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Öppet hu,. Tema: sedlar.
Lars O Lagerttvist bcrliuar um guldtnynt filrr u<:h nu.
Öppet hus. Tema: antika mynt.
Årsmiitc i l.und.
Kl 13.00: Samling vid Kulluren i Lund för :\rsmötc i Homsbcrgss:tlen.
Obs! den medellida klockan i Lunds domkyrka ;pelar kl 12.00. Kulturen
ligger ca 100m ;ncu bakom kyrkan.
Kl 14.30 ca; Ulla Silvcgrcn vis:tr Lund' Uni versitets Historiska IV!useunt~
Myntk:1bineu.
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Myntkabincllet.
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Nationalmuscum tillkommer..
Öppet hus.
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Myntningen av kopparklippingar 1624-1627 (2)
Av Bengt Hemmingsson

Präglingsteknik
en relativt omfattande korrespondensen under åren 1624
och 1625 ger en för numismatiska sanm1anhang ovanligt detaljcrad inblick i de tekniska problem
som de ansvariga ställdes inför. när
det gällde att åstadkomma en masstillverkning av kopparklippingar.
Detta är också en aspekt som nyligen
sysselsatt flera av våra kunnigaste
numismatiker. och som resulterat i
flera olika teorier om hur denna tillverkning försiggått rent praktiskt.61 I
syfte att försöka tillföra denna debatt
nya ideer. skall här göras en sammanfattning av vad det kiinda skriftliga källmaterialet innehåller.

D

Hammarprägling ( 1624- 27)
När klippingtillverkningen inleddes i
Säter någon gång under juli - eller
troligare augusti - år 1624. kom
denna att försiggå på ett förhållandevis primitivt sätt. Myntmästaren i
Säter, Gilius Coyct. hade ju ingen
annan erfarenhet än av guld- och silvermyntning, och då relativt sett
liten skala.
Kopparen smiddes för hand till
tunna myntplåtar. varur myntämnena
klipptes med stora handsaxar. Dylika
saxar hade ju Coyet beställt i Stockholm under sommaren 1624. men
kunde inte få dem levererade i tid.
varför han stämde smederna inför
rätten den 7/8.62 Någon föregående
slätvalsning av plåta~a synes inte ha
företagits före årsskiftet 1624/25.
Härvidlag upplyser nämligen Filip
von Scheiding i sitt brev av den 14/9.
att mynrmästaren ville ha ·•waltzarne
som skola tryckic plåtarne släta''.
Problemet var dock att det vid Säter
inte fanns någon kompetent person
som kunde bygga ett slätvalsverk.
varför Scheiding bad om hjälp med
an få ett sådant tillverkat annorstädes.
Nu fanns även ett snidverk (skärverk) på plats, som dock sedan åtta
dagar stod stilla på grund av vattenbrist. Snidverket klarade heller i.nte
av att skära till ämnen för större valörer. som tydligen kungen redan vid
denna tidpunkt önskade få utmyntade (under 1624 präglades. såvitt
man ve t, endast halvören och fyrkar).

r
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Myntmästaren ville också ha en ässja
för glödgning av plåtarna. eftersom
han ansåg dem ''icke kunne gå igenom snideverket kalla".63
Vad beträffar sjiilva myntpräglingen, så ger Scheidings brev en intressant upplysning. Han skriver att
man med handsaxarna inte kunde
klippa till mer än vid pass ett skeppund koppar om dagen. vilket ''tu
eller trij [två eller tre] Par lätteligen
hafwcr kunnat Prcgla''. Det framgår
med andra ord tydligt att myntpräglarna arbetade i par, där förmodligen
en hanterade myntämnet (och kanske
även överstampen) och en skötte
hammaren.
Detta motsäger klart Ulf Ottossons
teori om hur hammarpräglingen gick
till vid denna tid. Enligt denna skall
myntbilderna ha graverats direkt i
såväl städ som hammare. för att spara tid och personal; myntpräglaren
skulle således ha arbetat ensam. Det
kan vidare påpekas, att Ottossons påstående att man under 1625 i Säter
skulle ha använt sig av s.k. sUiggverkspriigling också saknar någon
som helst förankring i det skriftliga
källmaterialet.6ol
Två månader senare. i november
1624. kunde Scheiding rapponera.
att en ny st~r byggnad till snidverket
uppförts. An hade de nya snid ve rken. jämte slätvalsverket som skulle
inrymmas i samma hus, inte ankommit.65 Vid årsskiftet fann s fortfarande endast eu snidverk på plats.
Vid förhöret med Gilius Coyet inför
riks- och kammarråden den 29/12
upplyste Peter Kruse de närvarande
om att ''Hofmästaren" (Didrik von
Falkenberg i Nyköping. dvs Krislinas hovmästare) tillsammans med
"Byggcmästaren hade sniidevärket
thijt fordran". Det hade med andra
ord till ve rkats i Nyköping.66
Först i början av februari flynades
det befintliga snidverket till det nya
huset och en viss Kristian smed var
sysselsatt med au till verka de andra
två. Ungefår samtidigt infann sig en
byggmästare från Värn1land för au
installera slätvalsverket ("ett par
Waltzer''). Coyct hade dock redan
den 4/2 börjat mynta. "cffter som det
eena snidewerket honom dertill kan
förfordra. intill dess att the andre tu
blifuc fårdige".67

Den 6/3 kunde Krusc iintligen rapportera. att man samma dag gjort
prover med ''waltzarnc och trij [tre·l
snijdwärken, in till halförcr. itt till
(runstyckcn eller 1-örcnl itt till 2örcstycker", med fyra skeppund koppar. De tre snidverken var med andra
ord avpassade för var sin valör. Den
16/3 kunde Kruse låta påbörja en
reguljär myntning av 2-iircn. l ett par
brev någon vecka senare uttrycker
Kruse dels sitt önskemål om att dubblent vals- och snidverkskapacitetcn,
dels sitt missnöje över valsarna. som
han fann odugliga. Han ville göra
vissa tekniska förlindringar av dem
på plats i Sliter.68
Den svåra översvlirnningsolyckan
den 115 1625 kom dock emellan. För
att komma igång med myn tpräglingen efter detta ville Kruse anskaffa stora handsaxar att klippa tenarna med; han ansåg för övrigt att
de var bäure iin snidverket. som producerade för mycket skrot. Snid- och
valsverken återuppbyggdes dock.
Redan under augusti hoppades myntmästaren att de skulle vara igång. och
den 7/9 var huset klart. dUr dc skulle
sättas upp. 69
Hammarpriiglade klippingar lir
bevarade från åren 1624 till och med
1627. Detta tyde r på att man parallellt bedrivit hammarprägling. även
efter det att valsvcrkspriiglingcn införts. Troligen har den mera hantverksmässiga metoden bl.a. kommit
till heders igen när valsverken stod
stilla på gnmd av tekniska fel.
Valsrerksprägling ( 1625- 27)
Det tidigaste belägget för att man
planerade en mer maskinell tillverkning av klippingar i form av valsve rksprägling härrör sig från det
ovan nämnda förhöret med Gilius
Coyct den 29112 1624. DUri citeras
Peter Kruse, som berättade Ull hnn
"med ccn smcdh i Nykiiipingh talat
hade. såsom och någrc daler gifuit
honom på handen. huilkcn lofuatt
hade att stiilla een sådan konst. att
Myntet kunne blifue dragit och stämplatt medh ett". Kmse tvivlade dock
på alt smeden kunde klara detta.70
Kruse blev sannspådd såtillvida all
detuppenbarligentog tid att konstmera en dylik maskin. trots att tekniSNT2 · 96

112 iire och fvrk 1624. prilglatlr i
Siiter.

ken inte var ny.71 Inte förrän under
hösten 1625 linner vi ett f<irsta
belägg får all man kommit till rätta
med vals\'erkspräglingen. Den 12/10
skickade kungen tv11 brev fr.in Riga
till Kompaniets direktion. vari han
meddelade att han erhållit "een Prob
aff een nyy stempell medh render
och tämmelighen nätt slaghet", och
att samma mynt behagade honom
väl. l-lan hade dock synpunkter på
att myntplåtarna skulle slås mer
''jempndraghne" av Govert Silentz,
så au inte mynten tick så olika vik t,
vilket ju kunde märkas på de myntprover som han nu återsände. Kungen ansåg vidare att det helst skulle
myntas 2-ören. varom präglingskostnaden skulle förhandlas med
myntsvennerna. Ett- och halvören
däremot, vore blist att slå ''på deth
andre s1illedt''. Den sistnämnda kommentaren kan bara tydas så. all
kungen med "det andra sället" avsåg
hammarprLigli ng. eftersom han i
samma brev uppmanar kompanistyrelsen att "artigt och väl trycka''
mynten. i likhet med dem som han
erhållit.72
Det valsverk som präglat de översända mynten kan dock inte ha funnits i Säter. l j uli inleddes nämligen
en utdragen korrespondens mellan
Kompaniet och Didrik von Falkenberg angående ett "snide- och tryckverk". som man ville få f6rl1irdi2at i
Nyköping. Den 617 hade en s mel fåll
200 daler i förskott och den 30
samma mt, nad siinde Johan Sparre en
tjänare till Nyköping med ett brev.
Däri tillfrågades Falkenberg hur det
låg till med maskinerna och hur han
SNT:! · 96

l iirt• lf>'!.'i. ltt111111111rpriiglad.
Enligt 0//II.I.Wlll ( JI)IJ5A) Jlriiji/atl i Siiter.

"medh smeden om Betalningen afhandlct hafue". Vidare be2iirde man
viinligen all Falkenberg !>kulle "drifwa der pil honom. at det kunnc blifwa färdigt". Den 9/8 påminde Sparre
Falkenberg om sin fOrm iokrivehe
samt infordrade besked. Sådant hade
erh ållit~ den 16/8. då Peter Kru ~e i en
~kri vcl sc fr5n Sparre blev uppl ys t om
att "snidhe och tryckiewiircket" med
det "aldraförsta skall blifwa förf'lirdigat. och smeden dijt !till SUterJuppsendas. t het at uppsiittia . .." Man
skulle ha tr!ivirkc redo i Sliter, som ju
kunde behövas vid upps1ittandcJ.
Den 22/8 tillskrevs Falkenberg
ånyo av Sparre. varvid han påmindes
lin en g:,ng om att driva på l-meden
samt ombads infordra ett kvitto av
honom p5 det tidigare nUrnnda l'iirskottct. Den 2211 O var ve rket fortfarande inte klart; Sparre uppl yste
Krusc om att han sjlilv för ru'\gra
dagar sedan ifn'\n Nyköping hade
avsiint en timmerman, som "alla
trliwHrckien till snidhc och tryckicwiirkict pracparera och förflirdegha skall". Den 2l)/J J informerades
Kompani et ~ direktion om att snideverket iinnu inte var klart men att en
smed kommi t från Nyköping till
Slitcr med n;dskap dlini Il. 7.l
l Kompaniets dagboksjournal för
år 1625 kan man också följa "snideoch tryckverkc ts" tlirdigMiillandc.
Ett ~pce iellt konto för detta upprlittades i riikenskaperna och Kompaniet
liek till och med nitt till crsiittning
från kronan för nedlacda kos tnader.
s:i att "Myntet nrå h;.fwa sin fortg;i ng". Sålunda avkortades 1625 år!>
koppartullmed drygt 3 786 daler. d v~

allt man "på Myntet till Reedskap"
bekosta!.
Dc första kostnaderna - 26 dalerför "~nide- och tryckverket" bokfördeJ> den 30/9: därefter infördes större
po!>tcr. vilka huvudsakligen UJgjordcl> av arbetsko. toader (över l 6 17
daler). den JO. 25 och 3 1/ 12. Den
sistn limnda dm!en har man liven bokfört en kostnad om 128 daler 20 öre
för det förra snidverket "som bortgick": till det behövdes 150 knektar!
Strax innan årsskiftet har dock Gilius Coyet kunnat börja provmyntn.
Den 3 1112 bokfördes nlirnligen koppar till ett värde av 18 daler 24 öre
som Coyet erh1111it till "Mynteprof'.7-'
Vad betr'.iffar Nyköping finns endast en skriftlig upplys ning bevarJd,
som kan kasta ljus över dc präglingsmetoder som nnviints dlir. Den
1411 1626 hiills nlimligen en provv:igning inför riksnidet av diverse
myntverks priiglingar. diirihland "något kopparmyou som var med tryckverket pregatt uthi Nyköpingh. som
voro 32 rundstycken (J -ören)". Liksom dc övriga vli~<!_a mynten befanns
dc vara för fälla. ~ l Nyköping har
~ål edcs valsverkspriigling slikert pågått vid slutet av år 1625.
l april 1626 hade man fonfarande
inte f;\ u n1\gon riktig ordning p1\ valsvcrhpriiglingen i Siiter. Den 18/4
~kri ver Kruse till kompanidirektorerna och meddelar. att han i mymmlbtare ns frånvaro provat ''snijd och
tryckiewerkit". Snidverket fann han
"intet tienligt utan till stoor skaclhc''.

