MARS

Myntningen i Uppsala 1577-78
Piratguld

2 • 94

Spegelglansset
Drottning Silvia 50 år
1.000 orll 200 kronor i erui med <·ertijikm

Köpes
till dagspris
Ring 08-661 23 80

Bli medlem i

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGEN!
Arsavgiften är 175 kr.
Som medlem
får Du SNT automatiskt.

WALLIN S
INGEMAR WALLIN MYNTHANDEL AB
GrcvTuregatan 15. Må-Fre 10-13. 15 - 17
Pt>,ta<lress: Box 7317. 103 90 Stockholm
Telefon: 08 - 66123 80. Fax : 08 -661 35 80

Du kan också
enbart prenumerera på tidningen .
Det kostar endast 125:- per år.

Litet lexikon över

SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVERIGES REGENTER
Av Lars O. Lagerqvis t
och Nils Åberg
Alla dra rcgcr:tndt: kungar. urouning:tr
och riksfiircst:1ndare med gem~ kr. fii t~i ld 
r:tr. sdrfödildrar samt barn (:ivcn 11. :i. )
from Erik scgc.:rsiilltom Carl XV I Gustaf.
i\lnl kmm:tr :1\· SNF kan crh:illa h okc.:n fiir
100 kr (ink! porto) gcnom :ut s:i11:1 in hc.:loppl·t p:l

Vincent Förlag AB
postgiro

93 78

har en upplaga på 1.400 ex.
Ca 1/ 10 :tv <lessa når utanfor Sveriges g riin~er
- Norden. Europa. USA.
Tidningen kommer ut med 8 nr per år:
tO rsta \'eckan i
februari - maj. september - decembe r.

Våra annonsprise r ä r jämforelsevis låga.
För annonsering komakta Kj ell Holmberg.
te l O18 - 38 23 47 (kvällstid och helger).
Prisexempel:
II I sida ( 15 1 X2 14 mm)
o m slags~ idan
-1 :c omslags~ idan
112 l>ida ( 151 x 105 mm)
11-1 ~ida (72X 105 mm)
116 ~ida (-17 x l 05 mm)
111 2 , jda (-17x 50 mm)

2: a

1.800: 2.200: 2 .500:-

1.000:500:350:175: -

27- -1

och d :in·id Iydfigl :tngc n:tmn ol'lt :tdrl·ss
samt " ltc.:gl·ntkxikon. 11ll'dkm i SNF". S:i
kotttll'll'l' den p:1 poslc:'n!

Sista ma tcrinl<luj!: Den l :a i månado!n forc utgivning.
He lorigi nal eller manus och gärna skål.. ~
sä nde~ till Kjell Holmberg efter övercnskommcbc.
l lllll(lllSt'r .w m

<1 tir }(!renliga med

SNf:... F/DEM:.' och AlN P: s etik a•·biij;.

S!'T 1 ·

9~

MW~~
WlU11Mtll~~TI~~
TI[TI)~~I~lHril
ges ut a'

SVE~S KA

NUMISMATISKA
FÖRENlNGEN
i ,amarbctc med

KUNGL.
MYNTKABINETT ET
Förenill~'(<'ll:

Banergatan 17 n b
115 22 S!Ockholm
Tel 08-667 55 98
on,dag - torsdag kl 10.00 - 13.00
fax 08 · 667 07 71
15 00 07- 3
Bankgiro 219-0502
$\en>ka H:tndebbankcn
Po~tgiro

SNFs program våren 1994
Förenings lokalerna är öppna l'iir med lemma r - giirna med ,:illskap - en
tor,dagkviill i må n ad~n. Dörrarna iippna' kl 18.30.
10
7
21
26

nHlrs
april
april
apri l

5 maj

Öppet hus.
Öppet hu,.
Föreningens aukti on.
'Jlun;is S;irkåny bcriiuar 11111 modern mcdaljkon't m:h om
FJDEM> kongres,.
Öppet hu>.

Om ej annat ange' hålls mötena kl llUO på Banergalan 17 nb. 11tg

bu'~

nr 44 eller 54 eller T-bana till Karlaplan.

Kansli
Besökstid 10.30 - 13.00 onsdag m:h tor~dag.
S1ti11g1: Mid~ommar- J september >:lml jul- och ny:\r.-helgerna.

RedaktiOII('II:

Kungl. Myntkabincuet
Box 5405
114 84 Stockhohn
Tel 08 · 783 94 00
Fax 08-663 97 35

Innehåll SNT 2 · 94
Myntningen i Uppsala

tsn - 78

Gustav TV Adolfs eventuella
AIISI'(Irig utgiwm•:

lan Wischn
IIImulredaktör oclr layout :

t> lunira Golabiew,ki L:annhy

Sid

.. ....................... .. 28

fomintre~se

Piratguld ..................... .. ..

33

. . . . -- .- .•

. . ........ . .. 34

Kröningsmedaljerna från 1809

36

En offerkäll a i l-fel vetet . .... ..

38
....... -. .... .. ..... ..

Medaljnytt

. .... - 39

..... ..... ...................... 41

Mmmskriptgm11~~an•:

Sedclnytt .

L:1rs O. Lagcrqvi>t
ÄH: n tel 0152 · 200 79

Utstiillningur .

42

t lllltOitSt'f

oclr

aul..tions~ah•nt/('r:

Kjell Holmberg
Tel 018-38 23 47
(kvällstid och helger)
Prellumeratiml('r;

Prb 125 kr l :ir (8 nr)
~ ledlemmar erhåller tidmogen
automatbkt
T!:rck:
Ma~terprint

Saueri & Tryckc ri i\ B

1ss:-:

SNT ~ · '!4

0283- 011x

Betalkon . ...

43

Rccetl.~ioner

44

"Ordenssällskap'' m fl (3) ..

45

Frågespalten . .. .. .. .. _..
Dan~k- fr:mska

ordensrelationer

Auktioner & Mässor . .
F'öreningur

46
.. 46
47
47

Omslag
Del av guldskan funnen på havets bouen i Rio de la Plnta. Uruguay. Skntten ~om bestod a' n!irmare 2000 guld- och ~ilvermynt 'amt 40 guldtackor och
smältor - härrör sunnolil-1 från fnnyget Nutstru Stnoro dt In L11z • ..am förliJ>te
1752. Se anikel \id 34. Foto Gabriel Hildebran<l.

27

Myntningen i Uppsala 1577-78
Av Bengl Hemmingsson

o

r 1576 lät Johan III inriitta en
tcologisk hög~kola på Gråmunkeholmen. nu\•Jmnde Riddarholmen i Stockholm. Vid denna
skola avsåg han att utbilda en ny generation tcologer och pr'.ister i sin anda,
dvs i enlighet med hans kyrk liga o mdaningsplaner. Såsom ett led i dessa
ingick hans berömda "röda bok". den
liturgi som utkom av trycket år 1576.
1ill ledare för skolan utsåg~ jesuiten
Laurcmius Nicolai. i folkmun kallad
Klu~ter- Lasse. Högskolan lick sina
lokaler i de gamla klosterhusen beliigna sikler om kyrkan på Gn\munkeholmen. i dag Riddarholmskyrknn.
Husen h\g öde och förfallna efter reformationen. utom den del där Stockholms myntverk var inr'.ittat. Ursprungligen v-J r klostcromrldct muromgärdat. men murarna hade med
tiden f:ln sönderfalla. och klosterplatsen anviindes bl a som avskriidcshög. l
slutet av juli månad år 1576 öppnades
högskolan. och redan fn\n början
hade den ett sextiotal elever. av vilka
hälften var pr'.ister.ll Tiirnligcn omgående ~yncs eleverna frln högskolan ha
rlkat i konnikt med myntverkets personal. Dc två grupperna hade täta
kontakter. vilket bl a berodde på att de
tycks ha nynjat en gemensam ingång.
l en skri velse från högskolan till Johan
IIIunder dess allra första tid ville man
niimligen stänga kollegiet mr "obehöriga" med kommentaren att myntsvennerna hade andra ingfmgar.z1
M ot~iittningarna mellan eleverna
och myntverkets personal fortsatte
dock. l ett brev frln Johan iii ställt till
"t hem som ii re förordncdc opå Stock-
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hohm Slntt ud i slottzloffwen" den 20
september 1577. nämner kungen :1tt
han blivit infimnerad om autr.iw och
oenighet ~kulle ha uppkommit mellan
mäster Lars elever och myntmästarens "siilschap". Detta skulle ha resultcnll i all dc utväxlat " fast förachteligc
och slemme ordh''. 31 Kungen ansåg
sig emellertid ha en lösni ng på problemet. Högskolan låg honom varmt om
hjärtat. och han ville inte an dess
verksamhet ~kulle hindras. Därför befallde han au "mymedt med theu förste måtte nynics. på ett annedt lägligitt rum''. Han skrev vidare all han beslutat att "myntedt skall bli fTwc ther
som wij kunnc stadde ware sielffwe".
antingen det var i Uppsala. Vibtcrås.
Vadstena. Stiikeborg. Kalmarcllcrannorstädc~. Kungen umgicks således
med planerna på ett ambulerande
myntverk. vilket flyttades dit han fik
tilliiiilet bcfltnn s ig med sitt hov. Eftersom han hade för avsikt att stanna i
Uppsala en tid ville han nytta myntverket dit. niirmare bestämt till ett hus
på Studcntholmcn i Fyrisån mitt i staden. Kungen ga'' också order om au
man skulle sända folk till Uppsala
"som ~ammc mynte kunne lathe r<irferdige". Dessutom skulle myn tverket
i Stoekholm inhysas på annan plats. d:i
kungen vistades i staden och följaktligen hade med sig myntpersonalen.
Det har tidig:~rc antagits att Johans befallning aldrig verkställdes. och att
myntet blev kvar i klosterbyggnaderna
på Gråmunkeholmen. ~~ Birgitta Oden
har emellert id med stöd av myntr'.ikcnskaperna kunnat påvisa ~llt myntet
verkligen flyttats till Uppsala under
en period 1577178. 51 l den numisma·
tiska lith!r.tturcn har detta dock ej beaktats.
l en volym som omfattar myntr.ikenskapcrna för åren 1576-85. fOrvamd i Kammararkivet, återlinns under
oktober månad 1577 en silverleverans
om över243mark finsilver utfiird den
21/10 av Henning Mattsson "pt\ myntet i Upsala". Den 18 november levererade amma person "i Upsala" drygt
223mark lim i bergsilver. Vid dercmber och januari månads leveran~er av
silver linns ingen notis om var dc
skett. Den 24 februari och 7 mars
1578 levererade dock Mats Bengtsson

mynt från viixlerict "j Uppsala". l apingen notis om var levcnmsen
sken. och den Il juni levererade Mats
Bengtsson "på ~lymedt " . 61 Med
"myntet". utan tillägg. borde rimligtvis avse:. myntet i Stockholm. Efter
den 7 mars 1578 har vi således ingen
uppgift om någon myntning i Uppsala
fOrrän myntet återigen fl yuadc dit i
april 1589."
rillinn~

*

Vi \'Ct f<irh~llandevis litet om dc olika myntverken och deras beliigenhct
under 1500-talct. N ii r det gäller myntet på Gn\munkcholmen i Stockholm.
iir det t o m oklart när det tOgs i bruk.
Det installerades möjligen di.ir redan
1556. när Jost Höjer lickuppdraget an
återuppta myntningen i Stockholm.
Höjer bodde i en hus på Svartmunkegatan. vilket tidigare innehafts av den
år 1536 avriittadc myntmästaren Anders HanssorL År 1546 omtalades huset såsom "gamle myntet". Delta behöver dock inte betyda an Höjer använt hu ~et - vilket synes ha varit
ganska stort - som annat än bo!>tad.
Efter Jost Höjers död 1566 sålde !>Onen Han!> hu~ct till vapentillverkaren
Gilius Packet ror JO JOO mark örtugar. s1 J samband med rörsäljningen
niimns återigen att huset "'fordom kallades gamble mynthet" - yuerligarc
eu tecken pli an det ime varit i bruk såsom mynthus på lång tid. 91
Den 5 november 1574 inventerade:.
och överlämnades myntverket av
Hans Höjer till Gilius Coyet. l anslutning till deua uppr'..ittades en rörteckning över samtliga verktyg och inventarie r. 1111 l inventariet nämns inte var
myntet var beliigct. men vi kan anta au
det var identiskt med myntverket i
klostret på Gr:imunkeholmen. Man
kan ur r<ineckningen utläsa an mynt·
ve rkslokalen bestod av minst nio rum.
vilka rymde olika funktioner ("prciercamarenn", "smidchussedh", "iscrsniderecamarcn" etc).
I 1582 års husskallelängd rör StOckholm upptas sex hushåll såsom tillhörande myntet. 1" Ett antal av tjiinstc·
männen ''id myntverket vid denna tid
ä r också kiinda till namnet. Myntmästaren Gilius Coyet tilltr..iddc :.om
nämnts den 5 november 1574 och den
13 samma månad erhöll han sin rorsta
SNT 1 ·
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myntordning. 121 Han var fodd i Bmbant. men flydde pga religionskrigen
till Sverige, dit han anlände i slutet
av 1560-talet. Coyet etablerade sig
somjuvelerare och guldsmed och fick
snart kungliga uppdrag. Bl a är han
upphovsmannen till en medalj från
1573 över hertig Karl , signerad GC i
monogram. IJ> Enligt en uppgift hos
Bren ner skall Coyet dessutom ha varit
en av våra tidigaste myntsamlare.
Brenner uppger också att Coyet lät
priigla guldavslag av sällsynta myn t
fOr sin egen samling. u 1 Coyet var gift
med en dotter till en byggmästare från
Antwerpen. En bevarad gravsten i
Riddarholrilskyrkan visar att Coyet
avled fOrst 1602. ~>l Såsom myntgravö r vid denna tid verkade Mikael Hohenauer. Den 30 oktober 1577 begiir
två personer att ra återlösa ett stenhus,
som "Michel ysersnydare" köpt av
Peder Anderssons hustru Karin. Huset var beläget vid Söderport. Hollenauer är troligen identisk med en gravör med samma namn, verksam i
Wien. Sicbenburgen och Prag 1551 58. Hans närvaro i Stockholrn är säkert belagd fro m 1564. Från 1582 va r
han riksgua rdein, d v s riksproberare
av ädelmetall; den 12 februari 1589
omtalas han som död. 16)
Myntskrivaren Mats Anderssons
ekonomi var också så pass god att han
i april 1578 omnämns som köpare till
ett stenhus. ., I övrigt nämns år 1576
myntsvennerna Anders Brun och
Måns Hclierson samt en "Simon
myntmästarc". 18'
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Det var således bl a dessil personer
som troligen fOrflyttades till Uppsala i
enlighet med det kungliga direktivet
av den 20 september 1577. Platsen dit
myntverket skulle llyua i Uppsala studentholmen - hade märkligt nog
donerats i januari 1569 till Per Brahe
av Johan III. 19' Huruvida Brahe var
infOrståcld med myntverkets inriillande eller ej, fortäljer inte historien.
Holmens namn går tillbaka till början
av 1500-talet. då swclenterna skulle
bo i ett gemensamt "kollegium". niir
de inte hade tillstånd att bo privat. Dc
inhystes därfo r hos en Andreas And
på Kvarnho1men. därefter kallad Studcntholm..:n.l0'
Som niimnts gjordes den första silverleveransen till myntet i Uppsala
den 21 oktobe r 1577. Det tog således
högst en månad för kungens befallning att verkställas. Det är däremot
osäkert när myntverket flyttade tillSKT ! · 94

