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Mynt på det självstyrda Aland
Av Martin Ekman
e självstyrande öarna Jersey,
Guernsey. Isle of Man och
Färöarna har sedan ganska
länge egna mym och/eller sedlar. De
är utgivna i överensstämmelse med
Storbritanniens respektive Danmarks
myntlagar men med symboler mr
den egna kulturen och självstyrelsen.
l n ~gra artiklar i Svensk Numismatisk Tidskrift för flera år sedan (se littcraturlistan) har jag behandlat myntoch sedelutgivningen på dessa öar.
Åland aknade då egna mynt och
sedlar.
Sedan 199 1 finns särskilda mym
av delvis omstridd karaktär utgivna
även for det självstyrande Åland. De
är ämnet for denna artikel. Som bakgrund till den kontroversiella frågan
om åländska mynt måste för~t något
sägas om Ålands speciella folkrällsli!!a ställnin!!.
-Ålands internationella särställ ninl!
går till baka till 1856 års Ålandskon"::
vention. enlil!t vilken Åland är cll
demilitariserat område. Det är en
följd av freden i Paris efter Krimkriget mellan Ryssland på den ena sidan och främst Storbritannien och
Frankrike på den andra.
Mot fårsta världskrigets hlut uppstod en konflikt om huru vida Åland
skulle tillhöra Sverige eller det från
Ryssland lösgjorda Finland. Konflikten löstes 1921 genom Nationernas
Förbund på så säll all Åland tillföll
Finland mot att Åland erhöll självstyrelse. Samtidigt slöts ett utvidgat
avtal om Ålands demilitarisering,
192 1 års Ålandskonvention. l samband med självstyrelsens infOrande
fOrklarade Finland all denna 1.kulle
göras så fullständig som det var
möjligt utan att Åland blev en helt
självstkindig stat. l enlighet med detta utvidgas självstyrelsen stegvis. senast i samband med antagandet av
Självstyrelselagen av år 1991 . Sjlilvstyrclscn innebär bland annat att
Åland har ett eget parlament, Lagtinget, och en egen regering. Landskapsstyrelsen.
Alnnd är representerat i Nordiska
Rådet. Enligt det så kallade Ålandsprotokollet har Åland liven en speciell ställning i förhållande till Europeiska Unionen; i vissa viisentliga
avseenden står Åland utanför EU.

D

Åländska mynt i daler / mark
Ålands invecklade men också intressanta mynthistoria börjar 1991.

28

Fi~:11r l . JlianJ: JO. 50 och JOO
da/('r/mark 199 1.
(Srii r.WI dt•lrn m· 11pp/agtm nN I.vmlllt.)

då Ålands Penningau10matförening
skulle ge ut tre mynt i valörerna l O.
50 och l 00 åliimlska daler l O. 50
och 100 finska mark. Åtsidan förcställer t lands v:1pen. har namnet
"Åland'" och valören i daler. fn, nsidan återger 51lindska segel fartyg och
samma valör i mark (figur l).
Ålands Pen11ingautomatfiirening
är en offentli gdittslig organisation.
som enligt ~ Wndsk lag har monopol
på spelverksamhet mot att vinsten
används för sociala och kulturella
ändamål p~ Åland. Tanken var att
mynten inte skulle kunna klassificeras som betalningsmedel i juridisk
mening, eftersom utgivaren var en
fören ing och ut form ni ngen starkt
avvikande fr~n officiella finska
mynt. Dc !tländska mynten skulle
alltså inte strida mot finsk myntlag.
som gliller även på Åland. l praktiken
skulle dc dock fungera som mynt; dc
åliindska bankerna hade mrklarat sig
villiga att ta emot dem.

=

myntutgivningen gick
Inför
Ålands Penningauwmatförening ut
med ett erbjudande till alla åliinningar om att till förhöjt pris köpa en
uppsättning '"förstadagsmynt"' med
mndskriften '"Ålands första mynt 26
04 199 1". Av Ålands totala befolkning på 24 000 personer beställde
inte mindre iin 12 500 sådana förstadagsmynt!
När nyheten om den åländska
myntutgivningen offentli ggjordes
ledde den till ett våldsamt rabalde r
bland myndigheterna i Finland. Finansministeriet. Finlands Bank. Tullen. Justitiekanslern, Högsta Förvaltningsdorn. tolen och Centralkriminalpolisen engagerade sig för att försöka stoppa det hela. Det som bidrog
till denna oproponionerliga insats
tycks ha varit den kraftfull a lanscringen av mynten: i pressmeddelandet om mynten pre enterades nämligen dessa som "'Ålands nya valuta'·.
vid sidan av den finska marken.
Dessutom ans5gs Ålands Penningautomatförening stå under överinseende av Ålands Landskapsstyrclse.
På utgivningsdagens morgon beslöt Ålands PcnningautomatfOrening
efter skarpa påtryckningar från dc
finska myndigheterna au får säkerhets skull skjuta upp utgivningen av
mynten. Efter n ~gra månaders juridiskt kaos i den invecklade frågan
slutade det hela med en överenskommelse mellan utmattade linska och
ållindska myndigheter: mynten överlämnades till Finlands Bank, som
skulle smälta ner dem och i stället ge
ut ett jubileumsmynt för Åland till
70-årsrninnet av Nationernas Förbunds beslut i Ålandsfrågan. Dessutom skulle Ålands Penningautonlatförening gottgöras ekonomiskt.
Under tiden fortgick de juridiska Ull dersökningurna av om någon hade
handlat olagligt, men så småningom
lades undcr.;ökningarna ner utan att
något brottsligt hade kunnat p~vi sas.
Då var emellertid mynten redan nedsmlilta !
Idag tOrde endast ett fåtal av dc
ursprungliga mynten vara i bchMI.
En uppsättning visas på Ålands Museum och en hos Ålands Penningautomatförening.

Åländsk-finskt mynt i mark
Efter beslut av säviii Finlands Bank
som Ålands Landskapsstyrelse utgav
Finlands Bank (Myntverket) senare
SNT 2 · 99

Ålands självstyrelse. Detta är alltså
inte avsett för cirkulation, men det
mottas av bankerna för inväxling.
Motivvalet Ur (även denna gång)
niistan identiskt med Ålands Penningautomatföre nings mynt på l 00
daler: det som frUmst skiljer. utöver
valören. är tex ten "Ålands självstyrelse 75 tir" invid kanan amt namnen "Finland - Åland" under segelfartyget. Detta jubileumsmynt har
alltså genom landsnamn och språk
givits en tydligare åländsk karaktlir
iin det tidigare jubilcurnsmyntet.

under 1991 ett jubileumsmynt för
Åland i valören 100 mark. Motivvalet lir näs tan identiskt med det
på Ålands Penningautomatförenings
l 00-dalerm ynt: valören i daler under
Ålands vapen är dock ersatt av årtalen 1921- 199 1 och runt segelf:1rtyget
står ''Finland - Suomi".
Även detta mynt blev omstritt;
resultatet mottogs med besvikelse
bland åHinningarna. För det första
var valören och storleken sådana att
myntet i praktiken inte kunde användas i handeln. Ålands Landskapsstyrelse hade föres lagi t att Hven Higre
valörer skulle präglas. men detta
mot~atte sig Finlands Bank. För det
andra ansågs texten Finland - Suomi. speciellt den finska namnfom1en.
ge myntet kar.1ktären av ett finskt
mynt snarare än ett åländskt. särskilt
som finska inte är officiellt språk
p& Åland. Ålands Landskapsstyrelse
ansåg med stöd av Självstyrelselagen att endast svensk text skulle
förekomma på ett åländskt mynt.
men detta accepterade inte Finlands
Bank.
Åländska fårjemynt i d aler
Med godkännande av Finlands Bank
gav Alands PenningautomatfOrening
1994 ut tre "t:irjemynt" i valörerna
10. 50 och 100 daler. som tidigare
likvtirdiga med mark. Dessa är allts&
inte avsedda for cirkulation på land
och mottas inte a,· bankema där: däremot är de gångbara som be!.alningsmedel på de stora fårjoma i Ostersjötrafiken mellan Sverige. Åland och
Finland. De används -parallellt med
finska mark och svenska kronor och
kan växlas mot dessa valutor p:l fartygen.
På de sa dalermynt har. i jämf<irclse med deras f<iregångare. Alands
vapen krymplS och till stor del crsatlS
med en kana över Åland med angivande av latitud (parallellen 60°)
och longitud (meridianen 20°): i
övrigt påminner fårjemynten om de
ursprungliga mynten (figur 2). Kartor är ovanliga på mynt och kombinationen med en positionsbestämning f<irekommer nog för första
gången här; tillsammans med segelfanygen symboliserar detta öriket
Åland som sjöfartsnation.
Åländsk -finskt samlarmynt
i curo
Efter överenskommelse mellan Finlands Bank och Ålands Landskapsstyrelse utgav Finlands Bank (Myntverket) 1997 ett ··samlannynt .. för
Åland i valören l Oeuro i form av ett
jubileumsmynt till 75-t.rsminnet av
SNT 2 · 99

Figur 2. ,Iland: lO. 50 och 100 daler
199.J. (Uppla!la 50 000 CXI'IIlflllll:)

Fra mtida mvnt och sedlar
fOr Åland .
Som fmmgått ovan föreligfer i grunden motstridiga önskemal fron åländsk respektive finsk sida: egen
;\ländsk utgivning av cirkulerande
mynt i daler respektive ingen utgivni ng alls av cirkulerande mynt för
Åland. RcsuluHct hittills är ett antal
mynt för Ål:md av vilka inga egentligen kan am•HndaJ.. utom i viss mån
på fårjoma.
Oenigheten om åHindska mynt
bottnar ~likerli gen i deras ~torn symbolvärde. Symboler är betydelsefulla
för alla folk. kanske J,ärskilt för små
öriken ~om Åland. Samtidigt som
det är viktigt att officiella symboler
speglar verkliga förhållanden. är det
viktigt att kon,tatera att avsaknad :1v
officiella ~ymboler för verkliga förhållanden b id mr till att dölja ''erkligheten för onwlirldcn.
En egen 'aluta Urnagot som J>aknar täckning i t- lands rättsliga ~tlill
ning. Uven om vHI ingen på allvar
kan ha trott att den anindska dalern
!.kulle kunna bli en riktig valuta. Men
Ålands själv!>tyrcl!.e är av sådan
omfattning och ~ådan internationell J,tällning att den fOnjänar egna
användbara mynt/sedlar. på samma
sätt som mr F!iröama. lsle of Man.
Jersey och Guernsey.
En övercn~~tiimmclse mellan officiella symboler och juridisk verklighet kunde uppnås genom utt Finland
ger Åland rätt att ge ut egna cirkulerande mynt i fin!.k valuta. mark eller
senare euro. Alternativt kunde till
en början Finland efter överenskommelse med Ålands Landskapsstyrelse ge ut särskilda mynt för Aland.
avsedda att användas i handeln.
(Detta skulle vara ett parallellfalltill
utgivningen av :1Hindska fri miirken
innan Åland fick ett eget postverk.)
Dessutom bör även åländska jubileumsmynt kunna utformas för cirkulation i handeln. till exempel till
80-årsminnct av Ålands sjiilvstyrel-

