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Frågor kring den svenska myntningen 1275-1290
Av Bengt Hemmingsson

SNT 199417 har jag med utgångspunkt från bl.a. det magra skriftliga källmaterialet försökt rekonstruera den myntpolitiska utvecklingen under perioden 1275-1318. Ett
fonsatt studium av såväl de bevarade
mynten från 1200-talets sista fjiirdedel. som de kända politiska förh~ l 
landena under denna tid, har givit anledning till att återkomma till n:\gra
frågeställn ingar. Speciellt den händelserika inledningen av Magnus
Ladulås regering. dvs perioden ca
1275-80. skall bli föremål för uppmlirksamhet. För all korrekt kunna
datera och attribuera det befintliga
myntrnaterialet, m ~ste det på e11 logiskt sätt kunna inordnas i det historiska skeendet.

I

Fig. l: Kmnbmkrearer m• gijralands•·ikt.
m/265-75. UX V/8:
m ed VAL eller VA /wuler kronan.
FiJ.:. J: Blyavtryckfr/In präg lingen av
kronhmkteater. f umut vid mgrävningar
i Orebro tir IY7R.

Viktiga politiska händelser
1275-1281
Vid ett studium av det historiska skeendetunder denna tid iir vi hänvisade
till ell källmaterial som är både mage n och delvis motsligelsefullt. Förutom hevaracle mkunder har historikerna lutat sig rnot bl.a. Eriks krönikan samt Ericus Olais och Olaus
Petris uppgifter. Krönikörerna har
nUmligen haft idag förlorat källmaterial till sitt förfogande. Tolkningen av
dessa andrahandskiillor har !!ivetvis
utmynnat i diskussioner och s'j)ekulationer. En kronologisk uppställning
av de viktigaste politiska hände lserna under perioden 1275-81- den tid
under vilken Magnus Ladulås etablerade sin mak tposition - ser ut som
hlir intill:

Kronbrakteater
och M-brakteater
Av tradition- och siikcrligen med all
räll - har en serie brakteater med
bokstaven M av varierande utföranden inom slät ring eller strålring blinfö rts till Mag nus Lad ulås.s Deras
omedelbara föregångare har antagits
vara brakteater med en krona inom
slUt ring, utmyntade e fter säviii svealands- som götalandsstandard ( 192
res pektive 384 penningar pil marken).6 De bilda grupperna kronbrak teater har daterat~ till Valdernars
( 1250-75) regering, bl.a . med stöd
av förekomsten i det stora, år 1786
påträffade fyndet .från Brunsgården.
Styra socken i Ostergötland.7 Då
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Fig. 2: Gip:wll'gjuming m· m ·rryckn m·
en kronbrakrem som am·änts l'itlln•sPgling ar ettlm:•·fnln tlr 1280 (DS 17 /6).

Fig. 4: 8/yal'lryckfrån
hrnkli'lltpril'l?ling, funnet vid utgriirningar i Uppsala rlr / 990.

Slaget vid Hova; Valdernar besegras, flyr till Norge men tillfångatas kort därefter. Valdemar erhåller sannolikt Västergötland, Småland, Väm1land och Dalarna mot avstående av kronan'.
1275
2217
Magnus väljs till kung vid Mora sten.
1275
17/12
Erik Birgersson avlider.
1276
24/5
Kröningen av Magnus i fG: Ia] Uppsala.
1276-77 (Hösten t.o.m. Magnus härjar i Skllne och Halland. Valdemar brfumer Växjö:
pllskcn?] 2
Erik Klipping anfaller och erövrar bl. a. Skara.
1277
(efter 8/9]
Uppgörelse mellan Valdemar och Magnus: den förre får sannolikt Öster- och Vä5tergötland samt Njudung.
1278
(efter 22/7, Uppror bryter ut; Gcrh~rd av Holstein till filngat~l~.
före 2 1/ 12] Jönköping belägras av folkungama.
1279
15/5
Magnus kallas för sista gftngen enban rex sweomm i en bevarat brev (DS 67 1).
1279
9/6
Magnus kallas f.f. g. Sll'eomm gorommque rex i e11 bevarat
brev (DS 675); Valdemar har m.a.o. gen upp hela riket.
1279
[cfrcr 9/6]3 Magnus triiffar uppgörelse med Erik Kli pping och pantsätter
Lödöse slott.
20/8
Upprorsledarna Johan och Birger Filipsson samt Johan Karls1280
son uvriinas i Stockholm.
1280
Alsnö stadga uppränns.
27/9 4
29!7
Orouni ng Helvigs kröning i Söderköping.
128 1
]tidpunkt?] Rikets stom1än förbinder sig all välja Birger Magnusson till
128 1
Magnus efterträdare.
1275

14/6
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Fig. 5: Krtmbmkteater a1· sl·ealaml~l·ikt, m 1275 · 80. U. IX.
ll·/) mmsmmr LL IX: 1·6. diirefier mrianter .111111 rj jimzs upptagna i L/_· g) med blmltt·c~t'lz ? zmder kronall (ex i KMK. ve NN1I
1977178 s. 30:'1/): h) somfiiregtlemle. illustration 01' Bremwr. /690-w/et: i) uu·tl tmcialt M zmder kmmm
(l'Xfnln Fi11striims kyrka. Åland); j) stili.v emtundalt M? zmder kro11an (exfnln \1zmht•m.r klosterkyrka. Viistergiithmd).

mynten av götalandsvikt förekommer med bokstäverna VAL under
kronan. får attribueringen till Valdemar av just dessa anses vara säkerställd Uig. l ).
Redan Hildebrand observerade all
ett exemplar av mynten av svealandsvikt använts vid beseglingen av eu
brev från Ar 1280 (jig. 2).8 Han drog
slutsat~en att "brakteater af detta slag
måste s~lcdes vara pr'.iglade åtminstone ~fl tidigt som detta 1\r". Han an
tog dock att dc var av n:\got tidigare
dallim och snarare tillhörde Valdcmars iin Magnus regering. Gruppen
var representerad i Styrafyndet. och
den prelat som i brist på signet beseglade det sistnämnda brevet med
en brakteat "icke för s;,dant ändarnål
anv[indc [ett mynt) som just då var
utsHippt i rörelsen. och sålunda förekom i llVar mans ega". Han valde.
enligt Hildebrand. "sannolikt hellre
en äldre brak teat. som den tiden hade
börjat komma ur bruk".
Brevet i fråga :i r ett intyg daterat
den 15/2 1280 och handlar om ärkebiskopen .Jakobs med fleras undersökning av biskop Askers i Växjö
förmenta "snikenhet oc h okyskhet' '.
En av dc kyrkans män som utfört
undersökningen har med andra ord
saknat signet. troligtvis p!\ grund a''
att han vari t mindre bemedlad. Sannolikheten för att personen ifråga
anviint en brakteat som varit gängse
år 1280 är viii dock större. iin att han
använt ~ig ;1v cu gamm;1lt. icke kurserande mynt. Vi kan utgå ifrån all
sigillavtrycket utgör en tillförlitlig
hållpunkt vid dateringen av denna
myntgrupp.
Della blir iin mer sann olik t dl\ man
tar i bt:aktande. som Kenneth Jonsson p~pekat, att brakteater av sveas:-.T2 ·<17

landsvikt med krona inte ingick i
Styrafyndet.9 Dc kiinda depåfynden
vari dessa mynt ingk utgörs således
endast av det mindre Lugrn~!lSberga
fyndct (All helgona socken, Ostergötland) och skatten frän Geta socken p~
Åland. tO Båda dessa fynd tillhör troligen 1280-talct: i det förstnämnda
ingick en kronbrakteat. i det sis tn[imnda fem fra!!mentariska exemplar.
l övrigt har jag regis1rcra1 32 mer
e ller mindre hela exemplar i 20 olika
hopade fynd (bilaga2). Fynden visar
en klar dragning åt norr, vi lket ju
skulle strimma överens med ett sveaHindskt urspnmg.
Blyavtryck från tillverkningen av
dessa kronhrakteater har också påtrMfats. Dc första framkom vid ut griivningar i centrala Örebro år 1978
(fl~:. J). Il Där påtr'Jffadcs även blyavtryck av slätringsbmktcater med
unciah M av svcalandsvikl. Vid arkcologi~ka undersökningar av kvarteret Bryggaren i Uppsala 1990 påtrlifTadcs också cll blyband. på vilket
avtryck l'r;'n kronbrakteater kan urskiljas (jig. 4). Myntav trycken Lir
dock så otydliga, all man ej med
siikcrhct k;m av!!Öra om det rör sil!
om ifrågavarande myntgrupp ellc'iavtryck av strnlringsbmktcater med
krona från tiden ca 1354-63.12 S~
som Kjell Holmberg har p11pckat, s~
p~minner dock avtrtckens fonn mest
om 1270-talets kronbraktcatcr.
Della ~kulle i så J'all innebära au vi
funnit nvfall från tv:\ av fyra sveaHind'ka myntverk. mmzerae. som
niimn' i Magnus Ladul~s testamente
~r 12X5. Det har antagits, all de åtta
olika hu vudtyper som M-brakteate rna kan indelas i, priiglats vid var
sitt myntverk. fyra i Sve:~ land oc h

lika många i Götalnnd (jig. 7). Utför detta antagande
har varit just omnämn:mdet i Magnus
t~:Ma mcn tc av åtta mo11etae: Skara.
Söderköping. $k[inninge och Jö•~.kö
ping i Götaland samt Nyköping. Orchro. Uppsala och Viisterils i Svealand. De försök som gjons att attribucm de olika M-brakteaterna till
'(>e<;ifika myntoner (med undantag
av Örebro, med hänsyn till de n[imnda hly:wlrycken) vi lar dock på synnerligen osiiker grund.'·' Det kan i
stiillct vara sil. att typförlindringarna
markerar olika emissioner.
M-brakteaterna har sannolikt utmyntats samtidigt i både Svealand
och Götaland. Denna myntning k:lll
<I:irf<Jr knappast ha inletts före maj/
juni 1279. dvs den tidpunkt d~ Magnus tagit kontrollen över hela riket.
Det ka~1 till och med ifrågasättas om
han vågat emitterJ dess;~-mvnt. ~om
ju '~ sl:1rkt förknippa' med· M ngnu'
pcr,onliga makt. förriin han slutgilligl konso liderat sin position. dv:-.
eft er 1280.
Lucka n mellan tronskiftet 1275
och ca 1279/80 skulle s:1lcdes för
Svealandsmymni ngens vidkommandc fyllas med kronbrakteater (jig. 5).
För detta talar - förutom sigillavtrycket från år 1280 - även det faktum att vissa av dessa brakteater försetts med ett litet uncial! M under
kronan.l~ En variant (1-lild. 527. LL
IX :2) skall dessutom vara försedd
med bokstaven V. vilket skulle tyda
på att gruppen börjat priiglas under
Valdemars regering. Tolkningen av
myntbilden är dock ej fullt siikcr. se
förstoringen av ett exemplar (jig. 6).
g~ngspu nkten

-
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fig. 6: Förstoringar (2: J) m • kmnl>mktemer m· s1·ealandsl'ikt, LL IX: a) med bokstm·en V? under och dell'is iil·erlagd kronan;
b -c) mc•cl stiliserat w rcia/t M? rmder kmll(lll (ex från Bmi/.,·iiter.f kyrka. Viirmlrmd resp. Alsnii lws. U!Jfl/and).

E-brakteater
l depåfynden fd n bl.a. Lagmansberga och Geta (hi/aga l ) förekommer
- förutom dc n ~imnda kron- och Mbrakteaterna - iivcn ett större antal
med ett uncial! E inom s liit ring,
samtliga av götalandsvikt. Forskningen har haft problem med attribueringen av dessa. Lagcrqvist föreslog
1970 att dc priiglats för hertig Erik
Birgersson, som avled 1275.15 l sin
översikt av myntningen 1250-90 i
SNT 1984/4-5 påpekade dock Kenne th Jonsson. att de sannolikt iir
priiglade kring :\r 1280. varför hertig
Eri k ej kan komma ifråga.J6
Rolf Sjöberg presenterade i Fomviinnen 1986 en annan teori. E-brakteate rna skall ha präglats under de
s. k. äkta folkungarnas uppror. Bokstaven E skulle i så fall stå för helgonkungen Erik de n helige. såsom
rex perpewus.l 1 V;lr kännedom om
detta uppror iir synnerligen bcgriinsad. Enligt Sigtunaannalerna tillfångatogs kungens sviirfar, Ge rhard av
Holstein, år 1278 av de upproriska.
Denna källa upplyser vidare om att
Jönköpings slott belägrades under
samma år. l isliindska annaler bcriittas att upprorsmännen dödat e n
dansk, herr Ingemar, samt att den
norske kungen ställde sig på de upproriskas sida.IH
Erikskröni kan omtalar ocks~ resningen. med i huv udsak samma
uppgifter.J9 Kröni kören Ericus Olai
stödde s ig mot källor som p;h tod att
Valdemar var inblandad i upproret
och detta pås t5ende :\terkommer hos
Olaus Petri. l övrigt utpekas och
namnges ett an tal "folkungar'' som
ledare. bl.a. Johan och Birger Filipsson. söner till Filip Knutsson. Denne
hade avrättnts år 125 1, efter folkungarn;ls tidigare uppror och nederlag
vid Sparrsäter.lO
Revolten har dock varit kortvarig.
Johan Filipsson har ännu den 22!7
1278 beseglat ett kungligt brev (DS
649) och den 2 1/ 12 1278 vistades