-
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eftersom det åstadkom sil mycket
skrot. När tenru·na sedan skulle gå
genom "tryckiewerket så ehre tenernc så hårde at de sprunge af' under
det. "Men tryckie werkit skall oss
blifue myckie Nyttigt", fortsätter
Kruse, trots att det ännu inte hade
''sin rette gångh". Han skulle dock
göra sitt bästa för att det skulle
komma igång ordentligt; dock ville
han helst ta bort snidverket och
installera tre tryckverk istället.76

Säter eller Nyköping'!
Med undantag för 1626/27 års Arbogamynt är kopparklippingarna från
åren 1624-27 anonyma vad avser
myntorten. Vi vet dock att man under 1624 endast myntade i Säter,
medan man för åren 1625-26 har an
räkna med en myQining i såväl Säte r
som Nyköping. Ar 1627 torde det
inte ha myntats några klippingar i
Nyköping. Nyligen har Ulf Ottosson
(1988 och 1995) åstadkommit en
kl assificering av det bevarade myntmaterialet, som skett på helt andra
grunder 1in tidigare. Detta är inte
platsen att diskutera indelningen i
detalj; det kan dock konstateras att dc
attribueringar som Ottosson gjort
inte motsägs av vad de skriftliga källoma indikerar. På det hela taget är
hans arbete ett stort steg framåt vad
beträffar vår kunskap om klippingmyntningen 1624-27.

l ii re och 112 ö re 1625. båda 1'(//SI'er ksprlif:/ade. En/if: l Ou ossolt lir myii/Ortl!/1
Nyköpir1;:.

il.

Övergången till
r11 rubnyn tsprägl ing
Under julaftonen 1626 ankom den
från Preussen rekryterade myntmästaren Markus Kock till si n nya arbetsplats i Nyköping. Hans uppgift
blev att med det snaraste konvertera
Nyköpingsmyntet till rundm yntspr'.igling. I februari 1627 infann sig
kungen själv i Nyköping för att
skriva kontrakt med Kock. som
skulle erhålla en myntarlön om 8
daler 23 öre per skeppund koppar för
sitt arbete. Vid mitten av mars utgick
direkti v om kli ppingmyntningens inställande.77 Av allt att döma hade
Kock redan byggt o m Nyköpingsmyntet så pass, att n mdmyntspräglingen kunde ko mma igång under
mars. Räntekammaren instruerades
om att översända de kli ppi ng mynt
som man hade i sina kassor för ommyntning. Även Säter- och Arbogamynten avbröt sin kli ppingmyntning.
I mitten av mars stod myntnin gen
stilla i Säter och det hette, ått inte en
penning tick slås, förrän man blivit
klar att till verka ru ndmynt.
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Vals,·erkspräg/ade l·iiren /626: e111igt Ouo.m m lir 11 priiglatf i Siller och b i
Nykhpi11g: c: Arboga. e.x Ekstriim 1987 "' l J.l.
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Utmyntning.~talcn 1624-27 i tidignrc litteratur och i sammanfattning
enligt föreliggande undersiikn ing
Wolontis
Sticmstcdt
Wallroth
(daler)
(daler: iire)
1624 (endast Säter)
{daler: öre}

Komp;miel gm. Kri~tina
Kronans anadskoppar
Totalt

Korrigcmt

ldaler: öre)

11.274

11.277:11
uppg. sakn.
11.277:!1

332.()40
4.t.625
377.265

243.378:!4
89.250
uppg. sakn.
332.628:!4

243.378:24

387.510
63.750
uppg. sakn.
45 1.260

1.024.557:!4 1
63.730: 19
uppg. sakn.
1.088.288: l l

1.024.557:241
11&.631: 8
10.782:24
1.153.971:24

uppg. sakn.
uppg. sakn.
63.375
uppg. sakn.
63.375

256.050
58.29 1:17
63.363:21
uppg. sakn.
377.705: 6

333.485: 6
58.291: 17
121.660: 18
63.002: 8
576.439:17

11.277:2 1
uppg. sakn.
11.277:2 1

}

243.378:2-t
89.250
51.000
383.628:24

}

387.510
63.750
uppg. sakn.
45 1.260
uppg. sakn.
uppg. sak n.
63.363:2 1
uppg. sakn.
63.363:2 1

11.274

ca 9.188
ca

2.552
11.740

1625

Kompaniet/Säter
Kronan l Nyköping
Kristina/Nyköping
Totalt

138.181: 4
381.559:28

1626/27 (klippingar)

Kompaniet/ Sätcr
Kronan / Nyköping
Kronan/Sälcr
Totalt
1627 (rwrdmym)

Kompaniet/ Säler
Kompaniet!Arboga
Kronan l Nyköping
Kronan/ Säler
Totalt

IJ denna sitl'ra ingår 1627 å~ klippingmynlning.

Konverteringen till rundmyntsprägling synes ha blivit kl;tr under
juli i såväl Säter som Arboga.78 Ansvaret för omställningen av Sätcrs
produktion torde också ha vilat p3
Markus Kock. eftersom Gilius Coyct
blev avskedad därifr~n under mars
månad.79 l Arbo~ra däremot kvarstod
Caspar Hedviger som myntmästare även under rundmyntspriiglingcn
1627 och en stycke in på 1628. Det
var först efter Kopparkompaniets
upplösning som Kock i maj 1628
övenog driften av Arbogamyntct.
J juli 1627 hade Kompaniets initiala skepsis till Kock övergått till
motsatsen: Kruse skrev då i ett brev
till Axel Oxenstiema att Kock var l!n
..gahr flcisigcr. förstendiger man··.so
Hans upplinningsförmåga och tekniska kunskaper skulle också under
de följande åren röna stor uppskattning hos hans höga uppdrJgsgivarc.

Utmyntningstalen:
källor ocb tidigare litteratur
l sitt år 1863 utkomna arbete Om
koppannynmingen i S1·erige och dess
wländska besittningar kunde A W
Stiemstedt publicera en mängd tidigare ej kända källuppgiftcr. Bland
annat blev hans uppgifter om utmyntningsvolymema vägledande fOr
forskningen under en lång tid d:ircfSl\T2· 96

ter. Av denna anledni ng skilde sig
inte K-A. Wallroths siffror nämnvän
från de som Stiemstedt redovisar. när
han år 1918 utgav sin redogörelse fOr
myntordningar och utmyntningstaL
S1•eriges mynt 1-149-1917. Detta
utkom sil~om Numismatiska meddelanden XXJJ men hade tidigare ä\·en
utgivits i sex olika delar i Myntdirektörens årsberättelser. Det för oss
intressanta avsnittet utkom således
första gången 1913. 1 tredje upplagan
av Bene! Tingströms S1·ensk twmismmisk uppslagsbok, 1972, finns
även utmyntningssiffroma redovisade. Den aktuella perioden. 162427, bygger dock helt på Wallroths
uppgifter.
Josef Wolontis. som år 1936 disputerade i Lund med avhandlingen
Koppamrynmingen i Sverige 16241714 - en av opponemema var f.ö.
Nils Ludvig Rasmusson - kunde
dock komplettera Stiemstedts och
Wallroths uppgifter på några punkter. samtidigt som han hade svårigheter att återfinna vissa av Stiemstedt
anf<>rda aktstycken.st
Ett av dc dokumem som Wolontis
inte kunde återfinna var "'änkedrottningens kopparräkning för 162-f".
Det torde i själva verket röra sig om
den avräkning. som Kristina uppr'Jttade med Kompaniet avseende 162-t
års kopparhandel.82

För 1625 ~rs och delar av 1626 års
myntningar för Kopparkompaniets
räkning existerar sedan gammalt en
tryckt källa. vilken egentligen handlar om gamla avräkningar med adeln.
somunder Karl Xl:s tid ifrågasatts av
rcduktionsverkct. DUribland behandlas liven fordringar som uppstått i
samband med Kompaniets avveckling och kronans övertagande av tillgångama. Denna skrift trycktes första gången 1688. dUrefter igen 3r
1771. Uppgi ftcma dliri anges va m
tagna ur Kompaniets hu vudböcker
för de aktuella perioderna: dessa Hr
numera försvunna.
Wolontis kunde för 1626/27 års
myntningar i Nyköping. SH1er och
Arboga begagna sig av Kompaniets
huvudböcker för perioden i fråga
(Johannis 1626 - ny5rct 1628) samt
kronans dikningar för avmdskopparen och dess tillmyntning 1626-2!!. l
det sistnämnda materialet förbisåg
duck Wolontis vissa uppgifter beträffande 1627 års nmdmyn tning i Nyköping. vilka redcwisas hlirintill.
Nya uppgifter i sammanhanget
kommer också fr5n Hnkcdrottningcns
5terfunna koppar- och myntrlikenskapcr ror 1625 samt från kronans
rlikcnskapcr ftir 1624-26 år~ avmdskoppar. Vidare har liven Slitcrs kopparräkcn~kapcr dels bringat klarhet i
Kompaniets utmyntning 1626-27
(som Wol o nti ~ ej fick att ~tämma)83.
deb givit nya uppgifter om myntningar mr kronans riikning i Sätcr
1626-27.
Resultatet av denna undersökning
är. att utmyntningama under åren
162-t -27 över hela linjen har varit
större iin man tidigare antagit. mr år
1627 tilloch med väsentligt större. J
en tabell hlirintill redovisas ~killna
dcma mellan Sticmstcdt. Wallroths
och Wolonti~ ~iffror samt dc nya
uppgiftem;J.

Kursrörhållnndcna 1624-27
NUr kopparmyntets utm yntningsgrunder fast~tälldes 1624 och 1625.
var ju tanken att det skulle vara cu
värdemynt. det vill ~;iga au metallinnehållet ~kulle mot~vara det p3lydande vlirdct. Trot!> att kopparpriset
mu gan ~ka drastiskt under våren och
sommaren 1625. så rcnckteradcs
detta inte omedelbart i n:igon kursskillnad mellan silver- och kopparmynt. Qr;akcn låg siikcrligcn i dc
förhållandevi s blygsamma utmyntning~volyrncrna under 162-t och
större delen av 1625. Dc ~tom 1ck-

-
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niska sv;\righeterna vid SäterrnyrHct,
kombinerat med att Nyköpingsmyntet inte startade förrän i juli 1625, har
sammantaget medrön att några större
volymer kopparmynt inte börjat spridas förrlin vid slutet av året. Axel
Oxensticrna skrev också själv senare.
att "myntedt hafuer och i begynnelsen hafft sin stoorc nytta, så länge
deth var motteligt och proportincrat
till Lancll1Zens tarf'.84
En vlisentlig olägenhet med klippingmyntet var dock dess ojämnhet i
vikten. Klagomålen mot detta resulterade i ett mandat av den 9/6 1625, i
vilket föreskrevs att man vid transaktioner över 3 öre skulle bruka kopparmyntet efter vikt; mymen skulle
med andra ord då inte räknas. ss
De första tecknen på att marknaden för det övervlirderade kopparmyntet blivit mlittad härrör sig från
våren 1626. Jakob Dc la Gard ie skrev
från Ri ga till Axel Oxenstierna i maj
och juni och relaterade, att sold;1terna
''besvärade sig högt" över kopparmyntet. De begärde att De la Gardre
skulle vlidja till kungen om att deras
lön skulle utgå i silvermynt istlillet.
Priserna hade stegrats så. att soldaterna "dubbelt betala moste. hvad
dee rör koparn1ynt köpe vele·•.ll6 Det
sistniirnnda var sannolikt en överdrift, men det är å andra sidan troligt.
att det var svårare att få kopparmyntet accepterat till sitt fulla värde utanför det egentliga Sverige.
Den 1/5 1626 utgavs ett plakat mot
kopparmyntets "vanvördande". Såväl
in- som utlänningar sökte e nligt det
att med allehanda medel ··rabattera''
kopparmyntet för att därefter exportera det. fönnod ligen som skrot. Därför infördes ett exponförbud för kopparnlynt.87
I en svensk uppgift från den 31/5
1626 motsvarade en riksdaler 7 mark
i kopparmynt. jämfön med den officiella kursen. 6 112 mark. 1626 års
massiva myntningar sänkte dock kursen ytterligare, så att man under hösten samma år noterade riksdalern i 8
mark. Följande år sjönk koppannyntets värde ytterligare. till 9 mark per
riksdaler.ss
l samband med att klippingmyntniogen inställdes uppstod tydligen
även en skillnad i värde gentemot det
runda kopparn1yntct. l ett brev den
1817 1627 till Axel Oxenstierna niimner Peter Kruse. att han hört en resande fr~n Hedemora berätta. att man
där för en viss vara begän ~ 112 daler
i runt koppannynt. medan man för
samma vara fick betala 5 daler i klippingar.ll9 Troligtvis hyste allmiinheten farhågor för au klippingmynte!
skull avlysas helt. Så skedde ocksa
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Ett par intressanta fynd föreligger.
om man niirmare vi Il studera mynt.cirku lationens sarnrnansiittning under åren omedelbart efter det runda
kopparmyntets inför~mdc men.. fö~e
klippingamas avlysnrng. Det ror srg
dels om dc mynt som påtriiffats vid
undersökningarna av regalskeppet
Vasa, dels dc mynt som blirgals _vid
dykningt1rna på vraket efter Rrksnyckeln. Vasa rörlistc som bekant
den 10/8 1628, medan Riksnyckeln
oick under samma höst, på vlig hem
från Tyskland med sjuka och sårude
soldater. Skeppet sjönk strax nordost
om Landson i Stockholms södra
skärg;ird. Från Riksnyckeln till varaIO!!S l 753 kopparmynt. Inte ett enda
sil~'ern1y111. svenskt eller utllindskt.
påträffades. På Vasa hittades 46 silvermyn t. det äldsta en mark från
Gustav Vasa, de yngsta silverören
frän Gustav Il Adolfs tid. Inte mindre
än 4 08~ kopparmynt påträffades på
olika platser ombord. l tvi\ större
poster - den ena i en tunna, den andra
i en kista - framkom över 900 koppannynt vardcra.91
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Fynden från
Vasa och Riksnyckel n

---+-..-

l
Kursutveckling i mark mellan
kopparmynt och riksdaler under Gustav
Il Adolfs reguing ( Logaritmi-fk skala).
Kiilla: l1riimmum 1950.

men det dröjde till den 12/ 1 1629.
innan en förordning utgick om detta. D~iri stipulerades att klippingarna
inte skulle "gälla för något mynt i
hela riket, utan efter dess viirde i själva kopparen". Allmänheten erbjöds
dock att växla in klippingarna till
runt kopparmynt mot er!Hggande av
en avgift, motsvarande en myntarlön
berliknad på 15 daler per skeppund .!lO
Bilaga 2

Fynden från Vasa och Riksnyckeln
Klippingar

162~

A mal

(~)

1625
An lat ('.f.)

!626
Anlal

(%)

t627
Antal

(' )

~

11.51

...

