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Register Svensk Numismatisk Tidskrift
1983- 1992
Register över Myntkontakt/Svensk Numismatisk Tidskrift 1983-1992 kan nu
beställas. Utarbetat av Anders Wilen. Pris 45 kr inkl. porto.
Oumbärligt när du söker efter gamJa artiklar eller vill veta vad som skrivits inom
ett visst ämnesområde. Innehåller Ämnesregister, Författarregister, Konstnärsregister
(medaljer), Slickordsregister m.m.
Register över Myntkontakt 1972-1982, utarbetat av Eva Wisehn, kan också
fortfarande beställas. Pris 45 kr inkl. porto. OBS! Har tidigare kostat 75 kr.

Specialerbjudande!
Fram till 30 juni 1995 kan du beställa båda registren till ett paketpris!
Endast 70 kr inkl porto för båda.
OBS! All a ovanstående priser gäller även om registren avhämtas på kansl iet.
Ring, faxa eller skriv till SNFs kansli.
Adress: Banergatan 17, 11 5 22 Stockholm. Tel 08-667 55 98. Fax 08-667 07 71 .
Kansliet är bernannat onsdag-torsdag 10.00-13.00.
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• Värderingskatalog över Sveriges
mynt 995-1995
• P riser på svens ka sedlar inklusive
privatbanksedlar
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artiklar om kvalitetssättning, litteratur m m.
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SNFs program våren 1995
Förcning,lokalcma är öppna för medlemmar - g:ima med ..all\kap - en
ton.dagk,•äll i månaden. Dörrarna öppnas kl 18.30.
2 fcbntari
9 mars
22 mn/\
6 april
27 april
6 maj

Öppet hus.
Öppet hus
18.00. Vi sning av GuldrummeL Samling 17.30 p~ Ilanergatan 17.
Öppet hus.
Föreningens auktion.
Årsmöte i Sigtuna. Program meddelas senare.

Om .-j ttnlllll anges lull/s mörerur kl UI.JO på Banirxmtm 17 11b. T11g lm.u 11r ·1-1
eller 5-I t/ler T-bar.a till Karlaplall.
S FNs knnsli

Ilesökstid 10.30- 13.00 onsdag och corsdag.
SHingt: Midsommar- l september samt jul- och nyårshelgerna.
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Omslag
Portugal!!\ ur KMKs samlingas praglad i Hamburg 1681. Åt': Trofn,chetcn vid en
bankbord snmt kvinnofigur som h~var in pengar i kjolen. Om\ktifl (fn övers):
Begrunda och viig det riktigt väl: giv honom vad honom tlllhör; s5 gl>r du din plikt.
Från): Fredtn och Kriget frantfdr en ~kans innanför vilken ~Y"' en hög med kanonkulor. Omskrift (fri övers}: Gud gnv oss nåd: Kriget kom med rlld: Fn:den gav o''
dftdknlfl ; ~3 sade~ dec på stället/plat~n.
Av namnet framgår att pnrtugalöscn ursprungligen tillverkutlc:. i Portugul - p(lr·
tttgllt'Z. Redan 1557 upphörde pOrtugisemu med myJ1ttypen. som dfi vor ~pridd till
OcralUnder i Europu. Mesc berömda Ur de sk Bank-pnrtugalö~cmn utgivitu m• hnn·
scstuden Hnmburg frfut 1560 och framåt. Mot slutet av 1600-tulcc förlornde den
hamburgska portugalosen karaktären av mynt PCh är mer nu betmkca o;om en
medalj.
Lill: DF Gacdcchen&. Ramburgi.che Milnzen und Meduillen. lll, Hamburg 1876.
nr 1618. Foto RIK-f.
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Medaljer och märken från Konstindustriutställningen i Stockholm
Av Ulf Nordlind och lan Wisehn
ndra hälften av 1800-talct var
de stora v~ldsutställningar
nas epok. Aven i Sverige
hade en rad utställningar kommit till
stånd runt om i !andel. Dc flesta var
emellertid lokall inrik1adc industrioch jordbruk sut~liillningar. Dc två
största var utställningarna i Stockholm 1866 och 1897. Efter sekelskiftet började kanske intresset minska
något. Nyhetens behag fann s inte
längre och kostnaderna var höga. Det
var inte längre så enkel! all få med
utländska utställare på grund av konkurrensen med de riktigt stom
utstiillningarna.
År 1909 var dock stockholmama
beredda på en ny utstlillning med
främst svenska inslag. Arrangör var
Svenska slöjdföreningen och programmet framgick av namnet: 1909

A

års Allmänna S\"enska 11/Stii//ning for
konstlumt1·erk oclr konstind11stri.

Den kan på samma säll som 1930 års
utstlillning karakteriseras som en
ideutställning. Det var en ny anda
och en ny stil i konsthantverket, som
man ville redovisa för en större allmänhet - jugendstilen. Huvuddelen
av utstlillningen var koncentremd till
Friesens park på Djurgården. men
annars sträckte den ut sig på en
mycket stor yta: Mm va11net rliknat
bö~jade den vid Biskoppsudden (diir
KSSS nu har sin b;\thamn) och
*äckte sig upp mot den plats där
Östra Rosendalsvägen möter Södra
Strandvägen.
Huvudarkitekt var Ferdinand Boberg. Han hade fått sin första berömmelse som utställningsarkitekt i
Stockholm 1897. Med paviljongen
vid Rue des Nations 1900 hade han
nått en rangställning bland utstUIIningsarkitekter. År 1909 anförtroddes Bobcrg ensam att bygga en
programmässigt mer bcgriinsad
konstindustriutställning i Stockholm.
Arkitektu ren blev mycket enhetlig
med vill som hell dominerande fårg.
Byggnaderna i Stockholm 1909 fick
i det allmänna talesättet till och med
överta namnet "Den vita staden··.
Om 1897 års utställning var den
stora utstlillningen så var 1909 års
utställning den vackr.t och glada. Till
utställningen byggdes ett stort nöjcsfiih. SpirJltomct var också cll stort
nöje. Egentligen var det en rutschbana. Tornet var ett av dc första arbe4

Koii<t!ndcstriu151illlnlngt:n i Stockbolm 1'109

Konsrindus rrimsrållningm 1909. Jfiirg nmden syns Vounmllschbammurford m•finnon
Kreuger & Toll. Dire/a bakom nttschlx uum. skymd m · rrild, ligger Dansbamm. Liingsr
ti/11·iinsrer syns m sllillningens stora re.fUwrnngbyggnad. Bakom brygganligger den s k
Mus ikga/iiren.
Repmforo: RIK-fora.

ten som urförts av firman Kreuger &
Toll. De båda kompanjonerna sysslade sjlilva med uppförandet.
Riktiga gondoler hade hlimtats i
Venedig ti lisammans med ett par
gondoljlirer som skulle lära upp
Stockholmspojkar i den ädla konsten. l Söndags-Nisses mycket originella paviljong presenterades Döderhultarens träfigurer.
Till 1909-års utställning tillverkades ett antal medaljer och miirkcn.
De av oss kända presenteras nedan.
l. Utställningsmedalj präglad i silver

och uLford av Adolf Lindberg (åtsid:ln)
och Sven Kulle (frånsidan). 42 mm i diameter.
Åtsidan 1•isar Adolf Lindbergs berömda
pon rän av Gustav V i profil. Omskriflen
lyder: GUSTAF V SVERlGES KONUNG. Fr.insidan visar Ferdinand Bobe rgs
utställningsbyggn~d med rund kupol.
Omskrift överst i halvcirkel: KONSTlNDUSTR l-UTSTÄLDIINGEN. Tex t
nederst i excrguen: STOCKHOLM / 1909
samt konstnärssignaruren S.K.
Denna medalj kan betraktas som den offi·
ciclla utstiillningsmedaljcn.

2. Utstlillning~111cdalj pr'.iglad i silver
och brons. ut!Ord av Sven Kulle. 32 111111 i
diameter.
Åtsidan visur Gustav V:s krönta mono·
grnm. Omskriften lyder: MED FOLKET
FÖR FOSTERLI\NDET. Frånsidan som
nr l . Av denna frånsida finns tvä varianter. Dels med texten: SVEN KULLE
GRAVÖR nederst i minimal skrift och
dels helt utan inskrift.
3. Smnma medalj som nr 2. men på åtsidan sakmL~ den minimala texten nederst.
Präg lad av silver och brons.
4. Utstiillningsjctong med ögla präglad i
aluminium av Sven Kulle. t9 mm i diameter.
Åtsidan \ i'ar Gu,tav V:s krönlll monogram. Omskriften lyder: UTSTÄLL·
NINGEN l STOCKHOLM 1909. På fcln'idan finn> en sluten eklövskrans.
Denna jetong. som var avsedd att bäras.
framst1illdcs troligen som en souveniranikcl. Priset var silken så lågt an de
flesta hndc r.id att köpa sig en jetong.
Denna jetong med ögla förekommer även
som nålmiirkc.
5. Plakett tillutstlillningen 1909. präglad
i guld (3 ex). ~ilvcr (25 ex) och brons (223
ex). 70 x 54 mm. Konstnär Erik Lindberg.
SNT l · 95

Detta är den fjärde artikeln i en
serie om Stockholms stora utställningar skrivna av samma författare.
Tidigare artiklar har publicerats
i SNT 6 • 93 (Medaljer från Konstoch industriutställningen 1866),
SNT 6 • 90 (stockholmsutställningen 1897), SNT 4 • 93 (Medaljer och märken från stockholmsutställningen 1930).

l.

ÅL~idan visar prins Eugens bild. Inskrift

upptill: EUGEN HERTIG AV NAR~E
och under bilden: HEDERsORDFÖ RANDE VID ALLM• SVENSKA UTSTÄLLN!NGEN FÖR KONSTHANDTVERK OCH KONST-INDUSTR I l
STOCKHOLM 1909. Frånsidan visar en
vy av utställningsbyggnadema. Nedtill på
sidoma om en plint står två kvi nnor som
bryter rosor från en girland. På plinten
finns plats lör ingravering av namn 111.111.

2.

Vid 1909 års utställning utdelades inga
belöningsmedaljer. Eftersom det ändå
upplevdes som en brist, föreslog utstiillningens arbetsutskott att man skulle prligla en särskild "crinringsmcdalj". Utstmlningens hedersordförande prins Eug..:n
fick avgöra frågan om Erik Lindb..:rg
skulle utf"Ora en medalj eller en plak..:tt.
Det blev det senan:.

:.%~~\
..~ ~u.

·--; -.-...:...:*
3.

Guldexemplaren utdelades till Gustav V,
prins Eugen som var utst;illningo.:ns
hedersordförande och f.d. landshövdingen A.G.J. Svedelius som var utstiillningens ordförande. SilvcreJtcmplan:n
utdelades till chefen för finan~dcpanc
rnentet. ledarnötemu i utställningen~
bägge utskon samt loncrikommiucradc.
byggnadschefen och vaktchefen. Bronsexemplaren fick en vidare >pridning.

5.
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Konstinclu.Hriut.lliillningen 1909. Stam 11tirdens tarass med Promenadbal/..ongen i lm/..1/TIIIItlm. /lift/en 1-i.mr elit utstiillningm,·erkli-

gen giir s /..iii flir mmm et "Den

,.;w stculen".

Repmfata: RIK-fma.

6. Bro,chmarkc 111cd >pännc. m:b>mg
med emalj in Higgning:~r. ut~~gad. ca 32 x
27 111111.
Miirkct vi~ar cH fartyg med bockliknande
stäv. Dc delar ~nm har emaljinl:iggning ii r
sjön ( miirkhl ~ ema lj ). oval;t ringen (röd
emalj) ~ann hl;~dcn ,·id dc f yra hömcn
(grön emalj). P~ den ovala ringen .finn~
inskriften: KONSTIDUSTRIUTSTALLNINGEN l STOCKHOLM 1909. Under
fanygct. under den bl;'\ emaljen. kan man
se texten: IMPORT.

6.

7. Brosdunlirkc med spUnne. silver med
emaljinHiggningar. troligen utliindskt
arbete. ge nombmtcn ram. ~:a 31 x 29 mm.
Märket visar lilla rik$va pnet med bl;\ bakgrund i emalj ontgiven av mnd ema ljerad
lövkruns (dc gröna hladcn emaljerade).
Text p5 r:un.cn: STOCKIIOLM / INDU·
STRIUTSTALLNINGEN 1909.
Della märke fungerade troligen som officiellt utqällningsmärke. ~löjligcn bar<
märkel a\' olika funktionärer.

Ba.

8a. ~':ål märke a\' 'il\'cr (p~ bahidan linn~
in~tämplat: Hallhcrg G7 =1909). 15 mm i
diameter.
l millen dc tre kronorna vertikalt ~t lillda.
liggande mot en bli\. emaljerad bakgrund.
Direkt utanför den na knmposilion finns
en il~nd med texten: KONSTINDUSTRI UTSTÄLLN INGEN
STOCKHOLM
1909. Utefter kanlen linn~ en ek lövs·
mönster.

6

7.

8b.
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KonstindriJirmt.rwtlningen /909ur ftls:l'lperspe/..7i•·.

Reprofoto: RIK-foto.

Della :i r möjligen den officiella n~ len ~om
ockl-å kunde l-öpas av alhn;inhctcn.
8b. Samma men med tig.la. Fr~n,idan \liil.
silver.
9. Knapplik nande miirkc med n ~l p:\

bak~ida n , 5tsidan fiirglagd. tilh•er·kar av
järnblcck. 22 mm i diam.:tcr.

