av nyttigt foretag) 
och 1824. Under 1700-och 1800-talen 
utfurdades också ett fl ertal kungliga 
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Men genom lottkastning skall landet 
utskiftas. Efter namnen på sina fäder
nesstammar skola de få sina ar
vedelar. 

Efter lottens utslag skall vara stam, 
större eller mindre. få sin arvedel sig 
tillskiftad. 
Ur Fjärde Moseboken 26:55-5 6. 

förordningar som var riktade mot 
opriviligierade och utländska lotteri
er. Detta skedde 1739, 1750, 1757. 
1766, 1772 (mot opriviligierade). 1784 
och 1826 (mot utländska) . 

Ett bland de uppslag som på 
1760-talet framkom för att öka statens 
inkomster var inrättandet av ett stats
lotteri som sk'11lle vara av perrnanem 
karaktär och alltså av annan art än dc 
s k kronalotterierna från åren 1758 
och 1759, vilka snarare hade karaktä
ren av premielån. 

Lotterierna var vanliga under Fri
hetstiden. Sådana inrättades med ve
derbörligt tillstånd tid efter annan till 
stort antal för att möjliggöra tillkoms
ten av eller för att understödja företag 
av skilda slag. inte minst kommunala 
byggnadsföretag. 

Ett av de största icke statliga lotteri
erna var det som år 1762 priviligiera
des för Trollhätte slussverksbyggnad, 

l. 

l 
l 
l 

~_J 

senare hopkopplat med lotte ri mr be
kostande av konung Gustav Il Adolf.~ 
staty i Stockholm. Gustav 111 utfårda
de den 16 april 1771 en kungörcl~c om 
inrättande av ett nummerlotteri efter 
genuesisk förebild . Det kungliga 
nummerlotteriet började sin verksam
het med en första dragning på Slotts
backen i Stockholm i maj 1773. Dt:tta 
lotteri pågick därefter oavbrutet fram 
till den l januari 1841. Man hann med 
l 143 dragningar. Det kan nämnas att 
skalden Carl Michael Bellman fick 
genom Gustav ill:s ingripande an
ställning 1776 som sekreterare i num
merlotteriet. -

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄWE MYNT AB 
Box 4, 76121 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56 
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Dragningarna i nurnmerlo11eriet ut
gjorde ett populärt folknöje som ac
kompanjerades av gardesmusik från 
en särskild läktare. Själva dragningen 
l(irrättades av ett barnhusbarn som da
gen till ära var utstyrd i paradunilönn 
med vita handskar. När barnet skulle 
dra vinstiollen hade han forbundna 
ögon. 

Nettot av intäkterna tillföll staten. 
med undantag för 500 daler sm från 
varje dragning som skulle gå till fem 
giftasvuxna, obemedlade svenska 
flickor från allmogen. Flickorna skul
le vara i åldern 15 till 24 år. 1hnkcn, 
som var god, förmulerdcs i 1771 års 
lotterikungörelse. artikel 20: "Til 
uppmuntran för Giftermål och Folk
mängdens ökande i Riket. i synnerhet 
ibland Rikets Allmoge, har hans 
Kong!. Maj: t i nåder we lat anslå u ta f 
Lotteriets behållne Winst. en Summa 
af Femhundrade Dal. S: m t. w id 
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~ 
hw.trje Lo11crie dragning. som kom
mer at utdelas t il Fem giftwuxne Flic
kor af Allmogens barn. hwarmed så 
förhålles: Sedan ifrån hwart län blif
wit af Landshöfdingarne til Lotteri
Directionen uppgifwit et wist antal af 
Allmogens ogifta Döttrar. emellan 15 
och 24 års ålder. hwilka tillika böra 
wara med Priisterskapets i Församlin
gen intygande öf\ver deras forhållan
dc, torftighet och ålder, försedde, så 
har Dircctionen at deraf utsätta et 
namn !Or hwarje af de 90 Numrer, 
hwaraf Lotteriet består. Dc lem namn, 
som wis dragningen utkomma, tilfal
ler derefter hwardera 100 Dal. S:mt, 
hwilka 100 Dal. S: m t Directioncn lå
ter tillsiiiila Landshöfdingen, i det län, 
hwarcst den ogifte Flickan, som wun
nit iir wistandc''. 

Vid 1828 års riksdag väcktes förslag 
om nummerloueriets upphörande. 
Fnlgan fUll men togs åter upp vid 1841 

J 

J • 

r A~'/r-/~r'/;1 

års riksdag och då upphörde nummer
lotteriet. J rikets ständers beslut finns 
fOljande text: "Rikets nu fOrsamlade 
Ständer i underdånighet anmält, hu
rusom de, med hänsigt till statsver
kets närvarande ställning i fårening 
med serskilt utwecklade moral i ska 
skäl , funnit den f<ir Statens räkning id· 
kade Lotteri-rörelsen ej widare böra 
bibehållas". Oskar l: s fiksta rege
ringsbeslut efter trontillträdet 1844 
var ett allmänt Rirbud mot alla former 
av lotterier. Men säg den regel som 
varar fOr evigt. Tämligen snart upp
kom ändå olika typer av lotterier, 
främst varulotterier. Som ett gott 
exempel kan nämnas det lotteri som 
Stockholms Stads Hantverksförening 
fick koncession på den 24 april 1868. 
Från början fick det namnet Konst
och Industrilotteriet och pågick i ett 
antal år, men upphörde när lottertill
ståndet inte längre beviljades. Under 
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en tiotal ~r fonsaltes verk~amheten 
som Stockholms Stad~ HantverksfO
renings permanenta Industriutställ
ning. men :'1r 1886 korn louerict igen 
nu under namnet Stockholms Stads 
Hantverksförenings lndu~triloueri. 
År 1955 ändrades namnet till Hant
verk loueriet i Stockholm. Laneri
vinsten gick till en början till olika all
männa inräuningar. senare gick vins
ten till HantverksfOreningens ålder
domshem. Sed;m 1957 har en summa 
anslagits till inköp av svenskt konst
hantverk som gåva till Nationalmusei 
samlingar. Möbler ingick som vinster 
redan från Loueriets begynnelse. 

Det skulle dröja iinda till Oskar Il :s 
jubileumsår 1897 innan staten ~ter ar
rangerade större louerier. Man inled
de med Utställningsloueriet som var 
knutet till Allmänna Konst- och In
dustriutställningen i Stockholm. Pri
set for lottsedeln var tio kronor och 
högsta vinsten var 100 000 kronor -
en enomlt belopp! Vinsten fr.in delta 
loueri tillföll Nordiska Mu~ects bygg
nad~fond. Något år senare tillkom en 
annat loueri som också var ägnat sam
ma ändamål. nämligen Nordiska Mu
seets Lotteri. Snan skapades en hing 
rad lotterier: Föreningen Folkets Hus' 
Lotteri 1901. Dramatiska Teaterns 
Lotteri 1902. Nödhjiilpslottcrit:t 1919. 
Skyttc- och Landstorms Lotteriet 
1932 etc. 

Under 1930-talct motionerades det 
flitigt i riksdagen om inlilrandc av ett 
nytt statligt lotteri. Till en början nöj
dc man sig med grundundct av AB 
Tipstjänst 1934. men fortfarande för
svann Mor.1 summor ut ur landet. 
främst tillutländska lotterier. Riksda
gen beslutade därfOr 26 ma~ 1938 om 
inräuandet a\' en penninglotteri som 
skulle vara helt statsägt - Svenska 
Penningloueriet AB. Des~ aktiekapi
tal v-Jr 100000 kronor och antalet lot
ter 1,5 miljoner till ett pris av 10 kro
nor per styck. Del av vinsten var av
sedd fOr en fond. varifrån anslag till 
allmännyttiga eller kulturella ända
mål skulle utdelas. Första dragningen 
i detta nya lotteri skedde den 16 janua
ri 1939. 

l dag finns i Sverige en rad olika 
statliga lotterier som Lotto. Flax. 
Triss. Bellman osv. Men i framtiden 
kan dessa lotterier. tillsammans med 
tipset. lä konkurrens av engelska 
bookmaker:. och italien:.ka ~pcbyndi
kat. EG-kommisionen vill nämligen 
släppa spel- och l otteriverk~amhet fri 
över gr:inserna. men mr~laget har 
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mött kraftig reaktion från spelbolag 
och idrottsrörelsen. Med Sverige i EG 
blir det fri tt fram får utländska book
makers att ge sig in i Sverige och kon
l.:urrera om tips. trav och galopp. 
varu-och penninglotterier. hundkapp
löpningar och vadhållning om allt 
mellan himmel och jord. Stora intres
sen står på spel. De europeiska spel
bolagen omsätter årligen omkring 300 
miljarder kronor. ett belopp son1 kan 
mäta sig med Greklands bruttonatio
nalprodul..1 . l många länder är lotteri
er den viktigaMe inkomstkällan får id
rottsrörelsen. Kritikerna har tre argu
ment mot EG:s frihande lsrcglcr : 

- En liberalisering skulle leda till ett 
ohejdat och svårkontrollerat spelande 
bland människor. 
- Idrott, kultur och forskning g;\ r 
miste om pengar då de priv;lta spelbo
lagen tar över marknaden 
- Spelbolagen i dc .små Hinderna. 
däribland dc nordiska. riskerar att 
slås ut av privata jättar i England , 
Tyskland. Frankrike. Italien och 
Spanien. 

l Sverige går behållningen nästan 
uteslutande till idrottsrörelse. folkrö-

.J. 

_., 
~m. !aanre. 

nlog zso4 • 
ågnc~ • 

t...t.r 

rclse och staten. Svenskarna spelade 
1992 för ca 23 miljarder kronor varav 
drygt fyra miljarder kronor hamnade i 
statskassan. 

Naturligtvis är det också så att griin
serna öppnas åt båda håll. Svcn~ka 
spelbolag har själva chansen att kon
kurrera utomlands. 

Lotterier kan indelas i olika typer: 
enkelt lotteri. klasslotteri. nummer
lotteri. premieobligationslotteri och 
totalisatorlotteri. Dessutom finns va
rulotteri. koltit- och industrilotteri . 

Vid enkelt lotteri har man lonnum
ren. vanligen upptecknade på hoprul
lade sedlar. i ell nummerhjuL l ett an
nat hjul finns vinsterna angivna på 
andra hoprullade sedlar. Ur vandera 
hjulet dras samtidigt en sedel. Den 
dmgna lotten erhåller den vinst. som 
utvisas av vinstsedeln. De lotter som 
återstår efter avslutad dragning. crh:'ll
lcr inga vinster och kallas nitar. 

l kla.ulotteriet verkställes dragning 
i olika orogånger ("klasser'"). där var
je omgång är ett enkelt lotteri. För att 
få delta i t ex sista klassen. som har dc 
största vinstmöjighctcrna. måste man -

i Utställningslotteriets September-Dragning 
~ PRIS TIO KRONOR. ~:.!~ Jl'ö 065294 

5. 
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ha dehagit fr(lll hiirjan eller erWgga 
avgift för mrcgåcndc klas~dragningar 
<köplott). 