-

29

se 2002 och till 150-årsminnet av
Ålands demilitarisering 2006.
Man kunde också tänka sig att
låta den nu till färjorna bundna dalern cirkulera fritt inom Åland. på
villkor att den inte presenteras som
en officiell valuta. Den ofticiella valutan skulle alltså vara marken eller
senare euron, medan dalern skulle
fungera som ett halvofficiellt betalningsmedel inom Åland. Denna möjlighet tycks dock än så länge vara
politiskt känslig.
BeträtTande sedlar har diskussioner tidigare förts mellan Åland och
Finland om sådana i finsk valuta
men med åländska motiv. Situationen kommer här att kompliceras av
euron, men en del av euro-sedlarnas
baksida är tänkt au reserveras för
nationella motiv, varför även åländska euro-sedlar borde kunna komma
ifråga.
Med ovanstående lösningar skulle
åländska mynt. och eventuellt sedlar.
fungera som symboler för självstyrelsen på ett sätt som borde uppfattas
som en rimlig åtcrsRegling av A lands
verkliga ställning. Äland skulle därmed upphöra au vara den enda av
dc självstyrande öarna i Nordeuropa
som saknar egna fullt användbara
mynt eller sedlar. Med tanke på såväl
Ålands internationella särställning
som det betydande folkliga stödet
vore det märkligt, om en lösning med
någon fonn av egna åländska betalningsmedel inte skulle vara genomförbar.
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Johan Liljencrants och myntrealisationen 1776
usta:' nl :s regc~it~gstid var en
ttd full av nya tdeer och strävanden. Upplysning var dess
lösen. Snillrika författare gisslade de
fördomar och missbruk som rådde
inom kyrka och stat. Ä ven kungen
själv var påverkad av dessa tankar,
även han ville gälla för en "filosof
på tronen" och ivrade varmt för upplysning och refonner. En av Gustav
lll:s första åtgärder var förbud mot
använd ning av tortyr. En hovrätt för
nordliga Finland inräuades i Vasa.
Den fria yttranderätten i skrift bekräftades genom en ny tryckfrihetsförordning. Den viktigaste åtgärden
var dock myntväsendets ordnande.
Utan egentligt inu·esse för tinansfrågor och utan någon begåvning för
ekonomiskt tänkande, hade Gustav
III redan från början insett vikten av
att myntväsendet, som befann sig i
en hopplös oreda vid frihets tidens
slut, blev ordnat och statens fi nanser sanerade. En hemlig kommission
tillsattes av kungen redan hösten
1772 för att utreda frågan om myntväsendet och en eventuell realisation
av bankens sedlar. Medan kommissionen diirvid i sin helhet kom till ett
negativt resultat, var det en ledamot.
det nyadiade kommerserådet Johan
Liljencrants, som hade en avvikande
mening. Denne uppkallades av Gustav m i konselj, där han förklarade,
att en myntrealisation var möjlig.
Med sin skarpa blick insåg kungen
att Liljencrants var en duglig och
insiktsfull man. Han fick göra en
kortare utredning och tick därefter
uppdraget au utarbeta en fullständi gare linansplan och blev i april 1773
sekretcrare för den nyinrättade handels- och finansexpcditionen. Den
skulle handha ärenden som gällde
myntväsen. allmänna krediten, penningrörelser och kronans spannmålsförråd samt även sådana. som hade
att göra med bankväsendet och med
kronans extra ordinarie inkomster
och utgifter. Kungen gav Liljencrants fullmakt au ta självständiga
initiativ och understödde honom på
många sätt. Han tick sin konungs
förtroende, men betraktades inte som
en vän. Därtill var han för lågbördig
och dessutom till hela sitt väsen alldeles för olik kungen. Fastän han i
praktiken var Sveriges finansminister. fick han vid hovet inte äta vid
kungens bord.
v;m var då Johan Li ljencrants?
Han föddes 1730 i Gävle. Hans föräldrar var prosten Anders Westerman

G

och Maria Christina Gvllcnkrook.
Han kom alltså från ett prästhem men
tillhörde på fädernet en utpräglad
borgarsläkt Hans farfar och dennes
bror hade varit järnhandlare i Stockholm. Från Gävle flyttade han tidigt
till Uppsala för att studera. Studierna gällde, som Liljencrants senare
s.krcv, "dc ämnen som hörde till
allmänna hushållningen". Han hade
många berömda akademiker som lärare, tex OlofCelsius (historia), Pehr
Wargentill (algebra och geometri)
samt Anders Berch d ä (ekonomi).
Som så många sudenter fick han göra
studieresor. Den första, under sommaren 1757. gick genom Sverige.
Den leddes av Berch själv. Våren
1758 gick nästa resa. Denna gång
till Frankrike, Italien och Nederländerna. Alla intryck och erfarenheter
nedtecknades noggrant i olika memorial. Bl a föreslog han en friare
religionslagstiftning i Sverige. Främsta orsaken till detta var statsekonomiska skäl. Nästa utlandsresa företogs under ett par höstnulnader 1763
och gällde främst England.
Mössorna kom till makten vid mitten av 1760-talet. Detta resulterade
bl a i reduktion av löner och ämbeten. Liljencrants (som då fortfarande
hade efternamnet Westerman) hade
en tjänst som handelsintendent. Denna tjänst indrogs och han tvingades
söka sig åt annat håll. Han blev kommerseråd. Av stor betydelse för hans
vidare karriär var au han tidigt fick
beskyddare i bröderna Scheffer, särskilt Carl Fredrik som till sin ekonomiska åskådning närmast var fysiokrat och en av hovpartiets främsta medlemmar. Liljencrants adlades
1768.
Liljencrants gjorde handelsbalansberäkningar med anslutande kommentarer för det statsfinansiella läget för åren 1769 och 1770. !·lans
främsta teser var att åkerbruket borde upphjälpas, brännvinsbränningen hejdas, tobaksodlingen förbjudas
(alternativt avgiftsbeläggas), spannmålshandeln friges och en myntrefonn genomföras. Den sistnämnda
var lika nödvändig "som vatten för
en uppkommen vådeld". Dessa aktstycken överlämnades till Kungl.
Maj:t 13 juli 1772, en månad före
statsvälvningen. Det var denna som
gjorde att Liljencrants fick komma
med i den hemliga kommissionen
som skulle komma till rätta med rikets finans- och penningverk.
l januari 1774 framlade LiljenSNT 2 · 99

Jolum Li/jencrtllllS.

Mtll11ing av Lorens Pasc/1 d. y. SPA.
Repn~(olo: Jan Eve Oi.H0/1, KMK.

erarus för Gustav Ili sin stora finansplan. som i främsta rummet rördc tin ans- och myntväse ndets ordnande men även omfattade rikets
nliringsliv i det hela. Liljcncrants delade. som redan niimnts, den ekonomiska åskådning som Carl Fredrik
Schcffer hade - den fysiokratiska.
Denna inriktning hade kommit på
modet i Frankrike på 1750- talet
genom sk riftställare som Quesnay.
Toumay och Mirabeau d ä. l motsats
till merkantilisterna ansåg fysiokraterna råvaruproduktioncn, s~irs kilt
jordbruket, såsom den förnlimsta klil lan för den nationella rikedomen och
denna närings uppmuntrande Qch
höjande såsom huvuduppgiften för
en su nd ekonomisk politik. l Sverige
hade redan under slutet av frihetstiden dessa ideer förts fram av Scheffer, Nordenerants och Chydenius.
Liljencra nts avsåg att fortsätta på
denna vUg, och kungen delade även
i detta fall tidens upplysta krav.
Den fr;imsta uppg iften var att
bringa stadga och ordning i rikets penningväsen. Ständerna hade
övcrHim nat myntfrågans lösning åt
Kungl. Maj:t och bankofullmäktige.
Den utelöpande sedelmassan uppgick i början av år 1774 till omkring
120 mi ljoner daler k. m. , under det
att bankens förråd av metallisk valuta
och vkix lar belöpte sig till endast 3
miljoner rdr specie eller mindre än en
fjiirdedel av sedlarnas nominella
värde. Bankens fordringa r översteg
visse rlige n betydligt dess skulder,
sedelskulden inberäknad, men dessa
fordringar var inneståe nde hos kroSNT 2 · 99

nan e ller enskilda låntagare och kunde inte så liitt realiseras. Kro nans
skuld i banken uppgick till omkring
9 milj oner rdr specie, för vilkas förrUntande oc h amortering flera av kronans frlimsta inkomster var lämnade
som hypotek.
Det projek t, som Liljencrants i
januari 1774 fram lade för kunge n.
gick ut på att kronan skulle likvidera
sin skuld till banken !!enom en större
kvantitet s ilver, som skulle uppl ånas
utomlands, och andra reella förm åner, varefter banken med dc silvermcdel kronan berett och banken sjiilv
kunde åstadkomma skulle inväx la dc
utelöpande sedlarna efter 72 marks
kurs, d vs till hal va namnvärdet.
Della förslag innebar visse rligen en
bankrutt såtill vida, som banken gav
sedelinnehavarna endast hälften av
deras nominella fordrdn och kronan
å sin s ida bjöd banken ungeflir halva
beloppet av dess fordran. Men vad
sedelkurse n betrliffar, hade denna
redan en längre tid varit uppe i 72
mark eller mer. och en inväxling till
parikurs ~ku ll e faktiskt inneburit en
fördubbling av sedelvärdet, som endast ås tadkommit nya rubbningrar i
uffårslivet och utgjort en opåriiknad
och obcrlittigad vinst för de tillfiilliga innehavarna av sedlarna. Bctriiffandc kronans anbud är det klart. au
den föreslagna real isationen. som endast med kronans medgivande kunde
komma ifråga. borde komma statsverket och ej banken till godo: dessutom betal ade statsverket sedan lång
tid antingen ingen eller endast e n
mycket låg ränta och även den årliga amorteringen var obetydlig, varför bankens fordran hos kronan i
själva verket ej var värd mera än en
del av nomina lbeloppet
Sammanfattningsvis: Banken satt
inne med metallisk valuta och väx lar.
beräknade till mindre än en fjHrdcdel
av dc utelöpande sedlarnas nominella viirdc. Dess fordringar översteg
dess skulder men var s~•åra att re<~
lisera, då dc var innestående hos
kronan e ller hos enskilda. Det gä llde
nu att dels indraga den gamla sedelstocken och nyordna rikets myntväsen, dels reglera kronans sk uld
till riksbanken. Liljencrants förslag
väckte långa och bekymmersamma
underhandlingar mellan regeringe n
och bankofullmäktige, vilka först efter kung liga påtryckningar förm~d
des gå med på rorslagen.
Under år 1775 fastställdes sedelkursen till 72 mark, och banken ålades att företa de nödiga förberedelsern a till realisati onen. Av viisenttig
vikt för planens fram gång var, att

Liljcncrants lyckades i Amsterdam
erhålla en nyll stort lån på fördelak tiga villkor, varige nom kronan blev i
stånd att fylla sina förpliktelser. Inte
desto mindre sökte bankofullmäktige
i det längsta uppskjuta företaget, ty
silverfonclen. vanned sedlarna skull e
inväxlas, uppgic k inte till ston över
hälften av vad som skulle inlösas.
Della var onekligen en ganska svag
grund, och ogyn nsamma handelskonjunkturer, en tillstötande ny missväxt eller annan olycka kunde göra
hela realisati onen om intet. Lilje ncrants drev emellertid djärvt på i
övertygelsen o m verkets nödviindighet. och den 27 november 1776 ut kom den vik tiga förordningen om
myntrcalisationen. Den l januari följande år skulle inväxlingen av dc
gamla sedlama mot specieriksdalrar
eller därpå lydande nya sedlar ta sin
början.
Enligt den nya förordningen var
silver hädanefter uteslutande rikets
mynt, och koppar användes endast
till skiljemynt. Specieriksdalern, som
till skrot och korn förblev oförändrad. skulle utmyntas i hela riksdalrar
eller bråkdelar därav intill 1/24 rdr.
På riksdalem räknades 48 skillingar
i koppar. p~ vatjc skilling 12 run stycken. Räkninge n i daler s.m. och
daler k.m. skull e upphöra och a lla
där på lydande sedlar och kopparmynt beräknas så. all 18 daler k.m.
eller 6 daler s.m. utgjorde l rdr sp.
Det visade sig snart. all Johan Liljencrants räknat räll. Ingen rusning
till banken iigde rum och allmänheten tog med fullt förtroende dc
nya sedlarna. Utmyntningen av silver fortgick ostört och silverförrådet
visade sig fullt tillräckligt. Efter några år kunde realisationens framgång
anses tryggad. Det var en högst väls ignelsebringande reform, som gav
ordning åt det sve nska myntväsendet
och därigenom stadga åt hela aff.irslivet. För statsverket var reforme n
inte mindre b~:tydande. Slutlikvidcn
mellan banken och kronan ägde rum
i januari 1779. sedan ständerna g ivit
sitt bifall därtill. Kronan hade då från
slutet av 1772 överlämnat till banken
omkring 4 300 000 rdr s p., dc återståe nde 4 750 000 rdr sp. avskrevs.
Därmed var he la den stora skulden
till banken bort a. Med år 1776 hade
kronan återfått de hypotiserade inkomsterna. varav särskilt den stora
sjötullen spelade en betydande roll
för dess ekonomi. Eli enskilt bolag
övertog upptagandet av tull och accis
genom ell för kronan förmånligt arrende. l sa mmanhang med realisa-