1628
Antal

(%)

Hammarprägladc:

2ön:

l+ o (1.0)
1().1+35 168.3)

l lire
112 öre
Fyrk

3'h Il (9.6)
h

32+ 21 (11.01
205+1J8 c3S.SI
83+ IR (5.2)

1+
~9+

9 17.0)

Il>+

l

c Ull

l (1 001

Val,, erk.<priiglade:

2 (\re
lön:
112 öre
Arboga. l ilre

S;a klippingar (lire) 2 (lll(h

26+ 5115.2)
17+ 7 (5.91

203.5 1100)

37+ 17 (11.21
252+107 ' (37.1)

%6.5

(100)

22+ 5 11>.51
I l+

l

( 1.6)

l+

o

(11.11

JJ!>.S (17.71

Rundmynt
:-:y~lipi ng.

-

.;o.

l öre

112 orc

)

(5.2)

H () (0.11
353+2 15 (M.R)

Sätcr. l öre
112 öre
Arboga. l öre
- 112 ör~

-

61+ J (7.91
5+ o 10.31

S;a nmdmynr (öre)
Tutahumma (öre)

20J.5

966.5

.J2+

~

(6.71

2+ (l
373•1117

(0.11

l+
th2t

()

(69.5)
IO.ll

l! (23.61

679.11 IR2•.11

(190.5

K25.5

1'1'10.5

( 100)

Sumnu 162+28: 2 647 mynt = 2 688 on- d kr 84 daler.
Vo<>: Totalt .u1131 LOJ'IXII111) nt: ~ON~ <1. var$ 1 9~~ idcntificrJclc en l ovan.
Ri~snyckeln: Tota h ant:1l kopp:trmynt: 1753 >1. v"rav 703 idelii ilierade en l ovnn .

>VJr.l'" 101+11 st a' "Nyköpin&'' >P..
frln Vas:~ med ;\larl.u< Kocks m)ntnla<t:mn:.rkc.

:var.~,· 7 st
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Fynden illustrerar hur kopparmyntet kommit att fullständigt dominera
myntcirkulationen hos gemene man
vid tidpunkten för förlisningarna.
Denna typ av fynd lämpar sig också
vm för undersökningar av andra frågeställningar kring klippingmyntningen. Härintill har en sammanställning gjorts på basis av Emst Nathorst-Böös' och [nga-Lill Perssons
genomgång av dc båda fynden. Den
publicerades i \Vasaswdier 10 år
1982. men en dålig korrekturHisning.
motstridiga uppgifter och en brist på
analys vad avser fördelningen på
valörer och årtal mm skämmer tyvärr
framställningen.92 Härintill har dock
ett försök till en sammanställning av
dc bilda fynden gjorts på basis av
dessa tabeller. med reservation för att
den kan innehålla felaktigheter. Vi
får hoppas att en förnyad bearbetning
kommer till stånd av dessa intressanta fynd. i så fall av specialister på
området.
Om vi skall försöka applicera
"Thordemans Jag"93 på fynden. så
kan vi konstatera att det låga antalet
mynt fdin 1624 stämmer väl överens
med dc likaledes låga kända utmyntningstalen för året. Liknande
slutsatser kan man dm av fördelningen mellan olika valörer. hammar- respektive valsverkspräglade
mynt. klippingar och rundmynt etc.
Med undantag för en par kommentarer överlåter jag dock till Hisaren att
dra sina egna slutsatSer.
Man synes ha följt kungens direktiv att slå småmynten "på det andra
sättet", det vill säga medelst Jmmmarprägling och ej i valsverk. Kostnadcma för valsverkspr.iglade halvören - mr övrigt endast kända frjn år
1625 - har tyd gen varit högre än f<ir
de hammarpräglade. En sä ll~ynt fågel - i bokstavlig bemärkelse. med
tanke på frånsidesbilden-utgör också den enda Arbogaklippingcn. Den
bekräftar återigen hur liten omfattning klippingrl'1yntningen i Arboga
måste ha haft.

n
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Onasson t994 ~ 18. 23: 1995A s. 2:\.
På~t~cndct om an den av Ouosson Ileskrivna metoden med graverad hammare använts ombord på spanska
skepp vid prägling av s k cobs. knn ej
heller kmlmäss igt beläggas.
Schciding till kammaren 2 1/11 1624.
Kansliet. inkomna brev och suppliker
(E lla:8) fol 106f (KA): Norberg 19-10
s. 43.

66 Myntvä~cn 35

(KA).

68

69

Knrsc till kammaren 6/3 1625. Kan sliet, inkomna bre,, och ~upplikcr (E
Ila: Il ) fo l. 129 (KA): Knrsc till Skyuc
1713. 24/3 1625. Berg>bnrk. vol. 332 ~
31 rr : 24/3: "dem (vals:~ma) vill jag
låta gjuta här (i Sä!cr) upp~ annal ,;;u
uppå :ind:Jme" (KA).
Kn1sc till kammaren 1218 1625. Kan,.
liet. inkomm1 bre~ och suppliker (C
Il a: Il . KA): Knrse till direktionen 7/9
1625. !Jcrgsbnrk. honans koppar vol.
332 (KA ): Norberg 1940 s. 47.

70 Mynt,•ä.,..:n 35. KA: Norberg 1940 '·
42.
71 Sahlin 1934 '· 491T: Coop.:r 1 9~R ~61ff: Mcntim.ky & Serrestam 1993 '·
!Off.

SST XIV. 7/8 1624. s 123f.

63

Scheiding till kammaren 14/9 1624,
Kansliet. inkomna brev och suppliker
(E lla:S) fot 99-101 (KA): Norberg
1940 s. 41.
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Sticnhtcch 1863 s. 76. 108.

HJ

Wolontis 1936 s. 25 1.

H-l

Bcriink:mde om kopparhanddn och
kopparmyntningcn. dmcral Fischhauscn 30/4 1630. AOSB 1: 1 s. 344.

H5

Sticmman 1747 s. 923f: Maml:llct lii\tcs upp i Su:x:kholrn' r:ldstuga den 20n
1625 (SST XIV ~. 330. 507). D~
:mgav' an >~ hade llc~lutals "efter
stoon bcdr;igcrij rn.:dh myntsens
afklijppandc li nnes". Den \'crkl ign
gnmtlcn var den hristl1illiga priigl ingstcknikcn. Sc hl.a. Swcnne 1933 s. 195
och Wolonti' 1936 '· 65.

116

25/5 och 1-l/6 1626. AOSB 11:5 ~399ff.

87 Sticmman 1747 '· 93lf.
1!8

Swcnnc 1933 s. 1951': f3r'jnnman 1950
s. 316ff. 423.

K9

AOSB Il: Il'· 214.

?O

Sticmm:m 1747 ' · 969: Sricmstcdl
1863 s. 97f.

91

Cederlund & Soop 1963 >. 17: Nathorst-Uixh & PeNon 1982 ~. 35ff.

9!

Någm exempel: p~ ' 54 anges illlc :111
fon..:ckningcn fr o 111 "fyrk" i högerspallen avser Ri hnyckcln; pft s 44
anges au m11nlc1 hnmmurprägludc :!ören fr:\n 1626 !ir 38 ,l, i tabellen p~'
54. där fiir O\ rig1 inga ånal ange'
(enda~• Ca\':tllinummcr). är antalet 32.
Det finn' 1)'\iirr en ncnal såd:ma di~
krep:mscr mcll:m text och tabeller.

93

Sc Thordcman 1983. vilket är en iJvcrsiinning av den ..:ngcbka originalanikdn frnn 19-IR: Bctr den typ av fynd
som dc fdn Va~a <:>eh Riksnyckeln
representerar ~ami deras källvärdc. ~c
Grindcr-Han,cn 1994 ~ 1()4: "4.lilfcldigt mi~tcdc ,l,_:utc ... Der er ah'>:\ il.. l-e
tak om nogcn be\ id,l 'elektion i forbindd~c mL-d \l-anens deponering ...
Derved bh ver denne l.:u..:gori :tv ~kanc
fund ug,:\ principich den mest vclcgnede til direkte at af~pcjlc pengeforholdene i 'knncfundcnc~ samtid.''

1863 s 86f. Möjligen !lr. som Sricrnstcdt påpekar. en av bre,•en ~kri\ct
något 1idig:1re.

74 Kompaniet' "lomat Book'" 1625. \'Crifikationcr nr 149. 203. 222. 226. 235.
Betr. "Myntcprof'. se ver. 217: Bcrg'>bnrk vol. 328 (KAl: Räkning p~ 1625
års kopp:mull. fot. 6. Bergsbruk. vol.
325 (KA)
15

SRP l~- Il f.

76 18/4 1626, Ocrgsbn1k. vol. 332 ~. 322
(KA): Norberg 19-lO s. 48.

s. 99.

'otcr

62

1936 s. 5!!f. 249-25 1.
H2

n RR 12110 1625 fol. S65ff: Sticmstcdt

73 KompanicL~ registratur 3on 16:!.5 '·
28-1: l0/8 1625 s. 290: 16/8 1625 ~.
293: 2218 1625 ~. 293: 22110 1625 '>.
308 (KAl: Johan Sparres riikningar
1625-27 ~. 5. Rcrg,bruk vol. 326 (KA).
Sparre och Kna~c till direktionen 29/ Il
1625, Bcrgsbnrk vol. 332 s. 249 (KA).

78

Winrock 1919 '· 99 och där :mforda
kiillor.

79

Coyct nvnynadc 1629 till Ryssland.
där hnn gick i tsa rens tjUnst. En li gt en
klagohr..:v till si n fomc hem:. Gustav Il
Adolf. hndc han blivit utlovnd en
över~tcbc<t:illning vid det ry~k:1 nnillcrict. men blev bara styckgju tarc. Han
avled i Mo~k\~1 1634 (Elgenstiema Il.
1926 s. 38).

so AOSO 11:1 1 s. 214.

Sticm>tcdl 1863 s. JO!!: Wallruth 191!!
~. 67: lingMriim 1972 '· 296: Wolontis

67 Krusc till k:llnmaren 5/2 1625, Kan~
lict. inkomna hrev och suppliker (E
Ila: Il ), fot. 12 1 (KA).

n Sticm,tcdt 1863 s. 93f: Wimocl.. 1919
61 l kronologisk ordning: Sem:~tarn 1990
s 4-7: Carlsson 1993 s 60-62: Onasson
1994 s 17-19: Lindberg 1994 s 25 (med
replik av Onosson); Serrestam 1994;
Onasson 1995As. 22-24; Björk 1995 s
52-58; Ouosson 1995B s. 14. 30-3 1.

