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TIDEN GAR FORT ...
Snart är det för sent att lämna in bättre enstaka
objekt till vår auktion den 9 april 1987 med
visning i Stockholm och Malmö. Kontakta oss
därför omgående för ytterligare informatio n,
kostnadsfr i värdering etc.
Inlämning ar mottages även i vår Skånefilial.
,/'?

IAKOBSGATAN 10, UOX 16256. 103 25 STOC KHOLM.
TEL 08-1-12-1-10

AUKTI~VERKET

ENGEI.BREKTSGATA N 7. 211 33 MALMÖ .
TEL 040-11 20 26

L _MYNT /
AO STOCKHOLMS AUKTIONSVERK

SVERIGES MYNTHANDL AREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 23 före·
tag i 11 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sin slag i Sverige. Samtliga är
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet
mot myntförfalskningar- Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill
varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
De nuvarande medlommerna lir:
B. Allistroms Mynthondel AB
Kungsgatan 28, Box 7662
10394 Sthlm 7. tei OB-140220

Myntttl Molmil
SJora Nygatan 17, 21137 Malmo
tal 040·129930

Speela Mynthondel HB
Storgatan 19
57400 Vetlanda,tol 0383·15301

Amneklevs Mynthondel
Skolgatan 20. 602 25 Norrkoping
101 Ot 1- t02950

Mynthuset
Biblooteksgatan 5. Box 7049
10386 Stockholm. tel 08·205181 , 206052

S trandbergs Mynt & Frimirksllandel AB
Arsenalsgatan 8, Box 13n
10391 Sthlm,tel 08·208120

Hlrsch Mynthandel
$tu roplan 4
114 35 Stockholm, tel 08· 11 05 56

Ulf Nordlinds Mynthandal AB
Nybrogoten 36, Box 5132
102 43 Sthlm, te l 08·62 62 61

HB Thörn ströma Mynt & Sedlar
Apotokarogoton 8 C
58227 Linköplng,tol 013· 13 5465

Karlskrona Mynthandel
Hantverkargalan t t
37t 35 Karlskrona, tel 0455-8t3 73

NorrUlle Mynthandel AB
Tullporugatan 13. Box 4
761 00 Norn6tje. te l 0176-168 26

ncalon Mynthondel
stureplatsen 3. 411 39 Göteborg
tel 031 ·2081 11

Rune Larsson Mynthondel
Ostorlånggatan t5. 502 32 Borås
tol 033·11 0315

Numls Mynt & f<lmirkshondel AB
Kaserntorget 6, Box 2332
40315 Goteborg. tel 031·133345

R. UpPlirena Mynthendel
Fågelsångsgatan 5, 252 20 Helsingborg
te1042·110101, 1367 42

l unds Mynthandel
Klostorgatan 5
22222 Lund. tel 046· t44369

J . Pedersen Mynthandel
Skotgotan 24, 50231 Borås
tol 033·11 2496

Ingemor Wo III n Mynthondal AB
Kungsgatan 4 B 2'1z tr, Box 7317
10390 Sthlm. tol 09·100057, 100058

Ma lmö Mynthandal
Kalondegatan 9, 211 35 Malmö
tol 040·11 65 44

Peo Mynt & Frlmiirken AB
Drottninggatan 19. Box 16245
10325Sthlm. tel08·211210

H6kan Wasterlund Myntliandal AB
Vasagatan 42, 11142 Stockholm
tel 08· 11 0807

Mynt & Medaljer HB
Sveavägen 96, Box 19507
10432 Stockholm,tel 08·343423

Sellnt Mynth ondel AB
Regeringsgatan 6
11153 Stockholm, tet. 08·115081

SVERIGES MYNTHANDLAR Es FÖRENING
Box 19507, 10432 Stockholm, tel 08-343423
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••
FORENINGEN

ORGANFÖR
SVENSI{,.\ NUMJSMATISKA
FORENINGEN
Östermalmsgatan 81
114 50 Stockholm
Telefon 08-67 55 98
(tisdag-fredag kl 10.00-13.00)
Svensk Numismatisk Tidskrift:
Postgiro 42 30 50-4
Bankgiro 2 19-0502
Svenska Handelsbanken
S!\T utkommer den l
i m§nadema februari-maj och
se ptember-december
Prenumeration: helår 90:ANSV ARIG UTGIV ARE
Nils-Uno Fornaoder
REDAKTION
Hans Franzen
Madeleine Greijer
(program , föreningar,
aktuella auktioner)
Torbjö rn Sundquist (annon sering)
Ma11uskriptgranskning
Lars O. Lagerqvist
Redaktionssekreterare:
Margare ta Klasen
(ad ress och telefon se ovan!)
ANNONSER
Bokning
Telefon 08-67 55 98 (kl 10-13)
Annonspriser exkl moms:
2 sidor (mittuppslag)
2200:2:a omslagssidan
1450:omslagets 4:e sida
1800:II I sida (15 1x2 14 mm)
1200:850:2/3 sida (99x2 14 mm)
1/2 sida ( 151x 105 mm)
650:1/3 sida (47x2 14 mm)
450:1/4 sida (72x 105 mm)
350:1/6 sida (47x 105 mm)
250:1/12 sida(47x50 mm)
150:-

Sista materia/dag:
Den l :a i månaden
före utgivning
Heloriginal alt
manus och gärna skiss.
Sändes till SNT.
adress cnl. ovan.
Annonser som ej är förenliga
med SNF:s. FIDEM:soch
AINP:setik
kommer au avböjas
Tryck: Ordfro nt. Stockholm 1987
JSS N 0283-071X

Vårprogrammet 1987
Om ej anna t a nges, hålls mötena kl 18.30 på Sandhamnsgatan 50 A
(riksantikvarieämbetets lo kaler, tag buss nr 41 till Rökubbsgatan eller
T-bana till Gärdet).
Feb
10 Juniorträffme d närvarolotteri . Se separat notis.
18 Källorna till Olov Skötkonungs historia och
mynten. La rs O. Lage rq vis t berättar.
JO 50 år som myntsamlare . Carl-Axel Lindblom
Mars
kåserar.
April
8 Svenska kronesedlar samt mä nniskor och hände lser från de n tiden. Lennart Wallt! n berättar.
25 My ntauktion i Sessionssalen. Historiska museerna. Stockholm.
16 Årsmötet. Storgatan 4 1.
Maj
19 Programmet meddelas senare.

SNF:s kansli
ha r postadress:
Östermalmsgatan 81 , 2 t rö g,
114 50 Stockholm.
Telefontid tisdag- fredag 10-13,
te l 08/67 55 98.
Besökstid 10. 30- 12.30.
Semesterstängt midsommar - l
sept.

KÖPGAMLA
NUMMER ELLER
HELA ARsGANGER
av MYNTKONTAKT/
SNT- FINNS HOS
KANSLIET 08157 55 98

BEGÄR FÖRTECKNING
ÖVER UTIERATUR TILL
SALU HOS SNF! SKRIV
ELLER RING 08/67 55 98

Identifiering och
datering av arabiska
mynt 700-1000
Onsdagen den Il februari kl 18.00
(precis), Frescati, rum D 220 (professor Mats P Malmers doktorandseminarium), Gert Rispling.

David Wretling 19011986
En minnesutställning över Wretlings verksamhet som medaljkonstnär ö ppnades i december
och pågå r till mitten a v februari .
Den kände s kulptöre n, e lev till bl a
Carl Milles, har gjort ett stort antal
medaljer, framför allt porträtt i
präglad form. Här visas såväl modeller som de färdiga produkterna.
Denna utstä llning presenteras
utförligare på s 19.

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris : 20 kr+ porto
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Svenska officiella belöningsmedaljer
A v Leif Påhlsson
Medaljer såsom belöningsmedel
eller utmärkelsetecken ha först i
förhållandevis sen tid systematiskt bearbetats i Sverige. Pionjärarbetet därvidlag är dåvarande
kanslisten vid Kungl. Maj:ts
Orden fil. dr (och med. kand.)
Ernst E. Areens (1882- 1943) De
nordiska ländemas officiella belöningsmeda/je r, heders- och minnestecken f rån 1500-talet till våra
dagar(Stockholm 1938). Såsom titel n angiver, behandlades endast
officiella medaljer etc. (jfr nedan).
Fil. dr Bengt Thordeman framhöll
i sin recension därav ("Belöningsmedaljernas historia", Svenska
Dagbladet , 28.8.1938, söndagsbilagan s. 2), att "det skulle vara värdefullt om dr Areen nu ville utsträcka sina forskni ngar även till
de halvofficiella medaljerna, /---/
Ingenstädes kan man inhämta
upplysning härom".' Samma författare har i en "unde rstreckare"
("Giv ät Stål en penning även ... ",
SvD, 15. 12. 1942, s. 19) anfört :
"Frågan kan synas trivial, me n det
är väJ ändå inte alldeles utan sin
komik att en nyinrättad medalj ,
avsedd för vaktmästare och liknande befattningshavare vid en
mycket civil statlig institution, bäres i tapperhetsmedaljens ärevördiga band eller att en medalj för
förtjänster om hembygdsvärden
bäres i samma band som svärdsorden !" Därav torde framgå , att nya
tillstånd icke borde givas villkorslöst, utan förutsätta att vissa missförhållanden avhjälpas; sedan
dess har i stort sett endast hänt, att
i en ri ksdagsmotion häromåret
(1 984/85:2327) krävts en enhetlig
instans för handläggning av officielJa medaljärenden.
Under 1700- och 1800-talen utdelade
Kungl. Maj:t ett flertal medaljer med
olika inskriptioner och band- ofta Vasaordens gröna - såsom de för jordbruksföf\iänster resp näringsinsatser
och välgärn ingar avsedda Länder fridsamt intagne" (utdelad 1765- 1841) och
"luvat indulgere labori'' ("'det är hugnesamt att ägna sig åt arbete'"; slagen
till minne av Vasaordens instiftande
och utdelad ITI6-1821) samt "" Förnyttiga uppfinningar" (utdelad 1865) och
dess latinska version "Quod in ven tas
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vitam e.rcoluere per artes"" ("därför att
de genom uppfunna konster gjort livet
rikare": utdelad 1860) m n. vilka visserligen aldrig upphävt s men sedan
länge fallit i glömska.' Genomeli kung·
ligt brev 30 maj 1805 instiftades den
sistnämnda jämte bl a "'Ilande/ oclr
slögder"" (aldrig utdelad) samt förnyades För dygdig flit oclr slågd. Länder
fridsamt intagne, I/lis quorum (se nedan) och Swensk Bergsmans /reder.\ ·
märke (se nedan).
Under 1800-talet förHinadc s ett flertal minnesmedaljer av olika medlemmar av Konungahuset. Bland dc mc m
kända märkas "Memoria' pignus··
(""minnesgärd'": 1840-1858) och ""In J IIi
memoriam·· (""till minne av sig [dvs utdelaren]'": 1859-1909).

l de t följande bortses från dessa
historiska utmärkelser. Det vore
såväl missvisande som utan praktiskt värde, at! söka inordna dem i
ett slags aktuell ordningsföljd. Dc
första officiösa anvisningarna därvidlag ha dr Areen och legationsrådet greve Sten Lcwenhaupt
(1882- 1969), härold vid Kungl.
Maj :ts Orden, till upphovsmän,
nämligen i Ilen populära handledningen När och hur böra ord11M
bäras (Eskilstuna 1929, 2. uppl.
1943,3. uppl. 1953); from 2. upplagan (s. 54) knäsättes ancienniteten, dvs inplacerande efter instiftelseåret, bland de allmänna reglerna. Eljest ha principerna något
varierat genom åren, dock så all
kungliga minnestecken alltid placerats före ordnarnas riddartccken, medan ordensmedaljerna ej
omnämndes i l. upplagan för au i
2. upplagan -liksom i hovkamreraren fil. kand. Arvid Berghmans
( 1897- 196 1) Nordiska riddareordnar och dekoratio11er. Malmö
1949, s. 228- placeras mellan de
av H. M. Konungen personligen
(dvs i hovprotokoll) och av Kungl.
Maj:t (dvs i konselj) utdelade medaljerna (s. 50-l) och slutligen i 3.
upplagan (s. 50) placeras före
dessa bl'lda kategorier (alltså såsom huvudprincip vid lika storlek
och metall). Fr o m 1957 knäsat tes
i Svenska Kungl. ord11ar och medaljer (En översikt). utgiven av
sekreterareämbetet vid Kungl.
Maj:ts Orden, såsom ny princip enligt uppgift på konung Gustaf Vl

Adolfs personliga önskemål - att
"konseljmcdaljerna" placerades
före hovprotokolls- och ordensmedaljerna i nämnd ordning; denna princip iaJmogs äve n i de tre
utgåvorna av Ordenskalendem
(1958/59, 1963 och 1969).
Här upprättad förteckning över
svenska officiella utmärke lser
med aktualitet under innevarande
århund rade bygger väsentligen på
mitt arbete Europas ordnar i fiirl:
(den svenska väsentligt utvidgade
och omarbetade upplagan av
cand. theol. P. O. Hieronymussen, Europmiske ordner i farl'cr,
Köbenhavn 1966). Arbetet var i
stort sett klart 1970 med rättelser
och tillägg fram till 1973. (!å projektet avbröts.) Det bör anmärkas.
att Areens arbete (1938) icke upptog sådana av Kungl. Maj:t instiftade medaljer, som utdelades av
statliga myndigheter eller akademier; dc mäste emellertid betraktas såsom ''officiella"'.' För fullständighetens skull redovisas
även krigsutmärkelser. även om
endast Krigskorsets placering var
förutsedd i 1952 års ordensstadgar
(59 §), medan det eljest blott är
fråga om förslag från 1951 års
krigsdekorationskomm ille (KOK
51);' enligt marinstaben.. betraktas
bestämmelserna för Orlogsnottans förtjänsttecken (hederstecken) ej såsom upphävda ehuru dc
"onekligen är föråldrade".•
Till följd av att svenska ordnar
(r~ m 1975 ej längre förlänas svenska medborgare ha "hovprotokoiJsmedaljcrna'' fro m årgång
1978 av Hovkalendern placerats
före riddarord narna. Den inbördes
ordningföijdcn fastställdes 14
febr. 1975, dock så att efter ändring 15 febr. 1980 att gälla fr o m
den l juli 1980 Serafimermedaljen
placeras först. Obsoleta medaljer
regleras ej av nu gällande bestämmelser.'
Ordning~följd