flg. l Detaljer ur mi kupparstick än •r Swckholm w • Fra11~ Ho~;t•JIIu·rs: i hiirjt111 m·
1570-ta/et respektil•e ca 1580. l mitten på äl'r(• l>i/de11 syns Gråmttnkelwlmt•n (1111\Ylrttllde
Riddarholmen) fr<l n särlermed de gamla kltmahy~;~;nademafmmfiir ky rkan. Mymverk.~
byggllade•l ron/(• \'a m ile11 lilla låga hyggnadt•n /tlng~t till höger framfiir kyrkan. l mitten
på denundre bilden S)'I IS Gråmrmkeholmcn fnin norr. närmare bestlim t uppifrån Bmnke·
bergsåsen. Tomer i w/s ter på kyrkan syn.1 in tt• på den iivre bilden: der swd fii rdigt fiir.w
1574. lfld snm kanfiirmndas ,·ara my•u•·erhbyggnml<•nligger på detmil hiltlliing.\t ut till
iister (eller l'iiiiJter .1ida) på Gråmwrkeholmt•n
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baka till Stockholm. Kungen v i ~tadcs
i Upp,ala under oktober och newcmber 1577:lll ~om nämnb gjorde~ dock
leveran~cr av gammall mynt mr 0111·
myntning i Uppsala så sent som den 7
mars 1578. Del troliga iir au myntet
fl yttal tillbaka till Stockholm unde r
v<iren 1578. i enlighel med kungens
ti n ~kemå l om au ha det i ~in närhet
hela tiden. u , Mymet kom dock au ha
kvar ~ina lokaler i de gamla kl nMerhu~e n iinda till slutet av 1620-talel. År
1626 upphörde sil ve rmyntningen i
Stockholm. och den 20 deccmher
1628 skiinkle Kungl. Maj :ttill riksråde t Johan Sparre "en vår och k ronom:s 101111 på Gråmunkeholm. mymetomtcn be: d mellan ~ kole~lU vagave
len. Åke Axelssons gård och ltjön
belägen··. z.•• Beskrivningen giir del
ganska liiu au lokalisera my mhusets
beliigenhct (se tig 1).
Mynten
Mynt riike nskaperna ger även uppgifter om vilka slags mym som priiglades
och niir dc levererades under perioden
1577- 78 (~e ta b 1). z••Av 1577 å ~ lO·
wlsumma om 13 747 daler i "enkill
daler" har 3 841 daler levererats under myntverkets Uppsalatid. Då dc
enskilda leveransernas summor slutar
på hal va dalrar torde sådana mynt
också ha priiglats, även om varken dalrar eller halvdalrar med årtalen 1577
är kiinda. Möjligen kan 1576 å~ stampar ha använts. Samma fOrhållande
gäller 1/2- markerna (eller 4-iirena).
vilka iir kända fOr 1576 men ej 1577.
Några sådana torde dock inte ha slagits i Uppsala, då hela summan för
året - 3 953 112-mark - levererats
den 4 september.
Av örena har mind re än en tiondel
av årets utmyntning ut fOns i Uppsala:
endast l 920 mark finns bokrörda vid
en enda leverans den 4 december. Nii r
det giiller halvörena finns en leverans
bnkfiird efter kungens befallning den
20/ 9 om myntets förflyuning. nämligen ålla daga r senare. Det verkar dock
knappast troligt au man hun nit flyna
mynt verket inom loppet av en fata l
dagar frj n det au ordern nån Swckhnlm. va rfOr denna leverans viii far
hiinfiira~ till Stockholmsmymets pro·
duktion . Diircmot finns två stora lcveran~c r bokfOrda omedelbart efter årsskiftet 1577178. nämligen de n 28- 29
januari om tillsammans 2 535 mark l
öre. Det är väl inte otroligt au dessa
mynt hell eller delvis bar årtalet 1577.
Av 1578 [1rs utmymni ng av halvören
~()

ltynelt Ö\ Cr hälften ha utföm i Upp·
sala. medan inga dalermym ' erkar ha
pr'.iglal~ d;ir under året; inga levcmn·
ser av dal rar fi nns nämligen bokförda
före den 14 juni.

*

Så långt nm vad som kan utl;i-.a~ ur
my ntrii kc n~ kape rna . Vilka slut~at~cr
kan då d m~ från det be,a rade myntmaterialet'! Snm nämnts så ~aknar vi
bevamdc dalenny m och halvmarker
med årwlct 1577.
Mymningarna under dessa :\r var
dock ej så omfilllande, varfiir myntve rktygen mr i van fall de sliirrc nominalerna ej ut~aues för något större
slitaee. Dalrar. halvdalr.1r och halvmarker finn \ - 'om nämnts- bcv-Jr.t·
de med årtalet 1576. l sammanhangel
kan nämna\ au 1579 års dalrar iir
präglade med stampar där årtalet ändrats från 1576. Dcua talar ju ocks;' !lir
au 1576 fl rs stampar hållit Hingc od1
kanske iivcn anviinls under följande år.
För 1578 finn~ dalrarsamt små fjiirdcdelsdalrar i fonn av klumpmynl. Dc
senare far kanske betraktas ~:\~om
tillfållighe t~präglingar. som måhända
hör samman med mäster Gi l iu~ numismatiska intressen?
Dc mindre nominalerna är betydligt
intressantare i sammanhanget. Det visar sig niimligcn au det just år 1577 inträffar en ganska väsentlig förändring
i inskrifterna~ ordalydelse på småmyntens frflnsidor. Örena. halvörena
och fyrkarna av de typer som börj ade
pr'.iglas i samband med 1575 års rekonstruktion av myntväsendet bär
inskriften MONETA NOVA STOK·
HOL (Stockholms nya mynt) eller
förkortningar där.1v. Denna inskrift
åte r fin n~ på bevarade exemplar av alla
tre småvalörerna från år 1577. Dessutom finns från samma år öre n och
halvören med inskriften MONETA
NOVA REG ]IS I SVEC (lE] ( Ri ket
Sveriges nya mynt) eller varianter dä rav. Dessa mrc kommcr dock betydligt

~ parsammare itn " Stockholmsm) nten". Det må\lc \ <lrJ me r än en tillfällighet au in~ krift~iindringen sker just
1577. Den senare typens - REG
SVEC - säll sy mhel talar också fOr au
den tillhör Uppsulat iden. förutom del
nalllrliga i all Undra inskri ften vid en
fl yuning från Stockholm. 1578 å r~ .
samt följande år... mynt har i regel
inskri ften MONETA ~OVA REG
SVEC. Av ~måval ii rc rna med årtalet
1578 fin ns bara halvören och fyrkar
bevarade.
De enda undantagen från det ovan
skisserade inskri fisschemat förekom·
me r bland dc hiigrc nominalerna.
marken och halvmarken (4-öret). Redan under år 1575 finner vi nämligen
de t\'å olika in~k rifts,·ariante rna på
marken och halvmarken. Mynten
med REG SV ECIE är doc k yllerst
sällsyma (se Levin 1887 nr 200 och
279). Det kan ju till och med vara s~ .
au dessa inte heller iir slagna i Stockholm. Vi vet j u l ex au Johan III liil
uppräua eumynt,·crk i Västerås i slutet av år 1573. vilket troligtvis var
verksamt i vart fall under 1574. Del
kan även fi nnas andra skäl till all vi
finner två olika inskrifter på just 1575
års mynt. l samband med rekonstruktionen av my nt viiscndel inväxlades
och avlystes kl ippingmynlet. Speciella "växelbänkar" inr'.iuades i Stockholm och i vart fo1ll även Vadstena för
au byta kl ippingarna mol nya. goda
daler och markmynl. De två inskrifterna kan ju diirvidlag ha haft en ad·
ministrativ eller redovisningsteknisk
betydelse. 2 ~• Vidare återfinner vi inskriften MONETA NOVA STOKHOL på några yucrst sällsynta 4-ören
från 1581. 2" Hiir kan del dock röm
sig om gamla stamplir som sparats och
återanvänts.
Några ord biir också sägas om det
faklllm all det fi nns fyrkar bevarade
för såväl 1577 som 1578, medan dc
diiremot saknas i mymriike nskaperna.

-

Fig. 2 M ,m ll \]lt'r från Sl'lltlr t' iliJ/fien III' 1570· /lllt'/.
1- 2
.J.,,,'t', 1575 metl STOKHOLM rt·spekti•"e REC S VECIE ptl fnln,fidml.
3-5 = 6n•. lwl•v rt· och fyrk 1577 mt•tl 111)11/0 n('ll STOK HOL an,~il'l'll på f rånsidan.
6-7 = 6 rt•och ha/•·äre 1577med REG SVE!Ci påfrånsidtm: tm liw•n präglade i Uppsala.
8- 9 = Du/N· och 1/4-daler 1578: troligt•n p riiglade i Stocklwlm .
10-11 = flafi'(Jrc• och f rrk 1578: p rtlgladt• i Uppsala eller Strll'klw lm.
12- 13 = 1i'tlpt'llllingor Wall tlrral m l'll STOKfl (priiglad 1575- 77?) och med REG SVE
(ptilglm l 1577 och St'llare?).

=

Foto: Nr l . 9. 12 och 13: exemplar liT KMK:s samlingar. fora Av i.
Nr 3. 7: i' lt'lllfl laT liT KMK:s sm nlinf/ar.fmo KMK.
Nr 6. lO och Il : t'.\ t'mplar 11r Sl'l'll S•·t'IIHflllf samling . fmn ATA.
Nr 2 . .J. 5 oc/1 8 : l'rimr iigo. foro Gabril•llfiltlebmnd.
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Des~a r'.ikenskaper utgör en redogörebe för den myntning som skett för
kronans r'.ik ning; utöver denna skedde
ju ibland utmyntningar för hertig
Karls r'.ikning (hertigens r'.intekammarböcker saknas dock för 1577 och
1578; se Od~n 1963 s. 89). Myntmästaren hade dessutom enligt 1576 års
myntordning rält att växla in gammalt
mynt samt smälta dessa och mynta får
sin personals underhåll. m Det är
möjligt, fcir att inte säga troligt . alt
fyrkar således präglats f<ir myntmäst<srcns egen riikning. All han i så fall
valt att pr'.igla detta myntslag är ju inte
märkligt med tanke på att den största
fOnj;instcn ju låg i präglingen av de
minsta nominalerna (se tab. 2). Fyrkar finns dessutom bevarade med årtalen 1580. 158 1 och 1582. vilka också sakm1s i mynträkenskaperna för
n;immla år.
1574 och 1576 års myntordningar
upptar emellertid yncrligarc en val tir,
nämligen tvåpc nningcn. l myn tr;ikenskaperna får år 1575 och 1576 filerfinner vi summor utmyntade i denna valör. Tvåpenningen förekommer liksom dc högre nominalerna med två
olika inskrifter: MONETA NOVA
STOKH IOI eller MONE NOVA REG
SVECI II. Levin ansåg att den förra
varianten priiglats 1575 och den senare 1576 med motiveringen alt "$TOKHOLM (eller förkortningen) förek<1mmer å alla mym af 1575. hvaremot REG SVEC först senare begagnats··. u~ Detta är ju ej helt korrekt.
eftersom inskriftsändringen ju konsekvent genomförs förs t 1577178.
Mynuu;istarcn kan mycket väl ha
präglat tvåpenningen för egen r'.ikning
efter 1576. i enlighet med sina rättigheter i myntordningen från detta år.
Dessa myntningar syns ju - liksom
vad beträffar fyrkarna - ej heller i så
fall i myntriikcnskaperna. stutsatsen
blir med andra ord. att tvåpenningarna nu:d STOK HIOI tillhör perioden
1575 - 77. medan dc med REC
SVECIII skulle kunna vara pr;iglade
fOrst 1577 eller senare.

