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AUKTION 23
4-5 april1981

OPERAKÄLLAREN, STOCKHOLM
Ca. 800 nr Sverige bl a

Gustav Vasa, 4 skilling 1535 RRR
Hertig Johan & Karl. 8 mark klipping 1568 RR
Johan III. 1/2 daler 1573 RRR
Sigismund. 1 daler 1594 RR
KarllX. 20mark 1608 RR
Gustav Il Adolf. l dukat 1634. bcgravn. RRRR
l riksdaler u. ar krön. RRR
Elbing. 3 dukat 163 1 RRRR
Erfur1. 10 dukat 1631 RRRR
Mainz. 2 dukat 1632 RRR

Kri!>tina. Pommcrn, l dukat 1653 RRR
Karl XI. Riga. 2 dukat 1667 RR
Ulrika Elconora. 2 dukat 1719
Karl XIV Johan. 2 dukat 1843 R
l riksdaler 1827 Troyska as:. R
Oskar l. 4 dukat 1846 R
4 dukat 1850 R
2 dukat 1857 R
Karl XV.50 öre 1862. spegel R

Dessutom kan näm nas ett antal säll ynta markmynt från
Gustav Il Adolf, många äldre kopparm ynt , ett rikt urval
mindre besittningsmynt, samt ett större antal mynt i hög
kvalitet frå n Oskar I I och Gustav V. Vidare en se rie vackra
kastmynt.
Sedlar
Utländska medeltidsmynt
Förordningar
Utländska silver- och kopparmynt
Skandinaviska medaljer Guldmynt

Sammanlagt mer än l 200 nr
Den rikt illustrerade auktionskatalogen utkommer i början
av mars och kan erhållas genom insättni ng av 25:- på pg.
3003-1.
VI EMOTTAGER NU BÄTTRE SVENSKA OCH UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR OCH MEDALJER TILL
AUKTION 24 DEN 17-18 OKTOBER 1981.
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Vårens program
MARS
On se/aJ.! 4. kl. 18.30 p<l Historiska M u'eerna' lunchrum. Hur fll f\ ara. köpa
och sälja mynt. Diskussion.
Liirclat-:-Jiindag 21-22. kl. 11 - 17 MYNTETS DAG i Hi ~tori,ka Mu,eet.
Narvavägen 13-17. Stockholm. Sc iiven :-.eparat annon~.
APR I L
Freda!! J. kl. 18.30 på Histori!.ka Mu":enHI' lunchrum . Uengt Ho vO.:n ka":rar om arabiska mynt.
Ar mötet kommer alt äga rum i april dkr m<ti.

MAJ
On.1tla;: 6. Förcningstr.ill'. Programmet ej fa,htallt .
Tor.1da!-! f./. kl. 1!1.30 pa Hi.,turi.,ka Mu,cerna' lunchrum . l.ar' l.agerqvi,t
talar om arkcologien-. betydcl~e mr mcdeltithmy nten' be,tamning.

Tist!a,.: 19. Förening:.triifT. Programmet ej fa,htiillt.

A

Samlarmynt

*

Flera hestiillare av samlarm ynt hariinnu ej hiimtat llJ71J ar' mynt pa kan,liet.
Nu har iivcn 1980 i'lrs mynt kommit och bötjHt distribuera~. 200/..ronorsmnrtC't ii r slur.wilt.
Dc ~oni bett.att få hiimta ~ina mynt pa kan,liet tflir a tt 'pam in portot)
ombedes göra detta snarast.

*
Observera
Stockholm~besökare .

som tillhö r
någon till Svenska Numismati!.ka
Föreningen eller Nord isk Nu-

mi~matisk Union ans luten fö rening.
iir alltid viiiko mmen till Svenska
Numis matiska Föreningen" möten.
Programdetaljer finn s inspelade pil
föreningens automat is ka telefonsvarare. (08/67 55 98)
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Gustav II Adolfs likfärdsmynt från Wolgast
Av Lars O. Lagerqvist
Kastmynten i Wolgast
Som framgåll av Myntkontakt
1981: 1 utkastndes mynt så viii under
processionen i Wolgast som i Stockholm. De senare har som nyss sagts
kunnat identilieras- men vilka var
de förra? Minst ett femtiotal olika
priiglingar kan anses ha utkommit
efter Gustav Il Adolfs död. Genom
några anteckningar. gjorda av framlidne Nils Ludvig Rasmusson . blev
förfallaren uppmärksammad pii att
tillverkningsorten för just dc minnesmynt som kastades ut i Wolgast
kunde spåras. Den avdel ning av
Räntekammaren. vars verksamhet
var förlagd till denna stad under första halvåret IG33. hade givetvis en
bokföring efter svenska normer.
Lyckligtvis har den bevarats och
bär under ignum Wo/gast. Här aterfinns icke blott några av drottningens beställningar av Gnaclenpfenni·
ge - tyviirr omöjliga att identifiera
med bestämda nummer hos B. E.
Hildebrand - utan en hel. i detalj
n::tluvisatl tillverkning av minnesmynt i silver i flera valörer samt i
guld om 4 dukater. allt avsett att i
representationssyfte bortskänkas
vid Gustav Il Adolfs överförande
från Wolgast till Sverige. Dessa

(/or/s från före~:clemlr

präglades vid det lokala mynt verket. vars verksamhet e fter ca 1600
eljest tir mycket svårpenctrcrad. för
att inte s~iga helt okänd. En för
forskningen hittills obekant myntmiistare. Hinrich Martens. respektive en myntgravör. Jurgen Hornbostcll. den enare inkallad från "Strålsund". förekommer i handlingarna.
Av riikenskapsboken frarngar att
myntmästaren Hinrich Martens den
9 juli 1633 i och för prägling av minnesmynt tog emot dels l 800 riksdaler. dels 404 dukater. I arbetslön erhiill han elen 29 juli 130 riksdaler:

hans egenhändiga kvitto adetta belopp linns bland verilikationcrna
(tig 6).

Ett annat uppdrag erhöll Hinrich
Martens. i det att han l>iindes till
Mecklenburg för at t dii r hiimta l 248
dukater av kontributionsrnedlcn. l
reseersättning fick han 40 rik!.daler.
Myntgravören Jlirgen Hornbostell fick den 23juli 1633 i arbetslön
för stamparna till minnesmynten
100 riksdaler: liksom i fråga om
Manens linner vi h a n ~ egcnhiindiga
kvitto ibland verilikationerna (lig 7).

Fig 6. Autograf av myntmästaren i Wolga~t 1633. Hinrich Marten~. R!intckammarböcker 1633. vol. Wolgast. Riksarkivet.

Fig 7. Den från Stralsund inkallade myntgravören Jurgen Hombostclls autograf. Samma källa som tig 6.
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Or rrurth &jufllcc hor h Gusu vas blood v•uhtdd<,
'«'h ich !Ioth '"h fr &:de•rh tn>dr h1m dcferwe b .. uovnc.
Y hlic hu Charet u fon: ledde,
\1i hocluuhr priJe of l'oles .st Aullri<ru all do...,r. ·
The ICncn• h<>ded Bull, & ch hy< ~"horc ofRom r,
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H •torsnrddcao hu duo h,&: mhoshe.•rnlyhorrc
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BERNARD O DUCl SAXONI.tE
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Fig 8. De tta ' tora koppar,tick m..:\1 ..:n me\laljlil.nantlt.: fram,tall ning av den Jodr kungen pa e na s id;tn. \!e nsam me i e n
triumfvag n pa vag till himlen pa d en a nd ra. an'..:' ha utk,lmm it i Il u ll a nd kort d'tt.:r k ungen~ d öd ( Klc rnmingl före
lirsskiftet 1632/33. So rn red an l lild cbra nJ papd .adc ( I K741 har nagn n 'ad an mcJ alj a ldrig ~lagit~ . vi lket Uc rch an tog
IReskrifni ng l>fwer ~wenska m}•nt. .. 1 77.~. (iu,tav ll t\ dolf nr KUl. utan koppar,llckct har i 'i tället varit förebild för e n
serie minnespenningar. graver:.1de av min,ttrc ulil.a pcr,,ll1.:rhc foljanJc ill.l ... am t dc" u10m använh pa titelbladet till
u nde r 1633 u tkomna tryckahtcr- ett ,kadc,pcl , ,unt likprcdil.an i Wulga,t tlig 51. nJer bilden ~tar ' 'Typus aurei
numi smatb Sigcrodiani". Denne Sigerud ;;r l.nappa't identi''- mctl kun,tnf;ro.:n - enligt Be re h hell c han David
Fridericus Sigerod (dvs von Siegruthl och v;;r kungen' ";;rmamcnt;;riu' pmt.:fectu, ... Han kan ha beko,tat ko pparstic ket. - Kung l Biblio te k.:t. Sthlm.
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Myntmästarens fögderi finns dels
redovisat av honom själv på tyska.
dels sammanfattat på svenska: härigenom får vi veta vilket antal och
vilka valörer som slogs. Härtill
kommer en redovisning för hur upplagorna disponerats.
Högt uppsatta personer. som erhållit exemplar. nämnes i redovisningen vid namn med angivande av
såväl hur många mynt var och en
fått som valör. Präster, skolmästare. studenteroch djäknar redovisas i
grupp. rlock fortfarande med angivande av hur många och vilka minnesmynt varje individ fått. De mynt.
som kastades ut till åskådarna. är
också redovisade. Märkligt nog förekom bland de utkastade mynten
även några få exemplar i dc högsta
och tyngsta silvernominalerna samt
i guld .
Därtill återfinner vi en intressant
passus i räkenskaperna. om säkert
inte hänför sig till några särpriiglingar: "Uthkastadt för dc huusfattige
och allmosehion pågatorne uthj dyltingar och annadt smått mynt. .. Rdr
180:-" . Det är föga sannolikt. a tt
dessa småmynt varit blandade med
begravningsmynten och utkastats
under själva processionen : dc kan
mycket väl ha distribuerats vid ett
separat tillfälle. Från senare tid
finns belägg för ett dyl ikt förfarande . Denna fråga är värd att utreda .
Sj~il va minnesmynten redovisas
på följande sätt i antal och nominaler:

Med vilka nummer hos B E Hildebrand kan nu dessa minnesmynt
identifieras?
l fn,ga om de fem högsta valörerna ii r frfaga n lätt avgjortl: endast nr
186-187a samt 189 passar in i detta
sammanhang och i denna serie Cfig
9- 12). Dc utgår alla från det s k Sigerodska kopparsticket Cfig 8). som utkom redan 1632 i Holland. n:igon
mft nad efter kungens dötl. l nskriften
år tlclvis en annan men motivet detsamma. Konstnären är okiind: denne kan knappast vara identisk med
Sigerod. som C R Berch ( 1773 . Gustav Il Adolf nr 80) identifierar med
den till Sverige inflyttade David
Friedrich von Siegroth (död 1649).
vars son blev naturaliscrnd svensk
adelsman. (Siegroth var kapten vid
artilleriet och gjorde sedermera karriär vi<J Bergskollegium: han var
metallurg och vapcnexperl. ) Den i
våra ögon överlastade bildframstä llningen blev uppenbarl igen högt
skattad. förmodligen friim st av
drottningen. som intresserade sig
för alla detaljer som rörtic makens
begravning och apoteos: det var siikert hennes "giutkanna och handf:
lat]". som fi ck stryka med. niir minnesmynten av de två lägsta valörerna präglades i Wolgasl.
Icke blott Jurgen Hornbostell i
Wolgast fic k gravera stampar efter
motivet i <Jet Sigerodska ko pparsticket. utan även den berömde Sebastian Dadlcr (Dattler). verksam
bl a i Erfurt. Drestlen och Danzig,
Ducater

