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Myntningen
i Åbo
på 1520-talet
stockhalms
Banco 1666
Medaljkongressen
i Haag

Pris 20 kr

3. 99

AUKTION 15 MAJ
På vår auktion den 15 maj på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23
i Stockholm kommer vi att stycka en större samling med:
• SEDLAR
• PRIVATBANKSSEDLAR
• POLLETTER
• GULDMYNT
• MYNT

Lista på auktionsobjekten mot 10 kr i frimärken.

Hovto.v. till framlidna
H. M. Konung Gustav VI Adolf
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ANTIK & SAMLARMÄSSA
24 • 25 april 1999 klll.OO -17.00

100-talet utställare samlas i
Idrottens Hus, Helsingborg
Mynt, frimärken, brev,
vykort, böcker, antikviteter,
möbler, gamla ting,
ur, smycken, porslin mm mm

Helsingborgsutställningar
Leif E Nilsson AB
Begesundsgatan 28, 256 55 Helsingborg
Tel 042·29 25 60, Fax 042·29 78 55

Glöm inte ANTIK 99
27 juli -l a ugusti, Nordens mest vä lbesökta
a ntikmässa med ca 140 utställare

50

Humlegårdsgatan 13, 3 tr
114 46 STOCKHOLM
Telefon 08-661 74 50
Telefax 08-662 82 46
Postgiro 5 33 01-8
Bankgiro 170 • 2000

SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFf
har en upplaga på 1.400 ex.
Ca III Oav dessa når utanför Sveriges gränser
- Norden. Europa, USA.
Tidningen kommer ut med 8 nr per år:
första veckan i
februari - maj, september - december.
Våra annonspriser Hr jii•nförclscvis låga.
För annonsering kontakta Frederic Elfver,
tel 08-660 25 46 (kviillstid och helger).
Prisexempel:
l l l sida ( 151 x 2 14 mm)
2:a omslagssidan
4:e omslagssidan
1/2 sida ( 151 x 105 rnrn)
1/4 sida (72 x l 05 mm)
116 sida (47 x 105 mm)
1/12 sida (47 x 50 mm)

1.800:2.200:2.500:1.000:500:350:175:-

Sista materialdag: Den l :a i månaden före utgivning.
Heloriginal eller manus och giirna skiss
sändes till Frederic Elfver efter överenskommelse.
Annonser som ej iir.förenliga med
SNF:s. FIDEM:s och AINP:s etik avböj s.

SNT 3 · 99

ges ut av

SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRENI NGEN

Program
Svenska Numismatiska Förening~n: Bani11:aliur 17 n/J. Bro; , . .J • .J.J: T-bana KarlaJJiwr.
Kungl. ~lyntkabincncrs hörsal: Slmtsbal'km 6. Brt.H 43..If>. 55. 59. i f>: 1:1xum Gmn/t1 starr.
R april

KUNGL.
MYNTKABINETTET
Föreningen:
Banergatan 17 nh
115 22 Stod hohn
Tel Oti-6Ci7 55 n
onsdag - torsdag kl 10.00 - l 3.00
Fax 08-66 7 07 7 l
E-post snf@wineasy.sc

Postgiro l 5 00 07-3
Bankgiro 219-0502
Svcn,k;t Handelsbanken
Redaktionen:
Kungl. Myntkabineltcl
Box .5428

114 8-l Stockholm
Tel 08-5 195 5300
Fax 08--ll J 22 J-l

KM K. 18.00. Föredrag: ChriMophcr Howgcgo. Oxf~~rd: Cainagt' mrtf
ideiiiity in the Roman II'Orltl.

i samarbete med
J 5 april

KM K. 13.00. Föredrag: Lars O.l..:lgc('(jl'ist: !>jwm och SW.'" pli 1500-w/n
Gusttn· \hsa och Johan iii som riksfw ,·Juillan'.

6 maj

K:\1K. 18.00. Föredrag: Catharin a Andn!n: far/Jmr Stmms pltlrrlmk
eller Din , Husluillsekorwmi inför1000-ralt•r.

26 maj

K.MK. SNF:s årsmöte. Efter årsmötet l!ir<:drag: Chri~t ian Edmond
Dekesel: Numismaric Publications irr the 17tlr Cmttrr~·.
J samarbete med KMK och KMKV.
Efter föredragel middag i Myntkn>gcn
(anmiilan senast den 20 maj till kansl icl. ;~u re~~. ~c nedan).
lvlyntkrogcn erbjuder en trevlig meny med !.p;u·ris. l'firkyckli ng.
chokladbil till kaffet samr tv5 clasvin (vitt till Wrr~ttcn nch riitt til l
huvudrätten) för 2.50:- (utan vi'n200:-). Al'<:<: kan hc>tlil ln> vid hordet
efter frilt val. Betalning för middagen sker vid bordet.

S1·enska Numismatiska För eningen
Kansli: Besök>tid 10.30 - 13.00 onsdag - tor:.dag.
Stiingr: lVIidsomrnar - l september: jul- och nyan>helgerna.
lrrtattct hemsidft: http://www.users.wineasy.se/snf/
Kung l. l\lyntkobinettet
Uwiillningar: Tisdag - söndag kl. 10.00- 16.00.
NnmiMtUIIilk(l boksamlingm: 'lorsdagar kl. n.oo- J 6.00.

AIIS\'Ofil! 111f:i1'fll'f'.'

lan Wisehn
Hlii'Udredokriir odr /uyour:

Monica Golabicwsk i Lannby
Mtmuskript/irmrskan•:
Lars O. LagcrqviM
Även tcl 0 152-200 79
1\11/lOilSer

och auktionskalendt•r:

Frcdcri<.: Elfwr
Te l Oll-66() 25 46
0704 - 13 87 55
( k v~ llst id <Kh helger)
Prenumeratio ner:
Pris 150 kr/år (8 nr)
:VIcdlemmar erh511cr tidningen
automatiskt

Innehåll SNT 3 • 99
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Omslag
Den 29 april öppnar äntligen Myntskattemas Mng.i - Kungl. Mynlknbineucts

Tryck:
Ma, terprim
Säueri & Tryckeri AB

ISSN 0283-07 1X
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nya permanenta ut~tällning om myntskauer frun hela vårt a.vl 6nga land. En av
dessa är den vikingatida skatten från Lilla KlintegArde, Vi!skindc sn. pit Gothmd. Den hittades 1989 och innehåller 1.537 mynt, fnunförnllt tyska och
unglo~~axiska, samt smycken. Skatten ptiblicerndt:.\ i S T 3 • 95. s 58· 59.
Foto: Gabriel Hildcbrnod.
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Jacob Richerdes och myntningen
Kurck,
Arvid
o
o
i Abo pa 1520-talet
Av Bengt Hemmingsson
år kännedom om myntningen
i Åbo under det tidiga 1520talet ökade högst viisentligt.
då den estniske numismatikern Ivar
Lcimus är 1984 kunde publicera
utdrag ur vissa handlingar i Revals
stadsarkiv'. Det visade sig att borgmiistaren och mymmästarcn i Rcval.
Jacob Richerdes, vari t ansvarig för
Gustav Vasas myntning i Åbo åren
1523- 24. Han blev det i kraft av
Cll kungligt privilegiebrev. vilket utt:irdats som kompensation för llimmtdc lån under befrielsekriget.
D{t myrliningen i Åbo upphört.
snnnolikt någon gi'tng inemot halvårsskiftet 1524. fortsalle Ri~.:hcrdes
sin prägling under svensk stiimpcl i
Reva!. På grund av en kraftigt minskad egen myntning i staden irnporter.Jdcs nämligen svenska priiglingar
dit. Richerdes hade sålcdc~ inga problem med all finna avsiillning för sin
produktion.
Underrällelser om denna privatmyntning nådde d<Kk ryktesviigen
[ivcn o rdensmästaren Woher von
Ple nenberg. som av politiska skäl
förstorade affärens betydel. c. l anledning därav kallades en representant från rådet i Rcval till \Venden fOr
all den 21/12 1524 underhandla med
Piettenberg om myntfrågorna. Rådmannens detaljer.Jde redC>görelse för
dctttt möte hör till de bevarade aktstyc ken som Leimus publicerade.
Vid mötet hotades Ricl1erdes med
stränga straff för sin verksamhet.
Han blev dock så småningom förlåten av ordensmästaren1.

V

Dc kä nda Åbomynten
Lcimus diskuterade liven fr5gan om
vilka av dc kända mynten som kunde
tänkas emanera från Richerdes verksamhet i såväl Åbo som Reva l (nuvarande Tallinn). Han konstaterade att
det ju bevarats l-ören fr:in Abo med
ånalcn 1523 och 1524 (Appelgren
1933 s 62 nr 9-12; SM 96-97) samt
en då opublicerad fyrk utan ånal
med frånsidesinskriften (M)ONETA
ABO. Det sistnämnda myntets inskrifL~- och bokstavsformer ansluter
sig till 1523 års Åboörc. En mer
utförlig presentation av detta unika
mynt (påtr'.iiTat i en ask med skräpmynt på en hylla i myntkabinenet i
Helsingfors!) gjordes ganska nyligen
av Pckka San •as 3.
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Dessa präglingar .skulle således
tillhöra Richenies Aboproduktion.
Vad betrlin·ar hans utmyntning i
Reva l. s5 antog Le imus ( 1984 ). all
Richerdcs helt enkelt cfterprliglat
existerande rikssvenska mynt: han
uteslöt inte ens möjligheten att myntstamparna kunde ha anskaffats i Sveri gc4. Vid publiceringen av ell estniskt depåfynd från Uksn unnc nära
Tallinn (SNT 1992/6) framlade Leimus en annan teori. Han ko nstaterade att fyndet innehöll ovanligt
många wc nska mynt, 273 av tC>talt
2.436. Däribland påtrUffades inte
mindre lin sju exemplar av den sUIIsynta Åbofyrk. som dittills hiinförts
till Sten Sturc d ä:s tid. Forskningen
har velat datera dessa mynt till åren
1495-97. då Abo belägrades av ryska styrkor~. Lcimus konstaterade vidare. att såväl Åboörtugarna från
samrna emission som dc ifrå!!avarandc fyrkarna inte påträfl'ats i ~5g ra
depMynd med tidigare slutmynt iin
1530 (bilaga 2). Lei rnus vill silledes
omdatera dem till 1520-talet och fön:slår. all i vart fall fyrkarna priiglats
i Reval av Richerdes år 1524. Som
skäl till omdateringen anför Leimus
ime enbart represemationen av dessa
mynt i relativt sena depåfynd. Bokstavstyperna i myntens in skri fter.
med H och C av romansk lJ P samt
E av övcrgångstyp. lir ocksa tecken
på all dc ti Il hör en senare period
lin 1490-talet. Som Leimus p;ipckar
började renlissanstyperna crsälla de
gotiska majuskeltyperna på nordeuropeiska mynt först under 151 O· och
20-talcn 6.
På basis av Leimus arg umentation
är det rimligt att anta, all örtugarna
och fyrk<t rna med Sankt Henriks
namn i sjiilva verket är präglade under 1520-talet. Det återstår dock all
fastställa åvlil en närmare datering
som vem om varit m) ntherrc. M yntens inskrifter. SCS HENRICH(VS)
E B l MONETA ABOENS(IS). ger
ju hlirvidlag ingen upplysning. Alsidesinskriften har vållat forskningen
mycken huvudbry. All den syfta; på
Sankt Henrik. Finlands skyddshelgon. är ju klan. Vad bokstävema E B
står for är dock outrett. Eli förslag är
all dc är en rörkenning för E(piscopus) B(ritannus) med hänvisning till
hans e ngelska ursprung 7•
Brukandet av Sankt Henriks namn

på Åbomyn ten har s in motsv;rrighct i omniimnandet av Sankt Erik
på Stockholms- och Västeråsmynten
från Sturamas riksföreståndarpcrioder. Sankt Eriksnamnet förekommer
därefter endast pa l-örena, priigl;rdc från 1523 och framåt 8, S<lllll p~
dc så kallade gaml<t örtugarna från
1530-talet. som ju i själva verket avsiktligt förseils med ell åldcrdC>mligt
mseende för all förvi Ila allmlinhcten9. Den tidigare nämnda. unika fyrken i Hcbingfors h<~r en ålsidesinskrift som endast delvis kan tydas:-REX SVERIN R--. Den ansluter ~ ig
dänned till 1523 års ören. som mlirkligt nog (liksom 1524 års) hiinvisar till Gustav Vasas riksförcståndarskap. vilket ju upphörde i och med
kungavalct i juni 1523: GVBERNAT
SVER I Rl ("Svcri!!es rikes riksföreståndare").
Både inskri ft~- och stilmässi!!t avviker Sankt Hcnriksmymen s:\icdc~
helt från 1523/24 års Abomynt. Det
synes he lt osannolikt all dessa kan
ha utgåu från samma myntverkstad
under nämnda tidsperiod. Mot bakgrund av vad som ovan anföns. har vi
så fall tre möjliga altemativ:
l ) Sankt Hcnriksmvnten tillhör tiden
•
före 1523;
2) De iir priiglade i Åbo efter 1524.
men före 15:10;
3) De ii r pr1iglndc i Reva l 1524.

r

Vi skall hlircfter granska det skriftliga blimaterialet och !!Ör.t en genomgång av det politiska händciscförloppct under det tidiga 1520-talct.
för all se vilket alternativ som iir mc~ t
sannolikt.

