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Nytt från Myntverket 

MedaUcr 
Den wcnska sektionen av lntema· 
tirme/la hinnofiirlnmclet fiir frecl 
oclt ji'iltl'f utger en ji-eclsllleda/j ut
förd av Marita Norin. Medaljen 
priigla~ vid Myntverket som också 
svarar för försiiljning och dis tribu
tion. Medaljens utformning. leve
ransvillkor etc framrd'u· av en bro
schyr. som kan erh;iTias frr111 Mynt· 
verket. Box 40 l. 631 06 Eskilstuna. 

Av minnesmedaljen över Gusta\' 
Il Adolf. '\om mynt verket priiglat 
och för!.alt för Samfundet Kungl 
Mynt kabinettets Viinners räkning. 
finns fortfarande ett mindre antal 
bronsmedaljer att köpa. Medaljerna 
priigladc i guld och silver iir sedan 
Wngc slutsålda. Priset på bronsme
daljen har höjts till 162:- pga änd
rad moms. 

Priiglingsvcrkt ygen till medaljen 
över MynuypN under Oscar /:s re· 
J!erinJ.!.Hid iir ltndcr framställning 
och medaljen beriiknas börja pråg· 
las under hösten. 

s (///ll(//'111\' llt 

1983 års 'samlarmynt har nu börjat 
förpackas. Priset på presentför
packningen har pga iindrad moms 
och ökalic kostnader höjts till 28:-. 
Den f<irviintade stora efterfrågan 
kan tyv1irr medföra att leveransti
derna blir långa vilket vi ber om 
överseende för. Som tidigare 
niimnt <; undersöks möjligheten att 
teckna st;icndc order på samlar
mynt. Detta kan dock börja tilläm
pas tidiga:. t fr o m niista år. 

M illlll'.\'111 \'III 

Regeringen har beslutat om priigling 
av ett minnesmynt i valören 200 kr 
med anledning av Konung Carl ?<VI 
Gustaf~ trontilltriidc år 1973. Atsi
dan av myntet upptar ett port riitt av 
Konungen samt texten CARL XVI 
GUSTAFSVERIGES KONUNG l 
lO AR. Fransidan upptar stora riks
vapnet. rtrtalct 1983 och valören 200 
kr. Myntet har en diameter av 36 
m m. vitger 27 g och innehåller 925/ 
1000 silver. Upplagan är begränsad 
till 100000 ~t. Myntet kommer att 
skydda~ av en förpackning. 

Utviixling.en till allmiinheten sker 
via bank· och postkontor och hcr~ik· 
nas börja i juni. Myntet kan således 
<~i /J('stii/1(1.1' dirc/..t fi'cln mynfl·c'tkC't. 
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Foto: ,1/1'1/ll'l'rket 

Uppl(lgl's(f.li·(JI' 
U pplagcsiffrorna för mynt med 
priiglings5rct 1982 är följande: 5 kr 
36 603 696 st. l kr 24 836 789 st. 50 
öre 14778358 st . 25 öre 43217635 
st. l O öre l 03 905 597 st och 5 öre 
40471 115 st eller totalt 263 813 190 
st. Totalt har 75 513 st samlarmynt 
förpackats. A v dessa är 63 750 st 
presentförpackningar och Il 763 st 
rnjukplatsförpackningar. 

S. E. Nilsson 

Samfundet Kungl. 
Myntkabinettets Vänner 

har årsmöte den 26 maj i Medelhavs
museet, Stockholm, Fredsgatan l 
Gustav Adolfs torg kl 18. 

Visning av Armemuseums Gus
tav Il Adolfsutställning äger rum 4 
maj kl 19. 

Medlemskap som också beriitti· 
gar till fritt inträde i Kungl Mynt~a
binettct kostar 50 kr. Postgtro 
354860-9. 
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Vårprogrammet 1983 
Om ej annat anges, hålls mötena kl 18.30 i Historiska museerna. Storgatan 
41 , Stockholm. 

Maj .. 
7. Kl. 14. ÅRSMOTE i Historiska museerna. Stockholm . ingi'lflg helst fn"m 

Storgatan 41. Program: Visning av ut ställningen "Riksgropen'' med 
bildspel i hörsalen. 

Ca kl 16. Stadgecnligt årsmöte. Arsberätlelse. bokslut. fråga om 
ansvarsfrihet. val av nya styrelseledamöter. suppleanter. revisorer. 
fastställande av årsnvgift. Utdelnndc av Gustav Yl Adolf-medaljen. 
förtjiinstmedaljen. Brcnncrmcdaljcn. guldnalen och Ra~mus~llll·•aipcn 

diet. Tidigare medaljerad uppmanas biira sina utrniirkcl~cr ! 

Middag i museets Cafc Sleipner ca 17.30/18. Pris inkl. öl/vatten. 
rödvin/alkoholfritt. kalT e och servis kr l 00. Anmiilm1 11/ll.He 1·ara J.. an· 
sliet (08!67 55 98) tilllwnda senast d t• n J maj och sker lämpligast genom 
insättande av detta belopp på värt po. tgiro 15 0007-3. 

18. Kenneth Jonsson talar om den svenska fastlandsmyntningen 1180-
1250. 

29. Besök på Tumba seddtryckeris museum. Kl. 13.00 ~amling utanfiu· 
museet. (Tåg till Tumha station. Oiirifriln en promenad pa 10- 15 min.) 

Höstprogrammet 1983 
Sammanträdesdagar med föredrag i Historiska museerna kl 1!UO: 
September: 8 och 27 
Oktober: 26 
November: 10. Föredrag om Luther-medaljer. Mårtensfest. 
December: 15. Julfest. 
Auktionsdatum meddelas senare. Eventuellt kommer yttcrligure föredrug 
att ordnas. 
Nordisk Numismatisk Unions möte äger rum 24-25 september. 

Nytt finskt 50-marksmynt 

Första världsmiisterskup,tiivlingar
na i fri idrott avhitl ls i Finland hö, ten 
1983. Med anledning hii rav priig l a~ 

ett 50-mark. mynt. som sii ljcs för 60 
mark. Upplugan iir 450000 ex. vik· 
ten 22 g, halten 500/1 000 och diame
tern 35m m. Design: Pcrtti Miikincn 

och Toivo Pelkonen. S F har he· 
st:illt IOOex . Myntet kommerall C\· 

pedicras i den ordning som bötiill· 
ningar inkommer till föreningen ~> 
kansli. Pris 60 mark + mt)l11'i + cx
peditionskostnadcr. 

Foto: ,\/om•wrium 
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Tidigare okänt mynt slaget för upprällades uteft er de ryska llodvii
garna. En typiskt sådan var Aldeig
juborg vid Volkhovs strand cirka en 
och en halv mil söder om Ladoga. 
Aldcigjuborg grundades inte av 
svearna. utan dessa slog sig bara 
ihop med den befolkning -;om redan 
bodde där. 

J aroslav den vise, en rysk storfurste 
med svensk anknytning 
Av Rolf Alstertun 

Som alla mynt"unlare \'et be~t ilr 
samlarlivet av '111a "up-. and 
downs ... Inland blir man djupt be
sviken o<: h iir färdig att -,trunta i al lt
samman~ o<:h iigna ~ig ftt n;igon an
nan hobby i stii llel. l bland lyckas 
man hitta ett mynt ~om man k tat 
efter liingc. och pltit~ligt iir det ater 
en mycket givande o<:h ~t imulcran· 
de hobby man iignar ~i g at. Sa var i 
hög grad fallet niir und..:rtecknad 
lyckade-. förviirva ett tidigare okiint 
mynt slaget ftir Olof Skötkonungs 
sviirson Jaro~lav den vi'c l 1015-
105~1 i Kievriket t tig. l och om,lags
bildenl. 

Först nagot om detta ryska 
Kievrikc. Dö' ungcf<irliga ut
~tnickning vid Jaro-.lav' död ar 105~ 
framgar av kartan. l Fil!. ~~ Enligt 
Kievs ka krönikan. ii ven-kallad Ncs
torskrönikan. gntndadc~ riket av 
~venskar. 'orn av rivali-,erande sla
viska stammar ar H6~ inbjöds fiir au 
bringa ordni ng i landets inre angelä
genheter. 01.! som ii tog sig uppdraget 
kallas i krönikan "ru,cr". C Il ord 
som an~e-; ha med Rlhlagcn all !!Ö
ra. Namnet R vs:. land :-kulle allt~ii-ha 
svenskt ursp.rung .. HimfLir i delta 
sammanhang iivl.!tl det linska mun
net pa Sverige. Ruohi. 

Vi later nu Ne,tor-.krönikan hc
riilla: 

"Är 6370 1 = 862). Stam re,tc sig 
mot stam. det upp,tml '>trider. och 
man börjatic föra krig <>inscmellan. 
Da sade dc till varandra: "l .atom oss 
söka oss c n furste 'om hiir~kar över 
oss och 'kipar lag h land o-;~ ... Och 
de begavo sig over havet till 
varjagcrna.' till ru~erna. Ty dessa 
vmjager kallades ruscr. liksom and
ra kallas svear. En del fth.:r bcniim
nas norrman ncr. anglianer. andra 
goter ... (udcrna. slaverna. krivi
cerna och verserna sade till ruserna: 
"Vl't rt land iir 'itort och fruktbart. 
men dUr 'akna' ordning. Kommen 
och regcrcn och har,kcn över lh'>! .. 
Man ut valde tre bröder med deras 
följen. o<:h dc togo alla ru~erna med 
sig och kom mo. Den iild-;tc brodern. 
R~trik tfurnw. Rorikrl. 'log -,ig nl.'d i 
Novgorod. den andre. Sin~u.:oroli
gen Signiut rl. i Bcloot.ero m:h den 
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tredje. Truvor (Thorvardr). i lz
bor<;k. Det iir efter tJc.,sa vmjagcr 
som novgorodernas land blivit ru
scrnas land ... 