Lotterna i 11111111/lt'rlmteriet var mera 
be~liiktadc med dagen~ lotto än med 
,·an liga lotter. eftc~om man själv 'al
dc ,·ilket dl.:r vilka bland nittio möjli
ga nummer 'om man vi lle sat~a pa. 
Rubrikerna (utdmg. ambc. terne re
spektive qvatcrn) angav att ett re~
p..:ktivc två. tre och fyra av de valda 
numren ~kulle finna~ med bland dc 
fem som drogs av nittio möjliga. me
dan bestiimt drag innebar spel på ett 
bcstiimt tal. som till sk illnad från det 
e nkla utdraget ncks;i måste ha ett angi
vet ordningsnummer vid dragningen. 
t ex vara vi n ~tnummcr 3. Insatsen be
stämde lottkiiparen :.Jiilv. inom vis~a 
forutbe:.tiimda gr.in ~er. Q'".ttern var 
den hög~ta vin,ten . och betalades med 
6-1 000 gtmgcr in~ahcn. 

Premieobi igation~lotteriet är an-

110 

7. 

ordnat så. att spelaren fiirc loth.:ri~.:ts 
slut får sin insats tillbaka. Spelaren fii r 
delta i en serie enkla lott~.:rier. Detta 
slags lotteri kan betrakta~ närma' t 
~o~ ett lån. upptaget av lotterianord
naren (ofta staten) och kalla:. också i 
allmänhet premielån (premieobliga
tionslån). 

* l Kungl Myntkabinettet:. samlingar 
finns en mindre samling lotteri~edlar 
som till delar presenteras hiir: 

l. "U1i del Iii Swcnska S!:t\b Kyrkn- och 
Scholc-byggnadcn u1i Carl ~crona nf 
Hans Kongl. Maj:1 allcrn:itligs1 privili
gierade månacheliga Loncric". Nr 
1020-1 1ill juli månad, dr.1gning 1757. 
Loncri;etlcln ko,tatle 16 i\re ,m. 

~- "Uti 1he1 lil.matigt Han' Kungl. ~!ap' 
~;idis:,te Kund!!örclse af1hen l Februa
ri i 17S8. i Nådc-r ra .. lslähe Kongl. Lonc-

6. 

ric1 .. :·Nr 10788, 1758. Lolbcdcln l.m· 
wde 150 daler km. 

J. "N:o -18. Knn!!l. Numm. Lott. -12 
Dragn. d. 13 ~lani i 1776. Cum. N:o 
12:· Köparen av lonsedeln h:tdc hctal:u 
26 daler 12 öre. P..l loucn finn' regler m 
randeden eventuella utdelmngcn. "Fur 
h'~lrt och e1 Tagnings-sån. p:i dc vuntlnc 
'umrernc. betalas i Loneri-Contmrct. 

for h\-art cnkeh Utdr.1g 15 g;lngcr. mr 
lwar Ambe 270 !!ånl!er. för hvar Tern~ 
5200 gånger. o~ h -ftir h var Qvatcrn 
64 000 gånger mem än enklalnsat>crne. 
Denna Scdcl skal inom Scx Mitnadcr cf
lcr Dragningeniii betalning upvisas. el 
jest tilfallcr Vinsten Loncrict." Loncri
~ctleln mfardades i Stockholm den 26 
februari 1776. Nurnmerloneriet> mc' t 
k;indc ans1ällde var skalden Carl M icha
el Bellman (17-10-1795) ;om gcnnm 
Gu-;tm· 111 :s ingripande an,lålltJc, 1776 
\Om sekreterare i Nummerloncricl jam· 
1c en pension ur kungen~ h.1ntlka"a. 

-1 . "Kon!!l. LazareiS Luu-Sc-tlcl" Nr 
6279. ~cptcmbcr månads dragning 180-1. 
Lnn,edcln kostade -1 skilling hancu och 
var ägnad välgörande \Crk,:nnhct. 
kopplad til l Kungl. Semfimcr la,arcnct. 

5. Ut,l;illningsloneriels Seplcnlhcr-Drag
ning. l sep1ember 1897. nr 065294. >C
ric III. pris 10 kronor. Della lclltcri an
ordnade; i samband med Allmiinna 
Kon~! - och Induslriuht:illningcn i 
S1ockholm 1897. Den :.ammanl:tgda 
vin,lsununan ,.ar på -170 000 krounr och 
hi\g,la vin~ten var 100000 kronor. LtH
Icriel~ vins! gick 1ill Nordi,ka Mu,cch 
hy~nad,fond. 

6. HandlverksfOreninl!ell> lndu>lriluncri i 
Stockholm 1900. Dmgning >I.Ctldc den 
12 december 1900 och lonpri>cl va r 15 
kronor. Lonen har nr 8636. 'jiinc I..Ja,
'en. Loncric1 \"ar indela! i 6 kla"cr 
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285:e Dragningen äger rumden15september 1962. 

PRlS FEMTON KRONOR, 

PENNINGLOTTERIET 
lnnclun·area .,. denna lou.aedel dtlta.~rt-r i Pt:nnin:g

lonmr:<• 285:c d.....,i••· •ilk•n IV• rum dru 15 .. pe. 
1962. Mot liTerllrnoaude .,. med vlMt utEallen lott· 
eedd ulbtt.alu \'ina:tbtJorpet a·• STenak• Penning· 
loto<rieo AD. Silryllq<•un 7. S<oekholm S. fr. o. m. 
drn dts. dA d<n officiella drOjpling>littan utkommit. 

SVENSKA PENNINGLOITERIEr AKTIEBOLAG 

9. 

(dragningar). Av hela arualet lotler ut
fOII minst var ljiirdc med vin>!. Serie Iot· 
ter på 15 kronor giilluc till :tlla sex klas
serna. dessa s:"tldcs vid Brunkebergs· 
torg 15. Annars skedde mr,iifjn ingcn 
över he la staden. Loucricts vin~t gick 
till olika allmiinna inriillningar. 

8. Nordiska Museets Loucri i S10ckholnt 
den l november IYOl. Lnncricts sjunde 
tiragning omfattande 90 000 l olle r ~ 10 
kronor.-Högsta vinsten var på 50 000 
kronor. Hela behållningen av lnucrict 
tillfOII Nordiska Museets hyggnacls· 
fond . 

7. Dramatiska Teatern' Loncri i Stock
holm 1905. Denna lnn,cdcl gälltic !Ur 
dragningen den 15 :lpril 1905. pris 10 
kronor. nr 756-15. Lollcrict anoronaties 
av Aktiebolaget Dramati,ka T~ater· 
byggnatlskonsortict. Hela behållningen 
av louerict an,~indcs fOr uppbyggande 
av en ny Dramatisk IC<tiCr i Stockholm. 
Högsta vinsten va r p;\ 5000 kronor. 

9. Penninglotteriet 185 :c Dragningen den 
15 september 196~. nr 161036. pri' 15 
kronor. Högsta vinsten. i detta det l:incc 
vanligaste lotteriet. var 1962 2000ÖO 
kronor. Lotteriet arranl!cr:ttlc' ''" 
Svenska Penninglotteriet ~AktichniO 

Foto: Gunnel Jansson och Jan E\c Ob,nn. 
RiK-f. 

Skämtvisa från 1800-talct 

Årtal på de nya sedlarna 
1985-1992 
Vid första anblick ser det ut som om 
<"analet saknas på alla nya sedlar men 
årtalet finns faktiskt gömt i sjäha se
dclnumrct. l Riksbankens broschyr 
om JOO-kronorssedeln anges: ··Den 
mrsta siffran i numret är den samma 
~om sista siffran i tryckåret. Andra 
och tredje siffran visar v ilket derenni· 
u m sedeln tir tryckt en! igt en speciell 
kod"'. Den andra och tredje siffra n i 
sedelnumret brukar iiven kallas posi
tionsnummer. 

Jag har undersökt numret på ell be
griinsat antal sedlar och konunit fram 
till fii ljancle (högsta och lägsta num
mer kan behöva undersiikas vidare): 

:W kr 1990-wlet positionsnummer 34-6-1 
100 kr 1980-takl positionsnununcr 01 - JI 

positionsnummer 00 
stjärnmärkt 

500 kr 1980-talct positionsnummer 01-26 
500 kr 1990-talct positionsnummer 31-56 

500-kronorssedeln verkar skilja s ig 
från JOO-kronorssedeln när det gäller 
criinsen mellan årtiondena/troliccn 
~crocnde på au500-lappen inte bei1ö· 
vcr lika många posi tionsnummcr. Det 
iir ~å lcdes möjligt au särskilja tre oli· 
ka årtionden så att.man kan råkna med 
au sedeltypen ges ut under högst 30 
år. Det finns naturl igtvis även möjlig· 
het au använda namnteckningarna flir 
all bestämma årtiondet eft;.·som dc 
två namnen troligen inte blir oföriind· 
rade unde r 10 år. 

JOOO-kronorssedlarna följer sanno · 
likt samma nummer som 500 kr men 
jag har inte undersökt della närmare. 
Det första årtalet för 1000· kronors
sedeln är 1989. Observera all 
500-lappen finns i två ol ika typer med 
blå respektive röd dominerande 
tryckfiirg. 

Följande årtal finns av de lägre va-
lörerna : 
20 kr 1991 

100 kr 1986. 1987. 1988 
500 kr blå: 1985. 1986 
.500 kr röd: 1989. 1991. 1992 

Jan Ale.mnders.wn 

Nu kommer .flirsw ji·iam. mor lilla . just nu! 
Hum många pengar ltarltan. min dotter Julia '! 

.lo, lumdm på lumdm. det läg~:er hall .f/w n. 
Öppna diirrt•n och låt 'e11 ,!icl, mi11 do/ler Julia! 

Jo. tio riksdaler. det !ligger han jiwn. 
Uttupp diirr(•n och bc··ll gti 111. min dotter Julia! 

Nu kommer a111lm fria m. mor lilla. just 1111! 

Hum många pl•ngar har han. min do11er Julia ? 

s:-.:T ll · 'IJ 

Nu kommer tndje.friam, mor lilla. just1111! 
Hum många Jlengar har han. min do/ler Julia? 

Jo. litsen på tu.1en. dl'l liiggc·r han fram. 
Tt.t e mm ·en och 1)(: 'n gå in . min do/ler Julia! 
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Kroatiens ordnar 
Av Leif På hisson 

K
roati~n hk' :\n~o ' Jilht;mdigt 
,;hom rcpuhlih - den ~ nk tnbcr 
1991 .:!'ter :111 den 26 Jtlllt ha uur.11l 

ur tkn då\ar.mdc Sociali,ti,h:t Fiirhumh
r~publikcn J ugn, l :t\ ien. 