Det s kriftliga kH IImaterialet
Förutom den tidigare nämnda redogörelsen från mötet med ordensmästaren 1524. niimns Åbomyntningen
i ameckningar i myntfrågor. nedtecknade ca 1530. vilka likaledes befinner sig i Revab swdsarkiv. Även
dessa lin n~ ordagrant avtryckta i L..:imus uppsats fr~n 1984 u'. Slutligen
ska ll niimnas cll brev. !!enom vilket
vi klinner namnen på två personer
.om var \'crksamma vid myntet i
Abo. nämligen gesällen Hans Slcssyger och stämpcbnidaren Philippus
''an Foyssych. l ett brev av den 23/5
1524 till rådet i Rcval anklagades
SNT 3·99
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Fi.~ l . Onu~:ur mt•d Sanl.t /lt•nril..1· mmm. ,{/m. Tl'llm· fem txemplar i pril'(lt ii!IO. .1/yllll'l i 1l.a/a l: l har fef,ttll'lliiiJWII
"SCS 1/EIN /C/I I'S". l'ilken tlter}imrt·~ ptl enrnda ~tamp. Mymet i skala l: l Htmllntrr 11r Sn·n S1 en.mms wmlin.~
(SNF mrl.tum 7 -815 /965 nr 2/b). Ui1:1: miirl.t• till biterknm i fonn m· ringar 1-id fl.iilden . l'a l 'i.<ltr t'.\ t•mplar iller}inrrr< 111'1'11
1'1111/ll.tr ring el/a''" m ·mifiir .11.iiltlen. MäjliJ:,en marl..eror tll'lltltel'l..en olil.at•millit!nt•r.

dessa ror alt Ulan tillluclse ha avvikit
från mynt verket, varför slottsfogden
Lorens Magnusson bad om hjHip
med alt fas uaga ry ml ing:trna 11 •
Vad betrUlTar Richcrdt.!s verksamhet i Åbo och Reval. kan följande
utläsas ur dc av Lcimus publicerade
aktstyckena:
- l Finland lUt Richerdes och
hans myntmii~tare. en magister Lcinhart. prägla del' 4 '/:- lödiga 1-iiren.
av vilka utmyntade~ 12 kast. (48 st)
på marken \'erhilver. dels 2 '12 -IÖdiga fyrkar (55 kast. dvs 220 st. på
marken ). Den totala utmyntningsvolymen anges till ej ii\'Cr 400 mark
verksilvcr. Enligt Richcrdcs egen
utsago. ~å ~tipuleradc det av Guitav
Vasa beseglade brevet. alt myntningen skulle \kc "vnder s(iner) k(oniglichcn) m(aic~tct) ~tempc11" 12• Uppgifterna stiimmcr ju övcrcn~ mt:d dc
O\·an nämnda bevarade mynten fr;in
1523/24. ii r och varför myntningen
upphörde i Aho angel- ej. En orsak
kan ha ' arit dc ovannämnda myntarbetarnas rymning i maj 1524. en annan det faktum att det i dokumenten
förekommer hänvisningar till en riittegång. vid vilken magister Lcinhan
crk iint sig skyldig till prägling av
underhaltigt mynt.
- l Rcval fortsatte myntpriig1ingen under magister Lcinharts ledning. DUr priiglades enbart 4-lödiga
fyrkar. dvs med en högre sil verhalt
än tidigare. ~amt med den svcn~ke
J.amgens namn. vapen och t;impelu.
- Den totala utmyntning~voly
men. inklu~ive dc 400 mark ,·erksil,·cr som åtgått vid priiglingen i Åbo.
uppgick enligt Richerdcs egen uppgift till 6.000 mark penningar •~.
- Förutom Richcrdcs egen rnyntnin!! i Åbo och Revat niimns enkla
och-dubbla fyrkar (d v~ örtugar). som
slagits i Åbo. l r;' dmanncns redogörelse fn1n december 1524 tala~ do.:t
S:\'T 3 · 99

om "cnkclen vnnd dubbeld(en) verkens tho Abow nuglich gemu(n)tcth". Dessa var d iedes "nyligen
myntade". l de ca 1530 uppriittade
anteckningarna om myntfrågor återkommer uppgifter om dessa mynt.
"Dc nye vercken. de geslaghen synt
jn Vyn lant'' höll en silverhalt om 4
lod l kvintin och slogs till ett antal
av 55 k:tst på marken verksilver. "Dc
dubeltc vcrcken". dvs örtugama. vilka glillde ror 2 schilling i Re,·al. höll
5 lod l kvintin och slogs till 36 kast
( 144 ~t) p<i marken. Omedelbart dUrefter övergår Richerdes till att redogöra för sina egna präglingar: det Ur
~åledcs helt klart att han inte haft
något att göra med tillkomsten av dc
tidigare nämnda fyrkarna och örtugarna.
Leimus antar att dessa mynt slagit~
i ~ lute t av 1520- talet 15• Detta rimmar dock illa med det faktum att
dylika mym nämns såsom "nyligen"
~ !agna redan i dokumentet från 1524.
Det iir mer rimligt au anta_ att de tillhör tiden före 1524.
Eli annat. indirekt belä!!!! för alt
nttgon utmyntning ej skett -~nder senare delen av 1520-talet i Åbo. är e11
brev som Gustav Vasa skrev till Johan av Hoya den 915 1526. Kun gen
konstaterade att det svenska myntet
"föraktades" i Finland, dels på grund
av dc fal ska mynt som inkommi t från
Reval (sannolikt åsyftas här Richerd e~ produktion. som kungen i så fall
tydligen inte ville kiinnas vid!). del!.
på grund av att det S\'enska myntet
rent allmänt utgivits till för hög ku rs.
Diirtlir. konstaterar han. kunde man
inte utge det så dyrt i Reva!. som det
upphars i Finland. Gusta\ såg dock
prakti ~ kt på situationen: hans nåd
kunde viii lida. att i Finland ginge
allenast re,•alskt mynt. medan det
wenska ~om uppbars \'äl kunde
avyttras i Sverige. om det inte vore

t'/1

hans n:1d till en "sntiplighct" 16• l
mellantiden hade dc livliindska stiindcrna vid lantdagen i Wolmar den
217 1525 f'lirbjudit bcgagnandct av
diverse underhalliga mynt, diiribland
"nuge Abauwcr" (nya Åbomy nt) 17•
Avslillningen f()r eventuella nya utmyntningar i Åbo var siilcdcs högst
bcgriin~ad.

Krigshändelserna i Finland
1521-1523
Kiillorna till dc politiska hiindeberna
i Finland under 1520-talet~ fOr~ta ;\r
Ur knapphiindiga. Peder S\'art nlimncr i sin krönika. att Gustav Vasa
skickade folk till den östra rihdelcn
i september 152 1 för all göm fienden
"mot,t<1nd och avbriick" 1H. Tid ~an 
givcbe n saknar stöd i det samtida
källmaterialet. Under oktober m{mad
synes dock expeditionsstyrkan ha
nall Kumo kungsg~rd. och den 24
november inleddes bcliigringen :l\'
Abo 'lclll. l mitten av december beliigrades även Raseborg 19.
Till hövitsman för den wenska
styrkan utsågs Nils Arvidsson. om
vilken Peder Svart fUller omdömet
att han '\var icke mycket dugligh
krig x man" 20• TiIl upprorsriirclscn
ansliit sig emellertid en rad andra
personer. b;\de friilse och ofriibe.
Friim~t bland dcs~a var biskopen i
Åbo. Arvid Kurck. Han hade så sent
som den 21/9 15:! l i ell brev till Kris-

-

Fif11.

1-~\'rk

•

metl Sankt 1/t•nrik< mnnn.

tlim. D l't enda I'Xtmplart't i f'l"il'lllligo:
(ur S1·en Sl'l'tl.l .ftl/11 .11/111/inl( 1970 nr /68 }.
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tian Il betygat denne sin trohet 21 •
Biskop Arvid tillhörde dock säkerligen de misstänktas skara i kungens
ögon. i egenskap av tidigare stureanhängare. Det var förmodligen endast
Arvids uteblivande från kröningsfeste n och det påföljande blodbadet i
Stockholm 1520. som hade räddat
honom från stupstocken 22 •
Nar Kristian sem omsider den
20 /l l besvarar Arvids brev och
tackar honom och övriga riksrl\d i
Finland för deras trohet2... har biskopen redan övergäll till dc upproriska. Peder Svart nämner all Arv1d
vid Åbos belägring "icke war litcdt
fordrclig (behjälplig)'' 24• l sjlilva verket framstår Arvid snart som den
ledande gestalten fOr upprorsri~relsen
i Finland. Det har framhållus au
Arvids stöd var en viktig moralisk
se~er för Gustav Vasa. Samtiden
maste ha tolkat det som en ky rkans
reaktion mot den hårda danska regime n.
~ Nästan hela södra Finlands landsbygd. fråns~tt dc fasta stollen Vi borg.
Rascbor!!. Abo och Tavastehus. var
inom kort i de upprori~k as händer.
Krig lyckan skulle dock snart vända.
Vid millen av maj 1522 avseglade
Kristian ll:s amiral, Sören Norby,
från Swckholm med en floila bestående :w inte mindre iin fyrt io skepp.
Slc>ltsbcsällningen i Åbo undsanes.
därefter angreps biskopsfästet Kustö.
Dessförinnan hade Arvid Kurck
bcgcll sig sjövägen nomu för att
senare 1<1 si!! över till Sverige. Biskopens skepp-förliste dock i svår storm
med man och allt vid Griisön utanför
Öregrund. Vid sin död hade Arvid säkerligen på Gustavs inithuiv - blivit vald till ny ärkebiskop efter den
landsflyktige Gustav Trolle.
Det tog knappt tre \'eckor f<ir Sören orby att kväsa upproret. Som
tack för sin insats fick han omfattande förläningar i Finland av Kristian Il. Den fi ~ska riksdelen f<irblev
sedan i danska händer ända 1iIl scn~om mnren 1523.
Först efter Stockholm fall och
kune:avalet samma år utmstade Gustav Vasa en expeditionl>styrka. som
landsteg i bijrjan a'' augu ti. Den
l 0/8 intogs Abo och under dc fOIjande månadema erövmdcs de övriga
fasta slotten i landet 1~.

Finansieringen
av krigsinsatserna
Den politiska lednine:en :w 1521 års
uppror i Finland kon'l att ,·ila på biskop Arvid Kurck. Han stmlde uppenbarlie:cn s:h·äl sin vapenmakt som
sina -ekonomiska resurser till den
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Fig 3. Öre 1523. Ålm. Exemplar i KMK (Appelgl'l'll 1933/lr 9).

Fi~: -1. Öre / 52-1. Åbo. E11 m• de ll'li kiiudu I'X<'IIII>Im·t•fl i primr iigo
(SNF tmkrirm 15 · 1613 / 977ur 36). Der andra exemplareT. i eul>r i l'(lfsaml iug i
Giireborg. lir i mycket dålig t skick.

unge riksförestånd'!rens förfogande
vid bcliigringen av Abo slott.
Det var inte första gången som
Åbobiskopen gav ekonomiskt stöd
åt en svensk ri ksföreståndare. Under
det • y~l..a kriget på 1490-talet h\nadc
Sten Sturc d ä 5.000 mark i mynwt
och omyntat !>ilver av Åbo domkyrka. Uppenbarligen skedde ingen
återbetalning. eftersom Svante ilsson i december 1505 fick avslag på
en ytterligare lånepropå om 2.000
mark med hiinvisning till att den tidigare förstriiek ningen ej rcglerats26•
~ Detlir intressa nt att konstatera. all
Arvid Kurck redan den 18112 1521
tillskriver rådet i Reva! med en anhållan om militiir hjälp. en viidj:tn
som fram tälls för såväl rik~förc~tån
daren om f<ir egen r.ikning. Denna
bee:liran upprepades den 31/1 1522
av-Arvid :\ el!na, Gustav Eriks~on'
och hela ri kets viignar 27 • Biskopen
gjorde ocks5 stora ekonomiska ä~a
ganden i eget namn för de uppronskas räkning. l Uibeck inköpte han ett
skepp till en pris a\· 1.600 mark och
fran en bore:are i Reval erhöll~ kabel!!am och penningar till en vtirde u\'
!ner lin 147 marklll. Genom en beva·
rad riikenskap vet vi också. all reva!·
bore:arcn Beneh Bomhouwer vid jul·
tidctl 152 1 levererade artilleripjiiser.
knll. salpeter. svavel och bly till ett
värde av 750 mark till Nib Arvidssonl'.
Vid Sören Norbys intagande :w
Kustö i maj 1522 plundrades ~lonet.
varvid biskopens värdeföremål föll

i erövrarna~ hiinder. Dessa fördes
till Köpenhamn.IO. l övrigt synes Sörens krigMåe: hu vudsakligen ha fi.
nansierats vi ä penningleveranser frfl n
myntverket i Malmö. dtir ju utmyntningen av låghnhigu k l ippingu~· ru'gick i oförmin~kad skala. En tmndre
del av medlen hiirrörde sig från 15n
som upptagits av danska köpmlin i
Stockholm. l september 1522 Himnade herr Sören rcdovisnine: för totalt 78.000 mark som han Inattagit
från den 20/4 till den 8/9 samma 1\r.
och de n 24/9 erhöll han kvittens för
vneri igare 8.&09 mur k dansk:t. som
han tliinnat all överföra till Finland
för krigsfolkets lön 31 •
Det -är föca troligt an man i Finland präglatmynt för dansk dikning
och för de dan~ka styrkomru underhåll. Däremot Ur det fullt möjligt att
Gustav Va~as anhiingarc. med biskop
Arvid i spetsen, igångsatt en myntnino någon gång under tidsperioden
no:Cmber 1521 - maj 1522. eftersom
krigfOringen ju drog stora kostnader.
Någon myntning i Gustavs namn. eller för hans rtikning har dlirefter mte

1-'ig 5. Fyr/.. tulr ( = 152312-1). ,\bo.
Uui/..t t'Xt'IIIJ1lor i Nmimwlmuserts myut·
kabiuell. 1/e/singfors.
SNT
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då Gustav Vasas slutseger var långtifrån säkrad.

Bilaga J

Samtida uppgifter om hal t och vikt
(l mark= 16 lod~ 64 kvintin)
År

Mymon

l) ( 1522-23?)