34

Magnus Ladulås på Jönköpings slott
(DS 654). varför belägringen rimligtvis varit hiivd vid denna tidpunkt. De
ovan relaterade händelserna kan således ha ägt rum under höstmånadcrna 1278.2•
Ett p;\vligt brev av den 27/6 1279
pekar pil att oroligheterna fattsatt in
på nyåret. l brevet hotas Skaras borgare med bannlysning om de inte
ilte rstiiller de 700 mark penningar
( ''marcas arge mi in denarii "). som
de tillskansat sig från domkyrkan.22
Om hiinsyn tas till tidsutg;,ngen för
en brevbefordran till Rom. bör denna händelse ha intriiffat under våren
1279.
Senast under maj m:lnad 1279 har
emellertid Filipssönerna tagits till
n11der igen. Den 15/5 beseglade dc
nämligen silväl ett kungligt försälj nings brev som en kunglig stadfästelse om byte av gårdar (DS 670-7 1).
Erikskrönikan nämne r. att Malmus
förhandlat med upprors miinne n~och
f11tt greve Gerhard frigiven. Magnus
har däreft er bidat sin t id något år
innan han var mogen för en slutuppgörelse. År 1280 fängslades de ledande uppro rsmännen i Västergötland. Dlircfter fördes dc till Stockholm, dUr de avrättades den 20/8.2.1
Av denna utvikning framgår att
revoltens händelseförlopp troligtvis
varit relativt kortvarigt. Det ger med
andra ord inte Ul rymmc för de n omfattamk ut mynt ning som Sjöberg antar har skett för upprorsmiinnens räkning. Depåfynden indikerar mycket
riktigt att utmyntningen av E-brakteater varit stor. l det större La!!mansbcrgafyndet ingick bl.a. mins t
9 15 M-brakte.ater och minst 477
E- brakteater. l fyndet fr;\n Geta på
Åland piltrUlTades minst 679 M-brakteater jiimte 11 8 E-brakteate r. l det
fall att E-brakteaterna utgi\tt från en
och samma mynt verkstad. måste det
således ha rört sie om en av rikets
mest betyda nde. Nyligen har ytterligare en teori om
E-brakteaternas ursprung lanserats. l

en C-uppsats i arkeologi vid Swckholms uni vers itet under höstterminen
1995 analyserar Nanouschka Myrberg depå- och hopade fynd innehållande M- och E-brakteater. Med utg11ngspunkt från fyndens gcograliska
fördelning och en därvidlag konstaterad koncent ration till Småland av
antalet funna exemplar, giirs antal!andet att Kalmar varit E- brak teate rnas präglingsort. Myntherre skulle
i s;\ fall vara jarlen. inte kungen. vilket skulle förklara avsaknandet av
Kalmar bland de omnämnda myntorterna i Magnus Ladulås testamente
av år 1285.
Jarlen var i de tta fall - efter 1275
- i praktiken Magnus bro r Bengt.
Bokstaven E. som ju rimmar iIla med
detta förhållande. förklaras med att
mynten kan ha börjat präglas före
1275 och då syftat på företriidaren.
hertig Eri k. .Även om myntni ngen inletts efter 1275. menar Myrberg att E
fortfarande kan ha stått för Erik. på
grund av att Bengt inte formellt övertog Eriks titel som sveahertig. trots
att han i allt viisentligt fyllde dennes
roll. Sammanfattningsvis säger Myrhere. att "detta någor diffusa förhållande mellan bokstaven och myntherren kan ha orsakat att bokstaven E
kommit att förknippas med myntorl en snarare än med myntherren... 24
Myrbergs teori ilr intressant och
det fin ns ytterl igare skäl som talar
för elen. l isHindska annaler framstår
Erik Birgersson som den ledande
kraften eller som jlimbörclig partner
med Magnus under upproret mot
Valdemar. Medan Maenus blivi t
sveahertig och Bengt Birgersson tillförsäkrats en karriär inom kyrkan.
bär Eri k i urkundema endast j unkertiteln. Enligt uppgift i fragmentet av
den samtida Magnus Lagabl') tes saga,
hade Erik givit sig själv tillnamnet
Allsingentinl!. a/1:-ekki. därför att
han ansåg att han ingenting Hgde.
Troligen har han därför rest krav på
ett hertigdöme och börjat smida upprorsplaner.2s
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Efter det att Magnus blivit vald till
kung övertog Erik han~ plaL~ som
henig. Möjligen har dett:t iiven inneburi t att Erik fått myntriitt. Han
har dock avlidit kort dUrefter ( 17/ 12
1275). Av allt att döma har Magnus
haft Eri k au tacka för en stor insats
vid erövrandet av kungati teln. Detta
förh~llande har av naturliga skUl nedtonat~ i bl. a. Erikskrönikan. Det politiska skeendet under åren efter Eriks
döJ Higgcr inga hinder i vUgen för att
brakteater med bokstaven E kan ha
fonsatt att myntas i Göt:tland. Valdemar har ju sannolikt före kungavalet
1275 mer eller mindre frivi lligt avsagt sig kronan. l gengUld har han
enligt Erikskrönikan f~tt ''westergötland ok smaland, badhc wenncland
ok dala" såsom förläning. l Valdcmars riitt i riket ingick dock inget
ämbete: Magnus blev ju kung. jarladömct/:.veahertigdömet tillföll Erik
och Valdemar blev följaktlige n "allsintet".
Även uppgörelsen mellan Magnus
och Valdemar år 1277. vilken medförde att den senare tick behålla bl.a.
götalandskapen, kan ha inneburit att
fråg:m om mynträtt blivit känslig för
Valdemar. Han t itulemdes ju därefter
quondnm rex (fordom kung): hur
skulle med andra ord mynten i så fa ll
utfonnas för att motsvara Valdemars
stiil hti ng ~ren 1275-79? Att under
dessa förhållanden fortsUtta myntningen i Götaland under den avlidne
Erik~ "~ymbol" framstår ~om fullt
rimligt: det måste ju ha varit acceptabelt för både Magnus och Valdemar.
Under sommaren 1279 - efter det
misslyckade upproret - har Valdemar
till sist gett upp hela riket. l bevarade
brev titulo.:ras ju Magnus fr.o.m. 9/6
:f\recmtm gntontmque rex. Detta har
med andra ord banat väg. för emissioner av mynt med gemen~amt utseende liver hela landet.
Resonemanget ovan iir !>Otn synes
en variant på Myrbergs tema. som
dock utmy nnar i samma slutsats: Ebrakteaterna har präglat~ i Götaland
uneler tiden ca 1275-79 och bokstaven E ~•M för Erik Birue~Mlll . Vilka
invlindningar kan då gÖr.a'? Myrberg
förcsl~r Kalmar såsom mynton för
E-brakteaterna med stöd av den stora
repre~entationen i smäWmbka fynd.
Kalmar finns dock inte bclal!d såsom
mynton före år 1302. d~ en Ditmar
(mollclilritts calmamie) niimns i en
handling (DS 136 1). Inga andra bcHigg. vare sig numismatiska eller
arkeologiska, finns för en Kalmarmyntning före ca 1300.
Även i övrigt vilar ju antagandet
SNT 2 • <)7
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Fig. 7: M-brakt('(tter från 1280- wlt·t (Il' .ti·Miands- rc'~fllliitalmulsvikt.
Varianteniii lir ttp(Wiilldo i en möjli!l J..nuwlogisk ordning. Mhom imlikeras Cll'
depåfyndens scmtmon.viittning i bilaget l.

om en myntning med Erik Birgerssons namninitial helt på hypotetisk
grund. Vi bör således åtminstone
överväga andra alternativ som står
till buds vad bctriiffar E-brakteaternas ursprung.

Erik Klipping och
pantsiittningen av Lödöse
Det synes trots allt vara möjligt att
utveckla yllcrligare en rimlig teori
om varför dc gåtfulla E-brakteaterna
priiglats. l numismatiska sammanhang har niimligen en annan Erik,
tillika en av de politiska aktörerna
pil arenan vid denna tid, kommit
i skymundan. Den danske kungen
Erik Klipping bistod är 1275 Magnus
med etthundra tungt beväpnade ryttare. vilka möjligtvis k:m ha avgjort
slaget vid H~va till V:1ldemars ~ac~ 
del. Enligt Encus Ol:u. som trolagtvas
sett originalavtalct. lovade Magnus
och hans bror Erik att betala en
ersiittning om inte mindre lin 6 000
mark lödil!.t silver för detta bist~nd.
Sä~om säkerhet for åtagandet skulle
ett icke speciticemt slott pantsättas
( "et IIIIIIIII COSfrtllll in pi1:1111S ... DS
585).
En tid efter det svenska maktskiftet har dock bundsförvante rna brutit
med varandra. Magnus hUrjade under
hösten 1276 i Sk~ne och Halland.
och vid ny&ret 1277 gick Erik Klipping. till motanfall. Han nlldde. ända
fr.mt till Skara. som också föll 1 han!'.
hiindcr. Vid påsken har dock striderna avbrutits och fred slutits.26 Erikskrön ikan talar om att man kom överens om att skadorna från de hMas
hlirjninl!ar viigde upp varandra och
att Erik~ fi ck löfte om att iintligen f~
betalt för sina fordringar. l'
Magnus har därefter gjort en delbetalning om 2 000 mark. Detta
fmmgilr indirekt av en handling som
Ericus Ola i också har sett. vari Mag-

nus pantsätter Uidösc slott med omnejd ( "eastrum Ltulosiae cwn Disfrieribus adjacentilms ") såsom siikcrhet för ett l~n om 4 000 lödiga
mark silver. Olaus Petri uppger att
"pil the t sidzsta blcff thct icke meer
lin tw tusende löduga mark sil ff, som
betalas skulle. ty henogen [= Magnus! talade på stoor skadhageld ther
före wordo fyra tusende aff slaghet".!S Trolieen Hr det s11. att Olaus
Petri sett ytterligare en skuldförbindelse. vari summan anges till 2 000
lödiga mark silver. Antingen har
skuldbeloppet verkligen jämkats, eller så har det i me llantiden skett
ytterligare en amortering om 2 000
mark. Olaus Petri uppger också att en
svensk riddare. Svantepolk Knutsl-On. skulle "hafua ~lottet inne" och
~rligcn ge kung Erik 100 lödiga mark
silver så länge skulden var oregler.1d.
Pantsättningen av Lödöseslott har
troligen skett efte r de n 9/6 1279.29
Dc danska och svenska kungahusen
har också knutits nlinnare vamndra
via såvUI avtal om att inte bistå upprorsmän som avtal om giftermål. Birger Magnusson fönnlildes sålunda
med Erik Klipping~ dotter Margareta och den danske tronföljaren Erik
(Menved) äktade senare den sve.n:
ska prinsessan l ng.eborg. Hemgli terna sattes praktiskt nog till 6 000
mark i b11da riktningarna..IO
Förklaringen till :.111 den tidigare
hctydande n1yntortcn Lödöse inte
finns omnämnd i Magnus Ladulils
testamente av ~r 12!\5 [r således förmodligen den. att slottet med omnejd
fortfarande v:1r pantsatt vid denna
tidpunkt. Myntningen i st~den har
dock knappast upphör!, Ar 1307
niimns en myntm:btare Ofrard i Lödöse och staden tinns ;iven belagd
såsom myntort senare under 1300talct.·ll Troligen har myntverket ingått i pantsättningen och möjligtvis
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har inko msterna fr~n det räknats
av mot skulden. En par.tllellfall kan
niimnas frun Magnus Eri kssons regering. då Kalmar sloll med myntverk pantsancs på sMana villkor.Jl
NUr har d~ pantslinningen upphört? Magnus Lad ul~s testamenie iir
daterm de n 22/2 1285. Några m ~na
der senare. den 25/6 1285,-har Magnus vistats i Lödösc. där han bl.a.
utf1irdat ett lejdbrev för herr Jon Lille
och för dc personer som Jon ville ha
med p;' Erik Klippings viignar i samband med förhandlingar med Magnus (DS 1726).
Erik!>krönikan niimner också an
en av Magnus Ladulås gunstlingar.
Peder Porsc. skulle ha erhållit Lödöse ~ont län. dock utan all nän11are
ange tidpunktcn.J.I Magnus har lyckats lösa sin skuld och återfån panten. möjligen under våren 1285.
Eri k Klippings innehav av Lödösc
Ur s~ledes en möjlig förklaring till
den ymniga förekomsten av E-brakteater i fynden. Vad som talar emot
denna teori iir givetvis den starka
koncent rationen av E- brakteater tiIl
sm ~Hindska fynd. Kan detta hänga
samman med dc övriga politiska
hiin<kbema under senare delen av
1270-talet? Valdemar och Erik var
j u hundsförvanter intill dess all en
rörli kning nåddes mellan Magnus
och Erik. Ungefiir samtidigt har Valdcmar gen upp sin del av riket. dvs
huvudsakligen götalandskaperL Kan
Eri k Klipping ha varit i besinning
av Kalmar sloll i mellantiden? Det
politiska spelet tUmnar utrymme för
flera tolkningar vad beträffar E-brakteaternas ursprung.

E-brakteaterna och
EHLS-gruppens oboler
Vid studiet av dc br.tktcaler som sannolikt tillhör tiden kring ca 1280 har
en fr:'tga uppkommit, som kan förvirra begreppen. Det har ju sedan
Hingc varit kHnt. all det ingår halvpenningar i den omstridda myntgruppen ·n, XVI/ LL XX X. som sannolikt
priiglat!> fr~n :'tr 1363 (fig. 9).~ Eli
dryg t trclliowl exemplar är kända
idag av dessa halvpcnningar. De lle!.ta Hr fö rsedda med bokstave n S. n:'tgra med L och ell unikt exemplar med
bokstaven H..\5 Helpenningama förckommer ju emellertid Uven med bokstaven E. Sannolikheten för an denna
bokMav iiven skl11lc finnas representerad bland obolerna iir med andra ord stor. Ident ilieringen av dessa
kompliceras av all dc oboler som
priiglats på 1360-talel har en likaledes hög silvcrh;tlt och väger ungellir lika mycket som E-brakteaterna
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Fig. X: F.-bmkreatertn• giitalmul.wikt. ca 1275-80?. LL XVI//8.
l'arirmtt'r som enligt Hildebrand ( JHH7 J. 51) mr rrpresemerade i det .ulim•
La}lmtm \./Jrrgafi.·lldl'l.

fr:'t n 1270-lalet. Utgångspunklen vid
identifieringen av dc äldre bmkteatcrna m:'tste s:'tlcdes vara depMyndcns sammansiillning. Hildebrand
avbildar fyra olika varianter ur Lagmansbcrgafyndct (jig. 8). och Voionmaa avbildar dc i Getafynde t ing~ende huvudvariantema. Med utg~ngspunk t fr:'t n dessa uppgifter tordc det vara möjligt all ringa in dc
siikra 1200-talsmymen. 1ill k:mdidaterna för all fy lla luckan bland 1360talets oboler hör en av Monica Golabiewski Lannby publicerad E-brakteat. som saknar motwarighet i dc
n1imnda depMynden (fig. l0) ..1h En
förny<td gcnomg:'tng av samtliga hopade fynd. vari E-brakteater ing:k
Hr nödvändig (bilaga 3 ).

Brakteaten med korsfana
År 1987 påträffades vid utgräv ningar
av Gränna kyrka en tidigare okiind
brakteallyp; inom en slät ring inskriften ARVS och en vapensköld
med korsfana ljig. Il) . Vikten Hr
knappt 0.3 g och sil verinne h~ llct
nUstan 800/ 1000. Lars O. Lagerqvist
har behandlat myntet i en preliminllr
m>lis i samband med au det utstiilldcs
p:'t Uickö slott 1993. Han daterar det
till perioden ca 1260 -1275 ... knappast senare...3,
Vikt - och haltsiffrorna pl:1cerar
myntet i 1200-talcts andra hälft. ARvs syftar möjligen pli Östra Arm•.
~om ca 1280 omdöptes till Uppsala.
Lagerqvist antyder möjligheten all
Magnus Ladul:'ts kan ha givit iirkehiskopen en tillfiillig myntriill men
v1iljer i alla fall all förliigga korsfancmyntet till :.enare delen av ValdcIIIars regering.
Myntets vu pensköld är gåtfull: enligt Lagcrq vist anser heraldikerna all
dess fonn hör he mma i sent 1200tal. Dess gallerverk (eller Oätvcrk!>mönster) passar emellertid inte in p~
n~gon kUnd iirkcbi~kops. biskop!> eller stonmmnaf~1miljs vapensköld frun
denna tid.
Några omständigheter skullt: kunna peka p:'t all myntet verkligen tillhör bö1jan ;.1v Magnus Ladulås regering. Den 18/5 1274 utgav p:'tve
Grcgorius X ett påbud om en tionde
till det heliga l:mdets undsättande.