Gull a4 Ducater ............... ........... 101
Fyre dalers st ycker ..................... 206
Två Ors s i ycker .................. ........ 28~
Här till logs giutHalfvc Ors stycker ...... ......... ....... 99~
kannan och handf: { Rij kz Orter ................ .. .... ..... .. .. . 740

Enligt redovisningen utkastades på
gator och vägar under processionen:
4 dukater .......... ..... .. .. ........ 16 st
4 riksdaler ....... .................. 20 st
2 riksdaler .. ....................... 60 st
1/2 riksdaler .......... .. .. ....... 240 st
Riksort (1 /4 riksdaler) .. ....... 700 st
Bland de namngivna personer. som
erhöll exemplar av minnesmynten i
alla valörerna, märkes främst änkedrottningen, vidare de utländska
furstligheterna, riksråden och det
högre befälet; dä!jämte reserverades exemplar för de riksråd, som ej
kunnat deltaga, bland dem rikskanslern .
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utförde följande år en medalj (tig
14). Hiltlebrand nr 188. och yttermera graverade myntmästaren Weissmantel i Erfurt en likartad i såv~il

Kungl Myntkabinettet,
statens museum för
mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavägen 13-17. 2 tr
Stockholm
t Buss nr 42. 44 och 69
lill Hisloriska museerna,
tunnelbana lill Kartaplanl

Utställningar: Svenska mynt
från 1000·talet till nutid,
Mynt från forna svenska
besittningar, Världens mynt
under 25 århundraden,
Sveriges medaljhistoria och
Medaljens konsthistoria
Museet:
Tisdag-fredag 11-16
Lördag och söndag 12- 17
Förfrågningar tisd 13-16
Postadress: Box 5405,
114 84 Stockholm
Tel : 08-63 07 70

guld som silver (fig 15). Hildebrand
l 91. Hornbostells och Dadlers arbeten må ha samma motiv. men skiljer
sig såväl i kvalitet som delvis i figurfram sttillningen rätt mycket från
varantlra: påfallande iir emellertid .
att omskriften är exakt densamma:
tydligen var den förelagd på högsta
ort. Åtsidan till Dadlers minnespenning tycks vara mera beroende av
ett kopparstick 1633 av S. Furck (efter J. Huismann) iin av <Jet "Sigerodska" (H. Wideen: Några porträttmedaljer över Gustav Il Adolf
och deras grafiska fö rlagor. Konsthistorisk Tidskrift 1952. s 95 fl'.).
Vi ka n göra följande identifiering
av praktmynten från Wolgast:

Guld
l.
2.
3.
4.

Hildebrand
Hildebrand
Hildebrand
Hildebrand

nr
nr
nr
nr

l 86 (tig 9)
187 (fig 10)
187a (fig Il l
189 (fig 12)

4 dukater

Silvt>r
4 riksdaler
2 riksdaler
2 riksdaler
112 riksdaler

Fig 9. Wolgast. 4 reich taler 1633. Minnesmynt till Gusla\' Il Adolfs likfiird. även kiint i guld (se beskri vningen nedan
nr 1). Hildebrand nr 186. Kungl Myntkabi nettet. Foto N. Lagergrc n. ATA

Fig 10. Wolgast , 2 rcichstaler 1633. slagen av summa an led ning som fig 9 och iiven känd i guld. Hildebrand nr 187.
Kungl Myntkabinettet. Foto som föregående. Jfr beskrivningen nr 2.

Ett par problem återstår. Den riksort som omnämnes i ova nnämnda
räkens kaper är inte möjlig att identifiera med någon av de uppräknade
myn ten ; endas t nr 4 har en tillräckligtliten diameter för all över huvud
taget kunna slås till så låg vikt som
1/4 riksdaler. Ett bevarat minnesmynt i denna vikt (Hildebrand nr
205) har emellertid graverats av
Weissmantel i E rfurt (tig 16). Eftersom räke nskaperna från Wolgast är
helt entydiga - valören ifråga ii r slagen där - vill förf. framföra den teorin, att verktygen tillverkats medan
änkedrott ningen ännu var kvar i Er-

furt. Dessa var måhända en gåva
från s tåthållaren där, hertig Wilhelm
av Sachsen-Weimar (bror till härföraren hertig Bernhard), vilket Tentzel uppger på 1690-talet: därefter
har Maria Eleonora haft dem med
sig till Wolgast.
Det andra problemet rör minnesmyntet Hildebrand nr 190 (tig 13),
daterat 1634 men av nära nog identis kt utförande med nr 189 (tig 12)
från föregående år, framför allt åtsidan, som ka n vara av samma stamp.
Det slogs i såväl guld (5 och 4 dukater) som i silver (1/2 riksdaler). Tills
motsatsen har bevisats. vill förf. lo-

kalisera även denna prägling till
Wolgast. Anledningen kan ha varit
en utdelning i samband med att en
minnesguds tjänst anordnades där.
antingen på samma dag som begravningen i Stockholm eller på årsdagen av likprocessionen. T ill det senare finns en låt vara mera ärofull
parallell - de riksdalrar som slogs
1631 i Erfurt efter segern vid BreitenfeJd invid Leipzig (Hildebrand
37-38) fick efterföljare påföljande år
(Hildebrand nr 39) då man firade
årsdagen av det s tora slaget.
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Fig Il. Wolgast. 2 reichstaler 1633. Som fig 10. men omgravemd stamp. Hildebrand nr 187a. Jfr beskrivningen nr 3.
Kungl Myntkabinett et. Foto N. Lagergren.

Källor:
Riksarkivet. Räntekammarböcker 1633
(Wolgast)
Nils Ludvig Ras mussons anteckningar
(hos förf.)
Kungl Myntkabinettets samlingar
Samtida fl ygblad och småtryck

Fig 12. Wolgast, 1/2 reichstaler 1633. utgiven av samma anledning som nr 9-11.
Hildebrand nr 189. Se beskrivningen nr 4. Kungl. Myntkabinettet. Foto N. Lagergren. KMK.

Fig 13. Wolgast, 1/2 reichstaler 1634. Hildebrand nr 190. Förmodas vara slagen till
ettårsdagen av likfarden genom och ut ur staden eller till minnesgudstjänst i staden
vid kungens begravning i Stockholm detta år. Beskrivningen nr 5. Kungl. Myntkabinettet. Foto N. Lagergren. KMK.
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Tryckt litteratur:
C. R . Berch: Beskrifning öfwer swcnska
myn t och kong!. skåde-penninga r.
Sthlm 1773 (se nare nytryck Uppsala
och Åbo 1787).
J ohan Grönstedt: Konung Gustaf Il
Adolphs död och likbegängelse (Separattryck till S venska 1/offester:
Sveriges och Stockholms historia under drottning Christinas regering
1633-1654) Sth lm 1912.
B. E. 1/i/debrand: Sveriges och svenska
konungahusets minnespenningar .. .
l. Sthlm 1874.
Berthold Kitzig: Der Leichenzug Gustav
Adolfs (For.fclumgen ;;ur Brwulen·
burgischen und Preussisclll'n Ge·
schichte. Bd 51: l. Berlin u. å.
[1 936].)
G. E. Klemming : Ur en antecknares
samlingar. l. 2:a uppl. Sthlm 1880.
C. A. Ossbahr: Ett minne från Gustaf Il
Adolfs likbegängelse (Ord och Bild
1894) Sthlm 1894.
Sixten Strömbom: lconographia Gustavi
Adol phi. Gustav Il Adolf l samtida
porträtt utgivna och beskrivna.
Sthlm 1932.
Adam Wiltcek: Sebastian Dadler, medalier gdanski XVII wieku. Gdansk
1962.
With Ernst Tenze/: Saxonia Numismati·
ca. Dresden 1705-1714.

Fig 14. Gustav Il Adolfs begravning 1634. Medalj med samma bildframst:illning ~om dc förcgr1cnde. men graverad av
Sebastian Dadlcr. san nolikt efter dennes bosiiiini ng i Danzig del! a år. 1-1 ildebrand nr 188. Silver. Kungl Mynt kabinel lel. Foto N. Lagergren. ATA

Fig 15. Erfurt. 2 reichstaler 1634. slagen till Gustav Il Adolfs begravning i Stockholm sa mma år och med inskriftsförsedda ovaler på frånsidan. vars tänkespråk till större delen är identiska med dem som återiinns ptl gravkoret i
Riddarholmskyrkan. Även slagen i guld sam! som l reichstaler. Graverad (enlig! signmur) under myntmästaren
Johann Schneider WeissmanteL Hildebrand nr 191. Kungl Myntkabincl!el. Foto N. Lagergren

Fig 16. 1/4 reiehstaler (l ort) 1633. enJigt signaturen graverad i Erfurt hos Weissmantel: dock torde stamparna ha
använts i Wolgast för alt slå de i räkenskaperna omnämnda silverexemplarcn. Ä ven känd i guld. Hildebrand nr105. Jfr
beskrivningen nr 6. Kungl. Mynlkabinel!el. Foto N. Lagergren, KMK.

33

Bes krivning av minnespr äglinga rna
från Wolga"st.

FörkortninRama uppiiista inom par entes

( ),

klammer rJ.

Öl'ersiiffninJ;lll'