Lilla ri ksvapn.:t (kronorna g.uldl11rgadc
mot mörkblå banen) omgivet :1v runt
tCX\fii h i guld: KONSTI NDUSTRI UTSTALLN INGEN. Därunder p:\ lju,bla
banderoll: l STOCKHOLM och nederst
1909. Gul boncnflirg. Mtirl-et lir tillv.:rkat
ho~ Svcn,ka Konstindw.trian,taltcn i
Stockholm.

9.

Märket kund.: troligen köpa' av all m!inhcten.
l O. Märke a,· mässing. med ,p;tnnc. 31
mm i diameter.
På märket' fr:tm•ida finn' lilla ril."apnct
inom en cl.löv~krans. Om,l.riflcn 1\•dcr:
KONSTII'DUSTR IUTSTÄ LI.NlNGEN
l STOCKHOLM. P:\ mhrkch bak>ida
finns tex ten: M. PE'n'ERSON STOCKHOLM (: P.:ncrsons Knaprmak.:ri ).
Den:~ miirke har m<>jli~,:cn :nwllnts av
funkt ion:trcr vid utställninge n. M. Pettersons Knappfabrik var 1909 cu t:imligen
välm3cnde. men inte ~:1 cxp:n"ivt fiiretag..
De ncMa medaljer som filretaget tillverkade var enkla idronsrncd:1ljer. l ,:unb:md
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med utstlillningar kunde de ofta sälja märken och nålar av olika slag. År l 9 l 5 övertogs firman av C.C. Sporrong & Co i
Stockholm.
l l. Nålmärke till utställningen 1909.
gu ldf.irgad m1L~si ng. 19 mm i diameter:
konstnär är Sven Kulle. Nålmärkets
mseende överensstämmer med :ltsidan till
nr4.
Deua nål miirkc kunde
vid utstlillningcn.

köpa~

av besökare

12. Utstlillningsplnkcn, brons, l 70 x 130
mm; konstn är iir Herman Neujd. Hem1an

Bergmans kon~tgj utcri.
Den ensidiga plakelien visar en ungdom ligt fager Mlilardronning, lagerkransad
och murkrönt samt med Stockholms slou
som bakgnmd. Dessutom omges hon av
de tre kronorna. Nedtill finns inskriptionen: MINNE FRAN KONSTINDUSTRLUTSTÄLLNINGEN 1909.
En stockholmstidning skriver följande
om plakcuen: "För au bereda allmänheten cu minnesföremål :1f helt annan och
däniii konstniirl igt värdefull an än de
bemålade triiskoma m.m. - hvilka helt
enkelt borde ha förbjudits på en uL~täll
ning sådan som denna - har en af Utställarne s1i ndt ut i marknaden en plaqueue i
brons. hvilkcn lir så v:illyckad. au den förmodligen kommer att finna väg till en
mängd svenska hem. Utl<Wllningsplaquettcn :'l terfinncs i hallen ftlr arbeten i oiidla
metaller. salen n:r 52. där Herman Bergmans konstgjuteri exponerar en större
kollektion af konstföremål. gjutna såväl i
sandform som i vaxutsmält ning."

12.

Litteratur
Bendix. C.L. & Folcker. E.G. (red). Allmänna n·enska llt.HällninJ!en för konstJumdfl·erk och kolistindustri i Stocklzolm
1909. Stockholm 19 10.

Vägledning å Allmlimw S1·ens ka Umä/1ningen för Komtlumdtverk och Konstindustri 1909. Stockholm 1909.

Foto: Bengt A. Lundberg. RIK-foto.

o

Ehrensvärd. U.. Medaljgravören Erik
Lindberg 1873-1966. Del 2. Numismatiska Meddelanden XXX 11:2. nr 88, s. 59f.
Lagerqvist, L.O .• l'cller.wn.v knappmakeri
i Stock/wlm. E11 fiire tag i knapp- odz
meäaljlmmschen
under
1800-talet.
Stockholm l98 1.
Tidningsnoti ser i olika tidningar l909191 0. \VedherJI·'· klippwmlinx. Anllkvarisk-topografiska arkivet. Stockholm.

Kastmyntsval
Den engelska tidskriften Punch lyckades dra till sig många skickliga tecknare under l ROO- och 1900-talen.
Främst tänker man på namn som
Tennit:l, Leech och Du Maurier.
År 1910 infördes en skämtteckning av George Morrow som anknyter till numismatiken. Den visar en
riddare som står i begrepp all s!Hnga
ut kastmynt. Säken var det fres tande
för många au slippa kasta ut al ltför
fina mynt. Riddaren på bilden 1ir oerhön noga med vilka mynt so m skall
kastas till befolkningen. En väpnare
kanuner med penningpåsar medan
riddare ns hus tru väger mynten. l bakgru nden står ivriga massor som väntar på riddaren.

o
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Sockensoldaten i Unnaryd sändes till Jönköping
när Kronan och de andra nödmynten
devalverades
Av Magnus Widell
talens finanser blev mot slutet
av Karl XII:s regering hårt ansträngda. Konungens krigföring
hade satt stora spår i statsekonomin.
För att öka Kronans penningtillgängar utgavs mynllecken, eller som
de allmänt b m kar kallas. nödmmr.
Mellan åren 171 5- 1719 utkom tio
olika nödmynt och vart och ett gavs
ett värde av l daler silverm ynt i plåtmynt. Genom utgivande av nödmynt
försökte staten inväxla de mynt i silver och plåtmynt som var i omlopp.
Nödmynten - små kopparpräglingar i vikt mellan 7.2 och 3,6 gram
- skulle gälla för l daler silvermynt
och motsvara ett plåtmynt som vägde
755,7 gram i koppar. Mynttecknen
var med andra ord rena kreditmynt
eller, vad man skulle kunna säga,
sedlar i metall.
År 1715 beslöts om det första nödmyntet som kallas "Kronan" men
utgavs 17 16. l fömtsättningama för
utgivandet av nödmynt ingick an de
skulle inlösas. Löptiden för mynten
kom all bestämmas av tidpunkten för
utgivande av ettnytt nödmynt, vilket
skulle avlösu det tidigare. Samma år,
J7 16, utkom Publica Fide och sedan
följde Welt och Wapen, 1717, Flink
och färdig, lupiter, Saturnus, Phocbus, Mars och Mcrcurius, 17 18. De
nio första nödmyntens sammanlagda
upplaga översteg 40 miljoner. Den
tionde typen. Hoppet. utkom 1719,
alltså efter Karl XII :s död och !!ällde
då som 2 öre sm trots l dale; sm i
inskriften.
Det bör observems att nödmynten
är märkliga därigenom all dc saknar
beteckning för ursprungsland. myntherre, myntmästare och präglingsort.
Det första. '' Kronan". har enbart
svensk inskrift. Endast två har en
antydan om att mynten kommer från
Sverige i det att figurerna bär en
sköld med trckronorsvapnet.
Under samma tid. åren 1716 och
1717, utgavs ii ven så kallade mylll·
sedlar av
Kontributionsverket.
Dessa var avsedda att underlätta handeln i en tid av brist pä mynt. Sedlarna utkom i tre olika valörer: 25
daler silvennynt 17 16 samt JO och 5
daler s m 17 17. Dock rönte dessa sedlar motstånd på grund av sina höga

S
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Försäkringssedel frtl n 1719 gälla11de 50 dsm i m.l'nlft•ckt'n och 25 dsm i myntsedlar.
Foto: Magnus Widt'/1.

valörer.
Efter Karl Xll:s död var det dags
att sanera den statliga ekonomin och
som en första åtgiird skulle nödmynten inlösas. l april 1719 hade av de 40
miljoner nödmynten omkring 15 miljoner inviixlats. Förordningen om en
indragning och ncdsUttni ng av värdet
på såviil nödmynten som myntsedlarna kom den 23 april 1719. Där
framgick att betalningsmedlen skulle
deval veras med 50 procent. d v s från
32 till 16 öre för varje daler silvermynt ( l dale r s m = 32 öre sm).
Dessa betalningsmedel mås te den l
juni 17 19 eller dc näm1ast följ ande
ciagama inliimnas till övcrståthålleren
i Stockholm eller till någon av lands

hövdingarna i länen. Inom dessa ämbe te n kont ro llräknades och anteckna·
des betalningsmedlen. Efter den 8
juni 17 19 erhiill ägarna de inlämnade
nödmynten och myntsedlama äter
tillsammans med en försäkrings·
sedel, vilket tillförsäkrade innehavarna erhållande! av 14 öre för varje
daler s:\ snart förhållandena skulle
möj liggöra en sådan gottgörelse.
Sedlarna var utfärdade på inlämnarens namn, men gällde som betalningsmedel eft er godtycke "i hwars
hand den Ur''. dock fick de ej överlätas till utHinningar. De återlämnade
nödmynten och myntsedlarna gällde
i omloppet till cll värde av 2 öre silvermynt för v:uje daler.
_
9

DeL Lir uppenbart all komrollriikningen betydde en v:ildig arbetsbelastning. Man var tvungen all genomföra aktionen påtlera on er och därför
förordnade K. Maj:t den 23 april att
uppdmgct skulle "så wäl igenom
wissc Depuh.:rade i Städeme som på
landet uti n;,grc flere trowärdige och
owäldugc m:in~ närwaro" utföras.
Hur della lö~tes i Stockholm kan
man lUsa i en instruk tion där jag har
hämtat delar av n~gra punkter:
"4. En:ir alle Mynllekn och Myntezedlarne ... inrLiknadc och t il bokz
efler numer förde s~ hör den samme
Påssan eller Pungen hwaruti sådane
Mynt-sorter blifwa inlagde. af Ligaren siclf' med dess signetc förseglas
och numcrcras, samt der wid hängias
en liten zcdcl. s~ af ägarens namn,
som den Summa. deruti finnes p~ det
wid tutagningen hwars och ens ägare
der af blilire må kunna igenfinna".
Av denna text framg;k all man garderar sig för all ingen tvis t skulle
uppstå vid åtcrllirn nandct av de kontrollrtiknade pengarna.
"7. Men der någon som med slike
Myntctekn och Zedlar inkommer
utan gifwen orsak wisar emot de förordnade någon otidighet eller giör
buller och owUsende. så kan den
samma först förmanas an bruka
beskedlighet: men wil det intet
hiclpa skal en ~ådan behörighet styras och lagligen an~~...
Tydligen v:intade man ~ig all ,·issa
personer !>kulle ullrycka sin \'rede
över myntdevalveringcn.
Bevamdc exemplar av försäkringssedlar Ur ofta~t ganska slitna.
Della visar all sedlarna har anviints
flitigt. troligen mest bland köpm:in,
som förmodligen med viss rabatt fick
dem från dc urspru ngliga ligarna.
Nu utställdes inte sedlar enbart på
enskilda personer. Den här avbildade
ftir~äkri ngsscdc l n visar, att Unnaryds
församling (SUdra Unnaryd) har sänt
en sockensoldat till Jönköping för all
lämna in för~am l inge n s tillgångar i
nödmynt m:h myr11sedlar. Försiikringssedcln är tyviirr skadad. varför
vissa problem uppst:ir när man skall
tyda texten. Men den handskri vna
texten inleds:
"Det hafwcr samptlige Unaryds
församling uti Jönkiöpings Lähn
Wiistbo hämd för där tillförordnande
richtigt upwist och låtit anteckna
dess sammanlagde medeltill socknesoldat ... Femtio Daler Silfwermynt i
oförfalskade Myntctckn oeh liugufem Daler Silfwermynt i MymcZedlar ...... Av den tryckta texten fmmgår sedan att "för hwarie Daler
Silfwern1y111 Fionon öre l>ilfwennynt
lO

betalt igenom Riksens Ständers
Contoir ... ".
Handskrivet längst ned finns
sedan datering och undertecknande:
"Jönköping den 7 juni 1719. Daler
75 Silfwennynt. Uti Högvälborne
Baroncnl> GenemiMajorens och
L1ndshöfdingens Lejonhielms frånvaro e fler befallning. A. Furulrii.''
LandshUvding Anders Lejonhielm innehade sill ämbete i lönköpings !;in mellan 1718-1727. Han
var till yrket militiir och veteran från
det stora nordisk:t kriget. Hans civila
tjänst kan kanske ses som en belöning ~t en ime Wngre fullt tjänstbar
krigare. som tre gånger varit i krigsfången~kap. l slaget vid Pohava. där
han deltog som överstelöjtnant vid
Kalmar regemente. miste han nämligen sitt vti~1s 1ra ben.
Anders FunnrH. som undertecknade sedeln, var landskamrerare i
lönköpings Wn :\ren 1717- 1740.
De till 2 öre sm per daler devalverade nöd myn ten och myn tsedlarn:l inväxlade 1723 respektive
1728 till oförlindrat v1irde emot 2 öre
försiik ringsscdlar. P:1 detta vis kunde
nödmynten ompriiglas till rätta
kopparviirdet. l öre koppam1ynt.
och åter siittas i omlopp. Skatter och
avgifter kunde bt:talas med försäkringssedlar. vilka däri!!cnom till stor
deC fö~vann ur cirk-ulationen. ÅI
1743 bel>IÖL~. att kvarvarande försäkring~sedlar skulle inlösas till
fulla värdet med medel från fönnögenhetsskauen och ur Riksens Ständers kontors fond.