Denna korstågstionde skulle uttas
under sex år. räknat från följande
midsommar och erHiggas av alla andliga företriidare.JS Den s.k. Lyantionden av år 1274 var den fårsta kyrkobeskallninQen som kom all omfana
hela kristc~1heten och det Ur. :.~:-om
Briliolh p~pckar. fOrst nu ··~om den
flirdigbildadc kollektorsinstitut ioncn
kommer att triida i verksamhet i Sverigc".-'9 Medan påven uts1\g den norske ärkebiskopen Jon Raude all vara
kollektor av sexmtiondcn i sin provins. utsågs som uppbördsman i Sverige och Danmark kaniken i Rhcims,
Bertrandus Amalrici. Hans detaljerade riikenskaper. föredragna i maj
1282 i Rom. finns bevarade i Vatikanens arkiv. Av dessa framgår att den
svenska kvrkan under fem ~r betalade ungehir 3 000 mark penningar
per år i tionde..w
Tionden skulle erläggas i silver eller penningar och utgjorde givetvis
en betungande utgiftspost för priisterskapet i ett tidevarv av omfanande naturahushållning. l No rge försökte kungamakten hindra utförseln
av penningar och man utilirelade cll
förbud mot all stilja silver till priisterskapct.~l l Sverige viigrade n~g
ra Skarapriister •' r 1279 all erHigga
tionden och jagade handgripligen dc
p~vliga uppbördsmännen p~ flykten.~!

Andra prelater var mer en tu~ia'
tiskt instiillda till korst ~gskampan
jen. Biskoparna Brynjolf Algotsson
i Skara och 1-lenrik i Linköping lUrklarade sig t.o.m. själva beredda all
ta korset. Endast biskop Henrik gav
sig dock ivUg. omgiven av en stort
följe av priL~tcr och l ekmiin .~·'
Vi har hiir ell första argument för
all korsfanemyntet tillhör tiden efter
1275. Om så iir fallet. kan fan:111 P•'
myn1c1 syfta på j ust korstågen ..~-~ Vidare kan framh~ll as de t penningbehov som uppstod i och med utkriivandet av Lyontionden under dc toljande åren. Det rörtjänar all niimna~
i sammanhanget som en parallell. att
den norske iirkebiskopens mynl riitt
stadflistes år 1277.45 Såsom Kolbj11rn
Skaare har p~ visat. utnylljadc han
också med stor sannolikhet denna
riilt. En handfull brakteater. förestiil·
S:-IT2·97
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Brukteater med lmkstiil't'nw E. Il. L resp S. priir:lade ejier l 363. LL XXX.
lwulfl' mt/1'11 mym m·lw/1-pl'llllillgs,·ikJ (oboler).

)ande ell biskopshu vud, har nämli gen piltriiffats i norska kyrkfynd Uig.
12). Dessa har av Skaare daterats till
slutet av Magnus Lagabotcs ( 1263.
80) regering, vilket ju passar in pil
Jon Raudes ämbet ~pcriod.~b År 1280
eller 128 1 ilterkalladcs iirkcbiskopens mynt riitt av Eirik Mag nussons
förmyndarrege ring .~' och under de
stridigheter som fö ljde dog Jon Raude i landsnykt i Skara i december
1282.
. Det iir möjligt. au den !irkebiskophga myntrlitten i Norge iltempplivades ilr 1277 med hiinsyn till korstilgstionden. J slutet av 1276 skrev
niimligcn Jon Raude till pilven och
meddelade dels au det non.ka myntet
var sil dilligt. att det inte hade n:'lgot
viirde i utlandet. del~ :ut det inte ~ar
vanligt all bmka mynt i vissa delar av
land~o:t. Di\ folk pil dessa stiillen levde
av fisk och mjölk. pilbjöd pilven all
den tionde som erhölls i dessa varor
skulle vii.xlas mot guld eller silver..~.'!
En kyrklig mymning ~kulle med
andra ord ha underHittat dess medlemmars erliiggande av tionden.
Det Hr inte otroligt all liknande
förhilllanden r11dde i Sverige. Magnus Ladu lå~ hade dcs~u tom anledning all hålla sig viii nwd kyrkan
omedelbart efter slaget vid Hova.
Den 9/.1 1275 hade niimligcn pilven
Gregonus X utstiillt ell brev. vari han
ålagt Hrkchiskopen i Uppsala och biskopen i Linköping att vaka över all
inte Valdemar störtades av upprorsmän.~9 Brevet hade föranll.!lls av en
hem~tiillan fcln Valdemar till pilven
om stöd för sin sak. cfter:.om uppron. mUn i riket en gilng tidigare törsökt au uppsiitta en annan p:\ tronen.
Brödernas seger över Valdemar
kom antagligen plötsligt och var s~
fuiiM1indig. att kyrkan ,tHIIdes inför
fait accompli. Magnu' och hans bror
Bengt h:1r diirefter bl.a. via rikliga
donationer till säviii iirkeMiftct so~n
Linköpingskyrkan inriktat l>ig pli att
SNT~
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försöka vinna kyrkans gunst.5U Dagen efter kröningen de n 24/5 1276
utställde också Magnus skriftliga löften om att tillmötc;g11 kyrkans krav
pil skattefrihet.SI Det låg med andra
ord i tiden att ärkestiftet också fö rHinades mynt rätt. speciellt mot hakgru nd av kyrkans penningbehov i
sam band med korstfigstionden.
Vid dateringen av korsfanemyntct
bör också hiinsyn tas till den 11\n!!a
~ed isvakans som uppstod efter ärk'Chiskop Lars (Laurentius) död den 5/3
1267. Pilven viigrade nämligen att
godkUn na den a~ domkapitlel valde
eftertr1idaren, medan den domprost i
Lund som p~ven utsfig avsade sig utniimningen. Det kom att dröja änd"
till den 17/8 1274 innan Gregorius X
pil konciliet.i Lyon utnämnde Folke
(Fulco) av Angel-ätten till eftcnrädare.sl Han invic<ies i sitt Limbete
följande ilr men led redan den 5/3
1277. Folke efterträddes i sin tur av
Jakob Israelsson (Jacobus lsraeli!>)
av Finstaiitten. som förlänades pallium av pilven den 5/4 1278. Hans
iimbetstid blev ocksil kort; han avled
den 25/1O 128 J.SJ
Vi bör ocksfi h ~ llu möjligheten öpp~.: n för att A RVS inte står för Uppsala. utan för Västcr:k Kjell Kumli·
en har nämligen fmrn hållit att "biskopen i Västerfis :llltid, men aldrig
Uppsala ärkebiskop, hade Arosnamn~t med i sin ti tulatur". Han påpekar
vtdare. att styresmannen för Viisterils
biskopsdöme redan under 1200-ta·
lcts förra hiilft ombesörjt den pilvliga
uppbörden i Sverige. vilket kan förklara~ av att denne "intog en priviligieracl ställning som företagare och
n~edintressent i bcrgsniiri ngen inom
s ttt stift. även vad gUlide silverfram'
~tiillnin!!en··.>~
Med -beaktande av vad som ovan
anförts. vill jag förestil en datering
av det gåtfulla korl>fancmyntet till
tid~intervallct ca 1275-1280.

:w

Fi~:. 10: M iljlig obol 1111'11
bohtlll'l'll E/r1l11tide11 efter 1.16.1:
ex i KM K. o/..iiml fyndort. ViAt 0. 1:! J:.
(NNI/M /980 s. /.19)

Myntens funktion
Vi kan identifiera iltm inston~o: tre olika sätt för kungamakten att - förutom slagskatt - \ kaft':t sig inkomster
från mynt ningen under 1200-talet:
Mymfii rsiimriiiR - att genom en
successiv legering av myntmetallen
prägla ett allt större antal mynt av
samma m!ingd linsilvcr:
Mynrfiimye/ser - att vid införandet
av en ny mynuyp avlysa den n1inn:L~t
föreg11endc samt utta en viss avgift
vid inviixling av gammalt mynt:
Tvting.1Tiixling - att förbjuda användandet av frUmmande mynt pil
marknader och vid uppbörd av skatter och tullar.
Vi kan kon~t:tterJ. att alla tre metodema anvUnt~ av kungamakten under andra hUiftcn av 1200 -tal~.:t och
början av 1300-talet. Myntet för·
siimradc~ friln relationstalet l :2 mellan mark fin,il ver och mark penningar vid mitten av 1200- tal~o:t till
l :4 vid sekc ls kiftct.~5 Mymfömyelscr är skriftligt doku menterade först
under Magnus Erikssons ( 13 19- 63)
rege ri ng. men myc ket tyder pil att
man genomfört dylika Liven under
1200- t a let.~6

Att man till1impat tv:\ ngsviixling
vid lokala mark uneler under Magnus Ladltl"s regering framg~ r av
1284 och 1288 års privilegier för
Jönköpi ng. Stadcns borgare bevi ljades en marknad med förbchilllct all
den av kungen ut~cddc viixlarcn var
niirvarande. Ingen skulle f~ handla
med silver eller hantera silver utan
hans medgivande. Fr'.immautll.! köpmän var förhjudna att handla för
penningar vid andra tillllillcn !in pil
staden~ tre ~rliga marknader. som
följaktligen ~tod under kunglig kontro1J.S7
Det finn' ingen anledning att tro.
att Jönköping~ privilegier var unika
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Fi[l. Il: Brakteat med l'apenskiild och

kor:ifmw .mm t im~rifieu ARVS. jimnen i
Grilmw kyrka t1r 19/l7; t.lt. ena1•ritni1111
m· myntbilden. utflird m • }lm Ro nek(•.

i delta avseend e. Med andra ord har
sannolikt ~iven övriga städers marknader haft samma restriktioner. Mynten har således fyllt en fiskal funktion. inte enbart tillh:mdahållits av
kungamakten fOr all stimulera eller
underlätta handeln. Såsom Ilenrik
K lackenberg har p11pekat, så stiirnmc r detta inte överens med den tidigare glingse uppfallningen bland
svenska medeltidsnumisrnatikcr. En
ökad myntning under 1200-talct har
friimst setts som e n funkti on av
"marknadens behov". För att citera
Klackenbcrg, så baseras detta syns~itt på en "anakro nistisk marknadsekonomisk teori. ~om gör mynten till
fullkomliga valutor alltifrån vikingatidcn".;s Fönnåg an att ta ut penningskatter var givetvis av betydel se mr
att bekosta uppfilrande och underhåll
av de fasta slotten och derns gamisuncr. En centrals tyrd och konsckvent genomförd myntpolitik friiiiljade dock också detta 'lyfte.
Klacke nbergs syn på f rågan om
mynten s funktion under 1200-talct.
vilken jag till fullo delar, verkar ha
fått ett visst genoms lag inom forskningen.s9 Därför ~ir det förv/Inande
att något allvarligt försök att pröva
altcmativa teorier till dem som bl.a.
Jonsson och Myrberg framlagt. dv~
att myntens utseende i hu vudsak lir
re laterat till myntort erna och myntherrarna. inte har gjorts. l bilaga l
görs en översikt över de depåfynd
~om innehäll er M- och E-br<tktcatcr.
v;~rs sarnmansHIIning vi känner mcr
i detalj. Som synes förefaller dc represente ra olika kronologiska stadier
i M-brakteaternas utgivning. Antingen lir detta en positiv bekr~ifl cl sc p~
teorin om an mynten s utseend e h:ingcr samman med olika emissioner.
e lle r så ii r det ytterligare ell exempe l
på all man m1\ste vara förs iktig vid
e n statistisk ut vHrdering av det belintlica mvntmaterialet.
lnlCdningsvis n:imndes tre olika
~iitt fö r den tidigme deltida kungamakten all ,kapa förtjäns ter via
myntningen. l Sverige har antagli38

gen tvångw äxlinge n vari t den metod som tidigast använts. På lokala
marknader som stod under kunglig
kontroll har användninge n av främmande mynt förbjudits. Inresande
köpmän har tvingats att växla till sig
lokal valuta mot en vis~ <tvgift. Nästa
steg i den myntpo litiska utvecklingen har förmodligen varit allmänna
myntavlysni ngar. De avlysta mynten
har ersatts med nya, varvid de gamla
inte accepte rats till fullt värde vid
exempelvis skatteuppbörder. En försämring av mynten s silve rinnehåll
har skett parallellt under hela 1200talet; den har dock accelererat mot
slutet av ;\rhuncl radct.
Gcnomdrivant.let av dc olika stegen i denna myntpolitik har förutsalt en stark kungam akt. l början har
kungen ~ auktoritet inte sträckt sig
utanför en eller Oera marknadsplai=
ser. exempe lvis Sigtuna. l takt med
kungamaktens utveckling har emellertid både myntförnyelser och myntförsämringar blivit möjliga att genomföra. Samtidigt har utiUnds ka
mynt successivt försvunnit ur cirkulation en till följd av att kungamakten ~ krav p;\ myn tmonop ol rönt
framgäng.60
Noter
l l Eril.. ,l.,rönikan. ed. Jam.,on 1986 s. 53:
Södcrlind 1959 '· 386; Tidpunk ten för
Valdema rs tronavsägelse har dcballerats. Yrwing ( 1952 971) h!ivdar all
detta skedde först 1277: Axelson
( 1955 s. t 07 fl) har dock p~vis:n. all
flera i'l:in<.L~I..a årsböcker lämnar uppgifter om att detta sl..en under tiden
mell an ~laget vid Hovu och kungava let 22/7 1275.
2) Bet r. Wrstii rclscn av VUxjö domkyrk a,
se Lar~"m 1975 (s. 72 not 83). som
med h!itwisning till Sigtunaannalem:t
datcr.1r h!indclse n till t 276. Denna
källa har liven en notis under ~r 1275
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Dmri( '; Axelson (1955 s. l t l not 65)
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.l) För datering en. se Yrwing 1952 ~.
l 06f.: ...: ä' en Södcrlind t 959 s. 389
not !!9.
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8 1ff. uch Yrwing 1952 s. 11 2 ff.
5)·n, Xllt :3-4 och XV: Ll.. X och
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s.
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lOJ 1l10rdcman 1936 s. 70 nr 48 och 53:
Voiomnaa 1942 '· 24.
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1971 s. 342f.
251 Axel~on 1955 s. t04f.: Södcrlintl
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34)
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även är avbildad hos Lagerqvist 1970
(som LL XVTilB:2:t). Myntet ifråga är
identisktmed eu exemplar i Antellsb
~amlingama (Appelgrcn 1908 nr 128,
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37) Lagerqvist 1993.
.3S)

Brilioth 1915 s. 55ff: 88ff.