-
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tioneo återställdes slutligen kronans
äldre penningrämor till deras ursprungliga belopp före seddmyntets
värdefall. i det att dessa räntor fonfamnde skulle utgå efter den gamla
normen, att 3 daler s. m. gick på en
specieriksdaler. Den icke obetydliga
förhöjningen av kronans inkomster.
som härigenom kom till stånd. an·
vändes till den ovan omtalade löneförhöjningen.
En annan refonn som delvis hörde
samman med 1776 års mvntre<tlisation glilldc Rik. gmd~kontoret. Detta.
som sedan 1768 lytt under statskontoret. ~kildcs från denna inr'.ittning.
erhöll benämningen riksgäldsdirektionen och uteslöts ur rihswten.
Statsgäldcn skulle nämligen. ~om
Liljencrant.:. 1813 betygade. inte inblandas i förvaltningen av kronan~
inkomster och utgifter. vilka borde
regleras efter e1l årsvis uppgjord
"stat".
Flera för rike t vikti!!a funktioner
hade samlms till Liljcncrants person.
Han var linanssuussekreterare. styresman i riksgäldsdirektionen. leda·
mot av briinncridirektionen. förvaltare a\ den till brännerier och annat
erforderliga spannmålen samt sedan

. .

juni 1778 chef för statskomoret. Som
frUm~tc fiirctrlitlare för skedeb ekonomiska reformw rksamhct avtackades han under 1778 års riksdag högtidligen av Gustav III. Johan Liljcncrant.; skulle liven i fort sUttnin ~cn
göra Iletydande insatser för S\"crigc.
Men en sa miiktig man saknar inte
fiender. Särsk ilt Johan Chri~top h er
Toll hade tidigt skarpt ~tngripit Liljcncrant~ l Hhtcn 1786 mfll>tl! han
ocks:\ avg:t IstiiiJet kallade~ han au
intriida bland riket!. råd. och Erik
Ruuth utniimndes till !>latssekn:terarc
i han' Miille. Även d lirefter framt riid·
dc dock Liljcncr.mt!.. som 1789 hlc\'
chef för 1-ommcr!.kollel!ium. ~om
cxpcn i linan~frågor. Så-~elll ' om i
now: mher och december 181O infonneradc han - då 80 ar gammal kronpri1h Karl Johan om IHgct på
den ~vc 11\ka penningmarknaden och
lämnade mrslag pit botemedel. l r
l H12 fick Li ljencrants grevetitel.
Vid ~idan a' l>ina offentliga upp·
dr.1g gjorde Liljcncrants även in ~at ·
'er ~om företagare i r-.taricherg' fajan,bruk och l>Uill jordbruka re pa
1
or~hnrg i Botkyrka. l ~amma !>OCken iigde han ä\ en and r.t g:\rd:tr.
hland den 1778-90 ihcn Sturchuf.

Li ljcncrants var gift t vå ganger: 1766
med Ouiliana Viihelmina Transchöld
och 1789 med friherrinnan Elcon01·a
Sticrnstcdt. Den 22 januari 1815 avlider Liljencrants i Stockholm.
Ekonomihistorikern Eli F. Heckschcr ansåg. alt myntrealisationen
1776-77 "gjorde epok i det svenska
pcnningvUsendets historia". Verkan
diirav blev tyvlirr inte långvarig på
grund av Gustav IJI:s i längden bristande intresse för ett ordnat pcnningvU!-cnde. Under ryska kriget. nUr den
duvarande linansministern Ruuth
~krev och klagade över svårigheten
all Iinna medel. S\'arade kungen med
n1'1gm ord. som inte vittnar om mycket ekonomiskt förstand. även om dc
kanske var avsiktlil!t en mula Hitt·
vindigt fonnulerJd~: "Eftersom det
bara gHih!r pengar. inbillar jag mig.
au det ej behövs annat Un bc~viire t
att t iIl verka dem; jag föreställer mig.
au papper~brukcn i Sverige ej ha
brunnit upp". Han lät också utge nya
pappcr~my nt. dc s.k. rik\gUid~~ed 
larna. och ~å var man vid ~ lutet av
han' regering tillbaka i en ny förvirring pa penningväsendet:. omr-.tde
och med en oerhörd stalsskuld.
lem lVise/m
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Rapport från ICOMON:s konferens i Melbourne
ICOM '98 Melbourne, 18 th Geneml
Conjerence and 19th General Assembl\' ägde rum i Melbourne Con-

ve nticin Center i Melbourne den l 017 oktober 1998. Ca 1400 delegater
från ca l 00 länder dellog i den stOra
konferensen. Från Sverige dellog 36
personer. Det vareu varierat program
som erbjöds samt en mässa med infonnation om el! ston antal australiska museer. Framförallt ,·ar det ny
teknik. interne! och CD-Rom. som
presenterades.
Deltagarna i ICOM uppdelades
efter sina specialinriktningar i olika
grupper. Museitjänstemän från museer med numismatisk och bankhistorisk inriktning ingår i en grupp som
kallas lCOMON. l denna grupp var
vi 41 deltagare, varav två från Sverige (Gunnar Ekströms stiftelse lämnade ett generöst resebidrag). Övriga
dellagare kom från Argentina, Australien. Belgien, Canada, Finland,
Grekland, Haiti, Japan, Kina, Mal.aysia, Mexico, Nederländerna. USA.
Rumänien, Schweiz. Spanien, Storbritannien och Tyskland. Alltså en
bred spridning från hela världen.
Programmet för oss ICOMONmcdlemmar var uppdelat på tre föreläs ningspass med fyra föreläsare i
varje pass samt en exkursinn som
avslutning på dagen. Ä ven kvällarna
fylldes med swdicbcsök.
Föreläsning.arna behandlade olika
numismatiska problem, bilde vetenskapligt och musealt. Aktuella ämnen som "Prcsenting the European
Monetary Union to the museum
public'· diskuterades och den nya
teknikens framgångar i den museala
världen presenterades av Rafael Feria från Madrid i "Navigating the
Internet: Museo dc la Yloneda's Experience·· och av Gareth Williams
från London i "The World of Moncy. CD-Rom Project". Tomas Lautz
frän Köln talade om handeln med
snäckhalsband i Stilla Havs-områd.:t
och Michael Alram om dataregistrering av fyndmynten från den ro merska bosättningen i Carnuntum i Österrike. "The Crcation of the Swiss
Franc'·. "New devclopmcnts of the
China Numismatic Museum·· och
"The nature and underlying Philosophy of the Bank Negara Malaysia Muscum Collection·· visar också
spännvidden på ämnena som togs
upp i föreläsningarna.
Vi gjorde nera studiebesök bl.a.
till Old Melbnume Atfint/Neu· l'vlelboHme Museum. som iir ett .:normt
SNT 2 · 99

ICOMON-delwgare ulcmjlir Old Melbourne Mint/New Melbourne Museum.
l/ju~ kcwym !i/l Ituger sttlr bl. a. 7iwkka Talvio från Helsingfors.

byggprojekt för ett nytt gigantiskt
muscum i Melbourne. Det nya museet ligger i anslutning till T/te Royal
Exhibition Building. Hllr kommer
m5nga museala specialinriktningar
att samsas pi\ en enorm gemensam
yta. Australia New Zeeland Bank.
ANZ-banken bjöd på studiebesök i
sitt museum i nyrustade lokaler på
Collins Strect. Här har man återställt
den gamla banklokalen i viktorianskI!Otisk stil. Banken kallas allmiint
;-;The Gothic Bank ...
På Not e Printing Australia Limited
demonstrerades hela proceduren au
till verka sedlar i plast. Många asiatiska Hinder börjar nu beställa sedlar av Polymerphlst. Dessa ~ed lar
liir h;, lla fyra glinger längre än sedlar av papper.
Vi reste liven till Ballarat. en !!3111 ·
mal guldgrlivarswd som åtcr:Uppbyggts på Sovcreign Hill och visar
hur livet levde~ under 1800-talets
guldrush. Hos guldsmeden fick vi se
processen från guldklimp till guldtacka. Dc visade också hur man präglar mym. l Guldmuseet. som ligger
i anslu tning till Sovcrcign Hill. visas
en utställning om människans urgamla fascination och Wngtan efter
guld. En innehöllsrik utställning där
bl. a. guldmynt från hela världen visas.
Kollegernas förcllisningar och insikten att de problem vi brottas med
liven finns hos andra museer i värJ -

den gav inspiration till utställningar
och nya sätt att lösa problem i Kungl.
Myntkabinettet i Stockholm.
Eva och la11 Wi.w!lm

• quadra
• • •
Klenoder i
Kungl. Myntkabinettet
Ett urval av museets
samlingar presenterade i
exklusiv formg ivning
med bilder i färg , från
Fyrspannet och Arethusa
till Belön ing för snillen

90 kr
Inbunden 150 kr
Ring vår butik
08-5195 5304
och få den hem!
Portokostnad tillkommer

• • • •
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Tidiga medaljer i Australien
Av lan Wisehn
edaljkonsten i Australien utvecklades under andra häl ften av 1800-talet. Nybyggarna hade annat att tänka på iin att
befrämja denna konstart. Någon större konstnärlig verksamhet var inte
heller att vänta av de nya innevånarna: ca sjuhundra straffångar varav
tvåhu ndra kvi nnor och en trupp brittiska soldater. Länge hade den .. nya'"
kontinenten en stämpel som e nbart
straffkoloni. Della faktu m och avståndet till Australien gjorde att
konstnärerna dröjde med sin ankomst. Det finns emellertid undantag.
Den första medaljen tillkom redan
1788. Den kallas \·anligen ""Charlotte-medaljen.. och tillverkades troligenunder resantill sjöss eller en kort
tid efter ankomsten till Botanv Bav.
Fångtransportskeppet Chartoite irigick i den första ~rupp fartyg (sammanlagt åtta) som anlände till Au>·
tralien 20 januari 1788. Denna silvernledalj (nr l). som finn s i ett par
varianter, är graverad och miiter 74
mm i diameter. Atsidan visar Charloue liggande för ankar i Botany
Bay. Frånsidan har en lång inskrift
som beskriver fården från London
till Australien.
Medaljen har troligen tillkommit
på privat initiativ. Eftersom de n har
tillverkats samma år som den brittiska straffkolonin gmndades är medaljen mycket märklig. Kanske rör
det sig om ett av de första europeiska konst verk som till verkats i Atrstralien.
Australiens andra medalj (nr 2) iir
nog mer brittisk än australiensisk.
Den kallas vanligen ..The Sydney
Cove Medallion" och är tillverkad
1789 av lera från Sydney CQve. Medaljen är avsedd att hedra nybyggarna vid denna ort. Leran hade skickats
av guvernören Phillip till Sir Joseph
Banks i England. Banks i sin tur
överlämnade leran till Josiah Wedgwood som liit tillverka en basaltmcdaljong. Wedgwood letade hela tiden
efter Hi mpliga uppslag t iIl nya pro·
dukter. Säkert var det spännande för
många köpare att få veta att materialet i medaljongen korn från denna
avliigsna plats.
Åtsidan visar fyra kvinnofigurer:
Hoppet som uppvaktas av Freden.
Konsten och Arbetet. Åtsidans moti v
kommer från titelsidan av en skrift
somutgavs i London 1789: The Voy ·
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oge of Gm·em or Phillip tu !Jotany
Bay (nr 3). l dag känner vi till endast

fyra bevarade exemplar av denna
medalj.
År 182 1 tillverkades en handgraverad medalj i e ndast ett exemplar.
framställt av ett tillplanat briuiskt
1/2-crownmynt (nr 4). Medaljen va r
en belöning från guvernören Macquarie till James Flood. som tillhörde .. Malc Orphan Institution'' i New
South Wales. för .. the best shoe maker...

