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Var den tidigaste medeltida myntningen
i Sverige kyrklig?
Av Sven-Erik Arne l! t
Dubbelkorsbrakteaten i Lödöse
Omkring år 995 började de tre nordiska kungarna Sven Tveskägg i
Danmark, Olav Tryggvason i Norge
och Olof Skötkonung i Sverige att
utge mynt i eget namn och med landets namn angivet. I alla tre länderna
är det första gången detta sker. Den
vikingatida sigtunamyntningen under Olof Skötkonung och hans son
Anund Jakob varade endast under ca
35 år och fick ingen bestående betydelse. I Norge och speciellt Danmark
fortsatte myntningen med få och
korta avbrott. Bristen på kontinuitet i
den svenska myntningen kan ha sin
orsak i den sena riksbildningen och i
svagheten hos detta rikes härskare 1•
Myntningen på det svenska fastlandet tycks ha återupptagits ca 1150
i Lödöse:z. Det är en anonym myntning av en brakteattyp med ett dubbelkors som enda myntsymboL Dubbelkorset har två bitccken och är
omgivet av en yttre punktring
(jig.Ja). Mynttypen är känd från
norsk samtida myntning och lödösemyntet är avbildat i Schives beskrivning från I 865 av norska medeltidsmynt. Typen är knuten till den
västgötska handelsstaden Lödöse
genom fynd år I 987 av myntningsunderlag av läder, och fyndskiktet är
väldaterat till ca 1150 genom dendrokronologi. Tiden kunde sättas efter
de yngsta virkesinslagen i ett rikt träförande skikt. Fyndets datering är
utom allt tvivel 3 •
Dubbelkorsbrakteaten av lödösetyp (Schive, tab. VI:52) har påträffats
i tre depåfynd: Öster Uttrup, nära
Ålborg, Jylland, samt ett fynd från
Bårarps g~rd 1 .Rävinge sn i Halland 4 •
Fynden fran Oster Uttrup, en dubbelskatt, vars första del hittades redan
1696 och andra del 1708, var förmodligen nedlagda 1157 i samband
med tronstrider 5 och innehöll minst
två mynt av lödösetyp. I Bårarpsfyndet, som gjordes 1932 i en bergsskreva, fanns sex mynt av denna typ.
Nedläggningen är daterad till ca
1153-55 6 • Den arkeologiska datcringen stöds således av de depåfynd,
där myntet ingår.
Av vilken anledning präglades en
brakteat med ett dubbelkors som
myntmotiv vid just denna tid och på
denna plats? Vem var myntherren?
4

Frågorna är inte ointressanta. Med
präglingen av detta mynt påbörjades
ju den svenska medeltida fastlandsmyntningen, som sedan dess ägt rum
så gott som kontinuerligt fram till
våra dagar.
Redan i Schives översikt från 1865
av norska medeltidsmynt anges dubbelkorsbrakteater allmänt som geistliga, dvs kyrkliga mynt, och Schive
föreslår ärkebiskopen i Nidaros som
myntherre 7 • Den äldsta gruppen med
dubbelkorset som symbol (tab.
VI:47-55) för Schive till tiden för
samkungarna "Sigurd, Eystein og
Inge Haraldssönner", dvs fram till
år 1161, då Harald Gilles son Inge
Krokrygg föll i ett slag utanför Oslo.
Samma myntgrupp för Simensen 8
till den förste norske ärkebiskopen i
Nidaros, Jon Birgersson (1153-57).
Ekre skriver att flera myntherrar
kan tänkas för dubbelkorsbrakteaten
i Lödöse, såsom den svenske kungen
Sverker, skarabiskopen eller någon
tillfälligt gästande tronpretendent
från Norge eller Danmark 9 • Jonsson
menar, att myntens korsmotiv inte
betyder att myntherren var kyrklig,
kors utgör under medeltiden det vanligaste motivet för mynt präglade av
alla typer av myntherrar. Myntherren
är därför utan tvekan den svenske
kungen Sverker 111 • Klackenberg skriver att det är möjligt att Sverker var
myntherren men har svårt att bortse
från, att mynten har korset som motiv
i stället för en härskarbild eller annan
symbol fOr den världsliga makten.
Korsmotivet i kombination med biskopskrönikans uppgifter om att penningar var i omlopp i hela Götaland
ca 1150 pekar mer i riktning mot skarabiskopen. Till detta kan fogas den
starka ställning biskopen hade i sitt
landskap och hans kulturella och
ekonomiska förutsättningar att vara
innovatör på detta område 11 •
Något senare än dubbelkorsbrakteaten präglades under 1150- och
1160-talen också små korsbrakteater
i Lödöse u. Präglingsunderlag av
läder, typiskt skomakeriavfall funnet
redan 1974, visar ett myntmotiv med
ett likarmat kors och en punkt i korsvinklarna (jig. Jb). Också detta myntmotiv finns i norska fynd (Schive,
tab. IV). Mynten har återfunnits i
kyrkfynd i Västsverige och i lapska

offerfynd från 1100-talet 13 • I Danmark är mynttypen sällsynt.
Lödöse, beläget vid Göta älv, fick
sin första tätbebyggelse ca l 050 14• På
1100-talet fick staden en snabb
befolkningsökning och hade tre stenkyrkor samt en kastal. Säkerligen
fanns i staden också en kungsgård
och förmodligen en gård för skarabiskopen. Göta älv var segelbar upp
till Lödöse och från staden gick vägar in i Västergötlands huvudbygder.
Den nio mil långa vägen till Skara är
en av Västergötlands äldsta. Staden
låg på roddavstånd från Norge över
Göta älv och ca tre mil från den dåvarande danska gränsen. Lödöse var
Sveriges enda hamn vid Västerhavet
och under tidig medeltid Sveriges
kommersiella centrum. En påve kallade 1279 Lödöse för "det stora skarastiftets hamn".
Förhållandena i Norden, speciellt
myntningen, under första hälften av
Il 00-talet är av intresse för att utröna
vad som kan ha föranlett präglingen
av dubbelkorsbrakteaten i Lödöse
och möjliga myntherrar. stridigheterna mellan de tyska kejsarna och
reformpåvarna återverkade också på
de nordiska kyrkorna. Betydelsen av
dubbelkorset som myntsymbol är av
vikt.

Dubbelkorset som myntsymbol
Alltsedan Karl den stores dagar och
under hela medeltiden har religiösa
symboler, speciellt kors, använts som
symboler på mynt 15 • Vanliga korstyper är det likarmade grekiska korset
och det latinska korset med en kort
tvärarm. Dubbelkorset med två tvärarmar är en symbol för en patriark,
ärkebiskop eller kardinal. Ett kors
med tre tvärarmar kallas påvekors.
Friedensburg diskuterar i sin bok
Die Symbolik der Mittelaltermiinzen
användningen av dubbelkorset som
myntsymbol 16 • I Konstantinopel
fanns en patriark som under medeltiden blev den ortodoxa kyrkans överhuvud, och på många bysantinska
mynt finns patriarkkorset som symbol (jig. 2). På ungerska mynt och
sigill förekommer dubbelkors (ungerska kors). Bel a III ( 1173-96), som
hade vistats vid det bysantinska hovet
innan han blev kung i Ungern, var
den förste som använde patriarkkors
SNT 1·2001

på ungerska mynt (jig. 3) och eft er
honom förekom symbo len o fta ••.
Senare har ungerskfödda prinsessor
vid giftermål uto mlands medfört
symbo len till exem pelvis Aragonien
och Lothringen (lothringcrkors). l
Väs teuropa är sy mbolen, skriver
Friede nsburg, "strcng gc nor~"!m c n
nur dem Papst zukommend" . Arkebisko par invigs ju av påven och tilldelas då sina ins ignier.
Fricdensburg anger underrubrik en
Doppelkreuz två fall där dubbelkorset uppträder som my ntsymbo l
ensamt, nämligen dels på ett mynt
(fig. 4) från ett de påfynd funn et i
Aschers lcben och nedlagt ca 1360 20,
del s på nors ka mcdeltidsmynt '".
Schivc ( 1865) avbildar 2 1 brakteattyper med dubbelkors som myntsymboL
Redan omkring år 900, i Lothar l :s
tyska rike, hade fem bi sko psdömen
mynträtt, exempelv is Strassburg från
873 och Wo rms från 898. Van liga
sym boler på dc kyrkliga mynten var
biskopsstav, bok, kalk. ko rs, mitra,
helgonbilder ctc 22• Ärkc bi sko pssymbo len, dubbelkorset, verkar ej vara
vanlig. Fig. 5 visar ett my nt s lag_~t fö r
ärke biskopen i Magdcburg:u. Arkcbis kopen håller både ett dubbelko rs
och en bisko psstav.
Av ovanstående framgår au prägling av ett my nt med el/ dubbelkors
som enda symbol är något mycket
ovanligt i den europeis ka medeltida
myntningen . l dansk myntning förckommer inte denna mynttyp, inte heller i norsk myntning före 11 6 1 en ligt
det fö ljande. När dubbelkorsbrakteaten präglades i Lödöse ca l 150 var
den tydligen till s in utformning närmast unik och i svensk m yntning
skulle motivet aldrig återko mma.

striden mellan påvedömet och
de tyska kungarna och dess
nordiska återverkningar
Stridcn mellan reformpåvarna och dc
tysk-romerska kejsarna ledde till att
påvarna upprättade sj älvständiga
ärke bi skopsd ömen i länder som
lydde under tyska ärke bi sko par, loja la m ot kej saren. Genom inrättandet
av ärkebiskopsdö met i Lund Il 0 3/04
bröts de nordiska kyrko rna loss från
ärke bis kopsdömet i Hamburg-Bremen och underställdes påven d irekt.
Inrättandet av ärkebiskopsdö met i
Lund godkändes ej från tyskt håll och
dess existens var he la tiden hotad.
Den tyske ärke bi sko pen krävde överhögheten tillbaka och hade stöd av
kej saren i sitt krav. Speciellt farlig
blev s ituationen för ärkebiskopen i
Lund, när svaga danska kungar
SNT l · 2001

Fig. l. Teckningar a v sliimpelavuyck i liidenmderlag frcln braktecuprägling, skala 2: l .
a. dubbelkorsbrakteat. diam. ca 14 mm. b. korsbraktear, diam. ca 12 111111/J.

Fig. 2. Patriarkkors på mynt ji"ån ö.1·tromerske kc•jsaren Leo VI, 886-912 17•

Fig. 3. Denar med patriarkkorsfrån Helal// 18•

~~-~~{B
,...:.r~-~L..,~.
~~.)
o~~ l.

~~

~~~~~ ?
~

Fig. 4. Denar med dubbelkor.~. lzertigdiimc•t Saclisen (nr 151 ). cliam 12.5 mm 11•

Fig. 5. Mynt priiglatfor ärkebiskop Ludolf (/V Ma!ideburg ( 1192 - 1205).

erkände den tyske kejsaren som s in
länsherre.
År l 13 1 mördades hertigen av
S lcsvig, Knud Lavarcl. Mordet
utlöste ett danskt inbördeskrig, som
kom att vara i 25 år. Knud Lavard var
vasall till elen tyske kungen Lothar
III , som krävde hämnd och hotade
Danmark militärt . Den danske
kungen N ie ls Svensen tvingades
erkänna Lothar som länsherre över
Danmark. År l 14 6 valdes Knud
Magnussen till kung i J yll and. Pil.
Själland och i Skåne valdes en annan
kungason, Sven Grathc . l över ett
decennium stred Knud och Sven om
makten i Danmark. Båda kungarna

sökte stöd av den tyske kungen Konrad III. vilket betydde tyskt in tlytande på den nordiska kyrkan. Konrad av led 1152 och e fterträddes av
Fredrik Barbarossa.
Kort tid e ft er det Konrad avlid it
sände påven Eugenius III en legat,
kard inal biskopen av Albano, Nicholas Brcakspear, till Norelen med ett
po liti skt och ett eko nomiskt uppdrag.
Legaten skulle upprätta se parata
ärkebiskopsdöme n i Norge och Sverige oc h införa pctcrspenning, en
skatt till påvedö met för påvens
beskydd. Uppenbart ansåg Eugenius
och den pilvli ga kurian att möjl igheterna var sm å för Lunds stift att få

-

5

behålla sin självständighet. En preventiv aktion i Norden ansågs så nödvändig, att detta uppseendeväckande
besluttogs utan att sedvanliga förberedande åtgärder var vidtagna. Lyckades kurians plan med en tredelning
av Lunds stift, skulle bara Danmark
kunna komma under ärkebiskopen i
Hamburg-Bremen. Legaten var utrustad med apostolisk auktoritet, vilket var förenligt med hans höga kyrkliga rang. Detta var också praktiskt
med tanke på uppdraget i kristenhetens utkanter.
Engelsmannen Nicholas Breakspear, född ca Il 00, fick sin första
utbildning i klostret St. Alban's. Han
blev munk i augustinerklostret St.
Rufus nära Avignon och 1137 klostrets abbot. Förmodligen har påven,
Eugenius III (l 145-53 ), fått upp ögonen för Breakspears duglighet, för
han lät utnämna honom till biskop i
Albano och till kardinal. Från och
med 1150 undertecknade han påvens
utgående skrivelser och bullor 24 •
Den nyvalde tyske kungen Fredrik
Barbarossa kallade de bägge danska
kungarna till sin första riksdag i Merseburg 1152. Som Danmarks länsherre bestämde Fredrik att Sven
Grathe skulle få det danska riket.
Sven Grathe kallade 1157 Knud
Magnussen och Knud Lavards son
Valdemar till ett möte i Roskil de, där
han lät mörda Knud Magnussen, men
Valdemar lyckades undkomma. Vid
ett slag i J y Iland 1157 segrade Valdemar och Sven Grathe dödades.

Den tidiga kyrkliga
myntningen i Danmark
I skarven mellan Harald Hens och
Knud den heliges kungatider präglades ett unikt mynt, känt i bara ett
exemplar och på stilen daterat till ca
l 080. Myntet har på åtsidan bilden av
en man med biskopsstav. Mannen är
dessutom försedd med värdighetstecknet fOr en biskop, ett pallium, dvs
ett korsprytt band lagt över skuldrorna. På myntets åtsida står texten
SVEIN, på frånsidan ett litet kors och
myntmästamamnet SIBBI I ROSC.