52) Lönnro1h 19598

Ekre~ R. Mynmingsfynd från Ui<löse
(NNA 1971 }.

53) Gallen 1964 s. 52 i.

Ekrc. R. Nyn märkliga myntningsfynd
från Lötlöse (SNT 1988/2).

s. 31ff: Gilling,tam
1978 s. 35!1 och dlir anförd liner:nur.

S4)

Kumlien 1971 s. 50. 73f.

55) Hemmingssnn 1994A s. 176f.

56l Se bl. a. Jonsson 1994 s. 124.
57) DS 3019-20; Klackenberg 1992 s.
185; Hemmingsson 1994A s. l ?X och
not38.
58) Klackenberg 1992

s. 25. Sc även Po-

lanyi 1978 s. 95 f.

59) J fr Jonsson 1985 B och hans redogii·
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60) Jfr Jonssons ( 1994 s.l24) uppfanning:

"Sigtunamyntn ingcn är vid Il 00-talets slut mer ornfanande lin i Uidösc,
men ändil frams1ftr Svealand som mindre ekonomi skt utveckla!. Del beror
pä att utländska mynt helt saknas tivcn
i de äldsla fynden i omr&dct. vilket
lyder på :ut man saknat kontakter med
utländska myntproducerantl~; områden under nUra 100 är". Del p<.:kar vii i
snarare p~ ex istensen av en lokall
stark kungamakt. som lyckats hävda
kravel på ett myntmonopoL

39) Brilioth 1915 s. 88.

40) AC 65: an. "Korståg", sp. 2 19 (KL).
4 l) RN 247,293 -95.

Klitior och litterntur

4l) Brilioth 1915 s. 93.
4 31 Brilioth 1915 s. 92.
44) Sc bl. a. "Bane r : kårkelige faner
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korstog-faner", sp. 340 (KL).
45) RN 181 -82, 187.

46) Skmtre 1965; 1995 del l s. 107ff; del
2 nr 328.
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128 1.
4&) RN 158.
4\1)
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50) DS 596 -97. 600. 606: Yrwin!! 1952
~. 20. 28ff: Lönnroth 19598 s.44.
51) DS 6 13: Lönnroth 19598 s . 45.
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och myntriikning under Magnus Laduläs
och Birger Magnusson 1275- 1318 (SNT
1994/7).
Hemm ingsson.B. 1994B. Brakteatfyndet
i Tyslh..:rga år 1599 (SNT 1994/8).
Hemm ingsson. B. 1994C. Fr~gor kring
den s venska n1 yntn ingen 13 19-1389 (i
manuskript).

=

Hiltl Hildcbr~nd. H. Sverige.~ mym Ull ·
der medeltiden (Slhlm l !lH7).

Axelson. S. Sverige i utländsk annalislik
900 -1400 (Sthhn 1955).

Holmberg, K. Niir kungens mynt blev
mynt. En översikt över mynt,
myntning och myntens roll i det svenska
samhUII<:t under 1200-talct (i: Mynt·
ningc n i Sverige 995-1995. NM XL.
Sthlm 1995).

Brilioth, Y. ()~;n påtliga beskattningen af
Sverige intill den slora schismen (Upp·
sala 1915).

Jansson, S-B. Erikskrönikan; redigering.
inledning och kommentar av J. (Sth lm
1986).

DN. Diplomatarium norvcgicum (Kris·
tiania !847fT.).

Jonsson. K. Myntningen under V:tldemar
1250-1 275 och Magnus Latlulås 1275129(1 (S T 1984/4-SJ.

ATA. Antikvarisk - topografiska arkivet.
Stockholm.

OS. Diplomatarium sveeanum (Sthlm
1829ff.).
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SKIPPY

Skippy mr en serie ~0111 urspmn~:li.~<'ll komfrtlll Swrbri1tmnie11. Deu hiir m ·hi/dade rrycl.te,\ i St•t•nska Dagbladt•t /936.
SNT 2 · <J7

39

Jonsson. K. 19S5A. Dateringen av ·niOr·
ticman XV I (NNUM 1985/i).
Jonsson, K. 19858. Övergilngsskcdctrnd·
hm vikingatiden och medelliden och upp·
kom sten av den medellida myntningen i
Sverige ca 1050-1200 (Hikuin Il . 1985).
Jonsson. K. Manncg3rdc - en skall mcl·
lan vikingatid och medeltid (Arkeologi i
Sverige 3. Sthlrn 1994).

Bilaga l
Depåfynd innehållande J.L IX-X, XV IH
Fyndon

Fyndtlr

Ulleratur

A IIIIIImy/II

Södcnnunland, Tystbcrga

1599

TI1onleman 1936 nr 49;
Henuningsson 19948:
Myrberg .1995 s. 19

Minst960

Västergötland, Skara. k v Tellus 1970-

Maltner 1980 nr 11 2;
Myrberg 1995 s. l 7f, 38

17

Jonsson. K. & Lagcrqvist. LO. Mynten
från Finströms kyrka. Å land (Å Hindsk
Odling 1974).

Östergötland. Lagmansbcrga l

1874

11wrdeman 1936 nr 4 7:
Myrberg 1995 s. 18

ca 2070

Jiigcrstad, Il. Hovdag och råd under lildrc
medellid (Lund 19-l!!).

- Lagmansberga O

1875

Thordeman 1936 nr 48:
Myrberg 1995 s. 18. 38

54

KL. Kullurhistoriskt lexikon för nordisk
medeltid ( 1956-7K).

Åland. Get u

1880

Voionmaa 1942:
Myrberg 1995 s. 18, 38fT

Minst 827

Klackcnbcrg, Il. Muneta nostra. Munetariscrin!! i- medellidens Sverige ( Lund
1992). Koivunen, P. Mede llida myntfynd i Kom is (Åho stads historiska museum. Årsskrift 1976. Åbo 1979).
Kumlien. K. Viister~s till 1600-talcts hörjan (Västcr:\s 197 1).
Lagcrqv ist. L.O. M ynt funna i Lemlands
kyrka . Åland (Å lUnds k Odling 196 1) .

=

LL Lagcrqvist. L.O. Svenska mynt un ·
der vikingatid och medeltid samt gotliind s k:t mynt (Sth lm 1970).
Lagc rqvist. LO. Myntet med korsfanan
(i: Flaggor. Friln l1ilt låg till folkfest: S tiftdscn Läckö Institutet 1993).

Sammandr ag av LL IX- X, XVID i tre depåfynd
Myntly{J

Viktsumdanl

Ltzgmansberga Il

Tellus

Gew

SV

l
13

2

5
11 8

Krona
Uncial! E
Uncial! M. s lät ring

gö

sv

2

gö

5
5
18

Versalt M. s l:it ring

SV

Uncial! M, sirlitring

gö
sv

gö
Versalt M. stffilring

2
8
2

122
86
192
61

5

sv
gö

73
28

sv= svcalandsvikt; gö = götalands vikt.

Larsson. L -0 . Det medeltida Viirend (2:a
uppl.. Växjö 1975).
Lönnroth. E. 1959A-B. De äkta folkungamas program : Kyrkan och det svenska
tronskiftet 1275 (B~da i: Frhn sve nsk
medeltid, Sth lrn 1959).
Ma lmer. B. Örebro som mynto rt under
1200-talet (SNT 1978/8).
M:&lmer. B. Den se nmedeltida penningen
i Sverige (Sthlm 1980).
M;~l mer. B. Dateringe n av Thordl!tnan
XV I (NNUM 19H5/7 ).

Myrbcrg. N . Myntningen under Magnus
Ladul~ 1275 - 1290 (C- uppsats i arkeologi HT 1995. Stockholms universitet.
llandlcdare: Kenneth Jonsson).
Polanyi. K. Trade , markels and mOr&~!)' in
thl! European carly •niddle agcs (Nt)rwcgian Archa:ologica l Review 1978).
Ra.\musson. N-L. Nyköping som myntort
under Knut U nges tid (Sönnlandsbygdl!n
1962).
Rasmusson. N -L. & La.,erq vis l. L.O.
Mynt från Jom;~la kyrka (Å'tändsk Od ling
1965)
RN . Rcgesta norvcgica. Il: 126-l · 1300
co~to 1978).
Rose n. J. Tronski ftet i Sverige 1275
(Scandia 1947).
Sahlgrcn. J. En Swcnsk Cröncka (i: Sam lade skrifter af O laus Petri. IV. ut g. av S ..
Upps:tla 1917).
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Bilagll 2
Kronbrakteater av svcalandsvikt, LL IX i hopade fynd
/~w u/ort

Ulleratur

Jämtland. Frösökyrka och sn
- Nordcrti kyrka och sn

K.M K dnr 548/84
SM L 7:47

Amal ex
2
l

SmAl and. Åseda kyrka och sn

ATA rappo rt. mynt nr 7

l

Uppland, Adelsö sn, Alsnö hus
- Hiive rö kyrka och sn
- Odensala kyrka och sn
- Vendels kyrka och sn

SM L 4:2B
SM L 4:271
SML4:377
SML4:770A

2
l
l
l

Väm1l:md. Borilsäters kyrka och sn
- Nedre Ullcruds kyrka och sn

SML6:8
SML6:107

l
l

Vilstergöt land, Varnhems sn, klosterkyrkan

Foto i ATA

l

Ångermanland, Gudmundrå sn. kyrkoruinen SML2:2l
- Torsäkers kyrka och sn
Klackenberg 1992 s. 136
-Ådals liden, gaml a kyrkan
SML2:87

3
l
l

Öland. Persnäs kyrka och sn

NNÅ 1973/74 s. 182

l

Östergötland , Väsrm Tollswds sn,
Alvastra kloster

SML 1:157

4

Åland . Finströms kyrka och sn

Jonsson & Lngcrqvist 1974
s. 19.26
Lagerqvist 1961 s. 44
Jonsson & L:~gcrqvist 1974 s. 26

5

Finland. S:t Marie sn. Korois

Koivuncn 1979 s. 83

2

Norge, Oppland , Lom kyrka och sn

Skaare 1985 s. 239; fig. l: lO

- Lemlands kyrka och s n
- Signhildskärs kapellruin

l
.l
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Bilaga 3
E-brakteater av götallmdsvikt, L L XV III8 (och ev oboler tillhörande LL XXX)
i hor1ude fynd, huvudsnkligen enligt Myrberg 1995 s. 36-37
Fyndort

Lillem/Lir

Dalsland. Gestads sn. kyrkoruinen

SML6:28B

Gotland. Visby, S:t Göruns kyrkoruin

KMK dnr 1113/70

Smrtlnnd, Hagby kyrka och sn
- Halltorps kyrka och sn
- Hamneda sn, kvrkoruincn
- TorsAs kyrka och sn
- Ukna sn, k-yrkoruinen
- Växjö domkyrka

KMK dnr 5112/66
NNÅ 1961 s. 174
SHM /KM K inv 2 1742
NNÅ 1962 s. 286
NNÅ 1946 s. 200
KMK dnr4180/58

Vännland, Botilsäters kyrka och sn

SML6:8

Vtistcrgötland, Karleby sn,
Lovene kyrkoru in
-Ve linge sn, Ettaks kyrkoruin

NNÅ 1972 s. 229

Anwlex

l

16
2

3
l
l
!()Il

2

NNÅ 1972 s. 228

3

Västmanland, Västel'lt$ domkyrka

KMK dnr4451/58

Öland. Källa kvrka och sn
- Unglöts kyrka och sn

NNÅ 198l s. 26 1
NNÅ 1972 s. 227

Östergötland, Bjälbo kyrka och sn
- Västra Tollstads sn. Alvastra kloster2J
- Drothems 1..-yrka och sn 21

SML 1:5
SML 1:157
NNÅ 1983-84 s. 2 10

l
3
l

Åland, Jomala kyrka och sn

Rasmusson & Lagerqvist 1965 s. 26

2

Finland, S:t Marie sn, Korois

Koivunen 1979 s. 2J . 84

3

Norge. 0stfold, R0dcncs kyrka och sn2)

Skaare 1985 s. 238

Scgcr.,tec.h. T. Mynts anviindning i dli<h-

kuhcn (Lund 1907).
Sjöberg. R. Rex Upsnli.: och vicarius Erik den helige och hans ställföreträdare.
N5gol om E~iksku ltcn och de äkta fol kungamas uppror pä 1200-talet (Fornvännen 1986).
Skaarc. K. En ny norsk crkebispemynt
(N M XXX. Sthlm 1%5).
Skmtrc. K. Norske funn av svenske mynter prege t f0r 1319 (1-likuin Il , 1985).
Ska:tre, K. Norges mynthistorie 1-2 (Oslo
1995).
SM L. Sveriges mynthi~toria. Landskapsinventeringen (Sthhn 19R2ff).
ST. Sveriges traktater med främmande
magter. l (S thlm 1877).
Sö<lerlind. S. Konkurrensen mellan Bir~erssöncma 1266 -12!!0 (Historisk tid~krift 1959).
Th = ·nlordeman. B. Svo.:rigcs medeltidsmynt (Nordisk Kullur XX IX. 1936).
Thordcman, B. & Rasm usson. N.L. Jacoh
von Engeströms beskrivning av Styrafyndcl (NNA 1936).
Voion maa. J. Brakteatfyndet från Ge ta
(Fi n>kl Museum XLVIII. 194 1: Helsingfors 1942).
Yrw ing. H. r-...1aktkampcn mellan Valdcmar och .\llagnus Birgcrs~on 1275-128 1
(Lund 1952).
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Noter till b il ngn 3
l ) Myrberg anger Il ex; mynt nr 53 i fyndet är dock enligt foto i ATA en penning, LL XXX. Det stora antalet mynt
funna i Sm ~l and (63%) hiinge r kanske
inte enban samman med en fi.imtodad
utmyntning i grannskapet. Det rcinjänar exempelvis au nämnas an i Kenneth Jonssons undersökning i NNA
1975/76 av LL XXIII , dvs tvl\sidiga
mynt från Birger Magnussons ( 129013 18) regering. anges inte mindre :in
4 1.5% av antalet mynt i hopack fynd
säsom p1\trätT:tdc i Småland. Della bör
man naturligtvis la hänsyn till vid sta tistiska jiimffirds~r. En orsak kan vara
att. som redan Linne påpekade. smålandsbönderna brukade nedHigga IO·
b;~kspung. pipa, eldtyg och penningar
i kistan. så att den döde inte skulle
spöka. Li knande 'edvänjor omtal;~s av
:u1dra förftllt;trc (Segerstedl l '107 s.
17). Intressant i sammanhanget :ir all
citera redoglirdscn för grävning;~ma i
just Växjö domkyrka (i ATA): fyllnadslagret mellan l 5-80 cm under golv ytan
bestod av "kistrester, ben och bc.:nrestcr. som ligg.:r om varandra. Miingdcr
av mynt och andra föremål fu nnos i
detta lager. L;~gret har tydligen fåll sin
struktur genom an senare griivningar
förstön andra gravar och rön om deras
innehåll". Fynden fr~ deua lager kan
sMetles ha utgjort s såväl av tappade
mynt som grav gåvor.
2) Saknas i Myrhcrgs fyndföncck ning.

s edelpapper
av god kvalitet
Alla vet all sedlar görs av lint papper. Tryck ning av banksedlar förutsätter en högt utveck lad pappersindustri oc h litografisk tryckkonst av
en hög niv~. Sedlarna trycks i stora
ark och numreras. varefter de enskilda sedlarna skäres ut med skärmaskin och minut iöst kontrolleras. Har
en sedel den minsta defek t. kasseras
den och e rsiills med en ny (stjämsedel). Under vissa klimatiska förh~l 
landen h~ll er sig sedlama inte utan
en speciell kemisk behandling av
papperet. Ibland tillsälls konstharts i
papperet. som har god motståndskraft mot fukt.
Det stora sedeltryckerie t Watcrlows i London fick e n g:,ng bevis på
hur lintÅappcr deras sedlar var gjorda av. r 1932 bärgatles n:imligen
lasten fr~n det tio är tidigare förlista
fartyget "Egyp(, som hade haft destination Fjärran Ostem. l lasten fanns
bia banksedlar till e ll värde av hundratusentals pu nd. Sedlarna räddades
som e n slemmig massa ur havet.
Efter öppnandet av buntarna kunde
man konstatera, att pengarna var alldc les oskadade. Vilken bank som
hebt sk ulle utan vida re ha kunnat
god ta dem för utbetalning efter tOrk/W
ning.