Hl

Källor. otryckta:
Rik.,:trkhct (RA):
- Handel och 'Jilfan. vol 46
- Riksrcgi,tr.lluret (RR)
Kammararkivet (KA):
Bcrgshnak. Kronans koppar. vol 134,
137. 141. :125-326. :128-330. 332. 336
Kammarkollegiet. kansliet: Registratur
(KR)
Kammarkollegiet. kan<lict: Inkomna
brev och supplil..cr

-

• Kopparkompaniets registratur; Bergs·
bruk, vol. 327
Kristina d:ä:~ livgeding. vol. l
· Myntväsen. vol 35
• Räntekarnrnarböcker, vol. 79
• Södermanlands handlingar 1626: 12
• Västmanlands handlingar l626:8a,
1627:7a
Källor, tryckta:
AOSD. Axel Oxenstiemas skrifter och
brevv(ixling, 1: l (Sthhn 1888). Il: l (Sthlm
1888). 11:5 (Sthhn 1893). 11: Il (Sthlm
1905).
HH. Historiska handlingar 26 (S thlm
1924).
Kungl. May:ts Resolution. Kon!!l. May: ts
Resol ution ijfwcr någre angelägrte ährender, ang&endc Reductions Werket och
Kongl. Maj:ts och dess Cronos Gods.
kiöptc l. för Löhncr, 2. för åthskillige
Praetensioncr och Transporter och 3. för
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Några notiser om svenska belöningsmedaljer
Memoriae Pignus
Torgny Lindgren har i NNÅ 1953 en
uppsats. Allleckningar om Oskar /:s
medalj Memoriae Pignus, där han
utförligt behandlar denna enskilda
belönings· och minnesmedalj, vi lken
framför allt utdelades för framstående insatser på den andliga odlingens omd\dc under åren 1840- 58.
Medaljen förekommer i tre olika
utförande:
a) med kronprinstitel i Il :e storleken (Hild. 45):
b) med kungatitel i 12:e storleken
(Hild. 46);
c) med kungatitel i 8:e storleken
(Hild. 47).
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Av elen förstnämnda versionen med
kronprinstite l redovisar L fyra utllindska moltagare av medaljen (två i
guld och två i silver), vilka var avsedda "att förvaras" . l ett senare tilllägg kompletterar L. sina uppgifter
med ytterligare ett exemplar- sannolikt i silver- vilket nedlagts i g rund·
stenen till Oslo universitet.
Ett sjätte exemplar med kronprinstite l - i guld - har nyligen dykt upp
på marknaden. Namnet Adricn Picot
linns ingraverat på randen. Enligt
vad undertecknad fått veta var denne
sc hwe izare till börden ( 1807 • 91 ).
Han arbetade inom fängelseförvaltninge n i Geneve och var tillika översättare. Intressantast i sammanhanget

torde vara, att 1842 utgavs i Paris
hans översättning (från tyskan) av
krcmprins Oskars debaltskr ift Om
s traff och srra.ffansraltel:

Tnpperhetsmedaljen
l Meddelande XIV - Kungl A rmemusewn ( 1953) redogör Karl Löfström
för Tapperhetsmedaljen efter 1814. l
en förteckning upptas 40 svenskar,
~om deltagit i utHindska krigsoperationer t. o. m. 1915 och vid hemkom·
sten tilldelats tapperhetsmedalj.
Vid arkivforskning har ytterligare
tre officerare påträffats som erhållit
medalj en ifråga. nämligen :
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l) Henrik Maximilian Kilman,
f. 1833, d. 1909.
Deltog som löjtnant i franska
armen 1865-67 under flilttåget
i Mexiko.
Erhöll guldmedalj För lOpperhel i flilt 1869.
2) Charles NieoJas Conrad Hamberg. r. 1836. d. 1893.
l nordamerikansk tjänst under
inbördeskriget 1863-65. där
han befordrades till major.
Mottog guldmedalj För tapperhet i fiilt 1870.
3) August Been, f. 1855, d. 1893.
Sjöofficer och anställd i fransk
örlogstjänst 1881-85. Deltog i
expeditioner till Indokina.
Erhöll guldmedalj För wpperltet till sjöss 1886.

(/,

En rättelse i L:s förteckning över
tapperhetsmedaljerade kan samtidigt
göras. Hjalmar Pettersson- Janck.
som inträdde i den skandinaviska
frivilligkåren under Boerkriget. fick
enligt K. Brev 21/2 1906 tapperhetsmedaljen i silver (ej guld). Den var
försedd med krona.

För berömliga gärningar
l SNT nr 6/ 1985 infördes en av Torg-

ny Lindgren gjord sammanställning
över av honom noterade utdelningar
av belöningsmedaljen För berömliga
gärningar under Oskar l. Ett par tilllägg kan nu göras.
Ar 1846 tilldelades tre kvi nnor
inom sjuk- och fattigvården den
"mindre" medaljen i silver. Författaren anger 5:c mcdaljstorleken, som
infördes l R42. l själva verket avsåg
"mindre" 12:e storleken enligt den
äldre mcdaljskalan. Endast dessa tre
mottagare av denna medalj i 12:e
storleken och med Oskar l :s porträtt
på åtsidan har påträffats i Myntverkets arkivhandlingar (se bild). Sannolikt fick alla de tre kvin norna
medaljen att biiras i silverkedja runt
halsen, iivcn om det blott i tvll av
fallen har kunnat verifieras.
Samma belöningsmedalj i 8:c storleken tillkom 1850 och L. redovisade
27 utdelade exemplar, alla i silver.
Undertecknad iigcr dock ett guldexemplar utdelat 1854 till Grefve O.
Cronstedt, löjtnant vid K Maij:ts
Flotw (se bild).

b.

Sven-Eric Jarlb1

('.
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Alexander från Abonouteichos
En sedelärande historia från Mindre Asien på 100-talet e Kr
Av Ursu la Kampmann
ör du också till de människor
som tror att det finns mer mellan himmel och jord iin vad
man får lära sig i skolan? Då är du
inte ensam om din uppfattning utan
befinner dig mitt i en lång tradition
som !!år ända tillbaka till antiken.
Sfvar det till exempel i Abonouteichos i Paflagonien. en pytteliten
landsonsstad i utkanten av de t
romerska väldet. Där hade det hänt
något märkvärdigt: en självsäker
kringvandrande predikant förkunnade för invånama i staden att guden
Asklepios hade bestämt sig för att slå
sig ned i Abonouteichos i ny geswlt.
Och några dagar senare sprang profeten naken och i djupaste trance
genom staden. beledsagad av alla
nyfikna, till platsen för det tempel.
som Asklepiosanhängarna i förtjusningen över hans vän tade ankomst
hade börjat bygga. Där fann han ett
ägg och ur detta ägg kom det fram en
liten onn- den nyfödde Asklepios.
Ett par dagar senare upplevde de
troende ett imponerande skådespel. l
en mörk hydda satt den ståtligt
utstyrde Alexander. Hans hår svallade över axlarna. hans vida klädedräkt var broderad med trolldomstecken. Och runt om sig hade han den
på den korta tiden märkligt vuxna
enorma ormen. Det var inte bara det
att onnen hade vuxit så snabbt, som
vittnade om att den var av gudomligt
urspnmg, utan också dess utseende.
Ormen hade människahuvud med
längt hår, tungan rörde sig oavbrutet.
Och märkligast av allt: onnen talade
och förkunnade själv sitt namn och
vem den var:
"Jag är Gly kon. barnbarn till Zeus
i tredje led, till ljus och ledning för
mänskligheten''.*
Avgiften för att få ett orakelsvar
var låg - en drachma och två oboler.
Det kunde till och med de fattiga
kosta på sig och orakelgeschäftet
blomstrade. Från när och fjärran kom
dc hjälpsökande. Snart kom inte bara
bönderna från den nlirmaste omgivningen, utan också rika handelsmän
från dc stora städerna, ja till och med

H

* Zeus var fader liii Apollon. som i sin lur
var fader liii Asklcpios.
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Abonou1cichos i Panagonicn. Pdiglat under Lucius Vems 161 -169 e Kr.
Brons 22.7 mm.:
;\ts.: AYf KAC A AYPI l OrHPOC. Högervänd by~l med lagerkrans, rostning och
mantel.
Fråns.: IQ NOnOAEITQN. Ormguden Glykon med människohuvud. kroppen lagd i
fyra vindlingar och dtirondcr namnet rA r KON. Se även E Babelon. Alt•xtmdre
(/'r\bonmicltos. Revue Numisma1iquc 1900. 14. med avbildning. pi 1.5.

en r01m:rsk senator. som blev så förtjust i Glykon att han genast gifte
bort sin dotter med Glykons profet
Alexander.
Invånarna i staden var förtjus ta.
Deras inkomster steg !<lek vare
gude n. Och därför gav dc sin stad ett
nytt namn. lonopolis, efter sin välgörare, Glykon eller lon, som h<m kullade sig sjiilv. Och naturligtvis lät de
prägla mynt med den nye gudens bi ld
och på så vis kan också vi beundra
hans skönhet.

*

Men, det är ju klart, du tror vU! inte
på underverk? Då kanske fortsättningen på historien imresscrar dig.
Författaren Lukianos** hade nlimligen under en av sina resor kommit
till Abonouteichos nch uppHind av
vrede avslöjat hur det fakti skt förhöll
sig med detta nya orakel.
Den sjlilvutnämndc profeten var
en avdankad trcdjerangsskådcspclarc, somuncleren resa i Makedonicn
hade köpt sig en vanlig, tam hushållsorm. Det gav honom - förmod ligen av leda vid det kringfl ackande
livet - iden an utnyttja Hittrogenhetcn
hos folk för att skaffa sig sjiilv en

** Lukinnos. född omkr 120 c Kr oc h diid
efter l RO. Av hans sk ri fler. diir han friimst
ägnade sig ål a ll gissla humhug och svart kons! och iivcn a ll skildr:t den anlika kul lurens förfall i form av saliriska dialoger.
finns c ll SO-tal verk bevar:ulc. Vi ssa linns
också översana till svenska.

säker försörjn ing inför ålderdomen.
Scdan drog han in i sin hemstad, de t
avsides beHigna Abonouteichos. där
han genom hemlighetsfulla antydningar skapade en förvä ntansfull
stäm ning. At sin guds födelse gav
han en verkningsfull inramning.
Nära det Asklcpiostempel som var
under byggnad Hit han gömma ett
g~sägg. som han först hade preparerat på vede rbörligt sätt: han hade
sågat itu iigget och lagt in sin orm
och sedan förslutit ägget igen med
vax. så att det såg oöppnat ut. Enkelt
trick. stor verkan !
Den vittberömda guden Glykon
som vi ser på detta mynt var en prliktig husorm som var uppstoppad och
hade fått ettnytt hu vud. Det var viktigt att det var skumt i templet så att
ingen av "kunderna" kunde upptäcka
knepet. Tungan i den fal ska orm mun-

KÖPER- SÄLJER- VÄRDERAR
ARRANGERAR
KVALITETSAUKTIONER
Inlämningar mottages under
hela året! Låga provisioner!
Snabba redovisningar!

ANTIKOREN
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O/non. RIK-f
Gjuten medalj ö1w l!t•lmwh 1'1111 Molku• ( UWO-/X91 ). (!)RO 111111. KMK 102-173. Foro: Jan El'l'

ncn skickade profeten sj~i l v ut och in
med hjUlp av en hit h;isttagcl. Ja, och
rösten. den kom genom en matstrupe
från en gås som ledde till ett förhänge bakom vilket en kvicktänkt
medhjälpare stod. som var tillrHckligt
snabb i uppfattningen för att ha ett till
intet fiirpliktigandc svar på varje
fråga.
Om man får tro Lukianos drabba·
des profeten Alexander av det rättmätiga och hemska straff. som förbrytare fönjänar: genom en kr'.iftsvulst nmnade benet bort upp till
höften så att maskama slutligen kröp
omkring. Han~ efterföljare kunde
inte komma överens och oraklet mrlorade så småningom sin betydelse.
Men hiir har Lukianos falai~kt förskönat sin historia rör all få frJm en
moralisk poäng. l sjiilva \'Crkct levde
oraklet kvar. Vi har mynt iinda till
kejsar Trebonianu~ Gallus tid (251 253) som visar ormen Glykon. Kulten spreds framfOr allt i Donauområdet där vi hittar inskrifter och mynt
ti!Hignade denna nya gud och han ~
profet. Och om det var något jag ville
visa med denna lilla historia. ~å var
det bara hur n;ira antikens miinniskor
med sina sorger och bekymmer. sina
goda och svaga sidor. sina knep och
tricks står oss nutid~ männbkor.

n

Ö1·ersällning: Harald NiiS.\'011
SNT 2·96

Medalj av Karl Goetz
Under andra hiilften av 1995 lycka·
des Kungl. Myntkabin ettet förvärva
en mycket mr samling konstmedaljer
l'Art Nourewt och l'Art Deco 0 111
117 nun1111er genom beniigct bistånd
från Gunnar Ekströms Stiftelse för
Numbmatisk Po~kning. f-örvärvet
Ur av stor betydelse från KM K:s horiSQnt sell. då många av dc sköna alstren skall anviindas i KMK:s nya mcdaljut!>!HIIningar på Slottsbacken 6.
Av alla dess<l llickerhetcr kan de t
hiir bara bli fråga 0111 all lyfta fram
en. En av mina favoriter inom
medaljl..onstens alla kategorier är den
fine t y~ke medaljören och patrioten
Karl Goctt 1875- 1950. E11 exempel
p;i kon,tmedalj av hög kvali tet Ur
hans tionde verk Ö\'er genemlf:ihmar~l..alken. segraren i fransk-tyska
kriget 1870- 187 1 m m. Heltnuth von
Mohl..e ( 1800- 1R91 ).
Medaljen. ~om ilr gjuten. om 80
mm (priiglad variant 40 mm). visar
von Mohkes portriiii i svag trekvartsprofil från viinster. inskri\'CI i en cirkeL Det mest underbara med delta
Goctz' verk är det fantastb ka spelet
över ytan mellan ljus och skugga,
åstadkornmen genom en hell oövertrUffad. mä.~terligt appliccmd mörk
hronspatinering. Trots den mjuka
ytbehandlingen hos portriillctuppfat·

tas den gamle fliltmarskalkens bistra
drag än skarpare på gnmd av den
höga reliefen. Omskriften lyder:
GRAF HELMUTH VON MOLTKE
på en md och signerad alldeles
bakom den avporträuerades huvud
K. Goerz.
Frånsidan ii r en symbolisk/allegorisk hyllning till greve Moltke och dc
tyska vapnens seger med särskild
vik t lagd vid slaget 0111 Sedan l sep·
lember 1870. där franske kejsaren
Napoleon UJ inringades. tvingade~
kapitulera och tillfångatogs av tyska
trupper.
l ell landskap har en teuton. ti Il
hälften lik Sieafricd, till hälften ärkeängeln Mikac[ nedkämpat en väldig
drake. Den mytologisk-exegetiska
gestalten. iförd rustnin!!. ~ köld och
S\'ärd. gör en S\epande krJftfull gest
med den sköldbärande vän~terdfl11en
mot en ek i fonden. i vars grenverk
hänger en sköld med e11 j lim kor~. På
korset armar är i~tället fOr namn det
kejserliga \V-monogrammet och
årtal inristat. alla förknippade med
Helmuth von Moltke och tyska
186-1.
~~grar: Schleswig-Hobtein
Osterri ke 1866, Frankrike 1870-7 1.
På den mytologisk-exegetiska hjiiltens högra sida står namnet på fallna
hjältars boning: ll'allwlla och årtalet
för verkets tillkomstid : MCMX.
11wm Braunerhh•lm

