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Ännu en m edalj av den berömde finske medaljkonstnären professor Kauko Räsiinen: slaget
vid Solferino /859. som inspirerade schweizaren Henri DtiiWnt au ta initiativet till Röda
Korset ( 1863). Medaljen är ännu eu exempel på internationellt samarbete: konstnären frtin
Finland, hesrälfaren f rån Schweiz och tillverkaren i Sverige (A /J Sporrong). Storleken är 35
resp. 45111111 beroende på m emffen. Foto (förstorat): Sporrong SA, Schweiz.
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Torgny Lindgren visar sin tillfålliga utställning i KungL
Mvntkabinettet
och berättar om riksbankssedlarnas ut•.
veckling.
Ola Kyhlberg: Från vikt till mynt. U tvecklingen från järnålder till medeltidens början.
Professor Thomas N oonan, University of Minnesota,
häller föredrag (på engelska) på inbjudan av SNF, Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner m fl om sina
forskningar rörande den islamska myntexporten och
cirkulationen under 800 -talet. Därefter supe till ett pris av
kr ~O inkl vin eller alkoholfritt och kaffe.
Fö rhandsanmälan till supen till kansliet, tel67 55 98,
kl. 10-13 senast tisdagen den 10 april.
Lars O Lagerqvist berättar om svenska belöningsmedaljers historia. Medverkande: Torgny Lindgren.
Auktion (Historiska museerna, Storgatan 41,
Stockholm). Visning från kl. 17.

Övriga mötesdagar: 15/5 (årsmöte, ändrat datum) och 21 /5.
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svensk inblanding i Dabijas elle
Moldovas angelägenheter"'J.
Närmare i minnet borde då ligg
Georg II R ak6cz is aktivitet oc'
Transsylvaniens koalition med M ol
raJa avtal av typ artikel 26 i överens- dova och Valakiet med truppsänd
kommelsen 1705-11-18 mellan ningar av 6. 000 " walacker" mo
Karl XII och Stanislas Leszczynski Galizien 1657 och rna idoviska hjäl~
av Polen·~7 •
trupper mot turkarna 165X- 166061
Rehovet 0\' lokala skiljemym var
Hela läget hade f ö ändrats cftc
troligen stort, och har vid mina sam- Karl X:s och Georg II:s död 1660.
tal betonats från rumänsk sida. Men
Annorlunda var bilden givetvis t
avnämarna, särskilt alla mellanhUnder i handeln mellan nordväst och Polens synpunkt. Men myntninge
sydöst, godtog inte utan vidare ägde inte rum på polskt eller e1
Dabijas egen och därtill otillräckliga polskkontrollerat område. De~
utmyntning. Hellre då det traditio- utom tycks den i första hand t
ne llt pålitliga Rigamyntet o a. Det drabbat polackerna sjä lva. Tabrea
lokala mvntbehovet förefaller där- talar om att den förorsakat en " adt
för lång;ökt som enda motiv för varat de:tastru" , verklig katastro
vilket tvingat polackerna att r
Succavamynten.
L. Präglingen måste betraktas effektivaste sätt och på alla tänkbaJ
som medveten förfalskning och var vägar söka hindra att mvnten infö1
66
ett led i den politiska, militara och des till deras land • Platbärzdis
ekonomiska kampen mellan Sverige citerar också Tabrea: " Die herg(
och Polen under 1600-talct. Den stclltcn l\hinzen waren - in erst,
illasinnade avsikten var att diskredi- Linic - fur den Absatz in Polen hi
tera Rigamynten och bryta Rigas st immt und daher sollten sie de
starka stä llning som förmedlare av dort gangbaren gleich sein ' '.
handeln mellan Öst- och VästeuDen för Polen gynnsamrr
ropa5M
. Pä samma gäng beredde man
sehmdära
effekten, d v s skad:
sig en inte föraktlig privar vinning
verkningarna
för R iga och Sverig
genom det till sin halt unde rmåliga
var
i
sig
välkommen.
Den kan do:
59
mymet . De styrande i P olen var
knappast
ha
varit
nägot
medve[:
även rent personligt engagerade i
primärsyfte
ens
frän
polsk
sida, o·
utmyntningen och efterföljande
man
därifrån
överhuvudtaQ:et
ha
60
tra nsaktioner •
möjlighet att inspirera och ~dirige
Det är Platbärzdis huvudtes. Men
utmyntningen i Suceava.
ocksa den tycks ganska långsökt.
Teoretiskt är väl möjligt,
Den fö rutsätter antingen en egen
polska
kretsar via Boratini utnytt.
politisk respektive ekonomisk aniDabija
som verktyg för en mynt~
mositet från Dabijas sida mot Svegivning
r1ktad mot Sverige. Men d
rige, i varje fall mot Riga. Eller ockmåste
då
ha rört sig om en sä :
så har Dabija, då väsentligen i eget
ytterlighet
osäker polsk spekulatic
ekonomiskt vinningssyfte, fungerat
redan
initialskedet
med distrib.
som rent verktyg för e ller i maskopi
61
tion
pä
polsk
mark
innebar
stol
med de styrande i Polen .
risker,
och
man
hade
just
und.
Det är svårt att urskilja ett ens
tänkbart motiv från Dabijas sida för våldsam intern rt:aktion haft en eQf
animositet gentemot Sverige eller myntförs~imring genom Boratin
dess besittningar, i den mån han aktivitet - att man har mvcket !lvi
överhuvudtaget kände till något o m att se något klart polskt politisl
dem. Snarare borde i så fa ll den ti - syfte bakom Suceavamynten.
Bo rati ni slutligen med sin stari
digare aggressiva svenska politiken
anknytning
til1 Polen. sin aktiva ir
mot Polen ligga i linje med hans
sats
i
kampen
mot den svenska inll
egen och de turkiska överherrarnas
sionen
där
och
sitt obestridliga pc
uppfattn ing.
sonliga
vi
nstintresse,
kan sjä lvfal~
Karl X Gustavs tankar pa diploha
haft
ytterligare
en
a nnan syn 1
matiska beskickningar hösten 1656
frågan.
H
ans
adopterad~.
pols]
till "hospodarerna öfver Moldau
62
patriotism
var
markant.
Andå
f.
och Walackiet"
var liksom det
man
intrycke
t
att
denne
sentic
svenska intresset för vojvaden
Gheorghe )tefan 165 H relativt isole - renässansfigur med sin nyans :
rade företee lser. och kan knappast Lionardo da Vinci mera drevs <
ha motiverat nagon ängslan för den egna nyttan än av luftig id(·

MYNTEN FRÅN SUCEA VA [2]
A v Hans E . Sköld
Artikeln ingår i en serie, som
under den rumänska samlingsrubriken "'Pe faga~ul \.'echilor
relatii Romåno-Suedeze" inletts
i Buletinul Oficial al Patriarhiei
Romfine, Bukarest, l982 nr 1-2,

s162ff.

Syftet med utmyntningen
Frågan skall diskuteras med utgångspunkt frå n olika åsikter inom
litteraturen i ämnet och mot bakgrund av de perspektiv som just har
skissera ts.
l. U ppfattningen att det inte har
rört sig om falskrnyntning i brottslig
avsikt har redovisats av Wahlstedt 5 3.
Man har enligt honom helt enkelt
velat tillgodose Moldovas eget behov av skiljemynt för det legitima
varuutbytet.
Teorin har kritiserats av Platbärzd is5\ enligt min uppfattning med
ganska tveksam motivering: Wahlstedt skulle inte ha beaktat uppgifterna om prägling av samtida inhem skt mynt i Suceava. Varför skulle Dabija· utsätta sina egna mynt,
som väl hade präglats av prestigehä nsyn, för nedvärdering genom att
till verka u t länds k a mvntsorter?
Frågan syns lätt k-unna besvaras.
D et skedde av tvä skäl:
Dabijas egna mynt, som dessutom hade tillkommit bara i begränsad omfattning efter en lång tid utan
inhemsk valuta, vann aldrig tillräcklig spridning varken inom eller utom
Moldova 55 . Särskilt inte i de n transithandel som kännetecknade landets ekonomi. Man accepterade
hellre gamla välkända mynt även
från avhdna utländska regente rs
tid 5 6 .
Samtidigt innebar Boratinis nya
teknik med billigare metallhalt e n
snabbare utmyntning med lägre
omkostnader och ökad vinst. Man
undgick också till en början att för sämra d e n egna valutans reella
vä rde.
Om förfarandet kan kallas " falskmyntning i brottslig avsikt" är snarast en semantisk fråga, inte en juri disk. Något kodifierat eller ens sedvanerättsligt accepterat brottsrekvisit lär knappast ha förekommit vid
ticlen för det påstådda brottet, utöver vad som kan framgå av bilate-
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b

c
a

Fig. 5 a. h och c l'isar owklippta tenar
från Sucem·n i Kristina.~. Carl X Custavs
och Karl X f's nwm1.
d. utklippta dy lika i Kristina.~ IIWIIII •

•
lism. Della står än mera klan efter
Mikot'ajczyks utredning.
l konstellationen med Dabija
framtonar han avgjort som huvudpe rsonen. Men Boratinis inte lligens,
vidstr~ickta erfarenhe t och vittomfattande utblick uppvägdes säkert
väl av den förslagne Dabijas lokala
furstliga maktställning och nedärvda
kä nsla av överlägsenhet visavi en utländsk uppkomling.
1
Att någon av dem skulle h'a kä nt
sig inspirerad av polsk utrikespolitik
ellt:r ha gätt i polskt ledband förefa ller he lt otroligt Nägot avgörande
bevi för a ll de styrande i Polen
skulle ha varit engagerade i Suceavamyntningen har inte heller presterats"".
3. E11 tredje a lte rnati v är att
fals kmyntning före ligger och skulle
vara e tt svar, retaliation, på liknande

•
d

svenska å tgä rder ifråga o m polskt utan all blanda in DabiJa i saken
mynt Visserligen konsta terar Pla t- med åtföljande osäkerhetsmoment
bärzdis~•, att ''solche ve rbrcche- och oundvikliga ytterligare kostnarische Untcrnchmungcn Schwedens der.
Platbårzdis' o rd bevisar d Urför
sind unbe kannt". l samma andedrag
hänvisar han dock till att svenskarna inte mycke t i vad rör syfte t med
i Elbing och Livland hade prHglat Suceavamyntcn.
mynt a v låg ha lt med ett utseende
Retaliation som primärt motiv
liknande dc polska och som sedan förefaller lika osannolik som konsöversvämmade Po len 70• Me n a tt truktionerna enligt 2. ovan. De tta
betrakta denna prägling som falsk- av samma s käl som där anförs med
mynteri, skulle det inte finnas an- särskilt unde rstrykande av riskerna
ledning till.
med den unde r a lla förhållanden
Åter rö r det sig om e n semantisk nödvändiga initialdistributio ne n på
fråga. Och även om man från svensk polsk mark.
sidi inte skulle ha gjon sig skyldig
4. En teori o m m•siktlig diskritill falskmyntning i egentlig mening. minering m· Rigaschillingama avsluhar de t varit polackerna obetaget a ll tar Platbärzdis' avsni tt om motiven
svara med retaliation i e n form som för Suceavamyntningen 71 :
närmast liknade sådan.
Boratinis verksa mhe t var hu vudsakMe n de t kunde man lika vlll o m ligen förlagd till Polen. Diir började
inte bällre ha gjort från sjlllva Polen han sin prägling av polska ko pp<t r-
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se hillinga r enligt beslut 1659 av den
De
myntkommissionen.
polska
väckte väldsam t mots t~nd hos den
polska befolkningen, som vägrade
ta emot dem.
"Det är tänkbart att någon kanske Boratini sjmv - fann på ett
projekt geno m vilket hindret mot en
framgång för kopparschillingarna Rigaschi llingarna - sk ulle avlägsnas.
För dc lti.l fa nns bara e tt m edel:
Diskrimi nc.:ring av de vä lberyktade
R igaschillingarna. Det mälet kunde
man bara uppnå genom ett fö rfaav
Massförfalskning
ringssä tt :
dem."
Härigenom skulle man också nä
samma effekt som berö rts under 2..
d v s att för alltid bryta Rigaschiltingens inflytande i Litauen / Polen.
Misstanken att man vändc sig utes lutande mo t Rigaschillingcn skulle
man avvärja genom att också fast i
mindre antal. utge förfalskade litauiska och brandenburgska schillingar.
M en hypo tesen om e u stöd för de
av Boratini p räglade polska koppar schillingarna ge nom samme Boratinis falskmyntning i Suceava förefal le r blide o logisk och o rimlig. o m den
inte direkt sammanfaller med de
aspekte r som har diskuterats vid 2.
och 3.
5. Till sist skall redovisas en uppfauning som kan s~igas nlirn1ast mo t svara den rumänska synen på fråge s tä ll ningen, näm ligen att nationellt

moldol'iska och rent personliga mo·
tiv skulle överväga.
Dabija Voda stod i tributförhållande ti ll turkiska Höga Porten. H an
mllste bistå s in överherre, sultanen,
med inte bara soldater och förnöden he ter ut an ocksf1 penga r i d en
ständiga kampen mellan de t ouom a nska imperiet. Habsburgväldet
och Polen.
Dabijas egna mynt var inte helt
g_ångbara annat än inom Moldova.
Aven där godtogs dc i mycket begränsad utsträckning, och var snarast att anse som en markering av
Dabijas sökande efter personlig prestige och nationell självhävdelse12•
Kanske var dc enbart e n typ av
provmy nt 7 J.
Borat inis nya teknik ko m därför
väl till pass med dc mera eftertraktade mynten från främst R iga och
Li vlancl, men ocksfl Lit<mcn och
Branden bu rg som föremål för tillverkning74. Man undergrävde då
30