Det förmodas att detta är det äldsta
danska myntet präglat för en biskop
och att biskopen möjligen skulle vara
Svein Norrbagge, biskop i Roskilde
ca 1074-88. Mynträtten kan ha givits
åt biskopen för att underlätta finansieringen av den första domkyrkan i
Roskilde 25 •
Under Erik Ejegod (l 095-1103)
fick biskopar del av den med mynträtten förenade vinsten (slagskatten). Enligt Hauberg gav Erik Ejegod
en fjärdedel av intäkten från Lunds

6

myntverk till stadens biskop 16• Under
Niels Svensens kungatid (Il 04-34)
präglades i Lund ett mynt med bilden
av en byggnad försedd med tre torn
och inskriften PAX POR(tae), dvs
borgfred. Det har förmodats att byggnaden hänsyftar på Lund och att
myntet utgivits med anledni~g av att
staden blev ärkesäte Il 04. Arkchiskopen i Lund kan ha haft kortvarir
och sporadisk mynträtt från 1104 2••
Behovet av mynt var förmodligen
stort, då byggandet av domkyrkan
påbörjats. Från Erik Lams kungatid
finns en lundaprägling, som för första
gången visar en m}:'nttyp som skulle
bli mycket vanlig. Atsidan av myntet
visar kungen i halvfigur och frånsidan ärkebiskopen (jig. 6). Präglingen
av sådana mynt är ett karakteristiskt
bevis för kyrkans växande makt.
Ärkebiskopens behov av mynt var
förmodligen stort, då byggandet av
domkyrkan fortfarande pågick. Under medeltiden hade biskoparna i
Lund, Roskilde, Ribe och Slesvig en
viss del av intäkterna från myntverken i respektive städer. Jämfört med
Tyskland, där höga kyrkliga dignitärer kunde företa självständiga utmyntningar med avseende på myntens utseende, var det i Danmark blott
en del av myntintäkterna som tillföll
kyrkan, medan kungen behöll överhögheten över myntens utseende och
vikt.
Under den tid de tre tronpretendenterna Sven Grathe, Knud Magnussen och Valdemar kämpade om
makten präglades märkligt nog några
av Danmarks vackraste medeltidsmynt. Mynten är små, tunna brakteater27. Inspirationen är hämtad från
Tyskland, där vid denna tid stampskärningskonsten stod högt. Alla tre
kungarna präglade mynt. SWENO,
CANUT, WALDEMARUS står det
på mynten. Porträtten är livfulla och
förmodligen utförda av inkallade
tyska stampskärare. Under valdemartiden framgår det klart från myntsymbolerna (biskopsstav, biskopsmössa) att biskoparna hade del i
mynträtten.
Vid tiden för präglingen av dubbelkorsbrakteaten i Lödösc var förhållandena i Danmark mycket oroliga.
Av de tre tronpretendenterna hade
Knud Magnussen nära släktband
med Sverige. Hans farmor, Margareta fredkulla, var dotter till den svenske kungen Inge Stenkilsson och
hans far, Magnus Nielsen, hade en
kort tid varit kung i Västergötland
enligt den danske historieskrivaren
Saxo. Knuds mor, Rikissa, var omgift
med den svenske kungen Sverker,

som tydligen gav honom stöd, och
1153 trolovades Knud med en dotter
till Sverker och dennes första hustru
Ulvhild. l Saxos detaljerade redogörelse för striderna nämns vid tre tillfällen att Knud besökte Sverige. Första gången är när Knud flyr till sin
styvfar Sverker efter ett nederlag mot
Sven vid Viborg i Jylland 1151. Det
ligger nära till hands att tänka sig att
Knud fått ekonomisk hjälp av Sverker genom myntning i Lödöse efter
nederlaget. Till tiden sammanfaller
myntningen av dubbelkorsbrakteaten
och Knuds besök i Lödöse väl.

Norge årtiondena röre ca 1150
År 1136 mördades den norske kungen Harald Gille i Bergen. Efter mordet hyllades hans tre små söner
Sigurd, Eystein och Inge på tingen
som samkungar. Inge, med tillnamnet Krokrygg, hade sin maktbas på
Vestiandet och i Viken, Sigurd och
Eystein i Tröndelag. Alla kungasöner, äktfödda som oäkta, hade samma
rätt till tronen förutsatt au bönderna
valde dem på ett "hyllningsting".
Men inget hindrade bönderna på ett
annat ting att välja en annan kung.
Inge Krokrygg och de talrika stormännen kring honom ökade alltmer
sitt intlytande i Norge och de ansåg
sig ha en grund för detta, Inge var den
ende "drottningfödde" av halvbröderna. Bakom Inge ställde sig den
norska kyrkans ledande män. Prästerskapet krävde ökat inflytande och
framför allt ett eget ärkebiskopsdöme
för "Norgeväldet".
Biskop Reidar i Nidaros for
1150/51 till påven i Rom men dog på
hemvägen. Reidars besök måste ha
gjort kurian uppmärksam på de norska problemen. Sommaren l 152
anlände den påvlige legaten Nicholas
Breakspear med uppgift att inrätta ett
norskt ärkestift. Kardinalen erbjöd
Norge ett är.kebiskopsdöme med säte
i Nidaros. Arkchiskop blev biskopen
i Stavanger, Jon Birgerson. Dessutom
tillkom en rad bestämmelser, som
gav kyrkan en friare ställning gentemot kung och ting. Peterspenning
infördes. Under kardinalens besök
inkallades till Nidaros en formlig
riksrepresentation, ett riksmöte, det
första i Norges historia. De tre kungarna, biskopar och stormän bör ha
deltagit, men också en folkrepresentation av tolv "visa" män från vart
stift 28 •

Den tidiga norska myntningen
Harald Hårdråde (1046-66) hade
under lång tid vistats i det bysantinska kejsarriket, en stat med ett väl
SNT l· 2001

utvecklat myntsystem, och Harald
lade grunden till ett permanent myntväsen med Nidarnes och Hamar som
myntorter. Utmyntningen var omfattande. Penningvikten var ca 0,90 g,
dvs 1/240-del av den norska markvikten på ca 215 g. Genom tillsättning av mässing 211 sänkte Harald systematiskt silverhalten från det normala ca 90%. Legering med mässing ger inhomogenileter i utgångsmaterialet för mynttillverkningen
och kan i viss mån förklara en stor
variation i silverhalten. Den låga silverhalten gjorde att utländskt mynt
försvann ur myntcirkulationen.
Efter Haraids död i ett försök att
erövra England blev hans son Olav
Kyrre kung. Myntningen av undermåliga penningar fortsatte. Olav
Kyrre efterträddes av sonen Magnus
Barfot, som genomförde en viktig
myntreform ca l 095 30• Penningvikten nedsattes till hälften, ca 0,44 g,
samtidigt som silverhalten återställdes till ca 90%. Mynten håller vad
man kallar halvpenningsstandard och
det går nu 480 penningar per mark
silver. I fortsättningen blev mynten
ännu mindre. Tre av Magnus Barfots
söner var sarnkungar. Av dessa präglade endast Olav Magnusson (Il 0315) mynt med kunganamnet angivet.
Mynten är brakteater och de tre som
är kända väger 0,20, O, 17 och O, 14 g.
De är tydligen tänkta att representera
halvpenningar, nominellt 0,22 g, av
den nya halverade penningvikten. En
kvartspenning enligt den nya standarden är mycket liten och rymmer bara
någon enkel symbol eller bokstav.
Att någon norsk tronkrävare skulle
bedrivit myntning i Lödöse omkring
1150 låter sig svårligen tänkas. Präglingen av bokstavsbrakteater vittnar
om att myntning bedrevs på flera
platser i Norge. Dessutom var myntmotivet okänt i Norge före 1161
enljgt nedan.
Ar 1222 gav den norske kungen
Håkon Håkonsson ärkebiskopen i
Nidaros formell mynträtt Det förmodas att detta har samband med att
Håkon önskade politiskt stöd från
ärkebiskopen, som fick rätt att hålla
en myntmästare och en medhjälpare
till denne, antingen i kungens mynthus eller i sitt eget residens. Mynten
måste ha den vikt och halt som
kungen bestämde. Möjligheten av en
tidigare ärkebiskoplig myntning kan
inte uteslutas 31 • Johnsen skriver: "En
mulighet er det endetig for at metropolitanen allerede i 1153 oppnådde
myntrett Kong Håkon Håkonssons
retterbot om erkebiskopens myntrett
av 1222 beh0ver etter ordlyrlen å
SNT l· 2001

Fig. 6. Penning präglad i Lund 1111der Erik Lams tid ( 1137-46).

ikke vrere annat enn en stadfesting eller en stadfestende endring
av en tidligere innr~mmelse. Det må
i det hele anses som meget mulig att
den norske erkebiskopens myntrett
skriver seg fra det 12. hundreåret, og
om så er tilfelle, vii det falle naturlig
å fes te den til 1153 eller til kong Magnus Erlingssons regjeringstid. Alt i
alt lyktes det Nicolaus Brekespear å
oppnå enorme ~konomiske inr~m
melser til fordel for den norske kirken og erkestolen"32 •
Under andra hälften av 1100-talet
präglades i Norge två mynttyper med
ärkebiskop1iga symboler, dels en typ
med biskopsstav och dels en typ med
dubbelkors. Sirneosen har analyserat
depå- och kyrkfynd från perioderna
l 140-1206 respekt ive 1160-1202 och
dragit slutsatsen att de norska ärkebiskoparna från 1150-talct till ca
1190 bedrev myntning för att bland
annat finansiera btggandet av en ny
katedral i Nidaros . Kyrkfynden, totalt 804 mynt från 23 norska kyrkor,
består till 99% av norska brakteater
(43% bokstavs-, 23% kors-, 25%
dubbelkors-, l ,5% biskopsstavstyp ).
En jämförelse mellan myntfynd i äldre kyrkor med tynd i kyrkor byggda
strax efter 1185 visar att mynttyperna
med ärkebiskopliga symboler är vanliga i de äldre kyrkorna, men sällsynta i fynd från de yngre kyrkorna.
Ett antal nordiska depåfynd innehåller dubbelkors- och biskopsstavsbrakteater34. Ett äldre fynd (Fjerdingrein, Oppland), nedlagt ca 1140, innehåller inga brakteater med dubbelkors eller biskopsstav som syml?.ol. Några skattfynd från 1150-talet,
Oster Uttrup, Brennmoen och Bårarp, innehåller däremot dessa typer
av mynt liksom två skattfynd nedlagda ca 1170. Jämförelser med Dreliskatten 35 och ytterligare några depåfynd visar enligt Sirneosen att dubbelkorsbrakteater präglades ca 115090 och biskopsstavsbrakteater ca
1150-75. Att myntningen upphörde
kan bero på att ärkebiskop Eystein
dog 1188 eller att den nye ärkebiskopen Eirik Iverss~n flydde till Lund
l 190 efter stridigheter med kung
Sverre Sigurdsson, en motståndare
till påvekyrkan.

d~mme

Enligt Sirneosen kan de norska
ärkebiskoparnas prägling av dubbelkorsbrakteater indelas i fem huvudgrupper·16. Den äldsta huvudgruppen
(Schive, tab.VI:47-55) har den uppskattade präglingstiden 1152-57, dvs
ärkebiskop Jon Birgerssons tid. I
denna myntgrupp ingår emellertid
nr 52, lödösebrakteaten 37 • Mynt ur
denna grupp har inte återfunnits i
något norskt kyrkfynd, och myntgruppen är också den enda grupp av
dubbelkorsbrakteater vars mynt inte
hittats vid arkeologiska undersökningar i Nidarosdomen 38 • I norska
skattfynd från l 100-talet representeras myntgruppen av ett mynt (nr 50) i
det lilla Brcnnmoenfyndet om totalt
tio mynt funnet i Nord-Tröndelag
1971 39 • Ett mynt (nr 48) fanns också i
det internationellt sammansatta fyndet om ca 5 000 mynt funnet 1840 i
ett stenröse på gården Dreli i Hedcmark och nedlagt 1202 7 • Myntgruppens anknytning till Norge är således
svag.
Av den äldsta huvudgruppens dubbelkorsbrakteatmynt har myntningsunderlag till nr 52 hittats i Lödöse. Av
Bårarpsfyndets 205 mynt 42 , majoriteten Sven Grathes mynt, var 24 dubbelkorsb~~kteater (typ nr 47-50, 52)
och av Oster Uttrup-fyndens mynt
minst fyra (typ nr 47, 49, 52). Bårarpfyndet innehåller också tolv biskopsstavs-( spiral-)mynt ur Schives äldsta
grupp (tab. VI) av denna mynttyp.
Det tinns starka skäl att anta att hela
den äldsta gruppens mynt av dubbelkorsbrakteater är präglade i Lödöse.
Jon Birgersson skulle därmed enbart
präglat biskopsstavsbrakteater. Den
efterföljande biskopen Eystein Erlendsson, som återkom från Rom
1161 efter att ha erhållit sitt pallium
av påven, har präglat både dubbelkors- och biskopsstavsbrakteater.
Den ärkebiskopliga myntningen kan
knappast ha hindrats eller försvårats
av kungamakten, som vid denna tid
var svag. Gulatingslagen, som anger
på vilka olika sätt betalning kan ske,
nämner silver efter vikt 40 och lagen
kan därför knappast hindra ärkebiskopens myntning 41 •

---
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Sverige årtiondena kring 1150
Omkring 1125 dog Inge (d y), den
siste kungen av den stenkilska ätten.
Därefter rådde en turbulent situation.
I Svealand valdes en man vid namn
Ragnvald till kung, men denne dödades i Västergötland efter att ha visat
vanvördnad för västgötarna och deras
landsting. I Västergötland valdes
1129 enligt Saxo den danske prinsen
Magnus Nielsen till kung, men fördrevs efter några år. Den västgötska
kungalängden uppger, att efter Ragnvalds nesliga död styrdes Västergötland av en god lagman och landskapets hövdingar. Lagmannen har
identifierats som Karl Sunesson, jarl
av Götalan~ 1 och i norska källor kallad kung. I Ostergötland valdes 1132
Sverker av östgötsk stormannasläkt
till kung. Han var med säkerhet kung
i Svealand 1135. Sverker representerade en mot påvekyrkan positivt
inställd kungamakt, som stödde cistercienserordens klostergrundande i
Sverige.