Vallir

Öre
Örtug
Fyrk
2) 1524
Väsrcrås
Öre
Önu g
Fyrk
3) 1527
Stockholm Öre
Örmg
Fyrk
4) (Fö[e 1524) Åbo
Örtug
Fyrk
5) 1523-24
Åbo
Öre
Fyrk
6) 1524
Reva l
Fyrk
?

Halt: lod (tusendelar) Vikt (g) Finvikt(g)

8lod
7 'h lod
5 'h lod
5lod
7'h lod
SY2 lod
510<1
510<1
4 1od 1 kv
51od l kv
4 1od J kv
4'h lod
2 'h lod
4 1od

(500)
(469)
(344)

(312)
(469)
(344)
(3 12)
(3 12)
(266)
(3 16)
(266)
(280)
(156)
(250)

2.92
1.46
0,94
4,39
1.46
0,94
3,51
1.73
0.99
1.46
0,96
4,39
0.96

1.46
0,68
0,32
1.37
0.68
0.32
1,09
0,54
0,26
0,46
0,26
1,23
0,15

?

'!

Källor:

Liedgren 1969 s. 89-90: (2) Liedgren 1965 s. 34: (3) Uedgren 1967 s. 21:
(4) leirnus 1984 s. 117; (5) Leimus 1984 s. J 17-J 18: (6) Leimus 1984 s. 120.

(l)

Bilaga 2

Depåfynd innehållande Sankt Henriksmynt
Fyndort

Ulleratur

Sve{ige:
- SödernJan land. Mörkö sn
-Västergötland. Fotsk!lls sn
-Östergötland. Vikingstads sn

Slltlmym

S:t f-Jenrik

NNÅ 1962s. 283
NNÅ 1950 s. 161
KMK in v. nr lO 989

1531
1534
1560

3 fyrkor
2 örtugar

Norge:
-Hedmark. Storhnmar. Vang

NNÅ 1946 s. 142

1530

l örtug

Finland:
- Österbouen. UleAborg. VaaJa

NM XIV, 1896 s. 97

1544

l örtug

Estland:
- Simune
- Oksnurrne

SNT 1992 s. 150
SNT l992s. 150f

1533
1536

2 (3 ?) fyrkar
7 !'yrkar

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

Prislistor gratis.

NORRTÄLJE MYNTHAN DEL
Box 4. 761 21 Norrtälje
Tel. 0176- 168 26. Fax 0176-168 56
INTERNETADRESS:

http://www.nmh·mynt.a.se/index.htm
SNT 3 · 99

l örtug

...:arit möjlig innan <itererövringen av
Abo i augusti 1523.
Biskop Arvids inblandning i en
myntning 1521/22 skulle ocks•' förklara förekomsten av Sankt Henriks
namn i inskrifterna på Åbopriiglingama. Helgonet var ju sedan 1\r 1296
Å.bo don1kyrkas s kyddspatron och
kort därefter omtalades kyrkan en·
bart under namnet Sankt Henrik32.
Arvid har ju också gjort stora ckono·
miska åtaganden i eget namn och
även politiskt agera t i kraft av sitt
ämbete. Att mynta i Sankt Henriks
namn får väl också betraktas som en
politisk försiktighetsåtgärd i ett läge.

Sammanfattni ng
Örtugarna och fyrkarna med Sankt
Henriks namn har sannolikt slagits
på biskop Ar\'id Kureks initiativ ~n
der upproret mot danskarna i Finland 1521/22. Minstnio åtsides- och
sju frånsidessLampar har använts vid
präglingen av örtugarna, medan man
brukat minst sex par stampar vid tillverkningen av fyrkarna. Detta indikerar att myntningen varit omfattande.
Den genomsnittliga bruttovikten
för sexton väl bevarade exemplar av
örtugarna är 1.39 g: nio exemplar av
fyrken har en medelvikt av 0,91 g.
Detta är något mindre än de förcskrivna bmttoviktema: l .46 respektive 0.96 g (bilaga l ).
De samtida uppgiflcma om myntens finvikt anger dock vlirdcn som
väsemligen understiger de som stipuleras i myntordningar från det egentliga Sverige. Sålunda skulle en örtug
före 1527 ha en fin vikt av 0.68 ~. medan Åbomynten endast innehölJ 0.46
g finsilver. Motsvarande viirden för
fyrkarna är 0,32 respektive 0.26 g.
Efter Gustav Vasas erövring av
Åbo i augusti 1523 har Jacob Richerdes med kunglig till(ltelsc igångsatt
e n rnynt!)ing av l-ören och fyrkar i
staden. Oren med årtalen 1523 och
1524 har bevarats, liksom en unik
fyrk utan årtal. Till präglingen av de
kända mynten har i•~!e mer iin fyra
rpr stampar använts. A ven Richerdes
Abomynt höll en liigre finvikt iin de
rikssvenska; fyrkarna var enligt hans
egna uppgifter tom mindre än hiiJf.
ten så goda (finvikt 0.15 mot 0.32 g).
Åbopräglingarnas dåliga silverhalt
ledde till att de ''vanvördades'' i Finland och förbjöds i Livland.
Richerdes fortsalle år 1524 sin privatmyntni ng i Reva!. Där myntades
endast fyrkar; silverhalten förblittrades dock. Dessa skall ha präglats under Gustav Vasas namn och vapen.
men kan ej för närvarande särskiljas
ur det bevarade myntmaterialet. Till
följd av bl a stormästaren Piettenbergs skarpa reaktion på Richerdes
utmyntning i Reva) upphörde den
samma år.
Richerdes utmyntningar i Åbo och
Rcval uppgick enligt hans egen utsago till ej mer än 6.000 mark
penningar, vara.v uppskattningsvis
3.500 · 4.000 i A bo. Om vi järnför
antalet stampar som åtgått vid Sankt
Henriksmyntens tillverkning. bör den
senare ha varit minst tre gånger så
stor·l.l.
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Se Bomhouwcrs r'.ikcnskap daterad
Reva l den 2011 O 1522 i Strödda kamerala handlingar 62. KA.
30) FMU 6099.
3 1) Se bl a Henrik Gjoes redovisning.
Stockholm 15/5 1522. rur penningar
som lämnars till Sören l'\orby. bl a
~6.000 mark i säckar med "Jurgin
Kocl.b myntentesters jindsegcl oc
\'pschri f!'' (FM U 608 1): vidare Sören
Norbys redovi ~rting 9/9 1522 (FM U
6089). kvittens 24/9 1522 (FMU
6092) sa nu knekthövitsmännens k\'i llcnscr under 1522 för krigsfolkets
a\'lönine ( FM U 6097 och där anförda källa).
32) ~ lalinicmi. art. "Henrik_ S:!'' i KL.

29)

h:lr registrerat följande antal kända- excmpl:!r av dessa Åbomynt i offe ntliga rc'>p. pri vala samlingar:

33J J:l!!

"Sankt Henrik "

Off

Örtug
23
Fyrk (cnl. San·as) 18
152312-J tirs präglingar
~
Öre 1523
Öre 1 52~
3
l
Fyrk u. år

Pril: Summa

28
19

5
l

o

~

5
l

2

o

o

Strandbergs Mynthandel AB
&

Aktiesamlaren AB
kiiper ocb säljer
Mynt, sedlar, medaljer, ordnar
Gamla aktiebrev, iildrc handlingar m.m.
Arsenalsgatan 8C, Box 7377
1 0.~ 91 Slockholm
Tel: 08-6 11 OJ 10, 611 58 20
Fa.x: 08-611 32 95

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och UTIERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppg i1• m mlarområde)

Klostergatan 5. 222 22 L U~D
Teloch f:t'< 0-16 -14~369
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Vaktmästarbricka från Norrtälje
Mauistrat: Som utövare av administrati ~ myndighet började stadens råd
kallas magistrat under 1600-talet, då
städernas förvaltning reglerades och
den statliga styrningen ökade.
Magistraten bestod av borgmiiswre och r:ldmän, som också fungerade
som rådhusräu. Det fdrvalt;mde och
dömande organets handlingar har ofta förts samman till en arkivbildare,
eftersom det var samrna personer.
Magistraten skulle förvalta städernas
jord och medel och övervaka skjuts
och gästgiveri väscndct, båtsmanshållet och inkvartering (jfr inkvarteringskommission), kroncuppbörden
(jfr kronouppbördsman), vlig och
gatuhållning och brandviisen, polis,
hälsovård, passväsende, fattigvård
m m. Magistraten upphörde 3 1l 12
1964.
Vaktmästarbrickan är från 1785
och är av silver med ögla upptill, oval
57 x46 mm.
Års.: 3 kungliga kronor l NORT.
STADS. l Norrtiiljes Stndsvapen. ett
upp och nedvänt ankare med G
till vänster. lIl till höger. nederst
WAKTM. BRICKA.

" Gull peng"
Numismatiska objekt kan vara svåra
au identifiera om de inte publiceras
av sin samtid. L:\t oss därför visa
en vänlig gåva från AB Sporrong
till Kungl Myntkabinettet. slagen i
··guldbrons'' i början av 1998 och
avsedd att användas frlim st i ''Summa summarum'' (avdelningen för
barn) och där nlirmarc bestämt i
sjörövarskcppet.
"Pengen" mäter 45 mm och vligcr
ca 32 g. Ena sidan visar Kungl Myntkabinettets nya emblem efter flyttningen 1996, den andra har Sporrongs varumärke ~cdnn 1970-talct,
varunder SPORRONG l Est. 1666 l
MEDALJER l och motsols längs
nedre kamen POLLETIER • EM0
BLEM.

~l~u~ ~t~©iNI~W
The wor ld's rargest currency
Av Bertel Tingström
Inbunden, Illustrerad, 344 s.
Rea i Kungl. Myntkabinettets butik!
Nu endast 150 kr! (förr 550 kr)
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Fråns. : GiFVEN l AF l HFS inristat l ANNO 1785. l protokoll från
Magistraten finns ett flertalnamn angivna. Det som kunde stämma med
HFS skulle kunna vara H. Forselius.
som var rådman i Norrtälje 1785. Har

inte f<'i tt fram n~gon uppgifi till vem
som brickan gavs. Privat samling.
Källa:
Adminismuiamllisroria; Regional och lo·
kal. av arkivarie Bcata Losman.
Börje Rådström

• quadra
• • •
Klenoder i
Kungl. Myntkabinettet
Ett urval av museets
sam lingar p rese nte r ade i
exkl usiv formgivn ing
med bilder l färg, från
Fyr spannet och Arethusa
till Belön ing fö r snillen

90 kr
Inbunden 150 kr
Rin g vå r butik
0 8 - 5 195 5 304
oc h få d e n h e m!
Po r toko stna d ti llkomm er

• • • •
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Stockholms Banco 1666 - ett inventeringsförsök
Av lan Wisehn
e sedlar som
Johan Palmstruch lät tillverka och utge i Stockholms Baneos namn är
idag riktiga klenoder.
Banken utgav sedlar
och sedelsubstitut åren
1661 - 1668. Den sedel
som blivit mest känd
är 1666 års utgåva.

D

Här intill fåljer en
forsök att invemera de
idae kända sedlarna
friu1 denna berömda
emission. Många uppgifter bygger på Torgny Lindgrens efterliimnade anteckningar.
Författaren känner till
följande antal:
l Odaler s.m. 50 ex:
25 daler s. m. 17 ex:
50 daler s.m. 9 ex;
l 00 daler s.m. 28 ex.
Vad giiller de två
typerna l och Il.
se A. Platbärzdis.
St·eriges jörsm banksedlar. Stockholm

1960.

Stockilolm Banco, kredi·
rivsedel i 25 daler s. m.
1666. nr 612.
Della t•xemplar iigs m •
S-E-Hanken. Swcklwlm.
Fnrmimkad.
Furu J E Olsson.
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100 daler s ilvermyn t
53 l
88 l
130 l
180 l
187 l
301 Il
303 Il
306 l
307

Il

309
311
312
31-l
315

l
Il

316 Il

317 l
321 Il
325

Il

326
328
330
336

Il
l
Il
Il

339

?

34 1 l
343 Il
344 Il
347 Il

?

'?

.,

l
Il
l
l
Il
Il
Il
Il
l
l
Il
l
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typ l två s

typ llligatut·

$-E-Bankens samling
Uppsala univers itets mymkabinell
KMK
Merita. Helsingfors
Eriksbergssamlingen
Pri,·:H Hgo
KMK
Nordiska Mu seet
Priv;ll :igo

25 daler s il vermynt
278
590
607
611
612
616
658
682
8 16
835
846
848

typ Il ligat ur

KMK
Gunnar Ekströms stiftelse
KMK
ScMst SNF auktion november 1966
Avesta Myntmuseum
Pri vat iigo. Tyskland
KM K (Riksbankens samling}
Avbildad i: H. Rosengren. Karlshamns historia
1664- 19 1-1, Il. Karlshamn 1928. vid s. 431. Originalet tillhörde på sin tid dr 011o Smith. Karlshamn
Holmberg auktion 120. 1918 nr 562 (Sven Svens·
sons ex)
Privatligo
Uppsal; un iversitets myntkabinett
British Mu seum, dep. från Institute of Bankers.
London
KMK
s-E-Bankens samling. Deua ex såldes vid B. Ahl·
ströms auktion 22. 1980. nr 1452
National Bank of BeJgium. Della ex såldes vid D.
Holmberg' au kt ion 126 ( 10 december 1923). nr
686 samt av El Dorado Coin Gallerics auktion 11.
17 nov 1985. nr 263
Senast Torgny Lindgrens saml ing
Das Milnzkabinell der Staatlichen Musccn zu Berlin
Senast B. Ahlström auktion nr 20. 13 - 14 oktober
1979.nr761
Malmö muscum
Den kgl. Mont· og Medaillesam ling
Avesta Myntmuscum
Senas t i ~mM Miinzhandelsgesellschaft MBM.
Flraunschwcig (jan. 1994)
Pri\'atago
KMK (Rik. bankens samling)
Auktion i USA
Stiftsbibliotekct i Linköping
KMK
Fond<tz.ionc. Cassa di Rispannio di Panna. Italien

50 daler s ilvermynt

285 J
741 Il
927 Il
938 Il
985 Il
987 ?
1000
'! ?

typ [två s

typ l två s

typ II ligat ur

Myntkabincuet, Smålands museum
Uppsala univers itets myntkabinell
Privat ligo
Della ex llir existera
S-E-Bankcns samling
KMK. Riksbankens samling
KMK
Den kgl. Mont· og Medaillesamling. Köpenhamn
Della ex lur existera
Finlands Bank, Helsingfors
Nati onalmuseets myntkabinen. Helsingfors
KMK

864 ?
873 ')
868 Il
88 1 11
995 n

Senast auktion i Fin land 15/5 1973
Privat ägo
Timmcm1ansordcns samling. Stockholm

K.l'v!K
Pri\'at ägo. Dc ll<t ex har sålts genom S,·ea Mynt &
Frimärksauktioner AB. Stockholm. Myntauktion
nr l:!. 198 1. nr 696

lOdaler s ilvermynt
175 l
284 l
294 Il
321 Il
322 l
340 l
3-l7 11
349
36 1
375

382
387
388
394
397
556
558
785
9J5
996
1538
1573
1575
1599
1704
1706
1751
1766
1791
1792
1798
1807
1818
1866
1869
1870
1875
1878
1890
1899
2000

l

n

Il

u
Il

r

l
l
l
l
?
l
Il

l
l
Il
l
Ll

l
l
Il
Il

n

11
ll
Il
l
l
?