inte heller omedclbart den egna
valutanH.
På längre sikt blev dock den ekonomiska effekte n mins t lika förö dande för Moldova som för Polen'".
Dc nu s ummaris kt återgivna upp fattningen ligger obestridligen nära
ti ll h<!nds. och fö refaller dessutom
log isk t acceptabel sU rskilt i det perspektiv som har diskuterats. Den
kan därför förtjäna att mera ingåe nde skärskådas.
Dabija Vodii behövde reda pengar, liven om den nägo t mera välvilliga förklaringen att dc var avsedda
för tributer till Höga Po rte n eller
anskaffning av vapen" nog inte bör
överbetonas.
Inom Moldova fanns dock bara dyrt
förvärvat utländskt mynt. dtir Rigaschillingcn spelade en viss roll.
Dabija sökte då förs t prägla egna
värdeteckcn. Men dels var utmyntninge n otillräcklig - kanske alltför
kostsam - dels accepterades den
inte i erforderlig utsträckning inom
transithandeln och handeln med utlandet i allmän he t.
Bora tin is ve rksamhe t i det närbe lägna Polen ml\ste under alla omständigheter ha attrahe rat Dabija.
Varifrän initiativet till sam<trhere
mellan dem ursprungligen har
kommit. är i samma nhanget mindre
viktigt' ". Likaså vem - på de skäl
Platb<irldis anför högst sannolikt
Boratini - som väckte tanken på
framstii ll ning av u tilindska mynttypcr.
No teras bör i detta sammanhang
än en gl\ng. att det även före Dabi':'
jas tro ntillträde förekom intensiv
prod uktion av falska mynt avsedda
för Polen N. Det hade varit mera förvä n ande om inte Mo ldova också
hade slilla t sig till de gra nna r, dä r så
skedde. Tahrea nämner"". att polska
mynt förfalskades i Moldova redan
under Stcfanitä Vorlas regering
1517 - 1527" 1•
l nga dokument finns som klart
kan avgöra vid exakt vilken tidpunkt man å te rupptog aktiviteten
vid myntverket i Suceava. eller när
den s iutgilt igt upphö rde 81 • Stoides3
inde lar produktionen där i tre perioder med följande kronol ogi:
Från januari till september 1662
arbetade vid myntverket lokala "silvermästare" som lanache Zliitariul
e ller Bllnarul, son ti ll silvermästaren
Ghiorghi ti1 Argintarul"", unde r direk t ledni ng av finansministe rn
Ghinca. l september 1662 konstate-

radcs vid cn rc.:vision oegentligheter
i myn tve rke ts rUkenskapcr. Ghinea
avlägsnades. och lanache flydde till
utlande t. Dc ersattes av Boratini.
Frl\ n tiden scptcmber/dccember
1662 ledde denne verksamheten i
Succava fram till mitten av 1663. då
han lämnade Moldova.
Efter Ooratini återkallades lanache av Dabija Vodil. Verksamheten fort satte under lanachc och
and ra specia liste r, av vi lka de mest
kii nda iir A lexandru. " banar domnesc'', omkring 1670 och något senare Vasile Banarul~5 • då troligen i
la~i .

Man kan fr~ga sig~•. varfö r myntpräglingen å terupptogs i Suceava
och inte i centralorten la~i. Moldovas huvudstad sedan 1600-talcts början"' . Il ar verksamheten inte tå lt att
synas utan ägt rum i hemlighc.:t? Var
det förklaringen till att den fö rlades
till det nu perifera Suceava och den
vä l omgHrdadc borgen dä r. dessutom n:ira grli nscn till polskt territorium?
Moisil"" tvekar in te a tt beteckna
a kti vi te te n i Suceava som ''fraudulos' '. Också Stoide"• anslute r sig till
denna uppfattning, åt minsto ne i vad
gtlllcr delar av verksamheten"". Dt:t
fanns dlirför tillräckligt motiv för att
undandra den offentligheten ljus.
Förkla rin gc n Ur enligt rumänsk
uppfattning ga nska enkel: Suceava
hade a lltid varit den ort diir dc moldoviska mynten hade slagits. Kvar
fanns kanske också delar av den utrustning som tidigare hade begagnats för myntpräglingen där.
Möjligen spelar in fr~gan o m
Dabija verkligen har haft formellt
t illstånd frl\n sin överherre, sulta ne n. att överhuvud tage t p rägla
myn t. Det förefa ller tveksamt, men
är enligt rumnnsk åsik t mindre re levan t: Till!>tåndet skulle falla inom
ramen fö r den interna självstyrelse
som Moldova tillerkändes under
turkisk överhöghet. Både Moisil
och Wahbtcdt" 1 vill dock acceptera
att en s~ dan mynträtt har förelegat.
Platbiirzdis•z unde rstryker istä llet
berocndct av Pole n. A v den över sikt som jag tidigare har lämnat verkar det d ock uteslutet att något politiskt samhand med Polen skulle ha
kunna t föreligga e fter 1657 och den
transsylvanska koalitionen. Något
annat polskt intresse har knappast
he ller kunnat göra sig giillande i
Moldova. som under Höga Porten

Bild 6. Bor1!1'11 i Suceam. Foto Arta Grafica.

intog e n dire kt fie ntlig hållning
genemot sitt no r ra grannland.
Platbärzdis ä gna r e tt sä rskilt avsnitt93 å t fråga n om myntpräglingen i
Suceava bör betecknas som falsk myntning. l polemik mo t bl a Wa hlste dt94 a nser ha n a tt denna kara kteristi k måste anvä ndas. Ha n kalla r
till yttermera visso utmyntningen
"de t största fah;kmy ntc ri som penni nghistorien kä nner9 5 • Cita te t gå r
ige n i " Sveriges Besittningsmynt"••.
And ra för fa llare a nvä nde r o mväxla nde ' 'falskm ynt ning" e lle r ''förfalskning" i samma nhanget.
Ka nske bör man dock vara litet
förs iktig med de t fördö mande ordvale t. Terme n ''fö rfalskning" lika
väl som ''fa lskm yntning'' kräve r,
som tidiga re ha r berörts. utöve r
numisma tiska aspek ter även juridi s ka brolisrekvisit Med stö rsta
san nolikhet har varken Dabija e lle r
Boratini ägna t någon ta nke a tt de
s kulle kom ma a tt beskyllas för uppsåtlig t brott mo t något inte e ns exis te rande fö rbud a tt i Moldova tillve rka utHindskt mynt, så lä nge de tta
godtogs a v e lle r i a lla hände lser
kunde prå nglas ut hos närmast be-

rö rda pa rt, d v s Pole n97 , och man i de r Falschmiinzerei in der Molda u
R iga oc h Sve rige ä nn u inte kä nde d ie po lnische O brigkeit stand".
Be visföringen fortsätte r: Först å r
till sake n.
S na rast be trak tade de väl Sucea- 1667 be klagade sig Po le n hos Höga
va myntninge n so m e n fortsättning Po rte n ö ver att en senare moldovisk
på och likstä lld me d den polska regent. llia~ Ale xandru ( 1666myn tförsiimringe n, äve n o m ma n 1668) lät prägla mynt med polska
inte d irekt ville skriva o mvärlde n på suve rä nite tsattribut Ur detta vill
näsan med vad ma n gjorde. De t ä r Pla tbårldis 100 och andra läsa, a tt
ju ganska fö rkla rlig t inte minst mot ma n från po lsk sida dittills hade
bakgrund av Boratinis erfare nhe ter to le re ra t prägling i Suceava av " po lfrån sin polska ve rksamhet
ska'' (enligt Pla tbärzdis lita uiska)
He lt uteslute t ä r na turligtvis inte. schiiiinga r.
som särskilt Pla tbärzdis98 vill gö ra
Såväl Mo isil som Tabrea och lliesgälla nde, a tt höga po lska priva ta c u 10 1 cite ra r den ursprungliga kä llan,
intressen ha r va rit involverade äve n e n a nteckning pe r 1668- 03- 22 av
i Sucea va. Med hänsyn till de n poli- de n öste rrik iske greven Franz-Ultis ka ko ns te lla tio n som rå dde. är ric h Kins ki från hans missio n i Po le n
sanno likhe te n d ock inte stor. Vid 1663 - 1668 samt 1671, men näm ner
utprå nglinge n i Po le n a v mynte n bara a tt klagomå l framförts 1667
ka n de dock ha med ve rkat.
( lliescu inte he lle r å re t), ej att de tta
skulle ha varit första gå nge n. Inget
Pla tbärldis
Ur
ge nomgående säkert belägg tycks finnas fö r a t t
mycke t misstiinksam mo t polacke r- man inte re dan tidigare ka n ha prona. Han lägger specie ll beto ning på testerat hos turkarna.
Me n ma n måste också ta i betra kfrågan varfö r Boratini under hela sin
tid s to tl i nl\d hos de n polska ö ver- ta nde, a tt re latio nerna mellan Pole n
he te n. äve n efter 1662 dä man ha de och T ur kie t under l 660-tale ts
full klinnedo m o m Suceavam yn- början inte var av den art att de
te n••. Sva re t skulle vara, att " hinter uppmuntrade till d iplomatiska fra m-
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ställningar. Därtill kommer. och det
är mera väsentligt, a tt Polen var härt
engagera t i krig mot Ryssland fram
till freden i Androssovo just 1667,
dä man måste avträda Ukraina öster
om Dnjepr till d etta land.
Man bör, såvitt jag förstår, lägga
mä rke till det tidsmässiga sammanhanget och den nya anledningen för
polackerna att efter fredsslutet
o medelbart söka konsolidera sin
sydöstgrli ns och därvid också bevaka sina intressen i Mo ldova i början
av en pe rio d, som redan 1672 lede r
till ny militär konfrontation med
Höga Porten.

Syntes
Samma nfa ttar man d iskussione n,
framtonar följande bild av myntpräglingen i Suceava.
Dabija Vodä tillträdde 1661 tronen i ett moldoviskt furstedöme som
under 300 ä r hade kämpat för sitt
överlevande än med, än mot alla sina närmaste g ra nnar.
Polen, som redan vid 1400-talets
mitt hade sökt pe netre ra lande t men
sedan fö rlorat initia ti vet, hade in vecklats i nya strider om Moldova,
som i stort sett hade pågätt frän
1500-talets sista å r.
Tatarerna hotade landet så sent
som 1659' 02 • och Transsylvanien hade päföljande år förm ått Moldova
till a ktiva politiska och militära ställningstaga nden mot såvä l Polen som
Turkiet.
Habsburgarnas kamp om inflytande i Ungern gen te mot Turkie t,
som både direkt och med hjälp av
Transsylvanien och dc båda övriga
rumänska länderna sökte tränga
fram mot Wien, hade i hög grad berört Moldova. Transsylvanie ns egna
planer på U ngern affekterade också
Moldova. inte minst i de läge n där
det protestantiska tra nssylvanska
fursteh uset s tod i eller sökte allians
med Sverige.
Turkarna hade under hela 1600ta le t med ko rta intervaller till- och
avsa tt de n e ne mo ldoviske vojvaden
e fte r den andre. Ibland figurerade
tvl\ vojvader samtidigt med stöd
frä n skilda Higer utanför Mo ldova.
Efter Transsylvaniens bortfall genom Georg Il R~k6czis död 1660,
och med Polens svårighe te r i ekonomin och militärt mot ryssarna.
hå rdnade det turk iska greppet om
Moldova.
Dabija sökte efter trontillträdet så
go tt det var möjligt värna om lan-
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dc ts oberoende och framför allt o m
sin egen rö relsefrihet Samtidigt
mås te han visa den följsamhet som
H öga Porte n förväntade. Detta
krävde tributer med både kost nadskrävande militärt biständ och reda
pengar. På något sätt måste de skaffas fram .
Po lens krig mot svenskar, ryssa r,
kosac ke r och turkar hade medfört
e konomiskt kaos, där myntSpekulationer på d e n polska ma rknade n
blev e tt fö r gra nnarna mycket lönande geschäft. Tendenser till d e t
kan iakttas redan från 1600-talets
förra hä lft. l och med Boratinis valsve rkspräglade kopparmynt når destruktionen sin kulmen.
Det lir svårt a tt se nägra primära
politiska syftemå l med d en prägling
och utprångling av underhaltig t
mynt som alltmer ökar o mkring
1660. De facto riktar den sig i första
hand mot polska nationella intressen. När de t gäller Suceavamynten
är h uvudsyftet uppenbart privat
ekonomisk vinst
Var detta syfte kommer in på skalan av tä nkbara bidragande moti v
till utmyntningen är däremot mera
osäkert. Flera steg kan ligga på
samma tidsplan. Möjligen kan man
s kissera följande kedja:
- brist på likvida medel, särskilt
s kiljemynt
- nö d vlindigheten att i e tt militärt
la bilt Inge mellan Turkiet och
Habsburg - Polen fullgöra påforpenningtributer (vilka
d rade
dock to rde ha fullgjorts i annan
och för de kräsna turkiska överherrnrna mera acceptabel valuta)' oJ

- den t radi tionella rumänska sträva n att i någon form, o m så bara
symboliskt, hävda landets och
den lo kale härskarens egen identitet
- svårighe te n att fä egna mynt godtagna inom och utom Mo ldova
- den utväg som erbjöd sig genom
Boratinis nya teknik, och det inte rna läge i Polen som gjorde det
möjligt för Dabija att till fullo utny ttja denna under direkt ledning
av Boratini själv
- den egna vi nningen genom ett
luk ra tivt gesc häft "i tiden".
Med detta resonema ng skulle Suceavamyntninge n logiskt passa in i e tt
histo riskt. ekonomiskt och geografi skt sammanhang som gö r den lä t-

tare att förstå ä n spekulationer om
diverse intrikata men obestyrkta syfte må l. som redan i en planering har
måst te sig högst tvivelaktiga eller
t o m kontraproduktiva för dc in blandade pa rte rna.
Mera vid s idan kan självklart andra omstUndigheter ha spelat in:
- privat vi nstintresse även bland
höga polska kretsar i s trid mot
nationens ge mensamma blista
- personlig rancune mot sve nskarna hos Boratini, om ä n knappast
hos Dabija Vodä; Platbårzdis'
undran' 00 • o m Boratini plötsligt
började uppträda som polsk patriot. medan han i själva verket
var italienare, är mot den personbeskrivning som har läm nats inte
alls så orealistisk som den verkar i
c itate t
- en i Pole n välkommen sekundär
e ffekt på Rigaschillingarna, polsk
re talia tio n, etc
Men inga sädana omständigheter
kan ha haft någon avgörande betydelse.
Till s ist bara e n from önskan.
Ä ven o m Pole n - liksom a nd ra
gra nnländer - periodvis utövade
någon form av kontroll över Moldova. rörde det sig aldrig om e tt område som var polskspråkigt e ller införliva t med Polen. Låt oss dlirför i
fortsä ttningen s lippa se den po lska
stavningen av det rumänska Suceava.
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Caiet