Prenumerera på
Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad l
Du som är medlem i Svenska Numismatiska föreningen eller till Nordisk
Numismatisk Union ansl uten förening
kan prenumerera på denna intressanta,
populärt alfanade titi~krift.
Tidskriften rediger.IS i Köpenhamn och
utkommer med 8 nummer om året. Den
innehäller :u1iklar på d:Ulska, norska och
svenska, myntsamlarn )1t, recensioner
samt auktionslistor fr.in de dansklt och
norska Rireningarna. (Endast medlemmar till NNU :lnSlutoa fOrcningar kan
lämna anbud.)
För våra medlemmar åtar ~ig SNF att
ordna prenumerationen. Säu in 140
kronor på vårt postgiro 1500 07-3 och
skri\' ":-INUM" på !alongen.

Om Du 1ill h:t proi'CXCIIIl>lar, ring kans·
lict OS-6675598 (onsd- torsd 10.0013.00) eller skriv till
Banergatan 17nh, 11 5 22 Stockholm.
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Vinhandelspolletter från Stockholm. 2
Av Eva och lan Wisehn

Första delen
av denna artikel trycktes i
SNT nr 1/97.

V

ari<ttion~rikedomen är ~ t or
bland vinhandelspolleuerna.
Dc anviindes huvudsakligen
under perioden l R70- 1900. För allmiinheten var dc knappast märkviirdiga eller ovanliga. Polleuema
förekorn niirnligen i många olika
sammanhang. Man kan nästan siiga
au Sverige var cu "pollcusamh:illc''.
fo'riimsta orsaken till au pollcucr anviintles vid pantning av vinflas kor
var !>V~righet cn och kostnaderna au
fram nytillvcrbde glasflaskor.
Vinhandlarna ville ocks;1 ha ~ina
"egna" flaskor med riiu form och 11irg
tillbaka. Under IROO-talet gällde det
au ta tillvara och ~teranvända. SlitociHiling är en liv:.:.yn som introducerades fOrst p~ 1960-talet.
edan fortsiiiler katalogen över
Kungl. Myntkabinettets vi~handcls 
pollettcr från St01.:kholm.

r.,

1Jwikn1

IIIC'tf

Fig. l. lmeriiir f/'(11/ K. A. Nytlalt/.1 l'iflhamlel.
Åtl.fsadisken ud1 tie flinliga floskoma i .1i11a fack. lmeriiirl'll finus
llppbyggtl ptl Vin <\\ Sprithiswri\ka IIIIIH'et i Stocklwlm.

IIIIIIIera

Plansch 7
\Vilhelm ~ l almgrcn & Son,
Vin uch s pir illms a
Gm>,handlarc Q,l..ar \Vilhelm Malmgren' firman Ur tidiJ!a't belagd ilr 1905.
Adn:,<.cn var då Svanmannagatan 2~ A.
Ar 1907 var adrc"cn Södra Bcnikcbrinl..cn.
Litt.: Hagar 1967 nr:14 s. 158.

27. 15 öre. Papper. 47x~O mm, beige med
>Van text. Inom en enke l ram firman:un ·
nct \IIi/h. Malm J:I'('/1 & Son. d:irundcr
valören 15 iin•.

Fi~.

l

2. lmeriiirfrän t'll del m·lagn•t i Nydahls rinluuulcl.

hak~:~m11den

w., t' Il 111/.flii/ltlflim tlllf(•ckningar i en li!lgllr<'.

K. i\ . Nydahl & Cn.
Vi n- & Sl>irituns:mffiir
FinHan ~tanade l !1!!0. Den rorsta vinhandeln låj! p5 orrland,g:llan 36. Redan !.r
1!!!!5 fl)ttad~' ' 'inhandcln till Sturcplan 2
ljig. 5 odt6}. År 1!!1!6 (i\·cn ogs fim1:1n a\
i\ \el Nydah l, iin~a. Jenny Nydahl. År
l !l97 licl.. firman medalj för sin pun~d1
vid S tockholmsut stiill ningen. Den kal lades E.f!JII.Vitioii.IIII/1/Sclt Uif~. 7). År 11J07
övertog sonen Ruthllf Nythth l finnan efter
si n mur och 19 1S i\vcrliit~ fim1an till Vin
& Spritt:cntrakn. År 1970 upptäckt.:., .:tt
fdr allmiinhctcn ej l..iint arkiv m.rn . liwr
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Nydahb vinh:tndc l. Detta matcri;tl finn~
nu fikvarat p~ Vin- och Sprithi>toriska
rnu~ct. diir ocl..\å en interiör fr:\n vinhandeln finn' uppbyggd i utställninj!en
Litt.: Hag;tr '· 15R:36: Lau~~on 19!19.

28a. 15 lire. P;tpper. 58x50 m. beige/v it
med svart text. siffror och ram. Inom en
dubbel tunn ram står överst firmanamnet
K.A . N l'I>A I/1. & Co. dänmdc1 ett enkelt
nnnamn. Centralt står valören 15 iitt• och
diirundcr adrc,o;cn 36. Norrlalltllglltt/11

.16.

21!h. 15 Urc. Papper. 50x33 mm. vit med
~van text. Inom en duhhclr.m1 finnanam·
nct K.A. NJ'DAHL & Co. Därunckr \:t·
lörcn 15 iirP. Under-t :tdrc,\Cil 2 Sturt•·

Jlftlll

2.

21\t·. 15 iire. Papper. 50x33 mm, vit med
>''m l text. vänster sida tandnd. Ovcr>t N"

l'~ 1\tsidm1, centralt. v;tlören 15 lin·
dih undcr "!Jeraltfih·t·ll tombutelj". Under
c ll av,kiljandc kort streck lim1anamnct
K.A. N l'DAHL & Co. Under finnan:tm ·
nct adrc\~cn: Swrt'JIIwt 2. SwdJwlm.

2M!.

SNT1·'J7

Wilh. Malmgren&. Son
15 öre.
27a

-.

.

~

-- - . -- .. 'l •

.

K.A~NYD~ Hl &-C~ ...
-~~--=-·

. ·1

[15öre :
l 36. Nonlanlltl~jatmt 3G.
l

28a

~~

268

K.A. NYDAHL & C: o
15 öre

15 öre

betalt fö r en tombutelj.

2 stureplan 2

K. A . NYDAHL & Co.
Slu1eplan 2, Stockholm.

28c

28b

t1~18 3
J . ~· PE1'nRSSON

to öre

Vinha.!\del

betalt för en tombutelj.

8 Sibylle~~ 8.

K. A. NYDAHL c:f; Co.

/~re.

Stutf!Jplan 2, Stoekholm.

29

28d

PIIIII.' C" 7
SNT 2 · <.17
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28d. lO öre. Papper. 50x33 mn~.· vi t m~d
svan tex t. vänster sida tandad. Overst N°
183. P~ ~!sidan. central! , valören JO öre.
diinmdcr ''bewlt.fiir elltombmelj ''. Under
ett av~kiljande kon streck firmanamnet
K.t\ . Nl'DAIJL & Co. Under linnanam·
nel adressen: Stureplan 2. Stockholm.
J .A. Pettersson. Vinhandel
l"inn;ms adress var S ibyllegatan 8.
29. 15 öre. Papper, 45x30 mm , beige/vit

med svan text och siffror. Företagsstiimpc l med namn: J.A. PETIERSSON. där·
under \liJifw lldi'l. Under delta adressen: 8
Sib\'1/e~llfall 8. Unders t är valören /5
skriver; fiir hand med bläck. ordet ört' lir
tryckt.

Plansch 8
Benri k Raben & Co
La~erhe ims e fte rtriklare He nrik RabCn
hörjade som deHigare i Wcslicn & RabCn.
vinh;mdclsfirma men iippnade e n ny firma 1888. Denna fanns dock inte kvar p~
19 10-talet.
Li n.: Hagar 1967 s. 160:46
30a-b. 15 och JO öre. Papper. 53x27 mm.
Enenke l ram löper nmt r.olleuen. Firnmnamnet HENRIK RA llEN & Co. d;irundcr L.AGERHEIMS EFTERTI?ÄDARE.
Över firmanamnet valören och under
adressen: 16 Storgatmr 16.
A.T. Sandström & Co
Firmans adress var Nybrogatan 13.

J l a-e. 30. 25, 20, 15 och l O öre. Papper.
34x26 mm. lila med svart tex t, siffror och
ram. Innanför ncra ramar st~r överst med
s111r.1 ;iffror och bokstäver pollenens valör. D:irunder med mindre bokstäver lir·
manamnet A. T. SANDSTRÖM & Co.
Underst adressen: 13. NYBROGATAN 13.
311'. 6 öre. Papper. 34x 26 nun, ljusgrön
med svart tex t, siffror och ram. lnnanmr
flera ramar står tivcrsl med stora siffror
och bokstiivc r pollcn~ns valör 6 ÖRE.
DUrunder med mindre bokstäver lir·
manamnet A. T. SANf>STRÖM & Co.
Underst adressen: /3. NYBROGATAN 13.

P. Slwgh & Co
Inga niinnarc uppgifter om !innan kiinda.
32. 10 öre. Papper. 37x22 mn1. vit med
svan text. siffror och ramar. Oversl. inom en dubbel ram . 't:'r firn1anamner P.
SKOGN & Co i b~gc , dHnmdcr valören lO
iire och underst STOCKHOl.M.
Shrl·kholms vinhandel A B (Vinbolagct)
l"innan ägdes urspnmgligcn av disponenten C.A. Carlson. Finnan är tidigast be·
lagd ~r 1876. År llll!O försä ljningslokal
pa Dronninggatan 29c. kontor och li1gcr·
kiillaru p:l Västra Beridan.,hansgatan 7
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Fi11. J. Till Srockholmsmstlillnillgell 1897 skapade l'inhmrde/11
K.il. Nyt/ah/ Expositionsprm.rclr. Fär denna prlll.l'cft l'l//111 (/e en guMmt' da/j.
FlasketiktWen visar e11 1')' iive r w stälbtill!1i!ll.\' pm·i/jo11ger.

med filial pl\ Stora Badstugal:m 50.
Senare även filial Stora Badstu!!atan 23.
En av finnans specialiteter var ClramJIIIJIIIe Cognac (jig. 9).
Li tt.: Hagar 1967 s. 159:39.
33a. 15 (öre'!). Koppar, 0 28 mm. Po llct·
tema i hm k fr~n l X74!76. PA :'tsidan inom pii rlring valören / 5. Omskrift li rmanamnet STOCK/iOL.MS \V!N fiAN·
DEUi AKTIEIJOLAG. Kring kamcn en
reps linga. P;\ fr~nsidan Sporrongs iildre
stiimpel. Till verkare var C.C. Sporrong &

Cn.
Litt.: NM XII s. 124: l H.
33b. 15 (öre·~). Koppar. 0 28 mm. Polletlcrna i bnrk f~n 1874/76. På åtsidan inom pärlring valiircn 15. Omskril't firmanamnet STOCKI-IOLM S IV/ NIIAN·
DELS AKTIEIWLIIG. Kring kanten e n
rc pslinga. På friinsidan Sporrongs yngre
st ämpel. Till verkare var C.C. Sporrong &

Cn.
Litt.: NM XJ I s. 124: 18.
33c. 10 (öre'!). Zink. 0 28 mm. Polletterna i bruk fr11n l 874/76. På :\tsidan in·
om pärlring v:tliircn 10. Omskrift tirmanamnet STOCK110L.A1S \VINHAN ·
IJELS AKTIEROLIIG. Kring k;mtcn en
repslinga. På frånsidan Sporrongs ii ldrc
Mämpel. Tillverkare var C. C. Sporrong &

33d. lO (öre'!). Mässing. 0 28 mm. Pol·
lcncma i bn1k f~n 1874/76. P:'t åtsidan
inom piirlring valören 10. Omskrift firman:lmnet STOCKfiOLMS IV/N I-fliN·
DELS 1\KT/EIJOL.IIG. Kring kanten en
reps linga. Pil f~nsidan Sporrongs yngre
stämpel. Till verkare var C. C. Sporrong &
Co.
Liu.: NM XII s. 124:19.
33e. 10 öre. Papper. 30 mm ått b nt ig. vit
med svan tex t. l"r~sidan svart. l en c ir·
ke l firrnnnarnnct *STOCKHOLMS W/N·
tiANDEL IIKTIEROLIIG. Centralt står
valören JO över ordet iire.