D

c+
Ettöringar betalade böter
Den X februari 19 14 ropade borgmUstare Carl Lindha!!en ( 18601946) p:i Mynllorget ( Stockholm
Lc' l'l' republiken! För de ua brott att
offentliccn ha utropat sin åsikt
ådömd~ han att betala l 00 kronor i
böter. Beloppet betalades med en
insamling från hela landet - allt i eliöringar. Tillsammans blev det l O000
e11öri ngar.
Carl Lindhagen ( 1860- 1946) var
myc ket intresserad i frågan om repuhlikens införande i Sverige. Om
delta viickte han motioner i riksdagen 1912och 1914.
KUlla: Stcn Södcrhcrg. En konung och
han~ \'Crk. i: Guswf \( Konung en• Sn!·
rixe. In memoriam. Red. TOr!>h!n Lind-

for<. Sto.:kholm 1951. s. 88.

Ett besök i Oscar II:s
mynt- och medaljskåp
l ell brev ~k ri vc t av riksheraldikern
och ordf\iranden i SNF. friherrre
A ugu~l Wilhelm Sticrnstedt till kammarherren Magnul> Lagerbeq~ finns
cll imrc~sant av~nill som behandlar
o~car l h mynt- och mcdaljsamling.
Brevet fii~var;~, i Kungliga Bibliotekets
Handskriftsavdelning
(Ep. L. 4:5):
12/1 1878

På teatern i onsdags under e n
mellanakt i foyern frågade jag
H.M. när jag fick komma upp och
framlemna Medaljen i anledning
af Fornminnesföreningens möte i
Strengnäs. H.M. sade a tt jag
kunde komma påföljande dagen
kl. 10. Då jag lemnade medaljen
tackade H.M. och tycktes finna
den vacker. Han bad mig följa till
Billardrummet. der mynts kå pet
stå r och H.M. inlade sjelf medaljen samt frågade om jag ville s e
samlingen, hva rpå H.M. sjelf,
biträdd af adj. Major Ström fra msatte a lla medaljlådorna på biljarden och redogjorde för åtskilliga
intressanta förhållanden beträffande medaljerna som rörer Bernadotteska

dynastien,

den

rikaste samlingen som finnes,
mest i guld, somliga på 100 a 150
dukater. Kl. 11 började folk
komma för a tt tala med H.M.,
hvarpå han sade: "Fortsä_!l .nu
med Ström att se på de ofnga
medaljerna och mynte~" . .. ~~t
gjorde jag och slutade eJ forran
fram mot kl. 1. Det var ju mycket
nådigt att H.M. sjelf visade m!g
medaljerna och t1ll slut gal m1g
den stora medaljen i s iliver öfver
hela Bernadotteska familjen.
Denna medalj (och dc övriga) tillhör numera konung Carl XV I Gustaf.
Den frtim~t med gåvor utökade samlingen har sedan Karl XIV Johans
död l X4-lundcr stiindig tillväxt alltid
ärvts av ~nnsilncr t iIl den avlidne först ( l X-14) prins Oscar (TT), så
( 1907) kronprins Gustav (VI) Adolf
och senast ( 11)73) av den nuvarande
kungen. Oscar Il var nog den mest
aktive l.amlarcn: Gustav VI Adolf
intresserade sig inom numismatiken
endast för antika (arkaiska) grekiska
mynt eller rcn:issansmcdaljcr. som
h:m testarncnter.tdc till Kungl myntkabincllcl (g!1Van mollagen 1974).
!WILL!
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"Till gagn för Uppsala slott"
En ny belöningsmedalj
Av Bengt O. Kälde och Lars O. Lagerqvist
edaljen instiftad.:~- efter niidigt tilbtånd av HJvl. Konungen- den l Oapril 1992. Vi
skall här först återge dc~~ tillkomst~
historin.
Inför Uppsalas Juhi lcums;\r 19!!6
inleddes tva 1\r tidigare Forsknings·
projektet Upp.Wifa ShJ/t, till vilket initiativet kommit från Rik.,·.wt.~.\·tiftel·
sen. Ett första hand utgavs ~ormnaren
1990 med bidrag från bl a H.M. Konungen och Konung Gu~taf VI Adolfs
fond för~vensk kultur•. Oes~utom har
betydande insatser gjons under dc
senare åre n för inre o<.:h y11re förbiiiiringar av slottet, trädgården och parken. Det ~ k Vasarummet med två
stom montrar med dockor i tidstypisk:~ kHider invigdes av prinse~san
Christina i maj 1992. Samordnare
och huvudansvarig har varit slottsarkitekten Hans Mate ll. Stora insatser
gjorde ock~å dåvarande landshövdingen HansAlsen och hans hustru.
Vid el! sammanträffande i mars
1992 kontaktades den ovannUmdc
författaren Krilde av slottsarkitekten
Mateli och landsarkivarien Lars Otto
Berg. som framkastade tanken på en
medalj - närmast som IUmplig gåva
till landshövdingen. som ~kulle avg;i
samma år. o<.:h dennes hustru. som
båda gjon mycket ''för ett levande
slott" i Uppsala. Slottsark itektcn bad
också om hjälp med att f;\ officiell
sanktion på medaljen. !Umpligen
genom ordenssekreterarcn.
Redan den 30 mar.. ~.a. gick en
skri\'elsc till Kungl M •ti:t~ Orden pa
Kungl. Slottet i Stockholm. underskriven av Kommitterade fOr Uppsala
Slotts historia och av Rikssalsstiftelsen vid Uppsala Slott:. ti ll vilken
bifogats författaren Kmdes renritade
förslag till "medaljen till gagn för
Uppsala Slott". Efter en inledning
med redogörelse fOr vad som gjons
får slottet under dc senaste .1rcn siiger
kommitterade följande:

M

"För all p~ cll vilrtligt och v:rraktigt ~iill
förlilno crkiinsla ti ll enskilda personer d kr
fiirctag ~om gjort insat ser flir slottet har
tanken uppkommit :111 in~tifta en tncdalj.
Mot bakgrund av Upp,ala ~hlll' ccntmla
roll och l>ctydcl\c i S\'crigc' hi,toria. 'är·
skilt under Va-.adynastin' tid fdn 'lottct!>
grund!liggande :\r 15~9. '}ntc' detmot i ve·
rot att den fick pröva.< med ett l..ungligt
godkännande.
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Belöning.nnetla/jen "Till J:IIJ:n fiir 1111/lllllll s/ou" med band samtminimyren (som
har sliitfrtinsida). Krmfll. Mllltl.uhineltel. Foto: G. Hildebrand. RIK.

-

Il

Bi fogade fiirslag har uppr.ittats av vapcnmlll aren vid Kungl. 1\laj:ts Orden, Bengt
Olof Käldc, och forses med band i rött.
guld och svart - Upplands och Vasaättens
ursprungliga vapcnf.irger. Tillhörande och
bifog:1dc ~t atutcr ansluter till av Kungl.
Maj:t 5r 1943 fastställda stadgar för stiftelsen för omh!inderhavaJldc av Rikssal svåningarna med landshövdingen ~om
sjiil\•skrivcn ordförande. ..
Den 13 m:ti inviger prinsc.<:.san Christina
det s k Vasarummet i Rik.~salcns nedre galleri. J bl a tvll montmr visas en 15-tal
regenter och personer i dockfonnar från
Gustav Vasa och drottning Kristina. Tillkornsten av dcna och många andra betydande insatser tillskrives landshövdingeparet
Hans
och
Karin
Alscn.
Komminerade har därfOr i samråd med
riks,als"iftelscns övriga styrelseledamöter flin.:~h•git att Hans och Karin A Isen blir
dc fONa medaljörerna och prinsessan
Christina h:1r 5tagit sig ö\·erlämnadct. Det
skulle. om medaljen godk!innes av Kungl.
Maj:t och hinner tillverkas, bli en Ö\'erra.~kning inför parets avnynning från slottet i samband med landshövdingeskiftct
den l juli 1992''.
Förslaget godkiindcs av H.M. Konungen och stadgama h:1r fliljande lydelse:

statuter
för medaljen till gagn för Uppsala slott
§1
Medaljen är instiftad av kommitterade
efter nådigt tillstånd av H.M. Konungen den 10 april1992.
§2
Medaljen som är rund, präglas i förgy!_lt
silver t B:e storleken (33 mm) och ar
ovan försedd med kunglig krona.
Framsidan p~des med en bild av slottet, nedan åtföljd av en vase och omgiven av texten "UPPSALA SLOTT VASABORGEN". Baksidan prydes
med Konung Gustaf l:s byst (efter B.E.
Fogelbergs byst från borggården) åtföljd av årtalet för slottets grundande
"1549' fördelat på ömse sidor av huvudet. Under bysten skall den tilldelades
namn graveras samt datum för överlämnade!. Runt kaQten anbringas texten "TILL GAGN FOR ETT LEVANDE
SLOIT'. Enligt ovanstående ritning.
§3
Medaljen bäres på vänster sida av
bröstet i ett 35 mm brett vattrat gult
sidenband med en bred röd rand på
mitten och en svart rand på vardera
sidan (4+4+4+ 11 +4+4+4 mm).
§4
Medaljen kan som belöning tilldelas
person som på olika sätt aktiV1 stött
kommitterades sylten, nämligen tillvaratagandet av Uppsala slotts kulturhistoriska värde i sig själv och som en
del av stadens. slottslänets och rikethistoriska arv.

12

§5
Kommitterade utdelar medaljen i samråd med Uppsala slotts rikssalsstiftelse och fattar beslut därom när så är
påkallat.

1

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

§6

®

Förslag till utdelning kan förutom av
kommitterade och rikssalstiftelsen även
ställas till kommitterade av annan person eller institution.
§7
Som bevis på tilldelning erhåller medaljören ett diplom samt ett exemplar av
kommitterades publikation Uppsala
slott - Vasaborgen.

Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. OS· t t so 81

§8
En matrikel över tilldelade medaljer
förs av kommitterade och förvaras av
rikssalsstiftelsen kansli på Länsstyrelsen.
§9
Miniatyr av medaljen och miniatyrband
skall kunna bäras av den tilldelade.
§ 10
Upplöses kommitterade, utan att någon
annan organisation e d tar över dess
verksamhet, övergår förvaltning och
utdelande till rikssalstiftelsen. statuterna fastställda vid möte den 1O april
1992 med omedelbart ikraftträdande.
Medaljen och en miniaty r av denna
sl ås av H.l3. Triller, Tobo (nära Uppsala). Deras utseende framgår av statuterna ovan och fotot av de exemplar
som skänkt~ till Kungl. Myntkabinettet. Miniatyren mäter 18 mm och har
slät från~ida.
Den enda likanade medalj som
för f: na k!inner till iir den som Oscar Il
lät sl å och utdela " T ill minne af
Stockholms Slotts resl aurer ing 18981902". graverad av Adol f Lindberg
och singen v id Kungl. Myntet3 : den
bars i gul t band med två blå rUnder
(liksom Carl Johans-medaljen). Skillnaderna Ur dock nem - förutom den
uppenbara. dvs att den Uldre medaljen har den (då) regerande kungens
portrUtt och tillkommit på dennes
initiati v. var denna dessutom en
engt.ngsfiirctcclsc. dvs har bara utdelat!> för insatser vid just denna restaurering. medan Uppsal a-medaljen
kan .. tilldelas person som på olika
s!itt aktivt stött. .. tillvaratagandet av
Uppsala slott s kulturhistoriska värde
i sig sj1ilv och som en del av stadens,
sl ott sliith:ts (1Ch rikets historiska arv",
dvs kommer att kunna tillticlas förtjänta Uven i framtiden.
Som framg:\u av det ovan sagda
var land~hövdingeparet Alsen dc
fOr~ta som erhöll medaljen. Förteckningen iivcr dc hittills hedrade blir
som fUljcr:

SNT har
fortfarande låga annonspriser
Utnyttja det!
1992
l . H ans A Isen. Landshövding, öwrlämnad 1992-05-13 av prinsessan
Christina.
2. Karin A lscn. Fru. överlämnad
1992-05- 13 av prinsessan Christina.
3. Lars-Otto Berg. Landsarkivarie.
överl!imnad 1992- 12- 18 av landshövding Wikström
~- Bernt D ouhan. Fil.dr, överl ämnad
1992- 12-18 av landshövding
Wikström
5. Lars Gcz.elius. Arkivarie. överläm nad 1992- 12- 18 av l andshövding Wikström
6. Hans Matc ll, Sl ottsarkitekt, överlämnad 1992- 12-18 av landshövding Wikström

1994
7. Kungl. M yntkabinenet (ark ivexemplar).

'

Uppsula Slon - Vasaborgen ]med texter !i\'cll p~ engelska, tyska. franska
och fin,kal. Red. Remt Douhan. bildrcdaktilr L. Gczclius och Hans MateIl.
Stockholm 1990. Om rikssalsstiftcl·
sen, l-C 1-.319 ff.
Dc filrra var landsarkivarie Lars Otto
Berg. fil.dr Oernt Douhan, antikvarie
La1"l' Ge~cl ius och slottsarkitekten Hans
MatcH. tic ;enare Uppsala kommunfullm1iktigc~ ordforande Terry Carlbom
och rektom mr Uppsala universitet
pmfc~'or Stig Strömholm.

• E. E. An:cn: Dc nordiska ländemas officiella bcl(lningqnedaljer. Stockholm
193R. ' · 90 f.
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SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT
REGISTER 1994
Nr

Sid.