Svenska utmärkelsetecken (bröstdekorationer)
Svenska kungl. minnestecken och
i hovprotokoll förlänade medaljer
placeras till höger om riddartce-

ken. Medaljer (förtjänsttecken)
placeras till v~inster om Seralimerordens lilla tjänstetecken resp
riddareller
ledamotstecken
(Svärdsteckcn).
medalj
med
Kunglig krona (med företräde för
officiell medalj) framför annan
medalj samt, inom varje grupp,
medalj i guld framför medalj i silver. även om den senare är utförd i
större format än den förra. Medaljer av samma metall, storlek och
huvudgrupp placeras efter anciennitet, dvs efter instiftelseåret.
Officiell medalj i 8:e storleken bäres före grupp 4-8 tillhörande
medalj av samma metall i 5:e eller
6:e storleken.•
A11u1.· Under mo m 4-1 O nämnda
kungliga medaljer sammanfattas
under benämningen ''officiella"
medaljer. Samt liga få utan särskilt
tillst!lnd bäras till uniform.
No/er: ·
' Ett ofulls tändigt urval har dock dr
1 ib Ludvig Rasmusson sedermera
givit i den tillsammans med Thordeman författade vägledningen M e·
daljen !(enom liderna. Kungl. Myntkabinettets Medalj~al. Stockholm
1942. s. 54-58 (jfr s. 47-54).
:Torgny Lindgren. " luvat indulgerc
labori 15]. Sarnom medalj till man och
hus tru". My lllkonwkt, nr 2, mars
1982. ~. 40-4 1. den s .. "luvat indulgere labori. En över&ikt och ett hittills
opublicerat utdelat exemplar". Myn t
& Medaljer (Stockholm), Lista 381 B.
Ahlström Mynthandel AB), Dec.
1971. s. 3: jfr riksdagsmotion 1984/
85:1964.- Karl Lofwöm. "'För nyttiga uppfinningar' . En medaljhistori~k ~tudie'', Nardisk Numismatisk
Årsskrift 1961. Lund 1962. s. 138147. Thordeman~ ovan anf. "streckare" (1942): jfr indu~tridep. Dn r 558/
1971.
' Kapitle t "Anvisningar för bärande av
ordnar och andra utmärkelsetecken"
publicerat i tid skrifte n W/ W:SEXare
(Falke nberg), 3R. nr 3, (ju ni) 1984, ~.
37-43 (med åtta iii.). och nr 4 (okt. )
1984. s. 42-43. Av a.a. förelåg 3. korr
delvis i ombrutet ~kick.
• l mot~ats till exempelvis Riksantikvarieämbetets förtjiinstmedalj. ~om
icke in~tiftats genom konselj- eller regeringsbe~lut utan av myndigheten
själv: om denna c kommande uppsats i riksantikvarieambetets och statens historiska museers å rsbok.
> Se förf:s uppsats "Svenska krig~de
korationcr", M eddc•lande XXXXIXXXX II frtinArmhnmeum 1980-82.
Stockholm 1984, s. 207- 218 (med
statuter för Krigskorset l; d:o. "krigsdekorationer", Tulll!nS Militära B e-

flil.wtbildningsförenings
Tidning
(Göteborg), ärg. 30. våren 1985, s.
27-31.
6 Försvarsstaben
1974-03-28. Fst beteckning PV 980 (statuterna avtryckta i Meddelande från Armemuseum
XXXXI-XXXX/1. s. 216-7).
' 1 1/ovka/enderns "placeri ngslis ta"
placeras innehavare av Kon:s
GM 12mkedja närmast efter se rafimerriddare sedan årgång 1979,
GMiql8mkedja närmast efter föregående sedan 1980 (medalj erna jämställda - dvs efter tilldelningsår- sedan å rgå ng 1985), samt Kon: s
G M 12mscrafb närmast efter överstar
av l :a graden (motsv.) sedan 1981
(sedan 1982 rentav närmast efter generalmajorer).
3
Flera exemplar kunna bäras av samma medalj; så erhöll dansören vid
Kgl. Thcatern Carl Magnus Stenqvis t
GMbg5 1864 och. numera såsom fd
materialförvaltare. GMbg8 1890,
medan kontraktspros ten teol. d r
Gmhna r Hogncr i Ny köping hade erhållit GMbg5 1897 oc h ånyo 1907:
avancemang inom GMJSMnor var
rentav reglerat (se t ex domäns tyrel~enS. II : IOOI d . 2613194 1 till samtliga
överjligrnästare).

l nedanstående förteckning uppta-

gas i regel ej sådana obsoleta
(=föråldrade) utmärkelsetecken,
som rimligtvis ej längre ha några
nu levande innehavare. (t) betyder au dekorationen - utan au
vara formell t upphävd - ej längre
utdelas, t att den är obsolet (dvs
på grund av sin karaktär endast
förlänades temporärt). Metall angives inom parentes (liksom siffra
för storlek) efter förkortningen,
såframt dylik ej eijest framgår därav. Årtalidatum betecknar instiftande (belagd tillkomsttid), ev. ytterligare nu gällande stadgar/regler (motsv).
l. Kungliga Serafimerorden ( 1748,
1974 6/12 o. 17112; fr o m 1975 endast
utländ sk s tatschef och därmed jämställd - RSerafO/LSerafO (svenskar:
RoKavKMO/LoKav KMO)
2. Krigsutmärkelser (e nligt KOK 5 1
utredni ng)
Riddarvärdigheterna
med
Kungl
Svärdsordens stora kors (1788, 1814)Rms tkSOikliRrnstkSO (= "2 kl"); bäras såsom halskors med bröstdekora·
tioner (svärd)
Medaljen "För tapperhet i krig" (KOK

Nor<. o s TJÄ ~N A.N
111.)
l t~l

BLI M EDLEM l SNF GOD SERVICE UTLOVAS.
ANMÄLNINGSBLANKETI
TEL 08/67 55 98

tisd- fred 10- 13.

Nordstjlimemedaljen bäres i del dr
1974 (from l jan. !975) fastsiiitida
ljus1 mellanblåa val/rade bandel med
gula kanft>r- Del i kungligt brev den 22
dec. /84/ fas/Ställda högbida bandet
m ed gula kanter (egemligen kantriin der)för konseljm ed a(jerna , numera regerings m eda/jerna (ink/. F ör nit och
redlighet i rikets tjänst och F<Jr fiJrtjiinster om Ulrikesförvaltningen)- h lir
i bredd för medalj av 8:e s torleken hur des.w tom bida s /adkanter.
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51 förslag) - TM (i guld av 8:e storleken)
Medaljen "Mod och vilja inför
fienden" (KOK 51 förslag) - MVM (i
silver av 8:e storleken) - båda dessa
med Konungens bild på åtsidan och
kunglig kro na
Kungl Svärdsordens krigskors ( 1952
22/3 i tre klasser) - SOKrklkJ/2kl/3kl
(SO:s band med uppåtriktat svärd, för
l :a klassen högst tre stycken förupprepad förläning)
3. Kunglminnestecken
t Konung Oscar ll:s och Drottning Sofi as guldbröllopsminnestecken ( 1907)OIISGtmt (i guld)
t Konung Oscar Il:sjubileumsminnestecken (1897)- Oll:sJmt. i silver 0 11 :s
JSmt
t Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen ( 1948 2 1/5) - GV:sJmtll (i guld)
t Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-åndagen ( 1928 2515) - GV:sJmt (i guld)
t Kronpri ns Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj
(1906)- GVSbm (i silver)
t Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen
( 1%7 29/8)- GVIA:sMM (i silver av
8:e storleken)
t Ko nung Gustaf V:s minnestecken
( 1951 16/2)- GV:sMt (egentligen silvermedalj av 8:e storleken).

4. Av Konungen i lwvprotoko/1 /örlii·
nade medaljer (nu v bestämmelser 198 1
6/10)
Serafimermedaljen ( 1748, 1974 26/4 angående överförande från ordenskapit·
Jet till riksmarskalksämbetet)- SerarM
(i guld)
H. M. Konungens medalj ("Hovmedaljeo ..: 1800? reorg. 197 5 14/2) Koo: sGM12m
kedja 112mserafb/8mserafb/8mhb/8/GM/SM8
H. M. Konungens medalj i specialutförande i anledning av USA:s 200-årsj ubileum ( 1976)- Kon:sGM/SMusa8
Littcris et artibus ( 185213) - GM leta(8)
Prins Eugen-medaljen (1945 22/6) EuGM(8)
Prins Carl-medaljen (1946 8/2 utan
band i drygt 20:e storleken, reorg. 1975
14/2 med band i 8:e storleken) CariGM
5. Kungl riddarordnar (nuvarande
stadgar - för Ser.UO och NO - 1974
17/ 12, tidigare föralla -utom CXIII:sO
- 1952 22/3)
Kungl Serafimerorden ( 1748) - tjänstetecken (riddarvärdighet markeras på
bandspänne före alla svenska dekont·
tioner oc h med bredare band)
(t) Kungl Svärdsorden (1748) Svärdsordens krigskors ( 1952) förti!·
ses bäras frlimst (se ovan)- KmstkSO/
KSO l ki/KSOIRSO(ki)/RS02kl CLSO
förutsedd)
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Kungl Nordstjärneorden ( 1748, 1974 61
12 o. 17112 med nytt band för utlänningar och delad riddargrad) KmstkNO/KNO l ki/KJ,IOIRNO
el
LNO (l kl) IRNO el L N02kl
(t) Kung.! Vasaorden (1772)- storkorset går fö re Svärdsordens storkors KmstkVO/KVO ikl/KVO/RVO
el
LVO( Iki)/RVOel LV02kl
Kungl Ca rl XJII:s orden (1811)- vid
markering
på
bandspänne
RCXIII:sO
Seralimermedaljen ( 1748)- markeras
ej på bandspänne (enligt tidigare
ordensstadgar -jfr ovan)
(t) Kungl Svärdstecknet (1850 26/6)dock ej vid markering på bandspä nneSvm (="svärdsman")
(t) Vasatecknet (1895 1217 o.- i protokoll - 25/ 11) -endast för utlänningar VTn

6. Av Konungen i ordenskapitel förfii·
nade medaljer Gfr m om 4 och 5)
(t ) Svärdsmedaljen (1850 26/6- SvM(8

i silver)
Nordstiämemedaljen (1986 15/4) NGM(8)
(t) Vasa medaljen ( 1895 6/1 1 o - i protokoll- 25/ 11) - VGM8/5NSM8/5

7. A v regeringen IIIdelade Kungl me·
daljer (tom 1974 förlänade av Kungl
Maj:t i statsrådet)
(t) För tapperhet i fält eller För tapperhettill sjöss (1789 28/5. i guld 1808 15/5)
- G M/SMtflts(8)
t För berömliga gärningar i anledning
av Spetsbergsexpeditionen 1928 ( 1928
10/8) -GMbgSpb8/5mserafb (i nalles Il
resp 17 ex.)
III is quorum meruere labores ( 1785 12/
l)- GMiq l8mkedja/12/8/5
För berömliga gärningar ( 1832 30/6) G Mbg 5/SMbg8 (Gmbg Ssenast 1927)
Sui memores alios fecere merendo
( 1805 30/5)- endast för utlänningar G Msmafm5/SMsmafm8 (G MS senast
1926)
För mod och rådighet till sjöss under
farofylld tid ( 1941 10/1)- med ankare
på bandet - GMmors(5)
För nit och redlighet i rike ts tjänst
( 1803 17/1. endast GM6 1947 23/5, alternativutmärkelse 1968 19/4: jfr nedan)- GM nor
För medborgerlig förtjänst (1832 30/6)
- GMmfl8kedja/12/8/SS Mmf8
För långvarig och trogen tjiinst ( 1893
24/3 såsom GM5. ehuru tild re =jfr
Ko n: sGM/ SM: nuv inskrift 1941 23/5,
bekräftat 195 1 19/ 1) - GMiott (inalles
12 ex)
För omsorgsfull renvård ( 1897 10/9 ss
SM8, 194417/3ssGM5)-GMrenv(inalles 18 GM o 12 SM)

8. l hovprotOkoll fOrt/l f(Jr/lJnade
Kungl. medaljer (av engångs karaktär)

t Gustaf V:s olympiska medalj ( 19 12
26n} -GV:s0 1M (i silve r av 8:e storl. )
t Gustaf V:s postföreningsjubileumsmedalj (1924 6/6) - GV:sPostJubM (i
silver av 6:e storl. )
t Minnesmeoaljen över kolonien Nya
Sverige i Amerika ( 1938 2/4) - Nya
SvM (i silver av 8:e storl. )

9.. A v Kungl. Maj:t förlänade ii r/t liga
utmärkelser

t Guldvasen till kronprins Gustaf (IV)

t\lhl,: 'l
illl!illllliill)lfil!lltill'hli1tlllihliiiiHiiltllillll111illi•IIIIJ!,

Prins Carl-medaljen bäres sedan / 975 i
el/ ' 'iii band med bre/l gult millparti
oclr röda kanter (jfr Myntkomakt
/978:-1 , s l 17 - Prins Eugen-medaljens
band har istället bida kall/er. Se även
Svensk numismatisk tidskrift nr 61
/ 986. s. 158, om ändrade be.\'tiimmel·
.rer fb r n·å äldre belöningsmedaljer.
ursprungligen IIIdelade "all /i.irva·
ras").