Längre fram i kröni kan beriiilas 
om hu; Ruriks släkting och eftertrii
dare Oleg (Helge) ar X82 utvidgar 
riket till att omfalla iiven Kiev. som 
nu blev den förniimsta staden och 
gjordes till "dc ryska 'itiidernas mo
der". Därav "Kievrikct" som be
teckning för hela staten. 

Nestorskrönikans uppgifter om 
hur svearna tick fotfii-,te i Rvs'iland 
maste givetvis tas med hade. en och 
tva nypor salt. Det ar en efterkon
struktion och mastc hetraktas sa
som ell rörsök av krönikören all för
klara svearna. ru:.crna:. niirvuro. 
Klart är dock all dc ~vcnsku than
dclsJintressena i omr?tdct var bl.!ty
dande. Svearna kom som handels
män och plundrare. och het1ista han
del<;statinncr och stödjepunkter 

För att nå dc lockande arabiska 
och byzantinska marknaderna i sö
der använde man sig av två huvud
vägar. floderna Volga och Dnjepr. 
Den östligaste vägen via Volgu kon
trollerades av Volgabulgarerna i 
norr och khazarerna i söder och er
bjöd därför ringa möjligheter till 
erövring. Den vägen var också tid
vis mycket riskabel. Viigen via Du
na eller Valkhov och övertill Dnjcpr 
och vidare söderut till Svarta havet 
och Konstantinopel (vikingarnas 
Miklagård) erbjöd helt andra möj
ligheter. Novgorod (l:-lolmgård) och 
Kiev CKonugård) utgjorde förträffli
ga baser för vidare handelscxpcdi
tioner. och utefter hela Volkhov
Dnjepr-axeln villnar arkeologi. ka 
lämningar om vikingarnas närvaro. 
Ett annat intressant vittnesbörd ut
gör Nestorskrönikans redogörelse 
för år 912. Della år ingicks niimligen 
ett fredsfördrag mellan Oleg och det 
byzantinska kejsardömet. och krö-

F i~:. J. Jarm/a1· de11 ,·ises my111 i/öJfaua-
1'1'11.1 iii/O. Foto: Kc•nneth Jmaso11. a. 
dtsidan. b. frdnsidan. Skala 2:1. 

F i t!. 1. E u t!i(HIII'tryd.. tll· lik/1(/IIJe mynt. 
" t.l 'llt!rt'' f.\'(1. (mn EremiltiJ:NS .wmliiiJ:· 
ar. Lcnin}.!md. Foto Jiiri Tam.wlu. 
l\ ,III\. 



ni kan räknar upp samtliga Olegs för
handlare. Dc nesta namnen är rent 
nordiska. 

.. År 6420 (912). Vi av rusernas 
folk: Karl. lngeld. Farlov. Vermud. 
Rulov. Gody. Ruald. Karn. Frclav. 
Ruar. Aktevu. Truan. Lidul. Fost. 
Stemid. sända av Oleg. rusernas 
storfurste. och av alla som lvda un
der honom. lysande och sto-rmiikti
ge furstar. samt av hans vii iborne 
bojarer, ti ll eder. Leon och Alexan
der, store självhärskare av Guds nå
de. grekernas kejsare. till vidmakt 
hållande och bekräftelse av den mel
lan de kris tna och ruscrna upprätt
hållna, mångåriga viinskapen ..... 

De svear som bosatte sig i Ryss
land (Gårdariket) assimilerades av 
allt att döma tiimligen snabbt med 
den slaviska befolkningen. När vi 

niirmar oss 1000-talet och Jaroslav 
den vises tid bör vi därför betrakta 
Kievriket som en rent slavisk strits
bildning. dock med traditionsbun
det gott förhållande till det datida 
Sverige. Av hävd var de ryska stor
furstarna också viktiga avnämare av 
det arbetskraftsöverskott som fanns 
här uppe. Många var de förhopp
ningsfulla och äventyrslystna unga 
miin som lät värva sig till den ryske 
storfurstens legotrupper. Si'tluncla 
besegrade t ex Jaroslavs fader. VIa
dimirden store (980-10151. polack
erna en gång och bulgarerna två 
gånger med en hiir. som han till 
övervägande delen rekryterat fn"tn 
Sverige. 

Vad beträffar Vladimir den store 
så går han även under tillnamnet 
.. den helige". En nutida betraktare 

Fi~:. 4. Kiel'rikets J:riill.\'c•r e/r (()54. Terkllillg : .f(';,:f(llltH<'II. 

Fig. 3. A 1';.dutni11g m· <'Il Jarm/anll_l'lll. 
111/l'iincl .ltllll smycke. Från elit/\' dl' /ap
·'""'!IJcrplat.-/yllclC'n IGratriiskJ. Stll/('11.\ 
ftistorisk11 111/i.ICIIIII. Foto A TA. 

har nog litet SVltrt att Iinna täckning 
för det epitetet. men anledningen är 
den att han är 9!)g Hit döpa sig och 
med hela sitt fo lk övergick ti ll kris
tendomen . Samtidigt förbjöd han 
dyrkandet av dc gamla gudarna och 
befallde alt avgudabilderna skulle 
förstöras. Vladimir lät dock döpa sig 
först setlan han blivit lovad de bflda 
byzantinska kejsarnas egen syster 
Anna till iikta maka. Nestorkröni
kans beskrivning av den forne hed
ninccn~ trosiveriir inte helt utan ko
mis~ka puiing: 

.. D<irdter sii ndc Vladimir ut bud 
över hela staden och förkunnade: 
.. Den som icke iniinner sig till dopet 
i morgon vid !loden. rik eller fattig. 
rinca eller träl. den är min fiende ... 
Nii~· folket hörde detta. gingo de 
giirna ... 

Sfl över till Jaroslav den vise. Olof 
Skötkonungs sviirson och en av VIa
dimir den stores tolv söner. Vid fa
derns död ii r lO 15 var han ståthållare 
i Novcorod. Relationerna till fadern 
var pl\ slutet mycket kiirva . vilket 
tyd ligt framgår av Ncstorskröni
kan~ redogörelse för år 1014: 

.. Ar 6522 (1014). Jaroslav var i 
Novl!orod och betalade årligen 1 vi't
tusen grivnor' i tribut ti ll Kiev. Tu
sen grivnor utdelade han till skydds
vakten. Detta hade alla Novgorods 
sttithli llare betalat. Jaroslav viigrade 
emellertid att betala tributen till 
Kiev. till '>in fader. Da sade VIadi
mi r: .. Görcn v<igar och broar i ord
ning ... Han ville niimligcn draga ut i 
•arid mot Jarosla\. ~i n son. Han in
..,juk rwdc dock ... 
· Vid Vlatlimirs död aret diirpa ut

bröt langa och blodiga brödrastrider 
om maktcn. Ur denna maktkamp 
1-!ick Jamslav ~lutfigen som sccrare . 
Dessförinnan had~ han dock vid 
nligra tilll'iillen varit mycket illa ute. 
t ex ar l O l X efter ett nederlag mot sin 
kusin Svjatopolk i allians med Bo
lcslav Chrohry. Holcslav den drist i-

lOJ 



ge. av Polen. Vi lata ater Nötor ... -
krönikan beriitta: 

"Ar 6526 ( l!ll~l. Jaroslav fl vddc 
till Novgorod. atl'öljd av fyra rnan. 
När Jaro~l;l\ kommit till Novgorod. 
ville han fly diirifran över havet (d v' 
till Svericc.:l. Men stitthallan.:n 
Kosnjantir~ Dohr)•nja!> ~on och nov
goroderna slogo ~önder Jaroslav~ 
skepp och \ade: "Vi vilja iinnu kiim
pa mot Bolc~lav och Svjatopulk ... 
Och dc blirjade upptaga !>katt. Och 
de l~ito hiimta var:iager och Himnadc 
skatten till dem. Jaroslav 'amladc 
pft detta sii tt en stor h ii r ... 

Svjatopolk besc.:gradcs följande är 
och fick eft er sin död ti ll namnet 
"den förbannade". Som bekant 
skrivs ju alltid historien av segrarna. 

Boleslav Chrohrys uppdykande 
på den ryska sce nen var ett tack för 
senast. Uakgrund l.! n ii r följande. Po
lackerna hade sedan liinge legat i 
strid med dc.:n tyske kejsaren Henrik 
Il. Bole~lav viigrade niimligen er
känna denne-. overhöghet övc.:r Po· 
len. vi lket re\ultcradc i e11 langva
rigt ty ·kt-pol~kt griinskrig. l denna 
konflikt hade tkn ty ... kc kejsaren 
funnit en hundsfön an t i Jaroslav. 
Helt foljdrik tig.t gick diirför ocksa 
Bolcslav Chrobry till angrepp mot 
denne sa ~n art han ar lO l R slut i t frc.:d 
med Henrik Il. 