2

17
-t2

Alexand crsson, .Jan
Varimllt'l'flllllltult•mrt .11tdlar / 9()J.f990.
Mera om dl' ll_l'll '''<'ll,d:o sedlama.
Mymm('(/a/jt•r IY7.1-1985 och medaljmy/Il 1972-1993.
Riiul'ise.
Mymt·erk1•t i Fi11la11d Jlt'f utll}lilti}ia mynt. (MYNTNYTT)
Fltmretceramlt• hiltlfi<III,WI .1edlar.
Mym och .11'11/ar pa .\1'1'11.\ ka frimiirkt•n.
Om Serielmhtllt·l'rful .letllar. (I"RÅGESPALTEN)
Elekmmisktt flt'IIJIIII:
Modemn tl't'IISkamylll otit J/1\'11/Sct. (!IIY:"'TNYTT)
Riiue/.11•.
Siikerhetsdrmljer lw.1 11_m ,,ed/ar.

3

60

6

166

4
5
5
5

116

7
8

D-t
137
l-t3
15-t
166
170
215

s

196

l'uerligart• 1!1111111 lt•lhit till l.ju.medal< mymltiswria.

-t

95

Boodt>. Carl G t
M_\711· och metfa/j,attrlmt:t'll t·id Ericsbef8. [)å Grmaf \~tsas siillsywa riksdaler 15-10 ltlitlt•\ fiir - .JO kr.

9

208

Carlsson. l ian'
Om 4 mrlt•.l 1816. (FRÅGESPALTEN)

3

87

Frcij , Olle Il
Om Srrit•bohlllt't'r Jicl .ved/m: (FRÅGESPALTEN)

8

216

Bcrghuus. Peter

Portriiii m· 1'11 1111mi~mmik1•r. F:lias Bren11er l 18.-1. 1647-16. 1.1717).

6
6

Bergström , E rik J

Gola bicll'ski Lannhy. Monica
Fredrik Barbam.1 .1a i Hu-la hy. 1-/a//mul.

Ämw enmutlti.lloria.
Swnjii.IÅtlllell t' ll 1a1111 ll'iJII'II. Ny lllttiillninJI på Gysi11ge Hntk i Gt'i;triklaml. (lJTSTÄLL ' ING)

3

58

-t

III

5

l-l2

8

218

l

-t
52

llnllenblad. Gunnar

Åla11dsdall'm tt:<'ll ...
Hedber g. Magnu'

Pltitmy11t .111111/flladt• 1·itf primw J.nppan·erk.
Eu okiilll aJ.III'ill'l•\' }11111 1750-wlct.

Hemminj::.<;Sun, Bengt
M)'lllllittgl'll i IJ(Ifl.\1/lll 1577-78.
Olaglig mymprilglittg 1111 1620-1(1/es.
Dy11i11gar ocft hltlmy.wtrr·.
MympolitiJ. ol'ft mymriiJ.niiiR mtder Mat:""·' Ladultls vcft /Jirger Mugnu.wm ( 1275-1318).
Bremu•r ocft pltltm_l'tlll'n iln rn gång. (FRÅGESPALTEN)
Bmkteatfi·ndt•t i 1htbrrxa tir 1599.

3

8

28
96
152
176
190
206

8

20-1

Piratguld.

1

3--1

Kiildl', Ucn):t Olof
Steftmllll<'llaljt•n (& L O Lagcrqvisl).

3

5-t

2
4

6
7
7

h'anauska.~.

Euj:cnijtL'
Yllerligart' IIJIP!Iiftrr tlllt ,1\'enfko mynt funna i Uwuen.

Klackcnhcr):. li enrik

1994
Källcr, Gu rutar
Gcnuesama.<pr•nnin[:l'iiska.

Nr

Sid.

5

132

Lagcn1vist, Lars O
Om Bren ner ol'h pltllmy111en. (FRÅGESPALTEN)
Damningens my111 - nr ri/lägg.
Gusrav IV /\do/f i Schwei: (& U Nonllind). (UTSTÄLLNINGAR)
Srefrmsmeda(icn (& B O Kiilde).
Norge. (MYNTNYTf)
Nyu "m mm .. fiir Sverige. (M YNTNYTI')
Axel Wal/enberx· IIWI/1/ning. (UTSTÄLLNINGAR)
GustavIIIIdo/f 1594- 1994. (MEDAUNYTI)

7

19
23
42
54
117
117
119
187

Lantz-Ta ira, Jerry
Tore Almq1•i.vt., my111.

8

211

2

3
4
4
4

Lindberg, Nils J
Augusr \Vilhelm Sriemsredrs sisra resa. (FRÅN Li\SEKR ETSEN)
Undblom, Ca rl-Axel
"Gol/ mmr".
Om Es11;iska pt•ngm: (FRÅGESPALTEN)

22

3

83
87

Lindbom, Anders
Numismari.1·kr korsord.

5

138

Melnikovu, Elena
Rysk numi.wwrik.

4

105

Menzinsky, Hans
Kung Eriks 'fiirs\'(/r.smynr" - ungersk gyllen 15fl8 C& S Scrn:Siarn).
Komplt•rrering.

-1

8

92
219

M iksche, Gerhard
Grekiskamy111: IJ<•reckningar och 1·iirderelarioner.

-1

106

2
-1

42
90

2

40

l
l

14
15

2

-15

2
-1

46
108

5
5
6
8

130
!55

218

Reutc rswii rd , Erik
Om Medalj med inskr~ften ESUCOS/LUGN. (FRÅGESPAI:fEN)

2

46

Serresta m, .Snnny
Kung Erih ':fönvarsmynt" - 1111gersk gyllen 15611. (&Il Mcnzinsky)

4

92

Strid, .J ör~cn
Om Medalj m('{l inskriften ESUCOSILUGN. (FRÅGESPALTEN)

4

119

Nordtind, Utr
Gu.<rar IV !Ido(( i St·h~t·ei: (& L O Lagerqvi st). (UTSTÄLLNINGAR)
Ny medalj frtl n SNF. (MEDAUNYTI)
Ollcnburg, Gi.i nte•·
PrivatIIIgivning av metlalj till 150-årsjubi/eet dedic:erad iler/im Numismatiska
Föreni11g e. V, gnuulad 1843.
Pilhlsson, Leif
Flaggkongrt'sser - kiiiii/1/Unde kongresser (fl ). (KONGRESSER)
All l'tirldens vrd11w:
.. Onlt•ns.siill.~kap .. 111 }1 l J).
Dunsk{ramka tmft•llsrelntioner.
200-tlriga krig.wtmllrke/ser- till jubileet.
Rulgnrien.
Krin~ ölwliinmwrrler m· belöningsmedaljer (6 ). "Guldwlm" tll' "NOR".
"Au biims i lriigblåu band med gula kanter" - om trt' imlmll·ist•mde bdiiningsmerlaljer.
Frimumreutstiillnin~ i IJonJeuux. (UTSTÄLLNING)

3

126

1994

Nr

Sundquist, Torbjörn
Numismmisk frtlgt•sport l'id SNF:s julfest l-l december 1993.
Om Bremrer och fJ!IItmymen. (FRÅGESPALTEN)

Sid.

18
19

Somod, .J or~:cn
Bauers luuuulbog.

5

138

Tingström, Bertel
Om /0-da/ertJ!tltmynt. (FRÅGESPALTEN)

7

190

Wahh1uist, Giiran
Svenska Nu111iS111111iska Päreningens år.mrijJe.
Rälle/xe.

6
7

162

Wcstcrmark, Ullu
Alexander d1•n stores mymporträll.

7

172

-''

63
107
160

Wisehu. Eva
Kristina Charlollas dukm och andra myntskoller från Vickleby socken på Ö/ami.
Bannhiirtighet IIItJI djurl'n.
Triidgårdsmiio~wrc blir mtlnJ?flli/joniir på romerska mynt.
S•·ensktlfo/kets Gultlm111 har iippnat! (UTSTÄLLNING)
Wisehn, lan
Guldluuullaren .W ill grantrade en "svensk" medalj.
Kungl Myntkabinellets tillji"illiga wstii/lningar.
My111 och serliar friln Litauen (MYNTNYTT)
Sidenlwscts lyckopemring.
Lars O Lagerqvist går i pen.tio11. (PERSONALIA)
Gustm· IV Adolj:v t•••entuel/a fomimresse.
Krönin[lsmedaljemafriln 1809.
En offerkliila i liell·t•tet.
Flykten ö•·er Sundet. (M EDAUNYTT)
Australien. (SEDELNYTI")
Tjii11steterke11 [rtlll Stocklm/111.
Muse11 som delade 111 guldmym.
Mynt jtmna l'id Slusseli i Stockholm.
S•·enska Nw11ismmiska Föreni11gens stijta11de 187J.
Storbrium11ie11. (SEDELNYTT)
Te- och kajfepollella f rtln Swckholm.
Om Bremrer och pltltmyme11. (FRÅGESPALTEN)
Tro11}illjaren skii11kte j(r/.~ka my111.
Dubbel-camlinell av jilm.
1imza11ia.r mymlristoria.
Medtrljen iiver knmpri11s Karl Augusts död.
Island. (MYNTNYTI')
Frankrike. (SEDELNYTT)
Nederlti11dema. (SEDELNYTT)
Lol"isa U/rikas beJim•·nillgsnll'do/jeJ:
Spormngs reklumjctvng.
Kwrgafemmmr 1948.
Frikort till re.wmdc nu•d ånxslup.
Samtida beriiile/se 11m IIIdeiandet m· gåi"Or oclr medaljer i .w mbmulmed wulerteckncmdet m·
fredsmrktlll<'ll i \liiril/{1.
Jägarmiirken.
Sex 1011 mynt i Fo111an11 di Trel"i.
Fwtom på SI"I'IISka medaljer.
Priiglad reklam fiir rt•.wn-oarpemw.
Den eko11omi.vko upf>ryt:knmgen tfter t~i:idmyllte/1.
Kort om mylltsamlarell Per Hmrselli.
De11 ryska mylltskallt'll jili11 Mymlruser.
En sidewavla med sede/mm i•~
S:t Georg i Karlskm11a.

-l

6
8

170

216
l\
9

16
2

2
2

2

17
23
33

36
38
39

2
3

-11

3
3
3

61
62

56

so

3

Hl

3

84

3

l\7
100

-l
4
4
4
4
4
4

100
10 1
112

117
118
11 8

5
5
5
5

124

5
5

135
136

5

139

6
6

6
6
6
6
6

127
128
134

1-18

15 1
153
154
158
159
162

1994

Nr

Sid.

6

Falskmynlllrskau 1111da t'n tiimmslmskl'.
Pengar ocft segermedaljer ejia t!// tret/je \'ilrldskrig. (PRESSKLIPP)
Storbritmmien. (SEDELNY1T)
Roddsport ptlmedaljer.
Benjamin Lejas reklampol/eu.
Skåpet ltiiggs itu. paket med gom/omym trilladt• 111.
Entmllerisedelfrån 7}·.skland.
Enskilda flnnors sedlar i Fin/am/.
Emrepolletter till /Jio/ogiskomu.\1:1'1.
Oscar Il:s riiddnin~:smeda/j.

7
7
7
7
8
8
8

165
166
167
174
184
184
185
20 1
205
207

Ögren, Kenneth
Nyu sl'ensktlllmiirke/.velecken. (MEDALJNYTI')

3

86

6
6

RECENSIONER OCH BOKNYTT
Album , Steph en: A Clleckli.•r of Popu/nr lslomic Coins. (Gen Rispli ng)

20

Attwood, Philip: Arti.uic Cirl'les. The Ml'llal in 13riraill /880-1918. (Eva Wisehn)

6

165

Boksjö, Alexander & Liinnhor~-An dcrssun, Mikael: S•·emka.filllmskriser - orsaker. förlopp.
åtgänler och konseht•n.m: (Ingvar Körhcrg)

6

165

Britncll, R Il: The Cmwn<•rt:ialismion of English Society 1000- 1500. ( Bo Franzcn)

4

11 4

Conradson, Birgitta: Pappt•r.•·milstama. Om holliindama pli 1700-talets Tumba bruk. (lan Wisch n)

8

2 16

Engclcr·, Sigrid: Alrnordi.vl'lw G<'idu:örteJ: Eine f'hiloil!f.iiSclw Uruersuclumg almon/ise/wr Geld·
und Miill':.bezeiclmungen und deren \'e1wendunli in der Dicl111mg. (Christoph Kilger)

6

164

Grandt-Nielsen, Finn: Danskt• llilll'lla Lokale Jl(>dpengt•st•dler fro Napoleonskri~:enes tid 1807 -16.
Danmark, HenugdfiJI/IJWI'IIt' og Fa•rtlt'l'll<'. (lan Wischn )

2

4-1

llewitt, Virgina : Bt•auty ond the flanknote. lmng<'S of IVomen

5

l..JO

Hobcrman , Gerald: T:xpming Swmps of Anml!l'r Cnin. Il brid!ie between conremporary society
and the m/ture of tht· Ancil!lll ll'tJrld. tlmmgft nwnismmic piti/we/y and pftotograpfty. (Gerhard Mikschc )

5

140

lvanauskas, Eugenij u.s & Bulcius, l\ likelis : Liellll'os Did'!.iosios K1migaikSrystes Lydiniai i r
Monetos mw 1387 iki f.l95 mell(, (Monica Golabiewski Lannby)

7

188

Kluge. Bernd: Hildene.vftem und Ml'lldill'mc. lJisc!tofals Miin:.ften: (Gerhard Mikschc)

-l

115

Krause. Chestcr L: WiscoJIJin Obsolete IJank Nmes and Scrip. (lan Wisehn)

7

188

011

Paper money. (Jan Wisehn)

Lagerq vist. La r·s 0: Myntningt•n i Stocklw/m touli•r medl'ltiden. SanktEriks Årsbok 1993. ~ 129-1 52.
3

S5

Oakcs . Dea n & Schwa rt1-. J ohn: Stwulard Guide to Sma/1-Si:e U.S. Paper Money, 1928 to Dme.
( lan Wisehn)

(Monica Golabicwski umnby)

7

188

Pick, Albert: Stmulard Ca ta lo}: of 1\f,/d Papa Money. Vol. 2. ( lan Wis.:hn )

5

l-Il

Riksbankens broschyrer om mynt. (Jan Alo:xantlers,on)

2

-1-1

Spufford, Peter: Mmwy and its U.H• in Mnliel'fll Eumpe. (Bo Franzen)

-1

I l-l

Sublima små stunder. CIISWI' IIi:s wllikmltSt'rtm. Nati onnlmusci utstiillningskatalog nr 565.
( Lars O. Lagcr4vist)
Talvio, Thuk ka: 'fiukijoito. 1-ailifijöito ja /alijoittajia. Suomalaisia numismaatikkoja 1700- 1917.
(lan Wischn)
Testimonia

~umari u.