Utred
ordensväsendet!
En debattartikel
A v Leif På hisson
I enlighet med beslut i ordinarie ordenskapitlet den 26 april 1974 och Kungl.
Ma_i:ts orden.sk ungö r'Clse den 6 Je\.:ernber
1974 (SFS 1974:768} har utddan deL av
utmärkelser inom Je sven~ka riddarordnarna ril l svt;:nska med bmgare upphört fr.o.m . den 1 januari 1975 . Samma
dag trädde dc nya stadgarna för Kungl.
Serafimer- och Nordstjarneor·dnarna,
fastställda i extra ordenskap iEd den l7
december 1974 , i tillämpning. Enligt dt;:Ssa har i'rä m st Nordstjärneorden än d rat
ka raktär och kan numera pä förord av
regeringen t'ndast förlänas utländsk medbo~gar;- och därmed iämsW\Ie$ ~~at$
lös ;om är basat! utom riket - på gru nd
a v personliga insa tser fö r Sverige eller
för svensk! inLre.c;se; orden användes
dock även alltjämt enlige tidi g<~ re tilllämpade grunder såsom belöning vid
statsbesök och motsvarande evenemang.
För att markera den förändring som således imrätL beträffande det svenska ordensväsendet h<Jr ansett<, lämpligT att
ändra bandet till Nordstjärneorden denna orden har numera ett ljust rndlanblått band med gula kan li;'r i ställ et för
de( tr<Jd itionell a svarta frän instiftandet
år 174R - liksom aH uppdela dess riddar[!rad.
rÖr Kungl. Svärds- och Vasaordnarna,
ink!. Svärdsordens krigskms, äro de
äldre ordensstadgarna, fastställda d en
22 mars 1952, all tfort gällande, frånsett
att des ~a ord nar ej längre förlänas. För
Kungl. Carl X I ll: s orden, vari från borlseLts--i KunQJ. Maj: Le; proposition 1973 :91
7), gäller dess ursprungliga stadga,

is.

fa stställd den 27 maj lRll , med senare
ändringar och tillägg; efter 1973 bar utdelning av denna orden - förutom i två
faJI ar~ )974 resp . 1976 (Utnämning (IV
danska och isländsk <~ frimurarordnarnas
nya stormäslu re) - .såsom o fficiell vä rdighet först återupptagiLs under l Y!lO.
Bctr. övriga krigsdekorationer överlämnade 19 51 å rs krigsdekorationskummine (KUK 51) sin utredning till överbefä lhavaren den 20 februari 1952. Något
beslut med anledning av kommittens föro;;lae fattades varken då eller senare. Det
l1<1 ~ från sakkunn ig t hå ll framhållit 5, at1
det sven sk a krigsdekormi omsysternet.
med hänsvn till försvarsmaktens fon ·
!:!åcndc ut~eckl i ne och mot bake,runden
udändska erf~;·enlleter, är i b'"ehov av
en allrna n översyn: en event. dylik lär
f. n. förbereda s inom a rrnestaben. Statutcrna för medaljerna för tapperhet i
fä lt och för ta pperhet till sjöss fa stsWildes sakdes redan genom kungl. brev
den 24 mars 1807 oc:h de ej upphävda
bestämmelserna - fr ån år 1789 - för
>lÖrlogst1onans hederstecken )> äro lika
föråldr<~de. En arbetsgrupp inom sjöfarlSSiyrelsen utförde 1964- 67 en över~y n av möjligheterna att belöna insatser
vid sjöräddning, som utförts med fara
för eget liv eller eljest under synnerligen
svåra förhållanden ; en P.M. framlades
<'lr 1967, men har icke heller föran lett
något regerings beslut Ufr liksdagsmotion 197R/79: 1552- .AU 1979/ 80: l) .
Kungl. ~l aj :r godkände i konselj
(finansdep<utementet) den 12 juli l Y74
mymverkets fö rslag till ändrat ut för<~ nde
av de kungliga bclöningsmedaljerna_ r
praktiken utdelas av regeringen numera
endast guldmedaljen !flis quorum meruere lubores i ett mycket begränsat antal - ären 1976 , 1981 och 1982 även exemplar a v den exklusiva 18:c storleken
med guldkedj a (ti ll Jacob Wallenberg,
Birgit Nilsson och fd . hovrä ttspresidenten Gunnar Lagergren) - medan fr{l ga
om tilldcln in,Q a v utmärkelsen (bl. a. medaljen) För nit och redlip,het i rikel.<>
l)äns l prövas av den myndighet dä r arbctstauar·cn är anställd. om ei överordnad n;yndighet bestä~mer arm<Jt (SFS
1974:225, 3 §); för att bedömningen skall
bliva t;:nhetlig bör beslut ej fattas på lägre
än regional nivå (SPN till ämpningsföreskl ifter den Il nov. 1974). Sisu\ämnda
utmärkelse har i-iven under senare år diskur eraLs i rik sdagen (motioner 1975/ 76:
l!l 50 och 1':176/77: 1273 sann 197R/79:
1530- AU lY79/~lO :l ). Chefen för mrikesdepa rtementet bt'.S lö t i departemcmsprotokoll den 7 juni l97ti om stiftande av en medalj - i guld av 6:c storl ~ken (med Konungens bild på åt:;idan
och ~tora riksvapnet pa frånsidan; rik sarkivers heraldiska sektion utg. dnr
167/ 75) - för förtjänster om urrikesförva{mingen , vil ken medalj får tilldelas
dels vid svensk utlandsmyndighet lok alt
anstä lld per·sonal , som pä grund av främ mande medborgarskap inre kan komma
i fr~1 g a för utmä rkelsen för nit och red lighel i ri keb t jä n ~ t (NOR), dels hono-
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rärkonsul som ime kan förläna~ svensk
orden. Samtliga nämnda medaljer häras i
det år 1841 in förda blåa bandet med
gula kantramle r.
l ho vprowkol l den J 4 februar i 1975
fastställdes bestämme lser (ändrade d e n
(i okwbcr 198 1) angående av H . M.
Konungen utdelade medaljer: K on ungens medalj, Litteris el arlibus, Prins
Euf{en-me daljen. Prins Carl-meda (jen
och Serafime rmedalje n- med undantag
för den förstnäm nda kunna dessa hu vudsakligen förlänas för litterä ra och konstnärl iga samt humanitär a fört.iämte r.
Därjämte må nämnas, a tt H. M. Konungen i hovprotok oll den 28 februari
J 974 behagade bifalla eu antal fram-

st ä llningar om tillstånd at L låta prägla
och utdela s. k. hal vofficiclla medaljer,
försedda med H. ;'>..1. Konungen s bild och
kungl. krona. Denna kategori, vari ä ven
ingå vissa medaljer med ä ldre t illständ,
har beräknats till nära 90 instirution er
och o rgan isat ioner, vilka utdela - mer
eller mindre o fta - över JOO o lika medaljer; Je sLå emcllcrrid under riksdagens
insyn lika litet som andra enskilda medaljer .
Det kan syn as. att det offcmliga belöningsväs cndet i Sverige är väl t illgodosell med alla dessa medaljer. Så är emellertid i ck e fallet, delvis beroende p<i all
varje medalj har etl mycket begränsat

användnin gsom råde - en idrottsbragd
k an Le :x. uppmär harnmas men icke
samhällsinsatser av bestående värde.
vi lka förut kunde belönas med utnämning inom någon av de numera )) a V ·
ska frade)) riddarord narna. Om de svenska ordnarna har fr·ån ofriciellt häll
sagts, a tt dc l>Utgör en ändamålsm lig.
högt. uppskalla d och föga kostnadsk rävande form av belöning, vilken hos vederbörand e moltagare skapar en good
willför vån land, som svårligen kan uppnås medelst utmärkels er av annat slag)>

het bruk a markera denna med att '>narasr
anska ll a nat ionalsång , flagga, ri k.svapen
och minst en orden! l'v1en orden.svä.sendet
florera r även i gamla st a ter. Veterligt instiftades således under år 19i3 fem nva
ordnar, därav tre i republiken Kor~a
()) Sydk o rea))), J9i4 sex, därav rvå i
Sovjetuni onen, och J975 enbart i brin iska samvärJde sländ er tre stycke n ~ Frankrike hade en .stor o rd en~ret'o rm - på de
Ga ulles initiativ - ar 19t'i3, som visserligen medförde a ll 16 gamla ordnar ersattes med en enda nv. mellan 1969 å rs
ordensrefo rm i Ncd~riänd erna innebar
at t den gamla Oranien-h usorden uppdelades i fyra grupper, varav en - Kronorden - reserverad es för utlänninf:!ar.
Sedan några å r diskuteras i _c;istnä m'nda
staL en ny reform . dennagangav la nde ts
vanligaste civila och militära förtjänstorden Oranien-N assau-ord en. var.;; medaUer ej längre anse. >> demokratiska )) ~
1 den seriösa d ebauen i Storbr itann icn
lameras då och då tanken p<i en .särskild
>lston> riddarorde n - motsva rande den
engelska Strumpeb andsorden och skotska Tistelorde n - för Wales, mellan
l>Order of the British FrnpirC)) ej längre
anses motsvara verkligh eten och därför
i vissa kretsar anses böra er.säuas med
en ny. Såsom bekam innefa!lar det officiella belöningssystemet där - accepterat av alla politiska partier - ä \'en
förlänand ct a v parskap och heJerstitla r
( »kniglus bachelon> med prefixet •>Sir>>

- för vissa kvinnliga ordensinnehavare
»Dame>>) uch i ilehzien hand lä !!ger
>>Service dc la Noblessc>> under u t rikes·
m iniqerict - under detta sor tera även
ordensäre nden - årligen m inst ett par
dussin a nsökn in~a r (ofta egna) om adelskap, vilka i ej så få fallleda till kungligt
bifall, medan i Nederländ erna numera
endast ut ländska adebmän som n a t u ra-

lisera ts säsom nederländ ska medborga n
kunna » in förliva s» i den n ederländsk!

adeln (regeringen Erlander gjorde på su
tid n agot liknande) . l Öo;terrikc, Sllii
1919 >>radikalt » avskaffa de adel ( ä ve;
adelsnam ncn), ordnar och titlar genot:
en drakonisk la!!. so m o fficiellt,. ä nnt
gäller· men knappast iakttages i den all
männa världen, mdela håde förbundsr:
publiken i Wien och dc olika förbu nd!
länderna . dvs. delstat erna , ordna r od
amlra utrnärkeh etccken samt - ej mim
- titlar såsom >> HofraP> m.n . Dc Oi
riciclla titel förlän ingarna i Finla n d bergsräd, kommerse råd, försäkringsrår
b eskattning sråd, häraJsråd , trädgård<
råd, so<.:kenråd osv . - tendera ej er
mim k a, snara re tvärtom; så nyligen w
d en 25 novernher 1977 inst iftade

rm

dent Kekkonen »militären s förtjanr
medalj» (Finlands författni ngssamlin
I977 :83i). Danmark fick 1978 ett nr
fört jänstteck en fö r 25 å r som reser
o rfi ccr, medan den ~oci al demo kratisl
västty'>ke fö rsva rsminister n 19RO lät i1
stifta ett )>Ehren zcichen der Bu n d~
wehr >> i fyra grader; uppkomm en krili
avvisade han med: »>ch sehe nicht eir
warum cin sokher Dank mit demt
kratischer Verrassun g nicln ven~inb
se i n so!l>>.
Det är i år 10 å r !>edan riksdag:
senast de batterade - den 6 jun i - er
d ensfrågan med den konsekvens som at
f ö r des i i nled ni n gen. U n der dc borgf
liga regeringar na hände - emot mäng;
förväntan - intet. Den allmanna deba
ten bör emellertid hållas vid liv och u
mynna i cu krav på en offent lig um
ning av oruensväs en de[ m.m .. viJk:
givclvis endast kan leda till au ert her
straris k t riksdagsbe $luL med alla dess i!
konsekvenser upphäves .

(ABU 1969:14, s. 6). En sedermera i nom

st a t. s räds bered n ingen o c h fin a nsdeparterncntet upprättad promemor ia (Ds Fi
1972 :5) avo;åg ordnar och medaljer. »De
sades utgöra ett dualistiskt - och därmed icke önskvärt - system för belöningar till statligt a nställda. Det kan
emellertid ifrågasätta s om icke d että är
en febyn . före teelser behöver inre slå i
oförenlig motsats för all de har ol ika
uppgifter an fylla. Va rför en !>ärskilt förtjänstfull gärning i motsats till en långvarig arbetsinsa ts !nte skall hclönas av
staten har ej motiverats i den di gra m redn ingsappar atcn. Aven en ha::-tig överblick av det imernatio n clla ordensväs ender visar au en sådan uppfattnin g ide
dda~ a v omvä rlden. Ord nar och medaljer u tgör två varandra komplette r a nde fö reteelser, båda till gagn för )arnhället ».
Så längt förre ~ latsherald iker n C. G. U .
Sc.:h e!Tcr i De Kungl. Svenska Riddarordnarna 1975, Stoc.:k holm 1976, s. 21.
Det är gansk a lätt atL konstatera , att
t .ex. stater med nyvunna själ vständig-
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Guldml'da ljen I/lis qounmr memere
b o res. 5:e sw rleken (24 mm ), urd1

Nordstjär neordens nuvau11ufe riddarteck en: 2:a klass. Foro Tom Ben;mth,

Alm.

'

1
rned Konrmg Carl X V l G ustal~ t
( 1983). /)en belönarles namn !(rwr
nwnf!m (tidigare upphöjd. priigl~ut' m
F01o 1/a.'ise Hi ingden. Göteborg.

..

..