:n

Christian IV's russiske
mf:'f nter

Nymans verkstäder u

Christian IV lod 16 19 til brug for
handelen med dc dele afLapland. der
som en forla:ngclsc af Norge strakte
sig ind i Rusland, pr:ege nogle srerligc m0nter, denninge kaldct, der i
udsecnde var som de samtidige russiske m0ntcr, dc såkaldte dråbekopcker. P~ forsiden vises regenten til
hest og p~ bagsiden hans navn og
titel. På Mpntcn i K~benhavn lod han
hos Johan Post pr:ege denninge med
sit navnog titel skrevet på russisk. På
den nyoprettede Mpnt i Gliickstadt
lod han hos den portugisiske jpde
Albcn Dionis prrege den ninl!e med
navn og titel skrevet på tysk og med
gotiske bogstaver. Begge stetler
fremstilledes prregestempleme, som
overalt i den vestlige del af Europa,
ved brug af punsler og stikler, hvor·
ved alle stc mpler bliver forskeiii ge. l
Rusland fremstilledes pra:gcstempler på davrerende tidspunkt ved brug
af poin~on. hvilket g~r dem mcre
ensanede.
Disse kendsgeminger har foranlediget fru A. S. Melnikova ved Statens
Historiske Mu. cum i Moskva til at
erkla:re et antal forfalskede russiske
dråbekopeker fra Mikhail Feodorovid•. Boris Fcodorovich og Vasilij
lvanovich og fremstillet efter ga:ngs
vesteuropa:isk metode til at vrere
prreget ved dc officielle mi'S ntfabrikker i Kpbenhavn og GIUckstadt på
trods af, at de r overhovedet ikke Iindes den tjemcste dokumentation for.
at et sadant falskm~ntneri skulle
vrere udfon på dansk område. Senest
er p5standene fremfpn i artikJen
Denn i ng s in rh e History of rh e Russian-Danish relations. NNÅ 198990. p 166ff, Kobenhavn 1994.
Som argument vises i skematisk
form nogle påståede stempelka:dcr.
Rytterside 8 erkla:rer hun freiles for
teksts iderne 9. 12. 13, 16 og 17. Den
eneste af disse mf)nter. som har en
Christian IV-tekstside, har e n så
fladslidt rytterfremstilling, at det er
ganske uforsvarligt at erklrere den
stempclidentisk med nogen ande n
m~nt. Rytterside 9 erklrerer hun fa!lles fortekstsideme l O, Il. 12. 14. 15.
16 og 17. Henil er at bemrerke. at
mpnteme 9- 11,9-15 ou 9- 17 ikkeer
afbildet i an iklen og derfor må lades
ude af betragtning for en granskning.
Til bage bliver om rytteren Lil tekstside 10. som er den eneste afbildede
med Christian IV's navn, er identisk
med rytteren til tcksts ideme 12 . 14
og 16. Med min bedste vilje synes
ry tternc mcrc forskellige end ens.

Tt/l .\Tt'llska l'ecknns början i liirdags
hade hela staden flisrligr smyckats
orh der anmärkningsriirda därvid iir
den rent tll' samfii/lda omfarrning
fiirerogers syfte ftl rr hos a./Jlirer f!{
olla slag. Öfl'er hustaken och gma
upp och gara ned böljade d t' blt7gula
fTaJ:gorna och der finns knappast err
bwik.ifönsrer i swden som inte pri
ndgor särr ger rillkiimw sin anslutning till den beakranSI'iirda iden.
(UNT l maj 191 l)
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Endelig erkl:.cres rytterside lO f~cllcs
for tekstside rne Il og 14, men da
m1~ntcn l 0- 14 ikke afbildes, m5
argumentet bortfalde. Til geng;.c ld
afb ildes. i forvirringens navn, to
ms.lnter kaldet 9-9 og 10-10. hvilke
m~nter ikke findes anf~rt i de skemaliske opstillinger.
Ud fra disse bemrerkninger b~r
den danske nu mismatik ikke adoptere dissc fru Mclnikovas smenensborn.
l (}rgen Spmod
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För att gynna svensk indu~tri firade
man i Uppsala under tiden 29 april
till den 6 maj år 19 11 den s. k. Svenska veckan. Det var en manifestation utan motstycke i stadens historia. Man skrev om "Sverige in time..
och pekade på vikten av att gynna det
svensktill ve rkade. l en broschyr som
utgavs under kampanj tiden gjorde
man jämförelser mellan svensk im·
pon och expon ror att illustrera den
dålig:• ekonomin i att imponer.t när
resurserna finns inom landet. Swden
anordnade ett storsvenskt öppnande
1ncd konsenprogram och högtidstal
bl.a. av riksantikvarien Osc:•r Monte·
lius och landshövding Hjalmar Hammarskjöld. Under veckan kunde man
åka på ru ndturer till dc olika vcrkstlidc rna.
Pd grund af der inrre.1se smn ge·
nom svenska ••eckan och mndwrerna dragirs ri/1 stadens ft1briks- och
indu.wril'iirk.mmher kommer Upsalo
Nya Ttdning arr i ord och /Jild låw
ndg rtl of de srörsra och miisr bekama
ftillrikema passera re1•y. Biirjan giirs
idog med 1\.8. Nymans 1·iirksrilder
och Henrik Galms 1\.8. (UNT 5 maj
1911)
Sreriges största cykelfabrik iirfor/agd ril/ Upsola. Från t1rr meslurande
ha varit en importi'Ora. tillverkas
velocipeder 1111 i mycket sror ur-

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

@
Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
11 1 53 Stockholm
Tel. 08·4 11 50 8 1
Fax.OS-4115223
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er Svenska veckan i Uppsala