:o-lo ter

Bolin 1912 ~. Il f. Ö>lra Riddarholmen
1991 ' · 15.
Z1 Bolin 1918 ~. 12 r.
.Il Dnlin 1912 ~ . 25
~~ Sclling 1950 s. 32.
~~ Oden 1955 s. 113.
M Mynl riikenskapcr 1576-85. Myntvii·
~en 3. KA (Fol. 46. 47. 57- 58).
71 Ek~trlim 1952 s. 73.
11
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Tab l Myntningen i Slackholm och Uppsala 1577-1578
1577

Totalt

Varov levereror efter 2019

Daler

13 747 daler

1/2 mark
Öre
1/2 öre

3 953 1/2 mark
25 803 mark 6 1/2 öre
16670 mark

31 oktober: 2004 1/2 daler
24 november: l 836 1/2 daler
Inga
4 december: l 920 mark
28 september: 504 mark

1578

Totalt

l1rra1· lel'ererat fore aprilmånad

Daler
1/2 öre

8 784 1/4 daler
18 611 mark 6 1/2 öre

Inga
28 januari: 850 mark
29 januari: l 685 mark l öre
26 februari: 3 536 mark
19 mars: 5 771 112 mark

Tab 2

~ lyntcn

i 1574 och 1576 års myntordningar

111iör

Benämning i komrakter

Daler
1/2 daler
1/4 daler
1/2 mark (4 iire)
2 öre
l öre
1/2 öre
fyrk
2 penningar

slagne daller
halffue daller
ortts daller
halfTue marker
tuå örrer
rundstycker
halfförrer
fyrker
tuå penningger

Lager-Kromnow 1992 s. 183 f.
SST 1567 13 januari. (s. 329).
111! ''lnvcrllnrium som inventerades
efflcr
Mc~ ter Hans Höier och till Mesler Gil lius Choiclh myrHemester den 5 novembris anno 1574" i Myntväsen 4.
KA .
"' L:lgcr-Krornnow 1962 s. 49. n.
12! Myntordning den 13 november 1574:
Sirödda kamerala handlingar 50. KA.
Wallroth 1918 s. 40-4 1.
IJl Rasmu~~on 1950 s. 22: se även Up·
mark 1943 s. 27 där flera av Coycts
guldsrncdsarbelen näm ns.
1
~' Brenncr 1731 s. 253: Nathorst- Böös &
Wisch n 1987 ~- 29.
m Elgc ns1icrna 1926 s. 38: fdr Coyc1~
dödsår. se Gillingstam 1968 s. 92.
161 SST 1577 30 oklober. (s. 314) R:1smu, .
~on 1973 s. 91 f f.
l7l SST 1578 21 april. (s. 357).
ISl SST 1576 21 maj: 1576 9 juli: 1576 15
;cptcrnber: (s. 51. 65 och 169).
" ' Lundh 1954 s. 376.
101 Lundh 1954 >. 26.
zu Oden 1955 ' · 113.
w Några år senare - under höslen 1586 flyuadc myn1vcrkct till Vadslena. diir
Johan III vistades frå n oktober månad.
Skiilcl till flyttningen var <III Johan
frukwdc att oroligheter skulle ulbryta i
samband med hans tvi ster med hcnig
Karl. vilka ,kulle lösas vid en rik~dag
gl
Yl

Finl'ikt (g)

25.60
12.80
6.40
3.01
1.50
0.71
0.31
0. 15
0.04

i Vadstena i juni 1587. Hertigen hade ju
bl <1 börjat prägla egna mynt ut:ln kun·
gcns godkännande. Se Kjellberg 1918 s.
82 ff.
l.ll Ös1ra Riddarholmen 1991 ~. 39 samt
kana från 1635 på s. 88. Se även Wall·
roth t927 s. 76 f.
:~1 Mynträkenskaper 1576-85. Mymväsen 3. KA. (Fol 51 ff sann fol 63).
m Rasmusson 1935 s. 57 f: O : ~on Nordberg 1975 s. 87. Sannolik l ulflirdes Sveriges forsta valsvcrkspriigli ng av my m i
Västerås: en ingående studie av denna
hargjons av Yngve Allneroch Ingemar
Carlsson. Studicn foreligger i manu·
~kript och författarna har viilvilligtlålit
mig ta del av deua. För inviixlingen av
klippingmyntet. se bl a S1ierrunan 1747
s. 245 ff.
l6l För dessa mym . 'c Levi n 1887 samt
Sveriges mynt 1976 s. 49 ff.
l7l Myntordning den 17 ~cptembcr 1576:
Sirödda kamerala handlingar 64. KA.
Oden 1963 s. 87.
U l Levin 1887 s. 52.
Källor
Ämnesserierna Myntvihcn och Strödda
kamerala handlingar. Kammararkivet
(KA ).
SST = S1ockholms Slads Tiinkcböckcr
1568 - 1575 (Sthlm 1941) och 1576- 1578
(Sihhn 1943).
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Gilling,t;un. H: Antoni Grott och Antu niu, dc Crocc:k. NNÅ 1968.
Kjellberg. C M: .Myntning och mynlh lf!, i
Va,Jstcn:t. NM XXI. Sthlm 1918.
L1gcr-Kronrnow. B: Stocklw/m,, lnfolkniiiJ: pd Jolum 11/:s tid. Sthlm 1962.
L1gcr-Kromnow. B: An \ ':lrJ ,tockhulmare på 1560-talct. Sthlm 1992.
Le' in. A: Bc>krifning av Johan III : -rn} nt.
NM XI. Sthlm 1887.
Lundh. H: Upp.mla swd.r lli.lforiu: red H.
Lundh. Uppsala 1954.
Nmhorst-Döös. E och Wischn. l : Nu mism;ui~ka fur,karc och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet. NM XXXVI. Sthlm
1987.
='~l : .Vu11115mllliska medd1.Jmult•IJ, utg. :t\'
S'cn,l.a Numb matiska Föreningen. Sthlm
1873 ff.
N NÅ : Nordisk llltmismmisk tlrs.,krift.
1936 ff.
Oden. B: Uik,•ts uppbönl ol'll utgift. Lund
1955.
Oden. B: Sla!hkan och prägling,riin 'Sverige under -,enare 1500-talct. NNÅ 1963.
O:o;on Nordbcrg. T: llästerrissloll. Enb_lgg mufjlliswm~ skildring. Vä~terl' 1975.
Rasmu\\on. N L: Valsverkspr:igling i Sverige (rcc ;tv Carl Sahlin: Valsverk inom
den svenska metallu rgiska industrien etc).
tryckt i NM XXVIII. Sthlm 1935.
R.1smu~snn. N L: KarliX :s mynt odlmcdaljer. Karl IX. snu/ier. under redaktion av
Boo von M:tlmborg. Sthlm 1950.
RasmUS\On. N L: ~1 ikacl Hohcnaucr i
Prag och Mikael Hohenauer i Stockholm.
NM XXXI. Sthlm 1973.
Selling. G: Myntverket) byggnader i
Stockholnl. Kungliga Myntt•t 1850- 1950.
Sthlm 1950.
Stiernman. A. ''o n: Samling lila/ Kong/.
Bref mulgor och Järordni11gar <'Il'. 1111xtienc/e Slll!riges Rikes COIIIIIIt'TC('. Politit.'
och Ol'<'onomie, l. Sthlm 17-H.
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år 1926. Sthlrn 1927.
Östra Riddarholmen: Arkeologi'!. utred ning. SwcJ..holms Swdsmust•um 1991. O
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Gustav IV Adolfs eventuella fornintresse

Gusttn• IV litlo/f medalj priixlatiml'd tml<•dning m·m·tiickning<'ll m· Gu,wt· lll:s .<1<111'
i Stocklwlm tlt'll2-l jmuwri /808.. Metla/j<'ll . .10111 är gmn•md m · Carl E11lliiming. bi•J..w tadu a•· Swd.lwlna lmrxerskap. (Hd 29).

··om Gustav IV Adolfs numismmbka
imressen iir intet närmare känt". $;\
skriver Nils Ludvig Rasmusson i s in
skrift Mynt· och medaljsamlare inom det S\'l'llska kungahuset (U ppsala
1962. s. 26). Del är också möjligt au
kungens inlrcs~c för mynt och amikviteter inte föran leder någon annan
kommentar. Om man emellertid s..:r
lite närmare på saken framträder en
något ny:mserad bild. Delvis på grund
av Gustav IV Adolfs intresse återuppväcks tanken på en medaljhistoria
över Gustav III :s regering. Della sker
1798 efter sex års vila. När kungen sedan avsiim 1809 upphör detta projekt
definitivt. Man kan naturligtvis se inl ressel rör della medaljprojekt som e u
utslag av rcvanschlus1a.
Kung l. Myntkabi nellet fick som
gåva 1807, av kungen personligen. en
medalj över Gu~wv U Adolf. Medaljen . som är graverad av Sebastian
Da11ler i Dre~den år 1631. präglade!>
med anledning av Gustav Il Adolf-.
segrar mol katolikerna (Hd 57). Vid
samma tillfiille överläm nades även
en Gustav Il Adolf.s Salvatorsdaler
från 16 15 samt c ll hängsmycke med
Gustav Il Adolfs bröstbild på åtsidan
samt med ögla upptill och en hängandc dödskalle under. På frånsidan en
emaljerad krona Ö\'er texten G.A. R.S.
av förgyllt ,ih·cr med emalj . De\\a
föremål fick inventarienummer 3!14

och insortcr:tdcs i samlingen av Bror
Emil Hildebra nd 1840. Samma å r.
1807, överliimnadc kungen en mycket
betydande gåva till Stifts- och Landsbiblioteket i Linkiiping. Gåvan bestod
av 52 silvermedaljer pr'Jglade under
hans egen och faderns regeringar.
Bland dessa finns ell nertal idag synnerligen sällsynta medaljer.
Även efter sin avsiillning som kung
1809 fortsalle Gustav Adolf all överliimna medaljgåvor. Ett sådanttillfålle
är när han 1812 skänk te e n medalj
över Karl XI I till borgmästaren i Basel. J. R. Fösch. Medaljen. som ii r
präglad 1700-03. är ulford av Georg
Hautsch i Niirnbe rg och finns idag i
Historisches Muscum i Basel.
Till sist kan niimnas något om kungens allmänna fbrni ntresse. Han bevistade nämligen Knutsbalen i Malmö
den 12 mars 1807 och kom i livligt
samspråk med professorn och fornforskaren Nils Hcnric Sjöborg. Om
de11a möte skriver Sjöborg till överintendenten Pehr Tham den 22 man.
1807 (brevet i privat ägo). Enligt Sjöborg var kungen "s;l nådig och talte
vid mig om Sk:lncs antiquiteter och
Malmö miirkv:irdighctcr både på couren och på balen". Hell i avsaknad av
intresse för gamla tider och toremål
\'ar nog ändå inte Gu~la\' IV Adolf.
/W
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Piratguld
Av Henrik Klackenberg
et är få saker som kittlar pnjkfimtasin så mycket som sjiirövare: skepp under dödskalh:flagg. kroksablar. lapp !lir iigat och
inte min~t drömmen om den ~tora
:.katten - helst en kista full av guld .
Fiirmmlligen är det genom Robert
Lo ub Stcvcnsons roman SkmrkammariJn från 1883 och senare genom
filmen Kapren lJiod och andra Hollywood produktioner. som denna mmanti~eradc bild av sjörövaren har
~priw. över världen.
Sjiiriiv.tre är tillsammans med cowboy~ och riddare några av pojkviirldcns idcaltypcr. vilket framgår tydligt
av utbudet i våra leksaksaffiircr. Detta
torhållande tog Sjöhistoriska museet
i Stockholm fasta på i en tillflillig utställning som öppnade vå ren 1993.
och det finns med i mru tsättning~trna
fiir ett av Kungl Myntkabinettets mera
spektakulära fOrvärv under samma år.
l mars 1993 arrangerade Sotheby":. i New York en auktion med de t
sugge:.tiva namnet PIRATA. vilken
bestod av närmare 2000 guld - och
silvermynt samt 40 guldtackor och
-smältor funna på havets hotten i Rio
dc la Plata inte långt från Montevi deo i Uruguay. Kungl Myntkabinettet
kunde genom en generös donation
från Gu nnar Ekströms stiftelse ropa
in en guldsmäl ta om 1.4 kg märkt P
(fig l) samt nio spanska guldmynt
fr:\ n 1749 - 51. Mynten rir två 8 cscudos 1751 (fig 2). en 4 escudos 1749
samt sex 4 escudos 1750 (fig 3). samtliga slagna för kung Ferdinand VI
i det då nyligen startade mekaniska
myntverket i Santiago de Chile. Myntens åtsidor pryds av kungens byst i
profil och omskriften lyder FERDINANDUS VI D G HISP REX (Ferdinand VI med Guds nåde Spaniens
kung) samt årtal. medan frånsidan
biir den kungliga vapenskölden och
omskriften NOMINA MAGNA SEQUOR (Jag fOijer stora namn) .
Guldsmältan har en tydligt inofficiell karaktär och sekundära spår av
sin vistelse i havet. Den är tillkornmen på enklaste sätt i en sandform
och vi tar fårmoda att det är tigarens
initial P (fOr Pedro?) som har ristats
in i guldet. Detta föremål kan liksom
dc övriga guldsmältorna i fyndet fOr-
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Fig l. Gult/.,·mii/111 om 1,4 kg ptltriiffiul pcl haret.~ bolll'll i Rio tlt• la P/a/11.
Ca 12 x 10 cm.