Plansch 9
Vid köp av en naska punsch tick man hos
Sandströms vinhandel (se ovan) en pap·
perspollett. 120x70 mrn. Pollenens åtsida
påminner om en sedel. En ram med guillocher. den övre bruten av en bi ld :tv S:t
Erik. i hömcn initialerna fOr vinhandeln
A.T.S. & Co. Centralt fi nns texten /'wr.rclt
EN Krotw . Överst till vänster st:\r No 2 1
och till höger Nyhrogatan. Under valören Slår A.'T. Smulström & Co. STOCKIIOL.M. Med skrivstil står tex ten \Vinlw11·
de/n Nybm~aum 2 1. På frånsidan står
med stora bokstäver ordet PUNSCH

Co.
33d . lO (iirc'!). Miissing. 0 28 mm. Pollette rna i bruk fr11n 1874/76. På fltsidan
inom pärlring valören /0. Omskrift lirrn anamnet STOCKI-IOLMS IV/N I-IA N·
DELS AKT/E liOI..IIG. Krin!! kamen en
repslinga. P:\ frånsidan Spo'i-rongs Hldre
sliimpel. Tillverkare var C.C. Sporrong &
Co.
Lin.: NM XII s. 124: 19.

P/ansc;lt JO
Tysclius & Co,
Vin- och ~pirituosahandcl
Firn1ans tid igaste belägg är ar 1907 med
adn!ss Storgatan 16. Delägare Esaias Teg·
ner jr.
Lin.: l-lagar 1\)()7 s. 160 :43.
SNT 2 • 97