G reck and Lutin Texts l'onccrning An ci cnt Grcek Coinagc. (Gerhard Mikschc)

21

7

139

2

45

Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest 14 december 1994
l.

Den framtida gemensamma valutan i Europa är jut;inkt att bli ECU. Den finns redan
nu som enhet och har ett värde i förhållande till andra valutor. V;td är det ungefårliga
värdet av l ECU i ~ven~ka kronor idag (december 199·1)?
l. 7 kr

x. 9 kr

2. Il kr

2. Sekin iir ett namn på mynt av ädel metall som har sitt ursprung i ett europeiskt land.
Vilket'!
l. Grekland

3.

2. 1866

X. Arles

2. Orange

X. Frimärkshandlare 2. Tobakshandlare

Jnll;llion är ett gissel för stater och enskilda människors ekonomi. lnllationstaktcn är
nu hög i en del östeuropeiska Hinder. Ett bevis på detta ii r att i dagarna utgivi ts en sedel
med valören 500 000 karbovanets. Vilket land rör det s ig om?
l. Tjetjcnicn

7.

1766

Sven Svensson var en av de allra största samlarna av mynt i Sverige. Vad hade han för
yrke?
l. Mynthand lare

6.

x.

Myntet p~ bilden till höger är ett romersk as med en ovanlig utformning
(den utskjutande delen är en vildsvinsben) Var är detta mynt utgivet?
l. Nimes

5.

2. Italien

Viinlcns första sedel med särskilt vattenmärke är svensk. Vilket år utgavs den'?
l. 1666

4.

X. Frankrike

X. Ukraina

2. Gcorgicn

O nig är ett mycket siillan f6rekommande ord på svenska mynt. Detlions faktiskt bara
på en enda va lör ett enda år. Vil ket?
l. J 593

x.

1613

2. 1633

8. Medaljen på bilden här intill över den kände frnnske mimaren Marcel Marceau har
gjons av en svensk konstnär. Vilken?
1. Sven Kull.;

X. Rune Karlzon

2. Gunvor Svenson Lundkvist

9. Johan Pahnstruch, född i Ri ga skapade Stockholm Banco och utgav våra första
sedlar, s k krcd iti vscdlar. Dc första utkom 1661. Hur gammal var Palmstruch då?
l. 40 :ir

X. 50 år

2. 60 år

l O. Över en av dc allra frlimsta medaljkonstnärerna som verkat i Sverige, Johan Hcdlingcr. skrevs 1890 en \•iktig biografi. Vem var författare till detta verk'?
l. Magnus Lagerberg

X. Ca.rl Snoilsky

2. Karl Warburg

Il. Nödmynten som utgavs 1715- 17 19 slogs i ettmycket ston antal. Hur stor var upplagan

ungcnir?
1. lO milj

X. 20 milj

2. 40 milj

12. Pollettcu på bilden till höger kommer från ett svenskt jiimvcrk. Vilket?

l. Gr.ingcsbct'g

X. Dannemora

2. Svartnlis

13. Familjen Bonde iigcr en mycket betydande svensk myntsmnling. Den finns på ett slott.
vilket?
l. Ericsbcrg

X. Hömingsholm

2. Miils:ikcr
L)'CKA T/UJ ](ubjönr Sundquist

Svar i nlista numnu;r av S"'T.
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Sagan om penningen och dukaten
en sedelärande berättelse
Av Eva Wise/111
ör att ge barn och ungdom goda
vanor och seder berättar man
nu liksom förr vad som kallas
för sedeHirande berättelser. Sättet att
berälta har kanske förändrats men
oftast inte andemeningen. och diirför
är det inte svårt för oss idag all förstå
en saga son1 ur numi ~ matisk synvinkel är intressant - den om penningen
och dukaten.
l Tyskland liit finnor framställa
roliga tryck som riktade sig till barn
och ungdomar. På ett s k Bilderbogen-blad har man i seriefom1 med
bild och text velat visa att högmod
går före fall. och au med ett ödmjukt
sinne blir man belönad.
Serien består av 4x4 rutor som ska
läsas froln vänster till höger. Vi möter
penningen och dukaten där de ligger
på ett bord bland andra mynt. l bakgrunden står en öppen kassalåda och
två omknutna p:,sar miirkta l 00 och
vi anar au vi är hos en handelsman.
Se bilden här intill.

F

Dukate n siigcr föraktfullt till pen-

ningen au flyua sig. den villligga och
skina ensam eftersom den slikert en
dag kommer au hamna i kejsarens
krona. Men dukaten får ett helt an nat
öde. Den grävs ner i jorden tillsammans med andra mynt. Där ligger den
än och har blivit svart och smutsi~r!
Penningen däremot vandrar från
hand till hand. via en liten pojke till
en liten llicka och från henne till en
tiggare. Tiggaren visar sig vara av
ädel natur och skiinker penningen till
en pilgrim på väg till det Heliga landel. Pilgrimen når resans mål men
har ell ytterligare uppdrag. nämligen
att begära sin broder fri hos sultanen.
Men turken går inte au beveka ens
med en stor summa pengar. Då
erbjuder pilgrimen honom penningen med orden ''Er wird dir G!tick
bri•~gen" (den kommer att bringa dig
lycka). Sultanen ligger i krig med
kejsaren och en dag blir han lräffad
av en pil. Pilen skadar aldrig sultanen
eftersom den stöter på den lilla penningen som ligger i lickan. Då inser
sultanen an han verkligen har en
lyckopeng och låter därför infatta
den i sin sabel. Sabeln skänker han så
småningom till kejsaren och fred
sluts mellan dc båda rikena. Niir kejsaren sitter till bord~ lossnar penningen och faller ner i vinbägaren.
14

bon mit,.fvratf} btt ~ucaten au m
nu r 11011 gemeintm srupfel unb nid) t
bit ~onnt bcfå)iint. !Balb litgft bu
i~ tomme In bie Shone b~ ftaifttt.
Kejsaren fiskar upp myntet som
befinns vara alldeles grönt. vilket
bevisar att någon lagt gift i bägaren.
Som slut på historien hamnar naturligtvis penningen i kejsarens krona.
Hela denna fantastiska historia ryms
på en sida!
Bilderbogen Hr ensidiga tryck med
en bild eller en bildföljd, ofta med
åtföljande text. Trycken har ungefår
samma storlek. dvs ca 34x42 cm.
Trycktekniken gjorde det möjligt för
"vanligt folk" all köpa bladen för en
billig penning.
Bilderbogen tryck tes i Neumppin i
Tyskland, centru111 för den rnest betydelsefulla produktionen av olika
papperstryck under 1800-talel. Over
20 000 olika mo1iv. ibland i mycket
stom upplagor. framställdes i stadens
tre tryckerifimJOr. En av firmorna var
Gustav Kiihn·s. "Bilderbogen aus
Neumppin sind zu haben bei Gustav
Klihn" (unget1ir: Bilderbogen från
Neuruppin finner du hos Gustav
Kiihn) hell.: deras slogan och produktionen av bi luerbogen förknippas
ocksil starkt meJ han~ lirma. som
grundades 1775 och fortfarande
finns kvar. En anna n firma var Oehmigkc & Riemschneidcr. Den gmn-

ciades 1828 men först 1835 startade
man en litografisk tryckerifirma.
Alla bilderbogen från delta företag
numrerades och iir diirför läua all
datera. Den tredje !innan var F.W.
Bergemann som grundades 1855.
Företaget tryckte friimst religiösa
skrifter och bilder. Den hUr beskrivna
bilderbogen iir tryckt hos finna Oehmigke & Riemschneider. Den har
nummer 7539 och kan dateras till
mellan 1880 och 1885.
Vem som tecknat bilderna iir obekant men efter serienumret står bokstaven U. Möjligen kan det vara
konstnärens signatur. Seriebilder
gjorda av samma hand finn~ mellan
1875-85, samtliga med bokstaven U
efter serienurnrct.
Lineratur
Maue. H. och Vci1. L. red: Miiu:en in
Brt~uch

wul Aha1:1i111l11!11. Mainz am
Rhein 1982:

Kohlmann. T. & Kindcnnann. P-L. Neu·
ruppiner Bildt•r/}(}gen. Kaw log från
Museum fiir Dcu1schc Volkskundc. Berlin 1981.

o
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När myntkabinettet blev kungligt
Den statliga myntsamlingen underställd Kongl. Museum
Av lan Wisehrz
bouppteckningen efter Gustav III
upptogs som hans personliga
egendom de konstverk, som fanns
i dc kungliga slotten. ivlen faktum var
att det mesta inköpts får statens mcdel. Av denna anledning beslutades i
konselj i juni 1792 följande:

!

"Sedan Hans Kongl. Höghet Hertigen-Regenten beslutat att af alla
Konungen tillhörande samlingar uti
de fria konstema uppriit~t ett
museumtill ett offentligt äreminne af
det skydd de särdeles hos Högstsalig
Konung Gustaf U! njutit, hade Hans
Kongl. Höghet uppdragit inseendet
däröfvcr till Ceremonimästaren. Förste Expeditionssekreteraren och Riddaren Fredenhcim. hos hvilken Hans
Kongl. Höghet funnit förenade alla
därtill nödiga egenskaper:·
Med detta beslut undandrog het1ig
Karl konstsamlingarna från det
kungliga arvet - säkert en klok sak.
Carl Fredric F•·cdenheim
fiirsta chefen
Nlir så arbetet med att inrätta och
uppbygga det kungliga museet började, ihopsamlades målningar oc.:h
skulpturer. Museets chef, överintendenten Carl Fredric Frcdcnheim
( 1748-1803), kastade också sina ögon
på statens mynt- och mcdaljsamlingar. Mynt och medaljer var ju
något, som i hög grad intresserade
tidens konst- och smakmlinniskor.
Fredcnheim försökte därför att få in
dessa samlingar under sitt förvaltningsområde.
Vid museets organisation 1793 fördelades dess föremål och verksamhet
i tre större grenar: måleri, skulplllr
och mym. Varje gren skulle ha sin
egen avdelningsföreståndarc. Dessa
skulle kallas: garde des rahleaux.
garde des marbres och garde des
medailles. Så blev det också till en
början för att senare omformas till en
enklare organisation.

J ohan David Flintenbergs
mella nspel
Vad beträffar mynten och medaljerna
gällde det för Fredenheim att konmw
lill rätta med hu vudman naskapen för
de olika samlingama i statens 1igo.
Svårast var det att ordna saken med
16

Vitterhetsakademien och dess myntsamling, som akademien statutenligt
mottagit till överinst:ende. Frågan
löstes genom att Vitterhetsakademiens sekretcrare utnämndes till garde
des medaillcs. Samma dag som
museet fick sin organisation den 7
dec.:ember 1793 utt1irdades en kunglig
skri velse om detta till akademien.
Den gamle riksantikvarien Gudmund
Göran Adlerbeth ( 1715-181 8)- som
innehaft sekreterarsysslan vid Vitterhetsakademien sedan 1786- avgick
också denna hl.indclsrika dag. Adlcrbeth hade beviljats nådigt avsked och
det meddelades däm1ed akademien,
att sekreteraren vid Kong!. Museet,
Johan David Flintenberg (1762-1819),
samtidigt utnUmnts till Adlcrbeths
eftertriklare med uppdrag att på
samma g~mg vam ''garde des medaillcs vid Wårt muscum under dess
intendents öfverinseende, häl st vitterhetsaendemiens sccreterare förut haft
en dylik befattning'".
"Som Wår nådiga afsikt''. fortsätter skrivelsen , "med en sådan odelad
tilsyn öfvcr alla Wårc och rikets samlingar af dc frie konsternes så iildre
som nyare alster Ur, at hvarjc slag af
dem förvaras tillsammans och på et
stiille. hvarigcnom dc bäst kunna bidraga till smakens och kunskapens
underhållande och utbredande i desse
Umnen uti Wårt rike samt vårdas och
fortslittas i en viss plan; så är ock W år
nådiga vilja. at så v:il de hos Eder som
på Drottningholm hänils förvarade
mcdaille cabinettcr nu mera sammanslås och utgöra en del af de till Wårt
museum hörande samlingar".
Ett kun gligt myntkabinett
Det kungliga brevet föredrogs vid
Vitterhetsakademiens sammanträde
28 januari 1794. l april samma år
avgick ett brev från akademien till
KtTr1gl Maj:t med en rapport om antalet föremål i samlingen och att kabinetten stod 11irdiga att avlevereras ur
akademiens rum. Samtidigt hade
kontak t tagits med ståthållaren på
Drottningholm. Flintenbergs uppgift
1793 blev att i första hand sammanföra och ordna dc på skilda håll förvärvade mynt- och medaljsamlingarn<t. som t ex akademiens samlin!!
som då uppgick till 16 423 mynt och
medaljer. Denna samling skulle nu

förvaras tillsammans med den något
mindre, men vida förnämligare. samlingen från Drottningholiii, Lovisa
Ulrikas myntkabinett. Tillsammans
bildade dessa. och några mindre
utplacerade samlingar, Kungl. Myntkabinettet. Det fick sin plats i Kong l.
Museet i ett rum innanför den stora
skulptursalen i rez-de-chaussen av
slottets biblioteksflygeL Därmed var
hu vuddelen av de statliga konstsamlingama placerade pä- Stockholms
slott.
Flintenbergs tid som riksamik varie och garde des medailles blev inte
lång, inte mer än drygt ett är. Redan
i början av 1795 blev han tvungen att
begära avsked på grund av sjukdom.