?

2 105 Il
2107 l
2 114 l
21 17 Il
2205 l
2209 l
22 10 Il
22 11 n
? ?

typ l två s

typ

n ligatur

Avesta myntmuscum
KMK
Mal mo muscum
KMK
Uppsala univer.;itets bibliotek
Uppsa la universitets myntkabinen
Senaste uppgirt: Johan Christian Holm. Köpenhamn
Känd endast genom n:produktion i Konst- och nyhets magasin. 5 ärg .. Stockholm 1&22-23. pl35
Baycrischcn Hypothckcn und \Vechsei-Bank
Avbildad i: F. H. Ehmckc, Amtliche Graphik.
Filtf?SC!triflen des Milnchener Btmdes, 4. Hefl.
Miinchen 1918. s, 17. Originalettillhörde på sint id
Reichsdn1ckerci. Berlin, vars samling brann 1945
Nationalmuseets myntknbincll. Helsingfors
Senast B. Ahlströms auk tion 22, 1980, nr 145 1
Privat ä <t<)
Senast Ahlströms auktion 14, 1977, nr 550
Senast B. Ahlströms aukt ion 51, 1995, nr 1044
Uppsala universitets hibliott!k
Nordiska museet
Stiftsbiblioteket i Linköping

B.

Upps31a unh·cf'l:ilcL< mymk abinett
Finland~ Bank. Helsingfors
S-E-Bankens samling
Privat ägo
KMK

KMK
KMK
Den kgl. Mnnt- og Mcdaillesamling, Köpenhamn
Privat ägo
Pehr Brahegymnasict. Jönköping
Avesta myntmuseum
KMK
Privat iigo
Privat ägo

KJ'vi.K
Myntkabincllct. Kunsthistorischen Museums Wien
!(,'viK. Riksba.nkcn' samling
Fondazionc Cassa di Rispannio di Panna. Ilalien
Privat ägo
Avesta myntmuscum
SE-Banken. Göt.:borg
Nationalmuseets myntkabinell. Helsingfors
Borgå lycei samling. BorgA(samlingen tillhör Nationalmuseets myntkabincll. Helsingfors)
Senast B. Ah lströms auktion 53, 1996
Skara högre allmtinna Hiroverk
KMK
Senast Frim;irkshuscts auktion 4/10 1980
Uppsala universitets bibliotek
Universitetets Myntkabincll, Oslo
Senast B. Ahl ströms auk1ion 24. 1981. nr 1504
KMK
Nieder Sächsischer MUnzkabinct, Hanno\'Cr

D
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Augustus Humberts 50-dollarmynt
Genom upptiickten av guld i Kalifornien 2-' januari 18-'8 förvandlades
den still. amma mexikanska utposten
på två år till en delstat i Förenia Statema. som gav utkumst :1t mer än
90.000 invånare eller sju gånger så
många som hcfolkningen i jordbruksstaten Oregon. ditr koloniscringen hade pågått i ett årtionde. Till
skillnad från nertalet gnavområden i
Västern låg gruvorna i Kalifornien
mi11 i trakter som var vm tignade
för jordbnak. Guldnashen var praktiskt taget av~lutad 1852. men under
1850-talet fyrdubblades folkmäneden i Kalifornien tack vare jordbruket och humnanlliggningarna i San
Franciscobuk ten.
Under fem årsperioden 1848-1852
hillades guld för 2 15 miljoner dollar
i den tidens valuta. Samtidigt med
guldgriivarna :tnl!inde köpmlin, procentare, bankirer. uppköpare av guld.
spelare och ii ventyrare. Till en början
var det svår inflation i området. Innationen hade skapats av bristen på
nödvändigheter som mat. kläder, bostäder. verktyg m.m. Pri erna stel!
raskt i höj deal. Ett ~lOrt hinder ror alla
nybyggare var den mexikanska tullen.
Mynt var en bristvara i området.
De mynt som fanns hamstrJdes av
aff.irsmännen. Det dröjde ime länge
förrän myn ten helt fOrsvann ur den
allmiinna cirkulationen. l stället användes guldklimpar i varierad vikt.
Della v:.r opraktiskt och impopulärt
bland allmiinheten. Det var därför
som privatpen;oner började tillverka
egna guldmynt - allt som en nödåtgärd. l USA kallas dessa guldmynt:
The Colt/ Rush Emergency Pril'(lte
Coinage.

l Kungl. Myntkabincllct finns en
mycket fin ~am i ing nordamerikanska
mynt. Bland dessa finn s Uven sådana
som privatpcr~011cr utgivit. Märkligast är nog två stycken i valören $50.
Dessa stora guldm ynt med sina karak teristiska ;\tta kanter Ur kopplade
till Augustu h 1-lumberts namn och till
företaget Moffat & Co.
Humbert var ursprungligentillverkare av klockfodrnl i New York. Han
utnämndes 185 1 till Förenta Staternas justeringsman i Kalifornien.
Humbert har sill namn på guldmynten: AUGUSTUS HUMBERT
UNITED STATES ASSAYER OF
GOLD CALIFORNIA 1851.
Den officiella utgivaren m· mynten
' var United Statcs Assay Office. De
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Fmo: Jtm En• Olsson.

nya $50-mynten togs tacksamt emot
a\' allmänheten. Nu hade de mynt
som tullen (Custom House) accepterade. Varken guldstoft eller de små
privattillverkade guldmynten gällde
som betalning hos tullen. Värdet på
Humbcrts mynt var det samma som
Förenta Staternas övriga mynt. $50mynten fick snabbt folkliga namn
som 1ex slug, quinlllple e'ågte och
jil·e-eaglt• piece. Det officiella namnet var emellertid ingor.
De tv:\ $50- nwnt som finns hos
Kungl. Myntkabinettet bnakar katalogiseras under två nabriker - A. Lettereli Edge Varie1ies och B. Reeded
Edge Varieties.

lan Wiselur

Album och tillbehör för
mynt och sedlar.
Alltid 20% rabatt
på Safe- o.
Leuchtturm-sortimenten
Alltid 15% rabatt
på Lindner-sortimentet

Ebol och Kabe
finns också
Gratis kataloger

Firma Jan Svenningson Borås
SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENs

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

Raddar~ränd 4, 506 39 Borås
Tel 033 · 10 23 20 el. 41 87 20
Fax 033 ·10 23 20
E·poSl'
tan svennangssoo@boras.ma•l u:ha com
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Språngsedel
Sedel = kvillo !ir den ur prungliga. vidare betydelsen av ordet sedel - jfr ..dagsedel... l Kungl. Myntkabinellets samlingar finns detta exempel:
Tydligen hade Fiireningenlill Häswfwelnsförbiinrande inom Up/and haft någon slags lolleri och man kunde vin na
en fri betäckning av en hingst mot uppvisande av sedeln (kvillot ). daterad den 13mars 1850. Generalen. friherre (Gustaf Adolf] Hierta hade dötl redan 1847. Hur hans sterbhus fOrvärvat språng~cdeln kan man bara gissa.
Känner språkforskningen till ordet ··språngsedel.. ?
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Förberedelser till klassiskt verk
År 1846 utkom det epokgörande
arbetet Anglosachsiska M_nu i S1·euska Kong/. Mylllkabiueue/, funna i
S1·eriges jord. Boken (och des. efterföljare från 1881) fick ~tor betydelse
for forskningen kring dc vikingatida
mynten. Författaren till boken, Bror
Emil 1-lildebrand. Ugnadc många år
av studier innan han kunde ge ut verket. År 1844 var han n!ist:ln l1irdig.
Hildebrand låter dl\ den gode vännen
i Köpenhamn. Christian Jurgensen
Thomsen. llisa delar av manuskriptet.
I ett brev (daterat JO apri l 1844) ställer Hildebrand stolta frågor till
Thomsen:
H1•ad siiger DP om wir samling.
Har den icke el/ respekwbe/1
IIIseende genom sin rikhal1ighe1?
Kan jag i fiirordel .rmmingsenligl
anmärka all den iir Sliirre tin alla
andra? Jag ve/ all denna i sednare
åren fåll /Je1ydlig 1il!l•e.w. l synnerhel
[Jefarar jag. (1// De af Cnms my111har
mera iin l'i...
S~'T
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Hildebrand går därefter ra~kt över
till au beskriva uppläggningen av
katalogdclen:
Au ~nyn/ böra orduas efter llii:_
derna, har De förs/ liin mig och
dero111 iiro d således euse. Inom
hmrje suul skulle kumw ortfnas efter
/JJ1f.!1l{l el/e1; som jag gjon. ef/er
myn/mii.wame. Jag anser del/a sednare förn uftigare och redigart'.
H1·arje mylllmiiswres mynl iim
onwde efter Typerna. Jag 11vr all
deuua ordning. mera iin nå~:on
amwn. /iillar uppsökandel af e11 myn1
i samliugen. Schröder har iimw ej
seu kawlogen. Han kommer all
ogilla plm1en. All deunalikl-iil iirfiirnuftigare iin deu han följ l i sin klilalog öfver samliugen i Upsala. wnh·
medlerlid af ingen bes/ridas.
l en brev daterat den 5 november
1844 skriver Hildebrand bl a om
några mynt i den danska statssam lingen som han av Thomsen fått tillstånd nu avbilda. De fanns nämligen

endast i Köpenhamn. Vidare talar
han om bokens omfatlning:
Jag medgifi·er gema. au då jag 1·id
s/ute/ af kalalogen upplager Irlands
mynl, borde jag äfi·en iiiiaga Danlllarks. Sveriges och Norges sam/ida.
Della kunde och för samlare lwji•a
1·iirde ly jag har å1skilligl ny11 all
bjuda på for alla /re liindema. Men
jag n·ekar dock. i synnerhel fur Dan·
marks III_\'III. H vilken gräns .rku/le jag
besiiinuna för dessa ? Skul/e jag
s1aww med Han/wcmil? Ml'n Magnus den Godes mylll, af fullkomlig/
liknande Anglosachsisk Typ. iim icke
miudre 1•ig1iga.
l stället för Hildebrand blev det
våra nutida forskare som t ex Brita
Malmer. Jorgen Steen Jensen och
Kolbjpm Skaare so m närmare kulle
ko mma au beskri va dessa tidi ga nordiska mynt.
/W
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Medaljkongressen i Haag 21- 24 oktober 1998
Av Bengt Holmen
kongressen deltog 34 Hinder med
cirka 300 dclta2arc. hu vud,akligen från Europa (27 Hinder). Australien. Grekland. Israel. Le ttland.
Litauen och Tunisien hade en deltagare var och Canada. Italien. Norge.
Nya Zeeland, Spanien och Tjcckicn
två. men värdlandet NederHinderna
8 1. Portugal 19, Tyskland 24 och
USA 29. Sveri2e hade tio. diir.w sex
konstnärer. men Finland hade 15 deltagare. däribland Raimo Jaatinen.
Pcnti Kukko ncn. Erik r-.liikinen och
Kauko Räsänen. Finska ambassaden
hade dessutom anordnat en siin;kild
finsk Utställnine i sina lokaler. Man
förstår vilket starkt stöd medaljkonsten har i Finland. DessutOm
har man sitt aktiva Medaljgille l Norges deltagare var medaljkonstniircn
vid Kongsbergs Kongl. Mynt Ingrid
Austlid Rise och Mymkabinettets
chef professor Kolbjorn Skaarc. l utställningskatalogen skrev han om situationen för Nor!!eS del: "Under dc
två senaste dece.;nierna har ett betydelsefullt bidrag till norsk medaljoch myntdesign skapat~ av ett lwlvt
dussin sku lptörer /medaljörer fr~ n
Centraleuropa. vilka sjiilva har etablerat sig i Norge." Något 5t det hållet kan nog liven siigas om Sverige.

!