inom

l. J:lildebrand nr 1!!6 (tig 9l

Atsida: GUSTA VUS. ADOLPHUS
MAG NUS: DEJ GRATI A: SUECOR(um) GOT HOR(uml ET
VANDALOR(uml REX AUGUSTUS <'Il'. [=Gustav Adolf
den store. med Guds nåde svears.
göters och ve nders vördnadsbjudande konung etc]. Den döde
kungen iförd rustn ing. man tel och
krona. ligger på rygg med kudde
under huvud och fötter. Ovanför
s viivar två änglar på moln. föran de med sig kungens själ i fo rm av
en miinniskoges tal t: i stråla mu
från detmed hebreiska bokstiiver
skrivna .lelwmh hälsar Gud den
~al igvordne med orden EUGE
SERVE FIDELIS l=l:lra 'trogne
tjänare - vi iket är en mera ordagrann översiittning av citatet ur
Matteuscvangeliet 25:2 11. * l bakgrunden fiendens ll yendc: ~kara
med den kejserliga örnen i fanorna och sve nskarna förföljande
dem. Ovanförscenen VEL MORTUM FUG IUNT [=dc lly r för
honom iiven si1som död l.
Frånsida:
DUX
GLORIOS:Ius)
PRINC:lepsl PIUS: HEROS l ·
VJCT:IusJ VICTOR INCOMPARAB: (ilisJ TRIUMPH:Iatorl FELIX & GERM:laniac:J LI BERA·
TOR: Alnn) 0 1633: 1=ärorik fältherre. from furste. obesegrad
hjälte. ojämförlig segerherre.
lvckosa m triumfator och TvskJimds befriare år 16331. Kungen
ses sitta på en tvahjulig vagn.
iförd en öppen hermelinsmantel:
hans vänstra sida är framställd
som ett skelett. Han haller ett
upprest svärd i höger hand och en
bibel med den vä nstra handen på
knäet: fntmför hans fötter elt lejonhuvud. Vagnen dnts av tre
vingade hästar. Över kungens huvud sän kes en lagerkrans av l va
vid sidorna fritt siävande kvinno·
gestalter. nämligen Religionsfriheten. som bär ett kors med en
frihct smössa. och Rättvisan med
en våg, Över dessa står ET VIT A
ET tvfORTE TRIUMPHO l =jag
segrar både i livet och i döden).
Under vagnen och hästarna förtrampas dels den katolska ligan i
form av en kvinna med dntkstjiirt
och iförd påvetiaran. liggande på
rygg över ett patriarkalkors. dels
andra symboliska odjur.
Insk riften löper på båda sidor
• l David Hedegårds översättning av
NT: Bra gjort. Du gode och trogne tjänare.
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mellan en yure pii rlring oc h en
inre cypresskrans.
74-76 mm diamc:tcr. l'riiglad i
guld 160 och 20 dukater kiinda)
och i silver (4 oc h 3 riksdaler).
2. Hilllebrand nr IR7 (tig l())
Åtsida: Som nr l med srniirre skiljaktigheter i gravyr. interpunktion
samt AUGUSTVS i oms kriften.
Frånsida: Som nr l med smiirre skil jaktigheter samt A 0 utliimnat i
omskriften.
Innanför omskriften cypresskran s på biigge sidor.
60 mm diameter. Priiglad i gu ld
( lOduka ter) samt silver (2 riksdaler).
3. Hildebrand 187a lfig I l).
Åtsida: Som nr 2 men bättre graverad
och AUGUST . i omskriften.
Frånsida: Som nr 2. men bättre gntverad. siirskilt miirkbart be triiffande
kvinnogestalterna oc h vagnshjulen.
6() mm diameter. Priiglad i silver
(4. 3 och 2 riksdal er).
4. Hildebrand 1!!9 (fig 12).
Åtsida: * GUSTAVUS ADOL PH US
MAGN US.
D:(eiJ
G:<ratia)
SUEC:(orum) GOTH:(orurnJ &
VAND:Ialorum) REX AUGUSTUS etc. Figurframställningen
so m p:i nr 1-2: dock iir texten på
fältet uppdelad på två rader.
Frånsida: PRINCEPS Pl US. VICTOR INCOMPARAB:(i]isJ ET
GERM:(aniaeJ
LIB ERATOR.
ANNO. 1633. l=from furste.
ojämförlig segerherre och Tysklands befriare är 163.3 ]. Bildframställning och texter i övrigt
som på nr 1-2.
Omskrifterna avgrimsade med en
inre strierad ring.
39 mm diameter. Präglad i guld (4
dukater) och silver ( l och 112 riksdaler!.
5. J:lildebrand nr 190 (fig 13)
Atsida: dt:nsamrna so m nr 4 ovan.
Fränsida: Omskriften med va riemnde
interpunktion. utan ANNO oc h
med artalet 1634. Vissa s killnader
i bildframställningen. där bl a
odjuren under vagnshjulen har
hu vuden som dödskallar.
39 mm diameter. Priiglad i guld (5
och 4 dukater) och silver ( 1/2 rik sdaler)
6. Hildebrand nr 205 lfig 16).
Åtsida: +G VSTAVVS ADOLPHUS
D:(ei) G:(ratia) SVEC.(orum)
GOTH:(orum) VAND:(alorurnque) RE:(x)+ l = Gustav Adolf.
med Guds nåde svea rs. göters
och venders konung) samt inre
omskrift
EZECH.(iel)
AM.
XXXVII CAP:!itel) VND. AM.
VI NOVEM.(ber) 1632 [Hesekiel
i det37:e kapit let på den 6 novcmber 1632). En dödskalle ligger
över eu ben på marken oc h ur
denna spirar en vinranka med klasar samt slingrar sig en orm.

Fri'msida: + PR:(inceps) FINL:Iandiae) DUX ETHON:(iae) ETCA·
REL:(iae) DOM :(inusJ l NG E:! rrnanlandiac) l = storfursle av r inland. hertig i Estland oc h Kare len. herre iiver lngerrnanland .
samt inre omskrift DV tviENSCH:(enJ KI ND ME INST:!u)
AVCH DAS(s) D](e)SE HEINE
Wl(eJD:Ier)
LEBEN :(dich)
WERD:(enl l= Du miinniskobarn. ku nna viii dessa ben i\tc r
bliva li.:vandc'? - el t citat efter Hcsckiel. niimnd piLi tsidan. 37:e kapitlcls le ver5l. Svenska stora
riksvapnet i oval sköld med ornament oc h under öppen krona. vid
vil ken 161)33. Vid sidurna svavJc:ts och kvicksilvrets teckt:n.
myntmästaren Johann Schncidt:r
Weissmantels i Erfurt rniirkcn.
JO mm. Präglad i guld (2 dukat er)
och silver ( 1/4 riksdaler = l riks·
ort) . Denna priigling torde vara
graverad i Erfurt. dli r Weiss nwn tel var verksarn. rncn 11trninstono:
delvis slagen i Wolgast (jfr UPP"
sat~en).
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EKONOMI OCH PENNINGAR I
DET FORNA JAPAN
Av lan Wisehn
Japan var under medelriden feodalt till sin karaktär. med jordbruket som enda inkomstkällan för den
ledande klassen- samurajerna. Det
låg därför i samurajernas intresse att
jordbruksproduktionen fungerade.
Vartefter tiden gick delades Japan
upp i provinser med Daimyos (feodalherrar) som gu vernörcr och
med samurajer som krigsfolk. Städer. palats och borgar byggdes av
dessa personer. men köpenskapen
lämnades åt de lägre klasserna. Palatsen och städerna var beroende av
ett ständigt fl öde av skatter. Därför
måste kontrollen över landsbygden
vara så effektiv som möjligt. Nya
odlingsbara marker gjordes tillgiingliga och fördelades allteftersom befolkningen ökade. Vägar måste förbättras. kanaler och bevattningsdiken grävas. lokala skattemyndigheter skapas. Kontrollörer skickades
tidvis ut till provinserna för att övervaka arbetet. Japans totala befolkning under slutet av 700-talet låg
omkring sex miljoner.
Skanen som befolkningen betalade bestod främst av ris och tyger.
Regeringen skickade ofta ut skickliga vävare till landsbygden för att
lära ut effektivare vävmetoder och
därigenom förbättra sin egen inkomst.
För att underlätta betalningen av
skatter och göra transaktionerna
mer flexibla började regeringen
prägla mynt år 708. Denna första
utgåva baserade sig på kinesiska
förlagor frå n tiden efter 621 (T" angdynastin) , men med egna tecken.
Det var år 708 som man hade funnit
stora kopparfyndigheter i Musakiprovinsen i södra Japan. Samma år
besteg kejsarinnan Gemmyo tronen
och kallade sin regeringsperiod Wado (708-15), vilket betyder "japansk
koppar" eller "förädlad koppar".
Då tusentals mynt av denna typ har
hittats i Japan, varav många är lokala kopior, kan det antas att japanerna redan före sin egen emission kände till bruket av mynt. Det kan till
och med beläggas att kejsar Temmu
år 683 försökte övertala sitt folk att
använda mynt.
En av de avgörande orsakerna till

att mynttillverkningen sattes igång
var att en kejserlig förordning av år
702 standardiserade alla vikter och
mått.
Mynten som utgavs år 708 kallades Wado-kaichin eller Wado-kaiho
och emitterades på ett fl ertal orter i
Japan. vilket arkeologiska grtivningar kunde visa. Underligt nog uppmuntrades förfalskning av dc japanska myndigheterna. som var mycket
ivriga att få igång myntcirkulationen. Höga titlar erbjöds dem som
kunde skafTa fram mynt och få ut
dem på marknaden. Om man går e f·
ter alla varianter av dessa tidiga
mynt. verkar det som om förfalskning var en lönande affiir.
Andra myntsorter kom. inklusive
flera silver- och guldvalörer. Normalt sett försökte den japanska regeringen dra in tidigare mynt vid
nypräglingar. Dessa smältes ner och
gavs ut ige n i mindre valörer. med
mindre mängd koppar och till devalverat värde. Sammanlagt präglades
12 sorters kopparmynt mellan 708
(Wado-kaiho) och 958 ( Kengcntaiho).
Precis som kineserna sökte japanerna alltid dc konstnärliga värdena
i allt vad de företog sig. Det var dtirför inte ovanligt att berömda konstnärer eller t o m kejsaren tecknade
förl agan till ett mynt i vacker kalligrafi. Men då myntens vtirde minskade ansåg dessa berömda män inte längre att de var ett medium värdigt deras konst. Förutom e n allmän
värdesänkning började kopparfyndigheterna ta sl ut. En stark buddhistisk viickclse som drog över landet
ledde till att stora kvantiteter mynt
smiiltes ner för att gjutas om till
Buddhastatyer.
Landets ekonomi var allvarligt
skadad. Så kritisk var situationen
att man under dc närmaste sex
hundra åren, dvs till 1587. knappast
utgav några mynt alls på de fyra japanska huvudöarna. Under denna
period cirkulerade kinesiska och koreanska mynt liksom guldstofT, silvertackor och siden. Guldplåtar
som var gjorda av guldstolTkommer
också från denna tid. Dessa kallades
Genroku-Oban och vägde som mest

5.8 ounces.
l stället för att betala med mynt
gick bönderna över till att betala ·•in
natura ... Korn, vete och grönsaker
odlades tillsammans med lndicariset som man fått från Korea. Heijopalat sets skatteböcker tar upp en
rad produkter som betalat s i skatt.
exempelvis salt. sjögräs . lisk . ris.
järnproclukter och siden.
Under 1500-talet riiknades skatterna till daimyos (feodalherrar) och
lönerna till statstjänstemännen i koku. En koku motsvarade 180 liter
ris. T ro t ~ att Japan stiingde sina dörrar mot yttervärlden i början av
1600-talet. fanns det fortfarande
möjligheter för holländare och kineser att bedriva en begränsad handel i
den lilla staden Deshima. Handeln
t vingade japanerna att exploatera sina sil ver- och kopparfyndighctcr.
Detta kan även sättas i samband
med den urbana utvecklingen under
1600-talet. då en medelklass växte
fram som var i behov av pengar. Det
var under 1600-talet som grunden
till en monetär ekonomi lades i Japan. Trots detta kom huvuddelen av
befolkningen knappast i kontakt
med guld-. silver- och kopparmynten. Det gamla betalningsmedlet ris
användes fortfarande och byteshandeln var lika vanlig som förut. Men
förändringen hade börjat. Bönderna
lick s1i småningom tillräckligt med
kopparmynt för att med dem kunna
betala skatten på sina åkerlappar. l
västra Japan betalade under slutet
av 1600-talct en tredjedel av bönderna sina skatter i mynt till Tokugawashogunen (Japans styresman).
Vissa daimyos iigde så stora
kvantiteter guld- och silvermynt. att
de t o m betalade sina samurajer
med dessa. Denna utveckling gick
sakta då regeringen var motståndare
till detta nya system och samurajernas moraliska filosofi förbjöd dem
att varken tänka eller tala om pengar.
Konfrontationerna mellan feodalherrar. köpmän. bönder och staten
ökade, vilket till slut resulterade i ett
större beroende av pengar. År 1695
devalverades valutan i hopp om att
öka penningmängden.
Tiden fram till det moderna Japans uppkomst omkring 1868 visade
upp många typer av mynt: guldObans (tig l). silver-lchibubans
(värde rade till J/4 Oban) och kopparmynt av olika valörer. Ett av
dessa kopparmynt kallades "Tempo Tsuho·· och gjordes av koppar
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SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan en par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag i åua
olika ståder i landet Föreningen är ensam i sill slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska
Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalskning ar.- Go nom
samarbete mod do övriga medlemmarna vill varje mynlhandlare förbätlra och utöka sina
tjänster.
De nuverande medlemmarna ir:
B. Ahlström Mynthondel AB
Kungsgatan 28. Box 7662
103 94 Sthlm 7. tel. 08-10 10 10