Dl.'t ,jälv,tiindiga kllntlltg:triho.:t Kro:tticn 
ingirk 1102 pi.'N>n:tluninn mctl Ungern: 
,törrc dele n criivr;u.Jc, 1526 "' tu rkarna 
ol'h rl.',tl.'ll 15::!7 tillder Hah,burg. 1767-77 
liirenat med Sl:tvnnil.'n 11ch l)a lmaticn till 
kronl~ ndct ll lyricn. diircftcr 5nyo titu lii r
ko nungarik..:. t'r:in IX18 und.:r ungerska 
kronan. ehuru IH-19- Ill\ j iimtc Slavonicn 
eget kron land. Oh..:rocndc 1918 och ingå
e nde i (192 1) Serberna,_ kroaterna, och 
slovenerna, k11nun~:tri ke. 1929 konun~ari 
kl't Jugosla,•icn. n~cd v i dstt~ic k t :wtot;omi 
(''hanovina K.") 19.W. 

Konun~arikct Kroaticn 
Konungariket Kroaticn. ,om prnkl:unera
dc ,in 'j:ih·,tiindighct IO:tprill9-l l nch ftlr
mcllt ' ' tr c:u konungarike 18 maj 19-11 -:HJg 
19-13. men 19-14 ;lll)O uppgick i Jugoslav i
e n. hack tre ordn:tr : 

t .\lilitiira J iirnkliivcrurd cn (liljnit'J..i n•d 
··'h•/j(•=ni lmliJI•) in,tiftadc' 27 dc,· 19-11 
a' •pogl:l\'nik · (ledaren) och kon,clj prc, i
dc ntcn dr Ante 1~1\·clic . ""n rcgcrcadc i 
den desiQne radc k11nun!! 'Jh mi, Jav Il :s ' täl · 
le. Ordc71 instiftades ':\~om de n hö~'ta mi· 
litiira utmiirkclsc nti ll kmati,ka. o~h i siir· 
'ki lda !~1 11 iiven fiirhundna. miliiii rer ll1r 
krigsdad . 'om g ivit ~iirsk ih resultat gcntc · 
mot lle ndcn. De n o:w hiingiga ~talen Kroa 
liens • poglavnik• v:tr ordens iiv~:rhuvud. 
Ocvis : •Za Oom Sprcmni · (Beredd fii r 
hembygden). 

Orden lwdc fyt~t gr.td..:r : l :a kla.ue11 
(ha lskors) . 2:a k/as.\1'11 (hriistkot" utan 
band) . J : e klaS.\ l'll (har' i lii ngrc band i 
knapph5kt) och .J: 1· klll,\ ,\l'n (bar' i tre
ka ntband på hrihtet). \'ilk:t mr utomor
dent lig tapperhet ii\ en kunde tilldela> med 
l'klöl' (omkrin~ orden,tccknct' mittclobl. 
l :a och 2 :a hl;"en mcdtlirde hcdc~titcln 
•vitCZ• (riddare). 

Ortl<''"'"md: Ri>11 med 'i ta kanter. 

t Konung Zmnimir' k runorckn (Red 
Knmt• Km/ja Zt'ollimim). KmatZO. im-lif
tade' 17 maj 19-11 av · poglavnik .. f~tn:lie 
och erhf>ll s tatuter genom lag 27 dec 1941. 
Orden Ji)rliinadcs llir alhniinna fred'- och 
krigsfiirtjiinster t i Il ,{tvi il h m:ttcr "l III utliin· 
ningar. Orden uppk:tll :ulc> efter den lcgcn
dari, kc konung i'.vonimir. ""n krönte> 
107o. Devis: .. nog i Hrvati .. (Gud och 
Kroalicn). 

Orden hade fcn1 ~rade r: .vrorkors, l :a 
klaS.'<' IIIIIt'd km.lcl111~1 (mot,v. , tnrofliccr) . 
l :a klasse11 (hribtknr>) och 3:•· klaS.\C/1 
(kor' i trekanthand p?t htii,tel). 'a1111 'edan 
27 dec: 19-llllwcla/j i .1i/n ·r. !Jroll.\ orhjiim. 
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Slovenia n 

Dagens sjiil•·su'indi)ia Krvmic11 ilat k ej ·"'"""" omfauning .w•m 1111d1'r tmdm tiirld.\~rigt'l. 
Kana ur Sl'D 27!6 1991. 1M 1/.J. 

Ortlen forliinotle.< }lir fiinjcin.ll!'r i ~rig 
och lillmililärn med snlnl (lagda i km' 
under miuglobcn). for fonjänstt:~ under Ii · 
cmlig eldmed ek/n•· (omkrin!! miu!!loben) 
och ~.krigsbmu/ •. (M.ilitiira Jii rnkl71vcrur
dcn; band. se ovan). A\'Cn medal jen kunde 
li'ir frontförtjänster iörliina, med e n ck· 
lövskrans på krigsba ndeL 

Ordens båda högsta grader m..:dfiirde he · 
derstiteln • vitcz• (riddare). 

Onlensfc•cknel var av samma limn som 
Mi litära Järnklöverordens men av vi temal
jerat guld med konung 7.vonimirs krona -
de n s k Danicakronan - i mitll! lohcn i , tiil· 
l e t for av svarte maljerat ,ih·er-mcd Kroati 
e ns vapen i miuglobcn. 

Onlensbonde1 var mr allmiinna li\njiin' 
ter vi u med röda kanter : om • krig,bandct • 
1\C O\ ·an. 

Ma~kalken av Finland innchadc ,tor
korset med krigsband och wärd (19-12). 

t Förtjänstordcn (Red :;1 :Jt.IIUKt') itbtifta
dö 10 april 19-12 a'' •poglavnik· P.J''dic 
(1889- 1959) och i samma gr.Hicr 'om Kc)· 
nun!l Zvo nimi rs krnnorde n. 

O~·dens1eckne1 var cu grekiskt knr,. mr 
1 :a och 3:e kl3"erna dock c u 6 -uddigt or
namcm. 

Ordemba11d: Vtu med tvfl breda riitla 
riindc r. 

Dc kroat iska krigsdånratione rna vom: 

t Tecknet tillmin ne av uppriitt:llldct a\' 
den navhängiga staten Kroat i~n. snm in
~tiftadcs genom lag 9 mar, 1942 av ·•png.
lavnik · och tilldelades - i två grader. si/
n•r och brons - kroater och ty,kar till 
minne 3\' dagen Ji)r pmkl:llnalitHWn av 
Kro:ltien:-. Oitvh~lngighct . 

t Kri)!s minncstecknct in tiftade' genont 
lag 29 dec 19-IJ av • poglavnik· till minne 
av kriget 19-11-19-15 och tilldelades pe r,o
nal i kmatbka krigsmakten . eendarmerict. 
pulbcn osv fOr minst sex månade~; krigs
tj iin, t: ~ven utl~nningar kunde erhålla det. 

L illerat ur: 
Le if' Påhlsson - Poul Ohm Hicronymus
'cn, Europas on/nar i .(tiiX, 3 korrektur. 
1973 ( = ovanstående text om konungariket 
Kroaticn). 
K.· G. Klictm:mn. Po11r le Merile wul '/irp· 
jl'l'keil.mwdaile, Berlin 1966. 
l .ci f Pi1hbson. "Jugoslav iska ordnar". G-1' 
1015 1971. s. :! 
David Liulejohn och C .\1. Dodkins. Or
ders. decormirms, ml'da/s and btUI!Il'> 11f 
1hr 7hinl Rei('/i . . .. Vol. 2. Mouontain 
Vicw (Cal. ) 1973. 
Kalalog-Cjntik Hnmskin Po.swmkih Ma 
m~a: Odlikm~mja. Madrid 1975. 
Leif P?thlsson. "European order,_ Pan.!". 
'!71(• Nem/dl)' Ga~eue. NS XLV. Sc_2!.; 
1992. u 
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Fotu: 1ITA. 

Medaljen över Gustav IV Adolfs besök i S:t Petersburg år 1800 
Gustav IV Adolfs utrikcspoliti~ka 
gärning hör inte till dc mer lyckade i 
svensk historia. men inom inrikespo
litiken hade han till en början något 
större framg~mg. Niir det gii llde utri
kes ärenden tog han ocks~r sjiilv led
ningen. Han hade bl a i olika omgån
gar fOrhandlingar med ryssarna i o li
ka frågor. Kungen var mycket irri
terad över Storbritanniens tiimligen 
brutala sjöfartspolitik St) lll vållade 
den neutrala handeln eu betydande 
avbriick. Siirskilt vred var han över att 
två svenska konvojer i Engelska kana
len uppbringades 1798. Då dc svenska 
protesterna i Lonelon ble,· verknings
lösa reste kungen till S:t Pett:rsburg i 
december 1800 fOr att ~öka uppnå en 
neutralitetskonvention med Rv~sland. 
Syftet var att trygga dc ic.kc·- krigfå
r,mcle makternal- ~jiifan. Aven Dan
mark och Prcus~cn ansliit sig. Följden 
blev. att britterna våren 1801 ~ick till 
anfall mot den dan~ka fl ottan.-Gu~tav 
IV Adolf- som sjiilv från d..:n skån
ska västkusten kunde f(i lja dc brittbka 
flottrörelserna i Örcsur;d - önskade 
får sin del intcrwnera mt:n hann inte 
komma danskarna ti ll hjiilp innan 
dessa tvangs all undcrka~ta sig dc 
brittiska villkoren. Turen kom sedan 
ti ll den svenska flolian i Karbkrona. 
men den planerade attacken tHeblev 

sedan Paul l mördats och eftenr:ilt~ av 
den probrittiske Alexander I. Sverige 
måste nu Ii k som Ryssland sluta en 
konvention med Storbritannien. och 
de svenska skadeståndsanspr<'rkcn 
bord lades. 

Med anledning av det kungliga 
svenska besöket fick den tysk- rys
ke medaljgravören Carl Lcberccht 
(1749- 1827) i uppdrag att gravera en 
medalj med Gustav IV Adolfs port
rätt. 

Åtsidan visar kungens profil med 
långt utslaget hår. Rysk ormkrift 
(Gustaf Adolph Il. Sverige:. Konung). 
Benämningen Gustav Adolf Il \'ar ,·ii i 
i själva verket riktig: men till 1111jd av 
vanan \'id siffran IV (som borde ha 
placerats efter första namnet) har pir 
åtskilliga exemplar den romerska ~iff
ran Il blivit genom en senare ingrave
rad snedstreck ändrat till IV. Under 
kungens profil finn s konstniirsnanuh.:t 
utskrivet: CARL LEBERECHT. F. 

Frtlnsiclan biir rysk inskrift (Den 21> 
N<l\'ember 1800) i tre rader. Medal
jen. som miiter 66 111111 i dia n1ctcr. 
utdelades i guld och sil ver till Gustav 
IV Adolf oclr han~ sällskap dir dc den 
27 december tog avsked av kcjserl iga 
flrmiljcn . 