Den först a .. riktiga•· medalj som
präglats i Australien iir graverad 1850
av en kopparsticksgravör från Geelong. l-lans namn var Alfred Rolands.
Medaljen iir ägnad skitjandet av Victoria från New South Wales. Den har
mycket låg relief, vilket kanske är
naturligt med tanke på Roiands bakgrund. Medaljens åtsida (nr 5) har
texten: HOW SWEET IS LIBERTY
MATERNAL AFFECTION SEPAR/\TE BUT STILL UN ITED. ADIEU. Innanför omskriften finns en
SNT 2 · 99

rad symboler som var och en har betydelse: fågel, fjäril, händer och solen. För de nesta som kom i kontakt
med medaljen var symbolerna svårtydda. men Roiands ansåg au ''man
måste inte vara en Sibylla för au
förstå dem''. Men uppenbarligen var
inte Roiands helt säker på sin sak.
Han gav nämligen ut eu tryckt kort
med förklaringar som följde med var
och en av dc etthundra präglade medaljerna. Avsikten med delta var au
hjälpa "dc enkla massorna·· att förstå
medaljen. Medaljens fr:insida har en
blomsterkrans runt kanten och överst
en kunglig krona. Innanför kransen
finns texten: COMl\lrEMORATIVE l
OF THE l GREAT CHARTER l OF l
SELF GOVERNMENT l GRANTED TO THE l COLON Y l OF VICTORIA l AUGUST 5 th l 1850.
Skulptören Thomas Woolner anlände till Australien 1853. Han hoppades hiua guld. Efter eu kortvarigt
misslyckat försök au bli rik på guldflilten övergick han till sin egentliga
yrke. Han började fmmställa porträttmedaljonger av lera. Det visade
sig nämligen att många rika australien are var villiga all betala bra (25
guineas) ror en- porträttmedaljong.
Han modellerade minst tolv sådana i
Melbourne 1853 och vnerli2are tio i
Sydney 1854. Inte en enda medaljong är präglad.
Ett flertal medaljer med anknytning till Australien tillverkades i
Storbritannien under 1850-talet. År
1853 präglades i London en medalj
med texten: THE STEAM NAVIGATION A1 D COM1vlERCE OF
THE RIVER ~I U RRAY OPENED
1853. Medaljen är gra\·erad a\· L.C.
Wyon. En annan medalj gjord i London ägnades delstaten Tasmanien 50
år ( IS03- 1853). Det gjordes också
en officiell medalj \'id Royal ~lim
till den stora Melboume-utställnin!!en som öppnades 17 december 185'4.
Utställningen varade under trettio
dagar och -besöktes av
ca'-40.000 personer.
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För an kunna prägla de s.k. Kangaroo Offke-guldmymen 1852 hade
W.J. Taylor importerat en begagnad
myntpress. Denna myntpress skickades till Melhoumcutställningen för
an man där skulle kunna till verka
enklare minnesmedaljer. Det klagades emellertid en del på dåligt utförande och alltför simpel metall. Allmänheten i Australien hade inte
mindre krav än sina bröder och systrar i Storbritannien. Dc önskade också medaljer av god kvalitet och gärna
i nyklassicistisk stil. Den redan
nämnda officiella medaljen till Melbourneutställningen uppfyllde helt
dessa krav.
W.J. Taylor fortsatte att prägla
smärre medaljer och jetonger under
åren 1854-57. År 1857 köpte Thomas Stokes myntprcssen. Han hadc utbildats till kopparsticksgravör i
England. Han hade blivit intresserad
av medaljpr:igling när han besökte
den stora viiridsu tställningen i Crystal Palace 1851.
S10kes första medalj (vitmetall)
var troligen den s.k. Coppin·s Balloon-medaljen (nr 6). På medaljens
frånsida finns bl a texten: AEROSTATIC MEDAL. Ballongen gjorde
regelbundna fårder från Cremornc
Gardens i Melbourne. Den vnr bemannad med ··two daring Aeronauts'"
vid namn Denn och Bro~vn.
Under 1850- talet var gravören
John Craven Thornthwaite ~verksam
i Sydncy, men han graverade främst
pollencr. Han föddes 1820 i Coumy
Cumberland i England. År 18-t9 emigrerade han till Australien tillsammans med sin hustru Ellen. Thomthwaitc avled i Sydney 1893.
År 1855 öppnade Royal .\lim en
lokalt myntverk i Sydney. Avsikten
var främst att man här skulle prägla
guldmynt. Ett år senare beställdes
en medaljpress till myntverket. Den
fa nns på plats 1858. men härdade
medaljstampar måste fortfarande tillverkas i England. Den första medalj
som tillverkades vid Sydney Mint
var en belöningsmedalj (nr 7) som
utdelades till dem som deltagit i försöken au rädda dc ö,·crlevande från
ångbåten "Admella·· som !!ick under
nära Portland. Victoria. Stamparna
till denna medalj graverades av firman Dc Gruch)' & Lcigh.
Den mycket skickliga medaljkonstnären Charles Summers var
,·erksam under 1860-talet. Han skapade medaljer i en helt egen stil och
experimenterade med elektrolysmetoden.
År 1872 öppnade Royal Mint ytterligare eu myntverk i Australien.
Den h1ir gången i Melbourne. Inte
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6.
heller här kunde man fram~tmla
stampar utan beställningarna gick till
London. Det var dock "iktigt för
konstniin:rna och gravörerna i Victoria all d~ nu hade-en plats d:ir deras
arbeten kunde präglas. Från Sydney
an!Hnclc en medaljgravör vid namn
Juli us Hognrth. Han sökte tjiinst vid
det nya myntverket men ans tUlldes
ist:illet av Thomas Stokes. Däremot
knötS E.A. Alunann till m)rntvcrkct.
Han kom från Richmond. som är en
fdron till ~lelboume. och hade J.Om
bakgrund en verksamhet som juvelerare. unnabre och !!T:l\'Ör. A\' dc
t\·å var emellertid Hogarth den blilire
medaljkonstnlircn. Hans första :lrbetc visar en australiensisk urinnc,·ånarc. Den medaljen präglades av lirman Stokes & Martin under Mclbourneutstiillning 1872. Det var kanske det linaste medaljarbetet dillills.
Det var självklan att Hogarth skulle
fa göra medaljema till Victorian In-

ternational Exhibition 1873 (nr 8}.
Förlagorna till medaljerna gjorde~ av
O. R. CampbelL Kombinationen Hoganh. Campbell och Stoke~ & Martin lick också uppdraget att tillverka
medaljen till Melbourne - Philadelphia utst:illningcn 1876 (nr 9).
Ernst Altmanns knrriiir var betydligt lugnare. Han fick ock~•' m;inga medaljuppdrag men dc!>!>a kom
främst från olika jordbruks- och
djuruppfOdningssiillskap. Bc\tlillarna fann~ inte enbart i Victoria utan
liven i övri!!a delar av ö~tra Au'>tmlien.
Under 1880-ta!l!t var Au~tmlicn
inte längre en primitiv utkant av viiriden och stämpeln som strnffkoloni
börjadt: försvinna. En ny generation
kons tnHrer började växa fram. En del
av dessa reste till Europa för all Hira
och söka inspiration. Dc fr1imsta var
Bertram McKennal. Dora Ohlfscn
och Douglas Richardson. 13crtrarn

s:-.-r 2 • 9'>

McKennal studerade vid Victorian
National Gallery Art School innan
han 1882 reste till Europa. Han
~i ck bl a uppdraget au vid George
V:s tromillträde 1910 gravera kungens porträtt till samtliga koloniala
mynt. McKennal graverade också
den olympiska medaljen 1908.
Dora Ohlfsen föddes i Ballarat
men arbe tade huvudsakl igen i Europa. Hon gjorde mest ponräu men det
bästa arbetet anses vara Anzac- medaljen från J 919, som hyllar Australiens och Nya Zealands styrkor under första världskrigeL
Douglas Richardson utbildade sig
i Australien men skulle senare dela
atelje i London med McKennal. Han
är den minst ryktbare av de tre - kanske på grund av all han tidigt återvände till Australien. Åre n 1919 till
1921 arbetade han för Melbourne Mint och Stokes för att försöka
få fram nya penny- och 1/2 -pcnnymynt. Det skulle dock bli MeKennal
som 1921 lyckades mfram dc bästa
förslagen.
SNT 2 · 99

Denna studie avslutas med tiden
fram till första världskriget. Senare
skulle And or och Michael Meszaros.
av ungersk h~irkomst. dominera medaljkonsten i Australien.
Rcprofoto: JEO.
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Aktiebrev från "Bottenhavets pärla"
Av Eva Wiselm

H

ärnösand, residens- och stiftsstad, ligger vid Ångermanälvens mynning. Huvuddelen
av staden ligger på ön Hiimön. HUr
ligger de flesta offentliga byggnaderna. Längs Skeppsbron löper den
långa kaje n där fartyg Higger till.
Hamnen och hamninloppet anses
som mycket bra (Ii g l ).
Härnösand intog i början av 1800talet en rangplats inom skeppsbyggeriets område. Här fanns Härnösands
varv på Kronholmen, där ett s10rt
antal större och mi ndre segelfartyg
byggdes. Varvet förlorade lite av sin
betydelse under ångfartygens första
tid men började små11 all till verka
ån2båtar. När staden 1837 fick sin
första hjulångare. ''Norrland' '. som
gick på trafik mellan Stockholm och
norrlandsstädema, såg herrarna i
Härnösa nds brännvinsbolag möjligheten att starta en eget båtbyggeri.
Della bolag var ett av stadens älds ta
större föreutg. Stadens andra ångbåt
bar namnet ' 'Strömkarlen" och trafikerade Ångermanäl ve n (ännu idag
kan man åka med "Strömkarlen··
uppför älven. båten är dock av yngre
datum) och planerna på e11 bfttbyggeri växte starkare.
Den 13 maj 1865 beslöt man all
under en första oktrojperiod anslå
13 000 riksdaler ur bolagets vinst till
en docka i Härnösand. Detta under
förutsättning att staten beviljade bidrag. Det blev inget statsbidrag så
frågan föll. Men nu hade stadens
Skepparcförening vaknat ti ll liv och
den l september 1868 inkom till magistraten en utförlig och saklig motivering till varför just Härnösand
lämpade sig för ett sådant företag.
Med det blista hamninloppet och
största ham nen skulle en båtslip få
stor betydelse för sjöfarten. Stadsfullmäktige och brUnnvinsbolaget
beslöt då att till elen som "anlade en
uppdragningsplats för fartyg af 6 700 tons dräktighet" sku lle staden
upplåta fri tomt och 25 000 riksdaler
utan återbetalningsskyldighet och lika mvcket i lån.
Maskiningenjör N.M. Ström och
byggnadsingenjör G.O. Tundal antog
erbjudandet men dc ville kombinera
slipen med en mekanisk verkstad.
Den 17 mars 1871 konstituerades
Mekaniska Werkswdsaktiebolager i
Hemösand. 1 styrelsen satt borgmtistare Christian August Fröberg. gross-

Fig l . Namninloppet ca 1880.

handlarna Svante Hamberg. Johan
Edqvist och Wilhelm Kempe. De tre
sistn ämnda herrarna inne hade ett
nertal betydande funk tioner inom

staden och var betrodda män. Sommaren 1872 bogserades den första
ångbåten in till \'erkstaclen för att repareras.