knippas med smuggling. För att undgå en kunglig beskattning om 20% .
som belastade all export av ädla metaller från dc spanska besittningarna
i Amerika. gjorde roretagsamma personer egna guldtackor som medfördes
på skeppen till Gamla världen utan att
vara officiellt registrerade. Som vi
skall se nedan iir detta något som väl
överensstämmer med identifieringen
av det skepp som en gång burit den na
last.
Skatten har i sin helhet en kronologisk spännvidd på åtta år. från 1743
till 1751. och sitt numismatiska intresse genom att den illustrerar övergången från en iildre manuell präglingsteknik till en modern maskintillverkning. Förutom Santiago finns
andra av det spanskamerikanska väldets myntverk representerade: Lima.
Santa Fe. Mexico City och Rio dc Janeiro.
För en svensk arkeolog uppfostrad
med fornminne slagens stränga krav

på ~ tatlig
känn~ det

äganderätt till fornfynd
onekligen lite fr'.im mande
att se ett skattfynd på detta sätt skingras till samlare och museer världen
runt. Dc antikvariska myndigheterna i Urug uay kände sig tydligen tillfreds med att ett urval av vissa typiska
mynt stannade i offentlig ägo. l Sotheby"s auktionskatalog har man publicerat ett dokument i vilket del republiken~ president uttryckligen uppmanar
myntsamlare och alla som är intresserade av skatter att utnyttja detta enastående tillfälle '"to purchasc a piece
of our history"'.
Fyndet av denna skatt var resultatet av ett medvetet sökande efter ett
legendariskt vrak. El Preciado, som
gick till botten 1792 innehållande stora mängder guld. Enligt legenden var
det brittiska pirater som prejade El
Preciado i vattnen utanfår Montevideo. Ombord fann s en hetlevrad
irliindare kallad Little Red. som av
misstag avlossade en kanon mot det
SNT 2 ·
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2. Sptmit·n. Ferdinand VI. Samiagoth• Clrilt•. 8 escudos 1751.
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B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Fig J. Spanien. Ferdinand III. SamiiiJW dl' Chile. 4 e.m ulos 1750.

spanska skeppet och lyckades träffa
krutdurken, vilket fick katastrofala
röljder: fregatten exploderade och
sjönk med sin stora guldlast, bl a en
Mariaskulptur i naturlig storlek helt i
guld. l sin frustr.ltion över det förlorade bytet lämnade piraterna Little Red
jämte några slavar och en tunna vatten
på en öde ö. Legenden om den stora
guldskatten har levt kvar i dessa trakter fram till våra dagar och flera expeditioner har misslyckats i sökandet
efter El Preciado.
Ironiskt nog fOrefaller det som om
iiven 1992 års expedition misslyckades med att finna vraket. Man hittade
guld i stora mängder, men bland de
närmare 2000 mynten finns inget som
är präglat efter 1751. Det handlar alltså inte om El Preciado, som ju sänktes 1792. utan om ett annat. äldre
vrak. Efterforskningar i arkiven tyder
på att det istället rör sig om Nuestra
Senara de la Luz, som förliste i en
storm i juli 1752. Det va r ett portugisiskt skepp i spansk tjänst som i
sin last hade mynt från den spanske
kungens myntverk i Peru och Chile
till ett värde av över en miljon pesos.
varav en sjättedel i guld. Nuesrra Senora de la Lu:. hade seglat från Buenos Aires och skulle via Montevideo
$1\T 2 ·
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gå till Cadiz. Enligt planen skulle
dock Lissabon angöras fOrst, fOr att
diir lossa smuggelgods innan den slutliga destinationen nåddes. Det var
bara det sista i provianteringen som
saknades, när en storm slet sönder
förtöjningarna. Skeppet krossades
mot den norra kusten av bukten och
vrakgods spreds över ett stort område.
Även till detta vrak kan en legend
knytas, men på ett helt annat sätt . Den
strand som ligger närmast fyndplatsen kallas för La Playa de la Mulata.
Enligt en beriittelse från slutet av förra
århundradet var det här som en stark
simmare av afrikanskt ursprung brukade gå iland med ett eller flera guldmynt mellan tänderna . Han återvände
regelbundet till denna plats men avslöjade aldrig var han gjorde sina
fynd. En natt blev han dödad av frustrerade banditer och från den stunden
fick den sörjande änkan - La Mu lata
- gå ensam på stra nden . Fynden fhin
1992 års dykningar ger legenden om
den sörjande mulattänkan på stranden
den klirna av historiska realiteter som
O
legender så ofta visar sig ha.

Norrmalmstorg l, l tr.
Box 7662 103 94 STOCKHOLM
Tel: 08-10 10 10 Fax : 08-678 77 77
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Kröningsmedaljerna från 1809
Av lem Wisehn
fter Gustav IV Adolfs avsiittning i mars 1809 blev hertig
Carl Sveriges riksföreståndare.
Den 6 juni samma år utropades han
till kung. S:i, en varm sommardag den
29 juni. ~ku lle kröningen ske i Stockholm. Den nye kungen sku lle kallas
Karl XIII. Kröningsprocessionen gick
över inre borgzården genom södra
:-.lom\alvet över slottsbacken och
kyrkogården till storkyrkans huvudingång. Kungen och drottningen
( Hedvig Elisabeth Charlotta) gick dit
till fots med fu rstliga kronor och
mantlar. men företrädda av regalierna. Ingen annan furstlig eller kunglig
po.:rson iin prinsessan Sofia Albertina
fa nns med i processionen. Änkedrottningen Sofia Magdalena deltog inte
heller i ceremonien. Svenska kuneahu~ct hade aldrig tidigare va rit så talaligt. Biskopen i Linköping höll predikan över den av kungen själv utsedda
och i bet rak tande av den nyss gjorda rcgcmentsfcirändringcn. ganska
miirkliga texten: ··varer underdånige
all mcnsklig ordning för Herrans
skull"'. Dit den vördnadsvärde iirkebiskop Lindblom skulle läsa bönen
över drottning Hedvig Elisabeth
Charlotta Histe han. i stiillct får: "Irör
henne i di n heliga himmel". - ''fiir
henne i di n heliga himmel!" Dagen
var lll)Ckct varm. Vid sin ankomst till
slottet ifrån kyrkan var kungen uttröttad . Då han passer.1de genom stora
sängkammaren kastade han av sig den
tjocka kröningsmanteln på sängen.
Ku ngen och drottningen spisade seda n publikt i rikssalen. Vid måltiden
bctjiinadcs dc kungliga vid handt viitt·
ningen och serveri ngen av excellenser
och hovfunktionärer. Regeringsledamöterna kunde inte och ville inte heller utfi>ra sådana sy·slor under den
konMitutionclle monarken. Hyllningen skedde vid Gustav lll :s staty. över
vilken \".l r bygzd. efter hovintendenten
Louis Masrclicz's ri tning. en triumfbilgc v;trigcnom man såg statyn. Nedan rö r denna stod tronen under en utskj utande bald<tkin. Pil båda sidor var
läktare mr hovet. processionen och
stiindcrna. Ceremonien varade flera
timmar och präglades av ordning och
lugn. Alla slottets och de angränsande
husens fönster. ja t o m taken var fyll-

E
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UuiJ.t från Slousbacken. Hyllninxarna ptl Sl.t•ppsbrun i Stoc·klwlm i .wmbmulmetl Karl
XIII:s Årlininx 29 juni 1809. Bildt•ll ur Rml'lllume.•· .mmling (nr /59). ViuerhC'I.mkademi('JI.f hiiJ/iml'k. Fiuo: liTA.

da av åskådare. l Slonsbacken stod
folkmassor tätt packade.

Kröningsmedaljen
Till kröningen lät Rikets ständer ~Iii
en medalj över kungaparets kröning i
Stockholms storky rka. \ofcdaljen graverade~ av Mauritz Frumerie. Kröningsmedaljen överlämnades till kungen och drottningen först på Karl
Xlll :s föde lsedag den 7 oktober 1816.
Den medalj som överlämnades iir av
guld. men iivcn silvermedaljer priigladcs. Medaljens åtsida visar de kungligas bröstbilder vända mot varand ra.
Kungen har utslaget hår. bar hab
och mantelveck uppfästa genom ett
runt smycke på axeln. Drottningen
bär diadem och pärlor i håret ~amt
br:imade mantcl\·cck på dräkten. Under kungens byst finns konstnär~sig
natu rcn M. r. Medaljens omskrift lyder: CAROLUS XIII HEDY. ELISAB. CA ROL. REX ET REG. SV.
Dvs Karl XIII. Hedvig Elisabeth
Charlotta. Sveriges konung och ·
dronning.
Medaljen~ frånsida visar kungen i
kröningsdriikt. sinande på sin tron i
Storkyrkans kor. Han blir krönt av ii r-

kebiskopcn och justitiestatsministern.
(Det var f ö sista gången en kung kröntes med Maria Eleonoras krona från
1620 - from Karl XIV Johan lttcrgick man till Erik XIV: s från 1561.)
Vid sidan fram tr'.ider drottningen i
mantel och furstlig krona. Överst på
ett band i halvcirkel finns texten: SIC
REGNA RESU RGERE FAS EST (Så
h<tr ödet bestämt an riket skall återuppstå. Järnfor Vcrgilius Ac niden. l.
206) Nederst i avs kiirningen fi nns texten: IN MEMOR. CORONATIONIS
AUG. D. XXIX JUN. MDCCClX
ORDD. R. (Rikets stiinder till minne
av deras Majestäters kröning den 29
juli 1809).
Medaljens konstnär, Mauritz Frumede. var vid denna tidpunkt en komma nde man inom medaljkonsten. Han
hade varit elev hos Carl Enhörning
och deltagit i undervisningen vid
Konstakademien. Frumeries första
egna arbe ten görs 1806 och fro n1
1808 anlitas han av Vetenskapsakademien för dess serie av med<tljcr över
ledamöter. Sammanlagt utförde han
2-t minnesmedaljer till akademien.

Ril. t•/.1 lländt•r.l llll!dalj 1ill Karl XIII:., knlning. M l'ifa/jl'lt iir grc11~·mtf m· Mauri1~ Frtllll('ri('. Hd 9. rl11o: A'fi l.

;'<as!penningen
Till kröningen lillvcrkadcs även en
kaslpenning. Den har eu be1ydlig1
enklare tllfdrande. Ålsidan visar kungens bröslbild i höger profil. Kungen
bär k.~nglig krona och har u1slage1
hf1r. Over kröningsmanleln bli r han
fyra ordcnskedjor. Omskriflen lyder:
CARL XIII S.G. OCH V. K. KRÖNT
ÅR 1809.
Frånsidan visar följande lCXl inom
en..lagerkrans: FOLK ETS VÄL MIN
HOGSTA LAG (dvs kungens valspråk).
Denna medalj är. enlig! Kammarkollegii prolokoll från juni 1809. ulförd av Carl Enhörning. Han hade under en 20-årsperiod. 1790- 1810, ulfön eu s1on anwl medaljer av olika
s1orlek. Del lyc ks som om au inge!
uppdrag var för lilel. Enhörning Iiiiverkade många smärre medaljer som
ren spekulalion. Hans bilder kunde ha
en viss grovhel och uuryckslöshet.
PArallande ofla har Enhörning ersall
frånsidesbilden med en inskri fl. Om
han i me behövde 1iinka u1 eu lämplig!
mouv kunde medaljen snabbare komma tll på marknaden och därmed vara
rykande aklucll. Iniressam iir Karl
XIII :s valspråk. Al h ifrån Guslav Vasa
1ill Ulrika EleonorJ och Fredrik l har
valspråken i allmiinhe1eu religiös! innehåll. Ell av Guswv Vasas valspråk
lydde: "Omnis poleslas a Deo esl''.
Erik XI V:~ "Deus dal cui vuh". Johan III :s "Deus proleclor nos1er" elc.
Från och med Adolf Fredrik saknas
del religiösa innchållel - med undanSNT 2 · 9~

wg för Gus1av IV Adoll~ valspråk
"Gud och folkel'' - och salus publica. folkels välflird . blir del dominerande molivel. K<~rl XIII: ~ valspråk:
Folkets väl min högsia lag - som fö.
rekommer p;i kas1pen ningcn - är en
direkl översiiuning <IV del :tnlika. från
Cicero härrörande uuryckel "Salus
populi suprema lex", viikel lliligl ulnylljats i den slalsräusl iga liueralUren.

*
Vad 1yck1e då den <~VS<Ill e kunge n
Guslav IV Adolf om medaljerna 1ill
farbroderns kröning'! Del finns fakliskl uppgifler i frågan. Sam Ciason
har u1givi1 en journal överden f d kungens fångelsclid på Gripsholm och
har där medwgil eu avsniu rörande
kröningsmedaljerna: "Den 8 Juli.
S10ckholmspos1en ankom middagsliden och medförde endas! svenska lidning<~r. som öfvcrliimnadcs. Inga särdcles nouveller voro all liimna Deras
Majestiiler. hvarefler likv'.il frågades.
En <~f de sisl slagne lllkomne kröningsmedailler visades för H <~ ns
Maj: l af baron von O uer, som liinge
med mycken uppmärksamhel ~ynlcs
beskåda den samma och vmade flere
gånger sig verkeligen lin~a någon likhel med nu varande Hans Majestäl
Konungen och dess å denna meduille
graverade bröslbild . Hennes Majestiii
Oroliningen kunde ej finna min~ la likhel däruli". Troligen v-Jr del kaMpenningen som beskådades på Gripsholm .