Tihleman och Hallenberg från oreda till reda
Under nlistc riksantikvarie, Georg
Frans Tihleman (J 770- 1802) vanvärdades samlingarna. Mycket hamnade i oordning, mynt utlånades till
olika forskare utan ordentlig handläggning osv. Tihleman liir dock ha
utfört en god inventering av Lovisa
Ulrikas numismatiska bibliotek. Niir
han dött och fått Jonas Hallenberg
( 1748-1834) till efterträdare 1803,
skedde inventering av myntkabinettet i bl a riksmarskalken greve Axel
von Fersens närvaro. Själv uppfattade nog Hallenberg det som sin
uppgift att hålla mynten viii inlåsta.
Han var knappast intresserad av att
utöka samlingarna. Forskare höll
han undan - S:'irskilt dem som kom
från Skåne! Hallenberg kallade
myntsamlingen "denna rikets skatt".

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR • M:EDAWER
!;i>ec. sedlar
Beralar bra för sedlar fore 1930

Vasagatan 42
11 1 20 STOCKHOLM
TEL 08·11 08 07
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Carl Fredric Fredenheim ( 1 798- /,~0J). cheffor Kong/. Museum och Kun~:l. Mymkobi·
ne11e1fnln 179). Medaljong av J. T. Sergel. Fmo: S~\.

Kungl. Myntkabinettet
lämnar Kungl. Muscum
Med tiden stod det emellertid klart au
det var olyckligt au ha myntkabinet·
tet um.lerstiilh Kongl. Museum. Mynt
är inte enbitrl kon~t förem dl. Tidigare
hade myntsamlingen stiindigt varit
förenad med fornsak s~ll mlin gen , och
den hade hört till antik vitetsarki vets
intimaste intn:ssesf1ir. År 18 16 fördes
lankar fram om a ll utbryta myn t- och
medaljsamlingen från Kongl. Museum. Det Ur okUnt om akademien i
tysthet försökt pdverb statsmakterna. men utåt ~en skedde initiativet
från mu eiledningen. Den 28 april
1816 uppvaktade mu~ccL~ styre man.
Fredrik
överintendenten
Silfvcrstolpc. akademiens preses Lars
von Engeström med en skri velse. i
vilken hcmst:illdes om inte preses
ville hos Kungl. Maj:t göra en underdånig anm:ilan "om kongl. myntenbinenets Oyuning ifrån inte ndentens
öfvcr muscum inseende till vinerhets
St'il l· 95

acadcmiens". Silfverstolpe försiikrade all man lämnat deua fOrslag
"icke för au undandra!!a sio eu åli!!g;mtle. för 'ilket han ftnjö."'lön. ut~n
emedan han ansåg det vara mest passande. all en liirt samfund, som hade
sig uppdraget all föreslå mynt och
medaljer, iivcn hade eu ornedelban
överinseende över hithörande samlingar. och emedan musei vård skulle
vinna genom dess begränsning till dc
riilla före m:"cn: konsterna".
Vi ucrhetsakademien gav sitt gillande till delta förslag och uppdrog åt
sin prcscs au inhämta Kungl. Maj:ts
nådiga tillstånd att återföra de numismatiska ~arnlingama rill akademien.
Sedan rihmarskalken hörts i frågan.
IUmnadc Karl XIII sirt bifall. Beslutet
tillkännagav!. till berörda myndigheter ge nom el! kungligt brev av den 8
m:u 18 I 6. Efter 23 år som en del av
Kongl. Muscum var ordningen åtcrstiilld. Ur Kongl Muscum framväxte
sedan det som idag är Nationalmuseum.

Otryckta kiillor
:\miÅI'tlrisJ. IOpof:rcifiska cukil'tl (A 7i\ ),
Stm·J.Iwlm
S l.ri vcl~cr frim Kungl. Maj:t till Vincrhcl\akadcmicn 7 december 1793. Akademien~ protokoll den 30 april 1816 och 14
maj 1816.

Nik.wrkil'l'l. Smrkholm

Skrivclsc fn\n Vi ttcrhct~nkallcrn icn till
Kungl. Maj:t l april 1794. Brev till st:'uhfll larc n på Dnlltningholm, maj 1794
(In re civilexpeditionens registratur).
Tryckta kiillor och litteratur

llachman. M·L.. Studier i Kungl. Vincrhcb Hi>toric och Antikvitet\ Akademien~
hi,toria. Kl'llriA Historiska stritta f.l.
Swckholm 1969." 20 f.
Bjul"trilm. P.. Nmionalmuseum 1792·

/9Yl. Stodholm-Höganäs 1992.
Giidcl. V.. l Kungl. Slollets 8iblwtebfly·

~:el. Stockholm 1927.
Gödcl. V.. Riksantikvariciimbctet. K\11/AA:s lumdlingar. del 41 : 1. Stockholm
1930.

-
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Pollett for törstiga
Eu av 1800-talets sociala problem
var alkoholen. l Jönköping va r det
Jönköpings Brännvi nsbolag som
innehade dtten att utminutera och
utskänka brännvin i staden. l l S77
års briinnvinsförsiiljning reglerades
handeln ganska summariskt.
Utskänkn ing tick förekomma fram
till klockan tio på kvällen, dock
skulle UL\klinkningsstället vara stängt
under tiden för gudstjänst. För Jönköpings del bestämdes au minuthandeln fick iica rum från klockan åll<l
på morgonCi1 till åtta på kvällen. Fre·
dagar och dag före sön- och helgda!!
upphörde handeln redan klocka~
sex.
Statsmakterna beslutade 1895 all i
lagstiftningen tillämpa det så kallade
göteborgssystemets principer, vilket
innebar att brännvinsförsäljningsbolagen skulle ha till ändamål att i
sedlighetens intresse ordna och övervaka minuthandeln med utskänk·
ningen av briinnvin. Nellovinsten på
briinnvinbolal!ens rörelse skulle fördelas mellan stad. landsting och husv
hållnings,ällskap.
Polletten som avbildas här kom·
mer fdn AB Göteborgssystemet i
Jönköping. Mellan åren 1907- 19 18
hade Götegorgssystemet sin minut·
handel pil Ostra Storgatan 5. Filialer
till dcn11a butik och utskänkningsställen förekom på en del andra ställen i
Jönköping. Från slutet av 1800-talet
och en tid in på 1900-talet förekom
vid flt.!ra spritförsäljningsbolag i Sverige liknande polletter. Karlstads
Spritförsäljningsbolag begagnade sig
av inte mindre iin sju olika polletter.
Jönköpingspotletten är utställd på
l Liter KRONBRÄNNVIN. Hur användes d~ polletten? Jo. när kunden
komtill affåren hade han eller hon ett
eget kiirl e ller flaska med sig, som
spriten tappades upp i. Kunden betalade förs t i en kassa och fick då en
pollett. Med polletten och tomkiirlctlflaskan gick kunden till en
an nan perso n som tappade upp spri·
te n. Kunden lämnade där polletten
till "upptapparen" som bevis på \'ad
han hade betalt för.

Halknhcrg. J., Beriiuelse om s1·enska
kongliga my nt-c:obineuet. med beskriji1ing
öfi•t!r dt• i det.Wllnma bejinlliga guld-mynt,
samt tltskilligo C(/' de öfriga sä/1.\")'tllarr
penningar. Stockholm 1804.
Hil dchrand. IL C.J. Thomsen och han'

lärda mrh indclscr i S veri 2e 1816-1 837.
Del l. KIIHAA:.< Handlingar , del 4-t: l,
Stockholm 1937.
18

Foto: Ma~mts \Vide/l. Färswrad.

Någon annan valör än l Lit. Kronhrrinnvin från A B Göteborgssystemet
i JOnköping har jag ej kommit i kontakt med. Karlstads Spritförsäljningsbolag använde sig bland annat
av valörerna l liter sprit. l liter cognac och 2 deciliter co2:nae.
År 19 18 övenog Systemakticbo-

laget i Jönköping detaljhandeln med
spritdrycker. Det riitt stora antal handlande i staden, år 191 8 tjugo stycke n,
som bedrivit sprithandel lick dUrmed
upphöra med denna verksam het.
Magnus Widell

Nathorst-Uöös. E. & Wischn. 1.. Numismatiska forskare och mvn1samlarc i Sverige fram till 1830-talet. Numi.rtllotiska
Medde/cmden XXXVI, Uppsala 1987.

Sötlcrlind. S.• Från Kongl. Muscum till
Nationalmuseum. Ingår i Kongl. Museu m
- Rum för ideal och bildnig. A rsbok fiir
Stmens Konstmuseer nr 39, Stockhohn
1993, s. 94ff.

Schiick. H., Kel. \liuerhets hi.ftorit• och
wuii.l'itcts akaclemit'"· Dess fiirltistorio
twlt hi,t toria. Vol. VI, s. 422ff och V II. ~.

D

6. Stocklwlm 1943.

SNT l · 95

SEDELNYTT
Spanien
Något sent l..an anmälas att Banco
Espana i apri l och oktober 1992 utgivit Lva nya sedlar i valörerna 1000
och 2000 pesetas.
l. 1000 pesetas. med dmum Madrid
12 de Ocwbre / 992.
Storlek: 130 x 65 mm
Färg: fram sida: grön. blå. orange,
roo,tröd.
baksida: grön. blå. gul. roströd.
Portr'.itt: Hernån Cortes. spansk conquistador och Mexico~ erövrare. Baksidan~ portrtitt föreMäller Francisco
Pizarro. span\k conquistador och Perus erövrare.
En säkerhetstr~d finns inlagd vertikal! i sedelns viinMra mittdeL Vid
belysning i UV-lampa framträder på
fmmsidan och bak!>idan grönt lysande streck spridda över sedeln. På
framsidan till hliger om porträttet
finn s tryckt i microskrift BANCO
DE ESPANA.
2. 2000 pt!.\'l'll/.1', med da11m1 Madrid
2.J ab ril de 1992.
Storlek: 138 x 68 mm
Färg: framsida: orange/röd. grön.
baksida: orange. röd.
Vattenrnlirkc: portrlitt av Fray Bartolomede Las Casas. spansk missionär
och teolog.
En grön ~likerhctstråd finns inlagd
vertikal! i ~edc ln~ vlinstra mittfält.
Vid bely~ning i UV-lampa framträder på fram!>idan nuore<ocerande fibrer i röd och grön f:irg och på baksidan nuorescerande fibrer i röd och
grön flirg samt litografiskt tryck i
!?.rön färg.
~ På framsidan i övre högra hörnet
finns tryck t i microskrift BANCO
DE ESPANA.
/W

MYNTNYTT
Nytt 20-kronorsmynt i
Norge
Den l november utkom i Norge ett
nytt 20-kronorsmynt. Det blir därmed den ijlirde typen av denna valör.
År 1874 utkom 20 kronor i guld. Den
andra typen kom redan året därpå
och fortsatte att pr!iglas fram till
1902. Den tredje typen. också ett
guldmynt. utkom 19 1O.
Det nya myntet lir graverat av den
kLintie norske skulptören Nils Aas. På
SNT l ·95
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åtsidan framirlider konung Harald
V:s portrUtt och p:\ frånsidan visas
förstlive n till ett vikingaskepp. Teknisk data är fOijande:

Diameter: 27,5 mm
Tjocklek: 2.2 mm
9.9 gr
Vikt:
Legering: 8 1 Cu 10Zn9Ni
Slät
Rand:
Det finns en delupplaga i ~pecial
fOrpackning med mynt i U 'C-kvalitet. Delupplagans storlek Ur 10.000
ex. Den som önskar beställa myntet.
kan göra detta direkt till Den Kongcliga Mynt. Postboks 53. N-360 1
Kongsberg. Norge. Specialförpackningen kostar 98 norska kronor plus
porto ca 29 norska kronor.