FUreliisni ngar
Föreläsningarna var en betydelsefull
del av kongressen. Vid öppnandet i
den praktfulla, medeltida Ridderl aal
gav Stephen Scher, USA en kom:is.
sakrik och elegant framstiillning av
medaljens födelse i reniis. ansens Italien. Alla konstnärer Hr imc goda talare. Inte heller är det Hitt ulla gånger att tala på ett friimmande s pr~k .
Ibland saknades intensivt en höl!ta·
lare! Men visst lyssnade jag p.f:1tskilliga goda och intressanta anföranden. Bl a av l. L. Rczak. US A om
för-israeliska numi~m atika om det
judiska nationsbyggande L Wolfgang
Stcguweit gav en engagerad Ö\'ersikt
av tysk medaljkonst under efterk rigstiden. Intet tvivel -Tyskland iir på
gång! Han betonade bctydeb en av dc
två decennierna 1945-55 och 19X91998. Utgångsiiiget 1945 var all medaljkonsten var diskrediterad genom
nazisternas propagandautnyttjande.
P.elningen medförde isolering fOr
Osllysklands del. Så t ex deltog dc
inte i FIDEM-utstiillningen i Stockholm 1985. Renässanstraditionen
62
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ning: 1947 -72. 1973-92 och efter
1992. men många länder hade inte
kunnat f61ja denna periodisering. då
verkligheten krävt en annan indelning. Varje land gav i FIDEM-boken

._
.,.

' :-r. J M ~··

Samlall'll Karf Axt!l Olsso11. S•·erige.
och /..ollslfläre/1
Maril..t• Sm11ogyi. Berkelt!)·. USA.

spelade en stor roll i DDR (Gustav
Wcidanz. Halle. 1889-1970). l Sundesrepubliken utövade Ludvig Gies.
Köln ( 1887 - 1996) ell stort in nytande. Under det ~enaste dece nniet har
utvecklingen kUnnetecknat~ av:
a) samtida hUndelser och politik spelar en stor roll
b) ökad ullrycksfullhet genom fonnot:h mulerial -experiment
c) gj utna medaljer föredras - (dock
V Husters nyskapande av den
s lagna medaljen)
d) regionalismen består - ncra centra!
c) forsknin g och bokutgivning blomstrar
Karl Schultz talade om österrikiska
1700-talsmcdaljer. Dessa har intresse för en ~ vcnsk. eftersom Karlsteens
elev Be ngt Richter var chefsmedaljör
i Wien. Karl VI ( 17 11 - 17-10) grundade en gravörakademi för att skaffa
inhemska krafter. Den blev en stor
frmngång under Maria Theres ias tid.
N•'got all tiinka pil för Östros? Naturligt v i ~ hann min vän Karl Axel
01!-son och jag. trots anstriingningar.
inte all bevaka alla intressanta fO.
relä:.ningar. H:ade t ex giirna \'elat
höra en av ederländernas ledande
medaljörer. Guus Hellegcrs. ut vec kla
sina tankar orn medaljkonsten. Karl
Axel anser, all den nutida hollUndska
medaljkonsten stflr mycket högt.

Utställningen i Museum Beelden
aan Zee, Schevcningen
Mcdalj utstiillningcn var både re trospekti v och samtida. Egentligen
skulle länderna följt följande trcdcl-

M odem Arr M edals -A Rerrospecril·e (ISB N 90-73882- ll-7) en över-

sikt av ut vecklingen. i regel skri ven
av en delegat. Boken inleds med ett
fårord av Louk Tilanus, president i
International An Medal Society. och
en uppsats av Mark Jones. FfDEM:s
president. om medaljens framtid. Jones teser är intressanta. tankeväckande och elegant framförda. Fiirgillustrationcr på 32 sidor följer. Kata·
logdelen börjar med Australien på s
51 och avslutas med Jugoslavien på
s 288. Biograliska notiser och index
upptar de sista 59 sidorna. Notiserna
är som ett uppslagsverk. Boken rckommendcr.lS!
Det som gjorde s tarkast intryck
på mej i utställningen var mångfalden av teman: 1 ex freds- och miljösträvandcn, li vsåskåd ningsfr~gor
och kärleken. De retrospektiva avdelningarna g:w P.n väldigt hra översikt av efterkrigstidens tendenser.
Nya mate rial och nya former gör, att
det traditionella medaljbegreppet har
upplösts. En ny definition är inte
lätt att ås tadkomma. då utvecklingen
spretar åt s5 m11nga olika håll. Nationella och regionala strömningar kan
urskiljas. Dock ska kanske påpekas,
att den traditionella person- och fö.
retagsmcdaljen lever kvar. Påfallande är att tidigare ledande länder som
1 ex Frankrike och Italien fallit tillbaka kvalitativt. Storbritannicn är
inne i en uppåtgående rörelse liksom
USA. även om representanter från
den yngsta amerikanska generationen saknades.
Låt mig fön; t in mm jag vågar sUga
nå201 om de svenska montrarna konstatera. an endast ena sida n av medaljerna visades. Då mer än hälften
av de trettio svenska medaljerna var
personmedaljer. så ble\• den S\'enska
avdelningen n11got färglös. Annelic
Rydströms tulpanmedalj kom imc
till sin rätt. Man såg inte att medaljen, som kunde tas isär. innehöll en
skulptur i form av en ståndare. Naturligtvis såg man inte he.ller blomknoppen på reverssidan. Aven Joanna Troikowiez triptyk "As time gocs
by". som vann Grand Prix, led naturligtvis av au reverserna inte syntes.
SNT J · 99
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Christer Berg. 19-17. S1·erige:
"Nils Mtln.uon Mandelgren".

Salwulor Da/i. / 967. Fmnkrike:
"Dionysisk enltömin~".

Roade mig med att h öm hur ett ti otal
besökare tolkade dem. Naturligtvis
varierade svaren något. rncn dc allra
tlesta hade uppfattat. au det \'~r fråga
om livets gång och börda. Aven dc
som ime hade någon utställningsk atalog! Så triptyken har stor genomslagskraft! Lars O Lagcrqvi st rättade
till så att Kerstin Kjellberg-Jacobssons Agnu Dei-medalj kom att visas rättvänd.
Personmeda ljerna var gjorda av
(i tidsföljd): Christian Berg (194 7).
Gösta Carcll. Erik Li ndberg, Gunvor Svensson Lundkvist. Stig Blomberg. Eric Grate, Eugen Erhardt, Nils
Olsson. Axel Wallenberg. Olle Adrin. Karl Göte Bejemark. Maircc
Männik. Elisabeth Ekstrand. Gudmar Olovson. Yvonne Möller. Annie
Sundin. Ernst Nordin (Garbo) och
Pär-Gunnar Thelander ( 1997). Thelander porträtterade den florentinske
renässansan isten G.F. Rusticci. Från
vänster skuldra växer en klo fram
·•utanför" medaljen. Tolkningen iir
inte uppenbar för betraktaren. .
Den enda som fått med tva medaljer var Mairee Männik med dels
en porträttmedalj 1982 av en japansk
gravör och dels en feministmed alj
från 199-t. Lena Kriströms vänskap medalj mellan Sollefteå och Madison. USA visades liksom Christian
Wirsens eah Siirimner. Tyvärr måste
jag nog stiga. att Sveriges bidrag ir~tc
lål! bland dc allra fr'.imsta. Men mtressanta \'ar dc - i synnerhet ror en
sve nsk. Man kan inte i en tidskriftsartikel beskriva 1001 medaljer. men
jag kan försäkra. att det var en stor
upplevelse att se dem!

j er exponemdes ) och av Haags stadsstyrelse i det nybyggda Stadshuset.
Dessa mottagninga r gav inblickar i
lokala förhållanden och tillf1ille att
2ör.1 nya bekanL~k<lper. Så till exempel mötte jag i Lciden dr Simona.
som efterlyser sin fars . Johannes
Paulus (Pietro) Giampaolis tidiga
medaljer från 1920-talet för an göm
en corpus av hans verk. Oftast var
de signerade G. P. Adressera upplysningar till dr S. Giampaoli. Via Mastro Giorgio 81. lt-00 153 Roma! .
Vi bekantade oss med den ukrainska gruppen oc h lärde. an U~rai na
äntligen i september 1997 har fått ett
eget myntverk i Kiev. Under kommunisttiden fOrdc medalJkOn~ten en
tynande tillvaro. utom då den utnyttjades för propaganda. Fonfarande tir utb ildningsmöjligheterna dåliga. varför man lir beroende av några
få entusiasters insatser (Oxsana Tcryokhina och :11alia Do~10vitski~h .
Kiev). Vi sve nskar mbJöd Manka
Somogyi. Californien, an deltaga i
vår supe på en indisk restaurang. Det
var gripande all höra henne berätta
om b:~kgrunden till sin Raoul \~al
lenberg-rnedalj. Hur han rtiddat hvet
på hennes man!
Det var ocks!l intressant att trätTa
de svenska medaljkonst närerna och
höra dem berätta om svårigheter och
framgångar. Inte h~ller. visste jag. an
Ernst Nordi n var sa rohg ...
Fredagen den 23 var det bussutflykt till Kröller-Muller-mu~cet med
dess swra van Gogh-samlin g och de
många sku lpturerna i den omgiva nde ~tora parken. De Hoge Veluwe.
Eftersom det regnade såg j:Jg inte så
rnånl!a skulpturer, men desto fler modernä konstverk. Vid lunchen möne
jag Alan Stahl. American umismatic Society. som 1999 ger ut en bok
om amerikanska medaljer. Vid lunchen satt jag ntira Ewa OlszcwskaBorys. Warszava. som hävdade. an
Polens medaljkonst blomstrade un der 1970-talet. d!l Zofia Demkowska

Mottagningar och utfå rder
Kon!U'Cssen livades av tlera mottagning';r. bl a på linska ambassaden .
Museum Beclden aan Zee. Koninklijke Academie van Beclde nde Kunsten. Rijksmuseurn Het Koninklijk
Penninakabi nct. Leiden (där en enaståcndi' samling a'' renässansme dalSNT3 · 99

Leena 'lilf{ll'inen. IY70. Finlallll:
.. Domens da~".

Jusef.~ptlt'ek 1970. Tjcckien:

.. Krmslilkculemien i Pmg".

utövade en ston inflytande. Ewa lir
sjiilv en betydande kon~tnär. tycker
jag.
.
.
Vid den avslutande mrddagen r
Societeit Dc Wittc san jag med den
portugisiska delegationen . där deras
grand old man - professor He lder
Batista. Lissabon angav tonen - en
Hittsam ~ådan. Batb ta hade redan
1979 tre medaljer ptl FIDEM-ut~t:ill
ningen i Lissabon. och 1998 fick han
Sanford Saltus- priset av ANS. Han
har mest producerat ~!agna medaljer
och är känd för att hans averser och
reverser bi Idar en enhet. som !ir ett
slående uttryck för medaljens speciella tema. Växelverkan mellan forn1
och innehåll utnyttjar han till fullo.
Vid middagen blev jag också pre~en
terad för Mariangel:r Johnson Pasqualctti. Hon kom ihåg. au hennes
Milano-firm a slagit Göteborg~ Numi smati~ka Förening~ ~enaste mcdalj.

Tips och uppslag
Två upp~lag. som jag hoppas ko.mmer att imi tera~ i Sverige. fick pg
av en engelska. Nieola Moss och en
ungrare. Fcrcnce Matitl'. Varför skulle Tnte en ~vensk kornmun kunna ta
efter Kyireghazal' ide att bjuda fem

-
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J.P. Giampaoli. 19-17. Italien:

''Laeriria''.

inhemska konstnäreroch fem utländska till eu månadslångt arbete. där
man bekantar sig med regionens kultur och historia och därefter skapar
några konstverk. som man sedan
skänker? Därigenom får kommunen
möjlighet till en tillfä llig konstutställning och efter några år eu permanent konstccmrum. För de deltagande konsiniirerna blir det en vidareutbildning och tillfälle att diskutera nya ideer. Verksamheten har p:igåu sedan 1982. så det finns möjlighet au studera projektet. innan man
sälter igång.
Nieola Mo s berältade livfullt och
konkret om sill fullbordade projekt
i Kiclderskogen. Northumbria. Man
vandrar en led i skogen, och på tolv
intressanta stationer fi nns det reliefer, där man gnuggar en utdelat blad
mot reliefen. När man kommi t i mål
binds bladen ihop till en liten bok
och läggs tillsammans med en medalj och eu intyg i eu etui som minne. l Göteborg \ 'Ore både skatåsterrängen och Liseberg lämpliga för eu

Edmmulas Frej11s. 1997. Litallt'n:
"IIrrested decay- !hings fro:en in timl! ...

sådant företag. säkerligen finns det
m:-.nga områden i Sverige dlir något
liknande Kielderprojektet kunde genomföras!

Stafettmcdalj
och datnstödd design
En del av kongressen. som jag tyvUrr
fick liten kontakt med. var medaljöremas aktiva skapande av medaljer.
Guus Hellegers och Lina Hudoroaba
ledde arbetet med an låta två kon~t
närer gemen~amt skapa medaljer.
Ena sidan var gi,·en och paret :.kulle
på några dagar forma motstående
medaljsida. Resultatet presenterades
på lördagseftermiddagen av Mark
Joncl>.
Eu tidens tecken var den workshop under ledning av Louis Hankaan. juvelerarskolan i Schoonhoven.
som arbetade med datorstödd designbildning. En exempel på delta ~~g~
i tilllimpning i Rijksmuscum Koninklijk Muntkabinct. Leidcn. där
deltagare på datorn lekte fram sin

Rai Miguel Pilila \1a.5qun. 1997.
Porwgal: Uum till'/.

"egen" renässansmedalj. Något för
K. Myntkabinettet att inMallera i
mcdaljsalen?

Mässa , rundresa
och FIDEM XXVII
P:' lördagen var det miis~a i vi lken
s:ivUI föreningar, artister. gallerier
som bokförsäljare från nera liinder
deltog. Det var ganska mycket folk.
och affärerna var livliga. Kurl Axel
var belåten med en holliindsk teatermedalj. Själv köpte jag en politisk
medalj av Karl Goctz från 1920·talet
med cll a\'Skyvärt budskap!
På ~öndagen startade en eftcrkongres~tur på i re dagar. där man kunde få en bild av Nederllindcrnas rika
kulturarv.
N:ista FIDEM-kongress blir på
hösten år 2000 i året. ( 1999) kulturhuvudstad Weimar. Försumma inte
tillfiillct!

c

Foto: forf:marcn.