Litteratur: 
Hild thranu. B. E .. Sn·rige.1 och-""~'"·'~" 
konungal11t.l<'l> minnespemringar. Andra 
hantkl. Stockholm 1875. sid 247f. GIVA 
Hd 24. lan Wise/111 
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En anekdotsamling 
Av lan Wiselm 

U nder perioden 1846- 1874 Ul· 
kom bokförliiggarcn Per Gu~
Laf Berg (1805-1889) med en 

lång rad arbeten av varierJnde slag. 
Mest känl är nog Sn•nskr kOtll'ersa
rionslexikon i fyra volymer och P. R. 
Ferlins arbete Smekholms Jlml i två 
volymer. En siirstiillning bland Bergs 
publikationer intar hans ror folkels 
bredaste lager avsedda småskrifter. 
vilka många år igenom i el\ tlcrt:al oli
ka serier utgavs f r:'m hans förlag -
ofta med P. G. Berg som fcirHiggare 
och fcirfallare i en och samma person. 
Bland det fårsta sorn Berg utgav var 
Anekdor-Lexikon. tryckt i Stc>ckholm 
1846 och 1847. Hiir och i kommande 
SNT röljcr el\ urval anekdoter som 
alla kan kopplas till pengar eller 
medaljer. 

Den moderne liisarcn konuner nog 
all känna all det fanns långt fler anek
doter i gamla tider iin idag. O 
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MYNTÅUKTION 
( Nr 14/ 11 DECEMBER 1993 

OBS! 
Ändrat auktionsdatum 

11 December 1993 

Du som t11111u inre f • .lrl .lllkrionskaca/og!'n 
kJn bcscSI/a denna pr:r cclcfon eller genom insäuning 

av Kr 60:· p,\ posegiro 48 92 OJ -O. 

Antikören 
SUI"eplatsm l 
S-4 n 39 Göteborg 
o 031-183960 

e'l' O VIUIOIJ I . 

Svensksunds-medaljen. Denna 
medalj, slagen till minne af skår
gårdsflottans segrar vid Fredriks
hamn 1789 och vid Svensksund 
1790, utdeltes såsom orden till alla 
officerare vid både sjö- och landsta
ten, hvilka vid dessa tillfällen varit 
närvarande. Gustaf III bar sjelf detta 
destinktionstecken. Man berättade 
då för tiden att grefvinnan Höpken. 
under ett samtal med konungen, 
noga betraktat den på hans bröst 
hängande prydnaden. " Kan min 
sköna grefvinna läsa inskriften," ha
de monarken frågat. - Jo. Ers 
Maj:t," svarade hon . "om jag läser 
rätt, så står der: H vad hade min son 
på galejan att göra (Oue diable 
alla if -il faire dans cette maudite 
galere!) 1!1-tL 

Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 
Nybmgatcl!l 36 • Bnx 51J2, 102 .J3 Stod·holm 

Telefon 08·662 62 61 

KÖPER · SÄLJER • V ÄROERA R 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORONAR 

Numism:ui k lincr:ltur 

SI\T 8 · 9J 



Joltwt 11/:s 2-öre 1573. All numismmiken gettom tigiii kwt }Ii,.,, l111mori.Hi.1~ IIJ'JIII'I'I'i.ll' 

•·i.lttl' delta mymx åtsida med en kunglig krona pli jitll. Ska/11 1:1 och 1:2. f i){o M:. 

"Den svenska kronans fall" 

Till 1500-talcts vanligaste mynt räk
nas 2 öre 1573. pr.iglat umler Johan 
Ill :s regering vid myntverket i Stock
holm - ell inflationsmynt med låg 
silverhalt (ca 86/ 1()()()) präglat i stor 
upplaga . Myntet - som mer var en 
kopparmynt - fick d'tcr priigl ingen 
genomgå en kormsionspmcess. s. k. 
vi tkokning. för all vid utgivningst ill-
11illet se ut som eu "riktigt" silver
mynt. Den låga miingden silver steg 
vid denna procedur upp till ytan och 
bildade en tunn hinna över myntet. 
som efter en kort tids cirkulation för
svann. 

Den här avbildade 2-iiringcn f<ir 
något skämtsamt symboli ~cra den tid 
som vi nu l!enomlidcr med en kro
na som "sjt7nker" fast den "flyt~.:r". 
Myntet är hammarpräglat med över
stampen löst hållen i handen - en 
förutsättn ing för åtsidans kuriösa ut
seende. diir kronan som kriincr tre
kronorsskölden ii r p;i god viig all litila 
ned . Myntels frånsida fOretriider inga 
tecken på dubbelpriigling vil ket kan 
tyda på att myntet t:tstnat p;1 under
eller överstamperL Halva åtsidan har 
sedan med slampen snett framiltlutad 
präglats yuerligare en gång. varvid 

den primära kronan nästan helt utpl[t
nats. Siffran 3 i årtalet är helt bor
ta. Valspråket DEVS PROTECfOR 
NOSTR har förskjutits och blivit 
"DEV ROTECTOR NOSTR". Det 
hela kan naturligtvis vara en myntar
betares ullryck for skiinnsamt ly nn~:. 
eller genom ell extra slag få loss myn
tet från stamperL Den primiira priig
lingens stiimpelställning iir 270° och 
nr 356 enligt Levins beskrivning 
iiver Johan lll:s mynt. Numisrnutiska 
Mcdddanden nr Il. 1887. 

S<'I'I'CSfliiii iM~ 

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

Tapperhetsmedalj for barn 

När jag som barn gick till doktorn !Or 
ull få en spruta så blev jag lovad en 
rund päronglass om jag ej blev ledsen 
och grät. Pinnen. som iiven lim n s med 
vaniljsmak. kostade vid den tiden 
(50-talet) 25 iire. l dag har man tydl i
gen inom barnsjukvården "instiftat" 
en "belöningsmedalj" for duktiga 
barn med inskriften : 

TA PPERH ETSM E DALJ* 
Farbror Eriks lbrnv..:rksamhct* 

runt ell pojkhuvud. Tillverkad i ljus
blå plust med siikcrhebnål på bak
sidan. 

SI\T 8 · 93 

Sjuka barn får uppmuntran bl. a. 
genom Erikslådan som alla barnnwt
tagningar får. Den innchållo.! r kliMcr-

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv sarnlarområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel 046- 14 43 69 

ntiirken. bokmärken. tapperhetsme
daljer mm. Erikshjälpcn har postgiro 
900928-3. AF 
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Nordstjärnemedaljen - vår yngsta ordensmedalj 

Så~om amy11 i SNT nr -1- 5/1987: 170 
har nu - ~å~nm den ~blil av \';ira rid
darordnar (utom Carl XIII :s orden. 
><Hll dock inom S\en~ka Frimurare 
Orden imam komple11era~ med dcb 
Orden~ heder~tecken. OHT. in~tiflat 
19-17. nyll ut~ccndc 1977. dcb Prim. 
Renils frimurarcmedalj . PBF. 1987) 
- :iven Kungl. Nordstjiirneorden er
httll it en s k orden~mcdalj. heniimnd 
\Jonlstj:irnl'medaljen m:h f(i rkortad 
NOGM. Dcn instiftade~ i ordinarie 
ordenskapite l den 15 april 1986 ( 10~ ) 
efter reger ingens godkiinnandc av 
ändringen av ordensstadgarna vid re
gerings~ammantriide den 20 ICbruari . 
Friw.an hade diskuterats under nftcra 
år t~tan resultat . n1en d<'t aktualiser;l!s 
cennm en moderat r ik~dagsmoti<Hl 
(1985/86 : K811) elen 27 janu7tri 1986. 
varmed t)dl igen proc:c~~cn påskyn
dade;.. 
NOG~·!. 'om :ir kriilll med Kungl. 

krona på randen. priigla~ i guld. llvs 
"gyllene" (l(i rgylh ~ilver) . av åHon
den storleken och fö rlii n a~ - liksom 
övriga orden~viirdighetcr - på 1\irord 
av regeringen ut liind~k medborgare -
Ji\rmeu "J ik~ tiillc~ -;!:ltS i ii~ M>lll (j r bo
Sall utom riket' ' - P•' g rund av per
~onlign insaber mr Sverige elle r fOr 
svenskt intresse. Den bii res i el! lj ust 
mellanblåH vallrat band med gula 
kanter. faststiil h mr Nordstjiirneo;tlen 
i ordensstadgarna av den 17 del.'cmber 
1974. Åtsidan iir "postumt" graverad 
av Lca Ahlborn. tlv~. 1880 års Vega· 
medalj med ordcnstcc·knet men utan 
tictuts krona od1 - $jiilvlidlet - om
skriften: Komm~ens krönta namn
chiffer med omskriftcr CARL· XVI · 
GUSTAF · SVERIGES · KON UNG 
på frånsidan har gr:I\'Cra t~ av Bo Tho
ren. 

* 
Den l(irste innehavaren blev hösten 

1987 en ~ta tlig affiirsman i Ungern . 
generaldirektör Bcla Guly:is. Enl igt 
UD: s samtida rik tlinjer kan den som 
icke uppfylle r gii llande krav mr en 
~vensk ordensutmiirkclse ifrågakom
ma. 1 ex person som ilkatmcdvetcnhe
ten om Sverige och svensk kultur eller 
i ell svenskt l(irctag elle r dolle rbolag 
fra mgångsrikt bidragit till dess ut
veckling e lle r s;\som ledamol av 
svensk handelskammare verkattill cH 
ökat handelsutbyte: den kan iivcn an
vändas såsom belilning i samband 
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Foto-gnif: l-/tRan Lind. Sto<·kltolm. 

med statsbesök i Sverige eller utlan
det, även om den på grund av sin enda 
grad saknnr kara:< tiir av "protokolls
medalj" fOr reciproci tetsdekorering 
(denna sida uppmiirksammades dock i 
riksdagsmotionen). Däremot kan den 
- märkl igt nog - i mot~ats till me
daljen "För förtjänster om utrikcs
fOrvaltningen" (se Myntkonmkt nr 
811978:214 och SNT nr 9- 1011987: 
322) icke tilldelas en utland~sven~k 
för likartade insatser eller arbetsupp
gifter. 

OGM har 1987 - 25/ 2 1993 till 
delats inalles 84 personer. varav 3-1 
amerikanska . tre australiska. en bra
siliansk. fvra briuiska. tre franska. en 
grekisk. en hongkongsk. Il italiens
ka. två japanska. en jordansk. tre ka
nadensiska . en nederländsk. tre nors
ka. sex portugisiska. två spanska. en 
syrisk. två ungerska och fem österri
kiska medborgare. Leif P<iltfs.wm 

Kungl Myntkabinettet 
Rong telefon 08 · 783 94 00 
mellan kl 9 - 11 och 13- 15 

för information. 

Museet: 
Tesdag -söndag 12-17 

Måndag stängt 

Besdkstid: tisdag 13-16 
ingång Narvavägen 

Besöksadress 
(efter överenskommelse om tid 

per telefon): storgalan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockflolm 

Tel: 08· 783 94 00 
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FRAN LÄSEKRETSEN 

Angående brännvinsköp 
Eva Wischn her'.inar i SNT 6 · 93. s. 160f. 
om pollencr fr.\ n Uddevalla Brännvin;; Ak
tiebolag. och undra r varmr de med "valö
rerna"' l och 2 ä r störst - skulle de kunna 
motsvara inte l och 2 liter, utan l och 2Jat 
(dvs 157 resp. 314 liter)'! Men vem hade 
behov av att köpa 300 liter briinnvin på en 
gång. undrar hon. 