Likhel eller ej. kon~ln iircn hade
ime lång lid au arbela med modellen.
Till en början skulle Viuerh.:ls HiMnrie och Alllikvilels Akademien uppgöra förslag lill kaslpenningens ulseende. Del varden lidigare riksanlikvarien Gudmund Göran Adlerbelh som
ularbetade förslag 1ill bild och inskrifl. Sedan Kungl. Maj: 1gill al akademiens fcirslag. beordrades Kammarkollegium all vidlaga niidv'.indig<~
måu och s1eg för pr'.iglandcl av medaljen. All m<~n frågade Enhörning iir
ime så märklig!. eflersom ha n hade
rykle om sig au vara snabb med sina
medaljbeställningar. Vi vc1 emellenid
au han ime påbörja! arbclcl den 19
juni. lrols au hans <~rbcle skulle varJ
fiirdig1 lill midsommarda gen. Tro!~
lidsbrislen siiklc inle Enhiirning cflcr
dirckw förebilder ulan gjorde i~täll el
c u egcl förslag. Del var annars mycke!
vanlig! bland konsiniirer au ltina från
Sergels ponriiumedaljongcr. Resuhalel blev eu konvenlionelll pomiill i låg
relief.
Kammarkollegiet skulle iiven komma fram lill hur många k<Rslpenningar
som del va r bruklig! allu lka~la . Man
gick därför l iiibaka i liden och kom då
fram l iii följande re~ u hm: Adolf Fredriks kröning 1751. 3000 ex: Gu~lav
III :s kröning 17n. 3 000 ex och Gu~
wv IV Adolfs kröning 1800. 3 500 ex.
Del ansågs lämplig! au hålla sig 1ill
3 500 ex. Del beslulades också <~H
sam1liga underofficer-Me och meniga
som var förlagda i Slockholm även

-
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Kiillor:
Clason. S.. Den kungligeftingt'll på Grip.r·

KwtpenninJI<'II till kron i ng<'" 1809 at· Carl EnhiimiltJI. /1t/ 10. Foto : 111il.

skulle få var sitt exemplar av kastpenningen. Till mrlugd militär personal
r~iknades även besiittningarna hörande
till armens flotta - sammanlagt 8 500
man. Ytterligare 106 ex uttogs extra.
Kammarkollegiet blev oroligt då man
märkteatt räk ningen blev mycket hög.
Man fårsökte diirfOr pruta. men fann
att det endast var möjligt att minska
Enhörnings arvode med 10 riksdaler
~pccie.

Karl XIII V'.t r inte i bä~ta kondition.
Därför ansåg~ det ~om lämpligt att
processionen genom staden skulle
vara s;\ kort som möj ligt. Man beslutade sig för fOijande viig: nedför
Lejonbacken över Mynttorget, Riddarhustorget och Storkyrkobrinken
till Storkyrkan. Det vu r alltså en gans·

ka kort sträcka ror utkastandel av dc
3 500 mynten. l kröningsceremonielet
linns fciljande beskrivning: "En Konungens Räntmiistarc t il Hiist escortc·
rad af Tjugofyra Man Rytteri med Bcfål utkastar då det härtil slagne Kröningsmyntet då wägen tages från
Kungl. Slottet, Kyrkobrinkcn utfhre
t il Riddarhustorget, och derifrån Stora Nygatan, Skeppsbron och s lottsbacken uppf<ire".
Kröningsmynten från 1809 anv'jndes också som ett ofliciellt utmärkelsetecken ror utdelning till bondeståndets ledamöter. Det kan därrtir fiirekomma exemplar i guld med borrat
hål. ring och kedja. Ett sådant finns
t ex i Nordiska museets samlingar.

ho/m. Journal iifn!r Gustm· IV Ailo/ff flin·
gelsetid och hrefur lza11s e11skilda brt'fi'<'X·
ling. Stockholm 1911. s. 86.
Da[.!ligt Allrlzanda. :-Iot is från den 29 juni
1809.
Hildebrand. B. E.. St-erigl!s ach st·en.ska
kommgalwsets minnespenningar. pmkt·
mym och belöningsmedaljer. Vol. Il,
Stockholm 1875.

Lindgren. T.. Anteckning:tr om k:tstpcn·
ningar från och med dronning Kristi!las
kröning 1650. Nordisk N11mismntisk Ars·
.1·krift 1947.

Lindgren. T., Till kastpenningarnas histo·
ria. Nordi.rk Numismmisk År.ukriji 1971.
Norrnann. C-E.. Prästerskapet och det ka·
rolin~ka envälde!. Samli11gar och studier
till st·enskn k·•rkans historia 17. Lund 1948.

s. 2f.

Ra~musson .

.
N. L.. Kröning~pcnningar till

bondc~tåndcl.

Till kastpenningens hiswria. Fåtalmren 1940. s. 77- 86.
Ra:.musson. N. L .. Enhörning. Carl.
St·enskt Konsmärs Lexikon. Il. Malmö
1953. s. 142.
Ra:.mu.,~on. :-1. L .. Frumcric. Mauritz .

St·e11skt Ko11smärs Lexikon, Il. Maltnii
1953. s. 253r.
D

En offerkälla i Helvetet
l siidra och mellersta Sverige finn s
hiilsok:illor. heliga källor och offerkiillor i nästan va rje socken. Ibland
har kiillorna fått namn efter helgon
och sålunda blivit kristnade. Vattnet
är ofta starkt järnhaltigt och avloppet
brukar vara nordrinnande. Norr an·
sågs vara köldens. mörkrets och ondskans väde rstn:ck. En dag på året
hade ki.illorna sin största kraft. l södra
Sverige ägde detta rum på midsom·
ma raftonen och i norr på trefaldighetsaftonen. _och grii n~en kan dr.ts genom norrJ Ostergiitland, Närke och
siidra Viirmland.
l Bergstena snck~.:n i Viistergiitland
finns den m~.:st bekanta offerk~illan vid
Lundagården. D~.:tta namn leder omedelbarttanken tillofferplats eller helig
lund diir man kan tiinka sig att offer
liirr'jtt:tdcs. Men fiiljcr man gårdens
namn bakåt i tiden. finner man att
platsl!n iinnu i slutet p:\ 1600-takt kalladl!s l'iir Helvc tl!t . Som cårdsnamn
betyder detta en plat> långt i norr.
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långt honom ära. redlighet och bygemenskap. Kanske V'd r det så au man
offrade här långt in i kristen tid och
att det var kyrkan som gav platsen
dess namn.
Källan springer fram ur kanten ::1\'
en liten rullstensås. Numer.t är källan
mycket grund. men har troligen varit
större. Som sig bör går avloppet ut i
en nordrinnande bäck.
Midsommarafton var riittn tiden att
besöka källan. Människor kom 1:\ngv'jga ifrån för att ta bot mot ~jukdo
mar. Vattnet ansågs hjälpa mot sår.
utslag. fallandesot mm. B~i s t var att
$Öka bot mellan klockan tolv och ett,
och i varje fall llire soluppg:'tngcn.
En hel del mynt hamnade i k~illan.
Men det var ime bara pt:ngar som användes som offergåvor utan ä\·en hiist·
skosöm. broddar. stål- och jiirnsaker.
mässingsknappar och vad man kunde hitta på. Det berättas om en man
som gick till källan för att plock;t upp
pengarna. m~n han blev alldeles full

av värkar. Hotet att plundraren skulle
ra alla krämpor de sjuka tvättat av sig
i vattnet. skyddade offergå\·orna långt
fram i tiden. Artonhundratalet är traditionsupplösningens tid. och i slu tet a\' århu ndradet tappade både äldre
och yngre respekten för källan. Åtskilliga pojkar grävde i bonenslammet
utan att ta något om. Vid ett tillfålle
under 1880-talet tömdes källan på alla
småmynt av barnen från Lundagård.
Pga torkår \'ar den lätt att tömma.
Idag linns ingen levande som minns.
när vattnet hade helande kraft. 1w

Mer att läsa om offe rkällor:
Monica Golabiewski Lannby: Odetofta
offerkållor. Barnabrunnarna och deras
gåvor. Växjö 1992. Pris 50 kr.
Kan bestållas !rån Kulturspridarens
förlag. Smålands museum. Box 102.
351 04 Växjö. Tel 0470-45145.
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Meda/j(~n ''/993 FLVGTEN OVI:.R SUNDET OKT. 1943 .. utfiinl m· Benr Jensen. hM och layour Nids Nidw·11 och Pn•ht•ll Erii.:.H•n.

Förminskad.

MEDAL..JNYTT
Flykten över Sundet
Under sommaren och hösten 1943
ök-ade det danska motståndet mot den
tyska ockupationen av Danmark.
Tyskland svarade med hårdare regim.
Den befolkningsgrupp som framfOrallt hade anledning till oro var de
danska judarna. Hittills hade man klarat sig från förfOijelser m m, men under september 1943 korn signaler om
att tyskarna planerade en massarrestering av samtliga judar. Det var den
tyske ambassadtjiinstemanncn C. F.
Duckwitz som uppsökte socialdemokraten Hans Hedtoft fOr att berätta
om vad som var i görningen. Strax efter kunde de flesta danska judar. ca
7 500, fly över Sundet till Sverige.
Den dansk-judiska flykte ns chockartade plötslighet hade lätt kunnat resultera i kaos, om inte dc svenska myndigheterna ingripit på ett så effekti vt
sätt. Då flyktingbåtarna som sköttes
av den hjältemodiga da nska motståndsrörelsen under de dramatiska
höstdagarna anlände till Sverige, aktiverades praktiskt taget alla judar i de
skånska kuststäderna. De anländande
SNT 2 ·
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flyktingarna var mångdubbelt flera än
Malmö mosaiska församlings medlemmar. Judiska hjälpbyråer upprättades längs den skånska kusten som ett
komplement till den stora statliga
verksamheten.
De flesta flyktingar tick arbetstillstånd i Sverige. En av dem som kom
till Sverige var den tysk-judiske numismatikern Willy Schwabacher
(1897- 1972). Han tvingades lämna
sitt hemland 1933 och efter några mellanspel i Grekland och Storbritannicn
hamnade han 1939 i Danmark som anställd vid Den kgl. M0nt- og Medaillesamling. Efter den tyska ockupationen blev hans tillvaro alltmer osäker.
Han var en av alla dem som i oktober
1943 flydde över Sundet till Sverige i
en fiskebåt. I Stockholm knöts han till
Kungl. Myntkabinettet där han sedan
ve rkade fram till sin pensionering
1963.

*
Med anledni ng av dessa dramatiska
händelser har en medalj präglats i silver och guld. Medaljens konstnär är
Bent Jensen. Storlcken är 40 mm i
diameter. Åtsidan visar en judisk familj på flykt till Sverige med tiskebå-

ten "Margit" i bakgrunden. Frånsidan visar Holger Danske som sover i
vä ntan på att hjälpa Danmark när det
är i ve rklig nöd.

*

Den som önskar information om
hur man beställer medaljen kan kontakta Nicls Nielsen. Barlosevej 6.
DK-2650 Hvidovre. Danmark . /W

-

Riitta svar på frågesporten
i nr l • 1994:
l.

x

(Svears sorg ökad)

2. 2 (20 kronor)
3. l (siimre malm)
4. l (rdr riksgälds)
5. 2 ( 1686)
6. l (E. Erhardt)
7. l (0. Roty)
8. 2 (1576)
9. 2 (Fredrik Adolf)
10. 2 (Sigismund)
11. x (Leipzig)
12. x (1971)
(5 mark)
13.
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Privat utgivning av medalj till lSO-årsjubileet dedicerad
Berlins Numismatiska Förening e.V., grundad 1843
Denna medalj tilliignar jag 150-~n.jubilccl
av bildandet"" Numi,mati~k:~ Föreningen
eV i Berlin. grundad 18-13. Den iir den
tredje älthla numi,m:ui,ka fiircningcn erler London~ (1836) och Brys,cJ, (18-11). På
medaljen> litlida i om;kriflen iir namnen
på dem '0111 vari t fiireningen> ordfOrdode
med av,Jutad tj5n~leperiod angivna kring
en bild ~agen fr:\ n rcvcn.cn till en prcu>~isk
orden>lalcr fr~n 1710: närmast utanfiir
denna de11 cirkelformade dcdi katinnen. Av
ordfi.irandena är f(lljande kända numi> matikcr niimnda : H. DANNENBERG
(Die dcut>chcn Miinzcn der säch~i~chcn
und fr'jnki,thcn Kai>cr7.c it. Berlin 18761905). F. FRIEDENSBURG (par> pro
toto: Schlc;icn' ncucrc Miinzgcschichtc.
Breslau 1899) >:11111 Emil BAHRFELDT
(Das Miinz"e~en der Mark Br.mdcnburg
... . 3 band. Halle. Ocrlin 1889-1913).
dessutom T:l>>ilo HOFFMAN (Jacob
Abraham och Abraham AbrJhamsun. 55
Jahrc Berliner Mcd:1illenkunst 1755- 1810.
Frankfurt 1927). Även personligheter i del
offcmliga livet har tjiinat förbundet som
t. ex. ge neralen filr infa nteriet Fricdrkh
Wilhelm Paul Niko laus Fiirsl RA DZIWILL. sist chef för ingenjörs- och pionjärkåren och l:c gcnemlinspektör for fli>l ·
ningarna. med ;in ;umling av polska mynt.
kanunarherre Adolfmn RAUCH och Lande>ce>thäfl,fuhrer dc' Lande~vcrbamlc>
Berlin for T} ,k:J Riida Korsets land~for
bund i Berlin. H. C. STt\MM. Dc här ej
nämnda ordfi1rJndcna är med >ina bemödande om numi,matikcn därfOr inte ringakt:•dc och ingalunda bortglömda.
Ordcn,ralcrn, f~n,ida f~n 1710 ar enligt >igna turcn C S utfiird av Christoph
STRICKER. ;cun redan 1675 var vcrk~arn
vid kurfur-t liga bcrlin'b myntverket (dlid
1715). Ordcn,kcdjan :i r 'lili~crJd. jfr med
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Åtsida till medaljen frtln tir 1700. Ftirminskad.