KRING OVERLAMNANO ET A V
BELONINGSMEDALJER [5]
Vi fortsätter denna serie med tvft
notiser.som visar hur kommerskollegiet iakuog kravet på o iTentl ighet
vid överlämnandet av belöningsmedaljer.
Kungl maj:t hade Iiiidelat bokbindaren H ans Christopher Richter i
Stockholm l/Ii~ quommmemer(' Iabores i guld av den större storleken.
Sedan kun gl maj: t i skri velse den 29
maj 18 16 befall! kommerskollegiet
all överlämna medalje n.
så ha r kgl. collegium till fullgöra nde
häraf den lO sistlidne juli i förekallat
bokbindaren Richte r och låtit vid
öppna dörrar för honom uppläsas
kongl. maj:ts högstberörde n(ldiga
skrifvelse samt derefte r tills tällt
Richter nämnde medaille af30 ducaters vigt.
(16.8.1 816)
Året därpå fick kommerskollegiet,
genom kungl maj:ts skrivelse den 29
januari 1817. befallning att överlfimna ett exemplar av samma förniimliga utmiirkelse. som tilldela ts Fabriks-Bolaget J ÖbergsEn k a & Comp
i Stockholm.
Till följe a f denna nådiga befallning
blef den 31 sist l. ma r5 fabriks-idkaren J oh. Eric Öberg. h vilken inställt
sig å Fabriks-Bolagets J oh. Öbergs
Enka & Comp:s vägnar. i kgl. collegium förekallad och för öppna dörrar underrättad om innehållet utaf
kongl. maj:ts hög tbcrörde nådiga
skrifvelse. hvarefter ofvann iimnde
rnedaille af 30 ducaters vigt till
Oberg öfverlemnades.
(6.5.1817)
"Vid öppna dörrar". "för öppna dörrar". måste innebära all de av a llmänheten . som hade lus t att närvara
vid medaljöverlämnandet s~so m
åskådare och å hörare, fritt kunde
stiga in i kommerskollegiets sessionssal .
Niir en belönings medalj vid ett tillfälle hade blivit överlämnad på
landskansliet i Jönköring. kungjordes detta sedermera i vederbörande
församlingskyrka.
Såsom ett vedermäle af nådi gt
välbehag mot 9.rganisten Eskil Magnus Rendahl i Olmstad. Vis ta hiirau.
i anseende till hans vitsord:-tde för-

tjenster såsom landtbrukare och
vaccinateur samt berröfvad nit och
skicklighet vid inre och yttre sjukdomars vård och botande har. i anledning af s:\ viii landshöfdinge-embetets som sundhets-collegii underdåniga hemställan. kongl. maj:t i nåder tillagt bemälde Rendahl e n guldmedai lle af största s torleken med inskrift: 11/i.l'. quomm meruere /abares. a tt bära på bröstet, hvilket hederstecken blifvit Rendahl å landscant z lie t orrenteligen tillstäldt och
sedermera derom i sockne-kyrkan
kungjordt med uppmaning till ädel
tänan i medborgerliga förtjenster.
som en vis och god konung alltid
uppsöker och med sin nåd belönar.
(3.9. 1817)
Hall- och manufak turrätten i Norrköping löste problemet om o ffen tl ighet genom att förlägga ett mcdcljöverliimnande till en kyrka, efter
gudstjiins tens s lut.
Sedan kongl. rnaj:t täckts i nåder
tillägga fabriks-rnechan icus Anders
Alm den mindre medaillen i guld
med omskrift: I/lis, quomm memere lnhores såsom vedermäle af
kongl. maj:ts nåd iga uppmärksamhe t på Alms berörnliga skicklighet
uti den n yttiga slöjd han idkar samt
derjemte i nåder befallt. att denna
medaille sk ulle af hall- och rnanufakturrätten till Alm öfverlemnas.
så b lef till underdånigaste å tl yd nad
häraf efter slutad gudstjenst i S:t
Hed vigs kyrka här i s tade n söndagen den 20 innevarande förberörde
rnedaillc offentligen tillställd Alm af
undertecknad hall- och manufac turrättens ordförande. som dervid höll
ett för tillfället lä mpadt tal. Norrköpings hall- och manufactur-rätt den
25 august i 1820.
Daniel Weijerin .
handels- och politieborgmästare, R.K.V.O.
{20.10.1821)
"S:t Hedvigs kyrka" i not isen här
ovan ä rett märkligt misstag av borgmiistaren Weijerin . Kyrkan heter
e ndast Hedvigs kyrka: den byggdes
1670-73 och fick s itt namn efter
drottning Hedvig Eleonora.

sammankoms t i akademien för dc
fria konsterna :
Den silfverrn edaille med ko nungens höga bröstbild och inskrift å
andra sidan: lllis quorum meruerc
labores. som för 31 års trogen och
redlig tjens t kongl. maj:t täck ts i nåder tillägga vaktmästaren vid kongl.
academicn för dc fria konsterna och
vid kongl. öfverintendentscontore t
Gustaf Ohrström att af honom uti
hvitt sidenband bäras på brös tet.
blef uti sammankomst den 19 sistl.
mars bemälde Öhrström tillställd af
kongl. acaderniens praeses, som
dervid uttr yck te detta samfunds tillfredsställelse att se den rättskafTens
tjenaren hedrad med en ko nglig utmärkelse.
(15.4.1831)

T. L.

Kungl Myntkabin ettet
Stat ens m useum f ör
m yn t-, m edalj- oc h
penninghistori a
Narvavagen 13-17,2 tr
Stockhotm
(Buss nr 42. 44 och 69
ti ll Historiska museerna,
tunnelbana till Karlaplan )
Basutställningar: Svenska mynt
från alla tider: svenska besiHningar:
medaljkonstens historia och svensk
historia i medaljform. Smärre tillfälliga utställningar ordnas kontinuerligt.
Museet:
Tisdag - söndag 11 - 16
Måndag slängt
Besökstid: tisd 13- t 6
Postadress: Box 5405.
114 84 Stockholm
Tel: 08-783 94 00

Löften, löften....
Vårt reportage om medaljutställningen i Florens som
av u trymmesskä l stä över
till apri l.

Följande notis berättar om ett högtidligt medaljöverlämnande vid en
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Nordisk Numismatisk Unions möte 1983
Som vll rd fö r Nord isk Numismatisk
U nio ns mö te 1983 stod Sverige och
Svenska Num ismatiska Före ninge n.
Mö te t avhölls under tv3 dagar i s lute t av
september. närmare bestämt lördagen
den 24 och söndagen den 25.
Som plats för Unionsmöte t hade Da·
larna utvalts. Skälen diinill var nera.
bland annat landskapets stora betydelse
för svensk numisma tisk historia och att
e tt nytt myntmuseum just öppnats i
A vcsta. D ä rtill korn möjlighe te n fö r
mötesde ltaga rna a tt besöka Stora Kop·
parbergs gruva i Falun.
Mötet hade planerats ~ att fOrhandlingar och föredrag i huvudsak hade för·
lagts till lördagen i Falun och söndagen
ägnades 3t besök i myntmusee t och gruvan.
Mötesdeltagarna. som var 36 ti ll anta·
Jet från samtl iga no rdiska llinder ink lu·
sive Isla nd. samlades på lördagsrörmid·
dagen i Grand Hotels lokaler i Falun där
första dagens begivenheter ligde rum.
Mö tet inleddes - efter att ha öppnats
a\ Svenska Numismatiska Förenineens
ordfårande Göran Bergenstråhle - med
minnesord öve r fvra stora numisma tiker
som gått ur tiden under år 1983.
Georg Galsters oc h O tto Morkilolms
stora numisma tiska insa tser belystes av
J 0rgen Stcc n Je nse n (n u chef fö r De n
kg!. Mont - og Medaillesamling. Köpcnh:~mn). l .eo H:tn<:en< minne r.-ckn:~dc<

a v Dansk Numismatisk Fore nings ord fii·
randc P~.: h.: r Hamme rich och Lars O
Lage rqv ist. c hef för Kungl. Myntkahi·
ne tte t. Stock ho lm. herli tl ade o m Ulla S
Limler We lins vetenskapliga verksamhet
inom orientalisk och ~vensk numismatik.
Dc avlidna hyllades med en tyM minut.
NliMa programpunk t var den intressanta prc<en ta tion som gavs av Lars O
Lagentvist över la ndskapet Dalarna.
Han fo rt sat te sedan med e tt ftlrcdrag o m
e n av v~ ra namnkunnigaste rnyntmllstarc. Marcus Kock. som va r verksa m
under 1600-talcts förra hlllft. främ~t i
Ave~t a och Nykiipmg.
Ur dc unionsfiirhandlingar \(lm höll~
därdter m~ anfOra< fåljandc : Tv~ nya
fullvärdiga medlemmar invaldes i Unionen - Gunnar Ekströms profcs~ur i
numi~ma t ik och penninghistoria vid
Hu manistisk-Samhä llwcte nskapliga forskningsråde t i S tockho lrn oc h Myntsafna·
rcfclag ! ~lands. Reykjavik (Islands
Numismatiska Förening).
SJX.'Cicllt glädjande är att samtliga
nordbka Hinder har säte och ~tiimma i
Unionen genom att den isliind~ka föreningen nu blivi t invald som medlem.
Utfnrligare referat av mötesförhand·
lingama fi nns att stude ra i komma nde
nummer av No rdisk Nu misma tisk Uni·
on s Med lemsb lad (NNUM).
Den Ekströmska professuren' inne ·
havare Brita Malmer hHII efter mlitcs-

fö rhand lingarna e tt mycke t uppska ttat
fö re drag med speciell anknytning till
Dala rna " Myntfynd frll n Mo ra . Le ksand
oc h G udsbcrga. Da la rnas vik ingatid och
medelt id i numismatisk be lysn ing".
Lördagen~ program avslutades med
gemensam unionsmiddag i Grand Hotels
~cstaumng. För att celebrera sitt in träde
i u nion ~gcmenskapen bjöd den isländska
föreni ngen p~ e tt glas cha mpagne före
middage n. E tt uppskattat inslag!
.
U nio nsmi dd agen
geno mfö rdes
1
mycket posi tiv stä mning och ncra deltagare framförde sin uppskatt ning av de t
sätt p!! vilket s ,·enska Numismatiska
Föreningen arrangerat unionsmötet En
n" anda för och Just till ett fördjupat
nordiskt sama rbete ku nde tydligt avlil<as
hos dc deltagande delegaterna och ob·
servatöre rna.
Sö ndagens p rogra m bö rjade med besök i vlirld cns i drift vara nde ä ldsta
gruva - S10ra Kopparberg. Vackc~t ut·
styrda i hjlllm. ordngefärgad reg~Jac~a
och stövlar fick deltagama ncdstrga trll
67-metersnivån för att där under sakkunnig ledning bekanta sig med forntida
och nu tida gruvbrytning. En upplevelse
för många av de ltaga rna.
. . .
Efter gru vbesö ke t och e n kort v1srt 1
mu see t gic k f;lrdcn till A vesta. dä r To rbjö rn Lind i jlirnverkets Cl ublokal hö ll
föredrag om "Datate kn iken i numism~
tikens tjänst". Da tatekniken triinger m

Frhn 1•iinster: Allan Hansson Sktines N um. Fiirl'lling. /?agnar Borg /J/ands Nu m . Förening. Kolbjöm Skaare Unil·ersitets M,rntkab.
Oslo. Nils Lindberg N umismatiska Föreningl'n i Finland. Giiran 81'ffll'nstrtlhle Svenska Numismatiska Fö reningen. Peter
Hammerich Dansk Nwniwwtisk /:Orening. A ''eSUt Myntmu.w un.
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på snart sagt alla områden s!! ock inom
numismati kens och det k;indes värdcfullt a tt fil en inblick i vad so m kan
komma att bli av stort värde för den
framtida forskn ingen.
Avesta Jernvcrk bjöd e fter föredraget
på lunch och därefter kunde mötesdel tagarna vandra till det nyöppnade
Avesta Myntmuseum. Museet. som
byggts för Avesta Jernverks mycke t fina
samling av svenska mynt. sammanbragt
av generalkonsul A. Ax:son Johnson.
har som skapare Bertel Tingström (härom har redan berättats i denna tidning
hösten 1983 ). Under hans ledning kunde
deltagarna njut a av ett myc ket vnckert
och smakfullt utformat museum och
speciellt studera den magnifika plåtmyntsamlingen (950 plätar. varav märk tes 10 daler s.m. 1644 och 14 stycken
8 -dalcrsplätar).
I och med besöket pli Avesta Myntmuscum avslutades 19R3 lirs Unionsmöte.
Värdskapet fram till och med nästa
möte 1985 övertogs av Dansk Numismatisk Forening. vars ordförande Peter
Hammerich framförde sitt och deltagarnas varma tack till Svensk Numismatiska
Föreningen för fina arrangemang oc h
hälsade alla hjärtligt välkomna till
Köpenhamn 1985.
TorbjömSwulquisr

Stort lager av SVENSKA
MYNT frän medeltiden till nu,
sedlar, guldmynt, p lå tmynt,
UTLÄNDSKA MY NT från
ant iken till nu.

G RATIS P RISLISTA SÄNDES

PÅ BEGÄR AN.
Vi köper sam larmynt.
silvermynt, guld och silver i
a lla former. (Ä ven byte n)

Ändring av myntserien
utredes
R ege ringen har me d beslut den 2
februari reage rat på Myntve rkets
skrivelse,
tidigare
refererad
i
MYNTKONTAKT/SNT 1983:6, s.
140 (Svenska Numismatiska Före ninge ns härav fö ranledda remissskrivelse ä r å te rgiven i nr 7. s. 166167). D e n har medg ivit en utredning
av fråga n om införande av ett skiljcmynt om l Okro no r. Vid ett följande
sammanträde den 9 i samma månad
beslöts föreslå riksdage n e tt indragande av va lö rerna S och 2S öre
fr o m l juli 198S.
Om denna utredning resp propositio n skull e leda till att förslaget i e n
eller a nn a n form ge no mfö res, ko mme r d e t att kräva ytterligare ändring
av Lag om rikets my111 av d e n l 7
dece mber 1970 (SFS nr l 028). ~ 3,
som lydde: " Myn t s kallfinnas i följande namnvärden. nämlige n fem
kronor. en krona. femtio öre, tjugo-

fem öre, tio ö re och fem öre. Dessutom får mynt med ett namnvärde
av tio kronor finnas". Hade denna
formule ring bibehållits, hade åtminstone skiljemyntet om tio kronor kunnat införas utan vidare. Men
en iindring har redan skett med anledning av att högre nominaler i
form av minnes- och jubileumsmynt
tillkommit åren 197S-83, nämligen
50, 200 och slutligen l 00 kronor.
Den sista meningen fick genom
kungörelse utfärdad den 7 maj 197S
(SFS nr 170) följande lydelse~
..... Dess utom får minnes- och
jubileumsmynt med andra namnvärden finnas".
Skall nu ej blott ett vanligt skiljemy nt om tio kronor införas, utan
även nominalerna S och 2S öre indras eller å tminstone ej längre präglas. måste hela paragrafen få en
annan avfattning.