Fig 3. En gn~fisk åii'I'IJi l·llillg tll' l'erksradell l'id /lorm hrmminlopper.
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-1. Verksuul.,·omnlder .ve• l/ Iife niimuu-e la11d. KMK 20688:17.
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Fig 2. Aktiehre1•jrån 1872. Tryckt hos J. Hedmans
Lithowafiska i Stmdswtll. KMK 100163.

verkstade n tillverkades ångmaskiner och maskin er av andra slag,
bl.a. tröskverket ' 'Avance", samt diverse gjutgods . Varvet ägnade sig
mest åt reparati onsarbeten me n ut förde även nybyggnation av mindre
ångbåtar. År 1883 sjösaltes den första vid verkstaden helt till verkade
ångbåten "Myran".
l Kungl Myntkabincltets samli ng
finn s flera akti ebrev från företage t.
Det äldsta är daterat 3 1 decem ber
1872 (fig 2). Bolaget gav ut 400 aktier. vardera aktie med värdet 500 rdr
rmt. Aktien är u L~täll d på skeppsredaren och kofferd ikaph:nen Johan
Nyberg. Han blc,· borgare i staden
1827. På sin 70-årsdag Hit han donera 83 500 rdr rrnt till staden. 40000
rdr rmt skull e gå till sanering av
strandbebyggelse n vid stadens norra
hamninlopp. Här revs odugliga sjöbodar. kajen pålades och bebyggelsen uppru stades och ~å smi\ningom
blev Skeppsbron en av st<tdcns huvudgator.
Aktien är undertecknad av bolagets
styrelse, C. A. Friiberg. S. J. Ham berg. J. Edqvist och With. Kempe.
Den senare har oc kså undertecknat
vinstutdelnings kuponger för tio år.
1874 - 1883. Brevet är prylt med en
SNT 2 · 99

fig 5. Alah• m<'d dN nya bolagsnamner. KMK JO 000:59.

vy över verkstadsområdet sell fd n
vattnet (tig 3). Verkstadsbyggnaderna lyser vita mot den bakomliggande bebyggelsen. Det stora huset till
höger är det s. k. Nätterqvistska hu set som sedermera köptes av Torsten
Schaumann då han startade tobaksbolag i staden. Två segelfartyg ligger
på redden medan ett ligger inne vid
verkstadskajen. Vinjette ns upphovsman är ty värr okänd. men det iir tydligt att den graverats av e n erfaren
konstnär.
Styrelsen avgick doc k redan 1874
och ersattes av en ny. mer optimistisk
. tyrelse med konsul och skeppsmäklare Carl August Wiborg i spetsen.
Den nya styrel sen gav ut nya aktier. Det som finns i Kungliga Mymkabincttets samling lir daterat 22 december l 876. Här fram går inte hur
många aktier bolage t utgav men brevet har nr 508. Det är utstiillt på 500
kronor till tullinspektor J.A. Schcnholm. Södertä lje . Breve t är undertecknat av J. Widcn, Chr. Lindeberc.
S.J.: Hamberg och C. A. Wiborg. •
Aven detta brev är prytt med en
bild över verkstadsområdet sett från
vattnet men denna gäng närmare land
(tig 4). Verkstadsbyggnaderna fram -

triider ljusare än den bakom liggande
bebygge lsen. Högst upp mot horisonten syns dc typiska norrländska
höghiissjorna. Bilden är utförd av
en naivare konstn är än pä det förra
breve t. Aktiebrevet är tecknat under bolagets sista år. Till brevet finns
l O vinstutdel ningskuponger. 1876 ·
1885. undertecknade av J. Wide n.
Johan Wielen var lektor i stade n.
Han var initiativtagare till en rad skolor. bl. a. Slöjdskolan och Flickskolan. Widen hade dock ett större intresse för kommunala angeläge nheter och för sitt riksdagsmannaskap än
för sin lärargäming. Hans stora mission i li vet tycks ha varit att hjälpa
staden au blomstra både ekonomiskt
oc h kulturellt.
Inte heller denna styrelse lycka des, utan bolaget måste rekonstm eras. Efter svåra tider under trävaruindustri ens dåliga konjunktur såldes
bolaget ti ll ett annat konsortium
1877. Bolaget tick då namnet " H erllii.wmlls Meka11iska Werkswds Nra
Aktiebolag'' med grosshandlare Svånte Hamberg i styre lsen tillsammans
med ordföranden i stadens drätselkammare vice häradshövding Swante Hjcrten. Detta aktiebrev är date rat

-
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l oktober 1879 (fi g 5). Bolaget utgav

150 aktier på vardera l 000 kronor.

Fig 6. Ämw el/ fiir.viik

1111

1•i.va n·rkstml.w mrådt•t frå n sjö.vidan.

Aktien är utställd på Johan Nybergs
Sterbhus. som var arvtagare till ovan
nämnde Nyberg. Brevet är undertecknat av grosshandlarna Constantio Falck och Julius Jeanson. fi skaren och medlemmen av Fiskarsocieteten Carl Anders Häggqvist samt
Nils Åkerblom och Nils Olof Berlin.
Aktiebrevet är prytt med en tredje
variant av samma moti v. nämligen
verkstaden sedd från vattnet (fig 6).
Denna gång iir bilden snarlik den
första men distinktare tecknad. En
skillnad är att röken från fabriksskorstenen bolmar rikare än på ursprungsbildcn. Över bilden löper ett
språkband med texten AKTIE-BREF
i sirliga bokstäver.
Detta bolag blev mycket framgångsrikt ända till december 1889 då verkstaden eldhärjades. Ett svårt slag för
den framgångsrika verkstaden och
de 130 anställda. Eftersom man hadc stora beställningar beslöt man
att snabbt återställa ~·verkstaden och
kämpade tappert fram till 1891 d;i
konkurs hotade och man beslöt att
lägga ned verksamheten.
Bolaget räddades emellertid av
bruksägaren Arend N. Versteegh.
Han köpte verkstaden fiir 200 000
kronor och driften kunde fort s!itta
(tig 7). Samtidigt utfiirdadc han inbjudan till aktieteckning på 200000
kronor i ett nytt bolag för att överta
verkstaden. Den l l november 1891
rekonstruerades bolaget och Her-

Fig 7. Efter lmmden i december f l/81.) tltt•mppby~:gtles l'C'fkstuden
wrk l'lll'l' Vc·rstt'l'i:h.~ inwu.t.

nösands Verksrads oclt \1(//fr Akriebolag bildades. l styrelsen fanns kap-

te n B.A. Stet.lman och jägmästare
J. A. Arnell. Aven direktören i to·
baksboJaget, Torsten Schaumann, intog en ledande ställning i styrelsen.
Det lyckades. beställningar kom in
och ve rksamheten tog fan. År 1892
fick verkstaden beställning på den
nya kanalbron mellan Kronholmen
och Härnön. Bron invigdes 1894.
Verkstaden kunde därmed fonsätta sin verksamhet (fig 8). Omkring
1920 tillverkade man kuggväxlar vilket bidrog till att ASEA-konccrnen
så s måningom blev inrresscrad av
verkstaden~ 1944 blev bolaget Hiir·
nörerken och Hiimö-rmck och hamnade inom ASEA-konccrnen. nu
ABB.
Foto: JEO.
Litteratur
Wik. H.: Hiimö.wnd.v /listoritt, Del III
1810-1920. Hiirnösand 198 1.
100 Svenska smdshm.tchl·reJ: Var finner
man vad i Härnösand. 1ir 6. Linköping
Fig 8. lweriiir fi·iln \'t•rkstade/1 1896.
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Rabattkuponger från Restaurant Runan 1878
Rabattkuponger av o lik;l typer dimper ned i brevl;adan \':trje vecka. Vi
är så vana med den h lir ty pen nv
reklam att den knappt :.yns. Men
gränsen mellan rabattku ponger och
polletter kan ofta vara harfi11. J;imför bara med 1800-talets rakpolletter!
Ett av de första företagen i landet
som använde sig av rabattkuponger
som marknadsföring var Restaurant
Runan i Stockholm. Denna restaurant, som låg vid Brunkebergstorg.
hade o lika tigare. Ar 1877 övertogs ve rksamheten ;1v k1illarm1istaren Axel Andreas Nordström ( 1847-

Lars O. Lagerqvist
fyllde 70 år den H februari 1999.
Flera hundra g ratulanter dök upp vid
motlagni ngen p;\ Kungl. Myntkabinettet samma dag. Eu reportage från
uppvaktningen kommer i nibta nr.

1884). Han hade tidigare bedrivit
schweizcriröreben Davidsber!!. ett
näringsställe som låg på Djurgården.
ungefår diir Biolo!!iska museet nu
li!!'!!cr. Ställct tillhö~de vid denna tid
Sophia Christina Bähr. änka efter
konditorn C. B. Bähr.
På flera sätt försökte Nordström
göra sin kiillare Runan populär. Av
den anledningen deltog han bland
andra affiirsmän i olika bmnscher i
ett rcklamförctag: "Kupongbok för
Stockholm", som slanades 1878. Boken innehöll förutom annonser även
blad med tio perforerade kuponger.
På källaren Runan gällde kupongen

för 20 öre. ''då förtäri ng intages för
minst l krona".
Skriftställarcn Clacs Lundin sHger i sitt arbete "Nya Stockholm"
(Stockholm 1890): ''En mycket besökt källare i nyare !.til är Runan
vid Brunkebergstorg". Diir likl>Oill på
liknande tällen. fon!>litter Lundin.
"finner man en tillmötesgående
'kappfångarc·. stiindigt fint dukade
bord. flink uppa.,~ning". An~~råk på
drickspengar förekom dock ante på
Runan och Mctropole. "diir betjiiningcn avlönas och iir förbjuden att
taga mol någon vedergiillning av gii~
tcrna". Det sistnämnda alltså e n litet bidrag till drickspcnningsfråg;ms
historia.
1W

BÖCKER KÖPES
OCH SÄLJES!

Rätta svar på
frågesporten i SNT l • 99
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lineratur kan erhållas.
Besöksadress: Tegnergatan 14
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En säregen ljusstake
För någon tid sedan höll jag en foredrag i Engelbrekts fOrsamling om de
svenska mvnten. Därefter hade åhömrna tillfåilc all forcvisa medhavda
objekt. Bl.a. fr.1mkom en synnerligen "numi smati~k .. ljusstake. Se bil·
den.
Ljusstaken Ur till verkad av en plåtmynt, '/• daler 1758. som botlcnphllta. Under ljushållaren fungerar ett
kopparmynt. l öre srn 1686, som
ljusmanschett. Mynten Hr av god
kvalitet och arbetet iir vtilutfört.
Plåtmynt, hela och i delar. har
stundom fungerat i udda sammanhang. Eu s;\dant har jag noterat från
Medicinhistoriska Museet - i gaml;l
tider lär man ha v:irmt en myntplåt
och använt den som en slags "vämledyna fOr sjuka personer". En annat
objekt. som jag själv sett i mynthandeln pil 50-talet. är en plåt med en
pålödd klipping. använd som brevpress.
Plåtmynten har inte bam glatt o~s
myntsamlare. dc har - stundtals spritt bMc lj us och värme!

8.
9.
10.
Il.
12.
13.