tru~~B
~~~k~ml
i Upsala.
S1·enskt1 \'I'Ckanjiradesfor au gynna Sl'l'llfk industri.
Detmil l'injm fam zs injiird i Upsa/a Nya Tidning den /maj 1911.

sträckning i 1·årt land. Sistförjluma
år uppgick den svenska tillviirkllilzgen till 70000 stycken. Hiintf ti/1rärkas 6000 vid A.B. Nyma11.\' värkstäder i Upsala. som dessutom levererar stora mängder m · velocipeddelar. ( UNT 5 maj 1911 )
Till minne av denna vecka lät Aktiebolaget Nymans verkstäder prägla
en jetong i aluminium. Jetongen har
en diameter av 31 mm.

söner, men anläggningen blev snan
för liten och man nyttade till större
lokaler i samma k vaner. År 1898 bildades AB Nymans Verkstäde r och
~rct diirpå byggdes nya lokaler vid
S:t Persgatan 28-30. Vid svenska
veckans lirande 191 1 var A. F.
Nynu1n direktör medan J. Nyman var
verkstadschef. Nyrnans tillverkade
även båtmotorer <W märket Merx.
Cykeln utvecklades och förblittra-

Åtsidan pryds av en bi ld av verk-

des o c h fi c k namne t l-fe rmes. Ge nom

staden i fågelperspektiv. Fabriksskorstenarna ryker och man förstår
att verksamheten är i full gång. Hela
tomten med trädgård och uthus är
avbildade. l en båge över byggnaden
finns texten AKTlEBOLAGET NYMAN$ VERKSTÄDER UPSALA
och under b,ilden i båge SPEClALFABRIK FOR VELOCIPEDER.
Frånsidan pryds av en tlagga på
stång. Flaggans kors ser ut att vara
fyllt av s. k. popnitar, kanske en symbol över verkstadens främsta syssla.
nämligen att hopfoga delar av metall.
l båge över flaggan linns texten
GYNNA SVENSK INDUSTRI. Vid
flaggstångens vänstra sida står
MINNE FRÅN SVENSKA WECKAN l UPSALA och vid den högra
sidan DEN 29 APRIL - 6 MAJ 1911.
Jetongen förvärvades till Kungl.
Myntkabinettets samling 1943. l
inventariet kallas den för reklammärke. Bilder och inskriptioner 1ir
utformade i reklamstiL
År 1873 öppnade instrumentmakaren Anders Nyman en cykelverkstad på Dmgarbrunnsgatan 25 i Uppsala. Han började sin ve rksamhet
som reparatör av velocipeder. 1888
tillverkades de första höghjulingarna
i verkstaden. När Anders Nyman dog
1889 övenogs verkstaden av hans

Nymans uppköp av Velocipedfabriksaktiebolaget Lindblad i Stockholm 193 1 kom också Crescent att
bli ett viktigt cykelmärke. vilket så
småningom slog ut Hermcs. Genom
olika fusioner väx te lirman och bytte
1947 namn till Nymanbolagen AB.
Verksamheten var l<insam och varade
fram till 1963 då firman gick upp i
cykelfirman Monark. Efter 1964
upphörde cykeltillverkningen i Uppsala.
Man kan förmoda att orsaken till
att Uppsala blev - och fortfarande är
- en så utprUglad cykelstad delvis
berodde på cykelfabrikerna som
fanns i staden. liksom att fabrikernas
framgångar också var bcmende av att
cykeln blev det främsta flirdmedlet i
''Cykelsala''.
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Jetongen präglades tillmitme
a\' S1·enska wckcm i Uppsala/<)/ J.
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PERSONALl A
Axel Wallenberg
1898-1996
kulptören och medaljkonstniiren Axel Wallenberg avled den
4 januari i den höga åldem av
97 'h år. Han om n1igon hade fönmnats ett verksamt liv - han kunde
också i det längsta stan na kvar i sitt
vackra hem, som även var hans
atelje, beliiget i stoeksund med en
underbar utsikt över Värtan. Hans
stora sorg var att hans hustru och
livskamrat Brittasedan många år var
fängslad vid sjukbädden. Många
erinrar sig kanske det lina TV-programmet om vännen Axel, som visades för bara något år sedan.
För en läsare av SNT blir det
naturligt att tänka på en gren av Axel
Wallenbergs skapande. Några av
våra konstnärer vet vad en medalj är
och kan vara. Till dem hörde viinnen
Axel. Hans konst har rötter tillbaka i
renä~sansens Italien, där medaljen
uppstod - omkring 1440 - och där
dess tillverkning skedde genom gjutning i form efter konstnärens modell,
inte genom mass prägling. Stora i formotet vnr också rcnii~~anscns bronsmedaljer. Det är också många av
Axels verk.
Om Axels utbildning har skri vits
på annat håll, men det måste sägas
något om hur han kom i kontakt med
just medaljkonsten. I mitten på 1800talet kom reduktionsmaskincn, som
direkt för över modeller i förminskad
form till stålverktygeL l början av
1900-talet gjorde den gjutna medaljen sig påmind igen - många konstnärer tyckte, att det blev för opersonligt att bara arbeta med en modell i
vax, som sedan skulle gjutas i gips
eller annat material. Efter behandling
skall modellen via maskinen föras
över i verktyget, detta hlirdas och
maskinen/skru vpressen med nera
slag prägla medaljämnct. som till sist
svarvas, granskas, patineras och sorteras. Särskilt om man var skulptör
till utbildningen kändes då den
gjutna. kraftfulla fom1en mera lockande.
En av dem som inspirerats av
medaljkonsten var Carl Milles, som
blev Axels lärare 1922. Vi lken betydelse denne swre konsinlir lick för
sin elev vet vi, likaså all Axel i
många år skulle verka som medhjälpare i Milles' att:lje och efter dcnn7s
död arbeta som föreståndare mr Mlllesgårdcn. Carl Milles var inte bara

S
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en mästare i det stora formatet. Han
kom all utfåra ett tiotal medaljer,
såväl gjutna som präglade, den sista
samma år som han dog, dvs 1955.
Hans priiglade medalj över Gustav
Vasa med slottet Tre Kronor på !"d nsidan ( 1923) gav upphov till en oväntat livlig debatt - det händer slill<m i
våra dagar!
Under elevtiden fick Axel Wallenberg alltså veta ett och annat om
medaljer. När han lämnat studierna
(1927) fick han i uppdrag att modellera en plakett. som präglades av
Metallfabriksab. C C Sporrang &
Co. Del var början till ett långvarigt
samarbete. Plaketten, som bär tydliga spår av Milles' inOytandc, är
osignerad.

Medalj er sedan 1928
Den första verkliga medalj som han
fick utföra var över Spetsbergsexpeditionen 1928. Den väckte uppmlirksamhet och uppskattning bland alla
vänner av god medalj konst. Wallenberg sällade sig med detta verk till
denna konstgrens förnyare på 191 Ooch 20-talen: hans egen lärare Carl
Milles, Svante Nilsson och Gösta
Carell. Denna medalj utgavs till
minne av den svenska expeditionen
till Spetsbergen för att rädda Nobile
och hans miin, där frcuu för alh flygaren, kapten E Lundborg (död 193 1),
utmärkte sig. Filmarkitekten och
tecknaren A Akermark gjorde en första skiss till arbetet. som sedan omarbetades.
Victor P Christensen skriver i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1937, s 309, om denna medalj
" ...giver det st<erkeste indtryk af
0dets Majestret som den, der skriver
dette, har m~dt. Paa en skarptakkel
Klippcspids sidder en Hav0rn og
skuer ud over Havets mregtige Flade
og i det Fjrerne ses en Flyvemaskine.
Forgrundens mrerkelig haardc Tekni k forger indtrykkcts Styrke. Del er
ihveri fa ld uforglemmeligt, og det
turdc karaktcrisere en Ku nstner.'"
Med detta verk börjar det Wallenbergska medaljoeuvret på allvar.
Inom kort fick Axel ytterligare
bestlillningar; själv ansåg han efteråt,
att en del av dem inte- trots ett ofta
tidsödande arbete - motsvarade hans
krav på sig själv. Engelbrekts-medaljen 1935 måste dock anses vara ett
mycket lyckat arbete, där såvlil åtsidans stiliserade, kraftfulla riddare
som frånsidans människomyller är
exempel på att en historisk medalj
inte behöver vara en torr pa~tisch.
Under dessa år gjorde också Wallenberg sin första resa till Italien och

den skulle följas av många fler: detta
land liksom - givetvis - Frankrike
besökte han så ofta det var möjligt,
alltid med skissblocket i hand - som
vi sett i TV var han inte för så länge
sedan i Rom. Sin första atelje fick
han på Döbelnsgatan l, och kort därefter (1930) gifte hans sig med Britta
Winge, med vilken han har dottern
Birgitta (f 1931 ). Barnbarn har det
också blivit.

Atelje i Stocksund
Så länge Axel och Britta bodde inne
i Stockholm hade han sin atelje på
Tegnergatan, men 1948 fl yttade de ut
till sitt nybyggda hus i stoeksund och
då förenades hem och arbetslokal.
Med tiden arbetade Wallenberg i
merd rustika, fOrenklade former.
Hela tiden var han främst verksam
som skulptör, därnäst som medaljkonstnlir och tecknare; en och annan
oljemålnin<> utförde han också till
egen fömÖje lse. Medalj uppdragen
ökade dock. särskilt efter 1945, och
som alltid utförde han då och då på
eget initiativ någon gjuten minnespenning över sina vänner.
Hans medaljkonst följde inte alltid
samma utveckling som skulpturen;
den "tunoa" nästan naturalistiska
medaljstii\a;, odlade de sista 40-45
åren spåras mera sällan i hans skulptur, medan den abstrakta stil han
~ågon gång använ~e un?er senare år
1sinlipturer och reliefer 1nte återfinns
bland medaljerna. Just den gjutna
medaljen fångade på 1940-talet hans
särskilda intresse och han sade:
"Tycker om alt utföra den i en större
storlek så att den också har en tyngd
-att hålla i handen".
Tekniken. eller kanske rättare
metoden, att skapa en medalj skiljer
sig oivetvis inte nämnvärt från förfarandet med reliefen; endast den fiirdioa produktens storlek är ibland
avgörande. Att påbörja en medalj var
samma sak för honom: "Medaljens
utformning bö1jar oftast med ett otal
skisser i blyerts eller bläck - vad man
har till hands. Nästa steg bmkar för
min del bli arbete i plastelin. Scdan
kommer avgjutning av plastelinmedaljen i gips. ~h efter retuschering~ r
i detta malertal kommer den delimliva bronsrnodellen".
Den heliga Birgitta
Många skulpturer _och gmppcr av
Wallenbergs hand ullkom sedan han
vann tävlingen i Helsingborg. Den
heliga Birgitta kom ju att intressera
honom i ungdomen och långt senare
utförde han en i formerna förenklad,
SNT2 · 96

Medo/j utjOrd 1978 en• Uo Holmgren till Axel \\hllenbergs 80-tirsdag. Foto Gol>rid Jliltldmmtl. Se il••en omslai:t't.•·flirgbild.

allvarspriiglad staty över helgonet.
som J 964 invigdes i konstnärens närvaro utanfor kyrkan San Lorenzo i
Panisperna i Rom. Motivet utnyttjade han sedan för en medalj i två
format (J 970).
Han utförde också en stort antal
småskulpturer och ponränhuvuden.
De senare är vanligen endast månligt
f6renklade. även om hans stil föränutvecklades mycket
dmde~ och
sedan han liimnade sitt inträdesprov
till Konstakademien. Dessa småskulpturer utnyttjade han sedan i
nera fall för medaljporträn. Modellerna till dessa utförde han i den egna
ateljen i Stocksund. där hans arbetsdag började tidigt. Helst sysslade han
med ncra saker åt cånecn: en skiss.
en modelltill en medalj~ uppläggning
av någon monumentalsl..'lllptur. en
portränhU\'Ud.
Han hade förmågan all gestalta
sina motiv. så all man känner an de
betyu något fOr honom själv; härigenom kunde han frigöra sig från beroendet av sin lärares personlighet och
lära sic an o å sina cnna väoar. Henrik
Cornell sliS'cr om l~non/'" ...att han
gel! sina skapelser en egen karaktär
sammanhiinger kanske med an han
alltid med i\•er hållit sil! till den i
,·arje särskilt fall fOrcliggandc uppgiften och sökt sin inspiration i den."

Utställningar
Wallenbergs medaljarbeten. som jag
tidigare behandlat i en den gåncen
fOrhoppningsvis komplett. ilJustremd katalog ( 1978). har varit utställda
på många intenmtionella expositioner av modern medaljkonst. men
endasttre scparatutstiillningar har ligt
rum. den första ordnad av Kunel
Myntkabinettet i Statens Historiska
Sl\T 2 · 96

Muscum 1968, den andra på Mille:.gårdcn, nlir Axel fyllde 90 år, och
den tredje förra året i Nässjö, hans
födelscplats.
Dc priiglade medaljerna var nästan
alla beställningar av AB Sporrong
(cll undantag iir S:ta Birgilla. nämnd
ovan). Det är företag. utställningar.
jubileer och enskilda personer som
behandlas. Som exempel på dc tidiga
kan nlimnas Stockholmsutst:illningcn 1930. Dagens Nyheter inviger sin nya byggnad 1934 och över
dess chefredaktör Sven Dehlgren
1946, Kooperativa Förbundets förtjlinsunedalj J 939, arkeologen Bror
Schnillgcr 1945 (beställd av SNF)
och över Carl Milles samma år (som
då fyllde 70 år). Efter kriget kom
yucrligare cll par belöningsmedaljer
- trevliga undantag från det stereotypa drag som annars behär..kar
denna genre.

Gjutna med a ljer
Redan 1944 skapade Axel sin första
gjutnamedalj - Pappa. Detta är en av
Wallenbergs linastc portriills tudier.
karakliiriserad a\' kärlek till den
avbildade och samtidigt en början till
den kraftigare, "grövre" stil vi talat
om. Frånsidessymboliken syftar på
Bernhard Wallenbergs kärlek till
naturen och han bokliga intressen.
ästa gjutna medalj kom 1951 Ö\'Cr kommunalpolitikern Bemhard
Hclbtröm ( 1891 - 1957): den mliter
l 00 mm i diameter. el! sedan inte
sällsynt fonnat för Axels senare.
gjutna verk.
Det blev nu inte ovanligt att Axel
hedrade sina vli nner med en portr:illmcdalj som gåva. På sådana finns
det ndnga exempel: hyggmiist:trcn
Harry Karls~on i Lund 1953 (90

mm). makarna Vestberg. granrutr i
Swcksund. skapad 1959 (9 1 mm)
och Werner Vestbcrg (!likare) ensam
några år senare ( 140 mm). agronomen Anders El o fson 1960 (l l 5
mm). konstnären Einar Forsctlt 1962
( l l O mm). rnedaljkon~tnären GöMa
Carcll 1966/67 ( 115 mm). land\hiivding Bengt Petri. o rdförande i
Stifteben Millesgårdcn. ~åviil 1967
( 160 mm! ) som 1973 ( 130 mm).
numi~m:uikem Lars O Lagcrqvi~l.
dvs förfallaren till denna minnc~ 