10 öre

15 örP

W~~ !itU< ~A Bm:N. &. a~

H~~!R;ll( !:tA !R~~~. C~

lACERHEIMS EFTERTRÄDARE

lACERHEIMS EFTERTRÄDARE

16 St?rgatan l6

16 S to r g at~n 16

JO a

JO/J

~~~r"'Ofl:l't_:,tj,;.,...r._=?i

f3oöRE.J11

,f:.20ÖRE

A.T SANDSlRÖM&C~

J ~, ~BR~
.
:u...-:...:

13.tiYBROGATAN 13.
~

;1 ' '1

i;l.!.:.!!';!i!;.-

J/b

J/a

15 ÖRE lu

J/c

· ·,\ ~6 ÖRE Il
A.T.SMiDSTR. ÖM aC~.~ l~!

10 ÖRE ;

&C~ ~ ~

41i Al SANDSTRÖM
~ 13.11YB ROGATAN 13. ~ ~

-----

. . .

l

il A.T.SANOSTRÖM &C1

)

13. NYBRO~~TAH 13.
~ . ,,J

~

3 /f

J/e

J /d

KOGH & c-~

~

· 10öre " l
,

OCKHOLM

J __

l

32

JJd

3Ja

]Je

3Jb

·~~\'-~~~
.--/"'~~...
-~

~.,... . ,

'··

;

\ '9 .,\

. .,.J .-.10' \~~_.~,
si ·' 1,
\~~:~~~
~
<.

'

]Je
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Plansch 8
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Plan.vch Y

~-

10 ön:. P~lpp.!r. -l(h.2X 111111. oval. grön
med w:.n text. Inom en oval en enkelt
va,tumamcnt. Centrall valören JO med
ordet OR!: p3 öm~e ~idor orn siffran.
ilvcN i h:\ge linnanamnet TYSELIUS &
Co och underst i b~gc :ulres~cn: J6 STOR·
GA7i \ .V J6.

35. 15 ön:. Papper. -Il x28 mm. Inom en
O\'ttl rJm med vit text p3 bl3 bollen lim• a·
namnet 11./l. CARL 1\~\LL/N & Co i b3gc iiven.~ och STOCKIIOLM i b~ge undcr..t. Inom e n inre oval valören /5 iil1'
i hl3 tex t pli vit boncn. l ncdenaa högra
hiimct en nummer: 6.

A-ll Curt Wa llin & Cu
Denn a vi nhandel Hr tidig:~<! belagd 1\r
I l!~!!. Vinhandeln låg p!a Götgatan 57.
Se na re p!\ nr 67-69. Vid hUrjan av 1900·
talet var adressen Katarina Bangata 9.
l.itt.: l lagar 1967 s. l 1\0:45.

\\'cslicn & Rahen, Vinhandelslinna
K mu Wc.,Jicn n:g istn:radcs som vinhand ·
l are l Xl\5. Firnlantidigast bcl:1gd år 18l!6.
Mun hmlc ~orsiiljning. kontor o~:h lagcrJ.. iillare vid Ostcnnahnsgat:m 27 1\r 18!16.

-t6

En 1\r -.enare ( t 8R7) hade man även lagcrkällarc p!l Karl:wägcn 28 ~amt fOr,flljning och komor pli K:trlavägcn 1-1.
Lin.: Hagar 1967 s. 160:-16.

.11iu. 15 öre. Papper. -ll:lx27 mm. vit:l med
wan text. siffror och ram. Innanror tvi\
tunna ramar stllr ccntr.th lim1anamnc1
II'ESLIEN & RABEN. Ovanför Iinna·
n:1mne1 med något större skrift stM valilrcn J5 ärt•. Under finn> adressen: J.l
Korhtl'iigen /-l (E.~t1JwuuJe11) i två rader.
Utanför r:uncn titl v.:rkammnncl "MoJm striims U/Il. t r i Stoc/.:lwfm".
SXT 2 • ')7

35

J .J

ii -

10

l

1

Öl"P

sfi·tt
l W1!~l~t4.&&~,
f Karlariiit'll L't
1t

1

(Es p l t• nnrl Pli )
3611

36o

cARL lSTRANo

5öRE
tHR. WILCKEN.

10 öre.

21. NYBROGATAN 21.

STO CK RO Uf.

·37

[l

.......

38

E·®·&e2
~\~~~'NJ@Gl_JL
~
fiD ~.
0ROTTHINGGATAH

39o

f'la11sch l O
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36b. lO ör~. Papper. -1!\x27 mm. viramed
"an rc~r. siffror och mm. Innanför rv5
runna ramar sr5r centralt linnanamnet
WHSUI!'N & RAllEN. Ovanror linnanamnet med något större ~krift står 1':1lören 15 iire. Under linns mlrcssen: 14
Karlal'iigen 14 (E.wlmwdt•n ) i tvfl rader.
Utanfiir ramen till verknnmmnct "Malm \lriim.\ Lim. t r i Swcklm/m".

Chr. Wilcken
Chr. Wilcken ägde lll95 parallellt med
linn:m AB Tegner & Wilckcn en vinhandebli nna med adressen Nybrogatan 2 1.
År 19()() blev !innan aktiebolag och :\r
1902 gick den i konkurs. Jfr AB Tegner
& Wilckcn.
Lin.: llag:1r 1967 s. 160:·11 .
37. 5 lire. Papper. 35x26mm. bl ~grfl mcd
wart text. Innanför tv~ tunna r.unar vaWrcn 5 ÖRE överst. diinmder linn:mamnet CIIR. \\1/LCKEN med adressen 21
N l' IJROGATAN 21 underst.
Carl ,\strand
Ad re~' okänd.
3!1. lO iin:. P;1pper. -llx27 mm. bnmmed
~vart text. siffror och ram. Innanror tv~
tunna r.unar står centralt v~1Wren / 0 iire
med n;\got större skrift. l en b:\gc ovanmr lim!\ linnanamnet CARl . tlSfRAND
och under STOCKHOLM.

,..ig . ..f. Nos St11t'klwlms Vinlwndels Al..tit·bolag kunde 1111111 kiipa tinas specialitet
cl•·s bästa halitl't frtl n Grande oclt l·'l'lite Champagne i Cognar.

Cltampa~ne Cognat·.

F.rn il Öhcrg & Co
Firmans tidigaste bcliigg Hr fr;\n ISR5 och
rc~: i s trcradcs ll\91)_ Vi uh:111d~ln fann <fr1\n
biirjan ph Drouningg:nan \15c. 1903 även
p:\ Norrtu llsgatan 10.
Lin.: llagar 1967 s. 161 :-19.

39b. 15 öre. P:1ppcr. 39x35 mm. röd med
sexk;mtig. Inom en ram med
IJI1lament i Uvrc och nedre vi nkeln. lirrnanamnet E,\11/L OLIEI?G & Co i b~gc
iivcrst. dli nmdcr v:tliircn /5 omgiven av
cnkcl omumcruik nch onlcl öre p:'l öm~c
sidor om siffran. Underst i hllge adrcs~en NORRTUI.I..SCA7i \ N JO. Utanför r.1·
men' ncder..ta vinkel en nummer: 53.

3\l:t. Valör JO? P:lpp..'r. 25x25 mm. vit
med wan text. avklippta hörn. Finnanamnet med utsirade initialbokstäver:
E.t>. & Co. l båge under lirrnanamnet
ordet I V/NI-/ANDEl~ diirunder ~atunum
rct Y5 och under nun1rct ~adresse n
IJR07TNINGGATAN. Limg't ned i högra
hlimct en nummer: 26-J. P!l fr:\n'>idan ~t!lr
l'alt•rcn /0 stämplad.

3\lc. 10 ore. Papper. 39x35 mm. röd med
warr text. sexkantig. Inom en mm med
omamc111 i övre och nedre vinkeln. lirmanmnnet EMIL ÖIJEI?G & Co i h!lge
Uvcrst, dllnmder valören JO omgiven av
enkel ornamentik ••ch ordet öre p111im~c
'idor om siffran. Undcr~t i b!lgc adrc'~n NORRTULLSGATAA 10. Utanför ramen~ nedersta vin~el en nummer: 53.

~v;tn te~tt.

Litteratur
Ahnfeldt, A. S•·rriges firmo r nclt mi/n
inom handel. imlu.vtri rwh komr. Upp,ala
ll\86.
lla~;ar, Il . (red. Wilhelm Oddbco
'g).
Stockholms vinhandlare. Gult/et i jla.1·
kan. Stockhohn 1\167.
Lausson. M. K.A. yd:1hl & Co. En 'inhandel i sckel,l.iftcl~ Srockholm. Vinpressen 1/89.

Sticmstedt. A .W . /Jtoskrifning iifi·er Sl't'll ·
ska koppar111ynt o1'11 Pol/eller. Il Pollt't·
tet: Stockholm l H72.
Stiemstedt. A.W. Tilliigg till heskrifning
af svenska pull eller. Numismatiska Mt•tl·
delanden XII. Stnckholm 1877.

En hink kosing kan ej försäkras
Va lu tans ställning och kampe n mot
inflation m.m. ii r fr:ll!nr ~om alltid
tycb vara aktuella. S;l var det ocks:l
t iden efter andra v~irldsk rigct.
Olika omständigheter. de lvis av
illle rnatiunell räck~v idd (ökat amerikamkt pristryck p:l Europa. den
~turpuliti ska spänningen). ledde från
19-l(i till en stark inflation. vilken
övc rra~kade dc talrika, ~ii rskilt socialdemokratiska bedömare . so m
t;inkt sig en deprc~siv ut veckling
av va nli g cfterkrigstyp. Ojämförligt
krafti gast var ökningen 1950-5 1.
under Koreakrisen ("cng:lngsinfl:t-

ti onen"). Pc nning.v~irdeförs~imringc n
drabbade inte li\ntacarna. som m.:d
stöd av sina ~t<~ rk;l or!!anisati one r
tviino m tillkiimtxlde s ig~ en höjning
av si na rea llöner. men blev kiitmbar
fiir sm:lspararc, pensionärer och fiirsiikringstagarc.
Ekonomiska frfltwr kan vara sv:l ra
att present era p:l ~tt enkelt slitt. D:l
tidningarna tar in an iklar kring dessa
spör~>mål ii r det bra med någon typ av
illustratio n. Dagens Nyheter hade e n
av dc riktigt stora tecknarna p:l liinelistan. Det var Birger Lundqubt
( 19 10-1952). ~om under mer ~in tj u-

go år arbetade " " ti dningen både som
tecknande rcponer och som illustratör. Där förknipp:L~ hans namn framför allt med ~i gnaturen Jolos. Jan
Olof Olssons, reportage och med Alf
Henriksons dag~ verser och förfalla r·
skap.
Birger Lundquists stil innebar n"got nytt inomtidningstecknandc t: en
lätt och käns lig penna. där mycket av
ögonblicket fång:rdes in. Hans öga
s1\g både det karaktäristiska och det
hun10ristiska i s illlationer. N:,got av
detta tycker man s ig märka i te d.·
ningen "En hink kosing kan ej förSNT 2 • 1J7

Skåne läns nya vapen
Den hislOriska bakgmnden

MALMÖ STAD: Det var ~n:t 1437 som Erik av Pommem hclönatle Malmö borgerskap med :111 bildlikt slita
huvudet av sitt pommerska gripvnpcn och ge det till
Malmö med hjälm och hjiilmprydnad. Diinned fick staden ett heraldiskt vapen att er!>iitta sin tidigare sigill bild.
Detta v;tpcn blev 1974 officiellt rcgistrcr.ll och beskrivningen lyder:
l flilt m· sil1·er ell riill m ·.1litet griplml'lld med kmna
m· guld.

LANOSKAPET SKÅNE: D-' Sk-'nc genom freden i
Roskilde 1658 införlivades med Sverige. saknade landskapet eget vapen. Det var först i samband med Karl X
Gustafs begravning 1660. som man kom P"· att Sk"ne
inte hade något vapen. Goda råd vllr dyrn. man tog helt
enkelt Malmö stads vapen och lindrade fliltct till guld.
Vid revi~ionen 1939 gjorde man större åtski llnad mellan stadens och landskapets vapen genom att kronan
gjordes bl:t
l g uldj(i(t eu rött avslitet Mripl111 vutf med hit/ kmna 11('11
med bill bel'iiring. diire.1·t dylik skall komma till mn·iimlning.

SKÅNE LÄN: När Kristian~tads och Malmöhus Hin
slogs samman fr.o.rn. ny~rct 1997 h:1r behovet av ett
nytt vapen för det samlade sk:,nellinct aktualiserats. Att
därvid -som på vissa h~ll föres lagits - anviinda landskapets vapen iir mindre liimpligt. Skånes vape n Hr kulturhi s tori ~kt så tillvida. att det f~r anviindas i alla inofficiella sammanhang. hembygdsföreningar ~te. Uinets
vapen användes av Hinct~ förctriidarc i ortic1ella ~am 
manhang. Det nya vapnet iir en t:irgbrisyr med omkastade tinkturer. De är dessutom dc traditionella !.k;,nska
f.irgema röll och guld och vapnet kan beskrivas !.ålunda:
l riill flilt eu krölll m •slitet griplmrud III' guld.
Vad skiljt'r de tre skllnel'(lfJI/1!11 ~

Förutom tinkturfördelningen kan vapnen även skiljas ;\t
i en f.irg (vanligen svan). Malmiil'(lpnet föres ofta med
hjälm och hjiilmprydnad. Enban skölden bör var.t försedd med murkrona - c11 tecken för stad.
LmuJ.,·kapets l'apen :ir vanligen krönt med hertigkrona. då Sktlne formellt lir ett hertigdöme i Sverige.

Skmw Iiin' t·apPII repre~en1emr "l.. ungens bcfallningshavare" och skall därfOr kröna~ :w kunglig krona. Om
vapnet användes utan krona i ~van/vill i kom rast. ~l..iljcr
det sig mark;u\1 frln de övriga.
Denna sk~nevapenseric Hr ell goll exempel
heraldikens möjlighet att förena men iindå särskilja.

r"

Jan Remeke
(Efter Cll prc~mcddelamlc fr~n Organi~ation,l..ommincn ror
Skånc län).

säkras 1950". Moder Svea och det
svenska lejonet verkar kl:u1 bekymrade niir skölden med texten " l krona" trillar iviig.
Detta var Lundquists syn på "engångsinflationen'' 1950-5 1. Nog iir
figurerna väl funna? En tanke s ltlr
mig: linns det någon som har inventemt alla frarnst1illningar :w Moder
Svea?
~
/Il'

Kosing

Troligen kan benämningen härledas
till romanins kusi, i betydelsen lite.

underförstått pengar.
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Årsberättelse for år 1996
avgiven av styrelsen fOr

SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRENINGEN

Resullatråkning rcir Svenska Numismatiska Föreningen
för räkenskapsåret 1.1.1996 - 3l.U.I996
Intäkter
Medlemsavgifter

137.695:-

Arsavgifter
lmtlkler av kapital

Röntor abankr'Jkning. postgiro och obligationer
samt utdelning på aktier

Årsmötet

iigdc rum den 27 april 1996 p:\ Kulturen
i Lund. Ordföranden Torhj(irn Sundquist
öppnade årsmötet och hälsade dc nän•amndc välkomna.
Minne t av dc sedan förcghcndc årsmöte
avlidna medlemmarna hyllades med en
tystminut
Styrclsens 1'trsberänelse och revisorernas ntpport presellierades och styrelsen
beviljades ansvarsfri het för det gångna
årets ( 1995) förvaltning.
l en lighet med valberedningens förslag
omvaldes Torbjörn Sundquist och Ulf
Nordlind till ordinarie styrelseledamöter
p~ tre k Sedan Madeleine Grcijer begärt
unriidc ur styrelsen valdes Kenneth Jons>011 till ordinarie styrelseledamot p:\ enär
(Madelei ne Greijers ~lt:rst:\cndc mandatperiod). Sedan Kenneth Jonsson valts till
ordinarie ledamot nyvaldes Frederic Elfvcr till suppleant på en i'l r. Jan Karlsson,
All(krs Nordin och lan Wischn omvaldes
till styre lsesuppleanter också ptl en :\r.
Till valberedning omvalde~ Lars O.
Lagcrqvist. Bjame Ahlstriim och Frank
Olrog. Till ordinarie revisorer omvaldes
Hnns Henriksson och Bjarn~ i\hlström.
Till revisorssupplean t omvaldes LarsÅke Leijon.

Fiirsillj11ing.~resultat

Samlarmynt
Litterotur
Medlemsn!llar

Diverse intäkter
Summa intäkter

60:356.456:52

Personalkostnader

Löner
Sociala avginer

36.650:8. 104:-

44.754:-

3.982:3.300:-

7.282:-

4.290:7.364:3.490:20.215:50
12.299:38

47.658:88

Ovriga kanslikosmader

Förslikri ng
Hyra
Kontorsomkosmader

Telefon
Kontorsm~tcriel

Tryck. foto
Allmänna omkostnader
Porton
Flireningsverksumlzet

Hagandcrbok. momskostnad
Avgift till Nordisk Numismatisk Union (NNU)
Avgifter tilllntemationelln Numismatiska
Kommissionen m fl föreningar
Möten, g:lvor mm
SNFs gåva till nya Myntkabinettet
Guldmedalj till HM Konungen
Bibliotek (inbindning, inköp)
SNFs mcdaljsamling, inköp

Wischn.

78. 183:43

Kostnader

fast:.tälldes oförändrad till 200 kronor
(95 för juniorer och 265 för utrikes boende).
ledamijter
Till ftircningens kom•spo1ulcmnde ledamiitl'r kallades Tuukk:l 'J:tlvio och lan

3.597:74.446:43
140:-

O vriga intäkter

Årsm·gifteu

Korre.~ptmderaude

140.5 18:09

53.943:2.000:1.137:60
22.262:10.000:6.893:28.511 :45
4.000:-

128.747:05

259.129:50
- 160.000:99. 129:50
4.062:94

103. 192:44

Summa kosmader

8.990:340.624:37

llcliiuingar

Föreningens Ra.mm.uvnstipendium utdelades till Ulrika Bomc:.t:tf u<.:h Richard
Kjcllgren. Föreningens gulduc)/ j(ir 40tlrigt hedersamt medlem skop utdelades
till Gunnar Forsman. Umd\, Gunnar
Sundb~rg. V~ixjö, och Stcn Trocdsson.
Stockhulm.

Tidskrifter

SNT
Bidrag fr:ln numismatiska stiftelser
NNUM
Försli/jningsresultat

Förlust 11 medalj (Carl XV I Gustaf)

Styrelseu

Vid det konstituerande sammanträdet fOrdclades uppdragen enligt ll\ljanlk:
Ordförande
Vice ordförande
Sckrctcrare
Ka"aförvaharc

50

Torbjörn SundtJOist
Börje RMstri\m
Göran Wahh(ltist
Ulf Nordlind

(omval)
(nyval)
(nmval)
(omval)

Överskott att tillfOras kapitalet

15.832:15
Summa

356.456:52

SNT 2 ·97

S1·t•n Sl'enssons samlingar

Balansräkning fc.ir Svenska Numismatiska Föreningen
Tillgångar

31.12.1996

31.12.1995

Omsiifllliiii!Stillgt1ngar

Kontaruer
Postgiro
B:mk

Fordringar
Lager: sam lam1edaljer
samlarjetonger
linerarur

88:-

1.604:50
44.897:30
131.493:84
-:6.8!!2:1.000:1.000:-

108.636:79
95.626:51
1.739:50
6.882:l.OO(J:1.000:-

186.877:64

2 14.972:80

Kontrollant får samlinearna har under
:lret varit Torbjörn Sundquist.
Svensk Numismatisk Tidskrift (SN7]
har under året haft Jan Wi~chn som ansvarig utgivare. Manuskriptgra n~karc har
varit Lars O. Lagcrqvist. Rcdaktionssek·
reterare har varit Monic:1 Golahicwski
Lan nby och annonsansvarig Kjell Holm·
berg (tom SNT nr 6) och Frederic Elf·
vcr (from SNT nr 7). SNT har utkommit
med 3tta nummer varav ett auktionsnum·
mer.
Auktion s t•erksamltefett
h:• r under ~ret skölls av Jan Karlsson och

Anliiggnillgsfillgållgar

Obligationer
Aktier
Aktiefond
lnvcnrarier
Föreningens medaljsamling
Föreningens linermur

1.109.615:99.598:626.510:33
1:1: -

1:-

1.109.615:99.598:609.965:92

1:1:1:-

1.835.726:33

1.819.181:92

Summa tillgångar 2.022.603:97

2.034.154:72

Skuldcr och eget kapital
Kortfrisliga skulder
Upplupna skulder
Källskaner
Förskonsbctalningar. medlemsavgifter
pren.avg. NNUM
samlarmynt 1996

1.964:4.100:48.840:-

5.600:60..504:-

För si/rskilda iindamål reserverade medel
Belöningsmedaljers fond

641:-

2.600:8.570:1.400: 93.575:106.786:-

3.315:70

3.315:70

154.953:90
259.837:59.639:80:-

152.475:80
240.589:80
62.466: -

474.430:70

455.531:60

Anders Nord in.

Flireningsmöten och swnmankomster
19/:l heriittade Lars O. Lagentvist om
guldmynt förr och nu. 27/4 ~rsmtite i
Lund med besök p:l myntkabinellct i
Köpenhamn p~f<iljande dag. 30/5 auktion
(66!\ nr). 18/9 berlitlade Bengt Hcrnmings,on om önugmyntningcn> kro·
nologi. 16/10 berätlade Torbjöm Sund·
quist om Sören Norby, hans tid och
myntningen i Visby, Ronneby och Lands·
krona. 19/ 11 beränade Rene Jessen om
danska medaljer ur egen samli ng. 2R/ll
hölls en linermurauktion p~ böcker ur
Erik Gambys bibliotek och pil dubblener
ur FHreningcns bibliotek sam t p~ cll sextint;ll akademimedaljer. 11/ 12 hölls den
~cdvanligaju lfesten med lotteri. kaffe och
fr~gcspnn. Oppct hus har hållits sex
g:\nger under året: fyra under v5rcn och
tvil under hösten.
Metllemsult•ecklingeu
framgår av följande sammansHillning:

31/12 31/12

Do11ationsj'onder och andra fonder
C W Bum1cstcrs medaljfond
C W Bunnesters fårlagsfond
N L Rasmus~ons stipendiefond

Ege1 ko pi{(Il

1.468.521:42
15.832: 15
1.484.353:57

1.42 1.558:37
46.963:05
1.468.521:42

Summa skulder och eget kapital 2.022.603:97

2.034.154:72

Markna<lwärdc obligationer, aktier och aktiefond 3.097.612:-

2.490.787: -

Eget kapital vid tlrets början
Årets överskon

Styrclscn har under året h511it sex prol(>·
kollförd;1 s:unmanträden. Förutom i sly·
re lsen har arbete p:\glltt i olika kommit teer:
- motmyntfdrfalskning
- får progr:unverksamhct
- fUr samarbete inom Nordi sk Numi~matisk Union
-fOr Föreningens auktionsverksa mhet
- för Föreningens publiceringsverksamhet
SNT 2 ·97

Stifte/ser
S1•ett Svenssons Stiflt'lst•för numi.mwtik

Föreningens reprc~entante r har varit:
Ordinarie
Suppleanter:
Torbjöm Sundquist Anders Friiseli
Kenneth Jonsson
Kjell Holmberg
Ulf Nordlind
lan \Vis.5hn
Gumwr Ekstr;im.<.1t((te/.1<' förnumisma tik

Föreningen har representerats av:
Ulf Nordlind (ordinarie) och Bjöm Tarras -Wahlberg (su ppleant)

1995 1996

Beskyddar<:
Hedersledamöter
Knrrc~ponderande ledamöter
Ständiga medlemmar
Årliuen betalande iildre
medlemmar
Årligen betalande yngre
medlemmar
Utliindska med lemmar
Anslutna föreningar och
klubbar

l

l

n

4

19
37

20
36

660

666

14
:!4

15
28

24

24

7ll5

794

Undcr ~r 1996 har följande medlem·
mar avlidit: Ivar Frisk. H1im{band: Erik
Gamhy. Gustavsberg; Lennart Gu,tafs·
son, Tr~ngsund: Leif Killgrcn, Kristianstad: Arne Ljung, Malmö: Eric Nnsström.
Lidingö: Frank Olrog. Bromma: Sven
P~lgrcn. Stockhol m: Anders Ringhcrg.
Frankfurt ; Lennart Sclin. Stot:k hol m:
Gösta Sclling. Stockholm: Stig Aströrn.
Sundsvall.
Fiirt•ningem ekmwmi fr:ungår av habns·
riikning ;amt \'inst· och rörlu>tr'.ikning.
För ' tyreben
Torbjörn Sundquist
Ordftirantic
Göran \Vahlquist
Sckrctcrarc
D
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Årets mynt 1997
Danmark
Dronning Margrethe ll:s regeringsjubilcum - 25 1\r- och dess firande
h;1r nog knappast undg~tt någon i
Norden. Det har också fir;1ts med två
st;ltliga jubileumsmynt. dlir vi får
se drottningen i hela sin imposanta
llingd. iförd lång kHinning. ordens·
kedja m.m.
Portrliltct har utftirts av medalj och myntkonstnären Jan Petersen
och slagits av Den kgl. Ml'llll. Va lörcma lir 200 kr i si lver och 20 kr i
alum iniumbrons. Diameter JR respek tive 27 mm.
Petersen har kon därefter llimnat
sin tjlinst. som t v inte skall återbesiittas. l likhet med Sverig.: (sedan
1974) saknar därigenom ;ivcn Danmark en konsmär som gravör.

Blista minnesrnymer
Till ~rets bästa inom kategorin minnesmynt har bl. a. följande tre mynt
nomi nerats:

!'o/en. 20 :fmych i sih·e1: 75-tk~jubileum till mimu• (IV slaget om \Vars~mm.

Folkrepubliken Kina. /O yen i .sil•·er. Årerfiirandl•f m • Hong Kong.

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
frän Norge, Danmark och Finland
genom oss.

LILrem/mr~.

500 fmncs i s il•·er. Europas kulrurlwmdswd.

Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.
Listor skickas gratis.

NORRTÄLJE MYNT AB
Box 4, 761 21 Norrtälje
Tel. 0176-168 26. Fax 0176 -1 68 56
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Glöm imc all anmäla Di 2 tilllnt.:matione lla Numismatiska kongressen 8 -1 2 september.
Den h~lb i 1-l umboldt-U~livcrsitct.:t i Berlin. Skriv till :
Mlim:kabinen
Staatliche Mu scen w Berlin - Preuss ischcr Kullurbesi tz
13odestrasse l - 3
D- 10 178 BERLI N. 'lysk land
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Originalutgåvan utkom år 1992
på engelska. Se anmälan av lan Wisehn
i SNT 2 • 93 s. 49.
För nytillkomna läsare presenteras
här den svenska översättningen
av Göran Wahlquist.
Peter Burkc: En kung blir till. Myter
och pro pu~:unda kring Lud vig XlV.
liden/Athena 1996.
Den medaljhi>torisk t intresserade får i

~enna bo~ en rcj!il inblick i bakgnmdcn
ull L~dvtg XI~:~ ~ncdaljutgivning och

~~daiJcn~ fun~uon

1 1600·talets Europa.
For den •eke msattc !ir det ganska sv11rt
att fiirklara vad en medalj !ir för något.
Dc flesta kanske associe rar till idrotts·
medaljer eller kan ske till och med till
ordnar. M~daljcn iir ju i sin ursprungliga
form ett !.!JUtet 'tycke konst. Det är alltså
inte f~11ga om mynt - liven om medaljen
naturltgtvts kan ha sitt pris i foml av det
>tycke ädelmetall 'om det representerar.
. Peter Burkc~ 1~1.. h.andlar egentligen
1~tc alls o~ nunmmauk/medaljhistoria i
dm:k~ me!lmg. men medaljerna och dess
funkuon 1 samhället under Ludvig XIV
~år som en röd tr11d genom hela skild·
rmgen.
B.?k.~n !ir en fa i ~M~~clie i hur det går till
att gura Mora m:in genom en effektiv
m:uknadsf<iring mr utt :mviinda ett mo·
dcmt spr11kb!'llk. Den bild av kungen som
spreds var bliden :tv en härskare som var
o~edvan ligt m11n <ull >tmens afflircr och
sina undersåtar' vlil.
Ludvig XIV:~ rvl..tc tir till stor del mediernas fönjämt _: den tidens medier. En
typ av s11dana medier är medaljerna. Då
som ~u an'·ändc' medier fOr propaganda
:w ohk:t slag och Ludvig med kretsen
knng ~tonom kumk konsten au utnyttja
delta ull fullo. De sv~righeter- till exem·
pet krig och d~ liga sl..ördar- som fi)ljde
k~mgcns regering behövde döljas av mc·
dtcma. Pet~r Burkc stiger i det inledande
k:1p1tlet all boke u iir menad som en bidra!!
till kommunikatione ns historia - till his'.:
torien om hur ~ymboliska fornter upp·
kommer.. sprid' uch tas emot. Syftet är
hl a :ut vtsa hur den offentliga bilden av
kungen s~g ut p~ han' egen tid.
För vem eller vi lka ,tälldes då denna
kungabild ut till besk11dandc'? Det var
naturligtvis inte f'<ir den stor.t massan.
Kungen' medier \':tr inga massmedier i
v~ra dag~N mc!1ing. Medaljer utdelades
vtd 'pectella ullf:illcn som vid invi!!·
nin~en av L:u!guc.dockanalen och statyn
pn Place des Vt('tou·es. Peter Burkc menar
all det var efterviiriden - dvs vss - som
~ungc.ns publicister försökte nå. Medaljer
ull mmnc av vil..tigu händelser grävdes
ner under olika byggnadsverk. t ex Louvren 1665. Ob~crvaturiet 1667 och Port
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Royal 1685. Bilden av kun!!en var också
till mr undersåtamn. i förSta hand hov·
folket och siirskilt högadeln. Även den
utllin~ls~a r.ubliken mr kungens historia
var vtkllg. Är 169!1 fick "lilla akademien"
i uppdrag att ta fram en lista p~ medaljer
som kunde vara lUmpl iga att presentera
för utt:lnningnr.
.. E~' Morslagen s:usning på kungen~ för·
harhgandc var den under lång tid plane·
rade medaljhistorien - kungens Histoire
M~wllique. Projektet påbÖrjades kring
mitten av 1680-talet. Men arbetet gick
lång,amt. så långsamt att Claudc-Fran·
t;oi~ Menestner pil eget bevåg 1689 utgav
en egen mcdaljhi;toria. Hiswire du ro\'
Louis /t> Graud par les mMailles. i\ven
kungen var otålig över att den officiella
medaljhistorien drog ut på tiden. Ar 1702
kom den i en foliovolym. En mindre
påko~tud kvartoutg:\va utkom samtidigt.
l'vfetlailles .mr le.< prillci(Ja!L~ enf iii!IIII!IIIS
de Louis le Gmud. Texten beskriver ock.
s11 "hi~toriska fårklaringar" till dc hände l·
se r \0111 mcd:tljema speglar. En andr:•
uppla~a utgavs !lr .1723. åtta år efter kung·
en' död. Mcnestnc rs bok korn ocksil ut i
en :mdra upplaga redan 1693 men med
ändrad titel.
:ira ett ~kel \Cnare hade Gustav III
detta verk ~om fårebild när han planerade
ut g1\van :tv det magnifika verket Sh'ick·

" Hyllningen m· Ludl'igjiras".
1i1ellllansch 1ill Akademielis iVIcldaille.f...
1702. grm•yr m· Louis Simomwau
l'jll•r e11 1eckni11g tn· Noel Coypt!l.
Bri1ish Library·. Londo11.

fJ<'IIIIill}llll' öf•·er de fti mämsta lliillde/.1'<'1'

som tillitlim Kouuug Gustaf /ll:.s 1/isto·
ria. Sc om samblllldet hänned Myntka·

bincttct~

utställningskatalog Gustm· 11/:s

metlaljlliswria ( 1992) och i SNT 1992 s

2!l ffsamt SNT i995 s 174fr.
S:uum:mfattn ingsvis kan sägas att Pete r
Burkcs arbete !ir en spännande !:isning
och ger perspektiv som ökar röNtild~n
fOr den $kildradc tiden. Den anbefalle~
v:mnt ror den intre~crade.
Görall ll'ahlquisl

OBS ! Kom iltåg
lmkbytardageu i foreuiugeus
lokaler 4 mars!

LUNDS MYNTHAN DEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDER AR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
( Uflflt:il• samlarområde1
Klostergatan 5. 222 22 LUN D
Tel och fax o.t6-1 4 43 69

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

BOK & ANTIK AB
Box 2031, 191 02 Sollentuna.
OBS! Nytt telefonnummer ;

08·510 12818

53

Ulla Westermark
hedrad
En förniimlig utmiirkelse har tilldelats allas vår Ulla Westermark.
Stockholm. expen på framfiir allt
antikens mynt och f.d. chef för
Kungl. Myntkabinenet. The American Numi:.matic Society, ew York.
har iirJt henne med sin Arrirer M.
Htmtingdon-medalj som erkiinsla för
fram~tacnde insatser under manga år,
bl.a. som ledare för Internationella
Numismatiska Kommissionens syllogckommitlc.

SVENSKA
April

UTLÄNDSKA
Man;

Apri l

Vi gratulerar hjänligt!

3

~lUnchen.

4-5
6·8

Chic:1go. Pontcrio
New York.
Rowcrs and Merena
Zil rich. Numismatica
Ars Classira
New York. Slack ·s
Sydncy. Noble
Basel. MUnzen und
Mcdaillcn AG
Mtinchcn. l'anin
Bruxclks. Eben
Bus,um. Schuhn:m
Fr.mkfun. Pcus
l':lri,. Vincl1on
Miinchen. Gicsscncr
MfinU.andlung.
AncicnL'
Miinchcn. Giessener
MOm:handlunJ;.
Gcncr.ll ,ale

Gicsscncr
MUn1J1andtung
4
London. Spink
5
London. Vecchi
6-7 Baltimore.
Bowcrs and Merena
lt-t4 Osn:1briick. Kiinker
15
Helsingfors, 1-!olmaslo
17
Paris. Bourgey

8-10
9
9-1 0
11-12

Myntklubben
Skilling Banco
13/:1.

17-1&
19
21-22
23-26
28-29
29

År.>IIIÖtC.

l0/-t Jan

Appclqvi~t:

01'11 mrtMtido

iirlll!l fltl_l'lllllillgl.'/1.

ApriL Bu~'rc~a till Frimynt i llchingborg. Bokning genom Roger Lind. tcl.
O13-12 22 62. Pris ca 175 kr. Sc :m non'
~id.

Historien går igen ...

19-20 Stockholm. B. A11lström

30

55.

15/5. Miilc med summering av dcng:\ngna s!bongcn ~amt planering fiir hihtcn
och n!i~ta vk

Rätta svar på
fn·tgcsportcn i SNT I • 97
Fdtgn
l.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
Il.

12.

54

Svar
2
2
2
2

x

UTLÄNDSKA
M:1r'

1-2 Munit:h Coin Convention
15-19 46ih tAPN General
A.'~c•nbly in Tunisia

Strandbergs Mynthandel AB
&

x

Stort fynd av
medeltida guldmynt
Förra året patriiffades en stor senmcdeltida guldskatt i Regcnsburgs
gamla judiska kvaner vid Ncupfarrplatz. Den bestod av ca 400 ungerska
gyllen frnn 1300-talct. Skatten låg i
två :.öndriga lerkärl. Ytterligare undersiikningar var inte utan resultat
- ännu ett lerkärl påtriiffades. fullt
med guldmynt. men dessa har Hnnu
inte kunnat skiljas fdn varandra.
Undersökning pågår vid Staatliche
Milnt-~anunlung i Milnchcn.
Den :.tora fOrmögenhet dc många
mynten utgör hade - att döma av
mymcn~ prcliminiira bestämning legat !Unge i jorden niir judarna rordrev~ fr~n sill kvaner 1519 och d..:ll:t
förstiirdc~.

Enligt MiinzenRevue l l l 1996.
som har ~: n artikel om skallen, p~g~r
just nu en strid mellan staden Regcnshurg odt upphillaren om ditten
till crsHIIningen. Lagen Hr tydligen
inte s~ solklar som i Sverige.
LLt

Aktiesamlaren AB

köper ocb säljer
M)11t, sedlar, medaljer, ordnar,
gamla akticbrcl', iiltlrc handlingar nun.

2

Pengurs vikt
Dc bulgariska mynten ligger illa till.
Dc är mer viirda som återvunnen
metall ~in som pengar.
Dagl>tidningen Kontinent i Sofia
meddelar att många handlare nu
smiiltcr ner sm:lmynt.
Valutan. /e1: är så lite värd att ett
kg cnlcvslnynt har ett dubbelt sa högt
v:irdc smn metall iin som pengar.
Om den bulgariska centralbanken
återkallar alla de 205 miljoner cnlevsmynt som lir i omlopp och sutjcr
dem till metallvärdet. har tidningen
riiknat ut att banken skulle göra en
ren vinst pa motsvarande två miljoner kronor.
DN 201 1 _97 D

Arscnalsg:ttan se, IJox 7577
l 03 91 Stockltolm
Tel: 08-61 1 0 1 10.611 58 20
Fax: 08-611 32 95

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs

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

SNT 2 ·97

NUMISMATISKA
FÖRENINGEN
I FINLAND R. F.

: l..

med
SAMLARMÄSSA
&
ANTIK
26-27 a pril 1997 klll.OO -17.00

JOO -talet utställare samlas i
Idrottens Hus, Helsingborg

Från gammal S1·erige-samling i Finl:md:
mest riksdalcm1yntmen även klippingar mm.

Böcker, a ntikviteter, möbler,
gamla ting, mynt, frimärken, ur,
smycken, porslin, vykort mm

Katalogen utkommer cirka den 10 april ocb
kan !Je.,·tiillas genom all sända 50 kronor i kurer/.

FORTLÖPANDE INlÄMNING
TI LL VÅRA 4 AltliGA AU1'-'TIONER
Du som fliruf lä mna f obj~kt till oss:
Kom g:ima n1«i Rl<t!
Du som hiuills im~ liim1111f lltigot:
pröw. oss!
Din;:a ohjc~c bjtul\ uc cill vlr världsomspännande kundlucu, "om .u incr~t:td :w )å••.il
AfYNT s.um frlnurlcc:n. br('v. h.1frc-n$ vykon.
turKhkri(l<'t t.Kh Jkliebrt\' mm.

Du k•n •lhid •·•r• >.~kcr pl m O högsta möjliga
priMr fhr l>iu m.ucriJI, llin crygghct lr ~n
vi h.u 80·&riJ: c rfannhc·• och finner glädjt i ;att
hj.tlp.a \ l.r.1 kundt"r 1ill m;u:im;ah re:sulr.at.

l)o.J\hc:m t!( h ~d\·ok.1•cr anlit-ar ofta oss.

' -:-.:.' .

FriMynt 97

med bl.a. omfauande svenskt material:
sex dukater fr:in 16Jt (Erfurt) till 1813. hl. a. 1749
27 st. 20 kronor i guld 1873-192'>.

l ---__ AUKTIONER

~
/.,:

anordnar stor auktion 26.4.1997 i Baldcrs s:tl,
Alexandersgatan 12, Helsingfors

~TERNATIONELLA

:. :"

.

,~

Auktiunsförriiuaren Hannu Männistö
iir antriiJThar i foreningens klubblokal
tisdagar kl. 9-13 och torsdagar kl. 13 -17.
tel. .558-9-66 22 81.
Adn..~: Unionsgatan 6 A23. 00130 lfclsingfor..

Helsingborgsutställningar
Leif E Nilsson AB
Bogesundsgatan 28
256 55 Hels ingborg
Tel 042-29 25 60, Telefax 042- 29 78 55

KÖPER
SÄLJER

VARDERAR
Kvalirersauktioner
två gånger per år
~ AH LSTRÖMS ~

~~ MYNTHANDE~~ff}
~ ~IAJirti &TI\AIIITIO'i/, ~
~- , 1ft!_tV!}

~

GRATIS ltÅDGIVNlNG!
Ring gärna!

~

08-678 3217

--..

f.AX 08 -67819 39

MYNTKOMPANIET
nirger J orisgatan 8, 3 tt
t l oi 3-i STOCKHOLM

Sl'T 2 · 97

1J

·,

_• •; ..

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
omnalrnstorg l. lir.
13ox 7662 103 9.t STOCKHOLM
TEL: 0~· 1 0 10 10 FAX: 08-678 77 77

HÅKAN WESTERLUND
MYNTliANDEL

KÖPER • SÄ LJ ER • li VTER
MVi'T • SEDLAR • ~ I EDALJER
Spec. sedlar
Hellliar bra ftir sedlar ftirt• /930

Vasagatan -12
111 20 STOCKHOLM
TEL OR-4 11 O!! 07

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

/:*'
~ l~-1 ~
~~~