miginnlet p~ bilden här nedan. Reproduktionen av medaljen är graverad efter en
ga lvannkopia av en stämpelvaria m. diir dc
ringformade liinkarna fram tonar särs kilt
tyd ligt.
Medaljen~ fr:tn myntet hämtade mittfåll
anger ett dubbelt fOrhållande till samhället: Den förste ordfOrande n. furst Wilhelm
RADZIWILL. bar Svarta Örns Orden
med val<.p~kct : ..suum cuique... den fOn.tc
preu\\iskc kungens mono. som samtidigt
utgör en princip. utan ,·ilken en fruktban
'etcn>kaplig ,·erks:unhet knappast hade
varit möjlig.
Ftrlnsittim motsvamr reversen på den av
Raimund FALTZ (" R F .. : fOdd 1658 i
Sux:kholm. sedan 1690 ä,·en ,·erksam hos
kurfur>lcn :•v Brandenburg. död 1703) år
1700 pr'jgJadc minnesmedaljen vid ingån-

gen till ett nyn århundrade med anled ning
:1v ut vidgningen av residensstaden 13crlin.
Va let av f~nsida till årsdagen av grundandel av Numismatiska Föreningen i Berlin den 22 december 1843 har iivcn en
'ymbolbk betydelse: sammanfogandel av
Berlins östm och västra delar liksom även
- långt ;enare - staden s funktion som
hela T)sklands huvud>lad. något ;om mot,,-arar dc kulturella och forvahningsmiis,iga kmv. som kurfurst Fredrik III - f~n
1701 ~un~: Fredrik l av Preu>~cn - ~tälJ
dc' infOr~ efter an ha kunnat åtnjuta den
polili~ka kon~olidcring ~om :istadkommit~

:1v hoHI> fOretr.idare Fredrik Wilhelm. den

store kurfursten.
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SEDELNYTT
Australien
l Australien har en ny sedel i valören 10 dollar börjat ges ut. Den har följande
utseende:

En panil'll a•v iltlning m · ordens kedjan till
den höga orden , Smna Ömen. ragenfrrln:
M. GRJ7ZNER: Handbuch der Ritter- und
Verdienslorden aller Kulturstaaren der
Welt innerha/b des XIX. Jahrhunderrs.
Leip;;ig 1893. s. 353. fig. 423.

Utgivaren tackar medarbetarna vid
Mvntverket i Berlin för deras alltid väl viiliga tillmötesgående; utan dem hade i
myntverket utnylljandet av " Stadsplan"sidan inte varit möjlig. För en galvano av
frånsidan av ordenstalem från 1710 står
utgivaren i särskild tacksamhetsskuld till
Dresdens myntkabineu och dess direktör
Dr. Arnold. För tålamod vid samtal och
utförandet av önskemålen tackas medal jören. Med lemmarna av Numis matisk:~
Föreningen i Berlin, som understön utgivaren och alla dc som stål! vid hans sida
med råd. är han stort wck skyldig.

*
Medaljen (65 mm) finns i två utföranden:
Silver: (999/ 1000, ca 93.3 g) 70 st
Tombak (antikfårgad): 130 st
Idegivare/ utförd av: Gunter Ollcnburg
Modeller: Bodo Broschat/ G. Ollcnburg
Medaljgravör: Bodo Broschal
Pr'.iglad av: Myntverket i Berlin
Finns ej i handeln. Kan endast beställas
från: Ingrid OLLENBURG.
Teltower Damm 210.
D-14167 BERLIN
Tel.: 030 - 815 42 43.

lO dollnr, Australia, utgiven från l november 1993
Storlek:
137 x 65 mm
Färg. framsida: Blå, grö n, gul
baks ida: Blå, gul, grön
Vattenmärke:
Saknas
Microskrift:
Mitt på sedeln på fram - och baksida finns text i microskrift.
På vissa återkommande rader finns orden "TEN DOLLAR$".
Fluorescens :
På framsidan framträder ett ca 4 cm brett fåll i grön fårg. På
baksidan framträder sedelnumren i blå fårg.
Obs! Sedeln är gjord av plast.
l nedre högra hörnet fi nns e n transpa rent yta med ett vindhjul i mitten. 1 w

-

Pris: Medalj i silver DM 99.Medalj i tombak (kopparlegering)
DM 48.Varje medalj i etui med en utförlig beskrivning. Tillägg för porto (inom landet DM
11.- resp. DM 7.-: utlandet: DM 16.resp. DM 12.-).
Ganter 01/enburg. Berlin
(ö••ersarr en· Maj Jarl.
redigerad m · Lars O. Lagerq•·isr)
SNT 2 · 94

Klang i dukaten, sa gardisten,
slog tre styver i krogdisken.
(Östergötland)