u
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REC ENSI ONE R
Anders Huru:crl: Rcvalskl ID}'nl under
brutet tak i llj iinnhcrg i Vä.~icrbotteJL~
kus tland. Oknyll, J oha n Nordland erSiill~kapcL~ Tidskrifl. årg. 15, 1994 nr J.
2. Umeå 1 99~. s. 3~·44. iii. ISSN 0~91706.
Det mym som hiir preserlieras är Kristinas
l öre 1651. ~l;rget i Reva l. Det påträffade s
1 ?~7 i ell ii ldre t!mmerhus på fastigheten
Bjonnhcrg :l: J 9 r Hömcf"ors socken syd·
vast om Umc:i (denna ~ocken hör till Västerbonens /lin men lrmdtkopet Ångennanla_nd). Det '~u ll c hyggas om radikalt och
d~ d?k två n!~lll upp. som i enlighet med
,·alkand trJdnron placer.us i byggnaden s
stomme - på gavelrthtena under kroppåsen. tlir an :Hiviinda facktenncma. Det
ena, c.:u koppanny nt. tir ~edan länge fårsvunnet. medan s ilvennyntet ligger i
Skellcftcå mu ..cum. Någon rappon ingick
aldri g till ~ksantikv aricn. varige nom upp·
grftcr om fymlct saknas i ATA, ingalunda
ovanligt!
Som numismatikerna väl klinner till och
som mrr. neks~ p~pckar. hade Reva! och
Estlnnd kon fOrc seke lskiftet 1600 •åll
över till svc.:n~k myntriikning. Öret. eller
Rund•lilck p:\ tyska. gick därfår som
betalnings medel pli båda sidor av Öster·
sjön och ingår i ~a mtida fynd fr.in svenska
fa.tlandet: Märkligt nog var den
un;prunghga byggnaden inte samtida med
myntet - den var upprord på 1700-talet
med c11 något ~enare. brutettak ( 1789/90).
Enörct under taket har sa mband med den
urgamla seden :ttt placer;t mynt for "tomtebo lycka". Det kan allts:\ inte Hinore ha
varit r c irkulation när det kom ptplats,
menar rQrf. Myntet är slaget enligt fiirordnrngcn 1633 och 16)5: den som kom 1664
siinktc ~ilvcrhalt cn. H:m redogör också för
1600-talcts v:rruuthyte, ~orn efter Jäunadcma i d~t ~ k holiniska handel~två nget
1660 hctmfland c vrssa varor kunde ske
direkt p:\ Reva l.
Möj ligen s~ulle förf. ha haft en viss
nyn:t av mt gå igenom dc utkomna volymen~a av S1wi/II'S Mymhistoria. Land·
s~ap.l/llt't'nlerin/lt'll. där det finns exempel
pa fynd a' lll) III fran Reva l- ä,·cn ~la!ma
före ihcrgångcn till ~' en'~ nl\ntfot. Det
':isar ' ig. at~ ,~rJarw mynt och.andra baJ.
Ilska kmnmrt l~ngt in i landet. En hastig
blick i dc h:iftcn 'om utkommit får Norr:
l:lnd ger f(jJjandc:
Jiimtl and: /?iiwa hy. ,\J: Reva l. 114 mark
1562 (Jii. nr !H, i Jämtland• länsmuseum):
Nii.\lwu. 7itlllll: Rcval. l öre 1625 (Jä. nr
52 \ JI.M 57).
Angcnrwnland: Gudulluldrc1 kvrkoruin:
I~eva l. l öre 1641!·50. 3 ex: Riga. J skil·
h ng 1620 (Ång. nr 21 ). Rn'dsäter: Narva.
2 nrnd~tlick (öre) 1671 (Å ng. 39). Nordin·
grå ~yr~omin: Rcval. Kri stina. J öre
(Ang. 48). l denna vol) m - all L~ Angermanland- ~:1kna' dåremot det av Huggen
presenterode myntet. ~om r.ineJ i ~:en
~kulle ha varit med där (jfr vad som sagts
ovan om felande rapponer).
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lill ,j,, en yncrst obetvdlie anmärkning: Ah_btr6.m m n(Sveriics bCs inningsmynt) bor erteras efter srn 2:a, mycket
utök:tde upplaga ( 1980) och Tingström
(Sven~~ numismatisk uppsla•sbok) efter
e
sin tredje ( 1972).
LLt

Guldels mo~i i saga och ,·erklighel .
Rcd:tkt{lr Anna Knape. utgiven av Staten~ Hi\toriska Museum. Borås 1 99~. 112
sidor. f:lrgillu\lrationer. ISBN 91-7192·
937-1. Capris 180:- kr.
lnfår llppnandet Jv "S,cnska folkets
Guldrum" har Statcns Hi storiska museum
fmmstiilh en tilltalando: och lättillgiing lig
bok sorn behandlar guld- och s il verfllre·
n~ål fmn yn~sta . stenålder. då guldet
gJorde entre. 1111 Eh\abeth·rclikvarict fr:\n
1200-llll et. Hiir kan man liis:t om "G uldsmedens list", "Gudinnans smycke".
guldhal;.kragar och guldgubbar.
Flenalet :tv dc i Guldrummet utställda
~årcm~lcn åte.rgcs i l:otografier i t:irg. både
r helhet och r detaljer. och bidrar till en
hyllning a' ' guld~medemas skickliga
hamvcrJ.. . Profc~\orn i laborati,· arkco·
logi. Birgit Ahrrcnius. beh:tndlar också i
c11 k::tpitcl den fornLida guldsmeds tckniken.
Fler.t av~nill har en rent numismatbkt
intresse. l :a antik varie Lena Thålin·Bcrg·
man heroiii ar t c.:x om den vikingatid:~ han·
del n. M~nt bl a gav o~s mängder av silwrmy~t vrlket :rv,pcglar s ig i fynden. f örre
chcl cn Wr Kungl Myntkahincnet, La rs O
Lagcr~!vi.r. skri-:cr omdc islamiska myntens lurekomst r v:k JOrd medan nuvarande chden. Henrik Klackenberg tar
~~pp tc.: r11:11 om hur mynt blir pengar. dvs
uvergångcn från c~ ekonomi med vägt
silver till en kunglig valuta.
Boken ger en spännande fårsmak :t\'
v:td som väntar vid c11 hc~iik i Guld·
rummet.
E lV
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'ort h, ~ l ichael: Geldumla uf und \Virt·
im sudlichen Ostc·
sccraum un der Wendc zur Ncuzcit
(1~0-1 570) l Unlersu chungen zur
WJ rtschafug eschichtc am Beispie.l des
Grossen L!ibcckcr Miin?schatzes, der
norddeuts chen Miin7Sund c und d er
schril'l lichen Ohcrlicfer u ng.
Jan TI1orhcckc Verlag. Sigmaringen 19<Xl.
276 s.

schafL~konjunktur

Denna o nt\tändliga boktitel bör inte av!.kr'.icka någon. får det är fråga om e11
verk om mynt och myntets användnin g i
norr.r Europa på 1400- och ISOO·t:Jlcn,
~om är <.kri\'en p:\ ell språk som man
någorlunda klarar av med sin gamla skol·
t y~ka. Utgangspu nktcn iir den enonna
myntskatt ;om grävmaski ner bragte i
dagen i LUhcck 516 1984 och som visade
~ ig innehå lla hela 395 guldmynt och
23 6 12 s il vermynt. De n tyske historikcm
Michael Nonh vi ll med sin studie dels
rcdovis:t innehållet i den:t och andra
nord ty•k:r my ntfynd, dels siitta in dem i
den tidens kommers och konjunkturcykler ( 1440-1570). (Namnet Michael Non h
~r inom p:tn:ntes sagt tyskt. inte engelskt
aven om det ser s~ ut. )
North visar all man på goda grunder
kan ant:t all myntdepån till;lutitS under
Grevefejden. år 1533 nännarc bestämt.
Den ursprungli ge ägaren måste ha vari t
e n synnerligen välh:il'j.!ad mnn - bn ~kc
e n köpman - med kontakter med såväl
' må '-Om 'tora marknader. Nonhs sak register fiinccknar 62 olika slags mynt som
:\tcrfunnit ~ på tysk jord. och dc har kom·
rnit till norra Tyskland från alla väderstreck ~1101!1 cll - det ' venska myntetlyser
med sm lr~n v<tro. Llibccks (och andra
hanscstiidcrs) handel med Sverige ägnas
dock ston utrymme och då mestmed stöd
av dc s5 hcriimda liih~ka tulldokumcnten.
l :tllt väsentligt tycks denna tysksvenska
handel varit i fonn av varor mot andra
' :aror. mer ,iiJian varor mot pengar. S\'C·
ngc exponerade metaller. smör. pälsar
och hudar och fick i gengäld kläde, sah.
kryddor och mindre prydnadsfOremaJ
('Kramwaren": ' 150).
1\na l} ~cn a\' myntskallens ca 2~ 000
mynt ~ker i bokens första hä lft parallellt
med :1ndra numism:ui~ka källor. där flirf
fur..ökcr tcdna en bild a,· mvntcirkulation~ n 1x:h dc ol ika mynten.• ·(ofta mycket
vax l a n~c) omloppstid i länderna kring
'iidr.t Chtcr..jön. Man bör fmga sio hur
pa'~ typi-.~ för samtiden vår myntskan jiimt c :utdra av förf använda fynd - var,
men att ge defi niti va svar på s5dana frågor
' tötcr givctvi' på betydande klillkriti sk:a
prublcm. Ett \äll alltackla des~ ~våra fr:\.
gor 1i~ fll"t~' att nuggrant gruppera mynten efter •lag. priiglingsort. värde samt :t fl
r.a~na och rc,oner.r krin!! 5ammansäll·
mngen, ut-ccnde. Della eör Nonh med
l}~~ gnmdlighct i bokens rorsta halva.
~h :i ven om jag inte i detalj kan bedöma
\ardet :1\ l c' den l} r 3\' tabell uppställ·
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Tallriksunderlägg med numismatiska motiv
Kungl Myntkabinenet planerar en museibutik i de
nya lokalerna vid Slousbaeken. Redan nu kan yi erbJuda exklusiva tallriksunderlägg med fyra num tsmattska motiv i fårg hämtade ur v1h rika bild- och fotosamling. Nr 3 visades på omslaget av SNT 8• 94, nr 4
på SNT 6 • 94. De föreställer:
l. Pengar räknas och belopp noteras. Miniatyr ur
Uvre des Men·eilles. ca 1410. Pärlgrå ram.
2. En adelsmann lånar pengar. Miniatyr ur en franskt
manuskript. 1400-tal. Pärlgrå ram.
3. Interiör från myntverket i Wien: myntprägling.
Kolorerad gravyr av Moritz Ledeli ( 1856-1920).
Ockraröd ram.
4. Interiör fr:\n myntverket i Wien: vi ktjustcring.
Kolorerad gravyr av Moritz Ledeli (1856- 1920).
Ockraröd ram.

z.
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Tallriksunderläggen är hårda med filtklädd undersida och har mållen 30 x 40 cm. Introduktionspris 60 kr/s t.
För mera information ring Maria Palmqvist , tel 08- 783 94 29.
Ni kan redan nu fylla i talongen nedan med angivande av amal tallriksunderlägg och vid val av moti~' an viinder
Ni siffrorna vid resp bild. Leverans j iimte faktura sker så_snart vi ~ar Er beställning. Portokostnad ttllkornmer.
Beställningen skickas till. Kungl Mymkabineltet. Box 540), 114 84 Stockholm.
Jag beställer .... st tallriks underlägg av moti v nr ..
. . . . st tallriksunderlägg av motiv nr ..
. . . . st tallriksunderlägg av motiv nr..
. . . . st tallriksunderHigg av motiv nr ..

ningar North använder sig av. gör framstälJningen så långt en redigt och omsorgsfullt intryck. Mycket intress:~nt information om Europas mynt. och dc monetära
system dessa alltid var en del av. st:\r :m
finna i denna bok.
Detta gäller även det följande kapitlet
om 2uld och silver. d v s om dess:~ ädla
mct:iilers halt i mynten respektive dcra.~
inbördes kursvärde (där mellan tummen
och pekfingret guldet tycks ha varit ca tio
gånger dyrare än silvret). J återstoden av
boken vidgar North perspektivet yuerligarc, så an i var si n kapitel avhandlas i
tur och ordning pengan1ängd. handelsförbindelser samt konjunkturrörelser under
perioden i fråga ( 1440- 1570). Där tnr
North med sig sina resu ltat från kapitel
1- 4 in i en falt som debanerats livligt nv
experterna på medeltidens ckonomiskn
historia sedan åtminstone mellankrigstiden. Två kända nanm i denna dcban är
Michael Postan och Peter Spufford. och dc
problem som ska lösas är dc dramatiska
konjunktursvängningar som kännetecknar
1400- och 1500-talen. Nyckelordet fOr
1400-talet är således kris med ekonomisk
tillbakagång. fri n fall i folkmängden. akut
brist på ädla ruetaller och mynt samt deflation. Nyckelordet för 1500-talet är däremot
återhämtning vad betr'.iffar folkmängd.
handel. pengars antal både i absolut antal
och i cirkulation samt den s k nya tidens
prisrevolution (=en kraftig inflation).
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Namn: . . . ... . .......... ... ... ... ............. .
Adress: . . . .. . .. . ......... • ................. • ..
Postadress: ................................... .
Tel.: .......................... .... ........... .