Korlakrono Mynthondel
Hantverkorogatan 11
371 00 Karlskrona, tel. 0455-813 75

Ulf Nordlinds Mynthandel AB
Nybrogatan 36. Box 5132
102 43 Sthlm, tel. 08-62 62 61
J . Pedersen Mynthondel
Skolgatan 24, 502 31 Bor h
tel. 033·11 24 96

Molm6 Mynthondel AB
Kalendergatan 9. 211 35 Malmo
tel. 040·11 65 44

Amnelclevs Mynthondel
Skolgatan 20, 602 25 Norrkoping
tel. 011 · 10 29 50

Peo Mynt & Frimirken AB
Oronn.nggatan 29. Box 16 245
103 25 Sthlm. tel. 08·21 12 tO

Mottnona Mynthendel
KungsAngsgatan 21B
753 22 Uppsala, tel. 018-13 05 54

Yngve Airner Mynthondel
Storgatan 49, Box 2068
700 02 Orebro, tel. 019·13 50 61
Myntet l Molm6
Storn Nygatan 17. 211 37 Malmo
tel. 040· 12 99 JO
Hondolsbologet Mynt och Medaljer
Sveavagen 96. Fack. 104 32 St hlm 19
tel. 08·34 34 23

Strandbergs Mynt & Frimirkshendel AB
Arsonaisgatan 8, 111 47 Sthlm
tel. 08·20 81 20. 20 st 10

Norrtll)e Mynthendel
Tullpo rtsgalan 13. Box 4
761 00 Norrtälje. tel. 0176·168 26

TJoalen Mynthondel
S1ureplatson 3. 411 39 Göleborg
tel. 031·20 81 11

Myntoffhen Numls
Vallgatan 1. Box 2332
403 15 G61eborg. 1e1. 031 -13 33 45

R. Uppgrens Mynthondel
Renstiornas Gata 29, Box 11 080
100 61 Sthlm, tel. 08·44 82 81

Sveo Mynt & Frimi rkshondel AB
Stureplan 4. Box 5358
102 46 Stockholm. t el. 08·10 03 85 95

Hlrsch Mynthendel AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Sthlm. tel. ()8.11 05 56

Hiken Westerlund Mynthondel
Vasagatan 42. 111 20 Sthlm
tel. 08·11 08 07

SVERIGEs MYNTHANDLAREs FÖRENING
c/o PEO Mynt & Frim arkon AB, Box 16 245, S-103 25 Stockholm

och mässing mellan åren 1835 till
1870. Det är ovalt till formen och har
japanska tecken ovan- och nedanför
ett fyrk antigt hål i mitten. Hålen
gjorde att man kunde bära mynten
på ett snöre. Fig 2.

Uneler Daimyos uneler Tokugnwa-perioelen utgavs sedlar (hansatsu). tryckta på rispapper enligt traditionell träsnittsteknik. Des a sedlar var endast giltiga i respektive
provi ns (Han). Fig 3.

Fig. l. Oban (Koban). 1837-58. ~tuld.
Kungl. Myntkabinellet. fo to Gunnel
Jansson. ATA (gäller även 2 och 4-5).
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Fi~t.

År 1868 besteg kejsare Mutsuhito
tronen och hans regeringstid (1868191 2). som kallas Mciji. var minst
sagt revolutionerande för Japan. sedan Japan öppnats för omvärlden
1853 var en förändring av det gamla

2. Tempo T.who. 1829-53. koppttr

Fig. 4. l Sen. 1884. brons

samhället nödvändig för att inte landet helt skulle domineras av friimmande makter. Japan fick decimalsystem och ett centraliserat myntverk skapades i Osaka .. r 1897 införde japanerna guldmyntfoten.
Vad gäller mynten fungerade decimalsystemet på följande siitt: J yen
= JOO sen, l sen= JO rin. J rin = JO
mo, l mo= lO shu och J shu = JO
kotsu. Fig 4.
Staten och bankerna tog ingen
hänsyn till summor mindre iin l rin,
men privatpersoner kunde ofta riikna med de minsta summorna. Inga
mynt fanns emellertid för dessa
småvalörer.
Mynten om 20. 10. 5, 2 och l yen
gjordes av guld. l yen format som
silverdollar gavs ut i stora miingdcr.
tig 5, tillsammans med 50. 20 och lO
sen av silver. 5 sen vargjord av nickel och de ännu lägre valörerna av
koppar.
Under andra världskriget användes mynt av aluminium och tenn.
Dessa gjordes sii smii som möjligt
för att spara på den för krigsindustrin så viktiga metallerna. J dagen
läge är denjapanska yen en av viiridens starkaste valutor och lika respekterad som dollarn. pundet och
schweizerfrancen.
Fif:!. J. Han.wt.•u .•t•t/,·1. l Momlllt' /.fil·
1866. Prinll il~:o

\'er).

Litteratu r om japanska mynt:
N. Jacobs & C.C. Vermeule, Japanese Coinage, New York 1953.
N.G. Munro , The Coins of Japan.
Yokohama 1904.
Axel Walllsledt, Kopparmyntningen i Japan under tiden intill shogunväldets fall. Oricntsällskapets ärsbok. 1937. s. 146-176.

Fig. 5. l Yen, 1888. sill't'r (i si!l·erdol/arJormat)
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STORT KOPPARMYNT BLIR LITET
SILVERMYNT
Av Torgny Lindgren
l * 2 i kungl. maj:ts kungörelse ··angående ett nytt koppar-skiljemynt"
den 9 maj 1835 stadgades. att kopparmynten hädanefter skulle präglas i följande valörer. utsatta i banko. nämligen: 2 skillingar. l skilling.
2/3 skilling. 1/3 skilling och 1/6 skilling.
Vid 1847- 1848 års riksdag beslöt
ständerna. att riksbanken med utgången av år 1849 skulle upphöra att
ge ut edlar å 8. 12 och 16 skillingar
banko (se Torgny Lindgren. Riksbankens sedelhistoria 1668-19fi8.
Sthlrn 1968. s 1381).
l anledning av detta beslut väckte
den fra mstående bondest;\ndsledamoten Nils Strindlund från Västernorrlands län den 12juli 1848 förslag
om prägling av ett kopparmynt å 4
skillingar banko. Han befarade. att
indragningen av riksbankens småsedlar. "ehuru i många hänscenden
önsklig och ändamålsenlig". skulle
föra med sig mycken oliigenhet.
Sedlarna ä 8 skillingar banko ersatte direkt av silvermvnt a 1116 riksdaler specie och sedfarna a 16 skil·
lingar banko direkt av silvermynt å
1/8 riksdaler specie. men till sedlarna å 12 skillingar banko fann s ingen
direkt motsvarighet i silvermynt.
" Sedlarna å tolf skillingar banko
skulle likväl ganska litet komma att
saknas. om ett kopparskiljemynt å 4
sk. banko preglades ... För övrigt.
yttrade Strindlund i sin motion. ansåg nog många. att silvermyntet å
1/ 16 riksdaler specie var alldeles för
litet och svårt att hantera "för gammalt arbetsfolk med Oera. serdeles i
början innan de hunnit vänja sig vid
så be kaffadt mynt": de skulle gärna ta e mot två kopparmynt ; 4 skillingar banko " af beqväm storlek .. 1
stället fören liten 1116-riksdaler specie. En fördel med det föreslagna
kopparmyntet å 4 skillingar banko
var. framhöll Strindlund vidare. att
det skulle ' 'passa för banko-. riksgälds- och markräk ni ng". Strindlunds argument visar. att den gamla
räkningen i daler å 4 mark ännu var
vanlig bland allmogen i vårt land:
värderelationen för det föreslagna
myntet var 4 skillingar banko = 6
skillingar riksgälds = 3 mark kopparmynt.
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Strindlunds motion remitterades
till bankoutskottet. Diir var åsikterna om förslaget delade. Vid slutomröstningen lades en förseglad röstsedel åt sidan. De övriga röstsedlarna bröts och visade. att lika många
utskottsledamöter hade röstat för
tillstyrkan som för avstyrkan. Den
förseglade röst edeln bröts d!'t och
visade sig innehålla tillstyrknn. Med
denna knappa majoritet tillstyrkte
bankoutskottet i sitt utlåtande nr 86
den 17 juli 1848 Strindlunds förslag
om ett kopparmynt .~ 4 skillingar
banko.
Förslaget väckte ingen entusiasm
i något tånd. Riksdagsdeltagarna
fick snart klart för sig. att det förcs lagna kopparmyntet skulle bli
mycket stort och tungt. med en diamcter av drygt 37 millimeter och en
vikt av 25 gram. Dessutom fiirgadcs
debatten i samtliga stl'tnd av att det
samtidigt pågick betydligt viktigare
debatter om en ny svensk myntenhet och decimalindelning av denna
(se Nordisk Numismatisk Ars krift
1964 s. 114f resp. 1969 ~. 2071).
Förslaget om priigling av ett kopparskiljemynt å 4 skillingar banko
antogs med ytterst knapp majoritet
av tre stånd: hos adeln med 17 ja mot
16nej . i borgar tåndet med 18ja mot
17 nej och i bondeståndet med 36 ja
mot 31 nej. l prästeståndet yttrade
den framstående astronomen och
nationalekonomen professor John
Mortirner Agardh den 25 juli 1848.
att han fann en särskild anledning att

tillstyrka förslaget. emedan "det
nya myntet iir en jemn multipel af
den i må nga provinser vid allmogens
räkningar iinnu brukliga nwrk('n";
han ansåg det föreslagna myntet
"högst behölligt. isynnerhet för allmogen·· . Majoriteten inom priisteståndet hyste e mellertid annan fl~ikt
och avvisade förslaget.
l skrivelse till kungl. m<u: t nr 168
den 12 augusti 1848 anhöll stiinderna
om prHgling a v ett kopparskiljemynt
å 4 skillingar banko. Med bifall till
denna anhållan utfärdade kungl.
maj: t kungörelse "angående prägling och utgifvande af kopparskiljcmynt å 4 sk. banco ·· den 8 december
1848. (III. l )
Kopparmyntet å 4 skillingar hanko blev aldrig popu liirt. Vid praktisk
användning visade det sig. så som
kritikerna 1848 hade befarat. vara
för stort och för tungt. Samma kritik
riktades för övrigt ock s~1 mot det
närmao;t mindre kopparmyntet i ~e
rien. niimligen valören 2 skillingar
banko. som hade en diameter av
över 33 millimeter och vUgde 19
gram. (III. 2)
l en motion i bondestl'tndet den 2H
december 1850 framhöll Johan Gustaf Wassmuth från S tockholrn~ liin .
hur "tungt och ovigt" kopparmyntet å 4 skillin1wr banko var. .. Om ett
mynt i valör emellan 2 och 8 o; k. b:ko
anses vara af bchof för den mindre
penningerörclsen. motsvarande 4
sk. b:ko" . sade han - han var tydligen själv inte helt övertygad om den
saken- om s[t var fallet. dft trodde
han. att " ett mera lämpligt mynt ~in
det nuvarande af koppar kunde tillvägabringas genom ett ~ ilfvcrmynt
med behörigen uträknad alliage af
koppar. pa siitt förr ägt rum med s:i
kallade åtta-styfvers- och ~ex-