~

~

~~~~~~~~~~
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UTSTÄLLNINGAR

Gustav IV Adolf i Schweiz
1993 var en Sverige-Schweiz-år ~om
fintdes med utstiillningar och andra
evenemang. Det iir nog ingen överdrift om man kon~tatcrar. au ..året''
uppmärk~ammadcs mera i Schweiz ii n
hos oss. En del ;~v fi.irtjiinstcn ligger
hos SNF-mcdlemmen Julius H<tgander. B~el. Förutom egna initiativ varom mera nedan - har h<tn hjälpt
till med den fin<~ Milles-utställningen
och mycket annat som ägt rum under
1993.
Juliu~ H<tg<tndcr är en cntusiastbk
samlare av svenska riksdaler- och
guldmynt från Gustav Vasa och fram åt. Som bekant avled vår avsaue och
lanclsllyktige kung Gustav IV Adolf
1837 i Schweiz, niirmare bestämt i S:t
Gallen. Tidigare hade han boll några
år i Basel. Hagander tog diirför initiativ till en numismatisk utstiillning:
Gustav IV. At/o/f König \'011 Schweden
(1778- 1837). som fr'.imst byggde på
mynt ur hans egen samling. Den var
emellertid merd iin så - bilder ur
kungens liv i l:mdsllykt. en samtida
svensk uniform med dekor.uioner
(bl a "För tapperhet i fiilt"). en medalj stamp (utlånad av Kungl Mynt kabinellet) och flera dokument. bl a ab dikationsakten 1809 ("Avskedsbrev
till det Svenska Folket ... som man
kunde f:i i rentryck på svenskn och tyska) och medborgarbrevet från Basel.
Utställningen var anordnad i samarbete med Schweizcrischer Bankverein
i Basel och S: t Gallen. 1ill öppnandet

l:irm:llri/1 Gusrm· IV Adolf-urs/ä/Iniiigen i S:r G11lh·n. lrii.nen 1993. Foro: Ulf Nt~nlliml.

utgavs också ett 4-sidigt häfte med information om myntpr'.iglingen i Sverige 1792- 1809. guld från Dalarna och
Adel fors. myntorter och myntgravörer
m m. en tabellarisk översikt samt en
förteckning över utställda mynt (även
Hi g re nominaler). Som jämförelse visades samtida schweiziska mynt från
ju~t Basel och S :t Gallen.
Utstiillningen öppnades i början
av hösten i Basel av ambassadör Jan
Mårten~on och överfordes sedan till
S:t Gallen. Banklokalen där den visadc!> ligger lämpligt nog mitt emot den
pi at!> diir det '":irdshus befann sig. i vilket exkungen framlevde sina sista år

- under namnet ''överste G. A. Gustafsson" - och där han också avled
1837. Värdshuset är ri vet men en minnessten på väggen till det diir uppförda
varuhuset erinrdr om händelsen.
Till invigningen den 15 november
hade Julius Hagande r haft viinligheten
inbjuda notisförfattarna- Lars O. Lagcrqvist och Ulf Nordlind. fOr att avslöj;t dc foga hemliga signaturerna
nedan. Dessutom anliinde Herman
Lindqvist från Paris med tv:\ representanter fOr Götebor1!s TV fOr att ta del
av expositionen och en del annat des~
likes. in fOr planerade TV -program.
Det var ambassadrådet Göran Wallin

Mera om de nya svenska sedlarna
Författaren har några kompletteringar
till artikeln i SNT 8 · 93 s. 22 1. Det
är osäkert om 500 kr från 1980-talct
finns med pos-nr 01-02. Min uppgift
i den tidigare artikeln byggde enbart
på anwganden. Ytterligare n:\gra nya
pos - nr har lagts till nedan.
Positionsnummer finns med ~iikcr
het enligt följande för vanliga ~cdlar
utan stjärna:
20 kr 1<.190-lalcl po,-nr 3.1-64
100 kr 19!l0-wkl fil"- nr 0 1- n
500 kr 1980· takl pos -nr

0.1-~8

1990-talct pos- nr ~l) - 56
Jag har iiwn untl.:rsiikt den fjänk siffran i sedclnumret. som skulle kunna
.'100
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~r

!\allas senenummer jämförbart med
iildrc sedlars seriebokstav. Det visar
sig att alla siffror O- 9 inte används
beroende på miingden tillverkade sedlar. Följ;tndc serienummer finns:
20 kr 1991 O. l. 2. 3. 4
100 kr 1986 O. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
100 kr 1987 O. l. 2. 3. 4. 5
100 kr 1988 O. l. 2. 3
500 kr 1985 O
(osäkert)
5(XJ kr 1986
l
(osäkert)
500 kr 19R9 O. l
500 kr 1991
l
500 kr 1992 O. 1
Den bl:\ 500-kronorssedeln från 1985 1986 iir undersökt i ett otillräckligt

antal exemplar (kanske någon av liisarna vet mera). Det anmiirkningsvärda är att 500 kr 1991 inte hitlats
med serienummer O trots att ca 20
exemplar undersökts. 1000 kr 1989
finns åtminstone med !>ericnummer
3 och 4 .
Jag har även undersökt den femte
siffran i sedelnumret. Alla siffror 0-9
verkar användas vilket iir en nyhet
jiimfört med äldre sedlar som aldrig använder 900 000-t:tlet utom mr
stjiirnmärkta sedlar från :\r 1963. Senare stjiirnmiirkta sedlar ur 1965 års
sedelserie använder inte siffran nio.
Jtm Alexmu/ersson
SNT 2 • 9~

l G11sta1· IV Ado/f-lllställningC'/1 i S:t Gallen. frcln \Yinstc•r En•rt Rlclph (Gc)tcbOf'8.1 Tll). Juliu.( Ha.~amll'r. &w•/. initilllil1lcJ:Ore till
wstiillningen. HC!rman Undqrist. Jessika Fjelkt•gård (Gfitebof'8.1 7V) och Lars O. ucxc•rq1·isr. Fmo: Ulf Ncmllincl.

från vår ambassad i Bern som öppnade utställningen vid en mottagning på
!..'Vällen efter ett anförande av Julius
Hagander (även på perfekt schwitzerdlitsch). Till utflykterna innan hörde
en tur till Basel, där det hus exkungen
bebodde ännu finns kvar, och till den
reformerta kyrkan i S: t Gallen där den
avlidne exkungens kista stod innan
den hämtades av sonen, prinsen av
Vasa - först 1884 kom den till Riddarholmskyrkan tillsammans med sonens (avliden 1877) och en liten sonson. död 1832 blott några dagar gammal. Denna kyrka kallas i litteraturen

fOr S: 1 Magnus. men heter på platsen
S :t Mangen.
Det bör också nämnas. au Hagander ordnat en förnämlig Tönsterut·
ställning.. med tio monterlådor. som
behandlar det moderna Sverige - turism. industri m m - och som turnerar i Schweiz fram till våren 1994; den
visas i bankfonster på ett tiotal platser.
Myntutställningen har emellertid. när
detta tryckes. 'upphört. Bilderna härinvid och den lilla tryc ksaken vill erinra om denna fina insats för kiinncdomen om vårt land och om ett siireget
människoöde.

Efter cll par intensiva dagar i Basel
och S: t Gallen fick notisförfimarna
fl)Jja med Julius Hagunder till Vaduz i
Liechtenstein. där han drivi t en fabri k
i många år. Hiir besåg vi det lilla furstendömets museisamlingar. tillfä lligt
ut lokaliserade till stadens utkanter under det au museibyggnaden repareras,
och särskilt den intressanta myntskatt
från högmedeltiden som påträffades
fOr en del år sedan i Vaduz. Till sist
fick vi genom nådigt tillstånd en visning av furstens privata konstsamlingar. inr'.iknat mynt och medaljer, uppe
i det medellida slottet. Det var en
verklig upplevelse!
LLI/UN

Betalkort
Under rubriken "Utan mynt i Dronningens by" har Ny Teknik-Teknisk
Tidskrift (1993:49) infört följande
notis:
Betalkort istället för mynt har introducerats i Köpenhamn. Det är telefonbolagel KTAS som säljer Danmant·
kortet fOr 100 danska kronor. Kortet
kan än så länge användas i 200 telefonboxar, JO parkeringsautomater och JO
tidningsautomater i centrala Köpenhamn. Fler användningsmöjligheter
utlovas efter årsskiftet.
Danmomkortet, som slängs när
pengarna är slut, har under ell år provats med framgång i staden Nrestved
på Själland.
0
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Medalj. En Fransk soldat såg att en
Preussisk soldat bar i knapphålet en
af metall slagen skådepenning öfver
fälttågen 1813 och 14, och frågade
hvad medaljen hade att betyda?
"Den är slagen till minne af det se·
gerrika fälttåget emot Napoleon, för
dem, som deltagit deri. och är gjuten af metallen utaf de från honom
tagne kanoner." - " En lycka för
oss," svarade Fransmannen, "att
Napoleon icke fick ett dylikt infall i
lyckans dagar, ty annars hade hvar
och en af oss måst släpa på en hel
kanon i knapphålet."

- Under Napoleons vistande i
Moskau lät han pregla medaljer: på
framsidan syntes hans bröstbild, på
frånsidan läste man följande ord,
omgifna af skyar och strålar: "Him·
len är din, jorden min." Napoleon
skickade några af dessa medaljer till
guvernören i Orenburg jemte en
skrifvelse. i hvilken han ville börja
underhandlingar med honom. l stället för svar återfick han en af medaljerna, på hvilken guvernören under
inskriften ristat följande ord : " Ryggen är din, knutpiskan min."
Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon
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RECENSIONER
finn Grnndt-N ielsen: Danske BilJetter.

DA N SK E BILLETT E R

Lokale nudpen,::cscdler frn Napolcons-

kri,::e nes tid 1807- 16, Danma rk , Hertugdomrnerne o,:: freroerne.
Utgiven av Dansk Numismatisk Forening
og Odense Bys Mu~cer. Fynske studier 16.
1993. 328 s id .. rikt illustr. A4-formal.
Pris: DKK 350:-. JSBN 87-87 162-48-2.
Boken k;m bcMiilla~ ge nom betalning p:\
dan>kl postgirokonto 342-2100 (Dansk
Numisrnati'k forcning' Jubila:umskonto).
De dan~kn ~nuhcdlarna från krigs- och
kri,pcrioden 1807- 16 har alllid varit en
'våröver>kådligl omrMc. Dessa lokala
nöc.bedlar har nu be,krivi t~ i en om fanan·
de verk av mu,cimanncn Finn Grand!·
Nielsen vid Odense Bys Museer. Medtag·
na i boken linns 564 olika sedlar från 130
orter. Vid jämfdrclse med 1ex A. Platbarz·
dis arbete orn dc:' venska privatbankscdlar·
na fr.\n 1800-tnlct. omfauar dc:"a ca 600
olika >cd la r från enda,! 3 l banker. Finn
Gr.mdt -Niehcn' är betydligt >vår~re all
~tc:nomfor.J ii n all be'kriva dc >venska sed·
farna . De dan,ka nöchcdlarna är ofta'! utgivna av lokala köpmiin. \111"\ ,·erksamhcl
och öden idag är w:\r..a an utreda. S'':irig·
het,mii"igt kan man jämfOra dem med de
'wn,ka valutc~cdlurna från 1760-talel.
Under e n period ,om inrarna> av lO rim.·
ten av den dan,ka nunan 1807 och stals·
bankrullen 1!!13 liit Kurantbanken trycka
stora miingdcr ~cd la r. Della medförde c ll
allvarligt kursilall på dan~ka sed lar i f<irh:lllandc: till utliind ska valutor. De danska
mynten behöll diircmnl si n värde. Mynten
>parades och hamMmdcs för au sedan ned smälla> och c:~portcra~. Dcn:a rnedfOrde
'lor brhl p~ 'kiljemym. Fiir :111 täcka beho·
,·c:ttvine:adc:. ' la len från 1809-10 all fram·
,tälJa m5ngdcr a\ 'm~bcdlar i låga valörer.
Fr.unlill 1820 hade man tryckt 32 miljoner
" ·diar. Statcn' in..:al\cr räckte inte. Vanliga
dan,ka borg;arc hilrjade utge egna ,edlar.
Fö~l kunde det var:1 hand,krivna papper.
Snart bi:irjade niilhedl:1r. >0111 lr)ckls ho'
boktryckare och tidning>ulgivarc. dyka.

Oclcu,..; 1\ysMu«"l'l'

l lans~ Ncuuison:othk 1-'col't:lli ng

upp i stora mängder. Till en l11irjm1 liorbjii<h alla prh111a initiativ. men i januara
1809 gav myndigheterna upp. Efter ulika
turer f'Orbjöd~ till .;Jul scdclu tgh ningen
1816.
Alla här behandlade ~cdlar ar ord nade
geografiskt och ii r insana i lokalhi,wri,.
k;a )o1mrnanhang. Flera av sedelutgivarna
finns avbildade i boken . Della mcdl{ir an

Riksbankens broschyrer om mynt
Rik,bankcn har !_!Cll ut cll antal bro,chyrcr
i tlcrt:irg,lr)c:k om nyJ ordinarie mynt och
jubilcurnsmynt. ,\,·en des'a bm>c:hyrc:r
kan varJ viinia all 'amla t ilkunrnan~ med
mymcn. Brch~o·hyrerna hc>krivcr uliC.irligl
motiven p;i h;lda sidorna av mynten. Följande olika hm,c:hyrcr fi nn':
l. Svenska 'ed lar ndlanynt/SwcJi,h noles
anJ l."nin, 1\192 (8 ,itlclf). Be,krivcr al la nu
~ihi~a 'ccllar ':ami al la :t\ Carl XVI Gu,.
ta f, giltig;• nrdinari<· III} 111.

2. Det n)11 myntet. 10 kronor (-l 'idur).
3. Nyn 50-iircsmynt ( l ~ida). Bo:>krivc:r 50

ö re bron> 1992.
4. Rcgalskcppct Vasa 1990 (vikt bl;ad) 200
kr och 1000 kr.

5. Gu>tav III 1992 (dkt blad) 200 kr uo:h
1000 kr.

6. Carl XVI Gu>taf 1993 (vi kt blad) 100 kr
<X"h 1000 kr.
la11 .4/t'\lllltft'nlr>ll

nödsedlarna far en mer pcn.onlig bak·
grund. E11 fylligt namnregister O\Cr Ul\1:11·
lare. boktnckare m n eör dcllåll au hill.l i
den omfan~srika boke~. Lincraturlhncc:k·
nangcn är ~'iii genomarbetad.
Anmälaren kan enda;! rek<nnrncndcr:l
alla ,cdclimresserade an lä~a och an,:mda
dcna nya standard,·crk.
/W

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge, Danmark och Finland
genom oss.
Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.

Listor skickas gratis.

NORRTÄWE MYNT AB
Box 4. 761 21 Norrta11e
Tel. 0176·168 26. Fax 0176-168 56
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Tt:>stimonhl Jliumaria. Grcek and Latin
Texts concerning Ancil'nt Grcl' k Coinage. Vol. l: Tcxb and Tr.m,l:uion,. John
R. ~Ich iii e Ju nc~. Spin l. & Son. Ltd . .
London 1993. ISB!'\ O 907605 40 O. 5.14 ~
inb. Distribueras av tOrlaget. GBP 40:60
+ 6:00 porto.
Boktiteln ~munanfauar konci't det boken
handlar om. Samnmnlagt rcdovi'a' 927 c i·
tat med den grekiska eller latin~ka originahc~ioncn på den ,-~nstra 'idan av en
uppslag och den engelska il\·e~äuningcn
på de n högr.t. Varje citat :i r fO~CII med en
inleda nde rubri kartad be~k ri vning av innehålle t. Della öve rskådl iga a rrange mang
gör boken 15nläst.
Det finn> må nga tiinkham ,;in au arrangera citaten. som tidsmässigt miickcr >ig
frjn lliaden till lsodor av Sevilla. Förfanaren har v:11t iimncsområdcn för sin indelning. Dc fortjänar au r.ikmL~ upp. eftersom
dc närmare belyser innehållet. Kapi tle n
handlar således om: antika autorcr' unalanden om de grek iska myntens natur och
ursprung: my nte ns fO regfmgarc: dokument
bc triiffandc de n atenska myntpriiglingcn:
fårteckningar av mynt från Aten och Allika: in~kriptioncr frjn Delfi och Rlkh: ut·
drag ur i111cntaricförteckningcn :l\ dc dc·

liska templen: präglingen vid olika greki·
myntortcr: av kungar priigladl.' lll) nt:
myntprägling och med priiglingcn bcf:1t·
tade personer: filrfabkningar och annan
dubiih hantering: my ntskauer nch dcpl"l·
tionl.'r: penn i ng vii~larc och myntpruvarc:
vi kter och v:lliircr: en Ur\'al ur Onuma, ti·
con av Ju l iu~ Pollux: ett urval ur lc,ikngr.•·
fema: persiska mynt: små u och gou ,:unt