Rubelbrist i östra Sibirien
År 1893 hade rese nären Otto Ehlcrs
återvänt till Sverige efter en längre
resa till Sibirien och Japan. En sådan
person var naturligtvis intressant för
tidningarna. Han fick berätta mycket
om sina intryck av ryska förhållanden. Bl a kunde han liirnna en upplysande berlittelse om hur sällsynta dc
större silverrnymen \·ar i östra Sibirien fOr drygt hundra år sedan. Här
följer Ehlers historia:
Kort efter min ankomst till W/adiwostock bega.f jag mig till postkontoret för all aflenma några !Jref Som
betalning letlllwde j ag en i dessa
trakter nästan öfver allt gting!Jar
mexikansk dolla 1: som dock åter·
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lemnades till mig med den anmiirk·
n ingen all posrn~rker molloge endast
t:Yska penningw: Händelsel'i.f hade
jag bland mina kontanter iifi·en Il{)gm ryska silfi·erntbler. och jag /em11{/l/e en seldan tlt postmiisraren . .\·om
mollog den med oförslä/d fon·t1ning.
l'iinde den pc'! alla sidor och s/111/igen
tillkallade alla på kontoret niin·arande tjemtemän. Allmän rube/1)(•sktldning. Man stirrade ptl mig som
pti en sagoprins eller en fa/skmynrare. odr efter en /iingre jjfi'erliiggning .frågade ma11 mig s/ur/igen om
jag ej lwde 11ågon pappersmbcl. Då
jag svamde nej. åter/iimnade man
mig si/fi•ermbe/11 med de11 anmilrk-

ningen. mr del toge man lwllre de11
mexikanska dollarn. Och .w1 skedde.
En represelila/Il fiir den srjjrsta
lumclel.ljinnan i IV/ar/iii'().I'/Ock beriitwde äfi'en nyligen. au e11 rysk sjiia.fjicer pcl jimrans ko1110r fiir fiirsw
gtlngen i sill /if se11 en rysk silf,·errubel.

Denna kona historia Himnar llera
upplysningar: att mexi kanska mynt var vanliga i ~tora delar
av Ryssland: att ryska silvermynt
hade begränsad cirkulation och att
information om gängse ryska mynt
inte m\tt varken postkontor eller företag.
~rännande

/W
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Mammons träldom
iksdagsmannen Jonas Bertila var
sen länge utledsen vid riksdagen
och den svenska huvudstaden. Ju
längre det led på våren, desto fundersammare gick han på lediga stunder,
såg på den blå himlen och den frusna
sjön, hörde lärkorna kvittra och tänkte
på sitt goda hemman i Storkyro, hur
rågbrodden nu månne se ut när snön
smält, om drängarna haft förstånd att
köra vad som behövdes på kornåkrarna, om hästarna var mycket
magra på våren, om korna och ungnöten blivit ordentligt fodrade och om
man redan börjat klippa fåren. Vid
dessa tankar drog han en djup suck
över allt onödigt bråk i världen med
Hattar och Mössor och var mycket
frestad att önska den tid tillbaka, när
bonden gick vid sin plog och borgaren
vid sin skuta och prästen med sin
katekes och ridderskapet och adeln
ritade stamträd och kungl ig majestät
och kronan styrde riket efter landets
beskrivna lag. Så utledsen var han,
och många tusen andra med honom,
vid den tidens frihet att han för sin del
velat sälja hela statsförfattningen för
ett lass uttröskade agnar, som åtminstone dög till syrpa åt hästarna.
När han en vacker eftermiddag i
april gick framåt Roslagstull såg han
en fyrhjulig bondvagn förspänd med
två hästar mödosamt arbeta sig fram
genom den bottenlösa dyn på vägen.
Detta gick någorlunda till dess att vagnen kommit ett stycke in på stadens
område, där gatorna var belamrade
med någonting som skulle föreställa
stenläggning, men som snarare kunde kallas vällovliga magistratens privilegierade stjälpningsanstalt, ty så
över all beskrivning halsbrytande var
på den tiden flertalet av Stockholms
gator. Här hjälpte varken körarens
konst eller hästarnas sömniga tågordning: vagnen loverade så länge på
måfå mellan berg och dalar till dess
att en oförutsedd ryck av endera dragaren, skrämd av en gosses flygande
pappersdrake, slutligen påskyndade
katastrofen, och vagnen med en ovig
kullerbytta utstjälpte sitt innehåll mitt
på gatan.
Jonas steg närmare för att se om
någon möjligen blivit skadad och fann
två gamla män, som med sina bylten
och paltor hade kullrat ner i en ansenlig valtputt och med någon svårighet
kavade sig upp på det torra igen.
-Vad i alla dar, utropade han, är det
inte morbror Lars från Vasa?
Framför honom stod en mager, vithårig gubbe som inte kunde vara
någon annan än den fordom så reslige och styvståtlige köpmannen Lars
Larsson men som nu hade krympt
ihop till en besynnerlig. krokryggig

R
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sprättbågsgestalt. under vars vida.
bruna sälskinnsmössa ett par vassa
grå ögon förstulet och oroligt blickade
kring sig. l stället för att svara på frågan skyndade denna levande mumie
att plocka från gatan varjehanda
utfallna föremål, såsom ett par kakor
grovt bröd, ett par förslitna skinnvantar och en träflaska med surmjölk,
medan han med ängslig omsorg övertygade sig att en stor koffert på bottnen av vagnen inte lidit någon skada
vid stjälpningen. Häri biträddes han
inte av sin följeslagare, en man av
underligt främmande utseende, som
tycktes vara både till år och kralter
betydligt yngre, men som med en
uppsyn av likgiltigt förakt avbidade
den stund, när han åter fick stiga i
vagnen och fortsätta färden.
- Känner morbror inte igen mig?
fortfor den unge riksdagsmannen. Jag är Jonas Bertila och är glad att få
visa morbror vägen till Thomas, ifall ej
morbror hellre vill ta kvarter hos prosten BerteL
- Känner icke den onda världen.
svarade den krokige gubben.- Jag är
en utfattig gammal man som inte har
råd att bo hos så höga herrar.
- Kör på! sa den andre resande till
skjutskarl en, föga angelägen att inlåta
sig i några nya bekantskaper vid sitt
inträde i Stockholm.
Vagnen satte sig åter i rörelse, men
så långsamt att Jonas utan svårighet
kunde följa den.
- Skulle morbror ha blivit kollrig på
gamla dar? tänkte han för sig själv. Jag vill se var de tar in.
Vägen blev lång nog ty vagnen
stannade inte förrån långt på Söder,
men Jonas var ihärdig och tog märke
på huset. Det var en sorts barberarstuga, vars innehavare drev åtskilliga
med yrket besläktade industrier, såsom att slå åder, koppa för ryggvärk,
rycka ut tänder, bota hästar för spatten och sälja essentia dulcis som universalmedel mot allt ont, både till
kropp och själ.
Jonas hade god tid och företog
en vandring åt Tegelviken. Efter en
timme återvände han och gick in i barberarstugan för att köpa essentia dulcis.
- Ni har fått långväga resande? sa
han efter att ha förberett frågan med
en rundlig betalning.
Barberargesällen, som stod vid disken, nickade hemlighetsfullt.
- Är det inte en doktor?
Gesällen nickade.
- Jag vill gärna fråga honom om bot
för värk i ryggen. fortfor Jonas. i det
han ytterligare köpte för säkerhets
skull en flaska av 1-'järnes testamente.
- Stig in, sa gesällen.
Jonas trädde in i ett lågt rum och

hörde den gamle Larssons röst i kammaren innanför.
- Sex skilling om dan för rum och
mat! qrummade den gamle. Sex skilling? Ar ni galen människa? Jag blir
utfattig på sånt överflöd. Kära vänner,

jag är en fattig man som inte har råd
att hålla mig någon uppassning. Bor
Inte här någon ung herre som behöver en skoputsare eller en klädborstare? Jag ska betjäna honom för billigt pris. Säg honom att jag ska
springa ärenden för tre styver stycket
fast jag nöter sulor för fyra, men en
stackars tiggare som jag får inte räkna
så noga. Jag känner Stockholm, jag
ska var morgon hämta avisorna åt
honom och bära fram kärleksbiljetter
för särskild drickspenning.
- Här bor ingen annan än mästarn
och hans gesäll, hördes pigan svara,
till vilken klagovisan var ställd.
- Nä, så säg då åt mästarn att jag
ska göra tjänst som dräng för mat och
husrum. Jag är nöjd med strömming
och bröd och en skopa vatten om dan
och har inte råd att slita lakan på
sängen. Jag ska såga mästarns ved
och betjäna hans kunder. De unga
herrar som låter raka sitt skägg, ska
förbarma sig över en fattig stackare
som kastat allt vad han har på landsvägen för att kosta på sig den dyra
resan till Stockholm.
- Nå, vad har han där i den stora,
tunga kistan? frågade pigan näsvist.
- Jag? utropade gubben, märkbart
förskräckt. - Vad jag har? Ingenting,
kära barn, ingenting. Vad skulle jag
ha annat än gamla kläder och böcker
att sälja i Stockholm för att skaffa mig
det allra nödvändigaste?
-
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- Jag trodde det var pengar, hördes
pigan yttra i samma ton.
- Gud bevare mig så syndigt hon
talar! återtog den gamle i ömklig ton.
- Var skulle en sådan Lazarus som
jag ta pengar ifrån? Kära vän, är hon
en kristen människa så säg mig hur
jag kan förtjäna tolv skilling i veckan,
så gör hon ett barmhärtighetsverk,
och jag ska prisa henne så länge jag
lever. Pengar! Gud sig förbarme, så
hon kan tala!
- Svär på det! gycklade pigan.
-Jag svär vid min själs salighet, ja,
jag svär vid himmel och jord. att där år
ingenting annat än trasor och böcker i
den gamla kofferten, återtog Larsson
med hörbar ängslan. - Pengar! Jag
svär att jag inte äger mer än jag går
och står uti, jag stackars eländige och
utfattige man. Det fattigaste av Stock·
holms fattighjon är rikare än jag!
- Nå, då måste jag väl tro honom,
fnurrade pigan och slank ut genom
dörren.
Jonas ryste och tvekade om han
skulle ge sig till känna. Så långt hade
då girigheten fört denne gamle man,
som hela sin levnad samlat skatter
och säkerligen inte kommit lill stock·
holm i annat ärende än att ytterligare
föröka den mammon, som blivit på en
gång hans avgud och hans plågoris.
Men innan Jonas ännu fattat sill
beslut, hörde han i det inre rummet
rösten av en annan man, i vilken han

trodde sig igenkänna sin morbrors
reskamrat.
- Ni har svurit en mened, sa den
andra rösten. - Ni har i kofferten
artontusen riksdaler i myntat och tret·
tiotusen i omyntat guld.
- Jag? Käre vän. låt oss ej tala
därom, låt oss tala om vår affär, sa
Larsson. - Vi har kommit till Stock·
holm för att skaffa oss mera ingredi·
enser till vår stora, vår gudomliga
konst. Vi borde inte försumma ett
ögonblick. Var dag kostar oss minst
tusen riksdaler scm vi kunde förtjäna
på att förvandla järn till guld. Tusen
riksdaler, det är förskräckliga pengar!
Vi blir utfattiga med att vänta en timme
längre.
- Men nu har ni svurit mened. och
vet ni vad det betyder? återtog den
andre.
- Nå nå, käre vän. det är ett sätt att
tala: jag ska i morgon lägga en plåt l
fattigbössan. Inte får vår Herre räkna
så noga med en fattig stackare som
råkar försäga sig med en tillåtlig och
ursäktlig nödlögn.
O

Ur Fältskäms berättelser. 1853·1867.
Av Zacharias Topelius (1818·1898).
Tryckt l Slackholm 1908.
Redigerad och förkortad av MGL

Lars O. Lagerqvist
firad på KMK
~H ndagen

den 8 fcbnwri var triing~cln
p!\ :mdm våningen i Kungl. Mymka·
hinenet i Stockhohn. Kollegoroch v:i nncr
i stor mUngd hude ~mnlat~ för an uppvak tu
Lar~ p5 h:m;, 70-:\rsd:lg. Samtidigt tirades
och d L:1r. doner Thcrc'c' -10-1\rsdag. Familjen L:tgerqvi't hjlkl p5 en ut;.ökt buff.!
med goda drycker.
Lar. är 'om fem:\riJ,: )JCn\ioniir akti\·arc
än n:lgon,in med en aldrig ~in ande \tröm
av böcker. ani l.lar. noti,cr. föredrJg i alle·
handa änmc n med vilka han hcrikar ~in
omgivning. Uppv:llaandc delegationer
;,tod i kii för an f:l fmmbringa ;.in hyllning
till j ubilaren.
För.t ut v:tr KMK:' t f chef lan Wis.!hn
;,om fr:ln pcr.onulcn fr:tmflirdc dc~' stom
upp,kanning uv L:tr; 'ntll ariJCt.;kamr.u.
in, piratiir och lc,·andc upp>lag~hol.. inom
dc vin •kilda urhchfålt >Otn finns p5
mu,cct. L:1r' hi drar i hög utstrUckning till
det goda arhct ~klimat :.om r:\dcr p11 KM K.
N!\gon ur perMlilalen hur sagt an L:us lt:tr
.:n trivselfaktor p~ 110 procent. Lars
djupa och hreda kun,kupcr inom numismatiken friim\1 men Hven (),•er dc stora
flihcn hi, wria och kuhurhi,toria imponc·
r:tr.
Nlinna>t t tur an gratulera ~in forne onlfirr:mdc L:1rs vnr $\crhka Numi,mati<.ka Föreningen. Av Lan. alla
omr:idcn inom numi,rn:uikcn ligger medaljer och mcdaljl.on,tcn honom ~pcciclh
\ lm

NUMISMATISK FORSKNING

. . . . _..r. ., CoMMENTATIONES oe NuM~ns SAECULORUM IX-XI
IN SUEOA REPERTIS. I'OVA SERIES.
~~ 'f:.C. S l. Kenneth Jonuon, n.e N.:w Em n.e Reformation ofthe
~o0o"ä,..~

, • \ late Anglo-&.ton Colnage. 1987. Pris: 325:·
2. lngcr Hammarberg, Bnta Malmer and Torun Zachn»on. By:antine
Coins Found in Swcden. 1989. Pris: 225:4 . Brita Malmer, n.e Sigfwla Colnage <'. 995 - /005. 1989. Pris: 225:·
6. Kenneth Jonsson and Brita Malmer (ed.s.), Sigtuna Popers.
Proceedings of the Sigtw~a S)-mposlum on Viking-A ge C<Jinage
J-~ June/989. 1990. Pris: 350:·
7. Gen Hatz, Vera Hatz, L'lrich Zwicker, Noel und Zolia Gal e, 0111>Adelheid-Pfennigc. Untersut'hungcn :u Miin:cn des 10.111. Jahr
hunderts. 1991. Pris: 225:
9. Brita Malmer, The Anglo·St'andlnavian Coinage <'. 995 - 1020.
1997. Pris: 850:CoRPUS NuMMORUM SAECULORUM IX
QUI IN SUECIA REPERTI SUNT

1.1 Gotland
1.2 Gotland
1.3 Gotland
1.4 Gotland
3.1 Skine
3.4 Skine
8.1 Os tergötland
16.1 Dalarna

Akcbiick- Atlingbo
Bil · Buttlc
Dalhem • Etelhem
Fardhem • Fröjel
Åhus-Gröby
Magiarp . Ystad
Ålvestad • Viby
Falun. Rättvik

TJI 'PLURINGAR
I 'PLUSKAN?
Nåj a. det r äcker hog till dehha lilla
Något mera prisvärt
f år mah let a efter ......

bok..