Ur numismatisk synpunkt kan det 
vara uv intresse all niigra sii llsynta 
silvermynt med Bokslavs namn i 
kyrill isk ~krift av ~omliga forskare 
anses vara :.tagna i Kiev under hans 
kortvariga inrl\!hav av ~laden ar 
f O U<. Redan samma il r drev!> po
lackerna på flykten. och Jaroslav 
återkom till makte n i Kiev. 

År 1019 gift \! sig Jaroslav med 
Olof Skötkonungs dotter lngc.:gerd. 
som di1 var 19 eller 20 tu· cammal. 
Med henne lic k hnn flera b~trn. bl a 
tvi\ döttrar ~om -,t:dermera giftt: ~ ig 
med Harald H;lrdrad\! av Norge re
spektive Henrik l av Frankrike. D..:n 
sistniimnda do11ern. Anna. blev an
moder för alla 'enare fran ... ka kunc
ar ~amt det nuvarande <,pan\ka 
kungahu..,et. l e ... wr,krönikan om
talas Ingegerd enda~t vid c11 tillflilk 
och d:i 111\'cket kort falla t. 

"Ar 65SR ( 1050). Jaroslavs gemal. 
furstinnan, avled ... 

Som ovan nämnts segrade Jam
slav till sist i brlidrakampen om 
makten. oc h frft n uch med ;ir 111:16 
var han ensam och ohe~tridd hiir
skarc över hela Kievrikct. Dc.,st'ör
innan hade han emellertid under 
to l v i\ r Il 024-1 OJ61 vari t 1 vu ng\! n all 
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dela makten med sin broder Mto;i~
lav. Jaroslav regerade fran Novgo
rod och Mtsislav frän Chernicov. 
Under dessa år upphörde allha 
Kiev att vara huvudstad. 

Jaroslavs liv var i hög grad fyll t av 
strider och oroligheter. men trot:-. 
delta hann han även med att ~igna sig 
at kulturella intressen. nagot ~om 
gav honom tillnamnet "den vise". 
Nestorskrönikan berättar: 

"Ar 6545 ( 1037). Han ~ysscbatte 
sig nitigt med böcker och läste dem 
dag och natt. Han lät hämta manga 
skrivare och översatte skriften friin 
grekiskt till slaviskt tungomål. Dc 
skrev månca böcker. av vi lka dc tro
ende kunde lära och delaktiggöras 
av Guds ord ... Jaroslav var såsom vi 
sade en älskare av böcker. och niir 
dc voro skrivna. förde han m~nga 
till den heliga Solias kyrka. som han 
sjiilv ltl tit uppföra. Han liit iiven 
smycka den med guld. silver och 
heliga kärl och sjunga hymner till 
Gud pa fe stdagarna ... 

Här en liten detalj som kan ... ke 
kan äga något om bildning~nivan 
vid Kievhovet. Vid sill gifterm:\1 
med Henrik I av Frankrike under
tecknade Jamslavs dotter Anna gif
termålskontraktet med sin namn
teckning. Brudgummen diiremot 
kunde bara åstadkomma ett kryss. 

För våra förfäder pli l 000-talct 
var utan tvekan Jaroslav den vise av 
Kiev en "kändis" . Förbindeberna 
med det dåtida Ryssland var ju bftdc 
tiita och intima. Det är exempelvis 
ingen tillfällighet att Olav Haralds
son. sedemera Olav den helige. tog 
sin tiiiOykt till svågern Jaroslav i 
Novgorod efter att ha blivit fördri
ven från den norska tronen ftr 1021<. 
Troligen väckte namnen Holmgi'mf 
och Konugård ungefär samma klins
for d1't som London och Paris i våra 
dagar - en Oäkt av den stora viirl· 
dc~. Det linns inga pålitliga bcfolk
nincssifTror. men man tror att Kiev 
varlika stort som Paris. som vid dl.!n 
tiden hade omkring 80000 invanarc. 
London var bara hälften ~å -;tort. 

Om Jaroslav kan slutligen omta
las. att han uppnådde en för sin tid 
osedvanligt hög ålder. Vid sin död ar 
1 05~ var han hela 76 ftr gammal. 
Därmed var en epok till iinda som 
allmiint betraktas som höjdpunkten 
i Kievrikets historia. 

Låt oss så gå övertill myntningen. 
Liksom sin fader lät Jaroslav priigla 
mynt. och några har även pfttriif'fats 
i svenska fynd från vikingatiden. 
Denna ryska myntning var mycket 

begriinsad såväl kvantitativt som 
tidsmässigt. Den pågick kanske ba
ra i drygt en trettiotal år. och för 
närvarande känner man endast till 
cirka 330 mynt allt om allt. Bortsen 
från en ynerst begränsad myntning i 
Tmutorakan (vid floden Kuban syd
öst om Asovska sjön) omkring år 
1078 skulle det sedan dröja till slutet 
av 1300-talet. innan någon myntning 
ägde rum i Ryssland igen. De flesta 
mynten är slagna för Vladimir den 
store. därav elva guldmynt. Resten 
av mynten är alla av ilver. Vad be
triiffar Jaroslavs mynt så är de alla 
mycket sällsynta - endast tolv 
stycken var tidigare kända. nu alltså 
trenon. Anledningen till den aktuel
la myntningen var med största san
nolikhet inte ett behov av inhemsk 
valuta utan är säkerligen att söka i 
ett behov av all manifestera Kievri
kets suveränitet och oberoende. 
Markeringen var friimst riktad gent
c.:mot den mäktige grannen i söder. 
det stora bvzantinska väldet. som 
av hävd gjo~de anspråk på överhög
heten över områden vilka genom 
den grekiska kyrkans mission över
gått till den nya läran. 

Så en närmare titt på Jaroslav den 
vises mynt. De trenon mynten är 
alla av samma typ men fördela r sig 
p;' tvi\ grupper. som i flera avseen
den ii r varandra mycket olika. Den 
ena gruppen består av sex mynt av 
mycket hög konstnärlig klass. kan
ske samtidens vackraste mynt över
huvudtaget (tig. 2). De är slagna 
med tre olika stamp-par. och det är 
uppenbart all alla stamparna är till
verkade av en och sanune man, tro
ligen i Novgorod . Åtsidan visar bil
de n av den helige Georg (Sankt Gö
ran) med gloria. spjut och sköld. 
Han var Jaroslavs skyddshelgon . 
Inskriften är grekisk och består av 
namnet Georg. På frfmsidan syns en 
Ii g ur som har förklarat s på olika sätt 
man att man hinills kommit fram till 
någon slutgiltig tolkning. Kanske är 
det en stiliserad bild av en duva -
den helige ande. l varje fall är det 
den regerande fursteänens emblem. 
Det kan för övrigt vara in tre sant att 
notera. att tecknet i modern tid an
viints såsom Ukrainas nationalsym
boL t ex på sedlarna. Frånsidans 
text lyder: JAROSLAVLE SREB· 
RO (Jaroslavs silver). Språket är 
fornryska och bokst ~iverna kyrillis
ka . Mynten i denna grupp håller hög 
silverhalt. 960 tusendelar för de två 
testade exemplaren. Medelvikten 
för dc fyra kompletta mynten i grup-



pen är 3. 17 g. Myntens diameter ~i r 
24-26 mm. 

Ett av dessa mynt är påtriiffat på 
Gotland {exakt fyndplats okiind ) 
och förvaras nu på Gotlands Fornsal 
i Visby. Av de övriga fem mynten i 
denna grupp finns fyra i offentliga 
samlingar i Leningrad och Berlin. 
medan det resterande exemplaret ii r 
på avvägar. Det sågs sena~t omkring 
år 1865. 

Dc sju mynten i den andra grup
pen iir av samma typ som den förc
gående gruppens mynt vad bctriifTar 
åt- och frånsidans utseende i stort 
(tig. l). Dock är bildframstiillningen 
av föga konstnärlig halt. och boksHi
verna är förgrovade men iindå fullt 
läs liga. Liigg emellertid miirkc till 
att ett latiiiSkt R har smugit sig in i 
frånsidans inskrif'l och att fi guren nu 
onekligen Hr mera filge llik iln förut. 
Se t ex "ögonen". De sex förut kiin
da mynten härstammar från tre olika 
åtsides tampar. men bara en enda 
gemen am frånsides tamp. Det ex
emplar undertecknad har är dock in
te stampidentiskt med nagot av de 
andra ex- ett nytt stamppar alltså. 
Viktmiissigt skiljer sig mynten i den
na grupp helt från dc förcg1'tcnde. 
Medelvikten är endast 1.40 g. Man 
har uppenbarligen sneglat mot den 
västeuropeiska denaren. Detta är 
heller inte så överraskande med tan
ke på Novgorods livliga handelsför
bindelser västerut. Diametern Hr 
också mindre. i genomsnitt 22 mm . 
Någon haltanalys har inte gjorts. 

Proveniensen är kiind rör tre av 
mynten. Ett påträffades fl r 1891 i ett 
skattfynd från trakten av Molde i 
Norge. Det fi nns nu pa Universite
tets Myntkabinett i Oslo. Ett annat 
härstammar från e u fynd p;1 Gotland 
(Grötlingbo) och förvaras nu på 
Myntkabinettet i Stockholm . Där 
finn för övrigt yuerligarc tre ex
emplar. dock med okiind prove
niens. Det tredje myntet med ~iiker 
proveniens påträffade-; ar 1895 ett 
tiotal mil sydväst om nuvarande Le· 
ningrad. Detta mynt iir emellertid 
fö rsvunnet men fanns ~;', sent som 
på 1930-talct i en privatsamling i 
Tartu (Oorpat). 