Sverkers makt i Västergötland har
diskuterats. Karl Sunesson var samtida med Sverker. Det är ovisst om
han erkände Sverkers överhöghet,
han kan ha underordnat sig danska
kungar 43 • Sverkers ve~~liga makt
tycks ha begränsats till Ostergötland
och delar av Småland och i varje fall
varit begränsad i Västergötland och
Mälardalen"". När en dragkamp uppstår om klosterjorden i Varnhem, spelar en rival till Sverker, Erik Jedvardsson (den helige), och dennes
hustru en stor roll. Tydligen ville
Erik framstå som Varnhemsklostrcts
grundare 45 • Sverker mördades julen
1156. Som anstiftare utpekades den
danske prinsen Magnus Henriksen,
vars mor var av den stenkilska ätten,
som tydligen fortfarande hade maktambitioner.
En betydande makthavare i Västergötland vid denna tid var biskopen
i Skara, Bengt den gode (ca 1150-ca
l 190). Om honom berättar en biskopskrönika, en bilaga till Äldre
Västgötalagen. Biskopen tillhörde
förmodligen en västgötsk stormannasläkt och krönikan berättar detaljerat om hans många aktiviteter, bl a
om byggandet av kyrkor, broar och
vägar. I slutet av hans ämbetstid hade
Skara stift 400 kyrkor.
Nicholas Breakspear kom till Sverige troligen någon gång mellan april
och september 1153 46 , med samma
intentioner som han haft i Norge, dvs
att bilda en nationell kyrkoprovins,
genomföra den påvliga beskattningen och reformera kyrkan. Enligt
en stark tradition reste kardinalen och
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hans följe via Hamar och förmodligen också via Oslo, som Johnsen
antar 47 • Han bör då ha rest sjövägen
direkt till Kungahälla eller Lödöse
eller tagit landvägen genom nuvarande Bohuslän till samma platser.
Kustvägen från Oslo till Kungahälla
via Svinesund har hög ålder liksom
vägarna på ömse sidor om Göta älv 48 •
Det är svårt att tänka sig att kardinalen på sin väg till Linköping, där ett
möte hölls, inte skulle ha besökt
Lödöse, varifrån de centrala delarna
av Västergötland lätt kan nås. Den
påvlige legaten måste ha varit väntad,
hans ärende bekant och mottagandet
förberett. Enligt Johnsen hade minst
8 112 månader förflutit sedan ankomsten till Norge 49, vilket bör mer än väl
ha räckt för att underrätta svenskarna
om det sensationella besöket. Med
tanke på legatens höga rang och besökets betydelse bör en svensk delegation med minst skarabiskopen i spetsen mött honom vid ankomsten till
Skara stift 50 •
De enda källorna till Nicholas
Breakspears besök i Sverige är vad
Saxo (ca 1150-1220) skriver och
dessutom två brev från påven Anastasius IV ( 1153-54 ), varav framgår att
ett möte hållits i Linköping. Saxo
berättar att "Svenskcrne og Gothernc
kunde slet ikke blive enige om, enten
hvcm der skulde vrerc Erke-Bisp eller
hvor han skulde boc, og Enden blev
da, at dc Ingen fik; thi mens dc kjrevledes, fandt Kardinalen, det var en
Skarn at oprcttc et Kirkcligt H0jsretc
hos slige Barbarer, som var endnu
saa forfrerdcli~t langt tilbage i deres
Christendom" 1• Legatens ankomst
kunde inte hindra den inre splittringen och åstadkomma att en svensk
kyrkoprovins inrättades under legatens ledning. De politiska spänningarna skulle komma att manifesteras
genom att under dc närmast kommande 14 åren fyra kungar dödades
och att kungamaktens centrum försköts från Ostergötland till Västergötland. Tydligen har en del av dc
bestämmelser som antogs i Norge
också antagits i Linköping, t ex ett
löfte om erläggandel av peterspcnning52.
Tre tronkrävare kämpade om makten efter mordet på Sverker: Erik
Jedvardsson, Magnus Henriksen och
Svcrkers son Karl. Mycket litet är
känt om Erik Jcdvardsson (ca 115660), som dock är grundare av den
erikska ätten. Egentligen vet man
endast att han benämns kung i Västergötland 1158 enligt en dansk klosternotis och att han fick en våldsam
död. Anstiftare till dråpet var, enligt

Erikslcgcnden, Magnus Henriksen,
vilken i isländska källor beskrivs som
kung i Svealand 1161. Magnus besegrades och dödades av Karl Svcrkersson samma år. Påven Hudrianus
IV kallar i ett brev Karl Sverkersson
för kung över "regmun Gotho rum".
Erik Jcdvardsson kontrollerade uppenbart Västergötland 1158, så kan~~e Karls makt var begränsad till
Ostergötland. Karl Sverkersson dödades l 167 på Visingsö av Knut
Eriksson, en son till Erik den Helige.
År l 164 reste en svensk delegation
till påven Alexander III ( 1159-81) i
exil i Frankrike med begäran om
inrättandet av ett ärkestift. I delegationen ingick biskop Stcfan i (Gamla)
Uppsala. Påven biföll önskan och
Stefan vigdes ti Il ärkebiskop. Efter
dråpet på Karl Svcrkersson flydde
ärkebiskop Stefan till Lund och verkade där till förmån för den sverkerska ätten 53 • I Sverige ledde Sverkers
brorssöner Kol och Burislev sverkerättens anhängare mot Knut Eriksson. Dc omnämns i vissa källor som
kungar, men senast l 172 var bägge
dödadc 54 • Stefan återvände till Sverige, oklart när, och fick en mager
förlikning med Knut 53 • Med Knut
Eriksson fick Sverige en kraftfull
härskare och hans regeringstid blev
fredlig och lång, nästan 30 år. Knut
Erikssons maktcentrum låg i Västergötland och han hade ett nära samarbete med biskopen i Skara, Bengt
den gode, som tydligen var Knuts
rådgivare 55•

Myntcirkulationen i Västergötland ca 1150
Den stora myntimport som ägt rum
till Skandinavicn under vikingatiden
sjönk, enligt Jonsson, i början av
tiOO-talet till en låg nivå som följd
av en minskad internationell handel56. Lödöse bör dock ha varit en
gynnsam plats vad beträffar silverförsörjning för myntning. Handeln
måste ha gjort si Iver i form av
importmynt tillgängligt.
I b.~skopskrönikan berättas om biskop Odgrim (ca 1130-50) att "I hans
dagar blev Sancta Marias kyrka fårdig i Skara. Och han tick vid vigningen bestämt att den skulle ha fem
penningar blå av var bonde eller
skulle han gälda fem skäppor havre
eller tre skäppor korn". I den följande
biskopen Bengt den godes krönika
anges samma avgift 57 • Enligt krönikan var således penningar i omlopp i
Västergötland vid mitten på l l 00talet, och bonden hade tydligen möjlighet au välja betalningssätt även
om naturabetalning var det vanliga 58 •
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Den lokala myntcirkulationen kan
studeras genom mynt funna i kyrkor,
s k offerspill 59• l en studie av monetariseringen av Sverige fi nner Klackenberg för Skara stift och perioden
11 50- 1200 eu antal av sju kyrkfynd
med totalt 23 mynt"". Källmaterialet
är alltså litet. Norska mynt dominerar
(57%) under denna period och även
depåfynd visar samma resultat,
norskt mynt var vanligt och dominerar före 1200. Några mynuyper
bedömda som norska skulle dock
kunna vara lödösepräglingar 6 1• Skara
sti ft kan i viss mån betraktas som en
del av det norska myntområdet under
tidig medeltid. Även i norra Jylland
cirkulerade norskt mynt i betydande
omfaunin,§ 62•
Schive anger vikten av dubbelkorsbrakteaten av lödösetyp (nr 52)
till O, 137 g och betraktar myntet som
en tämligen underviktig halvpenning 7 en ligt Magnus Barfots myntstandard (0,22 g). Alla Bårarpfyndets
sex mynt av typ nr 52 är skadade. De
två tyngsta har vikterna O, 14 och
O, l l g~~-~. När den svenska fastlandsmyntningen återupplogs i Lödöse ca
l 150 var den både till vikt och format
anpassad till den norska myntningen.
Dubbelkorsbrakteaten i Lödöse verkar närmast präglad efter samma vikt
som en norsk samtida halvpenning.
Två av mynten (nr 47, 55) i Schives
äldsta grupp väger 0,063 och 0,077 g,
och är uppenbart kvartspcnningar.
Först efter 1200 blir det inhemska,
götaländska myntet helt dominerande i myntcirkulationen. Skara sti ft
är då eu eget myntområde med en
ut myntning av 384 penningar per
mark sil ver.
Tre huvudtyper av tidiga kyrkliga
mynt är kända skriver Jonsson, och
det är uppenbart att ärkebiskopen i
Uppsala fått mynträu under perioden
l 190-1 2 15 65• Myntningen har sannolikt skeu i Sigtuna och varit av liten
omfaun ing. En av mynuyperna
(flg. 7) visar ett framvänt huvud med
biskopsmitra och en kräkla vid sidan
(LL IB2). Lagerqvist daterar präglingen till tiden 1200-1 5, Rasmusson
till ca 1200 66• Jonsson 6 7 för deua
mynt till ärkebiskop Olof ( 11 971200).
På kyrkogården i Blidsbergs sn,
Västergötland, gjordes 1956 ett depåfynd om 67 mynt. I fyndet ingår fyra
norska mynt med dubbelkors som
myntsymbol (Simensen grupp 3), 24
mynt med porträtt av en norsk kung
eller adelsman och 34 stampidentiska
och tydligen nypräglade svenska
brakteater med bilden av en biskop
med mitra (LL 182), enligt ovan dateSNT l ·2001

Fig. 7. Biskop med mitra, LL 18269.

rade till 1197-1 2 15. Enligt Simensen
är denna datering inte korrekt 68• Dubbelkorsbrakteaten, grupp 3, förekommer huvudsakligen i norska fynd i
kyrkor byggda före l 185 och dateras
till tiden 1170-80. En annan norsk
mynttyp i Blidsbergsfyndet, "kors
med fot", förekommer ej i kyrkor
från åren 11 85- 1205. Mynttypen LL
IB2 har inte hittats i Norge. Simensen
drar slutsatsen au de 34 biskopsmynten är svenska och från l 170-talet.
Den norske kungen Sverre härjade i
närområdet 11 78 och skatten kan
vara nedlagd detta år.
Svensson har diskuterat fy ndbilden av LL 182 69• Mynuypens fem
fynd har alla påträffats i Skara stift
(fyra i Västergötland och eu i Värmland). Tre är depåfynd, två lösfynd.
Av detta skulle man vilja dra slutsatsen att myntet präglats för biskop
Bengt den gode i Skara. Svensson ser
dock ett problem med en sådan tillordning 70• Brakteaten är präglad efter
svealändsk mynträkning med en
myntvikt på ca 0,30 g och inte efter
den norskinfluerade mynträkning,
som kom att bli förhärskande i Skara
stift med en myntvikt på hälften av
den svealändska, dvs O, 15 g. Nu kan
man emellertid fråga sig om man vid
den tidpunkt när myntet med biskopshuvudet präglades, dvs 1170talet, kunde förutse efter vilka system
utmyntning skulle komma au ske i
fTa mtiden i olika områden. Myntpräglingen i Lödöse har just tagit sina
första steg, och en tyngre penning
skulle mycket väl kunna ha präglats
där eller i Skara. Vi kan jämföra med
de första gotländska mynten, som
hade en vikt av 0,47 g 71 • Myntvikten
minskade emellertid snabbt i senare
emissioner och kom att utmynna i
288 penningar/mark.
En intressant fråga är om ärkebiskop Stefan ( 11 64-85) bedrev någon
myntning efter återkomsten från sin
exil i Danmark. Sverkerättens molstånd tycks vara brutet efter l 172173
och Knut Eriksson är ensam härskare
i hela riket. Del är inte bekant när Stefan återkom till (Gamla) Uppsala. I
ett brev ti ll Knut Eriksson från påven

Alexander Ifl skrivet 1172 ( 11 80?)
tituleras Knut "Rex Sweorum el Gothorum". Förutom till Knut är brevet,
som berör tionden, Lestamentsrätt,
andliga personers äktenskap e tc,
ställt till biskoparna, jarlen samt andl.iga och världsliga i Götaland 72 •
Arkchiskopen är inte nämnd! Kanske
var han ännu kvar i Danmark?
På 1180-talet började Knut Eri ksson både i Lödöse och Sigtuna en
myntning med kunganamnet utsatt 73 •
Också i Sigtuna bör handeln ha gjort
(mynt)silver tillgängligt för myntning. Myntvikterna rör sig om 0,1 10, 14 ~ i Lödöse och ca 0,30 g i Sigtuna 7 •

stutsatser
När en brakteat med enbart ett dubbelkors som symbol präglas i Lödöse
ca l 150 innebär detta inte endast ett
återupptagande av den svenska fastlandsmyntningen utan också präglingen av en nästan unik mynttyp. l
svensk myntning skulle den aldrig
återkomma. Symbolen, som tillhör
påvedömet, anger i princip att myntet präglats för en ärkebiskop eller
en kardinal. I början av 11 50-talet
besöktes Sverige av en kardi nal med
avsikt att uppräua ett ärkesäte, så
symbolen var minst sagt aktuell vid
den tid som är föreslagen för myntningen i Lödöse.
På sin väg från Norge till Sverker
och de svenska biskoparna och stormännen i Linköping måste kardinalen nästan med nödvändighet ha passerat Lödöse och hans ankomst
liksom hans ärende måste ha varit
bekant. Ett av hans ärenden var av
ekonomisk natur, nämligen införandet av peterspenningen och detta i eu
land som, i motsats till Norge, saknade egen myntning. Problemet
måste ha varit uppenbart både fö r
Nicholas Breakspear och för biskopen, Bengt den gode, i det stift som
först besöktes av kardinalen. Efter
kardinalens återkomstti ll Rom utfärdade Anastasius IV bullor i vilka
legatens beslut i Sverige och Norge

-

9

bekräftades. I påvens två brev från
november 1154 till Sverker och stormännen samt till biskoparna behandlas införandet av skatten till påven.