LLt

Kinakommittens medalj
Kinakommitten lät år 1929 prägla en
till sitt ut förande ovanlig medalj.
Den var ämnad att hedra Kinakommittens kanske främste mecenat
kaptenen Henric Westman. Meda ljen överlämnades 21 november
1929. Denna är den första av en rad
meda ljer som utdelats för att hed ra
Kina-forskare.
Medalje n, som är utförd i brons ,
är av ett ganska sä reget slag. Som
förebild till densamma har man valt
ett av dc utsö ktaste förern ålen bland
Nationalmuse ums Östasiariska samlingar (eget museum genom Kungl.
Maj:ts beslut av den 17 april 1959)

a v kinesisk konst, en sällsynt vacker
bronsspegel från det 3:dje århundradet f. Kr.
Minnesgåvan består av två bronsföremål av fullkom ligt lika storlekar, 105 mm i diameter. Det ena är
en i varje detalj trogen avb ildning av
den mer än tvåtusenåriga bro nsspegeln. Det and ra bär inom en ram,
liknande b ronsspegelns, en inskription som lyder : TILL/H EN R IC
WESTMAN / MED/K l NAKOMMlTTENS/TACK. Frånsidorna är
blanka. Medaljen har utförts av firman Sporrang & C :o.

JA ENSSONS MYNTHAND EL
Postadress- Prästgä rdsgatan 15A
752 30 UPPSALA
Tel. 0 18/10 64 86
Butik- Väderkvarnsgatan 32 (Vid
.. Vaksala torg nära Centralstation)
Oppe t tors. - fredag 11.00- l R.OO
Tel. 018/ 13 44 41

Kina-Kommillens medalj till Henric Westman
Förminskad 2.5 gånger. Reprofoto Jiiri Tamsalu, KMK.
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Ur SNFs arkiv V
Initiativ från en förenings ledning
för att "variera på konfekten" kan
ibland leda ti ll oväntade resultat. E n
sådan händelse i SNFs historia har
t o m beskrivits i versform.

Protokoll
förr vid sammamriide i Sw!nska
Numismatiska Föreningen den 25
apri/1947.
Ett vetenskapligt samfu nd vär
förening är.
varför vär Styrelse som oftast ordna plär
smä lärda fö redrag om greker och
romare
och mvnt frän andra folk. som varit
frommare.
Det är dock sä. att dessa fina föredrag
avlyssna ts av ett fä tal blott med
välbehag.
Om ock man sk~da rätt nllt stiligt fynd
de flesta tycka dock att det är synd
att man ej själv fär nllgra mynt au köpa.
Därför de flesta medlemma r syns löpa
till möten. där de t hälles myntauktion.
Dll är där mycket folk och glättig ton.
Vid intet möte dock man nånsin skådat
sll mycket folk. som det. där Styrclsen
be blidat
att uti vån polishus kunskap den
förmedlar
om konste n göra falska mynt och sedlar.
Ty trots en fön1t alstrad, misslynt
stämning
mot en föreningsledamot, som utan
hlimning
sig slagit pli att till verka helt oförsynt
och handla med kopior utav mynt.
så är det dock förvisso som sig bör
att vi få alla veta. noga. hur man gör.
Föreningen gick d;irför mangrant till
polisen
för att få klart besked och inblick genom
grisen
om hur man där behandlar sådan bu~e.
Medlemmarna som sagt gick man ur
huse.
Vi trädde in med skräck i detta granna
slott.
där förr de nesta av oss aldrig stå u ,
att fl\ vad man om mynt och sedlar veta
bör
oss demonstrerat av en överdirektör.
Men si den höge herren hade inte tid.
varför en lägre herre fick ta vid.
en intresserad. skicklig kriminalare
som elda upp sig till vältalare.
när han fick orda vitt och brett
om alla brott och brottslingar han sett.
Han tycktes känna ganska stark
förtrytelse
när vi blott intresse ra oss för en
förbrytelse
och ämnat sta nna där en timme blott
då han stod klar att skildra tusen hemska
brott.
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Han börja' med all ge oss någon känning
av finaste metoder för hembränning
och hur den sortens karlar lura kan
sin kund a lt köpa vatten blott minsann.
Sen fick vi 1\ven någon inblick i
ett vUI improviserat sedeltryckeri.
Och han berättade en trevlig ane kdot.
som föreningens medlemmar myste ät.
om hur en sm~llinning. en ärlig svensk.
hurra!
förlagt si n goda verksamhet till US/\
d:ir imigrantmyntväxlarna glupskt
nappar
p~ hans väl gjorda. sve nska
hundralappar.
Sen klarade vi undan i ett nafs
om tvåkronor av bly och dylikt krafs.
Han kastade åt sidan se'n allt sådan t
små tt
och dök så hu vudstupa ner bland grova
b roll.
Vi numismatici stod undrande och nata.
Nu var han riktigt på sin mammas ga ta
bland män'skosläktets avskums vilda
djur.
som man bör likvidera eller ha i bur.
Han var likvisst ju nästan blid och snäll
när det blou g:illde nå' t crime passionel.
Men av sin skildring omissklinligen han
njöt
om hur nån ök:ind mördare sen döden
gjöt.
och om hur kriminalenlistigt lyckats
fånga
dinmördare och gang~t erligor mänga.
Och sällan så 'n en tusiasm blev spord
just för tekniken vid n1\'t otUck t mord.
men vars motiv fi.ir all dessargom list
var ~ängburt mynt. ej gamla mynt.
förvisst.
Kriminalarn tyck te det var fint och nätt
med eu så klart. tn~lkabert vaxliks·
kabinett.
Numismatikerna rysa lätt. n1ir karl'n sig
mallar
bland liken. blodiga. med spräckta
skallar
och många sk;llva smått i sina byxor
bland kulhål. strykj;lrn. knivar. yxor.
De flesta ha i tysthet drupit av
förr'n materialet lin han sk ummat av
och undra skyggt vad dessa hemska lik
för samband ha med vår numismatik.
E tt fåtal herre r blott Iii r funnits kvar
när föredragshå llarns svada mattats har
och han sin trogna skara invigt i
sill he(m)ligaste rum - pornografi.
Nu Ur att siiga blott som en avslutning.
att detta möt e gav rekordanslutning
och vi vttr Styrelsc lir skyldig tack och

1111 .\'11111111 gamla
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maj 1947
Fi>rfattarcn lir som vänta t Georg de
Laval. Dage ns s tyrelse har att
klimpa med samma publikproblem
me n har den fö rdelen att kunna
fångsta (?) och.bilda genom MYNTKONTAKT. A. Du me · på de'? ja. visst ii' ja· de'.
NUF

Dansk sedelutställning
D e n kgl. M~nt - og Medaillesamling

i Köpenhamn hade e n utställning av
danska sedlar som visade sättet för
d e ras framstä ll ning.
Materialet kommer uteslutande
frå n den danska Nationalbanken
men hade här, ehuru i av utrymmena betingad begränsad fonn, på
e tt föredömligt sätt ställts ut för allmänhete n.
D e t ä r utomordentligt glädjande
a tt se att den danska Nationalbanken sparat så många ting från
gången tid och inte minst ritningarna utfö rda av tecknaren G Heilmann är utsökta. Man ser med stort
utbyte dessa ting från gången tid
presenterade för oss. Väl är vi i Sverige av olika anledningar synnerligen viiiförsedda vad gäller ä ldre
material rörande sedlarna men går
vi ut i Europa torde det vara svårt
att hi ua några banker. som kan visa
upp liknande material. Vad gäller
de t danska, säger J!11rgen Steen J ensen, att banken har b ra mycke t mer.
Till utställningen fogas en liten trevlig broschyr med några illustrationer. Med hänsyn till dess begränsade format - 8 sidor - frågar man
sig emellertid, varfö r man slösat 2
sidor på vattenmiirkesramar.
Ernst Nathorst-Böös

Köper
Säljer
Värderar

Hra
för vad med fiircdraget den <)SS velat

liirn.
Den lärdomen blt.:v silllan tydliga re
hörd.
men har ju ock historiens vittnesbörd:
Sina passioner bör man söka styra
annars kan följdern a bli nog så dynt.
si n sarniarvurm man bör nog moderera
och gå ngbart mynt man f~ r ej imitera.
Men Styrelsen oss Uven liirt - s~ milt
O('h varligt -

my m kan inte va· så

farligt.
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Nytt och gammalt i Avesta och Falun
F:n ''recension " III' utstiillningar
V id den dala res<t. som anordnades för
Nordis k Nurnisma1isk Unions sammanträde i Falun 1983. var jag ej med och
såg därfö r ej lillsammans med övriga
numi smmikcr del nyordnade Myntmuseet i Avesta. {Striden o m Kungl.
Myntkabinenet namn har hos mig lämna! en \iss allergi mol ordel "Myntmuseet''. me n nu är del e tt myntmu~eum och torde förbli så) Se i övrig!
o m invigningen MYNTKONTAKT /
SNT 19R3:8.
Ut oss reda n från början säga. all det
är utomorde n1lig1 vackert att se. Uppen barligen har inge n möda Jämnals ospard
fö r att ge de l en estetiskt fulländad in ramning och de. som sysslat härmed. har
haft Ö\'er all kritik utsökt smak. Själv
s kulle jag glirna ha scll det högre i ta kel.
mig a tt 1ro. all man ej
Ingen skall
även ur säkerhetsskäl kunnat anordna
det i den översta våningen med de. s
höga tak. Man har bland mina kollegor
invänt. a u delta kulle kunna kosta mer:
hä rom kan jag ej som icke-a rkitekt och
icke-säkerhetsexpen una la mig - jag
vidhåller a tt e ll högt ta kutrymme och
den stora våningen hade varit lyckligare.
Det finn s anledn ing <III ~llerkomma ti ll
denna sy npunk l.
U tstl\llninge n bes11\r av flera av Axe l
Ax:son Johnson sammanbragta S<tm -

rn

lingar. Ti llsammans liimnar dc en
myck e! rik bi ld av de l svenska myntsystemets utvec kling förträ ffligt prcsc nlerad. Me n del lir e11 myn lmuseum, knappast nllgot annat. Mynten som s.'ldana ;ir
det anmlirkningsvä rda. De l är ur d enna
synpunkl u logi k t all bryta ut duk:llmyn ten. a ll tiicka e n vägg med å lladal rar. att
ha en sliTskild monter för ulstll llningcn'
s how-piecc. tiodale rn - c ll mynt. so m
lir mig ointressant a nna t ä n i eu större
samman hang.
Till uts tUIIningen som den stä r idag är
oc h myc ke! litet kritis ka komm e nla re r
att foga. Varför talar man om dukater,
d tl man raden nedanför talar o m ha lvduka!. l ~ t va ra all de senare ä r f:irre me n
dock i pluralis? Vad ha r Gustav Il
Adolf-medaljen i g uld där au göra? Varför måste jag gå till den lilla prydliga
men intetsUg:mde broschyren fö r a ll veta
någ01 om det udda: en del men inle allt.
t ex den fårsilvrade l /4-skillingen. l?lr ej
ntlgon kommenlar. Varför st~r Anund
Jakob-mynte t i broschyren till höger om
! Il penningar från He de mora? Varför l?lr
man plölsligt under rubriken "1\vcsta pl rt t 11) 19" se de n fö reteelse. som hugfåste r att s wdcn Aterfick sina stadsr:lnighe ler, rncn som ju ej är c u myn1'! Vad Ur
pojkö rc t? (ja. jag vcl vad denna lögnaktiga va ndringslegend innebli r. me n

m

lmeriör {rall A 1'<'5111 Mynmrutewn. Uakt fram

1\'111

den tillfållige besökaren?) Men d e tta är
ej viktiga ting och kan. om nägon delar
min undran, rä ttas till.
l ulställningen ka llas de utländska
mynt som cirkulerade före a r l 000 för
"betalningsmede l". Det syntes mig inte
he ll egentligt, men efter en debatt med
Lars O Lagcrqvisl accepterar jag den
tlsik lcn a tt vid ungefår denna tid uppfattningen av mynten förändrades och
att dc alltmer ej upp levdes som silve r att räkna efter vikt - u tan som enskilda
symbo le r fö r ett visst värde.