Fyndkartan (tig. 5) röjer en klart 
viistl ig spridning av Jaroslav~ mynt. 
Detta gäller som synes h<idc dc 
tunga och dc liitta . Däremot saknas 
de i fynd från centrala och södra 
Ryssland, ni'1got som stiirker teorin 
om Novgorod som sii te för Jaro· 
slavs myntning. En teori ii r ocksil att 
dc tunga mynten priiglade~ fn· 101 -1 

• Novgorod 

Fip. 5. Fynd tll' Jaros/m·m.\'111. O- .1:.• 111111.!11111)'111. O - J : , liillnl/1)'111. Ted, ni Il;: : 
.f(itfallaren. 

och de lätta det kritiska året 1018. 
(Se ovan citaten ur Nestorskrönikan 
rörande dessa år). 

Alltsedan det första myntet fran 
denna inledande epok inom ry'k 
myntning (ett av Viaelimir den ~tor
cs guldmynt ) år 1796 blev kiint. '" 
har dessa mynt varit föremål för li v
lig diskussion bland numismatiker
na . och då naturligtvis friinht hland 
de ryska. Medan man utan förhellall 
accepterar de tunga mynten. vill 
man ibland ime fullt ut kiinna' vid 
den lätta och konstniirligt mera 
lågtstående gruppen. Vi~~erligen 
anses numera iiven dessa Jaro,lav
mynt vara slagna i Novgornd. men 
det framhålls all sliimpclsnidaren 
med stor sannolikhet var en ut liin
ning. troligen en varjag. Den stilis
tiska likheten med skandinavi.;ka 
mynt. frånsideinskriftens latinska R 
samt emblemets "förbättring" till en 
råget pekar i den riktningen - en fra n 
vår horisont onekligen fanta
sieggande teori. Fråga n ~ir bara 11m 
det är den helige andes du va eller 

Odins korpar sliimpelskärarcn haft i 
tankarna. 

Till sist bör niimnas att man iivcn 
pitträffat nio stycken gjutna tennef
terbildningar av Jaroslavs tunga 
mynt. diirav ~ammanlagt fyra på de 
bilda lapska offerplatserna Gratriisk 
och Unna Saiva. (Fig 3) Dessa mynt
imitationer är ti llverkade för att an
vändas -;om <;myc ken. Tn: av de lap
ska exemplaren ii r försedda med ög
la och har an\·iints som häncsnwck
cn. !Det Gärde är bara fra'imtcnta· 
riskt ). Olof Skötkonung hade allba 
en svärson. var mynt tydligen var 
mycket populiira och uppskauade. 

l . J fr ;u·abcrna' bcniimning pa vik ingar· 
na i Ö' lcrkd: warang ("\ ·;iring"l el. 
r(,,, 

2. en grivna = :wo g. 

1\ii//or oclt /iuemtur 
M. J . Anderson. Achtzig neuc MUn

i'en au~ dem Funde ~on Nagisci-

103 



na. A~:ta el Cornmcntationcs 
Universitatis Tanucnsis (Oorpa
tensisl. B XXXVI I. H.4. Tartu 
1935. 

l. Andersson. Sveriges historia. 
tjärde upplagan. Sthlm 1953. 

L. O. Lagerq visl. Sverige och dess 
regenter under 1000 i'tr. Sthlrn 
1976. 

B. Malmer. Mynt och människor. 
Uddevalla 1968. 

Nestorskrönikan i översiillning av 
A. Non·back. Sthlm 1919. 

K. R. G. Pendlesonn. The Vikings. 
HongKong 19!) 1. 

P. Sherrard. Byzantium. Amster
dam 1976. 

M. P. Sot nikova/1. G. Spasski. Rus
sinn Coins of the X - XI Centu
ries A. D. Recent research and a 
corpus in commemoratian of the 
rnillenary of the earlies t Russian 
coinage . B A R lntcnullional Se
ries 136. Oxford 1982. 

l. G. Spasski. The Russian Moneta
ry System. A Historico-Numis
matic Survcy. Amsterdam 1967. 

S. Suchodolski. Bolcslmv Chrobry 
a-t-il cmis des monnaies il Kiev? 
Actes du 9emc Congres Interna
tional dc Numismaiiquc. Berne. 
Septcmbre 1979. Louvain-la
Neuve. Luxembourg 1982. 

R. Wallace. R i se of Russia. Amster
dam 1975. 

Vikingatidens ABC. Borås 19!)1. 

Kronans guldskatt 

Med anledning av flera förfrågning
ar om den m~irkliga guldsk~uen från 
vraket "Kronan" utanför Oland. på
träffad under förra arets dykningar 
och kort varigt utstiilld av Kalmar 
museum i höstas . vi ll redaktionen 
meddela. att den kommer att pre
senteras i en uppsats som skall ingå i 
en bok. som säges komma ut i år och 
som skall förläggas av Bra Böcker. 
med bidrag av flera förf~lllare. Den 
skall behandla "Kronan". dess un
dergång i striden mot danska flot
tan. dess r~teruppliickl genom An
ders Franzens forskningar. utgriiv
ningarna på havsbotten och fynden. 
Såväl denna myntskatt som också 
de många andra mynt som hittats. 
de flesta av koppar. kornmer att 
p,ubliceras av Emst Natiwr.H-Biiås. 
Kungl Myntkabincuet. 
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KRING ÖVERLÄMNANDET A V 
BELONINGSMEDALJER [4] 

Ett annat tillfälle. som tydligtvis an
sågs ge lämplig bakgrund åt över
lämnandet av belöningsmedaljer. 
var första rättegångsdagen. då en 
häradsrätt började ett nytt laga ting. 

Det exemplar i silfver af den 
mindre medaillen med omskrift: I/lis 
qvorum meruere labores att i hvitt 
band bäras på bröstet, hvilket 
kong!. maj:t till betygande af dess 
nådiga välbehag öfver det nit och 
den ordning, hvarmed kronof]er
dingsmannen och extra fånggevaldi
gern Nils Hansson under en längre 
tid bestrid! kronofjerdingsmans-gö
romålen. i nåder behagat tilldela be
mälte Nils Hansson, blef efter 
kongl. maj:ts befallningsharvandes i 
länet anmodan ar domaren i orten j 
tingsmenighetens närvaro efter ett 
lämpligt tal honom tillstäldt första 
rättegångsdagen af lngelstads hä
rads Jaga vinterting den 9 mars 1825. 
(3 1.5.1825) 

Den medaille i silfver med h.m. ko
nungens bröstbild och omskrift: Sui 
me mores aliosfecere m erendo. som 
kong!. maj:t i nåder behagat tiller
känna bonden Hans Larsson i Niis
by för visadt mod och rådighet vid 
en hos åboen P~?.r Bengtsson å hem
manet n:o 14 Onnarp den 28 oct. 
1830 timad vådeld, h varvid den sed
nare jemte tvenne hans barn varit i 
mycken fara att blifva innebrännde. 
bl e f efter anmodan af konungens be
f'allningshafvande i Malmöhus län å 
första rättegångsdagen af inne v. års 
vinterting i Vemmenhögs härad den 
10 nästlidne mars bemälde Hans 
Larsson med vanlig högtidlighet till
ställd ar 

(22.8.1831) 

Carl Swedenborg. 
domare i orten. 

Sedan kongl. maj:t nådigst behagat 
tilldela häradsdomaren och niirndc
mannen Lars Olofsson i Torpa en 
belöningsmedalj ar silfver med in
skrift: ··För medborgerlig jor~jenst'' 
att i svart band bäras på bröstet till 
uppmuntran för Lars Olofssons vits
ordade nit och välförhållande un
der 34 års tjenstetid såsom niimde
man i Viste härad afSkaraborgs län. 

så bl e f på konungens befallningshar
vandes i länet anmodan förenämde 
belöningsmedalj å första rättegån,gs
dagen af detta års hösteting med Ase 
och Viste härader den 23 sept. uti 
Grästorp i den församlade tingsme
nighetens närvaro Lars Olofsson 
högtidligen tillställd af 

(19.10. 1833) 

H. Almqvist. 
domare i orten. 

Mycket folk torde också ha varit 
närvarande vid dc förrättningar. 
som det berättas om i följande noti
ser. 

Sedan kongl. maj:t till ådagaläg
gande af dess höga välbehag öfver 
r. d. riksdagsmannen häradsdoma
ren Daniel Nordqvists berömliga nit 
och verksamhet vid vägarbetet 
emellan Christinefors och Borangen 
på Vermlands vestra finnskog samt 
hans i öfrigt visade välförhållande i 
nåder täckts tilldela honom en silf
vermedaille med inskrift: J/lis, quo
rum meruere labores. att bäras på 
bröstet i en silfverkedja fästad i 
knapphålet, så blef vid den under
sökning, som landshöfdingen och 
riddaren afWingårdjemte särskille i 
nåder förordnade committerade i 
följd af erhållit nådigt uppdrag in
nev. julii månad förrättade å Verm
lands finnmarker rörande dervaran
de finnallmoges angelägenheter, 
nämnde medaiUe häradsdomaren 
Nordqvist genom bemälte landshöf
ding offentligen tillställd. 
(31.8. 1824) 

Den silfvermedaille med inskrift: 
Sui memores alios fecere merendo 
at t bäras i h vitt band. hvilken kongl. 
maj:t nådigst tillagt coopvaerdicapi
tenen J. Olivelöf för franske 
coopvaerdicapitenen Victor Berna
ens räddning. blef till underdånig 
åtlydnad af kong!. maj:ts nådigste 
befallning capiten Olivelöf tillställd 
den 13 sept. inför länets pröfnings
committee af undertecknad. Hernö
sand d. 22 sept. 1826. 