Biskoparna befullmäktigas att vara
påvens uppbördsmän för peterspenningen 75 •
Besöket i Sverige av en katolsk
dignitär med så hög rang som kardinalbiskop måste ha varit en sensation. Först med påven Johannes Paulus besök 1989 överträffades det i
rang. Kanske hade kardinalen krav på
införandet av en inhemsk myntning
för betalning av peterspenningen och
att ett mynt med lämplig symbol
präglades? Kanske hade Bengt den
gode anledning att tro att ärkesätet
skulle förläggas till det äldsta och
folkrikaste av de svenska stiften och
präglat ett mynt med en symbol för
en ärkebiskop?
Det mynt som Ekre närmast sätter
i samband med peterspenningen är
annars de små korsbrakteaterna från
1150-60-talen 76 • Den påvliga beskattningen krävde mynt, och detta är
ett tungt skäl för att införa myntprägling vid denna tid. Peterspenningen,
den första egentliga skatten i Sverige,
redovisades till det påvliga skattekontoret i Briigge och kom i varje fall
från 1200-talet att utskeppas över
Lödöse 77 •
Förutom kardinalbiskopen som
möjlig initiativtagare till en återupptagen svensk myntning i Lödöse är
tre aktörer av speciellt intresse som
möjliga myntherrar, nämligen kyrkan
genom biskopen i Skara, Bengt den
gode, Sverker och möjligen Erik Jedvardsson. Den sistnämnde hade uppenbart inflytande i Västergötland,
han valdes till kung där 1158, men
nästan inget är i övrigt bekant om
honom. Bengt den gode var en handlingskraftig kyrkoman enligt biskopskrönikan. Tveklöst har han behövt mynt för sina många aktiviteter.
Biografin över skarabiskopen nämner dock inget om myntning. Nu var
det kanske inte mycket att nämna i en
krönika, myntning bedrevs ju sedan
lång tid tillbaka på många närbelägna
platser både i Norge och Danmark.
Att två handlingskraftiga personer,
kardinalen och skarabiskopen, skulle
kunna ligga bakom myntningen i
Lödöse är inte orimligt.
Svårigheten med Sverker som
myntherre för den tidiga lödösemyntningen är oklarheten i hans ställning i
Västergötland. Birgit Sawyer skriver
att "med tanke på Sverkers svaga
ställning i Västergötland är det inte
troligt att han varit upphovsman" 78 •
Ekre menar att präglingen skulle
10

kunna ha skett i ett samarbete mellan
kungamakt och kyrka u. Detta är
naturligtvis fullt möjligt, men man
kan fråga sig om kyrkan behövde
något kungligt tillstånd vid denna tid.
Sverkers makt var svag i Västergötland och det rådde politisk instabilitet, något som den följande utvecklingen visar. Johnsen kastar fram
tanken att den norska kyrkan skulle
kunna ha erhållit mynträtt vid kardinalens besök 1152/53 32 • Den förste
norske ärkebiskopen påbörjade också
myntning efter sitt tillträde. Man
skulle naturligtvis kunna tänka sig att
också den svenska kyrkan vid mötet i
Linköping 1153 fått mynträtt och att
den tidigaste myntningen är ett resultat av denna rätt. Men med tanke på
de instabila politiska förhållanden
som rådde på I 150- och 1160-talen,
så kanske frågan om mynträtt inte var
särskilt aktuell. Myntning kunde
säkerligen bedrivas av biskoparna
utan någon sådan legal rätt åtminstone fram till att Knut Eriksson stabiliserat sin regim.
Jonsson delar in den svenska medeltida mynthistorien i perioder: "Ett
första, äldsta skede (ca 1180-1200)
som domineras av importmynt och
en mångfald kortlivade svenska typer med glidande övergångar mellan
typerna" 79• Man kanske skulle kunna
tillägga att detta skede förmodligen
föregåtts av en kort period från ca
1150 (1153?) till in på 1170-talet av
en kyrklig, biskoplig myntning.
Fram till ca 1300 var Sverige indelat i tre myntområden med olika
dominerande mynträkningar, nämligen Skara stift, Linköpings stift och
Svealand, det yngsta myntområdet
Likheterna med stiftsindelningen är
uppenbara. Jonsson 80 skriver: "Frågan är om dessa likheter är tillfålliga
eller kan kopplas till biskoparnas
ekonomiska möjligheter att styra
myntcirkulationcn". Sannolikt är likheterna inte tillfålliga utan kan kopplas till uppkomsten av den tidigaste
svenska medeltida myntningen, som
troligen var kyrklig.
Myntningsunderlaget till dubbelkorsbrakteaten i Lödöse påträffades
vid en liten grävning i anslutning till
en dränering kring det gamla kommunalhuset Lyckhem 3• Ytterligare
arkeologiska undersökningar skulle
troligen kunna kasta mer ljus över
den tidigaste svenska medeltida
myntningen.
Ett varmt tack riktas till Rune Ekre
för värdefulla kommentarer och till
Carina Bergman för hjälp vid utnyttjandet av Vitterhetsakademiens bibliotek.
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"Är hundralapparna
fina idag?"
Idag talas det om bankernas och postkontorens neddragningar. Insättning,
uttag och betalning skall i fo rtsättningen göras utanför de ordinarie
bankkonto ren. Men redan är 1983
infördes "självbetjän ingsbanken" i
vårt land (de två första i Stockhol m
och Göteborg).
l en tidningsartikel frän samma är
kan man läsa att "Vi måste ägna oss
mer åt kvali ficerad service och rådgivning och låta kunderna sköta de
enkla äre ndena sj älva". Hur väl
känns inte detta igen, men då var det
bankomatkortet som skulle revolutio nera bankverksamheten. Numera
är detta kon gammalt och vant och i
de fles tas händer. Det är i stället bankernas internettjänster vid den egna
dato rn i hemmet, som är det senaste
vid girering, li ksom postbetjäning
och kontantuttag i van liga livs mede lsbutiker. Det senare förfarandet
ger genast en ny aspekt på ovanstående " Dagens Anders", som infördes
i Svenska Dagbladet år 1983 i samband med artikeln Banker får självbetjäning skriven av Margareta Artsman.
MGL
Il

Karvstockarfrän Österbruk. Foto fötf

Karvstockar
Karvstocken (eller kolstickan som
den också kallades) är ett stycke trä
med inskurna s kåror och hack, som
förr användes vid primitiv räkenskapsföring av prestationer eller
skulder. l Dalarna hade man karvstockar för att kontrollera användningen av kvarnen, sågen, dagsverken, kolleverans och byggandet av
gärdsgårdar. På karvstocken hade
varje byaman sitt avgränsande få lt,
inom vi lket hur många kvarndyg n
och sågdygn m. m. han använt. l äldre
tider tycks karvstockar ha haft en
mycket vidsträckt användning, såväl
för ensidiga anteckningar rörande
kvantiteter av något slag (enkel karvstock) eller ömsesidiga räkenskaper
(delad karvstock). Liksom många
primitiva hjälpmedel har de här hållit
sig kvar tilllångt in på 1900-talet.
Av samma slag var säkerligen de
karvstockar som omtalades under
1500-talet i samband med fogdarnas
räkenskapsredogörelser till räntekammaren. I Skåne motsvaras karvstocken av så kallade knävlingar
(knäfringar), på vilka byamännens
böter antecknades med skåror, och
som utplånades vid pliktens gäldande. Samma bruk var också a llmänt gängse i Danmark. Namnet på
den franska allmogeskatten (la taille,
eg. skåra, karvstock) vittnar om att
karvstocken en gång användes vid
dess upptagande. I Sverige tycks
karvstockar av olika slag ha varit i
allmänt bruk i hela landet.
De mest bekanta är karvstockar
som ända in på 1800-talet- och sannolikt alltsedan den anglosaxiska
tiden - användes av den engelska
riksskattkammaren, The Exchequer,
dels för kontroll av sheriffernas inbetalningar, då den halva som sheriffen
fick gällde som kvitto, dels som
s kuldförbindelser vid kronans upptagande av lån. Den karvstockshalva
som långivaren i sådant fall erhöll
och vilken han å sin sida kunde avyttra kallades stock den i skattkammaren förvarade counterstock. (Ordet stock har sedan fått betydelsen
av statspapper, fonder, j fr stockexchange som betyder fondbörs.)
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I början av 1900-talet användes
karvstockar av mjölkbuden i en del
franska städer, och vid leverans av
vedlaster från vedskutorna i Stockholms hamn förekom sådana ännu
allmänt 191 O.
De båda bläckhornsliknande stugorna vid in farterna till Bruksgatan
(numera Storgatan) i Lövstabruk kallas stickstugorna. De har sin egen historia, av vilken de fått namnet. När
Karl Rosen tlyttade in i stugan
omkring 1920 hittade han i sågspånen på vinden två stickor med
utskurna streck. Han tog vara på dem
och fick av sin mor reda på att stickorna var en slags gammalt bokföringsmaterial, kallade karvstickor,
som användes på den tiden då fo lk
inte kunde skriva. De så kallade stickstugorna var då något slags kontor
och när bönderna kom till Lövstabruk för att hämta bl. a. naturaprodukter, använde man.. sig av stickorna.
Stickorna är från Osterbybruk och är
ca 40 cm långa.
Börje Rådström

Karl Ro.wfn, Lövsta. Foto i artikel11

om stickstugoma. Den kan vara iiiförd i
Arbewrbladet på 1970-talet.

Källor
Mary-Ann Olarsbo, muntligt.
Nordisk Familjebok 1910.
Svensk Uppslagsbok 1950.

Lästips! A. Grandell: Karvstocken. En förbisedd kulturbärare. 1982.

Stickstugan i Lövsta bruk. Foto fötf
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Alstertun, Rolf
Johan den gode av Frankrike -en myntherre med oförtjänt gott rykte.

Arnell, Sven-Erik
Gunnar Holsts Stiftelses pris är 2000. (Personalia)

Björk, Jan-Olof
Människorna bakom kvartsskillingen 1802.
Medailler och begärlige skådepenningar som den tiden kunde fäs, emot betalning, på Kongl. Myntet.

Elfver, Frederic
Mynt frän den Gyllene horden?
Mynt i skålgrop på Birka.

30

Golabiewski Lannby, Monica
Kronvägg.
Museum Tre Kronor invigt. (Ny utställning)
Medeltida växlarbänk.
Skaga kapell - jättedotterns kyrkbygge.
Pappersetta, krischa och kotia.
Millenniets sista kastmynt
"Ukrainaförfalskningar".
Whistmarker.
Mera klöver! -en utställning om konstnärliga nordiska spelkort. (Ny utställning)
Under rubriken Numismatik ...
En liten skrift till julklapp eller nyårshandsöL
Plåtmynt funna vid Kap Verde-öarna.

18
38

4

93

5

8

122
141
145
172
200
201

3
6

140

8

198

l
2

13
36

6

6
7
8

Hammarberg, Inger
Mynt till "Järnpojken".
Myntbössan "Monnibox".

67

Heijne, Cecilia von
De vikingatida fynden från Glemminge och Stora Slågarp i nytt ljus.

Hemmingsson, Bengt
Christian Nettelbladts bidrag till numismatiken.
Elias Brenner och 1715 års mynttecken.
Medaljbelöningar i guld år 1694.
Jean d' Armand, Petter Michelson och 1649 års "Christin".

3

56

4

76

2

30

5

115

4

90

2
3

44
62

Jönsson, Gunnar
Åttaskilling danske 1546.

Kilger, Christoph
Numismatisk avhandling.

Kjellgren, Richard
Dataregistrering av Avesta Myntmuseums samlingar fårdig sommaren 2000.

Lagerqvist, Lars O.
Medalj över Raoul Wallenberg. (Ny medalj)
Nytt kungaporträtt på belöningsmedaljema.

2000

Nr

Sid.

4
6
6
7

93
114
128
142
173

Larsson, Kenneth
Papperspolletter från "Norrtelje Sprithandelsbolag Adolf Syren m.fl.".

3

61

Lindblom, Carl-Axel
Saint Barthelemy har fått ett "nytt mynt".
Lennart Wallen till minne- en återblick. (Personalia)

2

20
42

Meer, Gay van der
Jean Le Clerc återupprättad genom en upptäckt i Lovisa Ulrikas bibliotek.

5

106

Nilsson, Hasse
Renaissance- guld och silver ur Värmland. (Ny lltstiillning)

5

119

Rådström, Börje
Omnibusspollett från Stockholm.
Mjölkpolletter och föremål från mjölkförsäljning vid mejeriet i Lövsta bruk.

7

22
168

Gustav II Adolf på estnisk medalj. (Ny medalj)
Erik Lindbergs medaljfond.
In sui memoriam -även med briljanter.
Svenska millennie mynt med präglingsår 1999 och 2000. (Nya myllf)
Hyllning till en 50-åring. (Ny medalj)

5

Sandström, Birgitta
Zoms forslag till medalj över Anne Charlotte Leftler.
Silvegren, Ulla W.
Myntkabinettet vid Lunds Universitets Historiska Museum- ur dess historia.

12

7

152

l
2
2

Sundquist, Torbjörn
Numismatisk frågesport vid SNF:sjulfest 15 december 1999.
Rätta svar på frågesporten.
Lars Gullin 1928-1976- fOrste svenske manlige jazzmusiker på medalj.
Madeleine Greijer 1920-2000. (Personalia)
Silverkrona i växel väcker minnen.
Auktion i Danmark- 388 utrop: svenska mynt, besittningsmynt. polletter. (Auktioner)

5

22
41
45
114
119
123

Svenson, Ingemar
Överprägling på nödmyntet Kronan.

6

143

Wahlquist, Göran
Årsberättelse för år 1999 avgiven av styrelsen för Svenska Numismatiska Föreningen.

3

64

Wettmark, Martin
Femkrona 1991 med felaktigt myntmästarmärke.

6

143

Wisehn,Eva
"Tid är Pengar" - Kungl. Myntkabinettets millennieutställning.