Adolfs faddrar ur bondeståndet (1778
27112, ärftligt 1782 14!5, bekräftat i
febr. 1787) - bröstdekoration utan
band
t Sven Elfsson-medaljcn (1787 1611,
band 1831. senaste tillstånd 1850)- l
silver av 8:e storleken (G ustaf l:s bild,
utan krona)
10. Övriga officiella medaljer. instifta·
de av Kungl. Maj:t oclr utdelade av
statliga myndigheter oclr akademier
Fö r nit och redlighet i rikets tjänst
(1 974 26/4; med senaste ändringar 1979
13/9 o. 198118/6;fr om 1975delegcrad
till underl ydande statliga verk oc h
myndigheter- jfr ovan):
För förtjänster om utrikesförvaltning·
en (nådigt till stånd 1976 27/1, instiftad i
departementsprotokoll 1976 7/6) GMutr(6) - Utdelas av utrikesminis-

tern i departementsprotokoll
Svensk bergsmans hedersmärke för
snille och flit (1756 19/11, 1805 30/5)SvBmHm (silver av 9:e storleken; med
sinnebilder, utan krona, bäres i knapphälskedja) - Utdelas sedan 1982 av
Sveriges geologiska undersökning
(urspr. Bergskollegium, 1858- 1973
Kommerskollegium, 1973-1982 Statens industriverk); 2 ex utdelade 1976
(t) Örlogsflottans
förtjänsttecken
(1789 6/4 i två grader) fl Ftn
t För befrämjad vaccination (1813 5/5,
1818 8/4 tillägg av band i vissa fall)GM/SMvacc(9)mb/ub - Utdelades av
medicinalstyrelsen och upphörde genom tillkomsten av 1916 års vaccinationslag (senast med Gustaf V:s bild,
utan krona)
t Kungl. Vetenskapsakademiens silvermedalj (1871 29/12; med Akademiens sinnebild, utan krona)- Av engångskaraktär (7:e storleken)
Kungl. Universitetets i Uppsala medalj För trohet och nit (1928 26/10;
Gustaf Il Adolfs bild och med kunglig
krona) - UUGM(8)
Kungl. Musikaliska akademiens förtjänstmedalj " För tonkonstens främjande" (1944 13/10; akademiens sigill
och kunglig krona)- MA:sGM(9)
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj
(1949 30/6; Gustaf Il Adolfs bild och
kunglig krona)- HA: sGAM (i guld av
8:e storl.)
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens förtjänstmedalj (nådigt tillstånd 1967 7/2: Gustaf VI
Adolfs bild och kunglig krona) HA:sFGM (i guld av 8:e storl.)9
Kungl. Vetenskapsakademiens förtjänstmedalj, benämnd "Konung Carl
XVI Gustafs medalj" (nådigt tillstånd
1974 13/2)

Intressanta varianter
på Oskar Il:s 2-ören
A v Christian Hamrin
Uppmärksamma samlare upptäcker då och d å varianter i sina
samlingar som de sedan förgäves
försöker finna i våra vanliga värderingsböcker. Intresset för varianter är och har alltid varit stort
bland samlare. Desto märkligare
är det att forskningen på detta område varit så begränsad och sporadisk, och att kunskapen om varianter fonfarande i ston är en vit
fläck på den numismatiska kartan.
Det är min förhoppning att denna
artikel ska lyfta några slöjor samt
bidra till en ny syn på Oskar Il:s
tvåöringar.
P å åtsidan finner man åtskilliga
varianter 1874-1905. I och med

unionsupplösningen 1905 gjordes
en helt uy åtsida som präglades
1906-7. På denna senare finns inga
varianter varför jag lämnar den utanför denna artikel.
l. Om vi böljar med åtsidans krona så finns den i tre olika utföranden mellan 1874-1905. Om
man benämner de tre krontyperna efter det första året d e förekommer så kan man tala om
1874, 1881 resp!!ktive 1889 års
krontyper. Man kan bland annat skilja dem åt genom att räkna pärlorna i kronbågarna från
vänster till höger vilket ger följande uppställning:
Kron- Pärlor i
Förekomst
typ
kronbågen
1874 5-7-4-7-5 1874-91
1881 4-7-3-7-4 1881-83
1889 5-7-4-8-6 1889-90
och
1892-1905
De tre krontyperna skiljer s ig
även i många andra detaljer såsom riksäpplets storlek, kronbågarnas form m m.
2. Korset på kronan varierar betyd ligt i utförande:
A) 1874-78: Något spetsvinkligt kors med förhållandevis
kraftig vertikal arm. På alla
mynt med kort text.
B) 1877-88: Rätvinkligt likformigt kors. Från och med 1881 i
smalare och tunnare utförande.
C) 1879-91: Spetsvinkligt likformigt kors.
D) 1889-90: Rätvinkligt kors
med mycket kraftig horisontell
arm.
E) 1892-98: Mycket litet kors,
något spetsvinkligt.
F) 1898-1905: Stort spetsvinkligt kors med kraftig horisontell
arm.

3. Åtsidans text finns i två utföranden:
A) 1874-78: Kort text med s må
bokstäver som upptar cirka 113
av periferin.
B) 1877-1905: Ulng text med
större bokstäver som upptar
nästan halva periferin.
4. På fråns idan tinns två typer av
sveakronor:
A) 1874-1901 : Sveakronormed
låga mittblad.
B) 1.900- 1907: Sveakronor med
höga mittblad.
5. Bokstaven R i öre finns i två
utföranden 1899-1901 nämlige n
med lång respektive kon spets i
nedre högra hörnet.
6. Följande varianter finns på årtalssiffrorna:
A) 1875-76: 8 och 7 breda och
smala.
B) 1893: Två olika treor.
C) 1884 och 1894: Öppen och
"sluten" 4:a. Den s lutna fyran
beror förmodligen på en trasig
puns .
D) 1898: Två olika nior.
E) 1900: Ovala och runda nollor.
7. Ompunsade årtal:
A) 1875: 5 på 4
B) JR76: 6 på .'i
C) 1879: 9 på uppochnervänd 9
D) 1881: Sista å ttan på en etta
E) 1890: 90 på 89
F) 1906: 6 på 5
För övrigt kan nämnas att en stor
del av 1886 års tvåören har ett extra kors på riksäpplet i kronan. Det

b

(l

c

2 örefrtln Oskar Il. a. typen 1874-91. b. typen /88 /-83 oc/1 c . typen 1889- 90 och

1892-1905 . Förstortlde. Foto fiirfattaren .
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kan vara svårt att urskilja i normal
kvalitet.
Det är fullt möjligt att det kan
finnas ytterligare varianter. Det är
tänkbart att det kan finnas t ex
1891 med 89 års krontyp, eller kanske 1892 med 74 års krontyp. För
den intresserade finns här rika
möjligheter till nya upptäckter.
Lycka till!

En svensk örtug påträffad i Tyskland
Sommaren 1986 påträffades en Iiten myntskatt i en ort som heter
Luhdorf. distrikt Harburg. och
om ligger söder om Hamburg.
Den består av 138 nordtyska wittenmynt och en örtug. De fö rra
fördelar sig på följande städer:
Hamburg 13. Kiel 4. Liibeck 13.
Liineburg 5, Rostock 29. Stral-

Eu nöll exemplar m •den ii/dsta nem ko örtugen, p/uriiffad i Tysk/and 1986. Ska/11
Z:/. Helms-Museum. Hamburg-Hurburft.

sund 48 (och ett fragment) samt
Wismar 25.
Wittenpräglingen under 1300talet i Nordtyskland utgör det första försöket att producera en
myntnominal utöver den gängse
pfennigen: witten motsvarade viirdet av 4 lybska pfennige. Alla
fyndexe mplaren härstammar frå n
perioden mellan 1365. då den nya
nominalen infördes. och 1379/81.
då det vendiska myntförbumh:t
grundades - genom ett då taget beslut försökte han estäderna att
reglera sitt myntviisen och införa
en mera enhetlig prägling. '
Av särskilt intresse i detta sammanhang är förhållandet. att man
bland dessa fy ndmynt också påträffat en svensk örtug, slagen för
konung Albrekt ( 1364-89).
Det rör sig om en örtug av den
första typen (3 kronor/kors). som
sannolikt präglades i Stockholm
(Lagerqvist s. 107f.. !Aa l).: Exemplaret väger 1. 18 g. Dateringen
av de tidiga örtugarna framgår dii rav. att de uppenbarligen imiterar
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de första wi11cnmyn1en. och all dc
därför inte kan ha slagits förriin
efter 1365. Det tidigaste daterbara
sven ka fyndet (från det vid denna
tid danska Falsterbo) tyder på. att
prtiglingcn rnc\stc ha tagit sin början redan före 1368.3 Skallen från
Luhdorf kan knappast bidra ti11 en
närmare precisering. eftersom den
förmodligen grävts ner niigon gang
efter 1371 och högst sannolikt före
1381. Den bekräftar alltså enda!>!
att den tidigaste örtugen börjar förekomma ungefär samtidigt :-.om
de iildsta willenmynt en. Noteras
bör. all exemplaret är nöll av viss
cirkulation.
Örtugar frän Albrekt av Mccklenburgs svenska regering är säJIsynta i tyska myntfynd. Enda~t i
de två sena mecklenburgska skatterna från Glasow (efter 1389?)'
och Lelkendorf (efter 1389?)' förckom bland ca 600 witten en enda
örtug (typ Lagerqvist s. 107f..
!Aa l) re)pektive bland ca l 100
wi11en två örtugar (typ Lagerqvi~t
s. 108f.. 1Ab2/3 och 4).
Exemplaret från Luhdorf bör
därmed vara det tidigaste och avlägsnaste belägget för cll fynd av
en örtug i Tyskland.
Skallcn frå n Luhdorf tillsammans med det kärl i vilket den påträffades befinner sie i Hclms-museet. Hamburgische; Museum fi1r
Vor- und Fruhgeschichte i Hamburg-Harburg. En utförlig publikation av fyndet kommer att infl yta i hMte :13/35 av Hamburger
Beitrtigc zur Numismatik.
(Förfallarc n tackar L O Lagcrqvist för översättnin gen.)
Gert lfM:
l Allmänt: W. Je sse. Der Wcndi ~chc
~hinzvercin. Quellen und Dar.\ll'l·
/ungen :ur liansise/ren Gesclridlle
N. F.6. Lubeck 1928 (Nac hdruck
Braunsc hwcig 1968).- R. Spramlcl.
Das miuclaltcrlic he Za hlungssys tcm
nach han~i~ch-nordisc hcn Qucllcn
dc~ 13.-15. Jahrhundcrts . M ono·
graplrien : ur Gesclriclrll' dc•J Millt•l·
aller~ 10. Stull gan 1975. -G. Stel'kc.
Silbergcld- Probleme im westlichen
Ostseemum ca. l380-ca. J430 ..Vor·
disk Numismalisk Årsskr({l 1981. ~.
58-89. - B. Kl uge . Die Wittenprii·
gung in Mcc klcnburg/Pom mern und
i hr Ante il am Ge Jdverkchr de s O~ t se·
craume~ im 14. und 15. Jahrhundcrt,
Nordi.\'J..
Numismali~k År., , J..rift
198 1. ~. 90- 106. - Betr. willenprilg·
lingem början. se framför allt: P.
Berghau~ . Phänomene der dcut·

schen Gcldgc~chichte des 14.'15.
Jahrhundert s im Ostseegebict . Aclll
Visb\'l'IIJ'ia4. Vi~by 1973. ~- 8 1-11 5.
s. 8Sff. - J .St. Jcn~en. ~·l ontfundc:t
fm Kirial pa Djur<>land. NordisJ.. Nu·
mi.1111111i.~k År.1.1l..rifi 1970. s. 37- 161!.
s. 149f.
2. L . O. Lagerqvis l. Sl'enskamyn l 1111·
der l'ikingcllicl ol'lr medellid (ca 995152 l J sam l J:OIIalldska myn l (ca
J J.I0-1565). S tockholm 1970. ~.
107f.- L. O. Lagcrqvist. Art. Örtug!
Sverige. i: KullllrlriJ'IOriskl Lexikon
för tJordi~J.. .\lt•c!e/lid 21. ~ l almo
1977. ~p. 20-31.
3. B. Hc mmings,o n. Albrekt av Mccklcnburgs första ortugrnyntnin g. i:
Fe.mkri/llil Jon: en Somod. utgiven
av M . E. M ortcn~en . Kobcnhavn
1984. s. 83-8!1.
4. C. F. Lbch. Der Mön zfu nd von Gla·
sow. Jalrrbiidu•r des \'ereill\ fiir
MecJ../enburt:ilc-111' Gesclrichlt' mul
Alu•rilrum.\krmclt• 33. 1868. s. 184187.
5. O. Oc rtzc n. Der Wiu enfund von
Lelkcnd orf. Berliner J\Jiin:hliilll'r
23 . 1902. ~. 105- 108.
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1 slutet av år 1986 öppnade Histo-

riska Museet i Stockholm en utställning om biskopar från Bremen, vilkas medeltida textilier mm
konserverats av museets experter.
Kungl Myntkabinettet passade
på att i sin medaljsal ställa ut ett
urval brakteater, präglade för
samtida tyska biskopsdöm en- ett
initiativ som är värt allt beröm.
Dessa brakteater från 1100- och
1200-talen hör till det mest utsökta
i den tidens europeiska myntning
och är en sann fröjd för ögat.
Det är sådana här "stjärnskot t"
från KMKs :.ida. som ger den
konstintresserade stockholmaren
ytterligare ett "russin"i hans vand·
ring mellan huvudstadens gallerier
och museer. Vilka skönhetsupplevelser. som KMKs lagerskåp
gömmer, ger denna utställning
verkligen utsökta prov på! Varför
inte i den stora medaljsalen permanent ställa upp dc pyramidforma·
de montrar. som anskaffades till
1985 års FIDEM -utställning . och
låta KMKs personal''le ka" i dessa
utrymmen och diiri presentera delar av vars och ens specialiteter?
Det finn s ju även - som nu var
fallet - aktuella händelser. som

kan inspirera till en,liten exposi·
tion.
Denna utställning presenteras
på s LO i detta nr av SNT.
NUF