teckning. med hans hustru till hU~t pa
frånsidan 1973 (135 mm) och m ~nga
andra. N•'gra av dessa medaljer finns
ocks•i i priiglade versioner och naturligtvis då minskad storlek (Harry
Einar Forseth. Axel
Kari~M>n.
lvcroth. Gö ta Carell. L O ~tgcr
qvi~t). tillverkade ;1v ~l yntverket
eller oftare av AB Sporrong.
Under dessa år duggade oek:.a
hc~tiillningarna gan:.ka tlitt. Gernen~amt mr såväl dessa ~om dc pa eget
initiativ :.kapade medaljerna iir hur
mliMcrligt A>.cl hchär~kade frånsidessymboliken - som skulle vara
viird en siirskild studie - och inskrifterna. Han tillät aldrig. att n.lgra
:.tandardiscmde bokstavspun:.ar kom
till anviindnin!!! För all ta en exempel: 1961 utfö~de han pä uppdrag av
Sverige:. Filatelistförbund en "''
Mynt,crket slagen medalj över NiJ,
Strandeli ( l &76-1963). Ingen fri miirk:.karta pa fr-3nsidan. uwn bam
en miinniskohand - gravören~!
Vacl..ra och stora bokstii,·er. fom1ade
av kon:.tnären själv. Eller ~c p[t fr[tn~ idan till Forscth-mcdaljcn. var~
arkabka kvinnohuvud och :.tr:llande
sol på ett fyndigt siill antyder
Forseths berömda Mäh1rdrottning i

-
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Gyllene salen i Stockholms Sladshus. Inskriften mnt frånsidan kom
som en ingivelse; när Wallenberg
arbetade med medaljen i sin ateljc
och solen plötsligt bröt fram och
lyste på hans arbetsbord. Eller från sidan till Carell - vännen Gösta i
skinndrlikt med sin motorcykel och
hans ofta uttalade "en e' som en ha'
vurti" som "valspråk"'!

Samarbete
Axel fick ~om sagt många uppdrag
och jag hade vid åtskilliga tillfållen
det stora nöjet au lä samarbeta med
honom som rådgivare. Vi bodde
också nlira varandrn vid den tiden.
Till kung Olav V:s 70-årsdag
( 1973) gjorde Axel en medalj om 50
mm, som A B Sporrong präglade. J:~g
minns. au vi diskuterade friinsid:~n
och att jag kom med några föga
genomtlinkta förslag; Axel sade till
sist: "Det lir bm. nu ve t jag. vad jag
ime skall göra··. Det blev en klippig
fjord. dlir vi ser en oljetanker och ett
nygplan - det senare betydligt
modemiserat sedan motivet på
medaljen 1928! Frånsi<.l<tn repr..:scnterar Norge i modem tid - handel.
sjöfart. kommunikationer.
Året diirp:1 utförde Axel en medalj
över Lewi Petrus till dennes 90-årsdag; på frånsitlan har den en arkitekturmotiv, pi ngstförs:~m Ii ng ens
kyrka vid Rörstrandsgatan i Stockholm, omgiven av eldslågor, "andens
kraft".
Det kungliga bröllopet 1976
avsaue, om jag minns rlill. ett dussintal medaljer av minst sagt växlande
kvalitet. Axel utförde en liten medalj
med på ena sidan de nyl!ifta, på den
andr.t dynastigmndarna: Karl XIV
Johan och Desideria. Den miiter 31
mm, ungeflir som en forna tiders
kastpenni ng.
Annorlunda lir medaljen till
USA:s 200-årsjubileum 1976, som
utgavs av Swedish Council of America. Konstnären uppsöktes 1974 av
en vän sedan åtskilliga år. Nils Wi lliam Olsson, tidigare bl a verksam
som diplomat vid USA:s ambassad i
Stockholm, sedan ledare för Swedi~h
Council of America. Dr William Olsson. som är en känd emi!!rantforskare. ön~kade prägla en medalj som
skulle utgöra en hyllning till USA:~
200-årsjubileum och samtidigt erinra
om de gamla fårbindelsema mellan
denna stat och Sverige. Diskussionerna blev långvariga- även författaren var inblandad- men till sist blev
medaljen som konstnären ville. Åtsidan visar hur Benjamin Franklin. den
unga statens siindebud i Paris, och
42

AxellVallenberg /988. Foto Gunnel Jansson
Sverige~ minister uiir. Gustaf Philip
Creutl. trycker vamndras hiinder:
de n senare håller i vUnster hand det
svensk-amerikanska handelsavtalet.
undertecknat den 3 april 1783. HHrigenom blev Sverige det andra land
som erkiinde uen nya statsbildningen. Fr;,nsidan har en övre del,
som vill ffingn upp pionjiiranda n och
emigrationen (blockhuset anses ha
introducerats i Amerika av svenskarna '"' 1600-talet). medan den
ne<.lrc visar det moderna samhälle.
som till så stor del bygger på emigmnterna' insatser. Capitolium är en
IUH idcntificmu byggnad.
ll ö~tcll 1976 presentemde AB
Sp<1rrong sin stora regentl1ingd i
medaljform - 60 svenska monarker
från Erik segerstill (ca 970-995) till
Carl XVI Gustaf. Den engagerade
:'ua svenska konstnärer och en norsk.
Det var sjiilvklart au Axel skulle
ombes att delta, och såviil han sjiilv
som uppdragsgivarna var överens om
au Vasadynastien passade honom
bii\t. Som historisk rjdgivare till
~amtliga ~kulptörer fick förfaHaren
upplev:1 ~k:1pandet a\· alla modellerna. Tyvlirr tillåter inte utrymmet
nit nlla dessa ponr..ilt och frånsidesmotiv kornmentems. Det rör sig om
sju medaljer. Gustav Vasa1om Kristina.

Sena med aljer
Till Sven~ka Flaggans Dag gjorde
Axel en med:~lj 1978- den enda som
slagits med detta motiv. Konstnären

tillät sig att tillägga ordet "Nationaldagen··. ehum den 6 juni först några
år senare officiellt kallas s:t På åtsidan gör han en återblick på två viktiga tilldragelser i vår historia: valet
av Gustav Eriksson Vasa till Sveriges
kung 1523 och antagandet av 1809
års regeringsform, vilka båda ;igde
rum den 6 j uni. På frånsidan syns en
ung fnmilj med sill barn, sysselsalla
med att resa en svensk nagga.
Till förre riksantik varien Bengt
Thordemans 85-årsdag beställde
Svenska N umi smatisk;~ Föreningen
en medalj hos Axel -ovanligt lämpligt. eftersom det rörde sig om två
gamla vänner. Thordeman, som varit
chef för Kungl Myntkabinellel 193346 och främjat modem medaljkonst.
hade dessutom skrivit förordet till
boken om Axels medaljer 1978. Åter
fick vi samarbeta om frånsidesmotivet och om inskriften, som lir ganska
lång och på latin (med många förkortningar).
Axel utforde också modellerna till
en medalj över biskop Manfred
Björkquist (188+1985) till dennes
l 00-årsdag. Det var meningen att den
skulle pr.igJas men penningbrist lade
hinder i vä2en. Modellerna skänkte
Axeltill Kungl Myntkabinettet. Kanske det ändå skulle vara möjligt :~11
någon gång få den utgiven? Den vittnar om en obmten skaparkraft in p5
sena ålderdomen.
Axel Wallenberg var en ljus och
glad människa. Frid över hans
l
.
Lars O Lngerqvisr
m•nne.
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nct med kunglig krona. Sistnämnda
är dock av föråldrad typ och ej numera giingsc ''gustavskrona". Konstnär iir Arne Skogsrydh. Svea Orden.
Anmiirkningsvärt synes vidare ett internt grad teckens offentliga bärande,
ehuru knappast - troligtvis - inom
andra ordenssällskap.
Götiska Förbundet utdelar även cH
offentligt Hederstecken fOr Vård och
Viirn av Fiidernearvet, som "utgörs
av Cll grönt sidenband med en medaljminiatyr" (sic!).
Liucratur: Svea Ordens jubileums-

"Riksgraden" ny
halvofficiell dekoration
Den i oktober 1993 200-årsjubilcrande Svea Orden med loger i Stockholm och sedan 1977 jUmväl i Hudiksvall stiftades 1793 såsom sällskape t "Gibraltarboarnc". ändrade
namn 1794 till sällskapet ··svearne"
och till nuvarande 1830. Ell ordenssällskap "Dc Gamle Göther·· sti ftades i Vänersborg 1776, det linerära Götiska Förbundet i Stockholm
18 11. Det västsvenska Götiska Förbundet stiftades av fem frimura re vid
Västra Tunhems kyrka 18 15 och blev
1817 cu ordenssällskap med fem
grader. Samarbete mellan de båda
ordnarna inleddes med en förbundsakt 193 1 och fördj upudes med cll
nyll avtal1992. En gemensam högsta
värdighet - Riksgraden - instiftudes

den 7 mars 1993 att innehavas av
högst tjugo personer, varav två få utniimnas årligen; dess gyllene tecken
kan bäras offentligt i gult, blått och
rött vattrat sidenhalsband. I hovprotokoll den 15 april 1993 gavs nådigt
tillstånd att förse den gemensamt instiftade utmärkelsen Riksgradsteck-

skrift 1993 IIIgiven med anledning av
ordens 200-åriga verksamhet, Stock-

holm 1993, s. 136-7 och 140-5 (pris
279:- Ordens postgiro 15 03 37-4);
Götiska Minnen, nr 1/1994 (scrienr·
l 14), s. 2 · 3. 19 och 26; Meddelandc från general Löwenhielm, KMO,
26. 10.94.
L . p · Il

P''

Atterbom möter en
medaljkonstnär
Lollen Dahlgren ( 185 1)- 1934) som
ägde djup förtrogenhet med viimlländsk släk ttradition utkom 1922
med boken Nordenfeldtam a på Bjijrneborg. En vänn/ändsk s/tikthistoria.

r boken (s. 183) finns en avskrift av
ett brev skri vet av Per Daniel Arnadeus Alterbom ( 1790- 1855):

Dresden den 3 sept. 1817
Torsdags afton ankom jag till det
sköna Dresden, efter en i det hela
temligen prosaisk resa, ganska
uttröttad. Till min lycka träffade
jag likväl i min Reisgefährte en
rätt hederlig och äfven bildad
man, en Berlinsk Medaljör och
Gravör vid namn Jachtmann;
denna omständighet gjorde min
färd ~enom de Brandenburgska
sandoknarna någorlunda dräglig.
Den tyske medaljkonstniiren var
Johann Ludwig Jachtmann ( 17761842). Han var mcdaljkonstniiren
som alllid försökte göra blilire
medaljer än dc som han tidigare
gjOrt. Eu större antal medaljer villnar
om hans goda handlag.
liV
Bankrutt
Ruinerad. Av italienskans banco
rotto, dvs sönderbruten bänk. När
den medeltida växlaren inte kunde
fullfölja sina betalningar, var det sed
alt bryta sönder hans växlarbänk
(·bord).
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Arets mynt
Ett brittiskt 50-pence mynt som iignas invasionen av Nomlandie 1944 blev
årets mynt 1994. Det är Kra use Pub/icatiom och World Coin Nell's som utser
vinnaren. Juryn består av numismatike r från cu nertal llinder. Arbetet med au
utse en vinnare påbörjades sommaren 1995 och nu iir man fiirdig.
0

HÅKAN WESTERLUND

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR

MYNTHANDEL

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och UTIERATUR

:\1Y T • S imtAR • MF.DALJER

GRATIS LAGERLISTA

Spec. sedlar
Bellliar bmfljr sedlar flire 1930

KÖPER • SÄLJ ER • BYTER

(uppgiv samlammråde)

Klostergatan 5, 222 22 LUND
Tel 046- 14 43 69

l

Vasligalan 42
I II 20 STOCKHOLM

~L08- I t 0807
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Kolbjorn Skaarc: Norges Mynthisto·
rie. Bind 1-2. Oslo 1995. Del l ISBN 8200-226662, 348 s. Del 2 ISBN 82-00226670. 276 s. De två banden är utgivna
~~v Universitetsforlaget AS, Oslo, rikt
illustr. De kostar vardera Nkr 398:- (exkl.
postavgifter). Böckcma kan best~ lias från
Universitctsforl:1gct. Postboks 2959
Tyen. N-0(){)8 Oslo, Norge. Tel. 22 57 53
00 eller falt 22 57 53 53.
Först mi~te det sligas. Dessa två band är
bland det blista jag läst inom ämnet
numismatik. Man känner stor respekt för
de kunskaper som författaren visar.
Respekten ökar under läsningen, sida för
sida. Ti ll slut mr man klinslan av att det
viktig:1stc om norsk numismatik härmed
har sagts.
För första g:'l ngcn presenteras hela Norges tusenåriga mynthistoria. Htir finns
ocks5 sedlarna och andra papperspengar
medtagna. Fiirsla de len av bol..-vcrket
inleds med Cll kapitel som heter Hvorda11
ka11 1·i 1•ire der 11i \'et? och som ger den
vanlige läsare n en inblick i den numismatiska metodiken. forskningshistoria, myntens metallinnehåll och vad det kan 2eoss
för information, myntfynd, kyrkfynd
m. m. Dtircflcr kommer en mycket fyllig
historisk framstallning om myntens och
sedlarnas historia i Norge. Denna del upp·
tar drygt 150 sidor informationstät tcltl.
Viktiga kapitel följer: De11 /firsre 11orske
tumy11111i11g: ltjemlige fomtselllinger Ofl
utenhmdske fo rvilde r: Ma;:nus Benjims
ltalvpenllin;:.vtmulord; Håkon Jltlkonsson: kl·ortpenllillgsbrakteater i norsk
storhetstid; Magnus Lagabpre og lrcm.1·
svmzer: \'eks/inger i design. \'{/(!)/' og
ge/w/t; Mymreg11ing og Ramaskau;
Uniall og mymtmion (?)med S1•erige; Der
lybske mymsysrem ril Danmark og Norge
osv fnun till v!lra dagar och Har.:tld V:s
mynt.
Nu följer olika kapitel om myntprägling (författaren har under många år varit
medlem i Den kgl. Mynts pregkomite).
kastmynt. rHkncpcnningar och andra
mynt likna nde föremål som t ex medaljer,
pollett.:r och myntvikter. En mycket
intressant avdelni ng är iiv.:n kapitlen om
dc olliciella norska sedlarna. privatsed·
lama 1804·24. nödpengama från 1940
och kreditmärkena från 1941-42. Falsk·
mynleri bildar cll eget kapitel. Här återfinns lagarna och förfalskningar som
gjons av bedrägliga skäl. t ex av förfalskamas mästare C. W. Becker. En av Kol·
bjom Skaares specialiteter är mynt och
pengar i folktron. Vi fiir nu lära oss mer
om silvrets makt. lyckoskillingar och
onda penningar. silvem1ynt i brudsko och
bamakltidcr. Agnus Dei och andra amu·
letter, mynt under grundstenar och
skeppsmnstcr. offer i heliga källor m.m.
Ett mycket innehållsrikt kapitel
behancHar Ingarna vid myntfynd. D.:t Ur
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allt id spiinnande att jämför;1 de svenska
lagarna med dem som finns i vår omviirld.
Kapitlet tar iiven upp myntsamlandet i
Norge, både det privata och officiella.
Universitetets myntkabinell grundlades
1817. Då köpte nämligen Det kongelige
norske f'redcriks Universitet i Christiania
6 300 grekiska och rornerska mynt fr5n
den kungliga samlingen i Köpenhamn.
Initiativtagaren till köpet var eidsvolls·
mannen professor Georg Sverdrup. ~om
hade goda kontakter i Köpenhamn. Lik·
som på andra ställen är myntsamlingens
historia intimt förknippad med de stora
mynt fynden. Skanre ger oss exempel på
viktiga fynd, t ex myntskatten frnn