2
2

x
2
2

Carl-Axel Lindblom
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Ord med men ing. Festskrift III ,JIJr·
gen Steeu J ensen. Utgiven av Nordisk
Numismatisk Union 1998.
J0RGEN STEEN JENSEN' 'lllrn m·
satser för Den kgl. Mont· ng ~lcduille·
samling är väl bekanta f!lr rn hnga. Hun
har haft ansvaret för denna institution
under många och svåm k d~ 11\:r\Onal·
styrkan minskats genom >ju~dorn och tr:l·
giska dödsfall. Det är i hög grad han' för·
tjänst att institutionen~ intcm:uionella
:Inseende ändå trots allt har ~unnat h311as
uppe och att den inte ma arhct,,itu:uioncn
nu til l sist ljusnat.
Om denna hans långa verksamhet vid
Montsa mlingc n. l)m hnns nutuismali~
k;~ karriiir i övrigt och hnns rn:lng~ idi·
ga. beundransvärda skrifllign bidrag till
dansk. nordisk och :1llm1in numi smatik
och dansk kulturhistoria skriver Kolhjum
Skaarc insiktsfullt och med '10r pcr;onlig
v:inskap i sitt inledande bidrag till den
festskrift som tillägnat' Jorgcn Stecn Jen·
sen på hans 60-:irsdag l november 1998.
Ytt~rl igarc en tilliignnn med titeln .. Den
bcdstc ven··. skriven av ungdom,k:unra·
ten Rikkc Agnetc Oben. ger diarmerande
glimtar från deras gcmcn~:muua >tudiclr
i 1960-talcts Köpenhamn.
Feq~kriften har o,·anligt nng en titel.
och d~n är hämtad från ett 'lag' ..arbct\be~krh ni ng.. :w jubi13rcn 'jäh. Ord metl
men in.~. det är vad b:\de for-l..nrcnoch fiir·
mcdlar.:n ..skal holdc sig for ojc.. i 'in
dagliga verksamhet. ~1:\nga ord med mc·
ni ng har ocks;i samlats inom p!lrnmma av
den aktue lla boken. lnnch:lllct iir rn~ll)!·
skiftand.: och :ucrspcglar nagol av jubil~·
rens cgct 1 ida imrcs,cotnr~dc. Tre bidrag
handlar om antiken. Hål..on lngvallbcn~
kommentar till mymuppgiftcr ho, :1ntika
författare går utöver det rent numi,ma·
tiska och iir av ston allm!int intre,~e. Dc
Ilesta bidragen behandlar mynt. mynt·
fynd oc h rnyntförh:\ll andcn under viking·
at id och medeltid. Dc lir skriv na :w Nordens blista munismatikcr inom omrildcl
(Grindcr-ll anscn. Golahicw,k i Lannby.
Malmer. Ri spli ng. Sarvas. Talvio m. Il.
och bland dc yngre Gullbckk. Mocsgaard) och samtliga~ bidrag vill med
säkerhet glädja b3dc mottagaren och
andra läsare. M. Fomitz ~kriver om ett
imrcs~ant tekniskt problem. ,en n fllnjiinar
uppmärksamhet: om bi tecke n och omgravcmdc st:Hnp:tr frl\n dnn'k vikingatid.
Med stöd av mymfynd ifr:\ga~lillcr Ös·
tergren - Jonsson den tmditionclla date·
ringen (ca 1-150) for inför.mdct av dan~k
myntrakning p5 Gotland. Ulla Sih·cgrcn
~krher cmu,.instiskt b:\dc om det 'k:\n,ka
Åhu och del mer c~oti~~a Verona med
hjälp :w en på v:ira brt.'ddgr.tdcr O\:tnligt
mynt f) nd. en medellida denar fr.\ n Verona funnen i Åhus 199-1.

Lars O. Lu~:crc1visl & Nils ÅbcrJ::
Våra fnlkvnldu uch deras partier.
JllustrcrJd av Folke Nord Iinder. Stock·
hol m 1998.32 s.ISIJN 91-87Q6.t-27-8.

Även om myntaniklama tar upp större
delen :w hokcn är numismatikens andra
områden för den skull inte försummade.
Flera mcdaljkäm1.1re skriver orn detta
ämne (Bcrgroth. Flensborg. Nielsen). där·
till l:m Wi..Chn om s,·cnsk·dnnska rörbindcl,er inom medaljkonsten och LO
Lagcrq' i<;t om ett riggartecken från 1566.
ett intrcs,:lnt n' forvärv till det wen'ka
myntkabinett~!.- Slutligen finns ett antal
bidmg om mer speciella ämnen. \:INI\' td
fr:in S\'crigc. Del av T Sundquist pub·
liceradc brevet från Brenner till Sperling
1705 bcly>er dc nära dansk-svenska kon·
takter som fanns inom numismatiken
ä,·en i iildrc tid. H KJackenberg p~pekar i
sin rcdogörcbe rör den stora Yap·Stcnen i
K~IK. all det danska 1\ationalmu,eet \3f
det fOr;ta i Europa att fOrvän>a ett s3dant
fOrernå l.
Som ~i g bör innehåller festskriften ock·
~å jubilarens imponerande bibliogmli
för liren 196 1- 1998 (s. 123- 141 ). Den ;;r
uppsHilld efter ämnesområden, Hill att
hilt:l i och torde fmmöver bli ett oumb!irligt hjalpmedel mr alla som intrcs$crar ;.i g
för numismatisk forskning i Norden. Bo·
kcn kan be. t;illns fr:in s\·ensk:1 Numis·
rnati~k:r Föreningen. Pris 50 kr.
U \1'.1,

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
L

kan rekvireras från kansliet!
ris: 35 kr + porto

Man lowkur cwh !.ac·kur.
som Lar·~ lwukur· ~li !;a.
Niit· jul do·t 11111 1 hu·kar·
en skrift lrun kan rrn·ja.
Df•n ~unr 1111 ut o:i\'il~
,•ar· funta~ti~kt fin a ll få.

ii r·skilt

""III clo·n ,.k r·i,·it:..

;:om niir· l.ur·· p mta r· på.

En lral \' uwto•r• Itylin
\'ar· owh o• rr :1\' ns~ .
Slllll'l vi l yc·k u l~ fylla
mecl i\'iJ,. owlr "'' '·arr L:tr·s.
hn~

lila r·imrnaol ',.,.,.,
iisc·h !
Fiin;iiko•J' '' nyt\:
Fn' n fu t·nt id.,n tl o·n gn'r,
ti ll No•·•·lwtl"n" (;uln ~;;,
t•ll Silllll'if<t ~IIIIIIIIUIHirag!
Oeh nu do•n hii r Folke•.
han ~ •1111 rit ur· ":' lw u.
vad han ii11 1111~ lulko•
i histuriu.
~!.·n iinoh\, •·n undran:
det j:,<it·k \'ul •·ii/undan ,
när· nu•ciJu•nJulr·ag uc·h min.
Bl'l·natlntto• !.h·v ~l r·. Bt·an?

\'ii llllO'I'IIU p:' K.\1K.
gennnl

.li C l.
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Morten Es!ie Mortensen: Nordisk
Seddelpris-Årsbok 1997. Hammerstagspriser fm mer enn l 50 nordiske
offentlige auk.\joncr 7 000 auk.~jon~
priser på pengcsedh:r fm Danmark.
Milit:ere ~edler, Jutlandia, Kreditbnn·
ker. S.O.S. Kas!.c, J.i\.K., Kommune
ol)d!>edler. Private Billictter. Dansk
Vest India. Slesvig-Holstcin, FrerSSy·
ene. G!linland. Island. Norge. Npd·
penger. Kreditmarker. Private Billet·
ter. Svalbard. Bjprnoyen, Sverige,
Enskilda Banker, Finland, fm 1657 til
våre dager. Oslo.
ISBN 82·91705·03·!1, 87-90358·02·3
eller 91·88986·02·0. SEK 390
(svenskt pg 83 72 90-6). ink l. fmkt.
MORTEN ESKE MORTENSEN har ge n
ut iinnu en bok med auktion!.pri~cr. Dc
tidieare. "ilka alla upptar mynt. komplet·
teraS nu med 'cd lur p5 i hu vuthuk skandi·
na\'iska auktioner mellan :\ren 1990-96.
Vilka områden Mllll ingnr framg5r av ho·
kens titel.
Efter inledningen p!l dan~ka. cngcbka
och tyska förtecknar fiirfallaren ulla genomgångna auktioner dlir. utöver tiatum
och Iinna. liven köpar· och ~iiljnrprovi
sion samt cventudl till~ommandc moms
uppteckna~.

På dc «tom intcrn:ttionella auktion,tir·
morna g:ir 9()<~ a\ tic n 'um ma 'om köparen får betala tillhaka tall ,mjarcn. 'am·
tidigt som dc Oc<.ta dan,l.a tirn10r ger
säljaren 60<( och hch:!ller -10'( (\':lm\ en
del är moms). Dc "cn'ka auktionsfl)JT!it·
tama har enligt hol.cn l:igrc provi~ion
(24-26<;C) än dc dan,ka. medan dc nnr'ka
behåller cnda.,t l 5'< (allt r'jknat på den
pro\'ision ~om gällde 1996 för dc nordiska och 1990 rc,pckti\C 1994 för dc
senaste noteringarna för dc utomnor·
diska. De~sa provi~ioncr har ~Ukcrl igcn
ändrats ~edan dc'l~). Det gUller att $0111
sälj:1rc väga provision a11ot köpnrintrcssct!
När jag för 111~nga ~ r ~edan fick tag
i aukti onskntalogcn (Iver L. E. Onauns
samling av svenska mynt ( 191-1) lcwde
jag länge efter val utakur~cn p~ tyska mar·
ken vid den tiden (cirka 70 ()re per mark).
Författaren h:ar lö;,t tlet problemet :it lUsaren och har i ftiljandc uv,nill ställt upp
"alutakurscrna i DKR. S. NOK. SEK.
FIM. DE.\1 'anlt CHF 'id vnrjc auktion;,datum. Bra.
l kapitlet därefter lir rc,pcl.th c lands
sedlar upp;tälltla med 'oncring cft.:r l. ro·
nologi och \':llör '>:11111 med upply~ning om
auktionsfinna. datum. aukuon.,nummcr.
konsen·enng,gratl. ':irtlcnng,pri~. klubbat pris. marl.cring om 'cdeln ar U\ bildad.
e,·cntuellt ;,edehtumntcr och 1 aul.tionskatalogen noterade anm:irl.ningar ,amt i
,·issa fall ä\cn upplaga p:\ 'edclutg!lvan.
När man j1imfdr dc olika l!indernas :~~ak
tioner. sta ser man att liabl.a ..cd lar n!istan
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enban säljs p5 fin~ka auktioner. norska
sedlar på nor<:ka aukt:oncr. medan danska
och S\'Cnska sedlar har en mera spridd fiirsäljning.
Det är positivt att :iven privata \"alutor
och pollctL~edlar upptas. ~en jag saknar
bland annat de fyr:1 spinnhuspolletter som
jag själv köpte på Antikören auktion 15.
trots att katalogen ~ka vara genomgången
enligt författaren. "Sedlarna" är där dock
upptagna under nabriken polletter.
En viktig komplettering iir Uven Mynt·
kompaniets auktioner i augu~ti och no·
vember 1996 där 11 3 sve nska privat·
bankssedlar såldes. Den En~kilda Banken
i Härnösand var represcnter:1d med 60.
Klimar 15. Gene 1~. Westerbotten Il
samt Christianstad med 8.
Till nästa utg:av:a f:ar inte auktionerna i
april och juni 1997 gliimmas. där ytterligare 122 privatbankssedlar ~;\Ides (vam\
86 från Hämösand).
För en nybörjare giiller det :att v:lr:a upp·
miirksam p3 att det finns två anledningar
till att en sedel inte linn~ med. de ls om
den är så sällsynt :att de n inte ~ålts under
perioden. dels om den Hr ,5 billig att den
:~v den :mlcdningcn inte l{irckonuncr på
större auktioner.
Boken avslutas med .:n litteraturförteckning. tclefonlisw till ett ;,ton antal
handlare samt -18 sidor annonser. nog så
viktigt för att skapa bra kontakter. I "litte·
raturliste". som gi\'et•·is är en foneckning
på i boken :111\'ända refcrerh\t:rk. ~kulle
jag uppskatta om den \':If rncr omfattande.
lill exempel. utÖ\'Cr Platbarzdi' J. 3 och
\\'allen. skulle (hen Bri~man ( 1918) och
Torgny Lindgren' ( 19681 böc-ker om S\t:·
ri!!CS Riksbank och des~ 'cdlar -..'lnlt några- till. vara \'ärdefulla till,kott när det
cäller s,·criee.
- Författare-n h:ar Jaet ner ett cnonnt ar·
bete på :lit göra des~a mredömliga '13111·
manställningar som lir "guld ,·ärda" f<ir
samlare av nordi:.ka sedlar. men även värdefulla för andra kalentlcrbitarc och ,amlarc av numi ~mati sk litteratur. Sjillv ~er
jag fram emot en upplaga som innehåller
dc sve nska (nordiska) vi kinga- IJCh mc·
dcltidsmyntcn, men det Ur lin nu ej planenu. ~å vill jag förstår. Vad gäl ler Sverige.
hade Mortense n en förcg!lngare i T. G.
Appelgren. so m gjorde en l;appk:ll:tlog
över svenska rnynt ;,åld:t
auktion. Ap·
pelgrcns katalog tinn~ p Kungl. Mynt·
kabinettet.
rimlers Fruseli