Nya lagar om
ädelmetaller
• Den statliga kontrollstämpeln
av ädelmetalle r blir frivillig.
• Silverarbeten behöver inte ansvarsstämplas av tillverkare eller importörer.
• 14 karat , i stället för nuvarande
18, räcker som finhalt för guldarbeten.
Bestämning av volym och vikt avregleras jämfört med nuvarande
bestämmelser.
Detta har riksdagen beslutat
med anledning av propositionen
1986/87:8. (SFS 1986:985.)
Oppositionen hade inget att invända mot ändringen i lagen om
bestämning av volym och vikt.
Däremot framfördes kritiska synpunkter mot den nya lagen om
handel med ädelmetaller. l sex
motioner (m. c. s. fp) samt en rc~crvation (vpk) föreslogs att vissa
delar av regeringsförslaget skulle
slopas.
Birthe Sörestedt m n (s) avstyrker lagförslaget i sin helhet. Moderaterna stödjer den allmänna in·
riktningen av regeringens förslag.
Men partiet vill att svensktillverkade arbeten skall kunna skiljas
från importerade. Moderaterna
tycker också att ansvarsstämplingen av silverarbeten skall vara
obligatorisk . l det sistnämnda kravet instämmer centern . som dessutom vill att den nuvarande lägsta
linhalt för guld (18 karat) behålls.
Motiveringen till det är att en
siinkning av finhalten skulle kunna
medföra en ökad risk för nickelallergier.
Vänsterpartiet kommunisterna
skrev i sin reservation att förslaget
inte innebär någon reell förenkling. Vänsterpartiet tycker inte a tt
det finns någon anledning att slopa
den nuvarande ädelmetallkontrollcn.
Riksdagens maJOntet anser
dock att de intressen. som sägs bli
lidande genom lagåndringen, bäst
till varatas genom branschens egna
åtgärder.
TS
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Biskopsmynt från medeltiden
l samband med den märkliga utställningen i Historiska museet om
Ärkebiskoparna från Bremen har
Kungliga Myntkabinettet i medaljsalen arrangerat en utställning
(fr o m 18 december), som visar bis kopsmynt från medeltiden. Den
bygger helt på material ur KMK:s
egna samlingar: dels mynt från vikingatida och även senare skattfynd, dels den systematiska samlingen av tyska mynt , och sist men inte minst - ett svenskt 1800talsfynd av tyska brakteater från
I l 00-talet.
Från Bremen denna tid fanns inte mycket att hämta av numismatisk karaktär- blott fyra Bremenmynt finns med i utställningen från and ra myntorter, tex Erfurt,
Halberstadt och Magdeburg är
materialet desto rikare.
Svensk biskopsmyntning representeras av ett par brakteater med
biskopshuvud (Östra Aros, d v s
Uppsala) från tidigt 1200-tal ur ett
kyrkogårdsfynd i Blidsberg, Västergötland.
Biskopar hade i högmedeltidens.
tysk-romers ka rike mestadels
egen mynträtt. Rätten att prägla
mynt utdelades av kungen eller
kejsaren till de herrar som efter
feodalt mönster styrde rikets
många delstater, hertig- och bis kopsdömen.
Mynträtt gav makt - ekonomisk, politisk och religiös.
Biskoparnas mynträtt vittnar
om att de hade viktiga roller i det
komplicerade maktspel som under
denna tid ägde rum mellan påve
och kejsare, kulminerande i den
s k investiturstriden på l 000-talet.
Striden gällde kungens eller kejsarens rätt att själv och utan medverkan från påven utnämna kyrkliga
dignitärer såsom biskopar och
abboter, samt därvid bekläda dem
(latin: investire) med s ymboliska
insignier: stav, handskar, ring,
etc. Med det kyrkliga ämbetet följde också världsliga förläningar.
som var bundna till kungamakten
och avsedda att stärka de nna.
Biskoparna kom oftast från de
högättade och med kungahuset besläktade familjerna.
De första biskopsmynten präglas vid mitten av 900-talet i Strassburg, Augsburg, Köln. Trier, Hal-

lO

berstadt, Etfurt och andra biskopsdömen. Till att bölja med
står biskopens namn tillsammans
med kungens eller kejsarens. Senare, under 1000-talet, står allt
oftare biskopen som ensam my ntherre.
De vi kingatida skattfynden i
Sverigesjord innehåller i den stora
mängden av tyska mynt också
åtskilliga som präglats för biskopar.
Under 1100-talet övertas den bis kopliga mynträtten formellt av
domkapitlen - men fortfarande
räknas biskoparna som myntherrar.
Vid sidan av biskopsdömena
ökar även klostrens makt och betydelse; också abboter och abbedissor förlänas rätten att prägla
mynt.
Östersjöländernas vikingatida
skattfynd bär som bekant vittne
om en massproduktion av tyska
silvermynt. Präglingarna är ofta
dåliga från teknisk synpunkt men
motiven rika på variationer. Myntens symboler av politis k och religiös art följer kända förebilder.
Latinska ins krifter nämner myntherre och myntort. Nötning ge-

nom cirkulation, probermärken,
delning och tusen års vistelse i jorden gör många av mynten svåra att
bestämma.
Vid slutet av 1000-talet avtar
fyndmängden. I början av 1100-talet sker- framför allt i de nordöstra delarna av T yskla nd - en märkbar förändring i my ntens utseende
genom en tillverkningsmetod som
innebär att mynten präglas på bara
en sida.
Dessa mynt kallas brakteater

Magdeburg.

Ärkebiskop

Hamvig

(1079-1102) med mitra, krclkla och lil-

jespira. F{)(o ATA (samtliga bilder).

Quedlinbur~t. Abbedissan Beatrix Il von Winzenburg 1/30-1160. De furstli~ta
abbedissornalät sig avbildas med samma auribut oclt omgivni1111 som en abbot.

(av latinets bracrea = tunt metallbleck). Vikten är oftast mindre än
l g. Diametern kan gå upp till ca 5
cm; ytan ger därför utrymme för
en rik konstnärligt formad bildframställning.
Under en kort period. ca 11 501180, når brakteatkonsten sin högsta ni vå. Till form och innehåll är
den besläktad med den s måkonst
("Kleinkunst") av romansk-bysantinsk karaktär som vi möter i
tidens bokmåleri , sigill, elfenbensoch guldsmidesarbeten. Individuella mästarhänder går att s påra i
dessa utsökta konstverk. Yrket utövades till stor del av vandrande
stämpelsnidare och gulds meder.
som fick sina uppdrag av furstehov och biskopsdömen .
Täta indragningar och nyprågtingar av mynt, gångbara inom
s tark t begränsade o111råden, gav
dessa konsthantverkare s tändig
sysselsättning. En av dem finns
namngiven genom signatur: LUTEGER, verksam bl a i Fulda. En
annan är ''Halbe rstadtmästaren ·•. i
tjänst inte bara hos bis kopen av
Halberstadt och abbedissan av
Quedlinburg utan också hos mark-

greven Albrecht der Bär i Anhalt
och andra närliggande grevs kap.
Båda dessa mäs tare finn s representerade i den del av vår uts tällning, som bygger på ett sydsvens kt fy nd och s peglar en i tid
och rum begränsad höjdpunkt i
mynt kons tens historia. Vid slutet
av 1100-talet sjunker de tyska
brakteaternas konstnärliga kvalitet märkbart.
Mer än 400 myntorter fann s i det
tysk-romerska riket vid mitten av
1100-talet. Brak teater präglades
på ett fl ertal platse r, framför allt i
städer med biskopssäten. t ex Bremen, Erfurt, Merseburg, Magdeburg, Mainz och Halberstad t.
Varje kyrka hade sitt skyddshelgon, "Schutzpatron", som avbildades med speciella attribut eller
martyrredskap, ibland tillsammans med bis kopen i full ornat och
med alla insignier. Omgivningen
bestod ofta av romanska arkitekturelemcnt: runda valvbågar och
portaler, torn med kupoler ibland en hel kyrkobyggnad. En
del brakteater är utan text, andra
ger namnen på både helgon , biskop och myntort.

"Stephanuspfennige" från
Halberstadt
Stefanu s var ett av medeltidens
mes t dyrkade helgon . Han ansågs
vara kristendome ns förste mart yr;
för sin kristna tro och predikan
drevs han av motståndare ut ur Jerusalem och stenades till döds. l
korstågens tidevarv blev Stefanus
skyddshelgon för många städer
och kyrkor, t ex Domen i Halberstadt.
Stenar som symbol för hans
martyrium brukar finnas med på
bilder av den helige Stefanus. Legenderna om hans gestalt är otaliga, hans minne överlevde reformationen och firas även i den protestantiska kyrkan.
På flera av uts tällningens brakteater, ser vi Stefanus i olika situationer, ofta tillsammans med bis kopen av Halberstadt.
Konstnär var den för oss anonyme "Halbcrstadtmästaren" . Med
hjälp av tidens sofi stikerade bildspråk beskriver mynten ibland historiska händelser eller symboliserar sakrala handlingar och kyrkopolitiska situationer. Ett belysande exempel är de två brakteater, där vi ser biskop Ulrich knäböja framför Stefanus. först med
en segerfana i handen. sedan med

ULF NORDLIN DS
MYNTHA NDEL AB
N y brogatan36 • Box 5132, 10243 S10ck1Jolm
T elefon 08-62 62 61

KÖPER . SÄLJER . VÄRDERAR
MYNT . SEDLAR • ME DALJ ER
ORDNAR
N um ism:uisk litteratlir
;1(~,1/~m

av Sv rrixrs Mymlumdl"r~s Föreniug

"Stephanuspfennig" präglad i f/a /berstadt troligen efter
1170 för ndi!OII 01' biskoparna Gero eller Ulrich.

Il

Brakteat präglad i Halberstadt efter 1170 för biskop Ge ro J 1160-77). Biskopen
knäböjer f ramför sin skyddspatron den helige Stefanus. 01•erst i bildfälu·t u r
man Halberstadts romanska domkyrka m ed ett fris tående Mariakape/1. Domen
in vigdes 1171 oclr förstördcs då 1/enri/.. L ejum:rfrtln Braunscll ll'eig 1179 harjade
staden. Den1111 Stephanuspfennig visar den enda a isterande bilden m• kyrko·
byggnaden i dess (/tivarande gestalt. (Furstorll(/).

en kräkla. På båda bilderna håller
han ett språkband med en förkortad text, som bör uttolkas " PAPA
ALEXANDER SANCTUS DOMIN US NOSTER" (påve Alexander vår helige Herre). I Rom konkurrerade efter 1159 två påvar om
makten: Victor IV och Alexander
Hl. Bis kop Ulrich i Halbers tadt
tillhörde den minoritet som höll på
Alexander. Detta kostade honom
hans biskopsstol som i ställetupptogs av Gero undertiden 11 60-77.
Schis men varade nämligen till
11 77, då kejsaren slöt fred med påve Alexander III. Den därigenom
återupprättade Ulrich fick då sitt
biskopsdöme tillbaka ochjust denna slutliga seger för Ulrich år det
som skildras på dc båda brakteaterna.
Moritzpfennige frå n Magdeburg
Ärkebiskopen av Magdeburg var
Tysklands primas. Under en lång
följd av år, 1152-1192, innehades
ämbetet av Wichmann von Secburg, som var en storartad myntherre. Han och hans domkapitel
sysselsatte stämpelsnidare både i
Magdeburgoch Halle med nypräglingar av brakteater varje halvår.
Skyddspatron för Magdeburg
var den helige Moritz (Mauritius).
Enligt legenden var han anförare
för en kristen legion från Thcbe i
Egypten. Vid ett av de gallis ka
fälttågen under den romers ke kejsaren Maximianus i slutet av 200talet hade den thebanska legionen
vägrat att offra åt avgudarna och
mejades då ned till sista man av
den romerska hären. Den grymma
händelsen som blev så många
kristna soldaters martyrdöd har
ofta s kildrats i konsten. Anföraren. den helige Moritz. fick stå
som s ymbol för den kämpande
kristendomen och ett ideal för
högmedeltidens korsriddare. Han
avbildas på brakteaterna ("Moritzpfennige") som krigare och
härförare med titeln "DUX" =
hertig. Hans afri kanska ursprung
beskrivs med krulligt hår runt
hjässan. Han bär omväxlande
ru tning och vapen eller kristna
Braktellf präglad i Halberstadt efter
1177. Franr/ör den helige Stefanlt .f oclr
med segerfana i Iranden kniibiijer bi·
skop Ulrich, som tltererii vrat sitt bi·
skopssiii e. Pd ett sprc1kband hyllas på·
ven Alexaader III.

symboler för tro, martyrskap och
seger.
Ur konsthistorisk synpunkt
stär dess brakteater i en särklass.
Särskilt de av HaJberstadtmästarens hand visar en raffinerad bildkomposition, en finess i gestalternas hållning och en innerlighet i
uttrycket - allt karakteristiskt för
tidens religiositet och livssyn såsom vi möter dem i andra konstarter, t ex dikt och musik.
Under några decennier hade de
förut sättningar existerat som samverkade till denna egenartade
blomstringsperiod i myntkonstens
historia. Pä 1200-talet präglas i
Nordtyskland brakteater av mindre storlek och lägre konstnärlig
kvalitet (Bremen, Lubeck, Mecklenburg, Pommem , etc). Med dem
som förebilder utvecklas sedan
den skandinaviska brakteatpräglingcn .
Elsa Lindberger

Morit:.pfemrig priiglnd i Magdeburt: }or Ärkebiskor1 \Viclrmamr/152- 1192.
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1963
Kluge B , Brakteaten. Leipzig 1984
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Halberstädter Bischöfe Gero
und Ulrich 1170-1177n8, Hikuin Il , Hpjbjerg 1985.
Mertens E, Samm1ung Arthur
Löbbccke. Deutsche Brakteaten. Halle 1925