III. l . Kopparmynt ti 4 skillin!{tlr banko. Ska/a l :l
Foto (/ik.wmfå/jande) N. LagerKrt'll. ATA .

Il/. 2. Kopparmyl/l ci 2 skilli111:ar ba11ko. Skala l :l

marksstycken. Ett sådant mynt
blefve kanske något större än det af
1/16 rdr i silfver och både handterligare och fordrande vida mindre utrymme än det tunga och obeqväma
kopparmyntet å 4 sk. b:ko·· .
Bankoutska llet yttrade i sitt utlåtande nr 29 den 27 mars 185 1. att
kopparmyntet å 4 skillingar banko
var för ston och fört ungt. ''hvarigenom detta mynt blifvcr ovigt och
besvärligt all medföra samt otjenligt
att afsända med posten··. Utskottet
instämde därför i förslaget om priigling a v ett silvermynt å 4 skillingar
banko. Men utskottet ansåg inte. att
det var lämpligt att för detta mynt gå
från den enligt gällande myntordning bestämda 12-lödiga halten fö r
silvermynt: även silvermyntet å 4
skillingar banko borde " lika med öfriga mynt. präglas af 12-lödigt silfver. hvarigenom det ock blifver till
sitt omfång mindre än 1/16 r:dr specie och således äfven lättare att derifrån särskilja. hvilket ändamål
dessutom synes kunna vinnas derigenom. alt myntets värde å prägeln
tydligt utsättes" . Bankoutskottet
tillstyrkte därför, att ständerna hos
kungl. maj:t skulle anhålla, " att .
jemte bibehållande af det redan
präglade kopparmyntet å 4 sk. banko, silfvermynt å enahanda valör må
utpräglas af 12-lödigt silfver" samt
att kungl. maj :t ville förordna. "att
frånsidan å ifrågavarande silfve rmynt ensamt må af valören upptagas' ' . Bankoutskottets utlåtande utlöste långa och livliga debatter i
samtliga fyra stånd. Dessa debatter
präglades i hög grad av att det samtidigt fortfarande pågick debatter om
införande av en ny svensk myntenhet och om decimalindelning av
den. Flera av inläggen innehåller
viktiga upplysningar om dåtida be-

talningsvanor och om folks instiillning till mynt över hu vud taget och
skulle därför vara viirda ell närmare
referat. men det är tyvärr här omöjligt av utrymmesskäl. Nils Strindlund kände sig kanske en smula desavouerad: han yttrade i bondeståndet den 12 april 185 1. att dc fö reslagna sil vermynten å 4 skillingar banko
= 1/32 riksdaler specie skulle bli "'så
små. att de icke uta n risk och förlust
för mången kunna hanteras. då dc så
lätt för sin obetyd lighets skull kunna
borttappas"'. Anders Eriksson från
Älvsborgs län genmälde. att den
som inte var belåten med de små
silvermynten, kunde begagna de
stora kopparmynten på samma valör. som ju skulle fi nnas kvar. Bankoutsko ttets förslag antogs med betryggande majoritet i alla fyra stånden: hos adeln med 31ja mot 9 nej. i
prästeståndet med 30 ja mot 12 nej . i
borgarståndet med 28 ja mot 17 nej
och i bondeståndet med 54 ja mot 35
nej.
J skrivelse till kungl. maj:t nr 58
den 26 april 185 1 anhöll ständerna.
s~ som bankoutskottet hade föreslagit. att med bibehållande av kopparmyntet å 4 skillingar banko ett mynt
" 11 e nahanda valör" skulle präglas
av 12-lödigt silver. Kungl. maj :t biföll denna anhållan och förordnade
genom kungörelse "angående prägling och utgifvande af silfv ermynt å
4 sk. banco" den 4 maj 1852, att
jämte bibehållande av det redan
präglade kopparmyntet å 4 skillingar banko " ett silfvermynt å enahanda valeur eller en trettiotvåendels
(1/32) riksdaler specie skall utmyntas·': detta mynt skulle på litsidan ha
ku ngens bröstbild och på frånsidan
valören, uttryckt i bråk av riksdaler
specie. (III. 3)
Genom bestämmelsen att 1/32-

III. J. ~i/1-ermytll tl 1132 riksdaler spl•cie
= .f skillill):llr ha11l.o. Siw/a l :l

riksdalerns frånsida inte skulle visa
stora ri ksvapnet utan endast myntets valör, bröts likfo rmigheten i silvermyntseriens utseende. Sannolikt
går den kraft iga valörbeteckningen
tillbaka på ett ö nskemål, som uttalades vid 1850-185 1års riksdag. Samma dag som Johan Gustaf Wassmuth lade fram sitt förs lag om prägling av ett silvermynt å 4 skillingar
banko. således den 28 december
1850. fö redrogs i bondeståndet följande förslag ingivet av Per Hansson
från Värmlands län: "'Med anledning af den mindre noggranna pregli ng. som blifv it iakttagen vid myntningen af vårt nuvarande nya silfvennynt. och den otyd lighet. hvarmcd valören utvisas. som gör det
omöjligt för äldre och svagsynte
personer att af annat än storleken
urskilja myntets verkliga och rätta
värde, linner jag mig föranlåten anhålla om förständigande för riksbanken, att vid pregling af de mindre
myntsorterna eller af dem. som understiga 32 sk. banko. valören
hädanefter måtte tydligt utsättas i
skill ingar. och således icke som hittills i bråk af riksdaler, utan i likstä mmighet med preglingen af det
mindre silfvermyntet i Norrige" .
Per Hanssons motion remitterades till bankoutskottet. som emellertid med sitt memorial nr 4 den 9
januari 1851 skickade tillbaka den
till bondeståndet: " som det på
kong!. maj:t allena ankommer att
bestämma prägeln å silfve rmyntet"
ansåg utskottet, att det inte kunde ta
befattning med motionen. - Per
Hansson trodde, som vi nyss såg,
att det var riksbanken, som bestämde prägeln på mynten.
Motionen gick då i stället till allmänna besvärs- och ekonomiutskottet, som i sitt utlåtande nr 117
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den 3 juli 1851 avstyrkte bifall till
Per Hanssons förslag, alt valören ä
de mindre silvermynten skulle sättas ut i skillingar banko. Däremot
föreslog utskollet, all ständerna hos
kungl. maj:t skulle anhålla, "att vid
präglingen af silfvermynt utaf lägre
valör än 1/4 ri ksdaler specie iakttagas måtte, det bråktalet varder med
uteslutande af riks vapnet i stora och
tydliga siffror utsatt" .
När detta utlåtande avgavs, hade
bankoutskotlet som vi nyss nämnde
redan uttalat sig för att frånsidan på
den föreslagna 1132-riksdalern ' 'ensamt må af valören upptagas··. Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets utlåtande bifölls utan debatt
av prästeståndet och bondeståndet,
men avslogs hos adeln och av borgarstånde t: den av uts kottet föreslagna anhållan hos kungl. maj:t
blev inte av. Hos adeln opponerade
sig den 19 juli 1851 två grevar mycket starkt mot en sådan s krivelse:
greve GustafLagerbielke- föreftervärlden mest känd som lantmarskalk vid dc två sista ståndsriksdagarna - ytlrade: "När representationen skall till konungen ingå med en
unde rd. s krifvelse bör densammas
före mål vara af någon vigt: men alt
aflåta en sådan endas t för att bes krifva en ri tning på ett mynt, de t
finn er j ag vara nära nog löjligt och
afs tyrker vid tagandet af en slik
åtgärd''.

Vis ste Du ?

*

att den personhistoriskt mycket
kunnige Christopher von Warnstedt
skrivit även om utdelade belöningstecken, t ex
-i Forum Navale nr 29om "Medaljer för Tapperhet till sjöss" (1974).
- i Forum Navale nr 31 om " Distinktionstecknet för Tapperhet till
sjöss" (1977).
- i Västsvensk genealogi och personhistoria (197 1) om ' T apperhetsmedaljerade vid Ku ngl Göta Artilleriregemente åren 1813-1820",
- i Sveriges Sliikthistoriska och Heraldiska Samf unds genealogiska
småskrift nr 2om " Smålandskavalleriets Tapperhetsbelöningar".
NUF
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Enkronor av homogen legering femöringar utan tenn
Regeringen utfärdade den 4 december 1980 följ ande
Förordning om rnetnllin nchåll och sto rlek beträll'a ndc ri kets mynt.
SFS 1980:949.
_ _ _ __ --=.J...:§:._R
:.:.:.:.;ikc:.et:.::..s mynt skall tillve rkas enligt följande.
valör
metallinnehåll
vikt (g) diameter
(mm)
fem kronor

pläterat material i tre skikt. det
9.50
mellersta av nickel och dc yttre skikten
av en legering av 75 % koppar och 25 %
nickel, vartdera ytskiktets vikt utgör
46.5 % av myntets vikt

28.5

en krona

legering av 75 % koppar och 25 % nickel 7.00

25.0

femtio öre

legering av 75 % koppar och 25% nickel 4.50

22.0

tjugofem öre

legering av 75 % koppar och 25 % nickel 2. 1Il

17 ,O

tio öre

legering av 75 % koppar och 25 'k nickel 1.44

15.0

fem öre

legering av 95 % koppar och 5 % zink

18.0

2.67

Denna förordning träder i kraft, sövitt avser bestämmelsen om mynt i valören en
krom1 , elen l januari 19R2 och i övrigt t vf1 veckor efter de n dag då förordningen e nligt
uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. niimligen den 16
december 1980. Fernöresmyn t enligt l § i sin iildre lydelse får dock präglas intill
utgånge n av juni 1981.

Genom den na förordning ändras
hittills gällande bestämmelser beträffande mynt i valörerna en krona
och fem öre.
Om mynten i valören en krona
föreskrevs i kungörelse den 19 mars
197 1 (SFS 197 1:105). att de skulle
priiglas av pläterat material i tre
s kikt , det mellersta av en legering av
97 % koppar och 3 % nickel och de
ytt re s kikten av en legering av 75 %
koppar och 25 % nickel, vartdera
ytskiktets vikt utgör 10 % av myntets vikt.
Enligt den nya förordningen skall
e nkronorna liksom 50-, 25- och lOöringarna präglas av en homoge n legering av 75 % koppar och 25 %
nickel. Ändringe n föran leder ingen
ä ndring i enkronornas hitt illsvarande vikt och diameter.
Mynten i valören fem öre s kulle
enligt 197 1 års kungörelse präglas av
en legeringav 95% koppar. 4 % ten n
och l % zink. Enligt den nya förordningen skall tennet slopas i legeringen och zinkinnehållet ökas till 5 %.
Ändringen minskar femöringarna s

vikt med en ren obetydlighet- 0,0 1
gram - men ändrar inte deras diameter. - Vi ka n i detta sammanhang
erinra om att den nu avskaffade legeringen av 95 % koppar, 4 % tenn
och l % zink infördes för bronsmynten genom förordni nge n om ri kets
mynt den 3 februari 1855 {SFS
1855: 14), § 9.
T. L.