Jo. det skall jag bcriitta om. låt vara från 
en annan del av landet. M in gamle chef, 
Nils Ludvig Rasmusson. ' 'ar lantbrukar
son fr.\n Svedala i Skåne; han var född 
1904 . Hushå llet var stort Rire f(irsta 
världskriget och drängarna hade rän till 
sina dagliga >Up;tr. Somjag minns han~ be
ränelse köpte hans fitr 400 liter (det kan 
också ha varit 300) brännvin åt gången. 
Det måste på den tiden snarare ha varit re
gel än undantag. 

Natu rligtvis drack man mindre i början 
a,· 1900-talet än 100 år tidigare (ehuru 
brännvinet var svaJ!are då). men låt oss 
Jock citera slutk l ii~uncn från "En präst
mans anteckningar 1809": 

"Dessa 21 supar och tre toddar utgöra 
en måttlig mans dagliga diet. Vid trä
get arbete kunna dc dock något fOrs tär
kas." 

Därmed int<. sagt. ;tlt polletterna från 
Uddevalla s bli tolka~ >om "fat" -det kan 
ju vara något annat. w 

Uddevalla Brännvins 
Aktie Bolag 
Tillad mig at kommente re Eva Wisehns ar
tikel i SNT 6 · 93 om polettcrne f m Uddc
valla Brännvins Aktie Bolag. H vis man an
ser meddelelsen pli inventarickortet på Bo
husläns museum for korrekt, ;tl poletterne 
anvendtes 1890- 1910 og at dc kebtes "i 
kassan och liimnmlcs vid utminuterings
disken''. må dc va· n.: fremstillet senere end 
Sticrnstcdts of Strokirks arbejdcr. og skal 
så folgel ig heller ikke va: re med der. Stilis
tisk synes polcttcrnc også at va: re fra tiden 
mellem 1890 og 1910. V:crdiangivelserne 
må vrere kronor og urc. HavJe l og 2 ståct 
for fade. havde dc mindre v:~rdie r ve l \'a!ret 
112. 114 osv. 

Po letterne kan va:rc bcnyttct til andet 
end spritfomclgning eller pant. Bra:ndc
vinsfabrikker s<dger ncrnlig også destilla
tionsrcsten. k;1ldct bfumen. som am·endes 
til krcaturfodcr. 

l Danmark har l. L. Tvcdcs Br::enderi i 
Helsingor. scncre ka ldet Hclsingl!ll''s Sprit
fabrik. i samme pcriodc anvcndt poletter 
ved sal g afb;cnncn. Dc kubtes på konto ret 
og a flevcrcdcs n:ir bonden fik påfyldt et 
storre eller mindre vognl:c~ . Der kendes 
va:rdier fra 5 HrC og op til 4 kroner. 

Jo~en Smnod 
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FRAGESPALTEN 

"In Gold We Trust" 
Fniga: 
S;bnm road a\' kurio'a <)l' h <III) ttigt 'cwn
de upp~katt<tr j:tg lll)t'kct en 'crie amc
rikan>k<~ böcker med 'amlin.:,namnet 
"Book of Li~ts". ;amm;uN:i llda ~1\' Walle
chinsky. Wallace och Wall:tcc. 

l de>sa böcker listas nnmiirkningsvänla 
takta och på~tåcnde n av allcltantl:t slag på 
ett unelerhållande siitt. Innehål k l ger i >lOrt 
'en trovärdigt intryck. 

l den mr~ta volymen. från 1977. finns 
emellertid en li sta kallad "~O Jiuuastiska 
misstag" där liilj;uulc p;ht~endc görs: 

"Ma ny >·c;tr> ago. the U.S. ~1int print~d 
on a run (tf ih gold Ct>i th: 'In GoiJ \\'.: 
Tru,t'.'' 

~lin fr:'tca är mn detta \'Crkl iccn kan \'ara 
sant. eller-om vi kan ii.npa''" det t ill ~k rö
norna~ ' 'ärld 

Hänge med runor 
Med anledning av Jan Peder Lamms arti
kel i Svensk Nuntistmttisk Tidskrift (1993 
nr 5. sid 141) kan jag meddela, att hänget 
inte är ett ordenstecken 

Jag har i min ligo ett tecken med bildens 
bård. men mitt har inom bården en lyra 
samt en gåspenna och en målarpensel kors
lagda över lyran. P'l lyran finns bok>tä,·er
na N N. som jng hittills inte kunnat häniOra 
till något bestämt ~ällsk:tp. Jag har dock 
tytt emblemen - tilbammans med Nord
stjärnan - ~om tecken mr ett kulturellt 
sällskap. kanske "slutet", eftersom en 
medlem utbytt emblemen mot ; ina initialer 
i runor. Jag har hiir snuddat vid tolkningen 
"Nescio nomen". N-U Fomm1der 

Kmllllll'/lllll' jtrin n'daktiom•n : 
Vid en gcnomgang av hoken S••e11.1ka ord
lUll', sii/1.\kaper och fiirtJningar mm. av P. 
G. Be re (Stockholm 1873) lim" det Jiir en 
~a1nm:.~nslutning ~(HU g~r umh:r namnl.'l 
K i\. Oct rör ,ig om ett <tlhkap i Stock· 
hol m 'om hade medlemmar '"m \':t r "y ng
n.• litteratörer och ani,ter '3mt dilettante r 
och amatiircr på ,·itte rhctcn' och kotbtCtb 
falt ". Det är u;äkert niir detta ..,;illskap bil 
dade' men dc liirnl~tdc ,jna 'tadl!ar 6 de
ccmb~r 1862. Den 7 nwJ 186-1 fi;.JJe ;,all· 
skapet med \!or högt id l ighet en 
Shaköpearc-fc>t. Siill ,kap~t' "mansstar
ka" orkester. hc~t~tcttck :•v amatörer, tttlör· 
dc plt des~ högtid,tlag i ntar' IR6R Haydns 
'ymfoni i 11-dttr. En kiir ,jöng " M:ingnam· 
nigc Gud" ur Snl(lk lc,· Antigonc (musiken 
'" Mctu.Jcl,ohn). Vid detta ti lll:ilk uppiZir
de' ii\'\.:n "('i,tdlaria" . ..: n komedi av roma
ren T. ~1itCl:iu' Plautu' (di>d 184 f. Kr. ). 

Snwji~m rt'daktwllt'll : 
Uppgiiten är ju g:lll,ka lu,tig. men 'i har 
inte hört att den ' tii mm.:r. Att fr.umtiilla ctt 
nytt mynt. il\·cn tttHkr IROO-t<tlct. 'ar ol'ta 
en l!tngt.lrag~n all;ir. FitN g.jnrtlc myntgra
\'iircn ett sk is,liir,la\:. Detta ,kulle få ett 
fiirsta codkiinnandc ,;v myntv.:rket. Diircf· 
ter kot~tmcr en modell . Siikc·rt skulle iivcn 
godkiin ttandcn inhiimt<ts fr~n llna~lsdepar· 
temcnt m Il . Detta betyder att manga an· 
'"ariga peNmer lid 'c myntfiks laget in· 
nan man gid' idan:! till produktitm. Vi har 
u,·en ha~tigtlctat i tillgiinglig litteratur efter 
uppgifter ,om 'tyrker pit,litcndet - utan 
re,ultat. Det iir nnl! en \:tndring,..,iigen. Vi 
(i\erliimnar nu iri~ga n till lihd,rct,cn mr 
C\'Cntucll Il) tnfnrm;ottnn. O 

Det behöver inte finna' något gemen
samt mellan dc tv:\ tecknen. mer än kran
sen med des' nordstjiirna . Troligen har be
ställaren erbjudit~ en krans av detta ut iO
rande av tillverkaren. Det blev nog 
billigare om man utnyttjade en färdig förla
ga istället fOr att tillverka en ny. O 
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RECENSIONER 
Kir;tt•n Urncliwn: Skallrn fr.J Lundh~ 
Kr.11. Et himmcrland<>k 'kattcfnnd rm 
Eril- Ejc~nd, tid. Ile dan~kc mun· 
ter.( J'hc Dani' h <·uin' frum tht• Lnnclll\ 
Kr.Jt huard l'. 1100. Den kgl. :O. Iunl · ug 
:O.h:d:nllc,:unltng. :\aunnalnHI\CCt llJlJ~ 
75 ,idor. 6 lilluplan,chcr. Pn': I(Xl DKro· 
ner (inl.l. n1unhl. ISBt" - l17·9l!.IOR6 - ~ - 3. 

Den k:inda d:ul,l.a nunlhlll:ll il.crn K1r,1cn 
Bcndi\cn har utl.omnHI med cn liten dc· 
!!:1111 uttiml ,l,riii<Hll ,1.:111cn !dn l.undl" 
Kr.u p.\ norr:• J} Iland. · 

Den 'tor.t ,l,aucn p.\tr:iff:•dc' med mc 
talldclcl.tor hn,lcn 19!!0. Vid jultid 1nlo.om 
den ull 'aunn:•lmu,cct. Det bc,ltil' Jll 
den 'etcn,l.apltga hcarbetmngcn av 111) n
len 'kulle liirc1aga' av K i r-~cn 13endi~cn 
nch Jurgen Stecn Jcn,cn. Del ii,•riga fynd · 
malcri:dcl skulle heh:u1dla' av Frim: Lin· 
dahl (puhl ic.:cral i D:mmarks 111iddcl:ddcr· 
ligc ' kancfund l. ur .'6. Kiipcnhamu 1'.192). 
Manuskripteliii i dctl:ul\ka mynten var !lir· 
d ig1 under v:\ren 19!D men på !_!l'Und av en 
drl r;iw.lit:a pmhkm i 'amhaml med fyn· 
del' ml(\,ando: drojde u1gi' ningt·n av ;.kril· 
ten. Jurccn Steen krhcn har rediccr.tl och 
Jan K~l. hJr 'amm.mtallat 1\ ndl;i;.turien. 
(PåpdJ, bor :111 lilrlauarinn~n> häl,otill 
't:ind inte ullåter nagnrl Ji,t..u,,ion i fhrhll 
lande ull hulo.cn ) 

Sbllen hc'1:ir "' liK d:m'k:t och 119 ul· 
liimbka lll\ lll ,,11111 hacl.,•her och 'rmc· 
kcn. Pl gr~ntl av del reglerade lll) m''ih~n · 
detunder IIOO·talcl gi1r innehållet :t' lwclo.· 

Rumänien- när ordnar 
och medaljer tillkom 
Fiir-~ under 'enare hiilflcn av 18<Xl·l:tlct 
borjade man i Rum:micn tilliimpa en ')'' 
1e111 med uflicidla utmiirl.cber i form a' 
medaljer och urdnar. Tidigare hade dc t n: 
landnmr:idcn '!llll ing:'!r i dagen' Rumiim· 
en - V;llakicl. Moldova ()Ch Tran,sylv:uti · 
en - v:1rit helt underordnade Hiiga Porlen 
rc>pcktivc det Hah~hurgska imperiet. Ef· 
ler 18.\8 :ir ' revolutioner i Europa od t i 
~am hand med K rimkrigc1 1852- IR56 lyc· 
kadc' emellertid l\ å"' •km. Val :1k ic1 nd1 
Mnldo\'a, t:i ,lllr1ll~1ktcrn:" mcth:ivamlc till 
bcgriin,al ,j:il\\l)'rC • men ti1r1 ~1r:1ndc u n· 
der 1urki'k ll'crhnt:hel - med Barbu Stir· 
bci i del forr;~ och Alc\llndru ln:111 CutJ i 
del 'enare tur,lcndnntct . 