(3. 10.1826) 

H. Mörner, 
landshöfding. 

T. L. 



Mynten på Helgeandsholmen 
Av Monica Golabiewski 

År 1978 inledde~ en arkeologisk un
dersökning av Riksantikvariciimbe
tet i samarbete med Stockholms 
stadsmuscum av Riksplan framför 
Gamla Riksdagshuset pft Helgc
andsholmens östra ~ida. Undersök
ningen pågick under åren 1978-80. 
Efterbearbetningen av materialet 
avslutades i december 198 1 och un
dersökningen presenteras i en bok. 
··Helgcandsholmen. l 000 ft r i Stock
holms ström··. Stockholm 1982. Ne
danstående uppgifter om fyndsam
manhangen iir hiimtade ur kapitlen 
om Ml'nf och J'vlwttt•t•rk oclt lltl'll/-

nin;.: p.å Hclgeantlsholmen. · 
Under dc närmare tre ru· under

sökningen pågick hittades samman
lagt 358 mynt varav 316 har kunnat 
närmare be tiimrna!>. Diirtill kom
mer 15 blanketter. dv:. mvntämnen. 
samt ju polletter och -riikncpcn
ningar. Mynten fördelar ~ig enligt 
nedanstående tabell. Bestiimninl!s
lista kommer att publicera i Nor
disk Numismati!>k Ars-;krift 1982. 

anliiggningar men med en del \töm: 
anhopningar samt fyra mindre dcpa
er. 

Dc påträfl"ade mynten utgör:-. till 
större delen av inhcmska mynt av 
lägre valörer. l detta avseende över
cnsstitmmer fyndsammansiitt n ing
en med hopade fynd i kyrkor i M h
larlandskapcn. Grävningarna vid 
Helgeandsholmen var mycket om
fattande och den mycket noggranna 
undersökningen har resulte rat i att 
myntmaterialet därifrån kan riiknas 
som det största hopade fyndet i pro
fan miljö. Den mycket stora andelen 
medeltida mynt kan förklaras med 
den livliga handel som under medel
tiden till stor del var förlagd till sta
den Stockholm. 

Dc fle sta medeltida mynten ra
träffades i och vid en av dc medelti
da båtar. som grävdes fram under 
stadsmuren samt i eller i an~lutninl! 
till Helgeandshusets k}•rkogard . • 

A v de vid den medeltida norra 
strandlinjen i en bät påtriifi"ade m~ n-

Land 1300·1 1400·1 14/1500 15110-t 16tlll·l 1700-1 liitl0-1 Sumnta 

Sverige 54 23 3 
Danmark l J 
Tyskland 3 
Tyska Orden 
England 
Nederländerna 

Summa 55 27 7 

Ej niirmare hc~liimbara - 3J-

Denna arkeolol!iska undersök
ning av en del av d;t centrala Stock
holm tilldrog sig ett mycket stort in
tresse från allmitnhctcn'> sida. För 
numismatisk for<;kning lir undersök
ningen betydelsefull därigenom att 
man hiir hadc möjlighet att rä ett 
större omrilde genomföra en sa nog
grann undersökning att ett förhft l
landevis stort antal medo.:ltidsmynt 
kunde tas ti ll vara. vilka normaltJiiii 
hade kunnat förbi ses. M vnten har 
påträffats ~pridda över tllldersök
ningsomrftdet under bryggor. i golv 
och stenläggningar. i n~irhetcn av 
konstruktioner som hu~ och andra 

I l tR7 14 7 299 
(, III 

.\ 
:! 

IX IHtl 14 7 J l6 

-9- J 51< 

ten kunde tio bestämmas till l :100-
talets andra hiilft och ett mvnt till 
Erik av Pommern ( 1396- 1-tJIJ I. Sc 
nedan. Hell!eandshu et omnamn' 
första gånge'O ar 1301 och man rak
nar med att det uppförde~ i -.lutet a\ 
1200-talet. Omkring år 1410 brann 
det ner men åtauppfördes. Det fun 
gerade som välgörenhetsinriittning 
för vftrd av fattiga sjuka samt av alll
ringar och hade egen kyrkogard bc
liigen strax söder om huset. Helgc
andshuset drevs som en stiftclsc och 
bekostades genom privata donatio
ner. 153 1 fl yttades inriittningcn till 
Riddarholmen. det dåvarandc Gra-

munkcholmen och inom des:-. l!amla 
ornrade liit Gustav Vasa inriitta det 
för~ ta kungliga '>tallct. Troligen rcv~ 
inte Hclgeam.lshusct förrän ar 1604 
da Karl IX lät bygga ett nytt stall. 
(Biuw 1977.1 ~l vnten funna vid un
dcr .. ukningen ,;v begr<l\ ningo; plitt
:-.cn Olll'>piinner i •aort sett hela den
na tid ~om inriittningcn var i v~: rk 
samhet pit Hclgcand~holmen. 

Dc medeltida mynten i Helge
and-;holms-materialet. fri'tn 1300-ta
h:h bö~jan fram till -;ekclskiftct 14/ 
1500. utgör 89 exemplar. Ytterligare 
33 kan med bestämdhet anta-; vara 
m~:ddtida. dii det rör sig om brak
teater ~amt t va t våsidiga mynt funmt 
under sudana omstiindigheter alt 
denna datering diirigenum kan rast
stiillas. Mer iin hiilften iir 1300-tals
priiglingar för Magnus Eriksson 
( 1319- 63) samt brakteater m~:d 
krönt huvud eller bokstav fnln 1300-
talcts slut. tig 2-4. samt en örtug 
frftn kunl! Albrekts tid l 138lJ-96J. 
1400-tal-;nlynten är jämnt fördelade 
p;1 den da <till vanligare örtugcnt 
halvortugcn. fig 5. och de enda 
wcn .. ka brakteaterna fran denna 
tid. dc med krönt huvud och boksta
ven A. $-brakteaten finns hi\r reprc
'cnterad endast med den iildre vari
anten. 

D~:t mest påfallande i hda detta 
material iir den stora andelen 1600-
ta/.,mynt. vilket avspeglar den jiim
förcl .. cvi !> stora aktivitcten pa Hel
geandsholmen under denna tid. Av 
188 cxemplar iir endao;t 18 av silver 
och hiigsta valör pa dc svenska 
mynten iir 2 öre 12 ex l. l öre ( 14 ex l. 
112 öre l l ex) samt ett exemplar 1/2 
rihdaler frän Nederliindcrna. Övri
ga mynt ii r av koppar med en högsta 
vallir pi\ l öre 1 17 ex). 

103 exemplar ii r priiglade för 
drottning Kristina ( 1632-541. Under 
hennes regering~tid och fram till 
1670-talct pilgick i S10ckholm en liv
lig byggnadwerhamhet med ge
nomgripande föriindringar av -;tads
hilden. ~l anga iildre byggnader re\ s 
uch nya uppförde<;. nya gatu\träck
ningar anlade:-. badc i ~iilva 'itaden 
och pa malmarna. Pa Hclgeand:.hol
m~:n . ..;om tidigare cgentligen bestod 
av tvft mindre öar. gjord..: man utfyll
ningar rör att utvidga det byggbara 
omrftdct. Bl a byggdes ra det kungli
ga stallet s tomt det Nya Mynthuset 
t:--nm revs pft 1670-talell och de.Bra
hcska och Flcming~ka palatsen. 
tSelling llJ50.) Man fi\r förmoda att 
ock~•i lkr miinni~kor ii n annar"i var 
vcrk,am ma i staden med des~a 
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l. Magnus Eriksson. pennin[: med lejon))tre kronor, 1340-50-talen, samttextilfrag
ment. Fynd frc'n kyrkogllrden. Foto, liksom följande: Gunnel Jansson och Mats 
Petters.wn, ATA . 

byggnad!.· och gatuarbeten med den 
nalllrliga följden att ~tiirre penning
belopp ocksit kom i cirkulation. Dc 
funna mynten från dclla arhundrade 
iir alla av dc liigrc valörer ~om varit 
giingsc hctalning~rncdcl umkr den
na tid . Dcso;a har ock ... a priiglats i 
atskilligl .,törTc antal itn mynt av 
högre' alör i bad c .,j)\ c.:r och koppar. 
l me bara 1600-tahmvntcn har den
na dominan., av lag;t valorer lilan 
förhallandet giillcr <t Ila arhundraden 
representeratie i dcua material. l 
detta hiinseende kan Hclgeands
holms-materialet l ik.,t ii l la~ med 
kyrkfyndcn. som ock!-.a iir den enda 
j iimförbara typen av fynd . d v~ an
hopning av mynt inom cll bcgriinsat 
omrfldc under en liingrc tid. Intres
sant iir ocks;l dc nio cll· och halv
öres kopparmynt t'rim (iustav Il 
Adolfs regering t 1611 -~2) som. till
sammans med rnfu1ga av Kristinas 
1/4 ören. Lir hittade i dl.!n ., k "Lad
makargarden" .... c nl.!dan. Tyngre 
kopparmym förl.!kommc.:r m..:ra ~m
lan bland. vad man tror. oavo; iktligt 
tappade mynt. 