KARLSiffiONA
ID"NTHANDEL
Lennart Bertilsson
Hantverkargalan I l
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K ÖPER • SÄ LJER • flYTEn
M YNT • SEOLAH • MEDALJ ER
Öppet månd-fred 10-17
te! 0455/81373

STATSBESÖKET I ÖSTERRIKE

- föga känd medalj i liten upplaga
Medaljtillverkare brukar inte höra
till den sortens företagare som sätter
sitt ljus under skäppan. Tvärtom.
reklamkontot verkar ibland utgöra
större delen av framställningskostnaderna och mycken möda brukar
respektive lirmor lägga ner på att
framhålla just deras produkts såväl
artistiska som investeringsmässiga
fördelar. Har till exempel vårt
kungapar godkänt utkastet till en
dem föreställande medalj , brukar
detta framh ällas med en bild från
denna viktiga händelse.
Att en sådan medalj efter mer än
ett år fortfarande är okänd för andra
än en trängre krets hör därför till
ovanligheten. Så tycks emellertid
vara fallet med den medalj som
präglades till minne av Kung Carl
XVI Gustafs och Drottning Silvias
statsbesök i Österrike i november
1979 (att den är vederbörligen godkänd har alltså inte utnyttjats).
Medaljen (se bilden) präglades i
en relativt liten upplaga, 400 exemplar i silver och l 200 i brons. Konstnären är Erich Piclil, känd österrikisk gravör, som bl a modellerat ett
par 100-schillingsmynt åt det österrikiska myntverket. Men denna
gång har hans egen firma präglat
medaljerna. Utgivaren av denna
medalj är också ovanlig, nämligen
Sveriges handelskontor i Wien.
Medaljen är slutsåld hos dem. men
kanske några exemplar har sökt sig
upp till de svenska breddgraderna
från mynthandlare i Wien? Köpare
var svenska dotterbolag,_ handelskontoret och agenter i Osterrike.
Medaljen visar på åtsidan kungaparet med drottningen till vänster och
kungen till höger, omgivna av texten
STAATSBESUCH DES SCHWEDISC HEN KÖN IGSPAARES. På
frånsidan syns stora riksvapnet.
omgivet av texten ÖSTERREICH
6.-10. NOVEMBER 1979. På silvermedaljen finns dessutom tre
stämplar, gravörens signatur. som är
är X ' P, silverhalten 925 samt präglingsanstaltens, Firma Pichl, Tirol.
stämpel. Silvermedaljen väger 17 ,5
gr. och bronsmedaljen 15,0 gr, diametern är 35 mm. Medaljerna levererades i bruna plastetuier med insida av velour och konstsiden. Priset
var vid försäljningen 350 schilling
för silvermedaljen (ungefär 116 sv.

kr.) och 80 schilling för bronsmedal jen (ungefär 26 sv. kr). Aktuella
prisuppgifter från mynthandlare
finns f n inte. men torde p g a den
ringa upplagan ligga högre.

l fråga om porträttlikhet har gravören snarare lyckats siimre iin ina
föregångare. Som den svenske
myntgravören Leo Holmgren uttryckte det efter kritiken mot 50kronors-myntet med anledning av
det kungliga bröllopet i juni 1976:
"Det ii r svårt att portriiii era vackra
unga människor! ' '
Herman Gylll!nlwal

Ska/a 2:1
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Den kongl M0nt- og Medaillesamling,
Köpenhamn, 200 år
Den kongl Mt) nt- og Medaillesamling i Köpenhamn har fyllt 200 å r
och har firat sitt jubileum inte i dagarna sju men väl i drygt tre milnader. Det har också funnits anledning
till ett så långt fira nde. eftersom i nstitutionen verkligen har nera födelsedagar: den 16 december 1780
tick den för den kungl. myntsamlingen tillsatta kommitten befallning
att samlingen skulle placeras i en
särskilt rum på Rosenbo rgs slott: i
februari 1781 utfärdade samlingens
förste chef. greve Joac him Moltke.
ett organisationsprogram. som bl a
reglerade leveransen av pliktexemplar och inlösenplikten av myntfy nd: den 28 mars 1781 slutlige n
kom en ny kunglig förordning om
samlingarnas uppställning på Rosenborg och samtidigt överlämnades alla guldmynt i kunglig ägo till
hu vudsamlingen.
Med ett s inne för eiTekter vänligt
en mästarregissör har Möntsamlingens chef och övrig personal låtit jubileet få samma trestegsfas som födelsen: den 16 december 1980 invigdesjubileumsu tstållningen ka llad Et
M_mtcahinet till Nytte OJ! !Ere och
ordnad av museumsinspektör Kirsten Bendixen: i februari 1981 utkom
jubileumsskriften Den kons:elige
Mplll- Of.! Medaille.wunling 17811981 och den 26-28 mars slutligen
hålls ett internationellt ymposium
om Mt;>nt1·a•sc•n og Montcirkulation
i (t)stersoomrc'idet c. /350-1500.
Till symposiet har inbjudits 15
forskare från olika länder. va rav två
från Sverige: Brita Malmer. som talar om Monetarr Circulation in
Southem Suwlni c. /350- /500 in
the light of some major churchflnds . och Lars O Lagerqvist. som
talar om The circulation of latemedieval Danish coins in S~reden.
Jubileumsskriften innehåller tre
högintressanta bidrag. Det första
och längsta är av J ~rgc n Stecn Jensen och behandlar samlingarnas historia under å ren 1652-1832. dvs
också hela förhistorien till m yntkabinettets tillkomst 1780/81. Denna
förhistoria omfattar mycket av intresse bl a Kristian VJ:s inköp av
Niels Foss samling 1739. det dyrbaraste förvärv som någonsin gjorts
tiJI samlingen, och förvärvet a v C. G.
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Warmholtz samling av svenska
mvnt 1755.
)0rgen Steen Jense ns redogörelse
behandlar i lika må n samlingarna
som de personer. som skötte dem .
och då med huvudvikt på den originelle C hristian Ramus. vetenskaplig
ins pektörfrån 1 799 tiii1 83~.Tillt ex
ten har fogats 13 bilagor. som å terger originaltexten till viktiga d okument från den behandlade perioden. Ti llsammans ger den en myck·
et fyllig och välskriven information
om M0ntsamlingens iildre historia.
l det andra avsnittet. som iir skrivet på engelska. behandlar Otto
Mörkholm The Danish Contrilmtion
to the Studr oj' Ancient Numi.mwtics 1780-1880. Till skil lnad fran
Sverige . som inte haft nagon expert
inom den a ntika numis matiken förrän Willy Schwabacher kom hit på
1940-talet. har danska lärde gjort en
betydande insats inom denna specialitet alltifrå n Georg Zoegas ( 17551809) dagar. Mörkholm framh ftlle r

Den Kg/.

M~nt-

med riitta siirskilt Ludvig Mlillcr
(1809-189 1). Hans av samtid och
efterviirid beundrade och alltjämt
nitigt citerade verk om Alexander
den s tores my nt gör honom till e n
pionjär inom den he llenis tiska
mynthis torien, ett o mråde inom vilket ha n funn it en värdig efterföljare i
den som så insiktsfullt beskriver
hans insatser.
S ist i boken följer så Geo rg Galsters c harmerande Erindringc>r .fi"a
Unin•rsitC'tet og Na tionalnwseet
1906 t il ca. fl.)JO. Dc omfattar sfllcdcs endast d en fö rsta Ilelen av hans
näs tan 50-i'triga verksamhe t vid
M0ntsamlingcn. Man ö nskar att dl!
vore mycket liingrc. Galsters tlö·
d ande. Hitt ironiska beriittarkonst iir
lika fascinerande i skrift som i tal.
Dc ovannämnda begivenheterna
är emellertid inte allt. Liigg diirtil l
att M0ntsamlingen i samband med
jubi leet fått nya . solbelysta och ii ndamålsenlil!a kontorslokaler i v<\ningen ov~nför de gamla och att
storartade gftvor har överliimnat!>.
och det är !:Ull t klart att dettajubileum är M~lntsamlingen och dess personal bftde till nytta och iira.
Ulla Westcm1w:k

og Medail/esamling, Köpenhamn. Interiör fr/In 1920-wlet.

Ulla Westermark vril Kenneth Jenf..ins: The coinage of Kamarina. The
Royal Numismatic Society. Special Publication No. 9. London 1980. ISBN
O 901405 09 4. f 15. Distr.: The Ro yal Numismatic Society. Dept ofCoins
and Medals . British Museum. Lomlon WCI B3DG.

I sjunde boken av sin Historia heriiitar Herodotos - ofta kallad historieskrivningens fader- följande episod om maktspelet på Sicilien:
'Ty då Hippokrates självhärskare
i Gela (498-49 1 f Kr.) beliigrade
Kallipolis. Naxos, Zankle. Lcontine och därjämte Syrakusa och
många barbariska stiidcr. visade sig
Gelon som en utomordentligt tapper
man under dessa krig. Och av alla de
uppräknade stiiderna var Syrakusa
den enda, som undgick att underkuvas av Hippokrates. Men symkusanerna, som besegrades i en strid vid
floden Eloros, räddades av korintierna och kerkyereerna (= invånarna på ön Kerkyra = Korfu). De ;,viigabragte nämligen en försoning på
det villkor, att syrakusanerna skulle
avträda Kamarina åt Hippokrates.
Denna stad hade av ålder tillhört Syrakusa.
När Hippokrates hade regerat
samma antal år som sin broder Kleandros. fann han sin död vid staden
Hyble under ett fälttåt mot sikelerna. Då nu borgarna i Gel a inte längre
ville finna sig i självhärskardöme!.
föregav Gelon. att hanville försvara
Hippokrates· söners. Eukleides·
och Klcandros'. rättigheter- men i
verkligheten var det han själv. som.
efter att ha övervunnit geloerna i en
strid. övertog väldet. och han tog
därvid makten från Hippokrates ·
söner. Efter att ha haft tur med sig i
detta gick han så vidare. De s k ~:a
morerna Uordägarna) i Syrakusa hade blivit fördrivna av folket och av
sina egna slavar. dc s.k . kyllyricrna.
Gelon återförde dem från staden
Kasmena till Syrakusa och vann
därigenom även denna stad. Ty då
Gelon ryckte fram mot Syrakusa.
överlämnade syrakusanerna sin
stad och sig själva.
När nu Gelon vunnit Syrakusa,
brydde han sig inte så mycket om
styrelsen över Gela utan lämnade
den åt sin broder Hieron. Men Syrakusas makt stärkte han. och Syrakusa var för honom ett och allt. Staden
växte också till och blomstrade. Ty
dels förde han alla invånarna i sta-