An,ah.:r ull hcdeNc<·l.en 1111!' a' dc 
båda fuN.trna !!l'llnm Surhc1' mc ... bfJ IR5::! 
"Pcmru tJe,l'hl1111l'1c" ohirdic". For '~t< l.· 
lil!hcl nd1 011. lll.'h 1 ,,unhand med fur,lt:n· 
Jiimen.t' lilrcn1nl! 186) till cnhet"lal un· 
der C u ta . Denne ; 11\llft:tdc t''ii mili1ar:1 fi1r· 
tj:m,llccl.cn: "Pm Vinute :O.I ili lari" redan 
1860 o~h "Vmulca Militar:l" 186.1. Si,l
namnua år tilll.onloc~,;\ "Ord1nul Unirii". 
Un1111hmdcn . l\len ll iiga Porten hade :dd· 
rig meJgivit honont n5gon r:111 an u1tld:1 
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/Jok<•ns.fiwn.lida pt:wls m· ä1.1idan 111'1'/1111' 

!:rik f}<•gods 111,1'111 111l'llmr buksidan •·i.wr 
frånsidan m • Sil111111a 111\'/ll. 

'iht:r an f) ndcl avviker fr.in andr.t 'a11111· 
da . Sm)ckcna' un.prung visar en ,lor ge· 
ngrafi,k 'pridning. 

"' dc 118 dan~ka tn) men ,·isade >ig fem 
'arJ präglade för Olof Hunger (1086 -
1095). Rc,len \':t r präglade fiir Erik Ejcg<xl 
(109:'\ 1103) \'ilkct i sig cör f\ ndc1 ll\':tll· 

ltgl. dc"u1om tycktes de-\'ar; i 'lort 'cll 
ucirkulcradc. A\' dc nor>ka mynten ar 

,:\dana nationel la ärebetygelser. och il,cn 
Hab,burgmonarkin. som fort lårande rad· 
dc o'cr Transsyh~•nien. ställde •ig >larl.l 
neg~ t iv. Bara en fåtal personer kom därfi1r 
r åtnjut:mdc a' dessa dekorationer. 

Fiirhållandcna ändrades egentligen inte 
fiirriin 1877. då Carol l i samband med det 
r)'k · turkiska kriget och Berlinkongrc>,cn 
uppn:iddc full suveränilet fiir Rumiinien 
och 1881 11ntog kungalitcln. Nu institladc' 
dc utanfiir landet mera kända Rumiin,ka 
, ljii rnordcn. "Steaua Romanici" 1877 - i 
>amma f;irgcr och med niistan samma p l :t · 
4110: '!Ull Cuza> Union,orden - och. vid 
kungadiimch infOrandc lRRI . Rumiin,ka 
Krunortlcn. "Coroana Romånici". 
Om Jcna och mycket mera däniii kanman 
la,:• i cll ">utkommet verk . 1993. \Om efter 
månt:a år, studier har publiccrJI' a' en 
grupp rumän'\ka militärhistoriker under Il· 
teln Dcmmtii Romånesti tie Rti:lmt 
IH60 19.J7. Rumän>ka Kri!!sde~or:lllllner 
ll!60-19-l7. l gruppen har i;gån lon Safl:l. 
RntJru Jipl. Tiberiu Vehcr Ot.'h Flom·cl 
:O.larmc,cu . En 10rct3!! har skrh il'> a' tilr· 
"ar,mini,tcrn. gcncrnlliijtnanl Niculae 
Spimiu. Utgivande ftirlag iir Edi1ur.1 Uni · 
\Cf\ilaria. Sir. Stcfan For1uni1. 12:'\- 127. 
RU· 77116 Bucurc.,li . Rorn:inia - Runtii ni 
en. Prbcl :i r USS 25. 

manga ulgil'na under 1\lagnu' Barfod 
(109~ 1103). Li~a,!J i•r dc 1)'1-.a nch eng· 
ct-~a lll\ men f dn 'lu1c1 a' 1000-takl. 'il
~ctl>tllil!t 'i,ar all 'kanen m:hlc \ara ned· 
lagd.mnl.nn~; 1100. 

K1Ncn Bcndi\cn \l'ar an ,k,men ,pcg· 
l.1r en nl\cl-.ct "onmc penod 1 l)anmark' 
hl,l<lfla . · ;\\Cn den l~'1ori,l.,1 'ilu:lllnncn 
placcr:1r 'l.aucn k n ng i1r 1100. Knut den h~· 
ligc blev ntt\rcbd IOR6 och crtcnritddc' a' 
'in hmr Har:1IJ l·kn. Båda dc,~:1 arbetade 
hir .111 'l.ap01 en kungligt prcrogati' llir 
m) ntpragling med 'Yftc :111 end:" t dan'ka 
m) nt ,kulle fä cirkulera i landet. Del ii r 
milJhgt !tll 1.) rk:m till,amman' med Eril. 
Ejcgod gentun lll) men liir>u~lc bcdri,:t 
pmpaganda 1 ') fl c all kanonbcr:t K nu t. 
B1lden på Erik Ejcg<xh mynt ~kulle kunna 
\ar.t Knut den helige men ochå Erik Ejc· 
gud 'Jii lv. Innan han :\k te på \in pilgrim,rc· 
,a ti ll Jcru,akm ;\r 1103 av>adc han ~ig 
~ rnnan . Fiir re>an bchi\,tlc lwn pengaroch 
k:tns~c priig l<~dc; tic~'" mynt Iii r :111 kunnu 
ti n:tn ,ier~t den. 

Fiir lilnarinnan har gj<>rl e 11111)!t:kc l utfiir· 
l1g "11111p"utl ic. Dc 109ntynlcn tncd ll\gcl· 
1nn1iv vi,atlc >ig vara pr:ig ladc med 24 oli· 
ka 'lampa r. ~2 knmbin ation~gruppcr. med 
cnd:l'l f) r:1 nlika >tiimpchlitllningar. VarJe 
ctl\l.ill nn ni ar minutiö't bc'krivct i 1:1bcll· 
thrm od; fotogrJrer:rt. Fotografierna pre· 
'clliCr:l\ p:\ \C\ plan\Chcr. 

1\1) mli,lor. 1ypanal~'er. \lampgennm· 
g.ingar ell' giir an f) ndcl hör till dc mer ge· 
nomgångna fynden i :\onlcn. Dena gör 
h<•~en till clllll)l'kcl 'iktigttill,l.oll 'id be· 
,tiirnning !1\ F.ril. Ejcg<xh nt) nt. 

Etvt ll'istllm 

En lhrnamlig ,;1nnnan>l511ning har :\v 
l:tdktlllllllil' på 170 'idor. v;1rav 53 med 
uh•mmdentliga llirgillu,tratinncr. Uppgif
ter ge' hi1r tull hela den rika floran av ul
mi•rl.ct-ctcden med vii,cntligcn militiir 
bakt:rund frln perioden. Titeln till l roi> av
'er flcr:1 av dem ii,cn frcd'>lida giirning. 
Vcrkel har därfiir intrc>;.c <lch:\ lör andra 
:m mililiirhi,torikcr. Uharc wm imc k:tn 
teilja den mera utfiirlit:a rumiinska lexlen 
k11n v:ilja p:\ Ji)rkortadc övcrsiillning:tr till 
fran, b. cnt:cbka och tyska. En och annan 
inmlvcrlcn> liirckommcr 1yvärr i dessa. S:i 
1 ex i tie n engebka. d ii r 187::! år> medalj fi\r 
ntililiim fi\rtjiin,tcr :mgc' :tV>C l :'i :\r- tjän'l 
i , lilllcl filr 18 i del nnniut>ka originalet. 
Ol'k,:'J i iivri~tl ;ir dc h:ida lc,lcrn:r i dc11:1 
':unmanh:miinbördc' oklar.1. l\ len det rör 
'ig om bagateller i fiirh:illandc till \Cri:Ch 
hel hel . 

Det '"-u lic fOr.t alltfi•r långt an h:1r 1 dc· 
I.IIJ rcdugur.t fOr ba~grund till och ut loran· 
dc ,1\ :1ll:t dc onlnar och medaljer '"m i ord 
c)(: h hild mc.lcndc bc'~ri', a' ror tå nar· 
gruppen. D~n inlrc"cradc bn 'Jiilv liill 
Iinna 'ig till riiua i delta ,,1dr.t. \jldol.u· 
mcmcr:tdc och rekommendabla upp>l:tg>· 
vcr~ med dc" n:\gol annorlunda expo'~ 
i" o: r dc 'ena,lc 150 året!\ oroliga och krigv 
bcm:ingd:1 nomiin,l.a hi,toria. 

/lan' f S/..ii/d 
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Stcn Törngrcn: Så b~·g,::dc Ja!! upp en 
specialsamling samt ru\g r:1 myntupple
velser Utan IJrl och :'1r (Mnlmii 1993). 32 
(onumrerJde) s. Be~t~ lles fr.\n förlårrmc n. 
adress: Förening,gatan -15. 21152 Malmö. 

Få läsare av SNT har kunnat und.:å arr 
stöta på namnet Stcn Törngren (många har 
nog också tr'.iffat honom), ,~dan länge 
samlare av och utgivare av en karalog över 
dronning Krbtina> 1-ilrcn av koppar (se 
S!'\T 1991. s. 160f och s. 245). Nu beriirrm 
han merJ utiörligt mn hur han kom an bli 
int resscrJd av gamla mynt - det började 
fOr trettio år scd:m med köpet av en påse 
mynt i en ba,ar i B:1 roda (Indien). och fort
salle sedan med allehanda svenska mynt 
som förvärvades ptl al la miljliga hållunder 
många och långa resor på yrkets vägnar; 
men också på auktioner. alltifr.in Svens
sons samling del l. 1966 (Hirsch i Stock
holm). till den stora Schmitt.-samlingen 
(Spink Taisei i Zurich 1991). Vi får veta hur 
och varfor Törngren >å småningom blev 
besatt av Krist i na~ l-ören (e tt finskt. 
skingmr fynd llidrog). om han, jakt på 
Reutcrskiölds ( febravat i boken) manu
skript (som rec. också ;ett i yngre år och 
som visade sig varJ inlämnat till Harry 
Gliick i Hirsch MynthandeL påtriiffat Oem 
år efter Harrys dikl). 