Eli ro lig! grepp är frågan om växlingen mellan mynt och sedla r: jag ftck
tänka efter. men femlio ars trä ning
gjorde. a tt jag kunde svara räu.
Men nu kommer dc utomorden tligt
pe rson liga. kanske inte invändningarna.
men re flexionerna. De rikta r sig givetvis
.:j mo t någon; familje n Jo hnson har
ve lat sili lla 111 sin sa mling så vackert som
möjligt och helt lyc kats med del. Men
sett ur stö rre synvinkel, och det bjuder
Koppa rbergs Bergslag på, ä r frågan
kanske vii rd all disk u lera.
Avesta var vår s to ra kopparmyntverkMad i 200 ä r. Vi var i ston sett ensamma
om a tt söka lösa e tt tidvis översko ll av
koppar med \'ärde mynt. Under sådana
fö rutsållningar ftnns det all anledning a tt
agna sig åt Avesta som my11tort, ty vi vet
me r om denna plats ä n någon a nn an (ur
numismatisk synpunkt ) i vå n land.
N L Rasmusson var starkt medveten
o m d e tta. Med recensenten som mycket
lacksam assistent ville han berälta härom vid källan. Ha n trodde sig ha flltt en
möj lig he t häniii hos De rgslagel. För
nägra kona svindlande ögonblick var vi

IO·dalertmymet.
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pli väg häremot. Totalredovisningen i
Falun dog ut, dä den var nägra steg frän
mlilet. Bergslaget greps av en rädsla
(delvis av ekonomiska skäl) att fullfölja
Rasmussons ideer. utställningen blev en
torso, där sä litet fattades för att göra
Rasmussons ide fårdig. Sven Rydberg,
Bergslagets storartade kulturhistoriker,
drog plötsligt en gräns: Hit men inte
längre. Vi fick aldrig nligon modell av
valsverket eller pllitpräglingsmaski nerna. vi fick aldrig se de kurvor som N
L Rasmusson var fårdig att sätta dit. d är
produktion, e xport och kopparpriser
skulle ha bertittat om den stora men ty vä rr ej helt lyckade spekula tio n, som vår
kopparmyntpolitik
innebar.
Kungl.
Myntkabinette t, den gå ngen under Brita
Malme r. var givetvis bidragande härtill.
Det rasmussonska löftet om Hlngdeposition togs tillbaka. Om detta var riktigt
får andra d ö ma; utan de t utlovade lå net
av plåtmynte n ansåg inte Bergslaget. att
den ursprungliga uts tä llningen kunde s tå
kvar.
Men nu ä r som sagt en annan utställning öppnad i Avesta, en utstä llning som
givetvis ej har med Falun och Bergslaget
att göra och som tillkommit med andra
må lsättningar. För histo rieskrivninge ns
skull, skall hä r eme llertid sägas. vad jag
(ingen annan å bero pas) skulle vilja ha
sett. Det skulle ha varit e n utställning.
där A ves ta som koppam1yntsstad skulle
ha vuxit fra m. Strö mmarna tämjdes.
samhället växte väl nägot. utlä nningar
drog dit. fylld a av fö rundran ö ver vad de
såg. ja till och me d kung lighete r. D e säg
den rå a koppare n formas till plå tm ynt
och s lantar - tillverkningen som skulle
befordra kopparmyntpo litike n och förse
Sverige med red a be ta lningsmedel Sä
brann stade n, sä s må ningom upphö rde
tillverkningen. Och plö tsligt ä r d e t tyst
kring forsarna, tills e n ny vä rldsomspä nnande industri är d ä r. Plus qu e c;a change, pl us que c'est Ja mc me chose.
Me n av a llt de tta ä r mycket litet där.
ä ven om ko pparmyntet fr1\n A vesta
(med Stockho lm fö r sig) är utskiljt och
en bildfris visa r ''frä n ko ppa r till mynt".
Jag fä r ej veta mycke t om priser, blott se
nä era få bilde r. av alla d em som finns.
inte veta nllgot om mä nniskorn a kring
m yntverket. Visst ä r Ma rkus Koc k d ä r,
men var ä r a ll a a ndra ?
Det är riktigt. med utgll ngspunkt frå n
utställningens mfllinriktning. bara fel ur
min synpunkt. Res dit och se det vackra
myntkabine ttet med sa mma mynt , som
finns på flera a ndra hä ll och i böckerna.
Avesta klarar s ig nog ändll, me n noe
syns det mig roligt, om nägon hade känl
hkadant. D l\ hade vi kanske sluppit e n
skrytvägg med 8 -d a lrar.
Några som säke rligen ej gö r d et ä r
ledningen för Bergslaget, det andra
alternativet - eftersom jag var med om
den förra utställningen, svär jag att jag
ej tala r i egen sak - men något fa ttigare
än deras nuvarande museum. no ta be ne
vad gäller mynt-dele n. fä r man leta
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efte r. l montrar ej gjorda för myntut ställningen. på väggar, där in te ett ord
sUges om regent och valör, presen teras
en del av vad man har. Det presen teras
slarvigt. l avdelningen för smärre va lö Milt i C ily
rer (inte ett ord om deras tiiiHinkta roll i
STOCKI-IOI.M
de n tidigare pe rioden) ligger litet s må slarviga e tiketter; Kung l. MyntkabinetSUNI>SVALI.
tets urmodiga vykort illustre mr regen Med Stur sorlcrinJ.! uv
terna uto m i montern om nödmynt, där
Görtz (! !!!!!utan skuld till mynttec knen
M~·nt
Scdlur
anna t än som jasligarc) plö tsligt står
Mcduljcr
bredvid Ka rl X Il pä ett slarvigt instiillt
Frimiirken • Vykurt
fo to. My nt e n iir vä rdslöst inlagda. plö tsAktichrev • Tillbehör
lig t ligger några pil tvä re n, a ntagligen
därför a tt d e ej få tt plats på annat sätt.
PEO Mynt
Gamla. till inneh ållet tveksa mma tid ningsurklipp komple tterar texte rna. Det
& Frimärken
nästan vä rs ta ä r samlingen av litt e ratur,
som ställs till den säke rligen fd\gande
08-21 12 10
besökarens fö rfogande. Le mbits (!!!)
060-1115 40
katalog oc h på satt och vis ä nnu vä rre,
Ahlströ ms senaste auktion, som inte t
har med utstä llninge n att göra. oc h vid
sidan av d e n prise r uppnådda vid hans
fö rra auktio n. g ivetvis endast rela te rade
till a uktio nsnumre n. Ulla Linde r We lins
briljanta histo rik finns inte med a nnat ä n
inne i va ktrumme t. Den ä r slutsä ld. me n
I e n artik e l i M yntk o ntakt /S NT
s kulle kunna i ka rt o nnera t skic k och
1983 :4/5 be rättade E Nathors t -Böös
fastsatt ge åskåda re n nllgon uppfa ttning om g ulds m e dernas, m y ntmästarna s
o m vad ha n inte tätt se. J vyko rtsförsillj ningen e ndast en bild av d e n famösa tio- oc h numis matike rnas s kydds he lgo n
d a le rn , som museet ej iiger. Vid e n vägg S:l E lig ius oc h nämnde därvid också
finns d e n be rö mda plåtd rögen. Rasmus- d e_n å rliga trivii ng o m det s k E lig iusso n var tve ksa m, huruvida d en a nvä nts pnset. som äge r rum i Tys kland.
eller rätta re sagt a n vänts fö r plistå tt ä n- Tä vlingen ~lr nu utlyst fö r 7;e gå nge n
daml\1. Mig synes d et lång t ifrå n o tro ligt; av d ess ins tifta re . Dr. G e rt Frese
man borde undersöka när na mne t fö rsta ( Verband d e r D e utsche n Mi.i n z ve r gli nge n nyttjas. de n muntliga traditio nen eine E. Y.). Prise rna gä r till d e bäs ta
ka n ha sin be tyde lse.
Att museet 'skulle visa några av Be rgs- m a nu s kript e n över e tt numism a ti skt
lagets sedl a r ä r givetvis o tä nkba rt. Ma n Umn e. D e ltagare frå n he la värld e n
välko mn as. ~e n rna nus m äste va ra
ha r d e m. me n ma n stä lle r inte ut de m.
T o mmy Fo rss. museets che f. fö rsäk- p å tyska. V e te ns ka ps m ä n. fackan rade fö r mer ä n två å r seda n. a tt Be rgs- s tällda och m y nthandl a re få r ic ke
Jage ts museums myntde l ino m e tt å r d e ltaga. N lirma re upplysning ar ka n
s kulle ha å te ruppstå tt. Nu har två å r fås hos dr. G e rt F rese, W e rderst rasg!l tt.
se 53- 55. D -6900 H e ide lbe rg l.
Ernst N(l(/ror.w- Bäös T yska Förbunds re pu blike n.

Tävling om Eligius-priset

Också en regentlängd
På e tt s kissbo ksblad av d e n s to re
m å lare n Nil s Kre uge r. datera t 1878.
finn e r man d e n unika rege ntläng d
som avbild as hä r bre d v id.
l ä ng den s trä cke r s ig frtl n G ustav
Vasa till O s kar IL oc h vi numi smatike r s om är så fö rtrogna m e d d e
s vens ka ko nunga rnas ik o nog rafi. fi\ r
för o mväxlings s kull se en fri och
respe kt lö s tolkning a v dc vä lbe kanta
fysionom ie rna. I m y nt - och m e d a lj kons te n hittar man inte make n. Bil d e rna tycks utgö ra k o ns tnärliga
karikatyrpo rträ tt so m inte
har
bestämda olje mi\Jning ar. g ra vyre r

e ll e r m e dalj e r som dire kta fö rlago r.
K o ns tnä re n var ba rr• 20 ä r. när ha n
tro llad e fram se rie n. m a n vet inte
fö r vad ä nda mM H a n var pl'l s in tid
e n kän d bo killu s trat ö r och m e d a r be tade i "Söndagsnisse'' m e d te ck ningar. en fö regå nga re till Albe rt
E ngs trö m .
Se pi\ bilden av Ka rl X II! O c h se
p tl O s kar II. e tt ungd o m s porträtt
som het e r dug a, m e d unifo rms roc ke ns s tora s lag!
Nils Kre uge r (som i d e tta fall utta las Kröge r) ble v ju en av dc fransks s vens ka s. k. Kon s tnä rsförbund e ts

mest betydande representanter,
beundrad fö r sina stora landskap i
olja från Öland och Hall.~nd, med
betande kor och hästar. A ven som
oljemålare gjorde han skojiga saker.
bl.a serien " H istoriska baksidor",
ofta med ryggen av en ridande kung
och hästens ofördelaktigaste sida
som blickfflng.
Il. \Vn

Utställningar
i Stockholm vid Kungl. Myntkabinettet har anmälts i föregåe nde
nummer. Den sedelexposition ur
Riksbankens samlingar som Torgny
Lindgren ordnat visas i samband
med hans föredrag i Svenska Numismatiska Föreningens regi den l mars
kl 18.30 (ingäng Storgatan 41) och

blir stående ca tre veckor. Samtidigt
"isas - sedan mitten av februari en mindre urvalsutställning av
brukspolletter.
Den l O april öppnas en av Ernst
Nathorst-Böös arrangerad utstl.illning över en av vära främsta medaljkonstnärer, Gösta Carell, som
avled 1962. Den stä r kvar över sommaren.
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Skåp för mynt och annat
J ohann Jacob Schiibler utgav 1730
en beskrivning över allehanda raritetsskåp med den mycket utförliga
titeln Niir::liche Vorsrellung. Wil·
man. auf eine iiberaus vorrheillw.fjit•
Weise. Requem e Reposiwria com pendiose Comoir.~ und neu-Jam nirre
A•fet!aillen-Schriincke in den Swdieruntl Kauj]inanns-Srubcn: auclt F?aririiren- und Narumlien- Kwnm em
ordiniren kan . Verke t ingär i Kungl
Myntkabinettets bibliotek. men har
e j observe rats förrän nyligen och
undertecknad ha r alltså ej medtagit
Schiiblers rö n och skåp i s itt lilla
verk. som nu utko mmit hos den så
utomo rdentlig t flitige Lars-Ingva r
J önson på det ideella numismatiska
bokfö rlaget i Göteborg.
Schiible r skrev sitt verk, då rokokons unde rfundighe t gjorde skäpen
utomo rde ntligt siratliga. men deras
utformning hindrar e j, att de synas
praktiska och rymmer ga ns ka
mycke t. Särskilt fascinerande lir dc
revolverande skäpen . vilka liven
torde rymrna avsevä rda samlingar.
Sedan är en annan sak, att tjuvnad
och inbrott samt det handarbe te ,
som av kostnadsskäl synes oöve rstig ligt, lägger praktiska hinde r i
vägen för deras förnyade utfö rande.
Ernsr Nmhorsr-Böös
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l?cprofino Il 'f'!l

Holger Hede
3. 1. 1894 - 14. 1.1984

Med an Iednine av den österrikbka kato·
likdagen. som-firas varje lir den lO :.cp·
tember. utgavs eu 500-schillingmynl.
Plive n Johannes Paulus II be~kte s tad·
e n Wie n för a u de llaga i firandcl. Pli
mynte ts å ts ida avbildas plive n i ha lvfi·
gur. M ilandes höge r hand uppsträckt
och i vänster hand e u krucifix: omskrif·
ten lyder KATtlOLI KENTAG 1983
J OHANNES PAU LUS IL Frånsidan är
den scdvanliea med valör. dc östcrrikis·
ka ländern;!s-vapen samt omskriften RE·
P UBLI K OSTERRE IC H. För åbidans
ut förande står Fritz Ticfenthaler och för
frå nsidans Edwin Grie naucr. Tek niska
da ta är som följer:
500 Sch illing. si lve r 925/ 1000. vikt 24 g.
diame ter 37 mm. upplaga 800 000 ex.
!<. D .

l bö rja n a v ~ re t avled förre ove rn:tssag·
fl-I rer Ho lger !lede, Köpe nha mn. ko rt
e fter si n \10-~r~dag. Med ho nom fö rlorade nordisk och i synnerhe t dansk lJUmisma tik en av ~ina allr.t fr1imsta fiireträ·
dare. en in~ikbfull amiare och ama tör i
orde t~ gamla fina bemärkelse.
Hede, ~om ti ll yrket var forslikrings·
jurist. hade redan u nder barndomen fllu
intresse för mynt Ha n d e ltog seda n l \1 14
vid MtliHSam lerforc ningcns a uktione r
och möten. d v s redan pli grossen::r L.
E. Bruum tid. och i hela siu literMående
liv var han med i vad om numera heter
Dansk Numbmatisk Forening. d:ir han
så smllningon blev ;cresmedlcm ( 196~).
Själv pccialiserade sig Hede på Dan·
marks mynt· och medaljhistoria i vid·
sträck t mening - all tså även Norge till
l !l l4 - oc h sa mmanbringade under ntis·
ta n SO år en ~yn nerligen förnamlåg sam·
Ii ng. så komp lett l>Om det var möjligt filr
en enskild per~n. De~utom intre~ra·
de han sig fnr den allmänna mynthislori·
en alltifrån antiken och besall en inga·
lunda oan~enlig uni,ersalkollektion.
Under senare lir borjade han avyura dc·
lar därav. sll att mynten skulle komma
nya genera tione r av samlare till gHidjc
och nyu a.
Seda n unga år var Hede ansvarig för
de förn:lma Sagforernes auktioner
(IY25-61). ~om han sköu e på eu mon·
stereilll slill. Stora och intressanta ~am·
lingar uthjöd~ d:ir: bland de RirnUm~ta
kan nämnas Il. Il. Schou ( 1927). Oinrn·
stad från Norge ( 1\134). Kielers ballbka
( 1937) oc h Ragoczy ( 1959- 6 1). Må nga
andra vikt iga uppdrag tillfö ll ho nom elle r va r ha ns eget ini tiati v. Det vi kt igas te
i de n sistnUm nda ka te rgoricn var Scbka·
bet Den kgl. Mon t· og Medaillc~am lings
Vcnncr. ~om han grundade 1945 och
vars ordförande han var till sin död. li an
eftert rädde sin far i bestyreben mr
Bruu ns sa ml ing och sa tt där i m~nga år
tillsamm a ns med Georg Ga lster; nu ti r
hans son ko llega me d M1~ntsaml i ng~.: n s
nu va ra nde c hef.