Lönehantering på Lövsta bruk.
Silver, siden och sändebud från öst. (Ny utställning)
Mynt med minne.

4
5
8

9
89
118
201

l
l
l
2

JO
Il
15
16
20
22
28

Wisehn, Ian
Betal- och kreditkort i historisk belysning.
Svenska kopparmynt till Padua 1763.
Två aktiebrev som åker i höjden.
Georg Wolfgang von Franeken - Tyskbagarbergens betvingare.
Ett överflöd av småmynt.
Plåtmynt som 1767 köptes till konungen av Neapel och Sicilien.
Nyupptäckt miniatyrmålning med anknytning till Gustav III:s medaljhistoria.

5

5

2000
Pengar i reseskildring från 1853.
Några anteckningar belysande det svenska affärsväsendets utveckling.
Spårvägspolletter 1906.
En präglad hyllning från Stockholms Nya Spårvägs Aktie-Bolag.
Den svenska plaketten till världsutställningen i Paris 1900.
Mynt- och medaljsamlingen i Roggebiblioteket i Strängnäs tlyttad till Kungl. Myntkabinettet.
Österrikes frimärken 150 år hyllas med mynt. (Nya myllt)
Aktiebolaget Biologiska Museet.
Medaljer över John Ericsson.
Ett aktiebrev från Aktiebolaget Svensk-Amerikanska Film-Kompaniet.
Lumppolletter från Hargs pappersbruk.
Funderingar kring begravningskastmynt
Slovenien i mynt och historia. (Ny utställning)
Christian Petersen -en ärlig sedel förfalskare.
Roggebibliotekets myntsamling överlämnad som gåva till Kungl. Myntkabinettet.
Greve Pehr Ambjörn Sparres pappersprovsamling.
Gustav IV Adolf i porträttkonsten - sommarutställning på Gripsholms slott. (Ny utställning)
Danmark. (Nya sedlar)
Papperspollett från Kvillebäcken-en bropenning från 1800-talet.
Plåtmynten som Aktiebolaget Konstindustri tillverkade.
När stenpengen från Yap kom till Stockholm
Bankernas Stockholm.
Ryska sedlar som klipptes i fyra delar.
Den glorieuse seger 20 Nov. emot Czaren. Narvamedaljerna som politiskt vapen - ett 300-årsminnc.
När svenskarna ville ha ett 15-öresmynt.
Gustav IV Adolfs kröning i Norrköping 1800- ett tvåhundraårsminne.
Brödrafolkens väl försvann 1907.

Nr

Sid.

2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8

29
32
60
62
66
67
67
81
82
87
88
91
91
94
95
III
116
122
135
137
139
165
173
186
194
196
204

8

8

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 20 företag l tio
olika städer l landet. Föreningen är ensam l sitt slag l Sverige.
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och
utöka sina tjänster.
B. Ahlström Mynthandel AB

Malmö Mynthandel

Pecunla HB

Norrmalmstorg 1, 1 tr..
Box 7662, 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08·10 10 10, Fax 08-678 77 77

Kalendegatan 9, 211 35 MALMÖ
Tel. 040·611 65 44

Farinvägen 8, 245 33 STAFFANSTORP
Tel. 046·25 2119

Myntlnvest Corona

J. Pedersen Mynthandel

Antikboden
Kyrkogatan 2, 222 22 LUND
Tel. 046-12 99 00

Dala Mynt- och frimärkshandel
Box 307, 791 27 FALUN
Tel. 023-142 50

Karlskrona Mynthandel
Hantverkaregatan 11, 371 35 KARLSKRONA
Tel. 0455·813 73

Kronans Mynt
Västra Hamngatan 6, 411 17 GÖTEBORG
Tel. 031·13 55 81

Rune Larssons Mynthandel
Stora Brogatan 14, Box 98, 503 06 BORÅS
Tel. 033·41 03 15

Lunds Mynthandel
Klostergatan 5, 222 22 LUND
Tel./fax 046·14 43 69

Östra Storgatan 20, 611 34 NYKÖPING
Tel./fax 0155·28 63 25

Norra Strandgatan 30
Box 1320, 25113 HELSINGBORG
TeLlfax 042·12 25 28

Mynt & Medaljer

J. Pedersen Mynthandel

Sveavägen 96
Box 195 07, 104 32 STOCKHOLM
Tel./fax 08·673 34 23

Myntsamlarnas Postorder
Prästkragevägen 4 B, 245 63 HJÄRUP
Tel. 040·4611 40

Ulf Nordlinds Mynthandel AB

Skolgatan 24, 503 33 BORAS
Tel. 033·41 24 96, Fax 033·41 87 55

Salins Mynthandel
Regeringsgatan 6, 103 27 STOCKHOLM
Tel. 08·411 50 81, Fax 08·411 52 23

Strandbergs Mynthandel
Arsenalsgatan 8 C
Box 7377, 103 91 STOCKHOLM
Tel. 08·611 01 10, Fax 08·611 32 95

Karlavägan 46
Box 5132, 102 43 STOCKHOLM
Tel. 08·662 62 61, Fax 08·661 62 13

Tamco Numlsmatlcs

Norrtälje Mynt AB

Box 6235, 102 35 STOCKHOLM
TeLlfax 08·650 0342

Nils Farlins gränd 1
Box 4, 761 21 NORRTÄLJE
Tel. 0176·168 26, Fax 0176·168 56

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19 507, 104 32 Stockholm, Tel. 08·673 34 23, Fax 08-673 34 23

Ticalen Mynthandel
stureplatsen 3, 411 39 GÖTEBORG
TeLlfax 031·20 81 11

Håkan Westerlund Mynthandel
Vasagatan 42, 111 20 STOCKHOLM
Tel. 08-411 08 07, Fax 08-21 21 96

2000

Nr

Sid.

En aktie i Droskaktiebolaget.
"Brännvinssedel" från 1800.

8
8

205
205

Voisin, Marie-Astrid
Jules-Ciement Chaplain- medaljkonstens Cczanne.
Från sagans värld till sköna toner via smaklökarna.

5

100
160

7

NYTT OM BÖCKER- RECENSIONER

14

Cole, Andrew: Marrigny (VS). le mirhrtcum. 1999. (Fredcric Elfver)
Golabiewski Lannby, Monica: Pengar i folkmun - och mylll i seder. bruk och poesi. 2000.
(J0rgen Steen Jensen)

6

144

Hagström, P. Anders G. & Engberg, Kenth: Ororming Kristinas kmrtsören. (Bengt Hemmingsson)

2

40

lvanauskas, Eugenijus & Douchis, Robert J.: Coins of Lirluumia /386-1707. (Monica Golabiewski Lannby)

5

120

Jen, David: Chinese Cash. ldemijicarion and Price Guide. (lan Wisehn)

8

203

Krause, Chester & Mishler, Clifford: Srwu/arcl Caralog of World Coins, 17th Cenlltl)', 1601-1799.
(Monica Golabiewski Lannby)

4

92

Krause, Chester & Mishler, Clifford: 200/ Sram/arcl caralogue of World Coins. (Torbjörn Sundquist)

6

144

Lagerqvist, Lars 0.: Från Denar till Euro- en mynthistorisk återblick. 2000. (Monica Golabiewski Lannby)

2

41

Lagerqvist, Lars O. & Greijer, Madeleine & Nordlind, Ulf: Medaljer, utgivna 1873-1998
-Belöningar, Fonder och Sripemlier. Hedersledamäter och korresponderande ledamöter. Sradgar. 1998. (Red.)

14

Lagerqvist, Lars O. & Åberg, Nils: Err fantastiskt millennium. 1999. (Monica Golabiewski Lannby)

14

Mortensen, Morten Eske: Romtm Coin Price Yearbook /996/97- Repub/ican. 1999.
(Monica Golabiewski Lannby)

3

68

Mortensen, Morten Eske: A.fkl)•dsningslisre m•er dansk-norske oj]: Mvmaukrionsktlfaloger 1684-1998.
1999. (lan Wisehn)

8

203

Myrberg, Nanouschka: Myntfynd frtln Blekinge. Sl•eriges Mynrhisroria, Landskapsinvemeringen 9.
2000. (Fredcric Elfver)

8

202

Samlad glädje. Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-1999.1999. (Ulrika Bomcstaf)

2

41

Sammlung Köhler-Osbahr. Band V/2. By:.alllini.\·clw Miin:.en und ihr Unifeld. 1999. (Eva Wisehn)

4

92

Skandinavisk Myntpris-Årbok 1999/2000. (Bertel Tingström)

7

170

Ulonska, Hans-Jiirgen: Ein Dukarjlir Känig Gusrm· Il Adoph
(Bengt Hemmingsson)

\'011

1632 aus Hamburg? 1999.

Vikings: The North Atlantic Saga. 2000. (Bengt Hemmingsson)

Bli medlem i
SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN
Arsavgiften är 200 kr.
Som medlem får Du SNT
automatiskt
Du kan också enbart prenumerera på tidningen
Det kostar endast 160:- per år.

3

68

5

120

MYNT & MEDALJER
Sveavägen 96
Box 19507
S-104 32 Stockholm 19
T- Rådmansgatan (uppgång Handelshögskolan)

'mr+ fax 08-673 34 23

Svenska och utländska mynt, sedlar och
ordnar i stor sortering.
Ö()()Cl:

vard. ll-18, lörd. 10-14

2.

Franskt medaljschatull
Av Marie-Astrid Voisin
land Kungl Myntkabincllcts
medaljsamlingar har jag stött
på ett intressant och lite udda
föremål. Det är en medaljschatu Il
från Ludvig XIY:s tid som införskaffades 1984 med medel från Gu nnar
Ekström stiftelse.
Själva schatullet med originalläder
tillverkades ca 17 13-17 15 (bild /).
schatullet är av ek, överdraget med
rön läder och har ornament i guId. På
översidan kan man beskåda konungens vapen inpräglat i guld, nämligen
dc krönta Bourbonska liljorna omgivna av två ordenskedjor (bild 2).
På vardera sida av schatullct linns två
handtag i förgy lld mässi ng. På framsidan återfinner man de krönta liljorna och en lås med den ursprungliga nyckeln. När man öppnar
schatullet fo rtsätter prakten med
guldornament (bild l ). Det finns sj u
draglådor, varav fem har tolv utstansade fördjupningar (bild 3). avrundade utåt sidorna, en har endast fem
fördjupningar med den för serien särskilt framhävda slutmedaljen, nämligen Ludvig XIY:s (bild 4). Den
sjunde lådan innehåller en originalbeskrivning La suite des midailles
des Rois de France. Omslaget är även
det välarbetat med guldornament
bland vilka man kan se fåglar och
blommor. Lådorna är rörsedda med

B
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förgyllda ringar av miissing. Listerna
samt utrymmena mellan de utstansade fördjupningarna på lådorna är
rikligt försedela med liljor och ornament i guld.
Medaljschatullet innehåller 65
medaljer över franska regenter från
Pharamond l (4 17-428) framtill Ludvig XIV ( 1676- 17 15) (bild 5a+6a).
Medaljerna är numrerade och av silver utom nr l, nr 24 och nr 27 som är
av brons och nr 65 som är av försilvrad brons. Medaljerna är graverade
av den schwe iziske medalj konstnären Jean Dass ier ( 1676- 1763).
Fadern, Domaine Dassier. lärde honom medaljkonsten. Han fortsalle
sina studier i Paris hos Mauger och
Rocttiers och påverkades av deras
stil. Jean Dassier åkte tillbaka ti ll
Geneve 17 11 , dUr han utnämndes ti ll
assisterande gravör vid Myntet och
tog faderns plats som chefsgravör
1720. Han är känd för medaljserier
som ti ll exempel sådana över reformatorer, kända personer, teologer
från Geneve, Geneves historia, romers k hi storia, engelska konungar
och drouningar, franska personligheter och franska konungar.
Den fra nska kon ungaserien utrörde han under si n vistelse i Paris
under ledning av direktören för La
Monnaie des Mcdai lles vid Louvren,

Nicolas de Launay. Enligt Biographical Dictionmy ofMeda/lists fin ns det
fyra olika typer av frånsidor till 72
åtsidor, så det finns ungefär 288 olika
medaljer tillhörande denna serie.
Det fJortonsictiga häftet med gu ldsnitt, U1 .mite des medailles des Rois
de France, är uppdelad i två avsnitt.
Det första, Remarques sur la suite
des medail/es des Rois de France
(bild 7), daterat juli 17 15, är en förklarande tex t över medaljernas tillverkning och innehåll. Medaljerna
ger en bi Id av 1300 år av fra nsk konungahistoria.
När man först tittar på denna serie
kan man bara undra hur konstnären
har fån till de tidiga konungaporträtten på åtsidorna. Som för många
andra regentlängder måste porträllen
vara påhittade. Författaren till häftet
erkänner all man inte kände till några
originalporträtt av de tidiga kon ungarna. Di rektören för Momwie des
Medail/es påstår inte heller all porträllen är sanna och exakta men au
man "hade gjort efterforskningar".
Man hade bl.a. tittat på gamla tiders
mynt, sigill, gravar, beskrivningar
och memoarer.
Frånsidorna är även de minutiöst
bearbetade (bild 5b-6b + 8b- 12b).
Man kan avläsa konungens rang',
födelsedatum, början på regeringsti-

-
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~

REMARQUES

t

Sur la fuite des M1Jailks
des Rois Je Frana.

L

'HISTOIR.E • general dnte
·rapplication des ~vat~~;.Jk:i:elt
lede France en ~ ell une des
1
plus intereftintes. .

· Le nombre , fe caradere, les
aCtions de tant de Rois; Be ce qu'il y
A

7.
14

SNT l · 200 1

den, minnesvärda bedrifter, dödsdatum och vilken typ av död han fick2,
sitt släkte3 och sitt släktled4 • Ibland
förekommer det en stjärna och den
markerar att informationen inte är
hundraprocentigt säker (b ild lOb).