Författaren går också igenom ett stort 
antal " fOrvärvskällor". >0111 >tiillts upp i al-

li1berisk ordnim!. l'r<l n Ahbtröm till Ö>tcr
lund. Ett kapitel är kallat "Myntupplevel
ser världen runt" och behandlar annat iin 
l -ören. nämligen be><•k i många länder 
och världsdela r. där Törngren på lediga 
stunder jagat. köpt och b) 11 mynt. 

!\•lan läser det lilla häftet med behållning 
och har ganska roligt åt fOrf:, mödor och 
äventvr. Rec. skall här komma med en helt 
anna~ anmärkning. kanske beroende p~ att 
han är "biblioteksbarn". 

Värt land h<t r en intcmationdlt 'ett myt'· 
ket gammaltryck frihet. Den giillande l(ir· 
ordningen är grundlag. Men i gengäld har 
medborgaren vissa skyldigheter. Ett tryc
keri - även ett privatiigt i egen kiillarc på 
landel - som producerar skrifte r llir eir· 
kularion (och dänned avses iivcn pri vat
tryckta festskrifter c. dyl. i 50 ex. fljr egna 
släktingar/vänner) mås/l' l. leverera 7 ex .. 
avsedda !lir Kungl. Biblioteket och v:\ra 
universirershibliotek. 2. sätlll ut namn pa 
tr:n'keri. tryekon och tryckcir: 

Huruvida krJv nr i uppfyllt> vet rcc. 
inre. men nr:! har inte uppfyllt;. De"utom 
saknas sidnumrering. vilket ii r gan, b irri · 
temnde. Textsidornas lav-out hade iiitt 
kunnat göms trevligare. · Tryckfelen giir 
mindre- de ne,ra människor kan inte Jii,a 
korrektur. allraminst n:ir de ~Jäi\':J ~k rivit 
texten. 

L/..J 

Riksbankens broschyrer om sedlar 

Riksbanken har gettut ett anta l broschyrer 
i ll crfargstryck om dc nya sedeltyperna fi.ir 
20. 100. 500 och 1000 kr som börj:1de ges 
ut 1985. Även dessa bmschyrcr kan vara 
värda att sarnia tillsammans med sedlarna. 
Broschyrerna beskriver ut förligt moriven 
på båda sidor av ~edlarna . Det linns flir 
varje sedel även en beskrivning av säker
hetsdetaljerna som vattenmärke. siikc.:r
hetstråd. lluore>ccrandc bild. dold bild 
(triangel). mikrotexr. koncentriska cirklar 
och koppanr~ck. Ftiljandc olib broschy
rer finns: 

l. Sveriges sedlar, Dc nya ,cd l a rna och de
ms motiv. Sveriges sedelhistoria och hur 
dagens sedlar tillverkas (20 sidor). Ileskri 
ver motiven till <tlla dc fynt nyn ~cdlarna 
men ä\•en moti ven till 500 kr sedeln mera 
detaljerat ii n ncdan~t:\cnde broschyr. Dess
utom finns sedelhistoria med bi lder av 25 
daler kopparmynt 1663, transportsedd 
1727. 6 2/3 riksdaler banco 1856 och 1000 
kr 1893. 

2. Dc nya sedlarna. 500 kronor (8 sidor). 
Den blå 500-lappcn. 

3. De nya sedlarna. 100 kronor (8 ~idor). 

4. De nya sedlarna. 1000 kronor (8 'idor) 

5. De nya ~edlarna. 20 kronor (8 ,idor). 
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6. Sveriges nya 500-kronorssedel (l sida). 
Den röda 500- la p pen. 

7. Svenska sedlar/Swc(lish Bank Notcs (8 
sidor). Beskriver dc sedlar som blev ogilti 
l!a efter 31 december 1987 samt dc iildn: 
;edlar som fonfamnde är giltiga av sedel 
serien fr.in ca 1965. Observer.J att lO 000 
kr 1958 bie'' ogiltig något ~enare. tror' :111 
den betecknas som giltig här. 

8. Svenska sedlar och mynt/ Swedish norc;, 
and coins 1992 (8 sidor). Beskriver alla nu 
l!iltil!a sedlar samt alla av Carl XVI Gu'
rafs giltiga ord inarie mynt. Observera :III 
även 10 kr jubileum 1968 iir gilt igt betal
ningsmedel. 

9. Tre sätt att upptiic:(a en l:tl sk sedel 
(självhäftande blad). Har en bild av den 
nya JOO-lappen med utpekande av siikcr
hetstråd. vaucnmiirke och unikt sedel
papper. 

fall l lfe.\(llld<'I'S.W/11 

Nils Lud \' ig Rasmusson: Medaljer och 
jet o ner s lagna a\' Kungl. Villcrhctsaka
demicn och Kungl. Viilerhets Historie 
<lth Antik\'itet~ Akademien 175]-1986. 
Text och notappamt reviderade med korn· 
plcttcring llir ?1 rcn 1953-1991 a" La r, O. 
L,gerqvist. Srockholm 1992. 1.!8 'Idor 
med ::? f:.irgplan.-;chcr och 8 S\':Jrtvita plan· 
~chcr. ISSN 0083-6796 och ISBI'\ 
91 · 7-102-228-8. Distributör: Almq' i>t & 
Wik-eli International. ca 1-10 kr. 

En kla,s i>k medaljbeskrivning har tryck!\ 
på nyn med gedigna kompletteringar av 
Sveriges friimste expert p;\ medaljer -
Lars O. U•gerq,•ist. När den för~ta utgåvan 
utkom 1953 recensemdes den av den dans· 
kc numismatikern Axel Ernst. Han 'krcv 
hl a löljande: "Den smukt udstyredc bog 
kan på det bedste anbefales alle. der ha r in · 
rcrösc for wensk medaillckumt såvci som 
li1r l:.erdomshistorie (NNUM 1953. nr 5. '· 
126-27). En modern läsare av 1992 år' ut · 
gåva kan endast instämma med detta utta
lande. L•gerqvists kompletteringar ii r 
m\ eket omlå rwnde och de som fann, i nfir
hcrcn när boken urarbetades 'et ,·ilka mö
dor vissa uppgifter krä"de. Detta gäller 
,iirskilt forteckningen över medaljmorraga
re 1753-1992. Det omfa ttande av,nittct 
med noter ha r också krävt sin man. 

/W 

Joseph Foster: The dictionary of hcrald
ry. Ueudal Coats of Arms and Pcdigrccs. 
lntroduction by J P B Brooke-Little. Nor
roy anti Ulster King of Arms. London (Stu
dio Editions). tryck t i Singapore. 1992. 
w i + 224 s .. paper back C8 99. ISBN 
1-85170-930-4. 

Författaren Joseph Foster (184-1- 1905) 
\ar ursprung ligen boktryckare i London 
men bb· snart genealogisk fiirfarrarc p~ 
hd tid och ut!!a'' bl a 1879 en k riti~k adcb
l.alcndcr (Pcallge. &1ronctaxe m1d 
Knigluage). Ar 1901 ble,· han M.A.h.c. i 
Oxford. Detta arbete. innehållande utdrag 
ur då kända medeltida vapenrullor i hol.
,rav~ordning med illu~t rJtioner. utkom 
iiirsra gången 1902. Den nya upplagan. ur
sprungl igen utgiven 1989 av Braeken 
Books. iir en ororändrad f.,ksimil . ehu ru 
med vaJlenbi lderna i fa rg. Dii rrned hl i r den 
fi>redömligt enkla medeltidsheraldiken 
iinnu men• lockande. rc1itav apri trct:mdc. 
liksom den ltirsta upplagan en gång i ung
domstiden hade varit för introdukliircn. 
viiikänd som Hcraidry Society\ grunda re. 
Vapensköldarna interfol ieras med repro
dukt ioner av de fclr England typiska mib· 
>ingsgravhällarna med vapenprydda ridtia 
re i naturlig ~torlck ("bnls~e,") och trettio 
fulbtiind iga vapen. stundom med ett >jut · 
tima l fii lt (t ex 15:e heni2cn av Norfolk l l{\ r 
bl a ,ckebkiftesdignirii;er. bjiirta kont ni\· 
ter till medeltidens stringcn>. 

L. P-11 
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AUKTIONER 

SVENSKA 
1993 
Dec Il 

UTU\NDSKA 
1993 
Det· 

1· 1 
8 
8-9 
9 ·Il 

Il 
12 
12· 1-< 

London. Gkmhninc·, 
Pari,, Bourl!ev ' 
London. Glc~dini nc·, 
f'c" Yor~ . Stad; \ 
t'ew York. Superior 
Brvs>cl. Elscn 
N~w Y<>rk. Spink · Kolbe 
Manhcim KurpHi ltis..:he 
Miinzhandlung 

I<J<J4 
Jan 6·8 Orlando. Howers & Merena 

18-20 New Y<>rk . Swck\ 
25 -27 Ra,cl. Swiss Bank 

Corpomtion 
30 Long Beach. Supcrior 

f'cbr l ( ttll'h.) Long Beach. Supcrinr 
19 Brys>cl. F.hen 
D · 26 Miinchcn. Hir>ch 
1-< Singapore. Spink Tabci 

~1ars 2 London. Spink 
9-11 o,nahriit:k. Kiinkcr 

2-<-26 :-.=c" ' h rk. BO\\Cr> & 
~ lerena 

19 Londtln. Spink 

MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 
I<J93 
Dec 10- 12 New V<!rk. l mernational 

Ntuni,untlit: Convemion 
1994 
Jan 2<J · 30 Basel. 23nJ Ba,d lnte r· 

national Ct>i n Show 

Febr 25·27 Singapore. Singapore lntcr· 
n:ttional Coin Convcmion 

Köpes 
116 Riksdaler . 1809 (Kart XIII). 1817 

114 Rtksdater Specte 1833 
1116 Rtksdater Specte 1849 

25 ore 1855 (Mycket tång text) SMF 63A 
50 öre· 1875 Kort text 

2 ore SM 1755 (utan punkt efter årtalet) 
112 Skilhng · 1824 SMF 114d 

2 öre· 1890/89. 
Sktlling Banco Mynt med ttk•r.Jnda Stdor 

Provmynt. 1 skttltng 1812. 
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1 skilling (banco) 1833 

Slen -Olof Andersson 
Småtandsvagen 20 · 611 56 Nyk6ping 

Tel. 0155126 96 16 (18.00 - 23.00) 

FÖRENINGAR 
AUNGSAS :-.IUMISMATISKA FÖRENING har möten fOr>ta tor>dagen i febnwri- april 
och oktober- december i Sparbanken, film,;~ l kl 19.00. Upplysningar: te l 0302 - 130 69. 

ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Ny;t Gä>tis kl 19.00 si ta 
ti >dagen i varje månad utom december. Aukt ion l':trj e gång. 