- XI

Pris: 150:·
260:·
300:260:235:250:175:·
90:·

STOCKHOLM STUDIES IN NUMISMATICS

!.Ivar Lcimus, Das Mun...,.'CStn Livlands lm 16. Jahrhundut. 1995.
Pris: 200:Best.ållningar: (OBS !Pono tilkomm<r)

NUMISMATISKA FORSKNINGSGRUPPEN

Eh liteh skrift om pehgar.
särskilt skriveh f ör barh
av Eva Wisehh
med teckhihgar av Folke Nordlihder.
~

Flhhs i Kuhgl. M~htkabihettets butik.

Bollhusgränd l B 111 31 Stockholm
Tel: 08 • 674 71 SO
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T.f mu.1eidirektiir lan lViseJm överliinmar gcll'(lfrån KMK:s personal.
Maria Palmql'ist iir beredd med blomstre11.

En glad jubilar med bionunor i ftm111.

varmt om hjärtat. Både nationel lt och
imemationel h iir Lars i dcna sanunan·
hang en stort namn. Han var. för a ll w ~n
exempel. ordförande i Federat ion Interna·
tionale de la Mcdaillc (I~IDEM ) tiren
1974 · 1995 och är nu dess hcdcrsordfö·
rande. Inom SNF uppko m iden :tll i Lars
namn ~kapa en medaljfond ur vilken
frarntida med<~lju tgivningnr skulle kuruw
bekostas. En upprop utgick med önskan
orn bidrag till en sådan fond. Gcnsv;rrct
blev mycket sron och <.iver 360 enskilda
personer och mer iin 65 organisationer
hörs<~rnmadc uppropet. Tills:unmans per
den 2 februari 1999 har dc bidragit med
162 912 kr. En imponerande rcsuh:ll och
ett verkl igt be,·is p~ Lars stora populari·
tel. Till Lars ärJ hade ii ven en publikation.
nr 9 i SNF:s serie Smiirrc Skrifler. tngits
fram. l denna ineår en Tabu la Gratulatoria
med H.M. Kom~necn som friirmtn namn.
stadgar ror den nya medaljfonden samt en
av Ulla Ehren.wärd fönjiinstfulh sam·
manställd bibliografi Ö\'Cr Lars abt.:r
under åren 1988·T998. Bibliografin ii r en
fortsätming på den som ingår i fcst~krif·
ten (NM XXX II) till Lar> 60-årsdac.
Nästa hyllning kom från Ekströn1, ' tif·
telse. vars ordfOrande Ilengt Telland med
\'anna gmtulationcr till jubilaren över·
räckte en helt ny plakcn med WcrJ och
Gunnar Ekströms ponr~n framtage n ;rv
sti ftelsen för all ge till fönjlinta personer
inom numismatiken. Konstnlir bakom
denna medalj iir Ernst Nordin.
Jane Cederqvist. Historiska mu~cct;o
chef. fromförde i sin hylln ing bland an nat
all hon verkligen uppskattade den viirme
och professionalitct hon upplevt i dc sam·
manhang där hon råkat Lars.
Raden av uppvaktn ingar var läng oc h
det gick inre an ta mi ste på dc hyllandes
stora uppskanning av födelscdag~harn.:t.
Mängder av fina gi\vor gavs med vi ss
betoning på fina viner fri\n frlimst Frank·
rike som L;rrs känner vii i oc h uppskatt ar.
Vi önskar Lars många produkti va år
framöver i numismatikens tjlinst.
Torbjiim Sundquist
SNT 3 · 99

Litr.\

mouagu Eksrriimsplakeuen m · Ekströmska stiftelsens ordföra nde Bengt Te/land.
/ miu en skymwr prof Kolbjom Skaare. Oslo.

/.ars studerar hyllningsskrijien
och pmf Ke1meth l o11sson
ser intres1·emt ptt

Lars efter ntt fri u SNF:s hyllning.
medaljfond och skrift. och ordflimni/e
Torbj öm Sundquist.
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Christopher Eimer: The Pingo family & medal making in 18th-century Britain. London 1998. Utgiven
av The British An Medal Trust, 96
sidor. rikt illustrerad med svart-vita
bilder, ISBN O 9514271 6 4.
DET HÄNDER DÅ OCH DÅ ;rll någon
förfallare tar sig an en medaljkonstnärs
h v och produktion. I Sverige har så skett
med Arv id Karlsteen. Lea Ah lborn. Erik
Lindberg, Carl Milles och Gunvor Svensson Lundkvist. Även den i Sverige verksanune Johann Carl Hedlinger tinns beskriven i en lin bok. På samma säll har
utländska förfallare behandlat sina länders främsta medaljkonstnärer men det
sker inte ofta. varken i Sverige eller i
utlandet. Nu har turen kommi t til l konst närsfami ljen Pingo. Det är mvnthandlaren. medaljsamlaren och forskåren Christopher Eimer som skrivi t en bok som tili

Vid början m· 17-10-ra/et skedde en brrt11i11g mella11 Swrbriwmrietr oclr Frank rikt•.
Som eu resulwr at· demur swrtade el/ jakobirisk re.mim1.
År 17-15 landsteg pri11s Karl Edmtrl Smart i Skoulmrt! oclr num sri}d !ros mäktiga
skotska aristnkmter oclr hade till t'Il biiljrm t·is.WJ framgångar.
•'-'leda/je11 iin•r l 7-15 tlrs hibulelser gnn·erades m• Thomas Pingo. sill-et; -12 n1111.
Foto: Ja11 En' 0/.Hon. RAr\.

dem John Pingo hade tjlinst som gravör
vid Royal Mint.
Christopher Eirncr gör en grundlig ut·
redning kring familjen Pingos bakgrund.
Tidigare forskare h;rr hUvdat all dc kom
fr~n Ilalien och invandrade till England
under 1740-talct. Dell<~ stiimmer nu inte.
Familjen tycks ha en he lt engelsk bak·
grund. LUsarna får också veta mycket om
hur gravtirerna i Eng land arbetade och
om best;il lama. Till den ganska kornpak·
ta och något osystcrnmiska texten hör en
katalog med talrika avbi ldningar. Tyvärr
hål ler bilderna en ojämn kv;tli tet.
l3list tycker undertecknad all Eimcr
lyckas niir han i korta drag berältar om
dt: enge lska rned;rljcma fra rn tilltidpunkten dfl fam iljen Pingu in trUdcr på scenen.
Mellan 15-10-talet och 1612 tillverkades
ett mindre antal osignerade medaljer i
London. Flenalet av dessa iir sammankopplade till olika kungliga evenemang.
Förs! vid mitlen av 1620-talct arbetar en
medaljgravör ~on1 kan idcrllilieras med
hjälp av si n signatur. Det lir den franske
gravören Nicholas Oriot. Sjiilvklart kunde man under 1600-talet beslUlla mcdal·
jcr fr;\n Tyskland. diir medaljgravörerna Philip Heinrich Muller oc h Christian
Wcnnuth i praktiken levererade medaljer
per postorder.
Från NedcrHindcma anHinde 1669 John
Rocuicr~ till Enc.land. Vid den här tiden
kunde alltså mcda ljgra,•örcm;r vid Royal
Mi nt - Rrior. Roettier~ och George Bower.; - ligna sig at olliciclla besiiiilningar
och åt privatbestiillning;rr där förtjänsten
helt gick till gravören. Rueiiiers hade t ex
den berömde Samuel Pcpy$ som kund.
Från Ty~ldand anlände under 1690-ta·
Jet gravören Johann (John) Crokcr. Denne blir för>tcgr:ll'ör vid Royal Milli 1705.
En av hans första rm:daljer ägnades her·
ticcn av Marlborouuhs scumr 1703. Mc·
d~Jjen Ul~aiiCS emellertid för svidande
kritik fr~n många. eftersom man ansirg

sill yllre mest liknar tidskriften The Medal.

Främst handlar boken om Tho mas
Pingo d. y. och Lewis Pingo. Den förstnämnde var mynt- och medaljgravör.
''crksam från 17-10-talcttill sin död 1776.
Thomas Pingo d.y. ulf<irdc många medaljer för Geor2 Il och Geor!! lli samt
till olika privata-bestiillare. Ha~ var medlem i ll1c Frce Societv of Anists. År
1771 utnämndes han till-andre !!r'<I\'Ör ,-id
mynr...crket (Royal ~!ini).
-·
Lewis Pingo (1743 -1 830) ,·ar son till
Thomas PirH!O d. v. och mr dennes efterträdare som andregra,·ör vid Royal Mint.
Ar 1779 utnämndes han till förste2ra,·ör.
Denna ställning behöll han framtill 1815.
Han graverade nwlllen för Geom III och
rn5nga av kunger;s medaljer. Ä~-~n bro-
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År 1759 slogs l'll medalj med anledning m· att brittiska flotttill rmder lerining
rn· amiral Keppel 29 december 1758 rlflackerade oclr r•röt·mdr den lilla ijn Goree.

D<•nna ö som ligger strax siider om Kap Ven/e lriir till Senegal.
Medaljen iir grm·t•md m· TlromaJ PinJio. KMK:s exemplar ilr m· hmm aclr miitl'f'
-10 111111 i diametet: Foto: Jan Et·e Olswn. l<r\rl.
SNT 3·9')

au henigen a,·bilda~:. ~lii,tan 'om 0111 han
vore en kunl!lichcl. Ar 17:!9 an,tiilldes
yuerligarc cr1 utlilnd~k gr:rvör vid Royal
lvlinl. Del v;rr Johann (John) Sigis111und
Tanner. Or~akcn v~r all man ansåg au
Croker började bli gammal och all man
i111c vågade riskera all England pliitsligt
skulle stå hell utan nllgon mynt- och medaljgravör. Crokcr kunde dock fortslilla
med sill yrke frmnti ll sin död 174 1. Hela
tiden hade han god hjiilp av 1:mncr. Snart
~ku l le tivcn Tanncr behöva hjiilp. eftersom hans syn blivitmycket dålig. Det var
gravören Richard Yen som bi,IOd den
iildre gravören. Yco var an~liilld vid Royal
Mint åren 1749- 1768.
Den som vill f:\ en helhetsbild av brittisk medaljkonst bör sökn sig till två ut märkta verk: Edward Hawkins Meda/lic
illustmlions of III<' hi.\lory of G real 13ritain mullre/and 1n 1lw t/,•mh ojGeory:e Il.
Vol. 1-11. London 1885. och den första

delen a\' L:rurcnce Brown, stora corpus
över briui.~ka medaljer. llrifislt hiswrical
111ednls li6U - 183i. London 1980.
lan \Visc:!m

Katalog över gamla aktiebrev: red.
I. Wisehn, 5. Nord vall, J, B. .Jansson, H. Tordenda hl, M. Strandberg,
B. Niklasson, .1. Örtengren. Katalogen är utgiven av Svenska fören ingen
for Historiska Värdepapper. Eskilstuna 1998. 162 sidor varav 64 är fårgplanscher. ISBN 91-630-6207-0.

DE ' NYSS UTKOMNr\ katalogen innehållt:r någm inledande kapite l om aktiesamlande och om Svcn~ka fiin:ningen
för Historiska Värdepapper. Därefter fij].
jer en katalog på 70 'idor. H;ir finns al la
kända svensk:t bolag uppräk nade i boksta\'sordning ntcd angivande av branschtillhöri~het. ltin. ort. årtul och valör. l bilddelen, ~~om bcst:\r av 6-1 f'iirgplanschcr.
finns mer ;in l000 ;rktiehrcv avbi ldade.
Viirdcringslista finns inte med i den
tryckta bwlogcn utun kommer som bilaga. Della fiir all katalogen sb fungera
frarnftir allt som idcntifiering,hjiilp. Listan. so111 gru ndar sig p~ aktud la auktionspri ser. kommer all jus1er:1s oc h tryc kas
regelbundet.
Tidiearc utkomna böcker om aktiebrev
är Histori.d:a aktiebrel'. l'tirderingsbok
for samlare m · .n ·e11fka aktiebre\' wgil'lw
l i82 -197J. förfallad :1\' B. Salomonsson.
utkom 1983 och Sr·e1Mim al.1iebn•,· före
1850. förfau:rd a\ B. Strandberg. l. Wisehn. B. Franzc n och J. B. A. Ja~son. Ut-

kom l 99 l. Denna katalog iir ~~~ utmärkt
komplement till dc b~dc rorcgåcnde och
tillsamman ~ utgör dc tre llöckcma/katalogerna en fanta,ti~k kunskapskii lla till
den gamla viirdcpappcrna. Et•a \Visflm
SNT ~ · 99

Svein R. GuUbekk: Norsk nu misma-

tjsk bibliografi. Oslo 1998. ISBN 82994890-0-8. inbunden med skyddsomslag, 328 s. Boken ing~r i serien
Publikasjoner fra rmit•usifele/s myllfkabine/1 nr 5.