Alle typer norske myntcr. gjcrnc
kj0pes. A v saerlig
mteresse er mynte r fra bedre
årstall og/eller 1 kval O e ller Ol.
Norske. svenske og danske
gullmyrHer er også av intcrcsse.
'tilbuo 0 nskes også på norske
sedler intil 1940.
~a m l inger

Telefon (Oslo) 02 14 Ol 43
sikrest kl l3-18 eller skriftlig
henv Ke nt Larsen. Ensjövejcn
27 B. Oslo 6.

13..4. l LLt
llolgl'r 1/t•dt•.v l>ibliograjl återfinns i Nor·
disk Numi.1mat1.1'k Unions Medlemsblad
197-1:1. sJ - -1.

Måndagsseminarier i
numismatik

Numismatiska Institutionen/Gunnar Ekströms professur ano rdnar
sedvanliga seminarier i lokalerna på
logen Dwllllllfh ag Norlll'S mclllfc•r Sandhamnsgatan 52 A. n b, Stock15-11 - /Hf.l- 1963. som sedan siMn:imnkl l 0.00 (på dörren står
da ~r utkommit i yuerligare två revide- holm.
kvarieämbetet").
''Riksanti
ra d e och u tökade upp lagor. Den u tgav~
av Dansk Num isma tisk Fore ning och
5/3 Islamiska myntstampar. Gert
öve rsko tt e t har i sin he lhe t skll nkts a v
Rispli ng.
förfa n a rc n till hans skö te barn, Selskabe l 12/3 Om grafisk-statistisk bearbetDen kgl. M~ln l · og Mcdaillcsarnling~
ning av CNS-materialct. Sven
Vc nner.
Bra hme.
Vid deua ~:ill~kap~ trett ioårsjubileum
19/3 sigtunamyntningen ca 995mouog han av overinspek tor Ouo
1020. Brita Malmer.
Murkliolm D en grevetigc H ielm~tiern~o:·
26/3 Nyutkommen litte ratur. NilsR osencmne~kc Stiftc lscns historikermcUno Fomander m n.
dalj, vilke t motiverades med hans fiir·
h
oc
p
rfattarska
fö
Viilkomna!
tjä nstfull a his toriska
ha ns insa tser filr Selska be L
Brita M a lmer
~tora
man i festerade~

Hed es

Önskas köpa

Ä ven Svenska Numismatiska Före·
ni ngen har uppmärksammat H ede
ge nom a u 1974 vä lja honom till korre·
sponderandc ledamot och genom a u
n~l!ra lir ~enare tilldt!la honom sin för·
nämsta utm1irkclse. Gustaf V l Adolf·
medaljen i guld för framst~ende numismatisk forskning.
Holger Hede tillhörde den gamla
gene ra tionen av grund ligt belästa, kulture llt int re~serade samla re, som a lltid dclade med ~ig av sina rika kunskape r oc h
med stor gHldjc visade och berältade om
sina mynt och medaljer. Med Georg
Galster förlorad~.: Danma rk förra året
sin "grand old man" inom forskningen:
med H ede l:imnade oss den siste store
ama tömumi~matikcrn av den gamla
sta mmen.

erfarenhet och intresse
i den o umbllrliga ka la·
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XlX
Congresso
F. l. D. E. t'vl. NNUs unionsm öte kunde äga rum
Firen:.t• /983 - J;sposi:.ione inter- pä orten - vilke t tillfälle skulle det
naziona/e di medaglie comemporanee. inte bli för Norde ns mynt- och me-

Fråga:

Utstiillningskatalog. Rikt illustrerad. 3 7 4 s idor. Pris 30.000 lire. Beloppe t kan insättas på internat ionellt postgiro 275932 0 l (Milano ) till
Stab. Stefano Johnson, Piazza S.
Angclo J. Milano. Skriv "Catalo gue
FIDEM 1983" ptl talongen!

daljsarnlare att "sträla samman "!

NUF
H ä rmed undrar jag, om jag kan fä
Jean
Elseli
Joseph
Ghysse1
1s- Lars
räd i följande angeläg enheter. Jag
O Lagerqvist - Nie/tolas Mayhew:
ha r e n myntsamling som jag· till
The sterling hoard from Hem största dele n förvarar i Lembit plastselynge. Abild parish. H.allan~
lädor. Lädorn a är försedd a med filt
(Swedc n). Särtryck ur Nunusmauc
me n utan s k skyddsg las. Mitt proChro11icle. volym 143. 1983.
blem är att jag nyligen upptäc kt ett
Dc katalog er som ges ut i sammycket kraftigt rostang repp pä mina band med dc av FIDEM (Federa
Gården Hemselynge i hallä ndska
finska jUrnmynt. Roste n ligge r som tion Internat ionate de la Medaill
e) sockne n Abild svarar i våra fyndföre tt puder pä mynten och gär lätt a tt anordn ade medaljutställnin garna
är
1?1 bort men de t finns spricko r kvar en guldgru va för dem som vill fOlja tecknin gar för tvenne ståtliga myntpå dem. Vad kan man göra fö r att med i ut vec klingen inom medalj- fy nd frtln är 1820, nämlige n ett om
ca 9000 danska mynt från 1200- och
förhind ra dessa rostangr epp?
konste n. Den är inte en stillastä ende
1300-ta len och e tt med engelska.
konsta
rt,
utan liksom de andra skotska och
Jan Persson.
hoiHind ska frän 1200-ta So/lemuna konstar terna utsatt fö r förvandling- lets andra h:ilft.
ens vindar. Efter studium av e tt anDe t sistnäm nda fyndet - som tital FID EM -katalog er står det klart.
Svar:
digare ej publice wts förutom e n
a tt dc e n g1\ ng som givna betrakta de
J ä rn är speciellt kliostigt för fu kt och nom1er na blir allt mer upplösta och kort artikel i Belgien (MYNT KON klo rider. Den omgiva nde lufle n är att dc non -figurativa inslagen ö kar TAKT/SNT 1982: l, s. 16) - har visat sig genom sin sarnman siittning
alltid mc.:r e lle r mindre fuktig allt - under påverka n av säviii skulptu
r- vara av s tor betydelse för att klarefte r v:ixling ar av vädret. Klo rider som mälerik onste n. Det iir även
in(vanlige n natrium klo rid) har vi pä tressant a tt i k<~t al oge rn a följ a de lngga. vilka myn te nhete r som cirkuh:indern a. Ntir man således berör e nskilda mndern as exposee r och le rade i handeln i nordvästra och
mynten överför man klorider t~ll märka. hur liindcrnas egenart suc- no rra Europa före ä r 1300. De holme tallytan och även e n läg relat•v cessivt blandas och mjukas upp lä ndska mynten är fr~i rnst präglad e i
den tide ns stater Brabant. Flander n.
fuktighe t sätterig äng en korrosio ns- under impul e r frän omvärld en.
!-lainau t och Looz. vars städe r va r
process . mynten rosta r. Det räcker
De t största bidrage t till 1983 ä rs
om man a ndas på mynte n. dä tillförs utstl\llning - vid s idan av vä rdlande t betydel sefulla handels centra. Dessa
både salt och fukt och rosten är ett Italiens - korn frä n Frankrik e. Det sta ter sökte i s in myntnin g efte rlikna
de engelsk a sterling arna. De n nu utfak tum.
va r en rikt varierad produkt ion som
Där rost har uppst1\t t har de t ock- fördes fram. me n de n domine rande förda- detaljer ade granskningen av
så bildats en ''grop'' i ytan eftersom framton ingen var likväl typiskt mynten ha r Uve n avslöjat ett stort
metalle n där ha r angripits och järne t fransk och dc radikala inslag som an tal s k ''frisiska" imitatio ner av
nämnda staters mynt och därigen om
lösts upp. Skndan g1\r inte att repa- fanns i flera av dc andra bidrage
n bekräft at i tidigare fynd gjorda iaktrera.
saknade s här (att döma av bildmat eVad man all tså måste tänka på är ria le t!). B land övriga länder fås te tagelser om förekomst av sädana
att aldrig ta med fingrarna pä myn- jag mig sUrskilt vid Japan. De t är imitatio ner. Det halHindska fyndet
tet. inte direkt andas pä det och att intres ant att se. hur väste rländskt skapar doc k - som sä ofta är fallet
- e tt nytt problem . som kräver sitt
inte utslitta det för fuktig luft. vid be to nade motiv allt mer tr~nger
in svar ("Only future hoards from Bri öppet fönster. ve ntila tio nsspring or bland dc österlän dska.
tain and Low Countri cs will allow us
etc.
FIDEM kongressar i allmänh et
Om myn tet inte är patinera t eller varta nna t ttr. Dess sjlitte kongress to dete rm ine whethe r the high propä annat sätt behandl at skulle man avhölls 1955 i Stockho lm. Den lilla portion of such copies in Hemsekunna re ngöra det mtt med aceton katalog en frän den utställningen ä r lyngc and GUsene i~ a func~ion . of
e lle r e ta nol. to rka det med mjuk värd att sökas hos antikva riaten. their da te or of thc1r Scandm av1an
o rigin").
duk och gnida litet paraffinolja pä Norden har gästats blott ännu
en
A v ursprun gligen 2 l O mynt har i
yta n. Men mynte t måste vara abso- gäng (Helsin gfors 1973), sädet kan
dag 120 kunnat hä nföras till fyndet.
lut torrt innan oljan påstryk es.
kanske inte anses fö r fönnäte t att ull De har
alla avbilda ts i artikeln med
Gunnel Wem er, FID EMs presiden t Lars O Lager- hänsyn till den betydelse fyndet
q
vist
framför
a fråga n, om inte visat s ig ha mr den
Tekniska instirutionen,
internationella
l?iksantik wtrieäm betet oclt nägo n av övriga nordiska huvudst ä- forskningen. nägot som för övrigt
de
r
(eller
varför
inte
Unnu en gäng författa rteamets samman
stmens historiska museer
sättning ~ir
Stockho lm'!) kan ffi bli kongressort
NUF
J987 e Ile r 1989. Om samtidigt e tt bevis p1\.
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Ett praktverk om danska sedlar 1713 - 1983
Danmarks officielle Pengesed/er
1713 - 1983. Utg. av Da nsk Numismatisk Forening. K~be nhavn 1983.
380 s. Format A 4. Rikt iii. ISBN
87-88385-00-0. Pris i Danmark för
medlemmar av till NNU anslutna
föreningar 430 d. kr. ink!. moms. för
icke-medlemmar d. kr. 550 inkl.
moms.
Det har alltid varit e n central
uppgift för Dansk Numismatisk
Forening att publicera numismatisk
litteratur av hög kvalitet. Genom
utgivandet av ovannämnda stora
arbe te har föreningen lagt fram ett
standardverk, som sannolikt snart
kommer att betraktas som oumbärligt för såväl forskare som samlare.
Arbete t behandlar samtliga officiella sedla r, som har varit gängbara i
det egentliga Da nmark, dä re mot
inte sedlar avsedda för he rtigdömena Schleswig och Holstein,
danska Västindie n. Island, Grönland eller Färöarna. inte heller
danska privatsedlar.

ler en mängd uppgifter o m de ko nstnärer, som har skapat sedlarna.
U nder tiden 1873- 1907 till verkade
S veriges Riksbanks pappersbruk i
Tumba sedelpapper till Da nmark,
men det ä r inte känt, om de båda
centralbankerna hade kontakt också
pä det konstnärliga planet.

Det är givetvis i dessa cirka 200
sidor, som bokens tyngdpunkt ligger. Det är med dem, som Dansk
Numismatisk Forening har gjort den
väsentliga insatser. Sedlarna är - sä
vitt vi kan se - beskrivna ur alla
tänkbara aspekter: utgivningstid,
format,
utseende,
giltighetstid.
konstnär, papper, vattenmärke,
Såväl tryckningen av nya sedlar tryck. Den rikedom av fakta, som
som förstöringen av gamla slitna presenteras om varje sedel, är översedlar skildras mycket ingående och väldigande.
sakkunnigt i ett särskilt kapitel.
"En god bild säger mer än 10.000
Det har gjorts många försök att ord". heter det i ett kinesiskt ordefterapa och förfalska de officiella s täv. De mänga illustrationerna i
danska sedlarna. Liksom i Sverige den danska sedelboken kompletteförekom förfalskade sedlar särskilt i ra r på ett lyckligt sätt te xten. Boken
äldre tider, då det var relativt lätt a tt inne häller cirka 350 svart-vita illusändra valören i de då gängse ganska tratione r i texten och därjämte en
enkelt utförda sedlarna. 190 l upp- 8-sidig bildavdelning med 20 illustäcktes i New York e tt försök a tt trationer i fårg, aiJa mycket goda.
tillverka falska danska sedlar i stö rre
Den vackra boken om Danmarks
stil. Det var två svenska r, lmmanuel
\1obe rg och Johan Alfred Skog, officielle Pengesed/er 1713-/983 är
som ägnade sig åt denna sysselsätt- lätt att läsa och god som uppslagsning: deras sedlar uppges ha varit verk.
"srerdeles godt eftergjort". Ett farsTorgny Lindgren
a rtat inslag i den trista berättelsen
om sedelbedrägerier ä r historien om Ve rket kan köpas hos: Dansk
den givmilda utprånglaren av falska Numismatisk Forening, c/o Bent
sedlar, skräddaren Hanson, kallad Pe terscn, GammeJ Landevej 19,
Champagneskra:dderen. Att döma DK-2620 ALBERTSLUND, Danav namnet Hanson kan äve n han ha ma rk, e ller beställas i bokhandeln
varit svensk.
(lämna då fullständiga uppgifter
Sammanställningen. s. 31 l ff. av med !SBN-nummer) eller hos vällagar och förordningar rörande ut- försedda mynthandlare.