Författaren påpekar att man inte tidigare fått rum med så mycket information på en så liten yta.
En liten rolig anekdot är att författaren tycker att endast 63 konungar
skulle har representerats i denna
serie. Eudes (bild 8a+b) och Raoul
(bild 9a+b) borde tas bort eftersom
dc inte var av kungligt blod. Men historikerna menar att de blivit krönta
till konungar av Frankrike och därför
också skall betraktas som sådana.
Dock skiljs de från de andra genom
frånsidans knappa information: romerska siffror för all markera deras
rang i stället för arabiska samt deras
släktskap till de 'riktiga' konungarna.
Eudes var son till Robert le Fort och
far till Hugues Capels (987-996) farföräldrar (bild IOa+b). Raoul var
släkttill Eudcs (bild lOb).
Själv reagerade jag på konung Jean
I (bild lla+b), eftersom han är ell
spädbarn. l franska uppslagsböcker
går han under namnet Jean l" le Posthume. Han föddes som konung av
Frankrike den 15 november 13 16 och
dog den 19 november samma år. Han
var son till Louis X och Clemence av
Ungern. Han efterträddes av farbrodern Philippe, sedermera Phi lippe V.
Den andra delen av häftet har titeln
Lettres Patentes du Roi och innehåller Ludvig XV:s fu llmakt, genom
regenten Hertigen Philippe av Orleans, till präglingen och distributionen
av medaljsviten och är daterad den 4
februari 171 6. De Launay får tiIlstånd all under tjugo år prägla och
sälja denna medaljserie. Skulle någon vilja förfalska serien, så utlovas
böter på 3000 livres, fä ngelsestraff
och all verktygen beslagtas.
Litteratur
Forrer, L. Biographical Dictionary of
Medallists, Volume I, London 1904, s.

512-517
Hachette le dictiomwire couleurs, Paris,
1991.
l.
2.

Frän nummer l till 65
MORT =naturlig död (bild I l b);
MORT = väldsam död (bi ld 13b)
3. Första, andra eller tredje släktet
4. P = pere (fader till nästa); F = frere
(broder till nästa); N = neveu (brorson till nästa); C = cousin (kusin till
nästa)

Jean Varin, medaljgravijr (ca 1604 -1672) utbildar den unge Ludvig i mellaljkonsten.
Målning av F. Lenwire (mitten av 1600-talet).
SNT l • 2001
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Foto Jan Eve Olsson, KMK.
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Utmärkelser till svenska officerare i persisk tjänst

t SNT nr 3/ 1996 redogjorde Kenneth
Ogren för ett antal förslagsritningar,
utförda av gravören Sven Kulle i
samband med uppdraget att utforma
en medalj för användning inom det
persiska gendarmeriet. Bakgrunden
var ju den, att ett drygt tiotal svenska
officerare kallats till Persien för att
organisera ett väggendarmeri. Ögren
avslutar sin artikel med en undran
huruvida Kulles förslag kom att förverkligas eller ej.
För några år sedan fick jag tillfålle att förvär va ett par efterlämnade
medaljer tillhöriga arvingarna till en
av de svenska officerarna i Persien,
underlöjtnanten vid Upplands artilleriregemente Pehr Ludvig Nyström
( 1887 -1943). Nyström var instruktör
vid persiska gendarmeriet 1912-15,
tillika under åren 1913-14 chef för
officers- och underofficersskolorna i
landet. Han avslutade sin utiandskarriär med att bli utnämnd till överste
och chef för det persiska gendarmeriet 19 I5. Samma år återvände han
till Sverige, där han övergick t iIl en
civil karriär såsom chef för Erwin
Wasey & Co, Ltd:s Stockholmskontor.
Nyström var en av de fem svenska
officerare i persisk tjänst som tilldelades guldmedaljen För tapperhet i
fält. Han och tre andra erhöll belöningen den 22/9 1914, medan den
sist utdelade tapperhetsmedaljen förlänades Ernst Konrad Nikolaus Hill
den 1/10 1915.
Medaljen För tapperhet i fåll eller
till sjöss anses numera endast kunna
utdelas då Sverige befinner sig i krig.
Efter 18 I4 har dock ett antal svenska
officerare som utmärkt sig i utländsk
tjänst erhåll it medaljen. I Meddelande XIV från Armemuseum ( 1953)
publicerade Karl Löfström en förteckning över dessa, vilken kompletterades i SNT nr 2/ I 996 av SvenEric Jarlen. Det kan på grundval av
dessa uppgi fler konstateras, att 43
tapperhetsmedaljer utde lats under
åren 1815- I 915, varav trettio guldoch åtta silverexemplar För tapperhet i fält samt fem guldmedaljer För
tapperhet till sjöss.
De dekorerade svenskarna s logs
över hela världen. Sålunda belönades
såväl deltagare i dansk-tyska kriget
1848-50 (l I frivilliga) som kombattanter i amerikanska inbördeskriget
och boerkriget (7 respektive 3 personer).
Tapperhetsmedaljen har väl tack
vare Jan Gui llous fiktive nationalhjälte Carl Hamilton blivit vida känd
bland allmänheten. Något exemplar
16

Fig. l.

Foto KMK.

har dock, som nämnts, inte utdelats
sedan 1915. Det är därför överraskande att Nyströms guldexemplar
bär årtalet I 937 på randen (jig. l).
Förklaringen till detta är dock sannolikt att Nyström på något sätt förlorat sitt ur~pru n gsexempl ar och fått
det ersatt. Aven den persiska dekoration som ingick i kvarlåtenskapen
(den till Lejon- och Solarden hörande medaljen, andra klass) har uppenbarligen ersatts av en replik i något
förgy llt material (jig. 2).

Fig.2.

Vi kan dock konstatera, att Nyström inte erhållit någon medalj av
det s lag som Sven Kulle skissade på.
En kontroll av de övriga persiensvenskarnas dekorationer visar också att de enda som förlänats synes
vara persiska Lejon- och Solordens
andra eller tredje klass, samt utmärkelsen persisk Officier de 1'/nstruction Publique. Detta tyder således på
att Kulles medalj aldrig förverkligades.
Bengt Hemmings.1·on
SNT l · 200 1
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Aktiebrev för Aktiebolager Sickla Djurgård 1894. Della aktiebrev överlämnades som gåva 1943 till Kungl. Myntkabinellet.
Givare var AB Georg Strandberg, Stocklwlm (inv. nr 23056).
Foto: km Eve Olsson, RAÄ.

Aktiebolaget Sickla Djurgård
- Aktiebrev med fribiljett
Vem kommer ihåg S ick la Djurgård?
Säkert är det inte många. Som ett
minne av denna plats finn s ett aktiebrev med medföljande fribiljett.
Bakgrunden till Aktiebolaget Sickla Djurgård är tillblivelsen av en folkpark. Den första svenska folkparken
an lades 1892 i Malmö. l Stockholm
s kedde det första försöket att få till
stånd en fo lkpark året därpå i Sickla.
Bolaget hade till ändamål att, "efter
förvärfvande af dispositionsrätten till
ett jordområde af omkring 40 tunnland och utgörande trädgården och
parken med der inom uppfö rda byggnader vid egendomen stora S ick la
inom Nacka socken af Stockhol ms
län, å nämnda område anlägga och
underhå lla en ac klimatiseringsanstalt för uppdragande af tama djur
samt i sammanhang dermed anordna e n promenadplats och förlustelseställe, som mot afgift hålles tillgänglig för allmänheten" (citatet hämtat
ur Bolagsordning för "Aktiebolaget

Sickla Djurgård").
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Dcmra 6iljdl ar giiUatttle Ii/J frrU kslik fur lrd·r
ttamttgiftte prrstttt, sd lättge lrau är akliugare i Akliclrolngd •Sielda DjurgJrt/. och lrolagd existerar.
Fiir frl1tlrjr aktir, sOttt tirlegare d annan 6f7!crlt71er
c.~rr dm 11ya rgarnr ulkkomma en flit hottom gi1Uatulr
(ri6iljrll.
Om 6iljdlm 6cgaguas af o6dtöni; f!ersott, fOrlom r
rrsf. a~·tittgare nf/1 fOr a/J framlid till t!lttjttlatulr
af såtlatt.

Fribilje/l till Sickla Djurgård. Den IIIdelades till aktieiigama.
Foto: Jan Eve Olsson, RAÄ.

Ä ven fackföreningarna var engagerade i frågan och uppmandc till
teckning av aktier. Det blev inte någon större framgång för bolaget och
redan 1908 n y nades verksamheten
till Ingenting i Solna.
S ickla ligger i Nacka ko mmun.
Sick la Djurgård är numera mest känt
som Sickla udde. Denna udde g ick
tidigare ut i Hammarby sjö. Före
Hammarhyledens tid fann s e n naturlig förbindelse mell an Hammarby
sjö, Långsjön (numera Sick lasjön)
och Järlasjön; den användes bl a av
ångsluparna som gick till det en gång
så populära värdshuset Nackanäs.
Aktiebrevet är utstäl lt på l 00 kronor - en summa som vid den tiden
motsvarade en månadslön för en arbetare. Aktien har nummer 5 och är
ut färdat i Stockhol m den 22 februari J894. Tryckeriet som framställde
aktiebrevet är Victor Petterssons i
Stockholm.
Inne i det vikta aktiebrevet ligger
en " Fribiljett för Herr H. Th. Funch

till Sickla Djurgård". Biljetten är undertecknad av bolagets verkstä llande
direktör, Gustafvon Sydow. Biljetten
gav innehavaren rätten till fritt besök
ti ll Sickla Djurgård.
/W
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Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest
Il december 2000
l.

Nyponros och
Förgätmigej
A

Dagens ~vcnska !O-krona innehåller cu :unal olika grundämnen. !lur många?

l. 3

x. 4

2. 5

2.

En utländsk regent har med sin portr'.ill pl)1t några svenska sedlar. Vem?
l . Christian IVav Danmark
X. Peter den store av Ryssland
2. Haakon VIJ av Norge

3.

llenricus BU min g, verksam i l)'Skland, h:tr skrivit en viktigt verk omm)lllcn i bibeln. Della 1·crk
översalles till s1•enska och publicerades fursta gången 1588. När kom den fUrsta tyska upplagan ut?
2. 1586
1582
l. 1578

x.

4.

Hur många av dc ~rJ svenska m)nt (lO, 5, l kr och 50 öre) som tillverkas idag innehåller
nickel?
2. tl~l
X. en
l. inget

5.

Den 10 december delas nobelprisen ut. Varje pristagare lår en medalj mL>d Alfred Nobels
porträn på åtsidan. Nobelprisen är sex till :uualet (liner:uur, medicin, fysik, kemi, fred och
ekonomi). Hur många olika portriiii använd~ på prismedaljema?
2. 5
x. 4
l. 3

6.

Medaljen som S)TIS här till höger slogs i Danmark under kung Christian IV. Året v-Jr 1611.
På frånsidan S)TIS ett motiv frln den stad som danskarna jtl~t erövrJI.
Vilken stad rör det sig om?
2. Kalmar
X. Lund
l. Göteborg

7 .. l'å 1760-t:dctutgavs vid :dunbruket i Aminmun pa(Jperspolleucr i vallirerna 4 och Böre sm.
Dessa blev emellertid fiirbj udna 1766. Fråg:m :ir nu- var ligger Andmrum?
2. i Skånc
X. i Sm:\Jand
l. i ll:dl:md

8.

l v-lrtl:md har r'.ill många jubilcumsmym givit~ ut. Diircmot har det l~trittuntmed jubileumssedlar. Ilur många har Sveriges Riksbank gen ut fr:mt till idag?
2. 3
2
l. l

x.

9.

l O.

Pistol :mvändes tidigare i folkmun som bctt>ckning på l krona - men v:td v-Jr urspnmget?
l . en fr:mskt guldmynt
X. eu italiensk och sp:mskt guldmynt
2 . en engelskt guldmynt
Vilken svensk regent hade "SALVATOR MUNDI SALVA NOS" som inskription på vissa riksdaler
m)nt?
2 . Kristina
X. Johan III
l. Gustav l

- en plånbok av vitt siden
Bland alla plånböcker som ligger
förvarade i Kung l. Myntkabinettets
samling finns det en som skiljer sig
från de andra - inte genom sitt
utseende utan genom sitt innehåll.
Inuti plånboken ligger nämligen tre
handskrivna lappar med följande texter:

l ) Denna lilla portfölj ärfihfärdigad
af Fm Eleonora Fredrika Uh r född
Hjerta. Fröken Augusra Gripensvärds mormodet:
2) Hi/da Gripensviird, född Hörsradius.
3) Hi/da Gripensvärd, vår far Erik
SeJmbertils monnor. Gift med konstnären Otto Gripensvärd. Elisabeth
Martiin f SeJmberth.
Plånboken är sydd av vitt siden, med
broderier i blått, rosa och grönt. Den
är dekorerad med guldlan, metalltråd
och paljetter. Det broderade mo tivet
är påkostat och föreställer ett bord
med en nedhängande duk. På bordet
står ett fyrfat ur vi lket lågor och rök
stiger upp, en symbo l för den alltid
bri nnande kärleken. Från bordets
sidor utgår voluter på vars övre böj
amforo r med g röna kvistar står.
Blo mstergirlander hänger nedanför
bordd uken och upp mot voluterna
och blomsterkvistarna som sticker
fram bako m fyrfatet. Al lt kröns av ett
sirligt uppbundet hänge med tofsar
och fran s.
Insidorna har ett enklare broderi i
silketråd. Den ena sidan visar en
nyponkvist, måhända en symbol för
kärleken som sträcker sig bortom
döden, medan den andra visar en förgätmigej-bukett, en symbol redan
genom sitt namn för kärlekens hågkomst.

l l . l bibeln finns en berömt cittt "Ge kejsaren vad kejsaren lillltör och Gud v-Jd Gud tillhör"
(Markus 12: 14-li). Demt sadejesusefter en diskussion om pengar och skauer tiU kejsaren
i Rom. Vilka mynt v-Jr det fr:lga om?

l. liberlus denar

X. bronsm)1lletlepton

2. shekel

l 2.

Vad är Korc:ts (i både Nord- och !l)dkorca) humdnt)ntcnhct?