Sreplumuspfennip. priiglad i Halberstadt . Den heliJ:e Stefanus ligger stenad ptt
marken. m edlm iinglar för /rans sjii/ti/1/rim/en.
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Vart är Kungl.
Myntkabinettet på väg?
l nr 811985 av Myntkontakt skrev
jag under rubriken "Sven Svensson i givartagen" med anledning
a v att 400 s t. av Svenssons personmedaljer överlämnats till KMK
bl a följande: "En påspädning av
400 objekt är inte ett negligerbart
antal - även om det synes så.Vilken repetition i svenskt samhä llsliv ger inte denna ' his toire
metallique'! Vilken fin presentation av våra medaljgravörer! Varför tar inte KM K tillfället i akt med
en separatutställning? - - Vill
KMK leva vidare. så måste man
mer än hittills appellera till pres umtiva besökares intresse och visa, att man är en ' levande' institution. där donationer tas emot med
sann och bestående uppskattning." Nå, vad har blivit av detta?
Ja. under några veckor i maj och
juni månader 1986 radade KMK
upp de 400 medaljerna i fyra glasmontrar mitt på golvet i me daljsalen - utan texter vid medaljerna,
men med Svenssons porträtt på en
stående skärm. Var inte detta brist
på hänsyn?
~ljörsta hand mot minnet av den
man som genom den av hans samlargärning s kapade numismatiska
stiftelsen under- mänskligt att döma- all framtid kommer att göra
numismatiken ovärderliga tjänster. För Svensson-stiftelsen hade
det självfallet varit en hederssak
a tt ge KMK de ekonomiska resurser som kunde erfordras för att
s kapa en utställning, som lockade
publiken. Stiftelsen har sett a lltför
många Svensson-gåvor vandra direkt in i förrå dsskåpen för att inte
ett nytänkande vore på sin plats.
En " panguts täll ning" hade egentligen varit fullt berättigad med tanke på den kortfattade redovisning,
som KMK lämnade om gåvan i sin
å rsberättelse.
l andra hand mot medlemmarna
i den förening (SNF), som genom
o mständighe ternas makt nödgats
avstå från de s katter, som gladde
Sven Svenssons samlarhjärta. Ingenting gjordes för att bereda dem
tillfälle att bese utställningen.
l tredje hand - och egentligen
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Sven Svensson. Fiirgkriteteckning av R Ljunggren /966 ejier foto. Reprofoto
ATA.

den viktigaste - mot den allmänhet. som händelsevis under de här
veckorna kom in i KMKs uts tällningslokaler. Att som skedde placera ut medaljerna utan textlappar. som kunde ge upplys ningar
om medaljgravörer och de porträtterade- som fallet är i den perm a- ·
nenta utställningen och andra pågåe nde ti llfälliga utställningar i
samma sal- stämmer inte med den
moderna trenden i museivärlden,
så att man måste allvarligen fråga
sig, vad som egentligen föresvävat
KM K. För vilka var utställningen
avsedd?
l dessa tider. då statens ..osthyvelsprincip'' slår hårt mot kultursektorn och då staten genom kulturrådet översett hela museiverksamheten för en omprövning av

den s tatliga museipolitiken. ~ir det
betä nkligt att KM K så lite förs tå r
vad som a nkommer på detsamma i
kulturupplysn ingens tjänst.

Nils-Uno Fornam/er

Svar:
En enkel replik vore naturligtvis
att i detta offentliga meningsutbyte mellan två personer. som sitter i
samma styrelse (Svenssons), svara med att vi trodde. att en enkel
utställning var bättre än ingen alls.
Jag skall inte trötta läsarna med att
räkna upp allt som upptog vår tid i
våras och jag tycker nu- men det
är kanske så dags- att vi skulle ha
avstått frå n denna alltför " uppradande'' presentation till förmån för
en senare exposition. när även de

kungliga medaljerna överlämnats.
Emellertid måste jag gå in litet
djupare på frågan om Svenssons
samlingar och stiftelsen. eftersom
jag dels har dubbla uppgifter- chef
för KMK och o rdförande i stiftelsen - dels har varit med längre än
någon annan ä nnu aktiv som befattar s ig med denna synnerligen viktiga fråga.
När Svensson gjorde sin donation 1928 fann s ingen mynt- och
medaljutställning värd namnet i
Stockholm. Meningen med donatione n- som också innefattade en
penningsumma- var au SN F s kulle skaffa sig en lokal, där förvara
samlingarna och ställa ut valda delar av dem. Så s kedde också. Några å r senare kom som bekant en
depression. föreningen förlorade
huset och större delen av kapitalet. Nu fanns äntlige n återigen ett
aktivt myntkabinett under Bengt
Thordemans och Nils Ludvig Rasmussons vård. t o m en utställning
i ett rum i Nationalmuseum. De
husvilla samlingarna depone rades
i Kungl Myntkabinettet. Kort därefter avgick st yrelsen i sin helhet
och e n ny tillträdde med Thordeman som ordförande och Rasmuss on till sekreterare. Härmed inleddes en period av "symbios" mellan
KMK och SNF. som i stort skulle
vara till slutet av 1970-talet. och på
sätt och vis ännu existerar.
l s lutet av 1930-talet flyttade
riksantikvarieä mbetet och historiska museet med KMK till sina
nya lokaler på Na rvavägcn/S torgatan. Först av alla öppnade
KMK ett utstä llningsrum ( 1942):
Thordemans och Elias Svedbergs
(som arkitekt) epokgörande medaljsal, 1945 och 1958 följda av
resp svenska myntsalen och Sveriges besittningsmynt. l alla dessa
utstä llningar finns förem å l ur
Sve nssons samlingar- denna och
riksbankens depositioner har varit av utomordentlig betydelse.
Svenssons samling förvarades i
ett lås t rum och det kunde inte
vara någon stö rre mening i att
ordna utställningar av förem ä l exakt lika dem som redan fanns i salarna. Det skulle då ha va rit polletterna. men intresset för dylika var
lika svalt i SN F som i K M K under
dessa år. Givetvis var materialet
tillgängligt för alla forskare, amatörer eller andra. och många ä r de
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Medaljsalen i Kunt:l Myntkabinel/et och Bengt Thordemtm. kort efter öppnandet
1942 . Foto ATA.

foton som togs under dessa år.
Men totalt sett kan man lugnt säga.
att fö reningens intresse för Svenssons samlingar var näst intill obefintligt; under de år jag tjä nstgjorde
som
amanuens/antikvarie
( 195 1-62) tittade kontrollanten inte e n enda gång in i rummet där dc
förvarades . SNF:s ordförande =
chefen för KM K ville inte att man
tog upp saken, den var ömtå lig.
Så kom en kris inom s tyrelsen
1961 och vi fann oss plöts ligt ha
Bertil af Klercker som ordförande. På initiativ av Ernst NathorstBöös tog man upp frågan om en
permutation av Svenssons testamente, så all samlingarna inte
s kulle bli ligga nde som ett "dött
kapital"- samma tanke som W era
Ekström hade när hon lät sälja s in
makes svenska samling.

Efter d iskussioner med J K-ämbetet, som då handhade permutationer. avfattades en s krivelse
som så småningom ledde till ett
förslag till bes lut, vilket gick från
ämbete t till såväl SNF som KMK
på remiss. Jag själv hade då lä mnat
KMK men salt kvar i SNF:s styrelse; KMK:s chef Ras musson hade däremot återkommit som före ningens ordförande. Mycket av
vad som står i beslutet bygger på
det förhå llandet, att Vitterhetsakademien då var chef för hela institutionen och att, som sagt,
KMK och SNF levde i "s ymbios".
SNF hade ju inga egna lokaler, de
tillhandahölls av KMK. annars
skulle man säkert inte ha sålt
Svenssons bibliotek. Remissvaret
fick dock på mitt förslag igenom en
ändring- eftersom Svensson gjort
15

sin donation till SN F. borde föreningen ha majoritet i styrelsen. Den
Il juli 1963 meddelade K. Maj:t
sin permutation och uppbyggnaden av Svenssons stiftelse tog sin
början. SNF handhar försäljningen av de objekt om redan finn~ i
de statliga samlingarna. stiftelsen
tar emot , förval tar och delar ut i
enlighet med K. Maj:ts något vaga
bcstiimmelscr. som förtydligats
genom särskilda styrelsebeslut.
Sedan dess har mycket hänt.
SNF har i lokalbristens tecken
flyttat till egen våning, även om
man enligt särskilt kontrakt disponerar ett "'Svensson"'-rum med
anknytning till KMK: den tarka
lokaliseringen till KMK, som tidigare skötte distribution, höll boklagret etc. har i övrigt upphört.
Vitterhetsakademien har förl orat
sin uppgift som styrelse för ämbetsverket (1975) men har kvar
sin representant i Svenssons styrelse. KM K har blivit ett eget museum under riksantikvarien. men
har samma verksstyrelse som riksantikvarieämbetet och de två andra museerna. Dess lokalfråea är
olöst och har nu i mer ä n tio år
sysselsatt tre chefer efter varandra - Brita Malmer. Ulla Westermark och mig själv.
Just lokalerna utgör del stora.
allt överskuggande problemet. En
utredning på 1970-talet kom till ett
behov av ca 1850 m' (trots prut·
ningar). men på Storgatan/Narvavägcn disponerar vi enda t ca
l 000 m'! Filialer har måst inrättas
på Sandhamnsgatan (forskning projekten samt avdelningen för sedel- och bankhistoria), i Garnisonen (magasin) och i Bålsta (magasin). Sedan utredningen gjordes
har dessutom professuren i numismatik tillkommit. "'Filialerna"' är
hell oanvändbara för utställningsiindamål. Högst upp i Historiska
museet på Narvavägen disponerar
KM K fyra större och mindre salar
för publika ändamål. På dc tre basutställningarna (medaljer. svenska
mynt och sedlar. svenska besittningar) har mycket arbete och
mycket pengar lagts ned och de
hör till dc främsta i sitt slag i Europa. Ett litet rum - tidigare "'världens mynt"'. men indraget efter
rånöverfallet 1983 - används för
tillfälliga utstiillningar.
Såväl medaljsalen som dc två
16

myntsalarna är förnämliga produkter och kan inte utan vidare
rivas: i dag skulle kostnaderna för
nybyggnad vara oöverstigliga.
Den vackra utformningen gör att
de n~irmast borde kyddas om
kulturminnen. Emellertid är det
fru strerande för oss som arbetar
där och likaså för våra återbesökare att aldrig kunna se några föriind ringnr. frånsett en eller annan tillfällig utståilning i det lilla rummel
eller på medaljsalens tomma golvytor. Det har också visat sig utomordentligt svårt att få publiken att
hittn till KMK. Lägel ..två trappor
över gården.. i ett stort. huvudsakligen åt arkeologi och medeltida
konst ägnat historiskt museum har
medfört. att endast en minoritet
stockholmare har besökt oss eller
ens vet var vi ligger. En med stora
anslriingningar framt agen och av
stiftelserna understödd utställning
som den vi nyligen hade om guldmynten från "'Kronan"' gav inte
den utdelning i publiksilTror som
man hoppats: med ett annat liige.
med ingång ..från gatan... hade resultatet varit ett annat. det är jag
övertygad om.
Trots de nämnda problemen iir
vi fullt medvetna om att KMK
måste ..ställa ut eller dö". Hur
mycket vi än tyngs av andra arbetsuppgifter- jag skall återkomma till dem- är vi tvungna att åtminstone visa våra goda avsikter.
även om publiken sviker- fast det
ofta känns som om vi gjorde utställningarna enbart för att ha nå·
got att visa upp i vår budgetskrivelse till departementet (samt en
och annan "stamgäst"').
Under rådande förhållanden dvs med otillräckliga och illa belägna utställningslokaler - har vi
därför beslutat att i största möjliga
utsträckning satsa på extern verksamhet. Det tog sin början redan
under hösten 1986 med en skärmutställning i Gallerian i Stockholm. framställd i samarbete med
Sparbanksföreningen. Mera skall
följa. Förhoppningsvis kan Sparbankernas önskan om ett framtida
museum i våra lokaler tjäna som
ett påtryckningsmedel. Det fram·
står ju som helt otänkbart att genomföra något dylikt i den nu va·
rande byggnaden - det kräver utllyltningoch inte vansomhelst. Ut·
an till en .. publikvänlig.. del av

Stockholm. Krav framställda av
Riksbanken och våra revisorer
medför dessutom. att siikerheten
måste beaktas mera än som tidigare skett. Samlingama skall ju bevaras för framtiden!
De många interna arbetsuppgifter som åvilar KM K är till större
delen osynliga för allmiinhcten,
som inte har vår instruktion i bokhyllan. förmodar jag. Alla myntfy nd från hela Sverige skall granskas. konserveras och bestämmas
vid vår institution och därefter
fyndfördelas vid sammantriide inför riksantikvarien. De ordinarie
amiingarna skall över c . omkatalogiseras och med tiden överföras på data ( ett i och för sig gigantiskt projekt. till vilket Svenssons
Stiftelse givit elt mycket generöst
stöd i initialskedet). Mynten och
medaljerna tar skada av dc ökade
luftföroreningarna och mfts te omgående konserveras vid ämbetsverkets underbemannade tekniska
avdelning (KMK har ingen egen
personal för detta.). Dc vetenskapliga projekten skall driva vidare (också här med stiftel est öd).
Manuskript skrivna av utomst~en
de måste läsas och kommenteras.
studerande vägledas, intresserade
amatörer tas emot. eller få före läsningar i och utanför Stockholm.
brev från in- och utiand besvaras.
forskare släppas in och ibland daltas med i dagar och veckor. medaljkonstntirer och medaljbeställare fä råd etc. etc.
Insändaren nämner Statens
Kulturråds nyligen avlämnade utredning om centralmuseernas roll.
Den gäller bl a hur dessa skall kunna lämna iituw mera bist;ind till
sina kolleger ute i landet. men detta får inte kosta några pengar (utredningen föreslår anslag till tre
projekt. varav endast ett och då
marginellt berör KM K. ntimligen
en större. historisk utställning där
nera centralmuseer går samman).
Eftersom anslagen blir oförtindrade och arbetslagstiftn ingen har
stränga regler beträiTandc övertid
betyder detta endast. att vår verksamhetsplanering i början av detta
år måste innefatta en diskussion
om vilken eller vilka verksamheter
som måste skjutas på framtiden.
Det är ju beklagligt.Yis så, au
KMK är el! "'svagt"' museum. Efter 20 års utredningar. under vilka

den stora huggsexan beträffande
anslag och personalförstärkningar
i huvudsak gick oss förbi. omorganiserades ri ksantikvarieämbetet
och hislOriska museet 1975. varigenom det bl a blev tre självständiga museer under samma hatt. Men
sötebrödsdagarna var slut. det
bidde en tu~me. KMK har- liksom Medelhavsmuseet - att användn de gemensamma res urserna
samt au. när det gäller utställningar. utnyttja Historiska museets
verkstad. För några år sedan börj ade dessutom nedskärningarna.
inte särskilt muntra för de n som
ingenti ng fått unde r ''de rika
åren". Utan stiftelserna och då i
synnerhet Svenssons hade vi fått
tillbringa en rent vegetativ tillvaro.
N u mera har nedskärningarna
gått så pass långt att vi inte kan
räkna med någon nämnviird verkstadshjälp-det blir att arbeta med
egna rosenfingrar. Dock bär det
oss emot att vid l'arje tillfälle
springa och böna hos stiftelserna.
På något sätt känns det som att ha
fått ännu en ledningsgrupp utöver
vår egen verksstyrelse- och det är
ju ändå inte meningen!
Jag vill avslutningsvis framhålla. att vi enligt vår åsikt nog så väl
kä nner vad vi måste göra "i kulturupplys ningens tjänst" men att detta främst gäller folkunderv isningen i stort och au specialutställningarna i egna lokaler då får sitta
emellan. Kulturrådets utredning
hotar vår självständighet -jag kan
inte redogöra i detalj för detta och om vi inte koncentrerar oss på
uppgiften att marknadsföra oss wanför våra egna lokaler och därigenom påskynda en lösning av lokalfrågan. sitter vi snart igen i riskojan!
Lars O. Lagerqvist