Två sekler med varsin konjunl.-rurkurva
som pekar kraftigt ned! t respektive uppåt.
så långt är forskarna i skilda läger någorlunda Ö\'Crens. Men v~d beror dena på'?
Vilka är krafterna bakom som styr detta"
North anser får sin del i boken5 slut. au dc
bMa ståndpunkter som hittills stått mot
varandra mycket väl kan f<irenas. North
menar att det egentligen varken är fel på
Postans foridaring att kraftiga forändringar i folkmängden (t ex genom pest)
styr samhällsutvecklingen. eller på Spuffords monetära fOridaring an god eller
dålig ti llg:\ng på ädla metaller och mynt är
nvgörande. North ställer sig for sin del
någonstans min emellan och menar an
båda synsänen måste beaktas vid analysen
av dc stora rörelserna inom den sena
medeltidens och den cfterfoljande nya
tidens ekonomi.
Denna diskussion är naturligtvis inte
avgjord i och med detta vetenskapliga
arbete. Däremot ger det en mycket god
bild av dc olika system for mynt. vänlecirkulation och kommers som stod \'åra
nordeuropeiska förfåder till buds fOr en
halvt årtusende sedan. vilket är mycket
nog det.
Bo Fram:.in

BOKNYTT
Sicgs Montkata log
Norden 1995
Denna katalog kan betrakta~ som standardkatalogen för normalsamlare av nordiska mym. som inte kriivcr en specialkatalog. Den innehåller Danmark
1559-1994. Noflle 1766-199-l. Sverige
1809- 199-l. Finland och Island. Dessutom finns Danska V:L~tindicn. Färöarna.
Grönland och Svalbard. Följande har
strukits j!lmfön med tidigare 1\rgllns:
Myntkort och 13nltiska Hinderna.
Det finns en mycket omfmw ndc katnlogiscrins av Margrcthc ll:s provmynt
1983- 1990. totalt 47 typer. De n nya norska 20 kr 1994 finns beskriven med bild.
För Svenska mynt 199-l anges felaktig
mynun!istarc. Det ska vara B fOr Urban
Bäckström och inget annat. Rcc. saknar
även en uppdelning av l kr Carl XV I
Gustaf i dc två olika mctalltyperna: CuNi
pltitemd p:\ Cu respektive homogen
CuNi.
JA

lBl i medlem i SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN
Arsavgiften år 175 kr. Som medlem lår Ou SNT automatiskt.
Ou kan också enbart prenumerera på tidningen. Det kostar endast 125:- fOr åna rv per år.
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FRÅGESPALTEN
Hur betalades en gård
1731?
Jag vore tacksam om Ni kunde svara
på en fråga som jag funderat på en
del.
l ett fastebrev som utfårdats 3 november 173 J på 3/4 mantal frälse
Stora G rönhög i Furing~.stad socken
och Lösings härad i Ostergötland
finns fömtom de vanliga uppgifterna
även redovisning för hur betalningen
gått ti ll. Enligt fastebrevets ordval
betalade köparen med "reda och
Contante penningar siuhundrade
åttatio dahler SilfwermyntellerTwåtusend Trehundrade och Fyratio D
Kopparmynt, hwilka penningar W
Capitainen efter sitt apart utgifna
qvittence dat Lindkiöping d 13 Januari i 1730 i fölliande Myntesorter
erhållit nemblingen E n Transports
Banco Zedel på 500 orKrmt, i Sexstyfrar 154 D', i Plåtar 1686 or som

PERSONALlA
Edvin Öhrström
1906-1994
$.kulptören och glaskonstnären Edvin
Ohrström har avlidi t i en ålder av 88
år. Hans konstnärligt aktiva tid blev
lång. Mest känd blev han väl för sin
höga glaspelare (37 m) på Sergels
torg i Stockholrn - av invånarna
benämnd "pinnen" - men han har
också bidragit till annan offentlig
utsmyckning. l många år var han
formgivare vid Orrefors. ..
Många har hållit ett av Oh rströms
verk i handen utan att tänka på det.
Han vann nämligen 1951 års täv ling

KONGRESSER
Internationella
kongresser (7)
Jfr SNT 1 • 94 s 14
The Heraldry Society i London anordnar måndagen den 3 - fredagen
den 7 april 1995 lXth English Heraldie Congress i Un iversity College,
Durham Castle med temat "Ecclesiastica1 Hcraldry" (kyrlig heraldik),
valt med hänsyn till att kollegiet
ligger bredvid Durham Cathedra!.
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tillsammans blir 2340 dahler Knm " .
Betalades verk ligen gården med
en sedel och en stort antal mynt av
endast en valör och en stor mängd
plåtmynt? Kan det vara typiskt för
tiden att inga silvem1ynt med högre
valör användes'?
Tord Jonsson,
Nyköping

Svar:
Det är ett dokument, typiskt för
1700-talet. Man räknade mest i daler
km. J-lär är båda valutOrna med. Det
är nog lättast att kontrollera räkningen och räkna sexstyvrama om vi
övergår till daler s m. Den blir då
500 d km
motsvarar 166 2/3 daler sm
Plåtar 1686 d km
562 daler sm
154 daler sexstyvrar •·
51 113 daler sm
2.340 daler km
no daler sm

Det är bara det att 51 l /3 daler s m
och inte heller valutan i km går att
jämnt dela med scxstyver. Vi söker
antalet och det blir 273 st. Vi får
alltså förvandla den delade dalern

sm till l sexstyver. Om hela denna
likvid bestod av sexstyver behövs
alltså 273 st men det är 4 öre s m + 2
öre km fOr mycket. Säljaren blev
alltså skyldig denna lilla summa vid
försälj ningen.
Sedeln är inte utfärdad på något
standardbelopp utan betalades kontant vid erhållandel i Banken. Hur
den betalades vet vi ej. Däremot vet
vi utmyntningssiffrorna för åren
1719 - 1730. Summan är: riksdaler
61.998 st, 112 rd 6.673 st, 1/4 rd
J2.979 st, 4 mark 21.827 st, 2 mark
121 .222 st, l mark 156.893 st, 5 öre
utgivet som 6 öre (kallad sex styver)
2.463.342 st och l öre 4.508.318 st.
Av präglingstalen framgår att de
senaste tolv årens myntning mest
bestod av de minsta valörerna. Trots
allt är ju de 273 sexstyvrarna inte så
många, även om man kunde förvän tat ett an tal markmynt. Riksdalrarna
cirkulerade inte i samma utsträck ni ng.
Bertel Tingström

om de nya sil vermyn ten för Gustav
VI Adolf (som började slås 1952),
från 2 kronor ned till l Oöre. (Bronsmynten modellerades av Robert
Ni lsson, 1-iöganäs, som avled för
några år sedan.) Naturligtvis väckte
Ohrströms moderna, n1istan naturalistiska porträtt av kungen med "de
två benorna" ett visst uppseende.
Gustav VI Adolf gillade dock den
moderna konsten och så även "sina"
mynt, i motsats till vad som spreds ut
i konservativa kretsar. Porträtten 1~å
2- och l -kronorna är signerade O,
något som konstnären har rätt att
göra om han/hon vill. (Våra regu ljära
porträttmynt, numera ba.ra l krona, är
det som bekant inte.) Ohrström och
Nilsson var de första som gjort mynt-

modeller utan att vara gravörer- den
ordinarie gravören, Leo Holmgren,
vann inte tävlingen. Kungl. Myntoch Justeringsverket, som det ännu
hette, hade vissa initialsvårigheter att
föra över dc vinnande modellema till
användbara punsar och stampar. (Det
är alltså fel att kalla dem som stått för
våra moderna mynt "gravörer'' . Det
är och var de - med undantag för Leo
Ho.J.mgren- inte alls.)
Ohrström var född .i Skåne men
kom 1923 till Stockholm, där han
studerade mr bl a Carl Milles och
Ni ls Sjögren. Han var också i Paris
och Italien för att förkovra sig. De
sista decennierna bodde han i Saltsjöbaden, änkling sedan 1983. LLt

Helpension kostar för medlemmar
f225 och utomstående f250, dock
ej avseende dagsutfärden. Anmälan
med registreringsavgiften f50 göres
senast den 28 februari till kongressorganisatören Mr. David M. Krause,
6, Commce Road, Wyke, Bradford
BDI2 9LH, England.
Den 16:de intemationella flaggkongressen äger rum i Polens huvudstad Warszawa den 30 juni till 5 juli
1995 och 22:a intemarionella genealogi- och heraldikkongressen i Kanadas huvudstad Ottawa under sommaren 1996. SNT återkommer med
detaljer.
Queenslands huvudstad Brisbane i
Australien var i juli månad 1994 värd-

stad för 7. Triennial Australasian eongress on genealogy and heraldry,
arrangerade av AFFHO, Austral.asian
Federation of Family History Organization s (reg.nr GG7036), 120 Kent St,
Sydney NSW 2000, Australia, T. (61
3) 878 0711, meddelar lmemational
Congress Calendar (Brussels), edited
and published hy the Union of International Associations (UAI Publication 319), 34th Edition, Vol. 2 & 3,
Apri l & July 1994.
Flaggkongressens adress: XVI
l.C.V. Warsaw '95 - Earth Flag Center, STUDIO Artists Management,
Patac Kuln.ry i Nauki, PL-00-901
Warszawa, Polen.
L. P-n
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FÖRENINGAR

AUKTIONER

Myntklubben Skilling Banco

SVENSKA
April

8 -9
27

Stockholm, B. Ahlström
Stockholm. SNFs :mktion
(endast för medlemmar)

UTLÄNDSKA
Febr.

Mars

April

Maj

Long Beach. Pontcrio
Bryssel. Elsen
Il
15- 18 Miinchen. Hirsch
Singapore. Taisei-Baldwin23
Gillio

Möteslokal: Huvudbibliotckct,
Hunnebergsgatan 8.
Linköping. kl 18.30-2 1.00.

<Jn:

Köp. byt och sälj.

26/2:

A mik- och samlam1ässa i Cupo-

le n. Linköping. kll0.00-15.30.
Entre: 20 kr. Borcl~bcställning
genom Sven Arweson.
te l. O13-762 38.

4

1-3
2-3
4

Ziirich. NAC
Miinchen. Pan in
Helsingfors. Holmasto
London. SPINK
7
8-9
O~nabriick. Kiinker
23-24 Ch icago. Ponterio
London. SPINK
28
29-30 Sydney, Noble
New York. Bowcrs &
30
Merena
New York, Bowcrs &
Merena
Oslo. Oslo Mynthandel
3-4
Bussum, Laurcns Schulrnan
5
London, SPINK
5-6
Maastricht. Van der Dussen
Bry~scl. Elsen
8
19-20 Ziirich, SPINK Taisci
26-29 Frankfun , Pcus
Helsingfors. Holmasto

6

Årsmöte.
Föredrag av Torbjörn Lindström:

9/3:

6/4:

lmiwtinner oclr samtida forfalskningar.

April: Bussresa till Frimynt i Helsingborg. Bokning genom Roger Lind,
tcl O13-12 22 62. Pris ca 175 kr.
11/5:

Myntsäsongen hösten 1994/våren
1995. Summering :tv den gångna
siisongcn samt planering av nästa.

SYENSKA
April

22-23 Hclsingborg. FriMynt

De sam önskar rjllkiin1wg•·
kommande mrkrioner eller miL<.<or j
aukrionslwlendem ombedes
komakro redaktionell. Kjell 1-/o/mlu:rr:.

Föreningsmeddelanden
inför r ex föredrag. mören oclt
auktioner sändes till
redaktionen senast den l :a j mtlmulm
fåre utgivning.
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B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
NormJahnstorg l. ltr.

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENS

Box 7662 103 94 STOCKHOLM

MEDLEMSNÅL

TEL: 08-10 lO lO FAX: 08-678 77 77

kan rekvireras från kansliet!
Pris: 35 kr + porto

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER oc h SÄLJER
BYTER och YÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
T ILLBE HÖR och UTIERATUR

MÄSSOR

KÖPER
SALJER
VARDERAR

SVENSK NUMISMATISK
TIDSKRIFT
har en upplaga på 1.400 ex.
Ca 1110 av dessa når utanrör Sveriges
granser - Norden. Europa, USA.
Tidni ngen kommer ut med 8 nr per år:
första veckan i
februari - maj, september- december.

GRATIS LAGERLISTA
(uppgiv samlammråde)

Klostergatan S. 222 22 LUN D
Tel 0-16-14 43 69

Buying and selling Phillippina
guerrilla banknotas of W.W.II.
Buying Phillippina coins of the
spanish and american era
only in high quality.
Prease wrile or tax.
W.N. Keijzers
Slangenburg 157
3328 DS. Dord recht
The Netherlands
Fax: 078-170857

Våm annonspriser är jämforclscvis låga.
För annonsering kontakta Kjell Holmberg.
tel 018-38 23 47 (kvällstid och helger).
Prisexempel:
III sida ( 151 x 214 mm)
2:a omslagssidan
-te omslagssidan
1/2 sida (151 x 105 mm)
1/4 sida (72 x 105 mm)
1/6 sida (47 x 105 mm)
1/12 sida (47 x 50 mm)

1.800:2.200:2.500:1.000:500:-

350:175:-

Sism matcrialdag: Den l :a månaden
rore utgivning.
Heloriginal eller manus och gäma
skiss sändes till Kjell Holmberg efter
övere.nsknmmelse.
Annonser som ej är fiirenligamed
SNF:s. F/DEM: s och A/NP.· s etik avböjs.
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1000-ÅRSJUBILEUM
Svensk Myntning 995-1995

Fakta om mynten
Valör
1000 kr
200 kr

Material
Guld 900/1000
Silver 925/1000

Vikt
Diameter Upplaga (max)
5,8 g
21 mm
15 000 ex
50 000 ex
27,03 g 36 mm

Mynten utges av Sveriges Riksbank och är lagliga b etalningsmedel.
Försäljning till allmänheten börjar d en 6 februari 1995.
AB TUMBA BRUK MYNTVERKET, BOX 401, 631 06 ESKILSTUNA