Arbetet är sammanställt av e tt
kollektiv, e n lite n grupp uppe nbarligen mycket sakkunniga medlemmar av föreninge n. Bo ke ns redaktör
var civilingenjör Leo l-lansen, föreningens tidigare ordförande. Tragiskt nog fick han inte upple va verkets utgivande (se ne krolog i Myntkontakt/SNT 1983:9- 10, s. 266).
Det första kapitlet utgör en fyllig givning och indragning av sedlar i
skildring av Danmarks sedelhistoria Danmark är synnerligen värdefull.
mot bakgrund av den e ko nomisk- U tan e xakt kännedom o m de avgöhistoriskå, inklusive bankhistoriska, randen, som ett la nds regering och
och politiska utvecklingen. D an- a ndra myndigheter har träffat i ä mmark fick sina förs ta sedlar 17 13. net, förblir vär kunskap om sedelTiden 17 13- 1983 kan delas upp i tre historien ett styckverk. Tyvä rr har
perioder med dc gälla nde mynte n- den sanningen ännu inte gått upp
som
indelningsgrund: för alla numismatiker.
heterna
1713-1 8 13 rigsdalern. 18 13-1873
rigsbankdale rn och 1873- 1983 krol verkets katalogdel finne r vi först
nan. u n de r pe riode n 17 13- 18 13 var en förteckning över Danma rks offiDanmark i unio n med Norge; de ciella sedlar 1713- 1983, där varje
dansk-norska sedlarna har redan be- sedel är försedd med ett DOP-numhandlats ingående av Bj~rn R~n mer. Sedan kommer s. 65 ff. niistan
ning (se recensio n i Myntkontakt 200 sidor med avbildningar och yt1980:6, s. 120 f.). Unde r den förs ta terst detaljerade beskri vninga r av
perioden omtalas och avbildas s. 34 danskasedlar 1813-1983, där DOPf. ocksä de sedlar, som tillve rkades i numren kornmer igen. Dansk NuD anmark fö r att begagnas av den mismatisk Forening hoppas, att
danska hären efter en påtlinkt la nd- DOP-nummer skall begagnas, närstigning i Skåne 1809. Särskilt det helst en dansk sedel omnämnes i
tredje avsnittet av de tta kapitel. som dansk eller i icke-dansk numismabehandlar tide n e fter 18 73. innehål- tisk litteratur.

HÅKAN WESTERLUND
Mynthandel

KÖPER • SÄUER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MED AU ER
Spec. sedlar
Betalar braför sedlar
före 1930

Vasagatan 42

III 20 STOCKHOLM
Tel. 08111 08 07
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ÖNSKAR
KORRESPON DERA
Följande personer har skrivit till
MYNTKONTAKT/SNT och SÖker
brevkontakt med svenska samlare:
Mr. Ed. M. B. va n Mierlo
Moeflonstraat 76
NL-653 1 J R NIJMEGEN
Nederländerna
M r van Mierlo korresponderar pl\
engelska. Han är inte mynthandlare
utan en 38-~ rig statsanställd (finansdeparte mentet) som samlar mynt
och sedlar. Han byter gärna
Monsieur Milovan D. Aleksijevi~
23-A. Rue dc la Concorde.
Citc-St-Barbc
F-57800 Frcyming-Merlebach
Mosellc. Frank rike
M. Aleksijevi~ - som betonar sitt
icke-kommersiella
intresse
för
numismatiken - är intresserad av
nordiska mynt (ej guld). Han korresponderar på tyska eller franska.
Kansliet har hans brev för nännare
studium.

Mynthandeln
TICALEN
stureplatsen 3
411 39 Göteborg Tel: 031-20 81 11
Kö per

Säljer

Värderar

Svenska och utländska mynt, polletter och övrig numismatika Rej~) behandling garanteras.
Oppet fredagar 16-18
lördagar 09-14
Medlem av Sveriges Mynthandlares
Förening

FAGELSANGSGATANSTEL 042- 11 01 0 1
252 20 HELSINGBORG

KÖPER • SÄLJER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDALJER
Oppe! vard 10- 18

M edlem i Sveriges Mynlhandlares Fårening
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ESKILSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING. Uppgift saknas.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB samman träder första helgfria
ml\ndagen i va rje månad (utom juli o augusti) på Västanfors Industriers
matsal kl 19.00. 1/4 myntmässa, Lindgården, 27/10 auktion, Lindgården,
17 l Il auktion. Avesta, biblioteket.
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Traktören, Köpmansga tan, Göteborg. Kl 19.00 den 12/3, 9/4, 14/5. Antikscktionen, 2 1/3,
9}5. Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3, Göteborg. Öppet hus:
19/3.
HALMST ADS MYNTKLUBB sammanträder den 5/3 och 2/4. Föredrag.
auktion. Upplysningar: te l 035/12 96 76.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje
månad (utom juli och augusti) kl 19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar.
Upplysningartel 0480}1 36 6 1, 115 84. Auktioner varje gång.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje månad på resta urang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar tel O150/2 1O 45 el 15 1 00.
KLARÄLVDALENs MYNTSAMLARE har samlarträff 18/3, 8/4, kl
16.00 på Räd a strand. Föredrag, frägesport, auktioner m. m. Upplysningar:
0563/407 25.
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möte
med auktion pä Hemgården, Norretullsvägen 9. Kristianstad den 16/3, 27/4,
18/5, 15/6. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/713 28.
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möte den 7/3 (1\rsmöte), 4/4,
16/5 kl 19.00 i Utbildningshusel, Åkergränden l, Lund. Upplysningar: tel:
046/14 43 69, 14 lO 65.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på
Pcnsionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningar tel 0155/
134 29, 671 54, 128 41. FastStällda dagar: 12/3, 9/4, 14/ 5. 10/9, 8/1 O. 12/11.
10/ 12
NUM ISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg. har möten
den 6/3, 3/ 4, 8/5, 4/ 9. 2/10, 6/1 1, 4/ 12 på Borgen, Karl Krooks gata 17.
He lsingborg.
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteä har möten första torsdagen i
varje månad i NV -huset, konferensrummet. Upplysningar te! 09 10/186 80.
SANOVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB håller möten första onsdagen
varje månad unde r 1984, utom juli och augusti, i Valbo kommunalhus, kl
19.00. Upplysningar tel. 026/13 Il 77.
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Skövde, har möte den
18/3 och 15/4 på restaurang Postiljonen (Obs! ny lokal). Upplysningar: tel.
0500/802 44.
SKÅNES NUMIS\1ATISKA FÖRENING, Malmö har möte l/ 3. 29/3,
26/4, 24/5. 27/ 9. 25/ 1O. 29/ Il i IOGT -lokalen. Engelbrektsgatan 20. 2 tr. kl
19.30. Mynten visas i auktionslokalen från 18.30 sam! i klubblokalen de tvä
föregående tisdagarna kl. 19- 21. Klubblokalen Kungsgatan 38 A. Malmö
häller öppet va rje tisdag kl 19- 21 under september- maj.
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen
efte r den 15 i va rje män ad kl. 18.30 i Rembostugan. Hcdemor<t. Upplysningar: tel 0226/562 78.
T ÄUE MYNTKLUBB, Södcrtälje har möte den 8/3, 12/4 i W endelas rum,
biblioteket Luna. Upplysningar: tel. 0755/ 185 68.

UPPSALA MYNTKLUBB har möte kl. 19.30 pä Skandia, Drottninggatan
l A, den 20/3 (årsmöte med föredrag), 17/4 (auktion).
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion pä
IOGT logen Standard, Tomasgatan 34, Vetlanda, 30/3, 27/4, 31/8, 28/9,
26/lO, 30/11. Myntets Dag anordnas pä Vetlanda Stadshotell den 11/3.
Upplysningar: tel. 0383/ 158 35 kl 07.00- 09.00.
VILLST ADORTENS MYNTK.LUBB, Smålandsstena r, sammanträder i
sparbankslokalen den 12/3, 9/4, 14/5. Föredrag o dyl följs av auktion.
Upplysningar tel. 0345/ 112 95.
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö har möte 7/3, 11/4,
9!5 päRöda Korset, Hovsgatan Il, kl 19.20.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion den
27/ 3, 24/4, 23/5 pä Örebro läns museum. Upplysningar: teL 019/13 73 54,
13 52 13.

Svar till frågorna i SNF:s
frågesport vid julfesten

83-12-15
Fråga
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
l O.
Il.
12.
13.

Svar
2. 1646
l. Östra Silvberget
2. 1610<1
2. 1939
x. 1788- 1790
l. 5 öre SM
l. Regeringsformen 150 år
2. Johan III 12mark i guld'
X. Axel Oxenstierna
l. Omfattande efterprägling av
solid i på 1660-talet
2. Härjedalen
2. 1691
X. Karl XV

1984
17.3
7-8.4
26.4
7-8.5

Hirsch Mynthandel AB

B. Ahlström Mynthandel AB

Stockholrns Auktionsverk
Svenska Numismatiska Föreni ngen
(endast medlemmar)
27- 28. 10 B. Ahlström Mynthandel AB

1.4

Mars
5/ 9
14/15

11.3

Wien, Dorotheurn
London, Spink

VETLANDA NUM ISMAT ISKA
FÖREN ING. Myntets Dag på Vetlanda stadshotell. Upplysninga r:
0383/l58 35 k l 07.00-09.00
FAGERST ABYGDENS MYNTKLUBB. Myn tmässa på Lindgården,
Kyrkvägen 3. Beställ bord å 50 kr.
Upplysningar: tel 0223/ 11 6 7 1.

April
4/ 6
9/ll

11/12
16/18
24/25
25/26

27/28
30

Miinchen, H irsch
Miinchen, Gicllcne r Miinzhandlung
London, Spink
Köl n, Kölner Miinzkabinett
Miinchen. Lan z
London, Spink
Bern,SKA
Wien. Dorotheum

Maj
l/ 4
2/ 4

3/ 4
4
16/18
30/ 31

Wien. Dorothe um
Frankfun. B. Peus
Ziirich. Spink
Köpenhamn. Hornung
Beverly Hills, Lcu/NFA
London, Spink

Jag och många andra har blivit tryckta
på Strängnäs Tryckeri. Om du har
kataloger, foldrar, brevpapper eller något
liknande hör av
dig till Ingemar
Linder eller Jan
Bjurenborg

KARLSKRONA
MYNTHANDEL
Le nnart l:krtilsson
H ;u!lvcrkar~atan Il

:ni

;{:> KMtLSK HONA

KÖPER • S;\I.J EH • BYTEH
I\IYNT • SEULAH • 1\I EDAL.IEH
Öppe t må nd - fred l O- l i
tel

045S/H J:H:~

STRÄNGNÄS TRYCKERI AB
Box 13, 152 01 Strängnäs
Tel. 0152-160 20
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AUKTION29
7 - 8 april1984
OPERAKÄLLAREN, STOCKHOLM
Sammanlagt ca 2.300 nr.
Henrik Pripps samling del n
Utländska mynt som cirkulerat i Sverige 42 ex.
Sverige med besittningar
Olof Skötkonung, Sigtuna, Lena n
Erik Knutsson RRR
Gustav Vasa, Daler 1535 R
Gustav Vasa, Svartsjödaler 8 ex.
Gustav Vasa, Åbo 1 mark 1556 R
Hertigarna Johan o. Karl 8 mark klipping 1568 R
Sigismund, Daler 1594 R
Karl (IX) Hertig, Daler 1593 R
Karl (lX), Hertig, Riksföreståndare, Daler 1601 RR
Karl IX, 6 mark 1609 R Guld
Karl IX, 20mark 1606 R
Gustav ll Adolf, Säter l öre 21 ex.
Kristina, Riksdaler 1639 3 ex.
Kristina, Riksdaler 1642 3 ex.
Kristina, Riksdaler 1645 3 ex.
Kristina, l /4 riksdaler 1645 RRR
Karl X Gustav, Riksdaler 1654
Karl XI, l dukat 4 ex.
Karl XI, 8 mark 7 ex.
Karl XI, 2 mark 38 ex.
Karl XI, Bremen-Verden Ta ler 1673 R
Karl XII, 1 dukat 2 ex.
Karl XII, Riksdaler 5 ex.

Ulrika Eleonora, Riksdaler 1719 3 ex.
Fredrik I. l dukat 3 ex.
Fredrik I. 2 riksdaler 1727 RR
Gustav I I I, Dukat 1771 Ädelfors R
Karl XIII. Dukater 4 ex.
Os kar L 2 dukat 1857
O skar l, Provmynt 14 ex.
Karl XV, 50 öre 1862 R
Os kar II, 2 kronor 1878 och 1900 spegel
Från andra inlämnare:
Plåtmynt, bl.a. 2 daler SM 1691 RRR
- l daler SM 1650 R, 1658 RR, 1663 RR
Svenska besittningsmynt bl. a.
Riga, Ta ler 1629 R (2 ex.) 1630 RR, 1631 RR
5 dukat 1645 RRR, 1655 RRR, 3 dukat 1643 RRR
Augsburg, 2 dukat 1632 RR
Sedlar
Litteratur, bl. a. Brenner 1731 (2 ex.)
Utländska guldmynt, bl. a. ett flertal äldre
Ryssland
Utländska mynt, bl.a. Norge, specie 1664
Medaljer, varav flera över numismatiker
Ordnar

Den rikt illustrerade katalogen erhålles enklast mot
insättningav35: - päpg3003-l. Prenumeration 70: - för
auktionskataloger och listor under 1984.

B.AHLSTRöM
MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28-30
Box 7662, S-103 94 STOCKHOLM
Tel. 08-14 02 20, Telex 17166 Numisma