den Kamarina till Syrakusa och gav
dem där medborgarrätt och förstörde sedan Kamarina. (485 f. Kr) dels
gjorde han med hälften av geloerna.
sina egna landsmän. på samma sätt
som med kamarineerna. ·(Övers.: C
Lindskog. Forum)
Detta sätt att behandla inte bara
människor utan även hela städer
och derasbefolkning är inte ovanligt
i Siciliens antika historia. Staden
Kamarina. som strax efter år 600
f.Kr. anlades på Siciliens sydkust
som en dotterkoloni till Syrakusa utsattes flera gånger för liknande behandling. Redan ca 550. då den trots
sin ännu kortvariga existens blivit
en välmående stad med gott förhållande till både den kringboende ursprungliga befolkningen och till andra grekiska städer i närheten. hade
invånarna fördrivits efter en kontlikt med moderstaden Syrakusa.
Staden fortlevde dock och vi vet att
en person från Kamarina segrade i
löpning i Olympia år 528.
Den period på knappt tio år (494/
2-485) då staden Kamarina var i
Hippekrates och Gelons makt har
man ansett vara den period då dess

första egna mynt priiglades. Man
har haft olika uppfattning om vilka
mynt som borde föras till denna period men i ett nyutkommet verk:
The coina{:l' l~( Kamarina. av Ulla
Westermark och Kenneth Jenkins
(för bibliografiska uppgirter m m. se
ovan). argumenteras övertygande
för att den lilla serien ( 18 mynt kända. fördelade på sju åtsides- och sju
frånsidcsstampar) av didrachmer
med på åtsidan sköld och hjälm- på
frånsidan en dvärgpalm omgiven av
t vå benskenor bör vara präglad under denna tid och bara avsedd för
lokal cirkulation. Bland de många
argument som framförs i det diskuterande avsni ttet skulle jag vilja
nämna ett som ii r belysande för tekniken att tidsbestlimma ordningsföljden av dc antika mynten. Ett
mynt av didrachmsericn har påtriiffats i en skatt från Monte Bubbonia
på Sicilien, tillsammans med mynt
från olika stiidcr på Sicilien bl a Syrakusa. Monte Bubbonia-skatten
har tidigare daterats till ca 475/470
och i så fall måste Kamarina-didrachmerna verkligen höra till en
period före Kamarinas förstöring
485. Men om Monte Bubboniaskatten kan dateras till slutet av 460talet. vilket nyligen har föreslagits.
skulle didrachmen kunna höra till
den period då staden åter bebyggs
(från ca 461 ). Genom ett elegant resonemang. där ett nertal andra
skattfynd med mynt frän Syrakusa
diskuteras. kommer författarna
fram tiU slutsatsen att det inte går att

Figl.

De l'iktigaste my/l/orterna på Sicilien.
l. Swokusa 2. Komarino 3. Ge/a 4. Akrogås 5. St.'limmt 6. Himua 7. Zonk/eMessina 8. N(v:os
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hävda att M. 13ubbonia-skattcn skall
föras ned till 460-talet och alltsft
måste den tidigare dateringen till ca
475 ha företräde. vilket medför att
didrachmerna bör föras till perioden
491-485 i Kamarinas historia.
Eftersom det skulle föra för lrtngt
att ens antydningsvis forts~illu genomgången av diskussionerna i boken vill jag bara ge en kort översikt
av periodindelningen av Kamarinas
mynt så som den föreslagits i boken:
Period l har redan antytts. period 2
(ca 461-440/35) omfattar en lftng , erie ( 120 stampar) med relativt smil
silvermynt. litrai. med en vikt av
1.10-0.4 g. föresiiiilande Flygande
Nikefstftendc At hena. Till denna serie hör också t vå mvcket små nominaler. dels ett pentonkion ( = 5 uns.
l litra = 12 uns) kiint från en privatsamling och ett hexas (= 2 uns l fra n
Kungl Myntkabinettet i Stockholm.
(vikt 0.07 g. Svan. K Afl'vå punkter
= valörmarkcringar. M). Till period
3 (425-405) hör en serie utsökta
mynt: tetradrachmer förestiillandc
Athena körande ett fyro;pann/Herakles i lejonfälL en serie ditiraehmer föresiiiilande flodguden Hi pparis med små horn med mansansikte/nymfen Kamarina på en w ant se
Ii g 2.1. Till period 3 hör också drachmer och hemidrachmcr med Nike/
Nymfen Kamarina samt en oml~tt
tande serie bronsmynt
med
Gorgon-ansikte/ Uggla med ödla. En
liten serie med 14 guldmynt med Athena i hjälm/Olivkvist och boksiiiverna KA talla från samma stampar)
förs av författarna till Kamarina i
stället för till Katane.
Period 4 slutligen representeras
av silvermynt med Athena/ Pcgasos
och bronsmynt med Athcna eller
kvinnohuvud/Häst. Dateringen för
denna grupp är ganska osäker men
hör hemma i slutet av 30(l-talct f Kr.
Det är uppenbart att det ii r l vå
erfarna numismatiker och förfatwrc
som står bakom denna bok -ju mer
man arbetar med den. desto klarare
framstår dess förtjänster. Den inleds. efter ett citat ur Pindaros'
Femte olympiska ode, med en historisk översikt. därefter följe r en kritisk diskussion av periodindelningen och argument för de olika dateringarna samt tolkningar av motiven
på mynten, där återhållsamma men
välfunna paralleller dras med andra
föremål såsom reliefer. vasmålningar. gemmer m m. För varje period
har upprättats en stampkedja med
numrerade åt- och frånsidesstam44

par. Sjiilva katalogdelen upptar en
noggrann beskrivning av de olika
varianterna. Planschdelen iir föredömlig. Nyttigt är också avsnitten
om antika imitationer och moderna
förfal skningar.
Med dctl~ verk kommer ytterligare en viktig bit på plats i det pussel
som utgivningen av monografier
över Siciliens myntorter utgör och
man kan utan att ta till överord säga
att detta kommer all bli ett standardverk. som kommer att anviindas inte
bara i diskussionen om Kamarina
utan också i den fort satta forskningen om dc grekiska städernas mvnt
på Sicilien~
·
l-lam/d Ni/.1'.1'011
Fi~ 2.

Ditlrachm frt1n Kamariua fra/l period 3
(ca -115 f Kr J. f'rh·at.\ttlllliiiK i USA. 8 .32
.1\.· Skala 2:1.
A t.\.: Flod)tllch:u H i pparis l per.wlli[tkaticm m · {loden ml'cf .WIIlllltl llt/11111 11iira
Ktlllllll'i~lll } . Ofta frtmWiillcfe.r .flodgllclama med tjur/ur\'11(/en f.llt t ex i tletllt'irhdciJ!IItt (ieftl } 111<'11 K anwri11a har ell/vrmiiusk/igad i'N .\'illll: el/ llltlllsfutl'llcf m ed
/wmc' /1 endast ttllt\'ddo hlmullockama.
Fni /1.\.: Nymfeli K;rmarirw på 1'_1'!!.1:<'11 m·
<'11 ,\ \'CIII.

Bjame Ah/ström- Y/l}: l'<' A/mer- Kl'/1/lelh .lons.wn: Sveriges besillningsmynt. Die Miinzen der schwcdischen Besitzungen. Coins of the Swedish
Possessions. Numismatiska Bokförlaget AB. Sthlm 1980. 208 sid. Mycket
rikt iii. Linnctrådband. Pris inkl. moms 150 kronor.

Numismatiska Bokförlaget har nu
berikat den svenska numismatiska
litteraturen med ett arbete om en
stor och intressant grupp mynt, som
återspeglar "en sedan länge avslutad fas i Sveriges historia" . för att
begagna Nils Ludvig Rasmussons
ord i hans vägledning till Kungl.
Myntkabinettets utsliillning av
svenska besittningsmynt. Som Rasmusson påpekar kan man terminologiskt skilja mellan olika slag av
"besittningsmynt" . Sammanfattningsvis kan vi liita uttrycket besittningsmynt betyda mynt präglade i
områden. som längre eller kortare
tid har ställ under svensk överhöghet. (Om svenskarna var i dessa områden med rätt eller orätt är en ur
numismatisk synpunkt ointressant
fråga.)

Det måste inledningsvis betonas
mycket kraftigt. all den skildring av
de olika territoriernas mynt historia.
som vi kan ta del av i Kungl. Myntkabinettets utställning och som vi
nu får liisa i det nya arbetet, bara är
utsnitt ur de olika territoriernas lolala mynthistoria, längre eller kortare utsnitt, allt efter den svenska besillningstidens längd.
l förordet kallar utgivarna det nya
arbetet för andra upplagan av den
för 13 år sedan av Bjarne Ahlström
utgivna boken med samma namn,
men dc påpekar samtidigt- och med
rätta!- att det iir fråga om en i alla
avseenden grundligt reviderad andra upplaga. Utgivarna har i den nya
boken arbetat in både nytt myntmaterial och nya forskningsresultat. I
fråga om vissa avsnitt kan vi snarare

tala om ett helt nytt arbete än om en
andra upplaga.
Liksom det tidigare arbetet följer
det nya arbetet i huvudsak samma
uppställning av materialet, som
Rasmusson har i sin vägledning: det
börjar sålunda med mynt präglade i
Reval (det nuvarande Tallinn), som
gav sig under svenskarna 1561. och
slutar med mynt präglade 1631-1648
under trettioåriga kriget i södra och
mellersta Tyskland, varefter följer
mynt kontramarkerade på Saint
Barthelemy. En nyhet är en utredning om falskmyntningen i Suczawa, av Ingemar Carlsson.
De inledande mynthistoriska
skildringarna av varje myntningsområde är helt nyskrivna, av Lars
O. Lagerqvist. Han har för övrigt
med stöd av Nils Ludvig Rasmussons efterlämnade anteckningar
kunnat företa omattribucring av en
del mynt; sålunda har några kunnat
föras till Wolgast i Pommern. Saint
Barthelemys mynthistoria har kunnat revideras kraftigt tack vare
Frank Olrogs forskningar.
Som vi alla vet är det tyvärr så, att
krig och politiska omvälvningar har
gått mycket illa åt såväl myntbeståndet i museer och privatsamlingar
som dokumentbeståndet i arkiven
på kontinenten. Vi kan nog inte räkna med att det kan komma fram
mycket väsentligt myntmaterial utöver det, som utgivarna och deras
medhjälpare med flit och kunskaper
här har låtit oss ta del av. Det nu
framlagda arbetet kommer säkerligen att i många år vara the Standard
Work, när det gäller de svenska besittningsmynten.
Det är en mycket vacker bok, som
Numismatiska Bokförlaget har presenterat. Den är en heder också för
tryckeriet, Masterprint. Kvaliten på
bilderna i det nya arbetet är vida
överlägsen kvalilen på bilderna i
första upplagan. Nu är det lätt att
identifiera mynt efter bilderna i boken; det var inte alltid fallet tidigare,
ty bilderna i det första arbetet var
mycket ofta på tok för mörka. Vi ser
nu tydligare vilken rikedom såväl av
mynttyper som av gravörstilar, som
de svenska besittningsmynten uppvisar. Att boken säljs till ett så lågt
pris som 150 kronor får betraktas
som en ren vänlighet från förlagets
sida.
De för varje mynt angivna värderingspriserna är uppgjorda på basis
av priser, som har uppnåtts vid försäljningar av svenska besittnings-

mynt såväl i vårt land som i utlandet; ibland harT.G . Appelgrens kartotek över kända försäljningar (nu i
Kungl. Myntkabinettet) begagnats
som utgångspunkt. Såvitt rec. förstår är värderingspriserna satta med
rätt stor återhållsamhet. Klokt nog
har utgivarna helt avstått från att
sätta ut några värderingspriser för
de många svenska besittningsmynt,
som måste betecknas som ytterst
sällsynta, extremely rare (XR).
Torgny Lindgren