Det utliincl.,ka in~lagct utgör en 
vllcro;t liten del av matl.!rialct: fem 
ivska m\'nt fran dl.!n tid det tvska 
i;1tlytamiet i StlH.:khulm turdc ~·arit 
som ~ tör<; t. fyra darhka mynt fran 
tiden före Christian l b korta ... ven
ska regcring~tid 15~0-~ l ... amt <;ex 
klirpingar priiglade för honom troli
gen i Malmö. Diirtill kommer Cll 
e ngelskt mynt frftn iir 150~-04 samt 
en 1600-tals 112-riksdakr fri\n Ne
derHindcrna. 

Stockholm var under Magnus 
ErikS!>Ons clh:rtriidarl.! . tll.!n från 
Mecklenburg av ;,dcln inkallade Al
brekt~ reccrinc~tid. 111 ~all l'ii r c u 
starkt ty" T" inftytamll.!. Fra n l~()(). 
talets slut och ~:tt rar arhundraden 
framftt var Stockhnlm 1.!11 av Sveri
ges mest het ydandc handet...~täder 
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och fungerade som stapelriats för 
inlandet. i synnerhet miilaromn1det 
och Bergslagen. samt för norrlands
kusten. Störst var handeln ml.!d Ui
beck varifrfm manga av dc litHinds
ka köpmiinnen bosalla i Stoekholm 
kom. (Andersson 1979.) 

All delta stora tyska inn ytandc 
och beroende i utrikc!>handcln inte 
gl\' 11 motsvarande av!-ii llning i 
myntc irkulationen villnar fynden 
från Helgeandsholmen om. Ami!.! k n 
utliindska mynt i Stoekholm skiljer 
sig inte heller nämnvärt frfl n övriga 
rlätarlandskap <Södermanlan~l. 
Närke. Viistmanland och Urplandl 
vid en jiimförclsc med kyrkfynden i 
dessa områden. Götalandskaren 
(Östergötland. Västergötland och 
Småland) visar en betydligt större 
andel utländska mynt, framförnllt 
tyska tjurhuvudbrakteater. mynt 
rriigladc i Hansa-slUderna samt go· 
tar priiglade på Gotland fram till ca 
1450 och dnnska mynt. 

DEPAFYNDEN 
Som depå brukar beniimna~ l va eller 
flera på samma ställe av~iktligt un
dangömda föremål men ii ven ~itdana 
funr~a tillsammans unda omstiin
digheter som gör all de kan antas ha 
blivit der onerade ~amtidigt. Jfr 
Grierson s 124fT. Pa Helgeand'\hu
sets kyrkogård gjorde~ tre sädana 
fynd i omrörda lager samt cll strax 
utanför denna. 

Sex tvåsidiga penningar tnl.!d tex
tilfragment påträffades som en enda 
klump vid kyrkogftrdsgriinscn. Dc 
är av typen lejon )( tre kronor priig
lade för Magnus Erik~son under 
1340-50-talen samt fragment av en 
ej bestlimbar brakteat med s l ii t ring. 
tig 1. Yllerligare fem tvftsidiga mynt 
av samma typ som ovan hillatks 
horkorroderade r ft kyrkogfm lcn 
samt t v;l halvörtugar priigladl.! för 

Sten Sturc d ä. den ena i Vä~tcras 
och den andra i Stockholm. umler 
1400-talets senare del. Utanför kyr
kogi'trdcns sydöstra del råtriiiTadcs i 
ell utfyllnadslager åtta hopkorrode
rade brakteater. De var vid konser
veringen svåra att separera frå n var
andra och två har ej gåll all ära pli 
överhuvudtaget. Det ena av dessa 
har därför ej kunnat bestämmas lik
som ell fragment. som endast kan 
beskrivas som en brakteat med slät 
ring. Övriga sex myntutgörs av fyra 
brakteater med krönt huvud. varav 
två kan hänföras till Malmers iildsta 
grupp. ca 1300-25. de andra två till 
Albrekts regering, närmare bestiimt 
ca 1364- 70. Två slätringsbrakteater 
med bokstäverna L och S fanns 
också med i denna "klump' ' och kan 
dateras som dc två äldsta ovan med 
krönt huvud. dvs 1300-25 (Malmer 
1980. s 16fT.) 

Det enda uppenbart avsiktligt un
dangömda myntet är den i badsill
gans ugn <se nedan) påträtTade guld
gyllen präglad för den tysk-romer · 
ke kejsaren Friedrich JJI. 1451- 93. i 
Dortmund. tig 14. Guldmynt lir gi
vetvis inte så vanliga som lösfynd. 
Från Stockholm känner vi förutom 
delln till endast ell fåtal. varav ell 
förutom delta är präglat i Tyskland 
på 1400-talet. 

HOPADE FYN D 
De största fyndanhopningarna pil
träffades i och kring en av b;,tarna 
och pfa kyrkogården (medeltid). Vi 
har ii ven l.! n anhopning av medeltida 
mynt i en badstuga norr om kyrko
gården samt i den s k "Lådmakar
gården" ( 1600-tal). Mynthuset och 
området däromkring utgör ylterliga
re en myntanhopning. 

Vid den medeltida norra strand
linjen påträtTades ålla bl1tar. l lagret 
under fyra av dem. som man antar 
sjunkit med inte alltför långn mellan
rum. påträtTades två penningar med 
lcjon)(krona pr'åglade ca 1320/30 för 
Magnus Eriksson. Sju mynt. som ej 
har kunnat närmare bcstiimmas . 
men iir en brakteat med slät ring. 
fem med strålring och ell tvåsidig! 
mynt . fanns i lagret för de sjunkna 
båtarna. Dc mynt som korn all på
triiffas över en av dessa båtar till
sammans med många andra mindre 
föremål hnr med all säkerhet tarpals 
från senare byggda bryggor innnn 
dessa brann under 1300-talets andra 
hälft. Det iir sammanlagt 23 mynt. 
varav nio har kunnat bestämmas till 
1300-tal. varav ålla brakteater med 
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bok tav eller krona samt en med två 
mot tällda kronor fran ~lagnu'i 
Erikssons senare regering-.tid och 
en brakteat med krönt S fran 1370-
80-lah!t. De 14 ej närmare besiiim
bara mynten utgörs av tre braktea
ter med slät ring. nio med stråtring 
och tre tvåsictiga mynt.· 

Efter den första branden byggdes 
nya bryggor vilka även dc brann 
upp. Denna brand. som skulle kun
na vara den stora branden i Stock
holm år 1407. har intrHITat tillder ti
digt 1400-tal. l lagren mellan dessa 
bränder fann man 14 my n l. Av dessa 
är tre så tidiga som frftn Magnus 
Erikssons tid: ett med lejonHkrona 
och två exemplar med h:jnn)(trc 
kronor. lig 4. De övriga~~~ iir brak
teater från Albrekt av ~tccklcn
burgs tid: fyra med krönt huvud och 
tre med krönt S. 1370- 80-tal. samt 
tre örtugar frän Erik av J>ommcms 
tid. allt så tidigt 1400-tal. l det över
sta brandlagret hittade:-. ytterligare 

tre brakteater. två med krönt S fran 
1370-80-tal och en präglad för Ty~
ka Orden ca 1290-1410. 

Som tidigare nämnts hörde /..yrko-
1-!årdent ill Helgeandshuset och var i 
bruk framförallt under 13-och 1400-
talen. 25 mynt påtr~HTades bla nd 
skeletten vid undersökningarna. 
vantv 14 som tre depåer. se -ovan. 
Av de!.sn kunde Il bestämmas till 
1300-tal. två till 1400-talets senare 
del och ett var fragment. 

Av dc Il lösfunna mynten ~ir en
dast t v å l ~00-tal : en penning priiglad 
för Magnus Eriksson med le
jon)(krona daterad till 13:20/30-talen 
och en örtug priiglad för Albrekt av 
Mecklenburg. Ytterligare åtta 1300-
talsmynt paträffades tillsammans. 
se ovan. i anslutning till kyrkogar
den och kommer troligen ur-;prung
ligcn från denna. 

Dc åtta 1-100-talsnwnten utcör-, av 
tre brakteater med krönt hu,~•d uc.:h 
tv;i med krönt A samt en örtug och 

en koppar..terling priiglade fur Erik 
a v Pommern i Stockholm re-.p 
Lund. -,amt en brakteat fran Thurn. 
En brakteat med krimt huvud datc
rad till 1430-70 hittade:-. ~trax ovan
för kyrkogardslagret. t kykogarden-. 
översta ~kikt ril trii l'fadcs en dansk 
klipping fran Christian Il. 1513- 13. 