2. won
l . wom
X. II)TI

l 3.

Om bara lite dl)-gt en år kommer dc n)~ eurom)nten ut i cirkulation i dc tolv länder som gån
med i EMU(europeiska valutaunioncn). !lur många m)nt ingår i m)ntscricn?
2. 10
x. 8
l. 6
Torbjöru Sundquist
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Eleonora Fredrikas plånbok (KMK 102 928: l ). Se också omslagetsfiirgbild. Foto Jan Eve Olsson. KM K.

Vilka var d e då tidigare ägarinnorna? Jo, Eleonora Fredrika Uhr
( 1773-1856) gifte sig 1795 på Hammarby bruk i Gästrikland med bergmästaren i Uppland Peter Nils Uhr
(1765-1 824). De fick en dotter, Edla
Fredrika ( 1800-188 1), som år 1829
!!ifte si!! med sin kusin Carl David
G ripensvärd. Å r 1835 föddes deras
dotter Carolina Augusla Jako bina.
Ho n dog ogift 1924.
Hilda G ustafva Hörstadius, född
1857 på Björknäs i Järlåsa socken,
död 1902 i Stockho lm, var g ift med
kaptenen och målaren Fredrik Otto
Gripensvärd ( 1847- 1933), kusinbarn
till Caro lina Augusla Jakobina. Deras
dotter Ada Gustafva Fredrika ( 1878?)giftesig 1901 medJohnNils Oscar
Schuberth (1876-?), verkställ ande
d irektör i Skarnborgs Enskilda banks
ko ntor i Stockholm. De fi ck en son,
Erik. Denne fick i sin tur en dotter,
Elisabeth, som gi fte sig Martiin.
Fredrika Eleonora har gjort ett fanta stiskt fint handarbete och lagt ner
mycket kärlek i motiven. FörmodliSNT
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gen var det maken Nils hon hade i
tankarna då ho n broderade. Han blev
troligen den första ägaren av plånboken. Efter hans död fanns den antagligen med i dödsboet och övergick så
småningom till dottern Edla Fredrika
Gripensvärd. Från Edla Fredrika
övergick den till hennes dotter earolina Augusla Jakobina Gripensvärd.
Eftersom Augusla ärog ift kommer
plånboken på något sätt till he nnes
farbrors barnbarns hustru Hi lda och
därefter till Hildas dotter Ada Gustava Fredrika. Däre ft er övergår den
till sistnämndas son Erik och så till
hans dotter Elisabeth.
Genom dessa människors kloka
önskan att tala om för efterkommande vem som ägt plånboken kan vi
idag fö lja plånbo ken från til lverkarens händer, genom släktleden och
fra m till idag. Tänk om vi alla vore så
förutseende när det gäl ler släktklenoder och andra föremål att vi låter dem
tala långt e fter det att de slutat brukas
och ligger gömda i skrin och lådor!

Litteratur
Elgenstiema, G.:.. Den introducerade
Svenska Adelns Altartavlor. Stockholm
1934.
Nylen, A-M .: Broderierfrån herremmrshem och borgarhem 1500-1850. Stockholm 1950.
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Kishore Jhunjhunwalla: The Standard Reference Guide to Indian
Paper Money. Mumbai (Bombay)
2000. ISBN 81-901068-1-3.457 s, rikt
illustrerad med fårgbilder. Boken kostar US $75 exklusive postavgift Den
kan beställas från Curreneies & Coins,
53 The Arcade, World Trade Centre,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Indien. E-post:
banknotes@geocities.com.

NU HAR DEN FÖRSTA katalogen över
indiska sedlar utkommit. Detta är naturligtvis en stor sak bland numismatiker i
Indien. Men även undertecknad tycker att
boken är intressant och viktig. Detta trots
att man sällan sysslar med indiska sedlar.
Det är aldrig fel att vara informerad!
De första sedlama i Indien är kopplade
till britterna. De utgavs redan 1770 av
Bank of Hindostan i Calcutta. Tyvärr är
de endast kända genom studier i arkivmaterial och i reselitteraturen från tiden. Inte
en enda existerar idag. Märkligt nog är
den äldsta bevarade sedeln från lir 1800
(Asiatic Bank i Madras). Den äldsta banken, Bank of Hindostan, fanns i verksamhetliren 1770-1 83 1. Andra tidiga sedelutgivande banker var Bank of Bengal
1809-61 , Commercial Bank 1819-3 1,
Calcutta Bank 1824-29, Union Bank
1829-48, Bank o f Bombay 1840-61 ,
Bank of Western lndia 1842-45, Oriental
Bank 1845, Commerc ial Bank of lndia
1845-66, Asiatic Bank 1800-20, Madras
Govemment Bank 1806-43 och Bank of
Madras 1843-6 1.
Efter sepoyupproret 1857-58 övergick
styret av det brittiska Indien från Ostindis ka kompaniet till den brittis ka kronan.
Då försvinner alla privata banker och i
stället börjar den brittiska regeringen i
Indien (Govemment of lndia) ge ut sedlar
enligt lagen Indian Poper Money Act of
1861. Katalogen fortsätter naturligtvis
även med det fria Indiens (fr.o.m. 1947)
sedlar som är utgivna av The Reserve
Bank of lndia.
Vid sidan av dc sedlar som brittiska
Indien Ul!!av fann s det även sedlar som de
självstyrande prinsstatema emitterade.
Jag tänker då fr'.imst på de stora områdena
Hydrabad, Jammu & Kashmir, Sauras htra
och Kutch.
Under andra världskriget rådde stor
metallbrist i Indien. Detta gällde särskilt
under de värsta krigsåren mot j apanerna
1942-44. En följd av detta var att mynten
försvann ur cirkulationen. Myntbristen
gjorde att många prinsstater, främ st i västra Indien, gav ut egna papperspengar
som mest liknade polletter eller frimärken. Dessa polletter fun gerade på platser
som t ex Balwan, Bikaner, Bundi, Dhar,
Jasdan, Morvi, Palitana och Sailana.
I särskilda kapitel presenteras portugi-
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siska och franska kolonialsedlar som
gällde i deras respektive områden i
Indien. Åren 1882-196 1 utgavs portugisiska sedlar till områdena Goa, Daman.
Di u, Dadra och N agar Aveli. Vilka sedlar
som användes före 1882 upplyser boken
inte något om. Annars är sedlama utgivna
av Junta da Farenda Publica, Govcrno
Geral do Es tado da lndia och Banco
Nacional Ultrmnarino.
Dc (ranska sedlarna utgavs åren 18701945. Aven här saknas uppgifterom vilka
sedlar som användes i de frans ka områdena före 1870 och efte r 1945. Detta blir
tyvärr e ffekten nlir någon som inte är tillräckligt historiskt s kolad/intresserad s kriver om sedlar och mynt. Man ser bara de
beliniliga sedlarna. men kan inte förklara
hela händelseförloppet. De franska kolonialsedlama gjordes till platserna: Chandcmagore, Yanaon, Pondicherry, Karaikkal och Mahc.
Boken Indian Paper Money har även

kapite l om krigsfångesedlar (från Boerkriget till andra världskriget), Indian
National Army, företagssedlar (t ex frän
teplantage) m.m. Det linns inga prisuppgifter i boken, men man kommer att utge
separata listor som upplyser om dc aktuella priserna. lns prlingt i hela boken linns
många kartor som visar var sedlarna utgivits. Detta ger läsaren en god möjlighet
au kunna orie ntera sig. Undertecknad
saknar eme llertid mer fy lliga uppgifte r
om de o lika sedelutgivande bankernas
historia. Männis korna bakom sedlama
linns s1illan med. Detta hindrar dock inte
att sedelbeskrivningarna är ganska bra.
Sammantaget är det ändå en s pännande
bok som ger inblick i en oft a oklind vlirld.
Här kunde denna anmälan ha 1agit slut,
men det linns ytterligare en sak att
bcr1itta. Bland dc tidigaste angivna sedJama linns en avbildad sede lblankett som
är utgiven av Hindostan Bank. Valören är
5 Sicca Rupie r och den är gjord någon
g!lng p1\ 1820-talet. Denna sede lblankett
anges vara unik. Särskilt roligt är detta
e ftersom just detta c~cmpl ar tillhör
Kungl. Myntkabinettet. Ove rst på sedeln
syns initialerna C. A. B. De syftar på den
tidigare ligaren Carl Abraham Bro ling
som var anställd som myntprobcrarc. År
1826 utförde Bro li ng åt Rikets Ständers
Bank gravyrer med hj1ilp av e n engelsk
konstsvarvningsmetod. Tre år senare.
1829. företog Broling en studieresa till
England för att på ort och ställe kunna
s tudera den senaste tryckteknikcn. Resan
ansågs så angelägen att riksdagen beslutade betala rör alla Brolings kostnade r.
Han lick sedan med sig hem ett antal
provtryck på sedlar från olika banker.
Kanske hoppades dc engelska sedeltryckarna pil besiiiilningar från Sverige eller så
var dc bara vänliga mot den intresserade
svensken. Hur som helst. En av dessa
sedelblanketter skulle senare visa sig vara
unik.

lrm \Vi.wflm

Sedelblankeu för Hindosum Bank. 5 Sicca Rupiet; 1820-talet.
Sedeln är tt)'ckt ho.> Perkins and Bacon i London. Oeua tryckeri varföregångare när
det gällde siikerhetslt)'ck. Överst på sedeln ji1111S Carl Abraham Broli11gs sig11mtu:
Idag är de1111a sedelbla11kett unik. Foto: Ja11 Eve O/sso11. Förmi11skad.
SNT l · 2001

Bengt-Erik Olsson: Petter Stenberg
1821-1906. Halländsk falskmyntare,
fånge på Malmö fästning. (Kristianstad 1999.) ISBN 91-7586-495-9,
!.76s. Utg. av Bokförlaget Settern,
OrkeUjunga, med stöd av Falkenbergs
museum.
MYNT- OCH SEDELFÖRFALSKAREN
Petter Stenberg föddes 182 1 i Svanrå
socken i Halland och levde i van fa ll ti ll
1906 - hans dödsdatum är märkligt nog
okänt. Efter att redan vid unga år ha varit
åtalad för myntförfalskning, kom Stenberg att ti llbringa nära trettio år i Hingelser
och häkten för liknande brott.
Författaren inspirerddes till att närmare
dokumentera Stenbergs levnadsbana av
en anikcl i Numismatiska Meddelanden
XXXI ( 1973), Porr räl/ a v en sede/föifalskare av Lars O. Lagerqvist. Den sistnämnde hade även tidigare behandlat
ämnet i en uppsats i NNÅ 1959, Sede/förfalskningama i Malmö fängelse 18451847. Bland litteraturreferenserna saknas Ernst Nathorst-Böös i sammanhanget
viktiga doktorsavhandling: Hela världens tjuv. En studie i straffen for myllloch sede/föifalskningsbrouen färe 1850
(Stockholm 1973).
Bengt-Erik Olsson har lagt ned ett ston
arbete på att gå igenom kyrkoböcker, rättegångsprotokoll, brev och andra dokument för att kunna teckna en så fyllig levnadsbild som möjligt. Resultatet är en
översiktligt disponerad och intressant
bok. Illustrationsmaterialet är dock av
naturliga skäl relativt begränsat. Till
exempel så existerar endast två kända
fotografier av Stenberg själv. Det äldre är
förmodligen taget på häktet i Malmö år
1861 och finns idag på Nordiska museet.
På baksidan finns texten: "Förfalskning af
Danskt mynt. 40 år gammal --- Högst opålitlig."
Denna sista kommentar från någon
myndighetsperson grundade sig nog på
det faktum att Stenberg dömts till straffarbete för tredje gången. Hans mellanhavanden med rättsväsendet inleddes år 1838.
då han häktades för förfalskningar i tenn
av mynt i valörerna l112 och l /16 riksdaler.
Strax innan Stenberg frigavs från
Malmö fastning 1845 upptäcktes dels förfal skade interna f:ingelsevalutor, dels något senare - falska riksbanksedlar.
Stenberg kunde dock bara bindas till de
förstnämnda.
År 1850 häktades han på nytt, nu för
efterapning av privatbankssedlar. Bland
samlare är det välkänt att det existerar
samtida förfalskningar av ett flenal
enskilda bankers sedlar från 1830- och
40-talen. Originalen kännetecknas av ett
relativt enkelt utförande och måste ha
varit förhållandevis lätta att förfalska.
Flera av dessa efterapningar, om än inte
SNT l · 2001

alla, har säkerlige n Stenbcrg som upphovsman.
Såsom illustrationer till denna del av
Stenbergs verksamhet avbildar Olsson
fyra privatbankssedlar; tre av dem uppges
vara falska. En på s. 59 återgiv<:n l O rdr
b:co 1837 frän Privatbanken i Orcbro är
dock ett makulerat fonnu lär ti ll en äkta
sedel. Å andra sidan iir en l Ordr b:co 1839
frän Östgötabanken på s. 57 säkerligen
fa lsk, något som inte framgår av bi ldtexten.
1861 års vistelse på häktet i Malmö var
föranledd av Stenbergs verksamhet på
andra sidan Sundet. Den resulterade i att
den danska sedelstocken utökades med ett
antal, icke auktoriserade pappersmynt i
valören 5 rigsdaler. Stenberg fon satte
anmärkn ingsvän nog förfalskningen i
Hingelset; en del av de verktyg som han
använde finns ännu bevarade.
Mot slutet av sin "karriär" övergick
Stenberg till att förfalska postremissväxlar och inteckningshandlingar. för vilket
han häktades vid ett flenal tillfallen . För
dessa brott falldes han dock bara en gång;
påföljden blev tre års straffarbete.
Författarens mynt- och sedelhistoriska
kommentarer är sparsamma; i huvudsak
hänvisas till Tingströms Svensk nwnismatisk uppslagsbok samt Lindgrens Riksbankens sedelhistoria. På s. 145 påstås att
myntenheten daler efter 1834 levde vi-

l

Kungl. Myntkabinettets
butik

dare, "t.o. m. i dubbel upplaga som daler
silvermynt och daler kopparmynt", vilket
ju är felaktigt (även om de nyttjades " i
folkmun" på landet). Dessa avskaffades
redan i och med 1776 års myntrcalisation.