Lars O. Lagerqvist: Pettersons
knappmakeri i Stockholm. Ett företag i knapp- och medaljbranschen.
54 s, iii. Stockholm 1980. lSBN 91 7260-487-5. Tryckt i 500 numrerade
ex, alla inb. Pris 25 kr. AB Sporrong, Norrtälje.
Sporrongs har nyligen låtit utge en
av vår välkände medlem. förste antikvarien Lars O Lagerqvist. skriven festskrift , "Pettersons knapp·

makeri i Stockholm". för att hylla
Sporrongs avgående styrelseordförande, sonson till grundaren av
kna ppmakeriföretaget.
Det är en liten förtjusande skrift.
som härmed tillförts den svenska loretagslitteraturen. Företaget. som
1915 förvärvades av Sporrongs, tillverkade även medaljer.
SNF:s grundare Magnus Lagerberg var en av företagets uppdragsgivare . Resultatet av medaljtillverkningen kan studeras i nr 2 av SNF:s
småskriftserie, där nr l slagits hos
Pettersons.
Ett fint tillskott tilllitteraturen om
vårt lands medaljhistoria!
NUF

GYNNA
MYNTKONTAKTs
ANNONSÖRER

28/3 Oslo Mynthandel AS, Hotell Scandinavia. Bia en samling svenska
kopparmynt 1625-1937.
3- 4/4 B. Ahlströms Mynthandel AB på Operakällaren. Stockholm.
4/4 FÖREN INGEN FÖR H ISTORISKA VÄRDEPAPPER. Vårauktion.
Visning kl9. auktionen börjar Il f m. Lokal: Sessionssalen. l tr. Historiska
museerna, tjänsteingången Storgatan 41. Stockholm. Upplysningar per tel
0764/626 36 efter kl 18.30.
25/4 Hirsch Mynthandel AB. lngenjörshuset, Malmskillnadsg. 48. Stockholm.

16/5 SVEA MynthandeL Operaterassen. Stockholm.
20-21/5 Svenska Numismatiska Föreningens vårauktion. Historiska Museernas hörsal. Storgatan 41, Stockholm.

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGENs

MEDLEMSNAL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 18 kr+ porto
45

FAGE RSTABYGDENS MYNTKLUBB sanHnantriid~r rör~ta hdgrria
måndngen i v:uje månnd pf1 A B Viistanror~ l ndu ~ t rier' ma hal. S U nja n.
Fagersta. Uppl ys ningar tcl 0223/ llo 71c kl 17.011 och 02231172 IH kl H.JII16.00.
F INSPANGS l'v~YNTKLUBB ~a mmantrii(kr 'i~ta tur~dagcn i varje manad
på Sparbanken Ostcrgotland. Bergslagsviigen -l . Fin~pång. Upply~ningar td
01 22/ 103 89 el 161 20.

®

MYNT
&

MEDALJER

KATRINEHOLM S MYNTKLUBB har nwten flir,ta helgrria on ... dage n i
varje månad på restaurang Stor-.tugan. Stortorget l . Katrinchulm . Upply ....
ningar tcl 01501210 45 d 15 1 110.
KRISTIA STADSORTENS Ui\II Sl\IATISKt\ FOREN ING har muten
med auktion rå Hemgarden. Nurn.:tullw:igen Y. Kri,tian,tad (h:n ~O IJ. lO-l.
2-11-1. 1515. 12/6. 1717. 21/~L IX/9. 161 10. ~O Il. IX. I2 .
MYNTKLUI3BEN N ICOPIA har möten andra mandagen i va~j c manad pa
Pen ~ion iirsgården. V Triidg:mhgatan 57.
~ knping. U ppl y-,ni ngar t el O155/
IJ I J l. 133 09. 13-129.
Samlarföreningen S:t ER l K . .\l~ nhektinnen har m ute ra Ka rlhcrg" agen
32A. Stockholm kl I~UO dei1 ~ -l tH:h 7 5.
SAMLA RKL U BB EN NUI\II S Skcllclka har moten fiir-.t:1 hlr-.tlaLtcn i
varje manad i N V-huset. konreren~rummct. pply ... ningar OlJ I!l/ IXfl Ao.
NUM IS MATISKA KL UB BEN i Urp~ala -,ammantradcr i Skandia. Drott ·
ninggatan l A. den 17 3 ar~mute nch föredrag. ~l J hc-,u!.. 'id ~ l ' ntet, daL!
och 515 auktion. Upply ... ningar tcl OIX-11 50 00 el l~ XO 10.
~
VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖREN I (i 'ammantrader med mvnt auktion 18/3.7/4. 7!5 pa re~taurang Munken. Norrgatan 24. Va\in . kl PJ.. 20.
Visning 1!1 .20-19.~0 .
NUMISMATISKA rÖREN IN GEN ÖRESU D. 1-Jcl,ingborg har moten
första hclgfriu onsdagen varje manad pa 1-landcl ... kluhhen. Sund ... torgct J.
Hclsingborg. Upply!>ningar tcl 0-12n6 21 1-1.
Ö REB RO N UMISMATJSKA FÖREN ING har i recclmiiten ... i,ta ,u,,d:t·
gen i var:ic månad . Lokal: Museets fiircli.-.ning\-,:~1. Urpl y-; ningar: OI W

188 600.

KALM AR MYNTKL UH B har möten riir...ta hclgrria mandagen i va rje
månad (utom juli och augu~til kl 19.00 i SE-b:mken. Storgatan 17. K:dmar.
Upplysn ingar 0-tll0/135 61. 11 5 84.
T ÄLJ E MYNTKLUBB har möten den I:!/3.Y/4lH.: h 1415. l'rocram: Numi ....
maliska föreningsaktiviteter. Lokal: \Vcmkl;" rum . biblioteket - LUN t\.
Södcrtälje. Upplysningar 0755/ 185 6X.

*
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Numismatiskt nytt
År 197(, anordnade internationell:.
numismatiska
kommissionen i
Warszawa och Budarest tilbam mans med Polens och U ngern~ nu-

.'\'t'aväge n 96

u..,

1%07

:o--ICII :t~ :'ru..l..lwlrn l C)
T . Hiirlrn;ut>'J!aran
tuppJ!.illj! ll und .. l:'hiij:>~o lunl

~

08-::H :34 2:3

.'; l't' ll.'ihoU 111\'III

ot'lt .' iNI/ur.

utliiiUlslm .w>d/ur
i stor ,o;orteri11p:
i'lpp..r:

\UHI.

I l- Hl. liinl'>- 11

mi,mati,ka ... iilhkap ett ') mpu,ium
om mvntimitationr:r och mvntriirfal,kn(ngar.
'
l Ungern har nu 1 1980) av rw mismatikerna l. Gedai och K. Birö-Scy
Iförlag Akadcmiai Kiadö. Budare!>tl utgett~ en bok. ··Prm:ecding~
or the internatiunal numi ... matic
o;ympo... ium· ·.~om innehaJler manga
av dc fiircdrag \0111 hö lb ra dc l \'a
rlat ~c rna .

A v de..,-,a ii r följande i fiirs ta hand
av intresse l'ör vii rt lands myntsamlan:::
K. Bcmli xe n: .. Examplc ... ( l f c o in
imitation.., during the Early Middlc
Agc!> of Dcnmark".
J . S. Jensen: " Danish linds of
bracte<lles of so-called Mecklenburg-Scandinavian type".
K. Skanre: " Coin im itations in
Viking·Agc Norway".
S. Suchodolski : "Imitations monctaircs dan~ la zonc bal te durant le
Haut Moycn Agc".
Föredragen.
sammanlagt
21)
stycken. berör s:iväl antiken som
medeltiden och innehåller mf111ga intressanta urpl ys ningar. Till texten
finn s fogade Jl) sidor med rik t bi ldmaterial .
NUF

Välkomna att hesöka vår monter på MYNTETS DAG
-81, dit vi tar med ett så stort sortiment som möjligt av:
mynt o sedlar såväl svenskt som utländskt.
m å uadcns specia l
2
2
2
2
2
2
2
l
J
J

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

f.m.m. l"?
1+/01
1926
01
1926
J+
1 9:~0
01 åO
1936
01 /0
19:H
l+
1904
01 åO
19 15
l/l +
1 921~
01

1910
1912

månadens special
22:):-

600:200:125:500:90:9.) :-

l 475:75:-

500:-

l kr
l kr
l kr
l kr
50 ö
50 ii
50 ö
50 ii
25 ö
:.!5

(j

1928
1929
J933
1934
1877
J9:10
19:13
1940

01/0
OJ/O
01 åO
01/0
l"?
01

01 uo
~

()

o
J9 10 :'l o

IH85
1

m å nad ens special
450::lOO:150:2:'>0::lOO:200:250::150:Y7S:200:-

5ö
Sö
:') jj

Sö
S kr
!'i kr
5 kr
5 kr
S kr
5 kr

19J7
J9J7
1918
191 8
1928
1940
1944
J948
1%1
1965*

l+
OJ
l+
l + /OJ
OJ aO

l 00:-

200:295::~50:-

7:)0:-

o

95:-

01

50:11
·5:-

o
o
()

(10:-

l 000:-
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PEO MYNT & FRIMÄRICEN AB
Drottninggatan 29. Te l. 08 -21 21 10
Box 16245, S-103 25 SLoc-k holm

MYNTAUK TION
Grand hotell i Borås
lördagen 7 mars kl 14.00
N ågra objekt bland 375: ()Jicr 15·P, 1559.
156 1 (2 sr) . 1575, ri ksdakr 1608, 16 10. 16 16.
16 17, 1639, 1707 i prakrskick, 17 18, 1719.
1767, 1792 (G III), 18 15, 18 16, 1827 m fl.
Den ytte rst sällsynta dukaten 1820 med l Rl R
års bild.
Bland silvermynt i lägre ,·alörcr kan nämnas:
1/ 2 mark 1559. 2 ö re 1560. joh:m III }-1
m ark, klippingar. 2 m ark Carl X Gustav. 8
mark 1664 i 0 1, 4. 2, l carolincr, vackra mym
Adolf Fredrik.
Koppar: 2 l / 2 öre, 2 öre K. m . och l öre S. M.
Carl X I.
Årgångs m ynt Oscar Il och senare rcgemcr.
Ring och beställ illustrerad Juktio nslista!

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB
Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm
Telefon 08 -62 62 61

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
ORDNAR
Numismatisk litteratur

Numismatisk Orden
Sko/.1/· 2-1 , 502 }l Borås. ?.'el~{ou OJJ/ 11 2-1 96
Fråga efter P. Osrerluud.

M~d/~m

av Svnig<'s

!..tynthandlar~s

Fö r<'ning
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DATUM

zs·-

o

vårt

t
insatt pa
Kata\og erhå\\es mo. tÖr 1981 års pris\is·
. o 'prenumeratton
postgu '
''ata\og 50:-)
tor och ~

SVEA

P. S. Vi tar löpande emot
objekt till våra auktioner. Lägsta provision
25:-/objekt.

. ~~ MYNT & FRIMÄRKSHANDEL AB
~r~
~ J!' e
Stureplan 4. Box 5358, S-102 46 Sweden
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Telefon 08-14 46 40
Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro 189-3759. Postgiro 85 96 65-2
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