KARLSirnONA l
MYNTHANDEL

Numismatisk frågesport
vid SNF:sjulfest onsdagen den JO
decem ber 1986 äterger vi nedan
till nytta och gliidje för dem :;om
inte kunde deltaga.
Fråga l: Elias Brenner. en av al-

Frf1ga 2:

Fråga 3:

Fråga 4:

Fråga 5:

Fråga6:

Fråga 7:

Lc nnarl Bt: rtil ss<Jrl
Hanll'e rkar!(Uian I l

:m :~5 KA11L'iKHONA
KÖPEH • S,\ LJ EH•B YTEH
MYJ\T• SEOLAH•MEOALJ EH

Öppet måntl-fn:d l0-17
tcl 0455/8 1:1 7:1

Fråga 8:

la tiders största svenska numismatiker föddes år 1647 i Storkyro i
Finland. Vilket år gick
han ur tiden?
l. 1707
x. 1717
2. 1727
l Spanien utgavs år
1566 ett mynt som kallas pistol. I vilken metall slogs detta mynt?
l. guld
X. silver
2. koppar
När avskaffades oniciellt de n svenska
myntvalören penning?
l. 1576
x. 1676
2. 1776
En svensk rege nt i modern tid hade ett valspråk som bestod av
endast ett ord. Vem var
det?
l. Karl IX
X. Gustav lll
2. Gustav IV Adolf
När kom det första
svenska myntet med
valören lO öre?
l. 1845
x. 1855
2. 1865
Hedlinger (169 1- 1771)
är en av de allra yppersta medaljkonst närer
som verkat i Sverige.
Han var bördig från
Schweiz men vad hette
han i förnamn?
l. Carl August
X. Carl Johann
2. Johann Carl
Ett sällsynt mynt i den
svenska myntserien är
l mark ortig som såldes
på SN F:s senaste auktion. För vilken regent
slogs detta mynt?
I. Johan III
X. Karl IX
2. Sigismund
Ett vanligt motiv på de
äldsta romerska myn-

Fråga

Fräga

Fråga

Fråga

Lycka

ten är ett huvud med
två ansikten. Vilken
gud avses?
l. Zeus
X. Artemis
2. Janus
9: Namnet Kriiger förknippas med ett speciellt mynt. Från vilket
land kommer det mvntet?
l. Sydafrika
X. Australien
2. Västtyskland
10: Moder Svea infördes
på svenska sedlar under 1800-talet. När?
l. 1880
x. 1885
2. 1890
Il: När tillkom Sveriges
enda egentliga militära
utmärkelser. medalj erna för tapperhet i fält
och till sjöss?
l. J 788 och 1790
X. 1740 och 174 1
2. 1719 och 1720
/2: Underett av sinasvårare uppdrag i Stockholms undre värld var
det en gång nödvändigt
fö r
privatdetektiven
Ture Sventon au fastställa den numismatiska trovärdigheten hos
ett vittne. Ha n ställde
då frågan: "Vilket av
följande alternativ är
namnet på en svensk
myntort T'
l . Temlan
X. Semlan (här fick
privatdetektiven hjälp
med uttalet av sin assistent ity han hade
svårigheter med att uttala s)
2. Kemlan
Vittnet var ytterst kunnigt och svarade alltså?
till med svaren!
Torbjörn

Rätt svar på s 23.
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FÖRKORTNINGAR
som ofta återkommer i SNT
= Appelgren, T.G., och Tudecr. L.O.H. : Förteckning öfver Anteilska myntsamlingen i Helsingfors svenska
mynt. 1-111. Helsingfors 1906-36.
App(elgren) = Appelgren, T.G.: Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933.
= Beskrivning över l sidor Adolf Bonniers samling av Carl
Bo(nnier)
XI:s mynt, utgiven av Berta Holmberg. Stockholm 193 1.
= Brenner, E.: Thesaurus nummorum sueo:gothicorum . ..
Brenner
Stockhohn 1691 (l :a upplagan, även i ny tryck med kommentarer av N. L. Rasmu sson och E. Nathorst-Böös)
och 1731 (2:a upplagan, utg. av N. Keder).
= Sammlung de s Herm L. E. Bruun, Kopenhagcn: SchweBruun
dische Miinzcn. 1-2. Auktionskatalog A. Hess, Frankfurt a.M. 19 14.
Hild(ebrand) = Hildebrand, B.E.: Sveriges och svenska konungahusets
minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer. 12. Stockholm 1874- 75.
Hyckert, B. E .. och Lilicnberg. V. E.: Minnespenningar
Hy(ckert)
öfver enskilda svenska män och kvinnor. 1- 2. NM
XVII: 1-2. Stockholm 1905- 17.
= Kungl. Myntkabinettet, statens museum för mynt-, me·
KMK
dalj- och penninghistoria
= Lindgren. T .: Sveriges mynt 17 19-1776. Stockholm
Lindgren
1953.
= Lagerqvist, L.O.: Svenska mynt under vikingatid och
LL
medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.
= Numismatiska Meddelanden, utgivna av Svenska NuNM
mismatiska Föreningen. Vol. l ff. Stockhohn 1874 ff.
= Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1936 ff.
NNÅ
= Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1936 ff.
NNUM
Ossbah r
= Ossbah r, C. A.: Mynt och medaljer slagna av främmande
makter i anledning av krig mot Sverige. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. llppsalaStockholm 1927.
= Ahlström, B., Almer, Y. och Jonsson, K.: Sveriges beSB
sittningsmynt - Die Milnzen der schwedischcn Besitzungen- Coins of the Swedish Possessions. Stockholm
1980.
= Ahlström, B., Almer, Y., och Hemmingsson, B.: SveriSM
ges mynt 1521 -1977. The Coinage of Sweden. Stockholm 1976.
SNF
= Svenska Numismatiska Föreningen
Sti(emstedt) = Stiemstedt, A. W.: Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. 1-2. Stockholm 1871-72.
Th(ordeman) = T hordeman, B.: Sveriges medeltidsmynt. Nordisk Kultur XX IX, Stockholm 1936.
T(ingström)
Ti ngström, B.: Svensk numismatisk uppslagsbok. Mynt
i ord och bild 1521- 1972. 3:e uppl. Stockholm 1972.
W(ahlstedt)
Wahlstedt, A.: Minnespenningar över enskilda svenska
män och kvinnor. l. Ny följd. Numismatiska Meddelanden XXIV. Stockholm 1925. Tredje följden. Numismatiska Meddelanden XXIX:l-2. Stockholm 1937-43.

Ant(ell)

=

=
=

Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner
grundades 1948 med uppgift att stödja verksamheten vid KMK och att
bidra till samlingamas utökande genom gåvor. Det står under beskydd av
H M Konu ngen. Medlemmarna har fritt inträde till alla utställningar som
ordnas av KMK samt får fortlöpande information om verksamheten.
Dessutom ordnas särskilda visningar, föredrag och utfl ykter några gånger under året. Intressanta trycksaker har tillställts medlemmarna gratis
eller till nedsatt pris. Samfundet utger också (dock inte regelbundet) egna
medaljer som kan förhandsbeställas.
Årsavgiften är f n 50 kr (ständig medlem- dock ej juridiska personer betalar 12 ggr årsavgiften, dvsj ust nu 600 kr) och kan sättas in på postgiro
354860-9.
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Numismatiska
Institutionen
Måndagsseminarier i numismatik
våren 1987, Sandhamnsgatan 52

A, kl. 18.30
2 mars
Orientering om projektet "Byzantine coins found in Sweden". B.
Malmer, Inger Hammarberg, Toru n Zachrisson.
9mars
Septimius Severus' myntreform
194-195. Lennart Lind. Postseminarium. Anmälan te l. 08/783 94 34
senast 27 febr.
16mars
En stampstudie över Sven Estridsen Hauberg typ 28. Ulla Silvegren.
23mars
1100-talsmynt i svenska fynd problem och metod. Eva Svensson. Inledning B. Malmer.
Vii/komna!
Brita Malmer

Plate Money- the
world' s farges t
currency
Så heter Bertel Tingströms storverk, som utgivits av Kungl Myntkabinettet och som senare skall recenseras i SNT. I detta nummer av
tid ningen bif en broschyr som kan
användas av alla nordiska läsare.
Priset för boken (inbunden) är 550
kr in kl moms och frakt. Den är ett
oumbärligt referensverk för alla
museer och samlare som intresserar sig för plåtmynten. rikt illustrerat i färg och svartvitt. Alla
kända plåtmyntsstämplar är avbildade i den avslutande katalogen.
Utom Norde n distribueras boken av Spink & Son Ltd. London.
LLt

1\'litt i City
PEO Mynt
& Frimärken
Med stor sortering av
Mynt • Sedlar • Medaljer
Frimärken • Vykort
A ktiebrev • Tillbehör
Drottningg. 19. Box 16245
103 25 STOCKHOLM
Tel 08-2 1 12 10

David Otto Wretling, konstnär
David Otto Wretling var född i Umeå, den 18 december 1901. Fadern.
Otto Wretling, som var fabrikör, drev ett möbelsnickeri i Umeå, där han
stundom även ritade och byggde hus. Han var även en begåvad amatörmålare. Genom honom kom unge David tidigt i ko ntakt med kons t och
konsthantverk. Jämsides med skolan bedrev han studie r av teknisk natur
i aftonskola. 1922-1925 gick han på Konstakademien med Carl Milles
som en av lärarna. För förkovran i konstnärsyrket reste Wretling 19251927 till Ita lien , 1929 (1932) till Frankrike. 1930 for han till Paris och
Academie Scandinave. Han var gift 1934- 1956 med Inga Larsson och
avled i Stockholm 1985. 84 år gammal.
Under de mer än fem decennier kons tnären var verksam, framvisar
han en rik och mångfasetterad produktion. Arbetsmaterialet är olika slag
av trä, sten och terracotta, marmor och brons. Hans motiv ä r profan och
religiös skulptur i monumentalformat, genrebilder, porträtt och medaljer. Det monumentala s kapandet överväger. Det skulle föra för långt och
här är ej heller rätta platsen att gå in på David Wretlings kolossala
verksamhet som skulptör. Intresserade må vända sig till något upps lagsverk (t ex Svenskt Konstnärslexikon) och där hänfö rd litteratur. S tilen
kan betecknas som realism med force, känsla för den profana världens
alldaglighet och en konstfu llhet närmande s ig episk vältalighet. Denna
lilla utställning i Kungl. Myntkabinettet är en uppföljning till en nyligen
hållen ateljeutställning. Grev Turegatan 14 i Stockholm, över David
Wretlings skulpturarbeten (811 1-23/ 11 1986). Syftet är att försöka belysa
en s ida av Wretling, mera i s kymundan än hans övriga konstnärsskap:.
medaljgravörens. Ko nstnärens fruktba ra realism. för att inte vara så
djärv att benämna den renodlad naturalism . kommer tyd ligast till uttryck
i porträttet , varför Kungliga Myntkabinettet ser som en viktig uppgift att
skära än nu en lager till ett kanske mindre känt forms pråk hos en eljest
välkänd konstnär.
Th. B.

Kungl Myntkabinettet
Utställningar:
Ingång Narvavägen (hörnet
Linnegatan), 2 tr.
Stockholm
På grund av ombyggnadsarbeten
under hösten kommer
utställningarna att vara begränsat
tillgängliga och t idvis helt stängda.
Se meddelanden i pressen eller ring
vår telefonväxel före ett besök!
Aktuell program in forma tion:

08·7839400
Museet:
Tisdag-söndag 11 - 16
Måndag stängt
Bes6kstid: tisdag 13-16
ing ång Narvavägen
Bes6ksadress (efter
överenskommelse
om tid per telefon):
Storgatan 41
Postadress: Box 5405,
11484 Stockholm
Tel. : 08·7839400
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Hambur~:er

Beitriige ~ur Numismatik
Heft 30f32 1976178, Harnbur·g 1985. 520

S. 8 Tn. ISSN 0072-9523.

/lermw11r Dannenbug. Studien :ur
Mrm:krmde des Millela/ters ( 18-181905). Ausgewiihltund l!ingeleiteti'OII
Bemd Kluge. Leip~iR 198-1. XXXIX +
922 sidor samt 43 planscher. Zentra·
femtiquariat der Deutschen Demokmtisclren Republik.