Norrom kyrkug;irdcn hyggdc~ pa 
brandlager en hlttf.,tllg a. Denna 
badstuga diknar man med har an
vänts under 1400-talct och kan-.ke 
en bit in pa 1500-talct. da den fl>r
modligen revs. l 'ljiilva badhuset pli
träffade~ 14och i utfyllnadslager ~ex 
mynt. Badhuset hade fyraugnar oc.:h 
i eller alldeiC'\ intill dessa hittade!> d~: 
Oesta av dcs~a mynt. l resterna efter 
en av dem. den Ö'>tlicastc. fann-. det 
enda guldmyntet hittill' pa lldgc
andsholmen. den ovan namnda tv-.
ka guldgyllen fran 1-100-taleh un;lra 
hiilft. Vid en annan ugn hi11ade' fvra 
brak teater med krii~ll hu vud f;·an 
1-100-taleh mitt. ett fragment 'llll1 
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förmodlig\!n iiven dclla tillhör sam
ma typ. samt en örlllg prHglad för 
Erik av Pommern i Stuckholn1. Ör
tugen hitlades en hit il'ran denna 
ugn. Vid dc tvil övriga ugnarna. i 
den viisira delen av huset. lag yller
hgare tvil brakteater med krönt hu
vud men fnln 1400-tal\!ts senare del 
samt en tysk vinkenauge priiglad i 
Colberg lnu,·arande Kolobrt.\!g i Po
knl under 1~00-takt. Intill grund
syllen i badhusels ~odra lang~ida 
hillade' en dan'ik klipping praglad 
för Christian Il i Malmö. 

Vid ell tilliiilic hade man lagt om 
triigolvet i huset uch i utf'yllna(kn 
ovanpa det iildre golv\!t patriitTadcs 
tre brakteater. En av d\!"a iir frag
ment men kan tyda' ~0111 ett krönt 
huvud av den yngsta ,·ariant\!n. dv:-. 
sekelskiftet 1-tl l:()(l-tal. Dc t va and
ra tillhör samnm grupp men den ena 
kan dateras till Albrckt av Meckkn
hurgoch den andra ti ll Erik av Pom
rnern . 1360-tal resp efter ca l ~ 10. 

l utfyllnadslagret under badsill
gan hittades tre mynt med vitt -;kilda 
ditteringar: en penning med lc
jon)(krona från Magnu~ Erik~:-.uns 
första regeringstid. en brakteat med 
krönt huvud daterad till 1400-tal 
samt en halvörtug priiglad i Viisterfts 
för Stcn Sture d ii. Dessa fynd !'lir
klaras av arkeologerna som tappade 
genom .;pringorna i triignlvet och 
det iildre myntet l'örm(Jda~ ha kom
mit friin en annan plal\ i utl'yllnad:-.
jordcn. 

Mynten i hadhu~et har en 'tark 
överrepresentation fOr brakteater 
med krönta huvuden. l l \!Xcmplar 
mot sex för övriga grupper 'om alla 
iir tvasidiga. 
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l.ftt!nwkar~:tlrden utgjordes av en 
triihyggnad till stor det anlagd på 
pålar ute i Norrström. nuvarande 
Helgeandsholmens nordöstra del. 
Det var en smedja diir man bl a till
verkade lådor. dvs lavetter till kano
ner. från 1600-talets början tills an
liiggningcn revs år 1645. Området 
bebyggdes senare med stora stcnpa
lats. Vi har hiir all göra med en in
trco;santtidsmässigt relati vt begrän
sad fyndanhopning med 39 mynt 
fra n Karl IX 1om Kristina amt en 
riiknepenning. vilka omsplinner 
Ladmakargårdens verksamhetspe
riod. 

Av dc 39mynten är inte mindre än 
27 exemplar 114-ören priigladc för 
drottning Kristina. Fran Gustav Il 
Adolfs regeringstid fanns Il mynt. 
varav endastellav silver. l öre med 
otydligt ;(rtal. Ytlcrligare ett silver
mynt hiuades. 2 öre 1608. r.riiglat 
för Karl IX i Stockholm. Ovriga 
priiglingar från Gustav Il Adolfs tid 
iir kopparmynt med valörerna l öre 
klipping. l öre samt 1/2 öre. Sist
niimnda iir ju alla relativt stora och 
tunga mynt och det kan synas förvå
mande att dc har förlorats i en sådan 
utstriickning. men många av mynten 
har tydligen hamnat mellan spring
orna i 1 riiliiggningen. varunder dc nu 
p;ltriiiTats. samt i själva bryggkon
struktionen. 

Mynllillverkningen var under se
nare dekn av 1500-talet fram till om
kring aren 1620- 30 förlagd till Grå
munkeholmcn. nuvarande Riddar
holmen. di'a den inhystes i troligen 
rdan befintliga lokaler i ett korsvir
kc~lnas på Helgeandsholmen på det 
gamla 'tallets tomt. en gång uppfört 
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för Karl IX . Oiir stannade det dock 
inte liingre iin till 1640-talct. då det 
nyttade till nya byggnader uppförda 
för Myntet och Bergskollegiet. Det
ta område. diir den ovan omtalade 
badstugan en gång legat. var helt 
obebyggt under tora delar av 1500-
talct. Kor.ITirk('snn·met omtalas i 
ncra samtida skriftliga kii llor och 
dess existens kan nu bekriiflas ge
nom dc vid utgrävningen funna 
myntblanketterna. Spår av mynttill
verkning har vid arkeologiska un
dersökningar tidigare endast pntriif
fats för medeltida mynt och då i 
form av priig).ingsunderlag ( Lödöse. 
Nyköping. Orebro) samt stampar 
(Lödöse. Uppsala). 

J den 25 x 11.5 resp 9 m stora 
byggnaden påträffades Il utstansa
de plattar på och under golvet samt i 
skrymslen och vrår vid viiggar och 
hörn. l påförda lager h illades ytterli
gare tre. se tig 10. Dessutom påtriif
fades sex ettören i storlek och vikt 
motsvarande dessa blankcller. 
Mynten iir präglade för Kristi na i 
Stockholm i'tr 1634 . fig 9. 1635 och 
1636. Medelvikten för dessa iir 1.03 
g och för blanketterna 1.06 g. A v 
Kristinas ettören är totalt på Riks
plan funna sju exemplar. varav allt
så endast ett utanför mynthusets 
område. 

Ytlerligare c11 tjugotal mynt på
träffades i och tJianför byggnaden 



samt i stenläggningen intill denna. 
Il av dessa var samtida med mynt 
tillverkningen i detta hus. 1/4-ören 
med präglingsåren 1635. 1636. 1637. 
1638. 1642 samt tvä utan tydbart år
tal. Övriga mynt utom ett var pr~igla
dc före denna tid. ett 1/4-örc präglat 
för Karl X Gustav 165!>. funnet i 
utfyllnadslager. förmodligen dit
kommet vid eller efter husets riv
ning. De äldsta mynten i byggnaden 
är ett 112-öre präglat för Karl (l X) år 
1600 under hans tid som riksförc
ståndare samt ett 2-öre från < r 1608 i 
Stockholm under han tid ~om ko
nung. Dessa båda mynt är fun na un
der trägolvet. Fem mynt är från 
Gustav Il Adolfs tid. varav endast 
ett ii r av sil ver. l öre 1613. Detta 
mynt är funnet under trottoaren sö
der om byggnaden. Dc fyra koppar
mynten. l öre klipping 1625. l öre 
1627, 1628 och 1629. iir påtrii lTade 
spridda i och utanför byggnaden. 
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Handeln med guldstoft i Ashanti, 
Västafrika 

Av Eva Wisehn 

Pa Muscum of Mankind i London 
har under år 1981 och en bit in pa 
1982 pågåu en utställning kallad 
"Asante: Kingdom of Gold". Ut
~ttillningen aktualiserade Ashantiri
kets särpräglade konst och kultur: 
"Rich in gold. mighty in balllc. so
phisticatcd in art and government. .. 

Ashantiriket ligger i nuvarande 
Ghanas södra del. Inlandsstaden 
Kumasi. gamla Ashantis huvud
stad. är en naturlig skiirningspunkt 
för lands- ochjärnväg och har därför 
blivit ell självklart handels- och ad
ministrationscentrum . 

Urspnmgligcn var Ashantiriket 
snarast en förening av mer eller 
mind re självsliindiga stammar un
der var sin kung. Från slutet av 
1600-talet. eft er besegrandet av 
grannstammarna. erkändes dock 
kungen i Kumasi som den förnäms
te. 

Ashantiu nionen blev ~r~ stark all 
den kallades nation av europeiska 
iakuagarc. l nästan 200 år styrde 
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den. med e n fast organi,ation. ett 
område om var lika <;! Ort eller ... tor
re iin nuvarunde Ghana. Stvrche
formcn var en blandning av m.onarki 
och militiir aristokrati och ekono
mien baserades pa 'lav- och guld
handel . 

Slavhandeln bedrev~ i ... tur skala 
för att komrna :lt dc lukrativa ku ~ l

marknadcrna. Dc silide 'ina grannar 
till portugiser. britter. holliindare 
och danskar. Till en hörjan domine
rade slavhandeln starkt över guld
handeln pgn a ll sv;lrighetcrna var si'1 
mycket stö rre med guldbrytningen. 
l början av 1800-talet -; fog., slavhan
deln ut eftersom vä~terlii nningarna~ 
intresse för guld ble v ~tö rrc genom 
den uppblommande slavhandclsdc
batten. 

Först under 1800- t a lct ~ första :ir· 
tionden ko rn curopci,kt inflytande 
att i högre grad inga i /\~hantirikch 
strategi. Man sökte kunskap om 
vfisterliind-.k teknik och lii rdc sig ut 
nyuja den. Det var troligen denna 
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kontakt med vii~tcrlandet ~om. un· 
der -;lutet av lllOO·talct. gratl\•i, kom 
att leda till britterna~ -;lutliga eröv
ring av A~hantirikct. 