få

? =..=.::."~

Livijn om
Vitterhetsakademien
Liksom mynt har böcker ~ina cgnu
öden. Under en hllltimme i ~kolan
hittade jag ett exemphtr av Clas Li·
vijns (1781-1844) brevroman Spade~
Dame. En beriittelse i Bnf. fimne fHI
Daml'iken, tryckt i Stockhnlm 1824.
Boken finns på Gymnasium Ernesti·
nums i Rintcln. Tyskland.
Spader Dame förtjiinar att upp·
märksammas. inte endast på grund
av sin proveniens. Med en s1iregcn
besk ironi :tngcr Livijn niimligcn
på sid. 7 värdet av "ett r1ittwist och
fromt hjerw":
Nej för lm·ad di u af kiirlt•k ol'h /ro
lågande b rös/ innes/u le l: fil r !Jiljilaren ej en gång konfonium. Såda111
111\'111 iir af så ri11ga lw/1 och , å he/1
OCh /uil/e1 komme/III' kli !'J. Il/t icke en
gång IVillerhels- 1/istorie· och A11tiq·
vilets-Akademien kan tillstyrka dejJ
in/jjsen afAI/mtimw Medh•n.

antncr :tu.

2ll>stisa

lll.lb l !l! Jr tJP< :tu N.! t l \

wa,~nhl: \1tlun~f on E(11m!cau•

an• fil rlmoiP c~ (rorna Ol<rra. !lltl f~r
t-;Nb ~in •f Iirtei ~ rro tlg~lb< h6fl
innrjtuttf, fl r lllir~Lortn rl tll elng len•
fcniuua. 6lNn: 11111nt 4r af fl rlngo t->U
~ fl trta ~ ~tDtr hu1rn<1 111 tar&, .uc
itft en glns 2!liurrb<r6• .(liPorlu ~ '"'
ci"'il<16o!lllll>tn1itn lon liDPorto ttl lnt6(m
of \!lllm&nno !U!cNtn. lhl.\t flullt hl lunna
~.hab<l, 011 n!s•n •ulrls c.lrno (rln ~•nbtl,

Såledcs ;\tcrspeglar buken ocks:'
den allmiinn;t opinionen om Vilterhetsakademiens köp av gamla mynt,
bl. a. vikingatida skatter som förvii r·
vades enligt fornm inneslage n. Samtidigt klinns oförståelsen för mynten.
eftersom Livijn värderar dem Higre
än kollfonium.
HendriJ. MiiJ.elctl: Rillldn. Ty.fkland

:~t ;gr:~~~-

The world's targest currency
Av Bertel Tingström
Inbunden, illustrerad, 344 s.
Rea l Kungl. Myntkabinettets butik!
Nu endast 150 kr! (förr 550 kr)

Anm.
Ordet birfilarr lommer från t~ 'kan' bierliedler och bet)dcr krog\pclman. d'~ .:n
sådan som spelar på l.rog fiir pcngnr.
Ordet är bclaet 'edan 1705. Ordet kon·
foniwll bet) d~r ~pritdryckcr. men lir ett
mer:a ~käams:um uttryck för detta. RNI.
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Foto Jan Ere Olsson. R.'\Ä. Skala l : l.

Stockholms Bärare-Gille
Var finns den människa som aldrig bchö\'er anli ta hjiilp vid fl yttande av tunga bördor'? Ka nske
gäller det transport av ett piano
eller bärhjälp vid bostndsbyte.
l Swckholm har det alltsetlan medeltiden funnits skran med järnbärare, saltbiirarc, vindragare och
spannmålsbiirare. Men det har också
alltid funnits personer som mol betalning hjrilpl till nHr privatpersoner
behövt el! par extra armar. Dc gamla härargillena hade ofta svårt att få
fram tillräckligt med manskap till
olika uppdrag. De måste ofta använda sig av tillfälliga "handsölare.
sluskar och dagdrivare". som höll
till på gator, torg. hamnplatser och i
portgångar i vii ntan på uppdrag. situationen var alltså inte särski lt bra.
Men vid mitten av 1800-talet
inriillades någ ra nya blirargillen i
Stockholm. Ett av dessa var Stocklzolms Bärare-Gille. Detta gille hade
inrättats av ångbåtskommissionären
C.S. Ponsbach. Han hade kontor i
huset nr 16 Skeppsbron. Gillet hade
som huvudsaklig uppgift :m betjlina
trafikanterna åt Saltsjösidan. Ur de
stadganden efter vilka blirargillet betjänade allmänheten kan vi inhämta
följande:
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"Bärarna skall vara lagstadda och
pålitliga arbetskarlar, som har till
uppgift att betjäna resande med dcras effekters transporterande till och
ifrån ångfartygshamnarna. Bärarekontoret ansvarar för dessa arbetskarlars uppförande och pålitlighet.
Den resande, som önskar blirare för
sina effekter, måste vid ankomsten
till hamnen först vända sig till förmannen vid korpsen eller- till bokhållaren, som alltid träffas vid landgången och på tillsägelse utdelar
biljetter till dem som ås tunda manskap. Transportlegan betalas i förviig. vid Riddarholmen på det därstädes belägna kontoret. vid Skeppsbron till bokhållaren eller förmannen
emot särskilt kvitto. som till transportören vid effekternas ordentliga
a\'lärnnande återställes för uppvisande å kontoret".
De biljetter/kvitton som nämns
ovan finns kvar som exempel i
Kungl. Myntkabinettets samlingar.
Där finn~ nämligen ett kvitto av
grön-blått papper utfärdat i april
1860 av Stockholms Bärare-Gille.
Kvittot gUlide för rekvisition a" tv~
man. Den tiden . bars al}a tyngre
transporter per bar av tva man, ty
dragkärror var ännu inte i bruk.
Taxan riiknadc endast med börda

(enmans eller tvåmans) och efter den
tillryggalagda väglängden.
P:\ kvittot finns en avbildning av
två män som bUr på en bår med väskor, lådor m.m. Där finns också en
tydlig angivelse att det rör sig om
två bärare.
Litteratur:

Engzclius. s.. stadsbudskårens krönika.
Stockholm 1920.
/W

Gunvor Svensson Lundkvist

MEDALJENSkulptur i miniatyr
Utställning på Kungl. Myntkabinettet.
Öppen 6/2 - 19/3 1999
Ny bok av Lars O. Lagerqvisl
med samma titel finns till försäljning
i KMKs butik.
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Den skendöde
girigbuken
gathon Piaff hade redan vid späd
ålder omfattat girigbukens yrke och
genom n~iskt ocker och oavlåtligt knussel inom sitt fack avancerat 1111 en synnerligen framstående position. Hans
favoritdygd skulle dock slutligen bli hans
knäck, såsom vi lär av följande:
Av den puraste snålhet nåndes narnIigen Agathon under sista året av sin till·
varo inte begagna verkliga byxor av
kläde, tyg. tyll etc., som vi andra ju ha
för sed. Nej, han målade i stället sina
ben med de billigaste vattentarger efter
ett gammall byxtygsmönster, vilket han
avritat utan för en omisstänksam skräd·
dares skådofönster. Detta vållade dock
Agathon vid två slags tillfällen stor förtret: 1:o då det regnade, emedan mön·
stret på benen då suddades ut, och 2:o
vid begravningar, varvid Agathon alltid
först måste göra upp en krånglig kalkyl,
om en splitter ny överstrykning med en
svart (= sorgens) färg representerade
mera penningar än den begravningskonfekt och det rhenska vin , han vid
dylika tillfällen kunde mer eller mindre
obemärkt proppa i sina fickor.
Det var mitt under en dylik mycket
viktig beräkning som Agathon plötsligen
föll av stolen och gav upp sin anda. Av
pur girighet behöll dock denne oupphinnelige snålvarg en liten. liten del av
denna sin ande kvar i kroppen och var
följaktligen endast skendöd - av bara
snålhet!
Detta blev emellertid också hans
straff. och jag ryser av fasa vid tanken
på vad denne skendöde girigbuk måste
uppleva under de nårmast följande
dagarna. (Om man är skendöd. kan
man nämligen höra och upplatta allt
som sågs och försiggår omkring ens lik·
kista, men i likhet med ormbunken och
andra växter saknar man såsom skendöd fri rörelseförmåga.)
Knappt hade den skendöde girigbu·
ken lagts på likparad. förrän en oöverskådlig skara av de mest utarmade och
utsvultna avlägsna släktingar som hyenor störtade sig in i hans förr så tillbommade stärbhus. Agathon hörde hur de
fattiga släktingarna åt hela dagen i
ända, ja, ofta steg de upp mitt i natten,
ringde till värdshuset efter de dyraste
kotletter på stärbhusets räkning. Agathon svor vid dylika tillfällen så förskräckligt Invärtes att hela rummet
stank av svavel, men detta tillskrev de
fattiga slåklingarna i sin hätskhet ett helt
annat motiv, nämligen den allmånt trod·
da lögnen att satan hade dragit försorg
om Agathons syndiga ande.
Som intet testamente fanns, delade
de lattiga fränderna dyrbarheterna sins-
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\linj m ptl tite/bladerti/1 Molieres Den girige. tryckt i Karlskrona 1740.
emellan vid de tider då de inte åt eller
drack. Agathon hörde hur glas och porslin slogs i kras. hur tre ljus tändes i stål·
let för ett , hur den gamla goda cikorian
kastades ut genom fönstret medan i
stället den äktaste mokka koktes i stora
kittlar från morgon till kväll; ja, dagen
före sin begravning måste han till och
med höra hur en förut mager, nu nästan
fel. fattig släkting föreslog att på begravningen bjuda stadens fattighjon på en
enkel festmiddag, med sex sorters sherryl Agathon gjorde i hast upp en kalkyl
att en dylik tillställning skulle gå på 860
kronor 72 öre. oberäknat drickspengar,
och tjöt Invärtes av den uppriktigaste
nidskhet. Men vad hjälpte det? En av de
fattiga släktingarna lade en liten buxblomkvist på hans näsa och sa att "nu
såg han nått ur!! Agathon önskade att
han var död.
Begravningsdagen kom, man åt den
dyraste gravlax. Agathon led gräsliga
kval för varje vinbutelj han hörde korkas
upp; och når han hörde frasandet av
oräkneliga konfektpåsar som gästerna
stoppade i fracklickorna, tänkte han
med den bittraste avund på flydda sällare da'r. Han önskade att han fick vara
med på denna gentila begravning.
Prästen höll ett mycket vackert tal över
"Herr Agathon Piaff. den driftige rentieren", och förliknade honom vid en kurbits. Han förespådde Agathon en svindlande salighet och erhöll som belöning
härför fyra nya tior - Agathon hörde
själv hur sedlarna prasslade, och med
vilka känslor!
Allt detta skedde i likparadrummet,
man lagade sig just till att bära ut
Agathon då en fantastisk släkting, sockenpoeten Gesper Piaff, föreslog att de
närvarande fränderna, innan de ånyo
skingrades av livets virvelvindar, skulle
överenskomma att på stärbhusets bekostnad låta uppresa en härlig minnesvård av massiv marmor med guldbokstäver och en byst av aluminium i överjordisk storlek på gravplatsen. Förslaget
bifölls enhälligt.
Detta blev dock droppen som kom
det så hårt prövade kärlet att flöda över!