1800-talct var den stora genombromperioden för de humanistiska vetenskaperna. så också för numismatiken.
l Sverige dominerade~ skeendet först
av personer som Bror Emil Hildebrand
(anglosaxiska mynt )amt svenska
kungliga medaljer) och Carl Johan
Thomberg (kufiska mynt ) och senare
av l-lans Hildebrand (~vcnska medeltidsmynt) och Augu~t Wilhelm
Stiernstedt (svenska kopparmynt och
polletter mm). Deras verk inom resp
områden är ännu idag de främsta referen~vcrken.

Ä ven om det mate rial dc hade till ;,itt
forfoga nde var betydligt mindre än det
vi idag ställs inför kan man inte låta bli
all djupt beundra den enorma arbetsinsats so m de då utförde . För forskningsprojekt som då påbörjades oc h avslutadc;, av en person kriivs idag laginsat;,cr.
l Tvskland var Hermann Dannenberg en av dessa stora om i Sverige
gjort ~i g mest känd for \tandardverkct
liver dc tyska mynten under vad so m
motsvarar den senare vikingatiden
1911 - 1125). Diedeutlclren Miin::.en dn
siich.1isclren und jrfurkisclren Kaiser~~·it. c.lcl l-IV. Berlin 1876-1905. Alla
som har arbetat med dc totalt ca 80 000
t)·~ka mynten i dc sven ~ka vikingatidsskallerna vet hur oumbiirligt Dannenbe rg;, verk är.
Danneobergs numi smati~ka intres;,en var om fallande men hans speciella
period var medeltiden och framför allt
tyska mynt från 900- och 1000-talcn.
Han var en av de för;,ta so m insåg fyndens betydelse för beståm ninge n av
mynten och i hans digra bibliografi ing~r inte mindre än 75 fyndpublikationcr. varav 32 behandl;tr vikingatid. En
~ t or del av den här föreliggande samlingwolymcn med ett urval av Dannenbcrgs produktion utgörs också
följdriktigt av publikationer som beskriver..fynd från huvud ~ak ligcn nuvarande Osttyskland. Polen och Sovjc:tunioncn . Det största fynd et utgörs av
Vo~'berg. nära Uscdom. DDR. nedlagt efter 1084. där Danneoberg publicerar -1 737 ex. Även om dessa fynd
delvis linns summariskt publiccr.1de i
~t:narc polska samman~tallningar är
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det nödvändigt att anlita originalpublikationerna över resp fynd. Dannenbergs fyndredogörelser utgör harmed
också ett viktigt jämförcbematcrial
vad gäller sammansättningen for dc
svenska myntfynden frän vikingatiden
som för närvarande är under publiccring i serien Corpus Nummorum Saeculorum IX- XI qui in Suecia reputi
sunt. och varav 7 av planerade 30 volymer hittills har utkommit.
Danneoberg besökte myntkabinettet i Köpenhamn vid två tillfiillen. 11\72
och 1879, för att bese deras bestånd av
vikingatida tys ka mynt (som ännu idag
inte är publicemde annat än i form av
uppsatser över en del av de enskilda
fynden). Till Stockholm och dc betydligt rikare fynden där kom emellertid
Danneoberg aldrig trots flera försök
(utförligt skildrat av Vera Hat z . Gem einsclwjtsMbeit mit Sclrweden . Die
Bearbeillllli/ der dellisehen Miin~en
arts den IViJ..ingtr~eitliclren Ftmden
Sclrwedens. l. Dns historisclre Museliiii als Aufg abe, Forschungen und Ocrichte aus dem Muscum fUr Hamburgiseile Geschichte 1946- 1972, Hamburg
1972. s. 121- 127). l den Gärde volyrm:n
av Die delllsclrt•n Miinzen ... refererar
han emellertid pd s. 887 till be~kriv
ningar a\' dill iii~ obeskrivna typer 'om
han fall ig till~ant a\' H an~ HiIdebrand. Denne hade för övrigt själv planer p~ all publicera de tyska mynten i
Stockholm, men därav blev ingenting.
Ansvarig för urvalet av uppsatser
har Bernd Kluge vid Myntkabinettet i
Östberlin varit. Kluge vårdar idag en
~tor del av Danneobergs samlingar efter~om de medeltida delarna inkopte' i
två omgångar, 1870 och 1892. till
mycket förmånliga priser. Av Kluge~
förord framgår ocksll att Danm:nberg
var född 1824 och publicentde sin första uppsats redan vid 24 år:. ålder. l
likhet med Sti ernstedt arbetade han inte med mynt till vardags utan var jurist.
vilket gör deras förfallarskap än mer
anmärkningsvärt. Dannenberg~ uppsatser är spridda i ett otal tidskrifter
och är därför ofta mycket svårt iiiglingIiga idag. Förutom 22 av Dannenberg'i
viktiga te vikingatida och medeltida
fyndpublikationer ingår också 6 publikationer med !>ammanställningnr av ti digare abeskrivna mynt samt 2 "rena"
uppsatsl!r. Att denna senare del fir s~
begränsad beror rå att Dannertbergs
styrka låg i materialhanteringen men
inte i mots-.ara nde grad av insikt om
t ex myntens ekonomiska funktion
mm.
Kl'nn etlr )011.\.1(11/

Denna !>kriftscric grundades av Walter
Hävernick 1947. Dess artiklar har i allmänhet si tt speciella intresse för oss i
Norden. Varje häfte haren recensionsavdelning och i detta häfte upptar den
mer än hälften av sidantalet. Recensionerna är :.ammanförda i ämnesgrupper
och ger den numismatiskt intresse rade
en mycket fin orientering om nyheterna, särskilt för oss. eftersom nem av dc
till red aktione n knutna personerna genom ;,ina anknytningar till CNS-projektet noga följer med vad som publiceras i Norden och kring Östersjöbäckenet.
Häftet!> första bidrag är Die Reclrmmg und Zalrlrmg mit Go/d und Silber
nach Zeugnil.lt'/1 des 6. bis 9. und 131
14. Jalrrlumdert.r. Författaren lämnar
inte bloll detaljerade uppgifter om hur
man r.'iknadc och betalade under
nämnda århundmdcn utan beskriver
även förh511ande t mellan metallerna
guld och silver. Resonemangen börjar
med myntreformerna under kejsa r
Diocletianu~ och Konstantin den store
och grundas sedan på otaliga skriftliga
källor. Artikeln innehåller ell stort antal tabeller med beräkningar av ändrade förhållanden mellan guld och silver
all tefter dc lindrade utmyntningsförhållandena i 13ysans. merovingiska och
karolingiska rikena samt tysk-romerska riket.
Den andn1 artikeln. Zum Problem
der Verq1•ickrmg fnilrmiue/alterliclrer
Dir/rem s mul Miliaresia. behandlar fö.
rekomsten av kvicksilver på vissa arabiska och by~antinska mynt. Författaren Han~ Jiing!>l redogör för hittills
framlagda sy npunkter på problemet
och för sedan fram lösningen: medicinska skäl. Araberna tillskrev kvick~il
ver stor verkan i medicinskt hänsee nde: strök darfor in de klädesper~edl ar
som var närmast kroppen med kvicksilver och doppade gördelrepet däri.
Eftersom mynten medfördes i gördeln.
impregnerades dessa med kvicksilver.
Förekonbien i miliaresia-mvntcn förklaras av att dessa ofta utruordcs av
överpräglade dirhcmer.
l nästa artikel tarTuukka Talvio upp
utforskandet av dc tyska mynten i de
vikingatida fynden i Finland. Die Erforsclrung d(•r dellisehen Miin;:en in
den ..-iJ..im:u;:eitlichen Frmden Finnlands. Artikeln inskränker ~ig dock inte därtill, ut an beskriver fyndforskningen i dess helhet frän Dijkman över
Browallius. Gcitlin och Alcenius fram
till Nordman. Salmooch Granberg-en
givande repetition!
Artikeln Geldumlauf und IVirtsclraftsre~:um. Um ersuclumgen mu
Beispiel Kamglie/r Preussl'ft.{ une/ des
Her~vgtum Preussen in der Frrilren

Neuz.eit beskriver penningflödets sarnmansättning och näringslivet i Vä~t
och Ost prcu~~en under 1500- och 1600talen på grundval av myntfynden. Genomgången av småmynten. groschentypen, visar till Tyska Ordens mynt
från 1400· och 1500-talen cirkulerade i
omrjdet ända in på 1600-talct. au dc
pobka mynten dominerade samT au
det polska produktionsstoppet av smilmynt under åren 1627-50 medförde ett
stort inflöde av svenska mynt från Elbing och Riga, s~ all dessa dom inerar i
många fynd. När det gäller talcrmynt
och dukater. hittas dessa fr'.imst i ViistPreu~sen och är av övervägande holländsk harkomst. beroende på den
stora sadc:.exponen från Weichsclområdet till Holland under nämnda tid.
Ett nytt grepp på myntcirkulationen
ger bidmgct Bar~:eld in hamburJ!ischen
Nach/ass· und Gliterin11entaren des
16. bi.1· /8. Jahrlumderts. Författaren
har genomgått ett stort an tal dödsboförteckningar och publicemr sådana
som specificerar pcnni ngin n.:havet i
olika myntslag.
Artikeln Die AuspriigtmJ! 1'011 Mari·
atheresientalem im A'uftrage des
Oberkommandos der Wehmwcht fiir
Zll'ecke der Auslandsabll'ehr im \Vin·
ter 1941142 geross inte blott denna händelse utan beskriver präglantlct av det·
ta mynt under åren mellan de två
värld!>krigen på olika hall. Vi lår bia
veta om Italiens myntpr.igling inför
kriget mot Abc!>si nien 1935 och om
Englands motsvarande åtgård inför befrielsen av Abessinien 1941.
Häftet innehåller slutligen redovisningar av tre myntfynd och av nödmynt i Lithauen under 1500-talets slut
och i Schleswig-Holstein under Napoleonkrigcn.
NUF
l ngeborJ! Ursula Rauber-Zimmer: Die
Frau in der Medail/e. Landesmuseum
fiir Kärntcn. Klagenfun 1976. 107 s.
XXXII I Tfl.
Kvinnan i centrum i numismatiska
sammanhang är ovanligt. Den välkände förfallaren till ell ovärderligt lexikon över medaljgravörer. Leonard
Forrer, skrev dock 1931! " Ponraits of
ro yal ladies on Greek coins", som
varmt rekommenderas till den som inte
vill jaga runt i olika verk efter dessa
personligheter och biografiska uppgifter om dem. En säregen infallsvinkel
hade Alb~ric de C hast t> l de la Howardries. när han 1898 skrev om hårmodets
utveckling på syrakusanska mynt
("Symcuse. Ses monnaies d'argent et
d'or au point de vue artistique. La coiffurc antique et ses dtveloppemen t successifs"- med inte mindre än 147 mynt
avbildade!).
Den nu anmälda boken är en katalog
över en utställni ng. som anordnades i
Wien 1975 i anledning av världsåret för
kvinnan. Boken har följande kapitel:

Antiken (gre~iska och
~onligheter: gudinnor

romerska peroch kvinnliga

symbolgestalter).
Mytologbka personligheter.
Kvinnan i medaljkonsten.
Jungfru Maria.
Helgon.
Regent in nor,
Berömda kvinnor.
Kvinnliga medaljgravörer.
Det i! r en lin t ill us trerad och välskriven ka talog. Den ger dock en något
begriinsnd syn på kvinnan under nyare
tiden. diirför all den är så in riktad på
de t tyskspr~kiga områd.:t. Visst finns
Jenny Lind med men into: Christina
Nib\on. Gerda Qvist men inte Lea
,\hlbom!
Med tanke på all vi äntligen fåll en
FIDEM-sektion i Sverige - som önkas allmöjlig framgång till medaljskapandels-och samlandets-frommakanjag inte underlåta all avsluta denna
anrniilan med au framföra den tanken,
all ~cktionen bl a kunde engagera sig
för all i samarbete med Kungl. Myn t·
kabinellct ordna en utställni ng av
svcn!>ka kvinnliga medaljgravörers arbeten. Med det stämni ngsläge som
idag linns i vida kretsar borde delta
vam en utställning som lockar till be·
sök från s~dana som annars rycker på
axlarna åt denna. "den lilla konsten".
NUF
Hono.r Ella Ki1·ikoski. Från Nordens
och EsTlands arkeologer. Hclsinki
1973. 247 ~- ISBN 951 -9056-06-8.
Jag jagar med nöje festskrifter i europeiska anti kvariat och delta gör, att jag
inte vill unda nhålla tidskri fte ns läsare
kunskaper om dem. Denna finska, arkeologiska festskrift är mer än lO år
gammal. men hur många numismatiskt
intre~~emde känner till den?
Från Norge berättar Anders Hagen i
Fm Summorledens jemalder om två
utgräv ningar i Ålcsundsområdet. som
gell två guldmedaljonger. varav den
ena är sammansall av två guldbleck
som pre~sats över 1vå romerska kejsarmynt. Övriga fynd är ävenledes av
ston in t rc~se.
Sven~ken Mats P Malmer ger En ko·
ro/ogisk a.rpekT pti tolkningen av den
gotliind.,·ka jiimåldems myntfy nd.
Malmer är kritisk mot Stu re Bolins tes
om mynt~kattema som tecken på krig
och hiirjningar. Efter att ha fördelat
Gotlandsfynden på kust- och inlandssocknar kommer Malmer fr.tm till att
fyndens "omfördelning speglar en förändring i handelns organisation" mellan ockengruppema. Från att ursprungligen ha vari t en angelägenhet
för hela öns befolkning förändrades
handeln till alt åtminstone under vikingatid huvudsakligen ha drivits av en
i ku,t landet boende köpmansklass.
Mycket int ressan t siffermaterial bygger upp denna tes.
Den finske medarbetaren J>ekka Sar-

va\ berattar - pa fimka. tyvarr utan
wcn'k sammanfatini ng- om bysantin,ka myntfynd från 900· och 1000-talen.
Nor)kan Wencke Slomann pre enterar med Gul/ha/skedjenfra Toyen pli
I l olalid el! fi nt fynd av stämpelidentiska ~tora och små C- och D-brakteater.
Dc:.-. sammansäuning leder henne till
att beakta andra. ~narlika och närliggande fynd och att fundcm over deras
tillkomst.
Festskriften, som innehåller inte
mindre än 34 bidrag. snuddar vid numis mati ken i ytterliga re n5gra art iklar
om kronologiska ni v5er i Ovre Norrland. om norsk koloni~ering av NordNorse i förhistorisk tid och om Köping
p~ Oland under vikingatiden.
NUF

SPECIE
MYNT HAND EL HB
Köper o säljer
Mynt • Sedlar • Med aljer
Spe('. A !t/re 5\"('n.rko /..Oflfllll'lll,l'nt.
Sedlarfön• /90/J.
1\ommi.liOIISIIppdraJ!- Auktioner.