FAGERSTABYGDENS MYKTKLUBB >arnmantriidcr ffir~ta helgfria måndagen i varje 
m:inad (utum i juli och augu>ti ). Apollng:lrdcn vit! Alnll':igen. Fager,la. Tid: kl 19.00. 
Upply,ningar: te! 0223 · 116 71. 

f-AL U· BOR LÄ. NGE MYNT KLUBB. Möte~ lokaler Borliingc. Samlaren. biblioteke t 
Borganäsvägen. Falun. Kristincgården. Kristincg:ttan 9 - Il. Uppl td 0243 · 258 56. 

GÖTEBORGs NUtvl lSMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med rörcdrag håll e> 
;mdr:t rn~ndagen i månaden kl 18.45 i Traktliren (Tr). Köpmansgatan 20. Studiecirklarna 
möts i klubblokalen (KL), Jungtnan,gman 57. 18.30. Mcd<tljcirkeln l :a onst! och Fnto· 
ci rkeln J :e onsd. Antik · nch Medeltidsektionen 4 :c tnrsd och Utlandscirkdn sista sista 
list! i månaden. G~F. Box 5289. 402 25 Giih.:borg. Kont<&ktman: Bo Nordell , 03 1· 
lO 65 49 (dagtid). Anbud: Anders Falk. 031· I:> 3141. 

HALMSTADS MYNTKLUBB h<tr möten med aukt ion i IOGT-lokalen. Murarcg 30, 
Halmstad. kl 18.30 den fjärde måndagen i va rje 111:lnad utom jul i. Upplysningar: 035 • 
12 96 76. 

HÖÖRS MYNTKLUBB ha r möte med auktion i Hiiörs Plåts mat>al den andra torsdagen 
i varje månad lllom juni-aug. Upplysningar: Evert Olof.,son 0413 · 22 1 5 l. 

KALMAR MYNTKLUBB har mi\tcn för, ta helgfria on~t!agcn i varje månad (utom 
juni- augusti) kl 19.00 i SPF. S. Långgatan 3<J. Kalmar. Upplysningar: 0-185-1 15 52. 
0-180-159 29. 

KARLSKOGA l'UMISMATISKA FÖRENING har miitcn andraon~t!agcn i \'arje månad 
(utom j uni. juli och aug.) kl 19.00 i S· E· Bankcn. TtJ rgct. Karlskoga. Auktioner \':i r och 
hiht. Upplysningar 506 -Il eller 365 39. 

KATRINEHOLMS MY!'\TKLUBB har milten fOrsta hdgfria onsdagen i ' 'arj e månad i 
SPF-lokalen. Djulög. 51. Katrincholm. Upplysningar: tcl 0 150 · 210 45 el 15100. 

MYNTKLUBBEN KLIPPI NG EK har mynuriiff fiir>ta ti,dagen i jan.-april. sept. -dec. 
Lokal: Akersviksskolans mats~ l. N Jiirnviigsgatan . Sund;,vall, kl 19 • 2 1. Information om 
mynt. värdering. auktion. loltericr. Köp och ~iilj . Tel. 060 · 55 6-< 18. Il 35 03. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING. Mynltriiffiir med ak tiviteter och auktion 
i .. Utbildningshuset ... Åkergr. l, Lund. Upplysningar: van! 046 - 14 43 69 kvä llar 
046 · 13 46 47. 

f-ÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sanunantriidc med auktion i Folkets Hus. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i va rje m:i nat! . Upplysningar och auktionsl ista tel. 
045 1- 132 88. 

NOLA MYNTKLUBB har möten 3:c ti:;dagen varje m;)nad augusti - april. utom decem· 
ber. Lokal: Örnskcldsviks museum. Uppl. tel 0660 - 166 4K clier 0660-402 20. 

NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 1900 tredje listlagen ~:arje 
månad uwm i maj- ~ugusti i Ektorp' fritid,g~rd . Au kt ionsvisning börjar kl 18.00. Aven 
icke medlemmar är välkomna. Beställ li,t:t p~ tcl 011 - 12 50 t2 . 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte mct! aukt ion pa Gu' ta''>'ons Trafik>kola. Rådhus· 
gatan 33. Nässjii si;,ta tisdagen i varje månad utom dec. j uni - j uli . Upplysningar: tel 
0383 . 158 35 kl 07.00 - 09.00. 

SA :'IILARKLIJBBEN Nl! ~IIS. Skellcfteå har rmitcn fiiN a tor>t!:tgen i \'arje månad i NV · 
hu>Ct. konfcrensrumml't. Upply,ningar: tcl 09 10 - 18680. 

SANDVIKEK ·GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 fliNa on,dagcn i varje månad (ej 
j uli - augusti). Lokal: Valbtl Knmmunalhu>. Uppl) >ningar: tcl 0~6 - 1 8 18 36. 

SIGTUNA MYNTKLUBB har mi\1.: 8112 i klubbloblen Rmersbt:rg,viigen 27 B. Ro· 
<,cr.,berg. Upp! 08-590 381 90. 

MYNTKLUBBEN SKILLING BAKCO. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen 
i n trjc manad (utom maj - augusti ) i Huvudhihliotcket. Hunnebergsgatan 8. Linköping 
i l.indhlomsrummet l trupp kl ll\.30 - 21.00. Årligen anordna> en antik· och ,;amlar
rnii,sa sa1111 en resa till f-ri mynt i Hclsingborg. Upr ly">ingar: tcl 013 · 1212 62. 
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FÖRENINGAR 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni -augusti på IOGT. Kungsgat;m 16 A. Klubblokalen : Kungsgatan 38 A, Mal· 
mö, håller öppet varje ti sdag kl 19 -21 under seplember - maj. 

SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING. Möte 12112 kl. 16.00 p~ Servicehuset Ba· 
garen. Hertig Johansgatan 22 A. Skövde. Upplysningar: te l 0500· 48 08 50 (Thord 
Lundh). 

SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB. Mölcn på Folkare fotoklubb 16112.20/ 1.24/2. 
17/ 3.21/4. 19/ 5. Telcg. 19. Avesta. Upplysningar: tel 0226-562 78. 

TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar
banken Skånes samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktio· 
ner. föredrag. lotterier mm. Upplysningar: te l 0410 · 241 31. 

TÄUE MYNT K LUBB. Södcrtiiljc. har möte i Bridgesällskapets lokaler. Köpmangatan 7 
kl 19.00 andra tisdagen i varje månad utom juni. juli. augusti och december. Upplysnin· 
gar: tel 08-552 403 78. 

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA sammanlriidcr under hös:en i Universitetets 
myntkabinen tisdagar kl 19. 71 12: L. O. Lagerqvisl. Sl:•gen vid Fredrikshamn och 
Svensksund - medaljerna. Upplysningar: 018 • 30 27 12. 

VETLANDA NUMISMATISKA FÖR EN l f\ G h:~ r möte med auklion sista fredagen i var
je månad ulom december på Kullurhuscl, Storgman 20. Vetlanda kl 19. 15. Visning fnin 
kl 18.15. Upplysningar: 1cl 0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00. 

VILLSTADORTENS M YNTK LUBB. Srnålandsslenar, harmölen andra måndagen i var
je månad tllom juni, jul i och augusti. Föredrag och dyl fl)(js av auklion. Servering. Upp· 
lysningar: tel 0345 • 112 95. Lokal: Bibliotekcl, Smålandsstenar (källarlokalen). 

VÄRENDS NUMISMATISKA FÖREN ING har sammantriiden med auktion i Röda Kor
sets lokaler Hovsg Il. Växjö 2112. Upplysningar: 0470 · 77 31 14, kvällstid. 

VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har rnölcn fOrsta torsdagen varje månad ok· 
tober -maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika. 

ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3. 
Upplysningar: te l 019-24 60 97. 

Bli medlem i 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN! 

Arsavgiften är 175 kr. 
Som medlem får Du SNT automatiskt. 

Du kan också 
enbart prenumerera på tidningen. 

Det kostar endast 125:- per år. 

SNT 8 · 93 

Föreningsannonsering 
Från och med nr l • 94 

kommer fö reningsannonserna 
att få ett annat utseende. 

Stående annonsering upphör 
och ersätts med tillfiilliga 

meddelanden inför möte med 
utsatt dalum och speciel la syflen . 

t. ex. fOred ra g och auktioner. 

De nuvarande annonserna 
kommer alltså alt slopas. 

Nya meddelanden 
insändes till redaktionen. 

Till SNTs läsare 
D•' och då hör läsare av sig till 
SNTs redaktion angående inne· 
hållel i tidningen. Del uppskallar 
vi mycket! Ibland giillcr det sak· 
innehållet i någon arl ikcl. ibland 
synpunkter på tidningens artik lar 
i största allmänhet. 

Alla vill läsa mer om sina egna 
favoritom råden. En del vill all 
SNT skall innehålla mer om sed· 
lar, polletter eller g<tmla mynt. 
andra anser att del är för mycket 
om just dessa ämnen och vill all 
tidningen islället mest skall be· 
handla nyheter. 

Redaktionens målsättning är 
att fil fram en seriös numismatisk 
tidskrift. som kan tillgodose säviii 
specialister som amalörer. Vi vill 
att tidningen ska ha clt gol! an· 
seende även utanfOr fåreningen. 
Med der material 1·i får in forsö· 
ker 1·i göra mrje 11wrmrer så om
l'äxlande som möjligt! Dc1u1 är 
inle alltid liitl. Vi anser också au 
det är viktigt all artik larna håller 
hög kvalilel och lämnar korrekta 
uppgifler, vilket imc är samma 
som <III de är tunga och svårlästa. 

SNT är en medlemstidning. 
Dc flesta skribenter häm1as från 
medlemskåren - m;tn kan siiga 
au medlemmarna på så siitl ska· 
par sin egen lid ni ng. Ingen fOrJ:1t· 
lare erhåller honorar. v;~rför del 
är svårt all beställa artik lar önska· 
de av läsarna. När det gäller 1.cx. 
nya my n l kan v i bara konstalera 
allmånga vill läsa om demmen Iii 
vill skriva. Hiir behövs fler frivi l· 
liga krafter! 

Redaktionell 
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idoingen 
A4·fonnat, lättläst, vackra bilder, i fårg, aktuell, med värderingsprlser, om historia och konst, 

varierande, för samlare, om auktioner och mässor, Internationell, objektiv, fönster mot mynthandeln, 
om händelser, nära myntmarknaden, lärorik, kon sagt · Vad varje samlare behöver veta om mynt! 

Utkommer i Januari 1 994 
KÖP DEN HOS DIN MYNTHANDLARE ELLER PRENUMERERA 

Helårsprenumeration: 
Sju nummer direkt l brevlådan 
kostar under hela 1994 endast 

Kr 250:-
(ÖVrfga Norden SEK 280:·) 

Postgiro 482 06 15 - 5 

Du som prenumererar före 15 december får även en "julklapp" i form av 
ett färgtryck med Sveriges Regenter (Värde 40:-). Sändes med första numret. 

God Jul! 
myntinformatÖren, Swreplatsen l, 411 39 Göteborg. Telefon l Telefax 031-18 39 60. 