NfiJNUMJSMA119K

..

,. ~LIOGRAFI
~..-..

mu

något ~0111 V I l
Sverige ocb:i ~k ulle behöva. niimligcn en
numismat isk hihliograli över alll som är
skrivet inom norsk numismatik och pcnninghistoria. Oet tir den mycket kunnige
numismatikern Svcin Gu llbekk vid nrvntkabineuet i o~ lo som [i gnat fem års arbete
till au få fram en impone rande bok. Arbetet består a'' 18 hu vudrnbril.cr och ofta
nera underrubriker. Bland dc fiir;tnärnnda kan nämnas: numi,matik i Nor!!c.
Norge~ mymhistoria. rnymfynd. my7nproduktion. metrologi. ,ccJiar. medaljer.
ordnar m. m. Gullbckk har emellertid inte
stannat "id enbart d~t Mun i.ir skri vet om
norska pengar utan h;rn 1:1r iivcn med artiklar om antikens mynt. europeiska och
utomeuropeisb bctal ningMJtcdel. Förf;Htaren måste dock i dessa senare fall vam
från Norge. Särskilt miirk viird igt iir au
Gullbekk också J';iu med dc ofta svåråtkomliga art ikl:u· som puhlit:crats i dagspressen. Roken blir inte ~:i nm; nv all professor Kolhj<)rn Sk:rarc ~ l:rivi t en inledande kapitel om norsk numisnratisk
linermur. Vi har f~ ll c11 mycket nyuigt
instntment för all hiua r;ilt i den ~tora
numismatiska hok nnran!
NU HAR r\ORGE

lem lVise/m

P.S. Lars O. L:rgcrq"ist het.:r
Ouo. utan La!'!' Olof'

im~

Lar..

Snllll~~llt
._-.:.··

En medaljstudie
av Zorn
När förfaltarinnan An ne Clwr lotte
Leffler ( 1849- 1892) öppnade s itt
he m i Stockholm för littcriira salonger blev hon snabbt en förcrundstigtTr i huvudstadens kulturella li v.
och en förebild för "det unca Sverige" . l sina noveller och dr:t-mcr visade hon en kritik mot samhiillets
konventioner och dubbelmoral. Hon
tog också upp ämnen som den "gifta
kvinnans äganderä tt" och emancipationsproblemet inom erotiken.
Sjiilv levde hon fram till 1889 i
ett misslyckat och billert iiktcnskap.
1890 gifte hon om sig med en italiensk professor i matematik. Pasquale del Pezzo, hertig av Cajanello.
Med honom fick hon t v~ lyck liga 5r
och dog 1892 i Neapel.
Till minne av sin syste r Hit brodern
beställa en medalj. Den skulle vara
klar till hennes 50-årsdag. Han v;inde sig till konstnären Anders Zorn i
Mora~ Zorn lät eöra skisser och en
modell i lera. V.i"d som sedan hände
fönäljer inte historien men medaljen
blev aldrig utförd. Skisserna och
modellen finns dock kvar i Zornmuseets samling. DUr finns även
skisser som Zo1;, gjort lill e n planerad medalj över Svenska Kennel kl ubben.
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SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 18 företag i tio
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige.
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och
utöka sina tjänster.
B. Ahlström Mynthandel AB

Malmö Mynthandel

J. Pedersen Mynthandel

Norrmalmstorg 1, 1 tr..
Box 7662. 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08·10 10 10, Fax 08-678 77 77

Kalendegatan 9. 211 35 MALMÖ
Tel. 040 -611 65 44

Norra Strandgatan 30
Box t 320. 251 13 HELSINGBORG
Tel .flax 042-12 25 28

Antikboden

Östra Storgalan 20, 611 34 NYKÖPING
Tel.llax 0155 -28 63 25

Myntlovest Corona

Kyrkogatan 2. 222 22 LUND
Tel. 046-1 2 99 00

Mynt & Medaljer
Sveavägen 96
Box 195 07, 104 32 STOCKHOLM
TeLlfax 08 -673 34 23

Dala Mynthandel
Trollgatan 16, Box 307, 79 1 71 FALUN
Te l. 023· 142 50

Myntsamlarnas Postorder

Karlskrona Mynthandel
Hantverkaregatan 11. 37 1 35 KARLSKRONA
Tel. 0455·813 73

Kronans Mynt
Västra Hamngatan 6. 411 17 GÖTEBORG
Tei. 03 1-135581

Rune Larssons Mynthandel
Stora Brogatan 14, Box 98, 503 06 BORÅS
Tol. 033-41 03 15

Lunds Mynthandel
Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel./ lax 046- 14 43 69

Båtbyggaregatan 216, 216 42 MALMÖ
Tel. 040- 16 05 38

Ulf Nordlinds Mynthandel AB
Kartavägen 46
Box 5132, 102 43 STOCKHOLM
Tel. 06 -662 62 6 1. Fax 08 · 661 62 13

Norrtälje Mynt AB

J . Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24, 503 33 BORÅS
Tol. 033 -41 24 96. Fax 033· 41 87 55

Selins Mynthandel
Regeringsgatan 6, 103 27 STOCKHOLM
Tel. 08- 411 5061 , Fax08· 411 52 23

Strandbergs Mynthandel
Arsenalsgatan 8 C
Box 7377. 103 91 STOCKHOLM
Tel. 08·611 01 10. Fax 08 - 611 32 95

Ticalen Mynthandel
stureplatsen 3. 4 11 39 GÖTEBORG
Tel.lfax 031-20 81 11

Nits Ferlins gränd 1
Box 4. 761 21 NORRTÄUE
Tel. 0176-168 26. Fax 0176 - 168 56

Håkan Westerlund Mynthandel
Vasagatan 42, 111 20 STOCKHOLM
Tel. 08-4 11 08 07, Fax 08 -21 21 96

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19 507, 104 32 Stockholm, Tel. 08·673 34 23, Fax 08·673 34 23

Pollettsamlare!
Smärre Skrifter Nr 7
En ny publikation frå n Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från
tryckeriet. Smä rre Skrifter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat·
tad av Magnus Widell. Du har nu möjlighet att köpa den från föreningen för
endast jOO Sl<r + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag
till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveriges pollet·
ter ännu ej finns att tillgå.
Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro

15 oo 07 · 3. Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående adress.
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet.

SVENSKA NUMI SMATISKA föRENINGEN

Kansli: Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm. Telefon: 08 - 667 55 98. Fax: o8·667 07 71.
E· post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat : Onsd. · torsd. 10.00 ·13.00.
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INTERNATIONELLA
AUKTIONER

KÖPER
SÄLJER
VÄRDERAR

FORTLÖPANDE INLÄMNING
TILL VÅRA 3 ÅRI..IGAAU KTIONER
D u som fortllliimttaf objtkt till oss:

Kom glirna med mer!
Du som bitti/u intr lii1111UII något:

April:
9-10 Chica2o. Ponterio
17- 18 S1ockholm. B. Ahlström
Mymhandcl AB
19-20 Bu, , um. l. Schulman
:!7-30 Frankfun am Main. Dr. Busso

Kval
i tetsauktioner
o
o
o
tva ganger
per ar

pröva o.ss!
Din• obic~l b,udc Ul cill •lr r.irldw mJp:in·
nandc kundkrcu. som .u imrti~ud .av ,J,·.JI
MYJI<I "'m frun.ukcn. bm· h..lfttn. ·~~on.
lunchlrifccr och •~ucbrcv mm.·

Maj:
-1
London. Baldwin. Bl.a. unl ika mynt
5
l.ondnn. Baldwin. Brilli~ka mym
5-7 :>.lUnchen. Hmch
17
lla,el. :O.!Unzen & Medaillcn AG
l !!-1 ') Zurich. Leu. Alllika mvm
20-23 -18th IAP_\; Gener.tl ~!><:mbly
in:\ ladrid

~~} AHLSTRÖMS ~
~~ MYNTH AN DE ~w
~~ ~\AJIIII &IIIAOIIIO'I. ·~

Du km .Uud ,.,. ...~, pl•n fl hög>ta möjJjga
pri>er fur Onc mJCtri.tl. Din try-ggher u m
,; hn 80-lrig crf>...,nh« och finnrr !;Ldsc o •tt
hj.tlp> •lr• kunder ull muim.tlc rcsulm.

Juni:
-1
-1

~ ~-~

Dod.sbon cKh .td,'Ok.tiM ~nJi,u ofu <>"~.

5
5

GRATIS RÅOGTVNING!

B.AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB

Ri ng gä rna !

s . 08- 678 321 7
.......

FAX 08 -678 19 39

MYNT &

Bo\

766~

103 9-1 STOCKHOLM

TEL: 08-10 10 lO FAX: 08-678 77 77

l'·U:DAJ..JI~Il

• MYNTKROGEN •

llox 19507

ammgemr middagar och fester

S- In·~ :12 S ro c klaul111 l C)
T - ll ådn unJ•gnl un (UJlpglm g ll ruu ld~ hii!-(~k ulun)

'Gf + fux 0 8 - 6 73 34· 2 3

Kontakta

Sveuska o c/1 utliimlslw my ut , :wtlla_
r ot'lt j
o rdu ar i stor sorte riug .
Ö pp••l: vnr•l. 11 - I IJ. lör.J. 111 - 1·1·

Köpes och säljes!
• Usta på numismatisk
lineratur kan erhållas.
Besöksadress: Tegnergatan 14
Torsdagar kl. 15.00 -18.00

BOK & ANTIK AB
Box 6078, 187 06 Tåby.
08-510 12818
Si\1 3 · 99

April:
17-1N Valkenhurg. Papem1oney
·99 M:1a.-rrich1
2-1-25 Hchingborg. Frilllym 99

Kungl. Myntkahinenets restaurang och cafc

Sveavägen 9 6

BÖCKER OCH MYNT

6

London. \'ccchi
:\lunchen. .';umi<malik l.an 7~
Bl. a. medeltid
Long Beach. Pnmcrio
~·lUnchen. l\umi-.11a1ik Lan7.
Alllika mym
Miinchcn. Numisma1ik l.anz.
Prof. Göbls bibliotek

Norrmalm'>lorg l. lir.

MYNTKOMPANIET
Birgor J:uiSg>llan 8, 3 tr
114 34 STOCKHO LM

Pcu~

LEIFSIGEHTUN
tci. 08- I0 45 90 • f:L'-:08- 22 4390
och få ett personJjgt bemötande!

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

r'

~
Oppenoder

Vardagar 10.00- 18.00
LOrdagar 10.00- 14.00
Acgcnngsgalan G
111 53 Slockholm
Tel. 08·411 50 81
Fax. 08-4 11 52 23

HÅKAN \VESTERLUND
MYi\IHA:-fDEL

KÖPER • SÄLJER • BYTER
~ 1\'XT

• SEDL \.R • .\IED.-\LJF.R

Sprc. sedlar
Bnnlnr brafor SE'dlnr förE' 1930
Vasagacan -12
l l l 20 ST OC KHO LM
T E L 08--1 I l 08 07
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Kungl. Myntkabinettet
Sveriges Ekonomiska Museum
slottsbacken 6
Stockholm
UTSTÄLLNINGAR
All världens pengar
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som tex
''Vad är pengar?", "Myntets början". "Makten över pengarna• och "Pengar i krig" beskrivs pengarnas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt!
Rikets finanser
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historlen om Sveriges Riksbank, affärsbankerna. börsen. försäkringsbolagen m rn ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar
ld~er, institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien från 1600-talet och framåt.
S para i bössa och bank
Människan har alltid sparat! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna fanns. Ar 1820 inrättades den första sparbanken i Sverige- här finns berättelsen.
Myntskatternas magi
Skatter i jorden. vattnet. kyrkor. källor- massor med mynt av guld. silver och koppar från antiken.
vikingatid, medeltid samt Lohe-skatten! Skatter från Lappland i norr till Skåne i söder visas i denna
suggestiva utställning. Öppnar 29 april.
Summa s ummarum
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena för detta rum som är ägnat till barn och ungdom.
Här får vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också.
Me daljkons ten
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? ~ledaljens mer än 500 år långa historia är temat för detta
rum. Här visas de finaste svenska medaljerna, fantastiska klenoder. renässansm edaljer och Gustav lll:s historia.

Mwueets öppettider
Tisdag-Söndag
Måndag

10-16
Stängt

ANNAN VERKSAMHET
Muselbutik
l en trehallen finns butik med försäljning av smycken. souvenirer. vykort och litteratur med anknytning till museets samlingsområden. Tel. 08-5195 5304.
Konfe rens- och festlokaler
Kungl. tllyntkabinettets hörsal är fullt tekniskt utrustad och har plats för 72 personer. Lovisa
Ulrikas bibliotek är ett exklusivt sammanträdesrum för 14-18 personer. Två mindre grupprum för
4-8 personer finns också på samma plan. Entrehallen med dess vackra kalkstensgolv och ockragula väggar lämpar sig välför cocktails. mottagningar, dans och andra festligheter. Tel. 08-5195 5310.
Myntkrog en1 museets res taurang o ch ~e
Myntkrogen rymmer fler än iO personer och har fullständiga rättigheter. Under museets öppettid er serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas festvåningsverksamh et ger chansen till
mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. Tel. 08- 10 45 90.