Vidare skriver författaren (s. l 48) att "sedlarna var fram ti ll 1836 forme llt inga sedlar i dagens betydelse utan transport- eller
kreditsedlar, som skulle undertecknas vid
överl:'ltandet". Det var ju bara de högre
valörerna som behövde transporteras
medelst namnteckning.
Dessa kommentarer förringar dock inte
värdet av Olssons bok, som kan rekommenderas till alla sedel intresserade.

Bengt Hemmingsson

Rätt myntgravör b lev det inte för
Torbj ö rn Sundqvist i kåseriet Silverkrona i växel väcker minnen i SNT
2000:5 på s. 118. Under l krona 1949
med Gustav Y:s profil som gammal
stå r det "myntgravör Leo Holmgren".
Men se så var det inte, alldenstund
myntet är s ignerat E L i ligatur = Erik
Lindberg, som var gravör 1916- 1943
och den som gjorde det nya porträttet
1942 - i samb and med att halten
sänktes från 80 till 40% silver bytte
man ut det äldre (med skägg) från
1909, som pappa Adolf L. gjort !
Från 1944 var förvisso Leo H. ny
gravör, m e n det var Erik L:s (och
Adolfs) mynt som präglades fram t o
m tronskiftet 29 o ktober 1950, ja e n
bra stund efteråt ( med oförändrat
årtal, på vissa e nkronor " 1951" ändrat tillbaka till 1950, som bekant), till
dess att Gustav VI Adolfs nya mynt
började ti llverkas hösten 1952.
Kriarälfaren
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BÖCKER OCH MYNT
Äldre litteratur
till
kraftigt reducerade
priser!
Kungl. Myntkabinettet
slottsbacken 6
Tel. 08-5195 5304

Köpes och säljes!
• Lista på numismatisk
litteratur kan erhållas.
Besök efter
överenskommelse

BOK & ANTIK AB
Box 6078, 187 06 Tåby.
08-510 12818
21

Bondtjuv, girigbuk eller
hederlig myntsamlare?
Mm:f:
12-15 Osnabriick. KUnker
16& 18 Bruxelles. Elsen sa

Historien om ett tuppköp
I Stockholms-Tidningcn den 3 februari 1904 var nedanstäende skämtsamma notis om en inhandlad tupp
och dess följder in förd. Händelsen
inträffade en lördag, och man kan
föres tälla sig att själva försäljninoen
skedde i en torghandel någonst~ns
mellan Nacka och Stockholm. Det
var _vi mer och säkert något ky ligt ute.
En JUngfru var för ~ i u ht:rr~kap~ räkmng ute och handlade middagsmat,
som denna dag tydligen sku lle bli
tuppstek. Priset på tuppen nämns inte
men man ville pruta med 50 öre, vilket vid den tiden var samma som två
tolvskillingar. En tolvskillino var 25
öre, vilket man bör ha i mi~net när
man läser historien om två sådana
fu nna i fågelns matstrupe.
E n tupp-historia
En fam ilj här i sta '11 köpte i lördags
e11 stor, grå "bo11dt11pp" fråll ett
ställe i /lärl!ete/1 af Nacka. Tuppe11s
äl!are begärde så och så mycket för
djuret, me11 köpare/l ryckte, a tt han
gärna ku11de prllta med sig 50 öre.
Me11 det gick ime.
. Nå, t11ppe11 var gra1111 och priset
mte heller så värst obilligt, och så
kom fågeln att hamna i Stocklwlmsköket. M en ma11 ka11 tänka sig familjens hiip11ad, d å ma11 i djurets kräfva
hittade två tolfskillingar. De voro
s~ag t gulaktiga och mycket allfrätta,
sa a tt på de11 e11a syntes livarken
krona eller k/afve. Ma11 telefolierade
genast redelige11 till t11ppe11s förre
ägare och omtalade fylldet och frågade, om han ville göra upp sake11 så,
att parterna behöllo livar sin to/fskillillg, då t11ppe11 på detta sätt hade
växli11ge11 klar.
Jungfru/l i Stocklwlmsköket afrådde på det ifrigaste herrskapetfrån
att ingå på 11ågot slags kompromiss.
D etta vore j u en uppenbar skickelse,
att frun ändå skulle Ila tuppen 50 ö re
billigare. Om det 1111 var affrikostigIlet eller vidskeplig rädsla, alltllog,
tuppe11s köpa re fick iijve11 behålla
kriifvafylldet oafkortadt.
Det intressantaste i de1111CI sak är
emellertid de11 psykologiskt-vetenskapliga f råga/l: "var den11a tupp i
lifvet e11 vanlig bo11dtjuf, e11 otäck
girigbuk eller en hederlig myntsamlare? Och h vem Ilade dessa tolfskillillgar en gång tillhört ?"
Ja, detta torde nog för alltid förbli
inl!ö/jdt i du11kel.
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Nu har ju 25-öringen vare sig
krona eller klave, utan uttrycket står
förstås för myntets båda sidor. Giriobuken i historien skulle kunna va~a
den prutande köparen, men det hör
väl till att man köpslår på marknader.
Herrskapets jungfru, som säkert var
den som försökt pruta, gick ti ll sist
hem med segern och rrun fick si n
tuppstek med två tolvski ll ingar i
rabatt.
lnsllnd 25 öre, NI emiJ:er 12
al e!eganta VIalikort . ma d
Eder t eget namn jemte vAr
stota llluotrerade Kortvaru·
prlokurant grnt!a och frMko.

April:
24-25 Frankfurt, Busso Peus Nachf.
28-29 Stockho lm. B. Ahlström
Mynthtmdel AB, auktion 63

Juni:
15& 17 Bruxelles, Elsen sa
25-26 Osnabriick. Kiinker

April:
2 1-22 Helsingborg. Frimynt 200 l

Strdlln & Persson, Korsnäs.

Maj:

Tittar man i Lagerqvists och Nathorst-Böös bok Vad kostade d et?
finns där prisuppgift på en "levande
gödd gås" för 5 kronor och 23 öre för
år 1905. År 1915 kostade en höna 1
krona och 18 öre, men det ger inte
heller någon vägledning ti ll tuppriset
år 1904. Ett besök på Stockholms
läsesalong 1904 betalades med en
tolvski lli ng. Av ovanstående tidningsannons från 1908 framgår all
för 25 öre kunde man då erhålla tolv
eleganta visi tkort, vil ket väl ändå
säger något om rabattens värde.
MGL

Beslagtagna legitimationsmärken 1901
Sedan ett antal personer som var
bosatta i närheten av Liljeholmcn (en
av Stockholms tidigare förorter) blivit åtalade för att ha olovligt beträtt
järnvägsområdet, visade det sig att
n~:a ~v des~a personer hade uppvisat
massmgsbnckor som synbarligen
gav dem tillstånd att finnas där.
Brickorna visade de svenska tre kronorna och bokstäverna T.D. Dessa
brickor hade en gång varit gällande
och hade tilldelats dc fasta arbetarna
vid ett par större fabriker. Därigenom
hade de~sa arbetare fått järnvägsstyrelsens utlåtelse att passerajärnvägsområdet Nu var det så au mässingsbrickorna (polletterna) hade upphört
att gälla. Istället gällde endast röda
kort för arbetare som var sysselsatta
med statens järnvägars arbeten.
De som olovligen beträttjärnvägs~ mrä?et och uppvisat de gamla legitimalionsmärkena dömdes att vardera betala 5 kronor.

!W

19-20 Bangkok. IAPN
51th General Assembly

Myntklubben
Skilling Banco
8/2 Köp. byt och sälj.
Februari/Mars Myntauktion.
25/2 Antik- och samlarmässa i Cupolcn.
Linkö ping kl. l 0-15.30. Entre 15 kr. Bordsbeställning Sven Arweson 013-762 38.
8/3 Årsmöte. Lämna förslag till mötesaktiviteter hösten 200 l - v5ren 2002. Efter
5rsmötet fdgesport med priser.
21-22/4 Bussresa till Frimynt i Helsingborg. Bokning Roger Lind 013-12 22 62.
Pris ca 175 kr.
19/4 Stefan Fransson: Vad hiinde dtl ? Ntlgra mynt och deras tlrtal. l fokus: Karl XIV
Johan.
10/5 Myntsäsongen hösten 2000/v5ren
200 1. Summering av den g5ngna säsongen.
Planering av verksamheten hösten 200 1/
våren 2002.
Möteslokal: ABF (Sparbankshuset), Snickareglilan 20. Linköping. konferensrum Tallen plan 3. kl. 18.30- 22.00
www.teboden.e.se/mksb

Stockholms Myntklubb
2 1/2 Årsmöte på Kungl. Myntkabinettet
kl. l 1.00. Särskild kalle lse utgår.
lnfo: ordf. Carl-Axel Lindblom.
08- 1041 75.
SNT l· 200 1

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄLJER
BYTER och VÄROERA R
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppge samlwvmråde)

INTERNATIONELL
AUKTION
3 februari 200 l
Med bl a många guldmynt.
Beställ katalog.
Pren. 3 kataloger 125:Postgiro 12 12-0.

Klostergatan 5, 222 22 LUND
Tel och f ax 046- 14 43 69
e-post: siv.gunnar@swipnet.se

Svenska och skandinaviska mynt
och sedlar.
Stor sortering av utländska
jubileumsmynt, årsset samt småmynt.
Euro-utgåvor, polletter och medaljer.

Prislistor gratis.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Box 4, 761 21 Norrtälje

KÖPER
SÄLJER
VÄRDERAR
Kvalitetsauktioner
o
o
o
tva ganger per ar
AHLSTRÖMS
MYNTHANDEL

Ny auktion 7 april, med bia
konsortinnyn t.
Inliimningar mott/J~ t om l mJJn.

~ 08-678 32 17
.......

FAX 08-678 19 39

B.AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Namnalmstorg l, ltr.

Tel. 0176 -1 68 26, Fax 0176 -168 56

MYNTKOMPANIET

Box 7662 103 94 STOCKHOLM

INTERNETADRESS:

Lilla Nygatan 20

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

http://www.nmh-mynt.a.se

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖPE R • SÄLJER • BYTER

111 28 STOCKHOLM

COt-.H,tENT ATI
NUt-.tt-.1IS SAEC
IX-XI IN SUECIA
:-;O\' A :->1 Hll :->

MYNT • SEDLAR • MEDALJER

CHRISTOPH KILGER

Olympiska föremål
Vasagatan 42
l Il 20 STOCKHOLM
TEL 08-4 11 08 07

Du som önskar tillkännage
kommantie auktioner eller mässor
i auktionskalentlem,
kontakta Frederic ElfveJ:
Se retlaktionsrwan!

Pfennigmärkte und
Währungs-'1/8/s-./3~

landschaften
Monetarisierungen
im sächsisch-slawischen
Grenzland ca. 965-1 120
Pris: 525:- inkl moms.
Porto tillkommer.

Dansk Numismatisk Forening

Beställningar:

har nyligen meddelat allman inte längre
kommer att ha sina auktionslistor i NNUM.
För dem som har Internetfinns listorna på
den danska föreningens hemsida:
hnp://www.numjSmlltjk.dk/.

NUMISMATISKA
FORSKNINGSGRUPPEN

SNT l · 200 1

Bollhusgränd l B. III 31 STOCKHOLM

Tel: 08-67-4 77 50 Fax: 08-67-4 77 53

Presentrörpackning
2000 special
Med anledning av mi llcnnieskiftet
2000 har Riksbanken gen ut en speciell enkrona med en nyn ponrän av
kungen. Myntet är modellerat av
konstnären Bo Thoren. l myntsetet
ingår även en miniatyrvariant i silver
av j ubileumsmedaljen som beskrevs
i SNT 1999:8 s 188, också utförd
av Bo Thoren. Presentförpackninge n
har en upplaga av 15.000 exemplar.
Enkronan (ocirkulerad) kan även
köpas separat. Pris 5 kr.
Mi lienniemynten 2000 kr, 18 k, respektive 200 kr silver fi nns också till
försäljning.

Säljs i
Kungl. Myntkabinettets

butik.
Tel. 08-5195 5304
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Kungl. Myntkabinettet
Sveriges Ekonomiska Museum
Slottsbacken 6
Stockholm
UTSTÄLLNINGAR
All världens pengar
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som tex
"Vad är pengar?", " Myntets början", "Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengarnas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt!

Rikets finanser
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank, affärsbankerna, börsen, försäkringsbolagen m m ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar
ideer, institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt.

Spara i bössa och bank
Människan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna fanns. År 1820 inrättades den första sparbanken i Sverige - här finns berättelsen.
Myntskatternas magi
Skatter i jorden, vattnet, kyrkor, källor - massor med mynt av guld, silver och koppar från antiken,
vikingatid, medeltid samt Lohe-skatten! Skatter från Lappland i norr till Skåne i söder visas i denna
suggestiva utställning.

Summa summarum
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom.
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också.

MedalJkonsten
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? Medaljens mer än 500 år långa historia är temat för detta
rum. Här visas de finaste svenska medaljerna, fantastiska klenoder, renässansmedaljer och Gustav Ill:s historia.

Museets öppettider
Tisdag-Söndag

10-16

Måndag

Stängt

ANNAN VERKSAMHET
Museibutik
l e.ntrfihaiiP.n finns hutik med försäljn ing av smycken, souvenirer, vykort och litteratur med anknytning till museets samlingsområden. Tel. 08-5195 5304.

Konferens- och festlokaler
Kungl. Myntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 72 personer. Lovisa
U lrikas bibliotek är ett exklusivt sammanträdesrum för 14 -1 8 personer. Två mindre grupprum för
4 - 8 personer finns också på samma plan. Entrehallen med dess vackra kalkstensgolv och ockragula väggar lämpar sig väl för cocktails, mottagningar, dans och andra festligheter. Tel. 08-5195 5304.

Myntkrogen, museets restaurang och cafe
Myntkrogen r ymmer fler än 70 personer och har fullständiga rättigheter. Vardagar serveras husmanskost och lättare rätter dagtid. Kvällarnas festvåningsverksamhet ger chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. Tel. 08-10 45 90, fax 08- 22 43 90.