Öppenide r
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Rege ringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·4 11 5081
Fax. 08-41 1 52 23
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AUKTION 55
BERZELll TERRASSEN • Lördag 19 och söndag 20 april 1997
SvERIGE bl.a. ST EN ST URE d.ä. 1/2 örtug 1478 ( 1778) RRR;
GUSTAV Il ADOLF 3 riksdaler u.å. RR, 2 riksdaler u.å. RRR, 20mark u.å. RRRR,
8 mark u.å. UNI K i privat iigo, l /2 riksdaler 163 1 med skärpknut RR;
KARL Xll dukat " 1706" Paykull RRR, 4 daler SM 17 17 R;
FREDR IK l dukat 1721 RRR;
ADOLF FREDRIK dukat 1753, 1770 Smålands vapen RR, Semlan daler 1752 R;
GUSTAV lll pojköre 1772, 5 kopek 1787 (2 ex.);
KARL XV riksdaler riksmynt 1862 RR, 25 öre 1862 RRR;
SEDLAR

UTLi\NDSKA GULD- OCH SILVERMYNT

A NTIKA MYNT

MEDALJER

ORDNAR

Katalog erhcllles enklast genom insiiuning av Kt: 125:- pä postgiro 3003 - l

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
Norrmalmstorg l , l t r.
Box 7662, 103 94 Stockholm
Te l: 08- 10 JO 10 • Fax: 08-678 77 77

SVENSKA NUMISMATISKA FORENINGENs

Auktion nr 135
äger rum den 15 maj 1997
Medaljer och polletter ur Sven Svenssons samlingar
Numismatisk litteratur
Till auktion nr 1.36, som kommer att äga rum i sept/okt 1997, kan tyvärr
inga litteraturinlämningar längre accepteras. Övrigt material kan tas emot endast
efter godkännande av auktionskommissarien.

085! Ingen inlämning till SNFs kansli kan ske utan
auktionskommissarien s godkännande.
Upplysningar kring inlämning och inlämningsvillkor lämnas av auktionskommissarie
Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 Uppsala. Tel / fax: 018-54 83 42. Mobil: 010-279 09 86.
Personsökare (säkrast): 07 49 -100 956.