Storgatan 19. Bo' 69
57401 VETLANDA
Tel03R315JOI

u

10 ·2n1!ll ''ii i
Med alj över Nils J Lindberg
Numismat iska Föreninge n i F inland har till Nils J Li ndbergs 60årsdag de n 5. J 1.1 986 låt it prägla
en medalj, som formgivi ts av
Kauko Räsänen.
Nils J Lindberg var före ni ngens
ordförande 1975- 1983.
Åtsidan har. förutom namne!.
den finska fö rkortningen av föreningens nam n, SNY.
F rå nsidan visar Afrodite som
viinde r s ig mol d e n uppgåe nde sole n. De nna har forme n av c ll Syrakusa-my nt med elitvås pa nn symboliserande humanisme n och tekniken . som tillsammans för Ul·
vecklingen framåt.
Dena u nde rstryks ocksa i den
lat inska texte n i solstrålarna ATTES H UMANA ET T ECHNI CA
M UN DI PROMOTRICES. Medalje ns d iameter ä r 70 cm.
Mcäaljen kan beställas i bro ns
från sekrete ra ren Pa nu Saukk onc n. 13ox l , SF-0097 1 Helsingfors.
Priset iir 180:- ma rk .
Bild på omslaget.
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ESKILSTUNA NUMJSTJSKA FÖRENING (MYNTKLUBBEN) sammanträder 24/2, 26/3 , 28/4 på Nya Gästis kl 19.00
FAGERSTABYGDENS MYNTKL UBB sammanträder förs ta helgfria må nda·
gen i valje månad (utom juli och augusti). Undant ag: december den 3011 1. Ny
lo kal: Gillesstugan i Kolarby, Skogsvägen 5, Fagers ta. Tid: kl 19.00. Under
verksamhetsåret anordnar myntklubben 4 st anbudsauktioner med s enaste a nbudsdag den 6 febr, lOapr, 3 okt re sp. 4 dec . Upplysningar: te) 0223/116 71.
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokal "Samlaren" Biblioteket Borlänge tisdagar kl 19.00 den 17/3, 12/5, 17111. Möteslokal Kris linegården Falun
tisdagar kl 19.00 den 17/2, 14/4. 18(8, 20/ 10, 15/ 12. Korta mötesförhandlingar,
Bytesaktiviteter och som regel ett tema valje gång.

Frankrike, JO fran cs 1986. Kungl
Myntkabinettet. Foto G Hildebrand,
ATA .
Fransk myntdebatt
1986utkcm en ny typ a v lO francs , som
a vbildas här. De n väckte en storm a v
ovilja hos allmänhete n - det gör i och
för s ig alla nya mynt, men denna gång
var ilskan större än vanligt. Anledningen till att en ny typ modellerades var
del s att den gamla typen ansågs för
stor. dels att den har fö rfal skats i en i
modern tid ova nlig o mfattning (ma n
rä kn ar med 30 miljoner exemplar!). Nu
va lde det franska myntverket etf format som ligger mellan 1/2 och l franc
och dessutom en metallegering av samma typ som dess a valörer. Det nya
myntet ä r visserligen tjockare och med
annan rand (med hä nsyn till s ynskadade) men det ha r inte räckt. Det fran ska
fina nsdepartementet ha r ingripit med
en ovanlig åtgärd: man har stoppat den
fortsatta utgivningen och tillsatt en enmansutredning. Fortsättning lär nog
följa!
Myntets åtsida visar den galliska
tuppen. valör, årta l oc h inskriften REPU BLJQUE FRA N<;:AISE: nedtill
kon stnärssignaturen Jimenez. På fråns idan är Frankrikes karta överlagd
med "Mariannes" huvud och i omskriften läses Liberte Egolite Fraremile
!frihet, jämlikhet, broderskap]. Ytterligare en typ skall ha utgivits, som vi
emellertid ännu inte har möjlighet att
illustrera.
Frankrike utga v också under 1986
ett mynt om 100 francs till JOO-årsminnet av den stora gåvan till USA -the
Statue of Liberty i New York. Även i
detta fall hoppas vi måterkomma med
en bild i s inom tid.
LLt

GYNNA
SNT:S
ANNONSÖRER
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GÖTEBORGS NU MISMATISKA FÖRENING. Möte sdag: 811 2. Lokal: T raktören , Köpmansgatan 20. 6 bg. Tid: 19.00 9/2. Hur går trenderna på myntm~lrk
naden, paneldebatt, auktion, 9/3. De amerikanska ädelmetallernas roll i den
europeiska världs handeln 1500-1800. 13/4 Norska mynt efter 18 14, bakgrund
och "hur samla", 1115 Att samla antikt. Att samla medaljer, Att samla utländs kt,
Att samla motiv. An tiksektionen: Lokal Schackspelets Hu s. Haga Kyrkogatan
3. Tid 18.30. 5/2 Bibelns mynt. 19/2 Kontramarkeringar på grekiska mynt i romarriket. 5/3 At l analysera och tolka antik konst. 19/3 Os tindi skt, 9/4 Bysa nti ska
mynt , 23/4 Marcus Auerliu s. Medtag mynt. 14/5 Alex andrin ska mynt. Uppl ysningar: tel 031/17 79 70 (Bo Nordell) under dagtid , ej helger eller lörd/sönd.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal. Upplysningar: Evert Olofsson 0413/221 51. Datum ej meddelat.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria må ndagen i varje må nad
(u tomjuli och augusti) kl19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar. Uppl ys ninga r: t el 0485/312 81. 0801115 84. Auktioner valje gå ng.
KATRJNEHOLMS MYNTKLUBB har möten förs ta helgfria onsdagen i varje
månad på restaurang Storstugan. Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar: tel
0150/21045 el 15100.
KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE har möte. Upplys ningar: 0563/40725.
Datum ej meddel at.
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖR E NING har möten med
a uktion på Hemgården , Norrtullsgatan 9. Kristianstad. kl 18.30 den 20/2. 20/3.
24/4, 1515, 1216. 17n, 21/8, 18/9 , 16/10. 2011 1 och 18112. Listor och upplys ningar
gm Ingvar Nilsson 044nJ3 28.
LUNDS NUMISMATISKA FÖREN ING har möten kl 19. 15 den 4/2, 4/3 (å rsmöte), 1/4, 615. Lokal: Utbildnings hu set Studentlitteratur. Åkergränd l. Upplysningar: tel 046/ 122593.
MYNTKLUBB EN NJCOPJA har mö ten andra må ndagen i valje må nad på Pe nsionärsgården , V Trädgå rdsgatan 57, Nyköping, kl 19. Upplysningar: tel
0155/13429, 67154. 12841.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen
valje månad i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även icke
medlemmar är välkomna. Beställlista på tel 011/125012.
N ÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gu stav ssons Trafiks kola,
Rådhusgatan 33. Nässjö, kl 19 den 2711. 24/2, 3113. 28/4. 26/5, 25/8 , 29/9 . 27/1 0,
24111. Upplys ningar: te l 03831158 35 kl 07.00- 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUMIS , Skellefteå har möten första torsdagen i varje
månad i NY-hu set. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910/ i8680.
SKARABORGS NUMJSMATISKA FÖRENING, har möten med auktion den
8/2, 8/3 och 10/5 . Lokal Club Balder på Kulturhu set Oden i Skö vde
kl 16.00. Upplysningar tel 0500/808 50 (Thord Lund).
SKÅ NES N UMISMATISKA FÖRENI NG , Malmö. Mötesadress IOGT,
Kungsgatan 16 A. Möten 26/2, 26/3, 23/4, 2115, 24/9, 2911 0. 26/11. Klubblokalen
Kungsgatan 38 A. Malmö håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september- maj.
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen efter den
15 i valje månad kl 18.30 i Rembo stugan, Hede mo ra. Upplysningar: tel
0226/562 78.

TRELLEBORG$ MYNTSAMLARKLUBB har möte a ndra måndagen i må naden kl 18.30 i söderslätts Sparbanks samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg.
På programmet står auktioner. föredrag. lotteri mm. Upplysningar: tel
0410134544.
T ÄUE MYNTKLU BB, Södertälje har möte i \Vendelas rum, biblioteket Luna
kll9.00 den 1212 (årsmöte), 1213.9/4 och 14/5. Upplysningar : te l 0755/619 38 eller
313 14.
NU MISMAT ISKA KLUBBEN l UPPSALA. 17/2 auktion, 17/3 års möte, 21 /4
föredrag. Lokal: Uppsala Universitets myntkabinett. T id: 19.00. Uppl ysningar:
018/1 15000.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion på Kulturhuset. Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15 den 30/ 1.27/2, Myntets dag 14/3 (S tadsbiblioteket). 27/3. 24/4, 28/8, 25/9, 30/10, 2711 1. Upply sningar: te l 03831158 35 kl
07.00-09.00.
VlLLSTADORTE NS MYNTKL UBB. Smålandsstenar. har möten andra måndagen i vruje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag o dyl följs av auktion.
Upplysningar: tel: 0345111295. Lokal: Finnvedens Sparbank (källarlokalen).
V ÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö, har möte med auktion den
2412,214 kll8.30 i Röda Korsets lokal, Kungsg. 18, Växjö. l slutet av april re sa till
Frimynt -87 i Helsingborg. Upplysningar 0470n31 14. Myntmassa anordnas 4/10
å Småla nds mu seum.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har mö ten på Jakobsbergsgatan 13 A kl 19.00 första onsdag i må nade n sept-dec. Närvarolotteri vid varje möte. Upplys ningar: tel
021 / 139494 (e fter kll8).
ÖREBRO NU MISMATISKA FÖRE N ING har möte n med auktion Jä rntorgsgatan 3. Upplysningar: tel 019/13 5213. Datum ej meddelat.
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Antiköre n.
Göteborg

1-3
9-10
13- 14
27-29

Köln, Schultcn + Co.
Milnchen. Partin Ba nk
Kö lne r Milnzkabinett.
Köl n
Bern, Credit Suisse

Rättelse
Genom ett missfö rstånd föll två av
de grekiska bokstäverna bort i Ulla Westermarks artikel om Gåvor
till Kungl Myntkabinettet från
Sven Svenssons stiftelse för numismatik under 1985. tryckt i SNT
1986:9/ 1O. Det gäller s 266, vänstra
spalten. mynt nr 8, där den full ständiga inskriften lyder AM Kr r.

Juniorträff
Vårens förs ta juniorträtT äger rum
tisdagen den /0 februari kl 18.30.
som vanligt på Sandhamnsgata n
50 A = Riksantik varieämbetets lokale r). Du tar dig lätt dit med buss
4 1. Tag gärna med dig några mynt ,
som du skulle vilja visa eller diskutera. Kanske har du e tt mynt som
du tycker är s peciellt roligt elle r
intressant och som du kan berätta
lite om fö r oss andra. Tag också
gärna med dig någo n kompis, som
ä r intresserad. även om han/hon
inte är medlem. Det får du extra
poäng för i vårt närvarolotteri ,
som ger fina vinster så småningom. Skulle kompisen sedan bli
medlem så blir det ä nnu fler poäng. Du lite äldre medlem, som
kä nner någon yngre samlare: tala
om denna trätT för honom/henne.
R olf Sjöberg

Maj
April
9
25

Stockho lms
Auk tionsve rk
Svenska
Numismatis ka
Föreningen
(endast medl.)

6-8
12
13- 15
Juni
17-18
25-26

B. Ahlströms
Mynthandel AB
Obs! Ändrat datum.

UTL ÄNDS KA
Februari
6- 7
11-14
18-20
24-25

l.

x

2. l
3. 2
4. x

5. x
6. 2
7. 2
8. 2

9. l
10. 2
I l. l

12.

x

Mu rs

.\1ynllmndcl

Antikmässan, Älvsjö.
Stockholm

KÖ PE!t • s ,\ IJE H •IH 'Tl::H
t\JYNT • SEDLAH • MEDAW EH

Frimynt. Helsingborg

Spec . jl'd/ar
Betalar bra för sedlar
fore 1930

April

25-26

HÅKAN WESTERLUND

Oktober

Mars
Il
12
18-20
23-25

r~'j'!~~1•J ~~
26-29

Freiburg. Kricheldorf
DOsseldorf. \Vinter
MOnchen. Hirsch Nachf.
Kiel. Oldenburg

ZOrich. Spink
MOnchen, Hirsch Nac hf.

Rä11 svar:

••

Maj
9-10

Frankfurt, Peus Nachf.
ZOrich, Bank Leu AG
Miinchen, Hirsch Nachf.

ZOrich. Bank Leu AG
Zi.lric h, Spink
Kö ln. Milnz Zentrum
OsnabrOck, KOnker

4

Värends Numi smatiska
Förening, Växjö, anordna r Myntmässa på Smålands museum.
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Sheraton Göteborg

AntikÖI'en
stureplatsen 1
S-41139 Göteborg
~

031-183960

Den rikt illustrerade a uktionskatalogen
utkommer den 25 februari och erhåJles
enklast genom insättning av Skr 30:på postgiro: 48 92 03 - O.
ÅRSABONNEMANG. 1987.
Pris 50:Två a uktionskataloger inkl. resultatlistor + minst fyra lagerlistor.