Enligt en hastig kalkyl fick Agathon
denna onyttiga grannlåtslyx på graven
upptill till över tretusen kronor! Hela
hans väsen uppreste sig förtvivlat mot
detta hejdlösa slöseri med den skendö·
des medel och - o under! - skendödens
bojor brast, Agathon for upp såsom
stungen av en mask och skrek med all
gewalt: Ett trilkors /Jr alldeles tillräckligt.
Jag har inte rAd till mer/!!
Den scen som nu följde kräver en
Ibsens eller en Aafal!ls penna för att
värdigt kunna skildras. Tills så sker
måste jag nöja mig med att nämna att
Agathon telefonerade efter polis och
återfick såväl begravningskonfekten
som prästens fyra nya tior. De fattiga
släktingarna flydde. upphävande skrån
av sorg och besviken penninglusta.
Agathon släckte alla ljusen. sydde sig
ett par svarta byxor av det kvarglömda
bårtäcket och sålde begravningskransarna mot en måttlig profit. Han väckte
process mot släktingarna för att återfå
begravningskostnaderna och vägrade
hårdnackat att betala räkningen på kot·
letterna.
Från denna dag har han blivit en
annan människa. Han har nämligen blivit en ursinnig slösare för att. i fall av
en ny skendöd. inte nödgas uppleva
så kvalfulla stunder ännu en gång.
Tvärtom: han finner sin innerligaste
glädje vid tanken på att genom fortsatt
slöseri nå den lyckliga ståndpunkt att
han måste begravas på de fattiga släkO
tingarnas bekostnad!
Den skendöde girigbuken
eller Nat urens under
Sedelärande berättelser ur vardagslivet.
Av Falstalf, lakir (Axel Wallengren
1865-1896).
Ur Falstaff, fakir. Huru jag blev fakir
och andra berilttelser. Stockholm
1965.
Försiktigtvis redigerad och endast
något förkortad av MGL.
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Betalningsmedlens historia
- en utställning med två liv

Kristianstadsortens
Numismatiska Förening
giistas fredagen den 19 mars 1999 av

Lars O Lagerqvist
som berältar om

Euron och dess föregångare.
Efter föredra!! och sedvanliga
möte forha';;dlingar hålles

auktion
varvid rorsäljes ett trettiotal
riksdalrar samt en trevlig avdelning
mynt från Karl XI.
Utstiillningem tr<'dje uumta l'i.111r fii!IIJIIII'
från tiden 1500- 1899. Med bl. a. el/ pltltmym. 1'11 ki.Hi{ll'llll_\"
och t•nlarin.

Upplysningar

Ingvar Nils on. 044-71 328 alt. 23 24 29
Dan Carlberg. 0476-10 225

J månadsskiftet november/december hiil" n~!is~an Riit-

ler med ••ingar - åre/s genermionsmingel pa Alv~jömiis-

. .
san. Arrangörer var Fryshuset och Li?n'.
Med på mäs~an fann!> en mångfald orga n• ~at10~1er
samt Förcning~Sparbanken tillsammans med Kunghga
Myntkabi nellet.
ville bl a presentera si na IT-IiisFörenin.,sSparbanken
0
ninoar för bctalning av rlikningar via interne! ~amt visa
hutman anviinder cashkort. Utöver detta vi lle dc ha en
utstiillning om betalningsmed le~1 s historia. l: ör d.ella
kontaktades Kungliga Myntkabinettet som umhungställde en utställning om fym montrar till miiss<Hl.
l utstUIIningen visades ett axplock ur betalningsmedlens historia. från kaurisniickan till CashkorteL
Besöksamalet blev mycket stort med tonvikt på ungdomar. vilka kanske för första g:,ngen miille mynten ur
historien. lntre~set var stort och frågoma blev många.
l samband med Roslagens Sparbank~ 140- år~juhileum
1999 kommer denna utstiillning åter all v i ~a~. Della med
början den 8 februari och ca t~•å och en hal~· m;~~~-~~1
framåt. Utställningen om bctalnmgsmedlen' htstona ar
en i ledet av nera~utstiillninl!ar so~1 konuner all vi sa~ i
banklokalen under jubileum;årct.
Ulrika

.IU YNT &

IJOI'II <',\'11!(

~IEDt\LII~ Il
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Myntklubben Skilling Banco
1113 Årsmöte.
S/4 Jimmy Hliggqvist: S1·eriges riksbank oclt enskilda
bankers sedfw:

April: Bussresa till Frimynt i Helsingborg. ~okning genom Roger Lind. tel. O13-12 22 62. Pns ca 175 kr.
20/5 Summering av den gångna säsongen. Planering
fiir hösten l 999 och våren 2000.
Möteslokal. ABF (Sparbankshuset), Snickaregatan 20.
Linköping. konferensrum Aklejan plan 3 kl. 18.3022.00.

Sigtuna Myntklubb
Medlemsmöten under 1999 andra onsdagen varje mlinad
januari - juni. september - december .i klubblokalen
Nyborgsviigen 8. Rosersberg. Upplysmngar om medlemskap mm Hinmas tcl 08-590 38 190.

Bli medlem i
SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN

flox 19507
S- l 0-1 32 Sto<"khul"' l 'J
T- flti<IIIIUII•l!lllun (uppgå ng ll nuolo·l·hiil!•kuluu)

.::o... + fax 08-67 :~

;{.J 2:i

S t·ensf.w oclr utliimlska mynt, .~f>dlar or/t
ordnar i stor sorlt•ring.
Ö ppet: nll'll. l l- l H, liie·<l. l U- l l
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Arsavgiften är 200 kr.
Som medlem får Du SNT
automatiskt
Du kan också enbart prenumerera på tidningen
Det kostar endast 150:- per är.

Mars:

Skidåkare
Huvudsakligen i Cemraleuropa utgavs ca 1900- 1960 många små medaljer för skidåkare. ofta med ögla
och bäranordning, som visar bi lder
av den nordiska jaktguden ULL(R)
eller SK.ADI/S KUD. Undertecknad
förbereder nu en liten skrift om dessa. Se c11 par exempel avbildade här.
Nu vill jag gärna veta:
l . Om läsarna känner till sådana små
amuleller för skidåkare. som syftar
på ULLR eller SKADI och c>m dc är
präglade i Sverige eller an nat nordiskt land.
2. Om det finns några (större) mera
konstnärliga medaljer med ULLR
eller SKADI.
Tacksamt motses besked till den na
tidning fvb till
Reinhold Jordm1

Ordförande
Numismatiska Föreningen i Schweinfun
Freitagstrasse 32
D-97422 SCHWEINFURT,
TYSKLAND

3

Oanständiga mynt
BUDAPEST. Ungerska tullen har
hillat nästan l 600 :ullika mynt i en
bil vars ~u lgariskc förare försök te ta
sig in i Osterrikc. uppgav tullstationens chef Istvan Szabo p:\ tmindagcn.
De grekiska. romerska, thrakiska
och syriska mynten kan dateras till
300-talet, enl igt en inkallad expert.
En del av mynten avbildar män
och kvinnor i oanständiga ak ti viteter. sade Szabo.*)
Mynten är i brons och silver. och
beräknas vara viirda runt 900 000
kronor. Föraren har erklint all han
försökte smuggla dem ti ll England
för all siilja dem diir. (AP)
D
*)

dvs inte mynt. utan spintricr. ~c bi ld.
Slikcrt falska. Red.

W NDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄLJER
BYTER ochVÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och UTrERATUR
GRÄri S LAGERLISTA
(uppgiv .wmlarrmmlde)

Klostergatnn 5, 222 22 LUND
Tel och fax 046-14 43 69

Mii nchen. G iessener
Miinzhandlung-Gorny. Antika mynt
~-5 MUnchen. Giessencr Munzhand·
lund·Gorny. Bl. a. medelLida mynt
4
Singapore. Taisei-Baldwin -Gillio
6
Bruxclles. Jean El sen SA
9- 12 Osnabriick. Klinker
15
Duhai. Baldwin
18·19 Stuttgart. Miinzen & Mednillen
Deutschland
l 8-20 Baltimore. Bowers & Merena
2-t-2.5 Sydney. Noble
27
Berlin. Berliner Miinzauktion
27
Hamburg. Rosenberg
Auktions GmbH

April:
9·10 Chicago. Ponterio
17·18 Stockholm. B. Ahlström
i\lvnthandcl AB
19-20 B~s,um. L. Schulman
27-30 Frankfon am ~lain. Dr. Busso Pell!'

Mars:
27-2S Stockholm.
Sveri~e'

Mynthandlares Förening

April:
2~·25

Hel singborg. FriM)•nt 99

INTERNATIONELLA
AUKTIONER
FORTIÖPANDE INl ÄMNING
TILL VÅRA 3 ÅJU.IGA AUKTIONER
Du som fomt lii1111111t objtkt till oss:
Kom gärna med mer!
Du som hittills i11te liimnat uågot:
pröva oss!
Dina ohjck1 hjuJ& 111 <iii vår värlwomSt>ännamlc kundkrets, St.IIH ;ir imres5crad av såväl

MYNT <om frimärken. brev, håf<cn, '1'kon.
h~lldsluiftcr och aktiebrev mm.

Ou km "lhid "'" >.1ker t>l "" f:\ hög$1a möjliga

Svenska och skandinaviska mynt
och sedlar.
Stor sortering av utländska
jubileumsmynt, årsset samt småmynt.
Euro-utgåvor, polletter och medaljer.

Prislistor gratis.

Dödsbon och "'n lvokJcer anlitar ofta oss.

GRATJS RÅDGTVNING!
Ri ng gärna!

~

08-678 32 17

NORRTÄLJE MYNTHANDEL

....

FAXOS-678 1939

Box 4. 761 21 Norrtälje
Tel. 0 176·168 26. Fax 0176-168 56

MYNTKOMPANIET

INTERNETAORESS:
hllp://www.nmh·mynt.a.se/index.hlm
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prUcr flh Di u material. Din trygghet är au
vi har 80-årig crfuc: nhct och fi n1ler glädje i att
lljälp.t vira kunder till maximalt rc:~ult:u.

Birger Jarlsgatan 8, 3 tr
l 14 34 STOCKHOLM
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MYNTMASSA
den 27-28 mars

•

•

Oppettider: lördag 10.00-16.00 - söndag 11.00-15.00
Åtta mynthandlare från hela Sverige finns dessa dagar på

KUNGL. MYNTKABINETIET • SLOTTSBACKEN 6, STOCKHOLM
Entrepriset är nedsatt till 30 kr och gäller hela museet!

Specialpris på fatöl med smörgås utlovas av MYNTKROGEN!
Svenska Numismatiska Föreningen presenterar sin verksamhet.
Arrangör: Sveriges Mynthandlares Förening. Information: ordf. EIver Duvelius, tel. 08 - 673 34 23

Pollettsamlare!
Sm ärre Skri fter Nr 7
En ny publikation från Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från
tryckeriet. Smärre Skrifter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är författad av Magnus Widell. Du har nu möjlighet att köpa den från föreningen för
endast 100 Skr + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag
till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveriges polletter ännu ej finns att tillgå.
Boken beställs enklast genom insätt ning av ovannämnda belopp på postgiro
15 oo 07-3. Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående ad ress.
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet.

5VENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN

Kansli : Banergatan 17 nb, t1S 22 Stockholm. Telefon: 08·667 ss 98. Fax: o8-667 07 71.
E-post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat: Onsd.- torsd. t o.oo · 13.00.