tillägg. Varje kapitd föregå< a' en kurt
Ö\·crsikt.
Denna volym är den fO~ta a'' två. Den
andra. vars u tgivning~r ännu ej fa~t,t:illh.
anges innehålla en kom mentar till liir~ta
volymen och en antal korta cssiicr. Eftersom fåreliggundc v(t lym så att säga llrl:~c n 
tcr.lr ett n:1kct material - ett mycket talan dc material - borde en riinvisandl! rel·ension egentligen avvakta publiceri ngen av
den komplcller.tmle volymen. Rccen~en
tcn tycker dock all d~t vo re fel au giir.1 "'
j ust i det här fa llet. Materialet har n:imli gen i sig ett stort värde och ka n avnjuta' till
betydande de l med god behå ll ning iiven
utan kommentar. Dessutom iir det lii re·
dömligt presenterat.
Boken har ingen fåregå ngare. Den 'er·
kar innehålla alla dc mera känd:t te,tema.
~om man återlinner här och där - 110a i
något korrumperad form - i den numl\~ka

"Ordenssällskap" m fl (3)
6) (av~nitt 2) A~soc iation ··symbob & Tra·
ditions": ~ccretaire general: Mon ~icu r J. Si·
mon. 85-87 rue Sai nt Mnur. F-75011 P:1ris.
- Sc vidare SNT 1/ 1992 ~ 19.
7- 8) Se fOreg. an ikel.
9) Ribbort Bmnch - The Order> und Mcdals Research Society ( = nr l i SNT
2/1991:41) konstitucmdes med egen ~ty rclsc
i juli 1985. men rcd:ut i juni 1974 hade med
OMRS-styrclscns godkiin nandc upptagits
verksamhet i en "Mcdal Ribhon Collcctors
Scction" inom huvudsällskapet. Scdan
vcrks:unhctsjret 1991192 upptagc~ en särskild årsavgift p~ 5.( till avdelningen. \Ont
anordnar egna varannann~nad~mi!tcn i
London och niimnda år utg;w fyra Nt!wsll'l·
ters >amt ~upplemcnt nr 4 och 5 och "Ribbons of Pcoplcs Republic of Poland 19441989" och " Battle St rcamc~ of the Uni ted
Stmes". ävensom två li,tor över ny~ band
och bidrog till tryckningen av Da,·c P'Jr·
sons. M eda/ Ribbon.r of 1hr Fetlrrruirm of
Malaysia (33 sidor). En Ribbon Supply
Service ~tår till bambamiamas tjii n~t . sekreterarens adress: Mr John A. Cro,hy. J. P..
18. Cu nningham Rise. North Wcnld. E'>e~.
CMI6 6J R. England.
10) Minintu res Br..mch - O. M.R.S. hild:~
des formellt den 31 maj 1986 och urnmgcmr
även sinn specialmöten i Nmional Army
Muscum i Londo n. Dess Droadsht•r•f framhålles vara av ~ärskih int resse för medlemmar utomlands. sekreteraren.' ad rc's: M r
Roger Colbourne. 6. eranmer Lodgc. Portesbery Road. Camberlcy. Sum.oy. GU15
JT F. England.
SNT 2 · 9~

maliska littcr.uurcn. Des~utnm inneh:illcr
d.:n .:tt , lurt antal 1~\lo:r. snm tnnk \:tr.l
w:ir.1 :111 ~p:ir.1 upp. när man int.: p5 liir·
h:utJ känner till d.:r~~ ni~tcns. Den utln·
\:tdc and ra \lllynt.:n .:motsö ,;iil.'d.:~ n~c·,l
'P:inning.
Sunt 'makpnn- liintna' cital nr SJ J ur
Euripidc< Mt•tlm. där huvudpcrMlllCII
litrebr:\r Ja-on han' illujalitct:
O Zeus! För att visa om guld förfalskats
gav du människorna klara tecken. Men
varför finns. då den gudlöse skälmen
skall kännas igen. ingen stamp·) på hans
kropp?
MeJ ville Jones har uwn tvekan skapat ett
verk av hc>tåcndc viirdc. som borde finn;~,
i varje numismatisk t fo rs kning, bibliotck
ndl som dessutom iivcn kommer att giir.1
den int rcs,cr.Jdc amatören glad och ännu
mer int rc:~'er.1d. Det typografiska ut llir.m·
det ii r smakfullt och gediget.
Gl!rhartl ,\1/ik.n ·Jw
*) .~r
\III/l

=

l/1'1'11 m.wubildcn.
dt',\S "l.tlf'IIÅI{ir ·:

charakter

gt•r 1/lWl/(' /

dt•l

JfrS NT 2 · 91 s. 41 och l · 92 s. l9
Il) The Life S:wing Awards Research Socic·

ty: subskript ionen for nu aktuella nr l(>- l!!
(-j ul i 1993) har för utländska medlemmar
höjts till f9. Ob,. den nya adressen för the
Treasurer: Mr John W. Wilson. 9. Kcrria
Way. West End. \\b king. Surrey. GU24
9XA. England. - Se vidare notis i SNT
2/1991 :43 Gfr SNT 811992: 199 och 208).
12) Spink Numismalic Circular utgives ~:i ·
som månadsmagasin med katalog över ~~~·
lubjudna mynt. medaljer. ordnar. ~cdlaroch
böcker av den gamla välkända !innan bl a oroenstillverkare - Spink & Son Ltd.
5. 6 & 7 Kinl! Street. St. Jamcs·s. London
SWIY 6QS. ~Å~prenumer..tionen fOr 10
nummer (ej januari och augu~ti) ku.tar (10
ffir Europa. Årgång 1992 är ">lym C
(=100). lidskriften innehåller v'jn:!cfulla
numismati ska och ordenshistoriska origi·
nalartiklar. inom vi lka områden fOretugct
även har en omfattande bok utgiv ning.
Spinks Abow1hos<' coins -A cawlollut• of
hook.s o n mtmismalic.r erhålles grati~.
13) Hamil10n's Coin & M<'tlal Dt'.'fJIIIch.
;,om utgives av mynthandel n A. D. Hanul·
lon & Co. Ltd.. 7. St. Vincent Place. Gla~·
gow Gl 2DW, Skonland. har visserligen
under senare år ;itcrtagit karaktären av ren
for.säljningskatalog. men bör lik viii upp·
marksammas. Under de tidigare reduktii·
rerna Russeli J. Malloch (1 978-3119!!2)
och Michael Sher (5119!!2- 1988) kom dctt:l
organ an innehålla information av O\l..:tll·
~art värde för forskaren. bl a fulbtiindig:1
hstor over mollagare av bri ttiska tapperhet\-

ulnoiiokcbco (9 uv>nin. "Ga lla ntrv and di,tinguishcd >ervicc in the 201h Ce'ntury". nr
311978-3/1981). Arctic Mcdal (5/82-3/8-IJ
och Polar Mcdal (1/85-2/88). B. G. F:IUIcunbridgc presenterar i ett antal artiklar utmärkelsetecken i Fjärr~ n Östem. Revide radc avsnitt ur" Medals :md dccomtions nfthc
British army and navy.. (1897) av J. H.
Mayo inOiitn i nr 2/78-2179. Redaktören
l'v1allod t ~jiil v bidrog med grundlärda :mik·
lar ont bl a Order of Merit (nr 1/79). även·
~ont det ty,~irr tXI~Iutade ·The Rcgi~tcr of
Knighthood" (A- H) i nr USI-2182) med
inhcnLsk.1 inneha,~re av högre briniska ordnar. Det ~i•ta lextbidraget inOÖl i nr 2188.
14) Srpsko dru~l\'0 za xeraldi ku. gjenjealogiJU. faljeristiku i vjcksilologiju "bjcli
orao" (Serbian .mcielyfor lzemltlry. genea·
lo11y. plwleri.,·tic.• & ·~·xilogy "Wizile Eug·
h•·)bildades i Belgrad 1991 och hade enligt
det i december 1992 ut<,ända lnformacijc
drustva (Society lnfo nnntion), ebtalcrad
ma>kinskrift i A4 i 30 exemplar. 19 ordinarie och tre extraordinarie mcdlemnmr. '~r~v
en i Danmark. On:!liirdnde är Dipl. lng.
Arch. Dragomir M . Acovic (se SNT
711991: 157). 7. Ncvcsinjska. YU-11000 Bclgmd. tillika medredaktör mr information~·
bladet. som konstniirligt priiglas av dennes
drivna riL~tift och pensel. Bland bidmgen
märkas en f<incckni ng Ö\'Cr balkanordnar i
Smithwnian Rwndution i \\'hshington DC
och kungliga jugo~lavi>k.1 medaljdiplom. l
fim>n:!ct antydas dc )\ilrighctcr som f n även
L P-n
drJbb:t säll..,kapct.
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l en afflir i bran~chen "Antikt" limn
jag det medaljliknande föremål som
återge~ i illustr:ttioncn ovan. ''Medaljen" torde vara gjord i bly. diam 61
mm. tj~?,ek lek (vid kanten) 7 mm. vikt
320 g. O verst på tirsidan ii r något skrivet men det ii r svåriii st - llirmodl igen
grekiska bokstiiver. Frånsidans text
upptar tre ord: del lUrsta iir skrivet på

greki~ka och läses så som del ange~
med latin~ka bokstäver på rad två. Det

Dansk -franska
ordensrelationer

Claude Ducourtiai-Rcy ("Hcderslegioncn"). professor Kaarsted ("Dc
dan~ka riddarordnarna") och dåvaramlc amanuensen vid Åbo land~kapsmuseum fil. mag. Tom Bergruth CDannchrogsordens utvidgning
1808 med Hederslegionen såsom förebild") - texterna är parallellt på
franska nt·h dan ~ka samt rikt illustrerade. huvud~a kligen med färgbilder.
En utfiirlig. kommenterande katalog
:.t "lutar de t 94 ~idor omfattande arbetet. A1• wen~kt intres c är en rcpmduktion av marskalk Bernadotte
fu~te1apcn i Elefantordens riddarbok
ho' ordcn~kapitlet (s. 7 1). som tydligt
vi,ar :111 P11ntt:corm-vapne1 (NB! Ej
"iillen Bernadottö vapen") i vår nyan tagna lag om Sveriges riksvapen
(S r-s 1982: 268) iir missuppfattat:
bron skall va ra höjd! Vår semtre ko·
nung Karl XIV Johans imresse för dc

Ordcnshi torisk Selskab har i samhand med dc senaste årens statsbesök
i Köpenhamn anordnat s må utstiill ningar över vederböramle lands ordnar och iivcn UIJ.:ivit vissa småskrifter
diirom. 1 Iden upptog~ av det dan~ka
ordenskapitlet i samband med den
rmn:.ke prc~idemen Minemods Slabbesök i Danmark april 1982. Utstiillningen. på Rosenborgs slon i Köpenhamn. :1\:.lutades vi~~crligen den 31
maj efter fem veckor. n~cn den av
ordcmhi~toriogmfcn professor Tage
Kaarstcd redigerade katalogen . IEn'.l·
legionen og Da11ni'Lungmrlenen iir av
bestående viirde. Efter ett förord av
den danske ordenskanslern är dc vikti!!astc bidracen av chclcn Rir Hederslegionens niuscum i Paris Madame

46

grck i ~ka ordet betyder " lugn" : den
tredje raden iir alltså en svensk över·
siiuning. En egendomlighet är all
bokstaven "o" i rad två iir större ii n övriga hokstiiver i raden. Del kvadratiska miirkcl pli frånsidan kan beskrivas
som fyra ditvinkliga trianglar ordnade

som hörn i en kv-.1dmt: dt:nna har en
lodrät mittlinjeoch längsen t.änkt vågrät milllinje finns i högm delen tre fördjupningar.
Del svenska ordet "lugn" antyde r
all "medaljen" tillverkats i Sverige.
För vad ändamål? Jag vore tacksam
för vägledning.
Erik Rellf(!rSwlird

danska ordnarna (han ville även bär.i
Dannebrogsorden fastän han såsom
utlänning fåll Elefantorden direkt!)
relateras på s. 65-6. Missriktat ii r au
ror Hederslegionens tillkomst datera
enbart enligt revolutionskalendern.
va rs säregna månadsnamn rentav
översälls till danska ("engmåncd.
blomstermåned . h0stmåned"). men
ej till vedenagen datering! Niirmast
självutplånande verkar det. au åsom
professor Kaarsted på s. 46. beteekn:t
den drygt 130 år äldre Dannebrog~
orden såsom en douer till Hedcrl>legionen! Boken kan erhållas genom
ordisk Bokhandel. 0ster!!adc 16.
DK-1100 Kobenhavn K. till ett pri~
av Dkr 50:- plus porto mm. L. p.,
1

Bl .a. Udsri/iing af bririski' onli'llt'l' og
medailler. maj 19i9. 60 , idor dan~k och
enge lsk ICXI. iii .. delvis i !arg.
S:'IIT 2 • ')~

AUKTIONER

FÖRENINGAR

SYENSKA

Göteborgs :-lumismatiska förening och Gunnar llolsts Stiftl'lsl' fiir Numismatik
anordnar gäsllördiisningar under 199-1:

April 9-10 Slockholm. B. Ahlström
21
S1ockholrn. SNF
(cnda~l m~dlemmar)

1-1 / 3 kl l<)

UTLÄNDSKA
Mars

Basel. Miim:cn und
Mcdallien
2
London. Spink
3·4 Miinchcn. Panin B;mk
5
Hclsi nglbrs. Holmasto
7-8 Wien. Dorothcum
9· 11 Osnabruck. Kiinkcr
12
Köln. H.J. Knopck
18
Kiel. Oldcnsburg
23-24 Sydney. Spink
2-1-26 New York. Bowe r~ &
Merena
25-26 Leipzig. H. Höhn
26
Oslo. Oslo Mynthandel
29
London. Spink
April Il · 12 Ma;Jstrichl. va n der Dussen
12 - 13 Zu rich. Spink T:1isei
13
London. Spink
13-15 Köln. Miinz Zcntrum
15- 16 Chicago. Poncrio
16
Köln. I·I.J. Knopck
18- 19 Köln. Kölner Miinzkabincn
19· 22 Paris. Crcdi1 dc la Bourse
23
Bryssel. Elsen
25-:?6 Ziirich. Sternberg
:?7 · :?9 Fmnkfun. Pcus
30
Berlin. Berliner Miinz·
auktion
Maj :! (fons.) f-rankrun. Peus
3
Wien. Doro1heum
-1· 7 Miinchen. Hirsch
7
Köln. H.J. Knopek
7
Hclsingfnrs. Holrnasto
9· 11 Frankfurl. FrJnkfurter
Miin7.handlung
16- 17 Zlirich, Lcu Numismalik
27-28 Los Angeles. Bowers &
Merena
28
Köl n. H .J. Knopek
29-31 Long Beach, Supcrior

Maj mr Öswrgrt'll : Om forskning nu·d myn{f.n ul och 11/t'ttl//dt•tt·l.tor i
t:arltindsk •·ikin~lllida bebi'J!~e/se. H v i1fcldt~k;1 I!VIIl naskts ekvmabal.

Molinsg ()(G Holsl·lörciri;ningl .
"
11 / 4 kl 18.30 Pt•ft•r BN'}:hatts: Amikt•n•·.fortlt·•·w ult• lllldt'l'lll<'tit'ltiti<'ll - mymt•n.•· •·ittni'Sbiinl. GNFs m5nadsmötc. Trakliircn.
13 / 4 kl 19
lhl'r /)t•lgluws: Rom och bulil'll - md m•·ntj.iudt•n hcriittm: V Hanmg
J (samarr med Klassiska Föreningen).
12 / 9 kl 18.JO Martin Pri<·•·· London: /11 the jiltJtStt'fl.• t!( l llt•.twulcr t/11· Grt•/11 - mr·
l't'll(t' }iJrtmt•mpin•. GNFs månalbmölc. Traktören.
13 / 9 kl 19
Dr Martin Pria: ,\'fon•·•· in the Bible. Hag;• l(ir~;llnling,hcm. Haga
Kyrk<lg JO.
.
1\umismatisk<• Klubben i Uppsala
22 / 3 kl 19
Ån-mille O<'h IO~dmg a1· Bend Ting,lriim.
19/ 4 kl 19
(Dalum ej cxak1 bestämt). Klubbmöte med l(ircllrag.
Loka l ror dessa lllÖICil ii r ii n nu ej besliimd -klubbmedlemmar t:\ r ,krifllig kalle be.
lnformalion om klubben' ve rksamhel t:ls från sekr Jan Karl s,nn tcl 018 · 54 83 42 eller
ordf Harald Nilss011 te l 08 • 783 94 23.
Örebro Numismatiska Fikening har möten med ll.iredrag och andr:t aktiv iteter. årsmöte
23 /3. 20/4, 2819. 26110. 16/11 i Moderata Samlingspartiels Inka l. Jiirn torgsg :l. Örebro.
I maj genommrs en resa liii Avesta mymmuseurn. Upplysningar: P. Anders G. H:•gstriim
tel. 019-246097.

Föreningsmeddelanden

BYTESKONTAKT

inför t.e..r:. föredrag, möten
och auktioner
sändes till redaktionen
senast den /:a i månaden
före u/givning.

4 Rue Franche Garenne
B-4601 ARGENTEAU
Belgien

BYTESKONTAKT

BYTESKONTAKT

Gennara Esposito

Milo Manara

Via Tribunali 381
80138 Napoli
Italien

Via Broggia 3
80135 Napoli
Italien

samlar på gamla
och nya sedlar och vill få
byteskontakter i Sverige.

samlar på gamla
och nya sedlar och vill få
byteskontakter i Sverige.

Yves Tossings

önskar byta
aktiebrev från gruv· och
bergverkshanteringen.

MÄSSOR
SYENSKA
April 23-2-1 Hclsi ngborg.

FRI~1YNT

94

UTLÄNDSKA
Maj
Juli

19-24 Pluis. IAPN General
Asscmbly
27-31 Detroil. 103rd ANA
Convenlin n

De .Will iin.<kar tillktimwge
kommmult• attktioner eller mässor i
(1/lktion.fka/emlem ombedes
komakta reliaktioncn. Kjell Holmberg.

SKT 2 ·

'l~
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finns nu i handeln!

l'

l ösnummer köper Du hos Din
mynthandlare. Prls 39:50.
Prenumererar gör Du genom att
sätta in Kr 250:- på postgiro

Prenumerera! -250 sidor rör lika många kronor!
Sju fullmatade nummer - massor av bilder - l färg!

482 06 15 -

s.

myndnfonnatören, stureplatsen t, 4 t t 39 Göteborg. Tel 8t Fax OJ t -18 39 60.

Svensk Numismatisk Tidskrift pris 15 kronor