Gr:~:sli, Tydal i S0rTn~ndelag.
Viktiga för numismatiken i ett land lir
~:hcferna för det nationella myntkabinct·
tct. Fyra förgrundsgestalter framtrllder i
Norge: Christopher Andreas Holmboe.
chef 1830-76; Hans Hol st, chef 1926·56:
Carste n Svarstad. chef 1956-1967 och
KolbjcJm Ska:tre. chef från 1967. Lä.~ aren
får sig tilllivs intressanta pcrson:tlia kring
dc:.sa h.:rrar liksom om övriga verk·
samma numismatiker -levande och död:l.
Intimt förknippat med forskarna är der:1:.
tryckta produktion i fonn av avhand·
lingar. böcker och aniklar. Även htir får
Hisaren insikter i ämnets forsknincsstalus.
Första handet avslutas med en~genomgång nv norska myntsam larföreningar,
myn thandeln i Norge och myntauktioner.
Andra bandetutgör en katalog över mynt·
och scdcllypcr, litteratur, kartor, heraldik
p!! mynt och sedlar. monogram. myntin·

skriftsregister, register över personer,
platser och sakord. Katalogen över mynt
och sedlar är klan och redigt uppställd.
Bildkvalilen är övervägande god och det
mesta llnns avbi ldat. Personligen ~lår jag
först upp sedeldclcn. Allt är föredömligt
presenterat. Vi får t o m veta hur många
sedlar som tryckt~.
Livet har blivit länare för dem som skall
bestämma tidiga norskil mynt. Sk:tare har
daterat många bokstavsbrakteater. Dc
anonyma mynten har han inplacerattydligare efter de olika kungarna. Medeltidsmynten är placerade i bättre tidsföljd. Del
känns som om vi fån ett rikare studiematerial! Allt är mycket överskådligt presenterat. Del utmärkta inskriftsregistret hjiil·
per oss vid bestämningarna av de tidiga
mynten. Naturligtvis är iivcn resten av
myntkatalogen väl genomarbetad.
Om Ni är imresseradc av norsk numis·
matik, forskningshistoria. numismatisk
metodik, sedelhistoria. nordisk historia
m.m. - köp böckcma!
lem lViseJm

En kropp utan krämpor
är skatteji·i förmögen /te!.
Orientaliskt ordspråk
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Tusindtallcts Danske l\'IIJntcr l'rn Den
kon.gcligc Mont- og Medaillcsa mling.
Utgtven av Nationalmuseet, Köpenhamn
1995. ISI3~ 87-16-12011-6. 171 s. 57
färgplanscher. Red. Jorgen Stccn Jcn~en.
Till min~cl ~v den nordiska myntningens
l000-arsJubllcum kom som det d:mska
b1dr:1ge1 denna vackm bok. Hela intrycket
av boken är tilltalande. Till inte mindre 1in
57 ~el sides färgplanscher med förs1or:1dc
tydhg:1 myntbilder har man skildr:at olika
aspekter av den dansk:! mynthistorien
under J()()().talct.
Författare är Carl Johan Beder. ~l:trl.
Blackbum. Michael Fomitz.. Keld Grinder-Hansen. Jof!!en Steen Jensen, Anne
Kromann. Texterna är lättillgängliga.
konfattade ?Ch infom.mtiva med ett uppslag f'~r V"!JC ä.mnc. Amnesvalen ger en
bred htstonsk bild av J000-t:tlet och •mntidigt en hel del bakgrundsfakta knng
myntens bildutveckling. Parallellt med
d_:n ~ansk~ t:xten finns en cngel'k ö\ersattnmg. :u10nalmuseeL~ fotograf Nicls
Elswing och hans assistent Henrik Wiehmann står för bilderna. \'ilka har en
mycket hög kvalitet. Man kan Hitt studera
detaljer utifrnn foto!!r.lfiema.
~ det innehållsrika inledningskapitlet
poiingteras myntens stora veten~kapliga
~lydelse som en viktig källa till hi~to
nen. Genom mynten förstår 'i t.cx. att dc
tre nordiska kungarna må.<ac ha h:lft nära
kontakt med varandra och :ut dc haft
g:mcnsa~ma f?rebilder för sina mynt.
Vtdare forslår ,., au mynten var ett led i
det europeiska statssystemets kristnande
och att de hade stor betydelse ur masskommunikativ synpunkt. Mynten berättar
också när Knut den store liit utropa sig till
dansk konung. au det fanns en intern
opposition mot denne miiktige konung
och att det fanns stridigheter mcll:tn hans
efterföljare. Vidare möter vi dyrkan av
Olav den helige. tidig nationali m och
nan~nen p~ mynlpriiglingsonema.
. l ml~dnmgt;n om.nämns ilven viktigare
forskmngsproJekt 1 Norden. som t.t!X.
CNS-projektct i Stockholm. Det fakllun
a.u Sverige har cu rikt danskt mynt maten.al p5pekas också. Sliimpclkcdjcforsknm~e~s betydelse får en ingkndc besknvmng med nem viktiga namngivna
forskare inom området.
D~ 5_7 kapitlen(!) i boken mr upp alla
de vtkllg:l aspeklema inom den numi~ma
tisk-historiska forskningen. l lilr finns
t.cx. kapitelntbriker som: De forst e IIHIIIt~r 11~ed kongt>na1•n i Danmark, Nm;~e o11
51'Cn!le: Nordiske kopicr af en!lelske
monter omkri11g 1000; Riii!IJted so111
mc>nwed; Ribes 1110111er i 1000-w//er:
Guds lul11d: Triquetra snnbnlet; Olav de11
Hellige pcl tianske 111~/lll'r; De11 /(>rste
Madonna: S111ykker eller momrmwletrer?: H1·ordcm regnede 011 mlte mt111 ?:
Hakkede ag b11jede mo11ter; fla/1•erede
1111lnter: Dod 11umds penge.
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l mot~>at" till dc h:\da andrJ nortJi,J..a
~iin~cm:1. Sverige och Norge. "llll 1111
JUbtlcum~:\ret \elat spegla siu re~pcl.thc

lands hel:! m}nthistoria. har man frnn
danskt h~ Il begränsat sig till 1000-talct.
Presentattonen :1\' )()()().talets tlan,k:t
mynthistoria tl~ myåct J:iuillgiinglig och
tllhalnnde och 1nutt tycke en givande och
bra beg~änst.lill/;!· eftersom den givit nliljhJ:lhet u.ll ftirdJupm~tg :~v m5nga infall~
vmk l:tr 1110111 forsknmgcn kring mynten.
Efter k:tpitlcn följer en de l med fOnydligandc be~l.rivning av mynten p:\ hiltlplanschenm. ,:unt efter denna ytterligare
en del med referen~er ang5cndc dc iimncn
so~ tagib upp. En rikhaltig littcr:uurli,ta
f<iiJS av ett rcgi~ter liver dc avhildade
mynten med hUuvi sning till Hauhcrgnummcr. Det linns ock s:\ en lista liver dc
olika myntfynd i vilka dc avhildadc nlynten förekommer.
Slutligcn vi ll jag ge en clngc till den
läckr:1 fllrpackningcn. boxen och bnl.cn.
Em Wi.w'lm

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 35 kr + porto

r--BÖCKER KÖPES
OCH SÄLJES!
• Enstaka bättre
objekt samt hela
boksamlingar.
• Lista på numismatisk litteratur
kan erhållas.

BOK & ANTIK AB
Box 2031, 191 02 Sollentuna.
08-673 39 61
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SEDELNYTT
Schweiz
Fr:in hösten 1995 utkommer i Schweiz en
ny 1000-fr:mcs sedel.
192x86 mm .
Storlck:
Färg, framsida : violett. mångfargad.
baksida: violett, rödbrun, mångfiirgad.
Vattcnmiirkc: portriiii av Auguste Forel.

r sedeln finns en siikerhetstråd inlagd. På
sedelns framsida i talongen till vänster
finns två vertikala streck som kännemärken f<ir blinda.

o

Island
Sedlahanki fslands meddelar att en ny
2000-kronorssedel har börjat ges ut.
l 50 x 70 mm.
Storlck:
Flirg, framsida : bnm. grön, mångfarga<l.
baksida: gul, blå, ljusröd.
Portriiii på framsidan: Johannes Svei nsson Kjarval (1885- 1972). isländsk konstnär, en av pionjärerna f<ir modem konst
på Island .
Vanen märke: portr'.itt av Joo Sigurdsson.
Microtext: på baksidan i nedre högrn hörnet ovanfOr den blå bilden
finns en rad med "SEDLABANKI ISLANDS". Valörsiffrorna "2000" är fyllda med
''SI".
En slikcrhctstrld finns inlagd vert ikalt i
sedelns vlinstrn s ida. Vid UV- belys ning
framtrader det vertikala serienumret i
gult , namntcckninga ma i grönt. Som kiinnemlirkc för blinda finns en triangel i övre
vänstra delen på sedelns framsida.

D

Stor sedelsamlarmässa i
Nederländerna
l nedcrliindska Valkcnburg avhålls The

lOth European Paper Money Bourse
"Maa.w-icht " 1996 in Geulhal. 20-21

ap r il 1996. Det kommer att finnas ca
80 försiiljningsstånd med handlare och
samlare f'rän 30 lUnder. Föru1om sed lar
salu fors liven seefellitteratur och historiska vlirdepappcr. Om Du vill vela mer
om denna mässa. skriv till:
Jos F. M. Eijsennans
P.O. Box 3240
NL- 5930 AE Tegelen
Nederländerna
Fax nr . .3 1-77-477 4027

Luspank
Brist på "lus", troligen från lusidor.
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UTSTÄLLNING
Silverskatt utställd i Göteborg
I SNT 3 • 95 presentcradt: Kenneth
Jonsson och Malin Lindquist en silverskatt, som hittats vid Lilla Klintegårde i Väskinde socken på Gotland.
Skanen inlöstes av Kungl Myntkabinettet och Historiska museet under
1995. Den innehäller totalt l 540
mynt och åtta plantsar samt
smycken. Merparten smycken och
fyrahundra mynt visas på utställningen "VIKINGAR"' i Eriksbergshallen i Göteborg.
Utställningen öppnade den 30 ~ep
tember förra året och beriiknas
stänga den 17 mars 1996. För den
som ännu inte haft möjlighet att se
utställningen finns det alltså for1farande tid au göra det.

Inför den påkostade kampanj
som skall dras igång för EURON
pas~ar vi på tillfället att publicera nedanstående hyllning till kronan.

VIKilJGAR

o

SANG TILL KRONAN
av A:lfr-d V:stl:nd
Du svenska Krona, som vi fån
i arv av foma flider,

Nordens
största utställning
om vikingar

dig hiilsa vi i torrt och vått
å land~bygd som i städer!
Du är så kär for en och var,
så långt vårt land en Krona har!

D

G01'Ell0RG
JO SEPTEMBER l!lj!S-17 MA)iS lOOG

AUKTIONER
SYENSKA
April

20·21 S10ckholm. B. Ahlström

Maj

Stockholm. Svenska Numisma·
tiska Föreningen (datum ännu
ej bestämt)

PRESSKLIPP

UTLÄNDSKA
Mars

De som önskar tillkännage
kommande auktioner eller miissor i
auktiomkale/Uiem ombedes
komakta redaktionen. Kjell Holmberg.

Helsingfon;. Holmasto
Oslo. Oslo Mynthandel
London. Spink
6-8 Osnabrtick. Kiinkcr
12
London. Spink
29-30 Chicago. Pontcrio
2

2
5

April

13
24
27
30

Oslo Mynthnndcl
London. Spink
Bryssel. Elscn
Fmnkfurt, l'cu ~

Maj

2-4

Frankfun. Pcus
Hclsingfo~.

Holmnsto
8- 11 Miinchcn. llirsch
13·15 Frankfun. Frankfuncr
Munzhandlung
21·22 ZOrich. Lcu Numismatics
4

MÄSSOR

Metalljakten guld värd
Jag måste pröva min nya metalldetektor, tänkte han- och fann 126
guldmynt från romartiden på ett flilt
nära Oxford.
Pengarna låg i ett krus som grävts
ned strax före kejsar Antoninus Pius'
död år 161 eKr, skriver The Times.
Det är enligt museiexpenis ett av
de största fynd av sådana mynt som
någonsin gjorts i Storbritannien.
Upphittaren, som vill vara anonym.
hade tagit mynten till en auktionsfimla som i sin tur kontaktade British
Museum.

D

FÖRENINGAR
Sigtuna Myntklubb

SYENSKA
April

27-28 Hclsingborg. FriMynt

UTLÄNDSKA
Apri l
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20-21 Vnlkcnhurg. NederHindcrna

Möteslolwl: Nyborgsvägen 8. Rosersbcrg.
Medlemsmöten under t996 andra onsdagen
i varje månad januari • jutti. >cptcmbcr .
december.
Upplysningar om medlemsskap 111.111.
lämnas per telefon 08-590 3S 190

Varhelst det gives oss en börs,
varhelst en plånbok finnes,
jag vet jag vill, jag tror jag törs
bli nöjdare Jill sinnes,
om bloll en Krona där jag ser,
hur andra mynt än väga mer!
Vad är en mark eller ecu
med kurser som bedåra?
Knappt intet, vill jag menet. ty
de äro icke våra!
Blou svenska Kronan, gul och blå,
är någonting for oss att få!
Väl är Du icke mera värd
så mycket som l'i velat,
av marknadskrafter råll förtärd,
som fel sill guld fördelat,
men ingen bank k:m från oss ta'
den Krona som vi ännu ha!
ja, leve Kronan, helst då höjd,
som svcnsk:L~te valutan,
en myntfot som det är en fröjd
att icke vara utan!
ÅS1'Crigcs trygghet som symbol
Du äger evigtmonopol!
I lön, i lån. i baisse, i hausse,
i myntfonn eller sedel-,
Du kärastär av allt som fås
uti likvida n!l'clcl
-och står praktiken ej oss bi,
Du leder dock som teori !
Ur Grönköpiup,s Veckoblad
juli/aug 1995.
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Svenska Numismatiska Föreningens (SNF) ändamål är arr sammanföra fackmän och
samlare inom numismatikens alla o mråden. Föreningen anordnar föredrag, exkursioner och numismatiska resor, ö ppet hus i föreningens lokaler samt auktioner.
SNF stifmdes 1873 och är Nordens äldsta och största numismatiska fö rening med ca
1000 medlemmar. SNF ger ut Svensk Numismatisk Tidskrift i samarbete med Kungl
Myntkabi nettet. Tillsammans med de övriga nordiska huvudföreningarna ger SNF ur
Nordisk Numismatisk Arsskrift. Föreningen utger dessutom Numismatiska Meddelanden
och Numisnuztiska Småskrijte1: Föreningen präglar också medaljer.
Årsavgiften är 200 kr, juniorer (under 20 år) l 00 kr. Som medlem far du Svensk
Numisn-lfltisk Tidskrift automatiskt. Du kan också enbart prenumerera på tidningen.
Dec kosrar endast 150 kr för åtta nr per år.
SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN

Banergatan 17 nb
115 22 Srockholm
Tel. 08-667 55 98, Fax 08-667 07 7 1

Information om
Svenska Numismatiska Föreningens
Auktionsverksamh et
Som en service år sina med lemmar har SNF, sedan t935, anordnat auktioner
m ed mync, m edaljer, pollener, sedlar, numismatisk litce rarur och andra objekt
av numismaciskc imresse.
Från och med 1996 planeras cvå aukcioner årligen:
V ÅRAUKTIONEN, i april-maj, med material inlämnar av medlemmar och andra,
samt normale även m aceria l ur Sven Svenssons samlingar.
i okc-nov, med enbare numismatisk licce rarur. 1996 och 1997
års au ktione~ är reserverade för försäljning av dubble n er ur SNFs eget bibliotek.
Ingen inlämning till dessa alltså.
För arr få närvara och bjuda på auktionerna m åste man vara medlem i SNF, e ller
i annan föreningen ansluren till Nordisk Numismatisk Union.
För närmare upplysningar om inlämningsvillkor m.m. - konrakra auktionskomm issari e Jan Karlsson, Görgacan 3, 753 15 Uppsala. Tel/Fax: 018-5 4 83 42,
Mobil: O L0-279 09 86.
HöSTAUKTIONEN,

Styrelsen