HO-t intog britterna Kuma~i. 
Kungen. asantehenen. av.,attes 
1896 och landet gjorde~ till brittiskt 
protektorat. Det annekterade~ orti· 
ciellt 190 1 till följd av ett allvarligt 
uppror ar 1900. A-;antehenen tick 
komma tillhaka fran 'in C\il 19~-t 
och ar 1933 itterupprattade., A'han
tiunionen under a!.alllehenen Prem
pc Il. Idag heter a'antchenen Opo
ku Ware Il. 

A~hanti var. som del av Guldkus
ten. brittisk besittninl.! till 1957. Ad
mini~trativt indelade~ Guldku,ten i 
Guldkthtkolonicn-1\,hanti- unl
territoricrna. Guldku.,ten var kron
koloni och under dc-;~ guvernör ~tod 
"chief commissioner, .. i thhanti 
och Nordterritorierna. 

/\shantifolkct var skick liga kriga
re: och tog vara pa tekniska fram
steg. Unionen var mer feoda l ii n n<i
gon annan afrikansk 'lat itven om 
regcramlct i praktiken var decentra
liserat och i viss mim kontrollerat av 
mindre kungar/hövdingar. amanhe
ne. Dessa var dock underord nad~ 
asantchenen i Kuma~ i och kunde 
n ii r som helst kallas till hov~t fiir att 
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liimna redogörelse. 
Kring kungen i Kumasi fanns ett 

stort och rikt hovliv . Han t verkare 
och kon'>tniirer samlades vid hovet 
for att tillfredsställa behoven av 
prakt. Hovet blev centrum för 
korht. musik och religion. 

Kring den förste och kiindaste 
ku ngen. Osei Tut u. linns en legend 
om profetcn/prästen Euokyc som 
nedkallade Ashant is gyllene stol. Si
ka Dwa. från himlen. Stolen sjönk 
ned framför Osei Tutus knän. Där
med blev ~tolen symbol för politisk 
suveriinitet och det heliga föremål 
~om symboliserade enighet och ga
rant i för gemensam rikedom och 
vii ll'iird . Var och en i Ashantiunio
nen m;\stc sätta lojaliteten till den 

gyllne stolen över all t annal. 
Under 1800-talets första årtion

den lick nio europeiska handclsom
buu komma till Kumasi. T. E. Bow
dich fran Storbritannien kom dit 
1817. Han beskriver den ocrhörda 
prakt som möter honom. Miin i si
denkläder smyckade i silver och 
guld. "Kiiidd i den tradit ionella 
dräkten och med ringar av guld 
hängande ner i pannan och fa ntas
tiskt utformauc klumpar av gu ld 
som hängde och svängde frän ben 
och anklnr. och med guldbeslagna 
sandaler tog kungen plats i d~!l av 
guldpl1it överdragna tronen. Aven 
vapnen var dekorerade med guld." 

Nästun ingenting av det gamla ri
kets berömda gu!drikeuomar ti nns 



bevarat idag. Av ashantikungen Ko
fi Kalkallis. King KofTee. skall finns 
bara en praktfull guldmask bevarad 
(Wallace Collection. London). 

"Go/d dust was essentiol to the 
stability of the kingdom." 

Guldet utvanns ur bergen i norr 
och ur floden Volta. Allt guld från 
guldbrytningen måste inlämnas till 
staten för all utbytas till guldstoft. 
Cirka l 00 arbetare_ buramfa. var an
ställda på "myntet" för all förvandla 
guldtackoroch guldklimpar till guld
stoft. 

Det obearbetade guldet förvara
des i Statskassan. Adaka K e se. som 
utgjordes av en stor träkista vil ken 
fylld ägs kan ha innehållit cirka 
400000 ounces guld. 

Allt betalades i guld: belöningar. 
skaller. ersättnigar. hemgifter osv. 
Guldstoft användes av folke t i ge
men. Det omarbetade aldrig till 
guldbitar med bestämt v~irde utan 
användes som valuta fr.tn den rinc
astc till den största affiir tr.tnsak
tion. 

Bowdich skriver: "Det är behän
digare än man kan tro: t o m en farth
ing kan betalas i det genom alllägga 
ell eller två korn på en knivspets". 

Guldstoftets jämförliga viirde var 
enligt Bowdich 1817: 
l ounce guldstoft =5 pund. 
Med ounce som viktmätare. enligt 
ounce-tradc-systemet. indelades 
guldstoftet i 
t Taku= 1/6 ackie= 10 pence 
l Ackie = 1/ 18 ounce=5 shillings 
Störrc enheter var benda = något 
mindre än 2 ounces och periJ:uin = 2 
ounces= lO pund 
Guldstoftet tilläts nästan oiindlic 
delning. -
En kungason kunde köpas fri för 20 
periguins. en vanl ig man för ell par 
ackies. En hövding betalade l peri
guin för en hustru. en fattig man be
talade 2 ackies för samma vara osv. 

År 1848 blev det i en ofliciell rap
port fastslaget all all betalning skul
le göras i guldstoft. Det värderades 
då till4 pund/ounce. För all väga sill 
guldstoft måste man ha tillgäng till 
vågar. Vågen. nsania. var en enkel 
balansvåg med l vå Iii Il H konkava 
mässingsskålar som hiinger i tre till 
fyra trådar. 20- 30 cm långa. fr:"tn var 
sin iinde av en balansarrn. 

Alla som sysslade med handel ha
dc flera uppsättningar vågar och 
vikter. Det är guldvikterna. abra
moo. som är av intresse. Vikterna 
har t iiiverkats under minst 3-4()() år. 
De har varierande storlek och ser 

olika ut. 
Det lir osiikert niir man forst bör

jade anviinda vikterna i Ashanti men 
troligen kan många dateras till 1600-
talct. Vikterna ju~teradcs noga ge
nom all man lade till eller tog bort 
metall utan hiinsyn till vikten~ ur
sprungliga utseende. Varje tjiin~te
man. som anviindc vikter. jiimrörde 
sina med andra tjänstemiim. vikter 
innan affiirerna gjorde~ upp. Det pa
s tås att kungen och vissa underord
nade hövdingar hade tyngre vikter. 
Detta för alttillförsiikra sig lite extra 
statsinkomster. 

Viktsystemet var rikt ut vecklat. 
Vikter fmn 2 c gr till l 385 gr ar kiinda 
och d~iremellan kunde J'} mtna'o nem 
hundru viktenheter. Varje l-erie om
rattade minst ett 60-70-tal vikter. 

Många vikter iir utformade i cire 
perdue-tcknik. den förlorade for
men. och den s k förlorade insekt~
formen. Den senare tillverkningen 
tillgick sit att man göt direkt over en 
in ckt. 

Vikterna kan indela ... i t va grup
per: 
l. Föresiiiilande vikter. 'om vi~ar 

djur. föremål och situationer thm 
vardagen. 

2. Geometriska vikter i form av rek-
tanglar. trianglar och pyramider. 

Ett stort antal vikter visar djur '>Om 
fåglar. fi skar. antiloper. elefanter 
osv. Djur som man i för~ ta hand a-;-

socierar till mUnniskans viirid och 
inte bushens avbildas inte. 

Andra vikter förestfiller föremal i 
hemmet. lantbruket och hantverket 
som t ex yxor. skäror. knivar. sp:l
dar. redskap för matlagning. spel 
och ~pelpjiiser. pallar och stolar för 
all niimna nagra. 

En del situationer fran vardagen 
avbildas medan andra uteslutits tro
ligen p g a all de ansetts för ltcli}:a. 
t ex oll'er vid heliga stolar. eller för 
tlltstätli}:a. t ex barnafödande. Miin
niskor avbildas men aldrig ett en
~amt barn utan vuxen. Troligen lig
cerctttabu over avbildande av detta 
~ch andra motiv. 

Gullhtoftet förvarade i t\ ckn\'
tcn som placerades i smä mii~~ing~o;
askar. <adaka ketnwa eller abampu
ruwwa. Askarna var av t va olika 1}'

per. dels runda och ovala miissings
plåtaskar med genom punsning eller 
ciselering dekorerade lock. dels 
gjutna miis~ing~askar vilka kan \'ara 
nl\'cket mer dekorerade men oftast 
h;;de sliita ~idor. 

För att fa bort e\'entucll orenhet i 
guldstoftet kunde man först liigg<J 
det i en ~kopa. famfa. och s:l hlitstt: 
man över det. Låttare smuts drev~ 
d;i bort mot den öppna iinden av 
skopan och kunde sedan bor'>ta~ 
bort. För att ... kilja guldklimpar l'ran 
guld~toft rann~ !opeciella -;ilar. ahu
huamoa. gjorda av hamrad och dc-

Ul'd.1/..ap 1/tJth•iilltliJ.:tt l'id lutlitfel 111/'c/ gu/tl.,to/1. l·:u .li{tallllllll-
111/liltl). 1'11 SÅtlf/11 (/11111/il/ ti/ ft t' /1 IÅt'til .ltlltli•IIJ . Ut' flftWillfllt:C : Juri 
Tw~tsolu . 
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korerall miissi ng. 
Guldstoftet placerades i den ena 

vågskålen med en miissingssked. sa
awa. Vissa handclsmiin Iii r ha pl1lCk· 
at upp guldkorn under lingernaglar· 
na och diir 11ttt en extra förtjiin'>t 
innan bruket med o;a:l\\ a pabjöd.,. 

Vikterna. ~kcdar. askar. vagar 
och guldstoft förvarades ol'ta i ett 
knyte kallat fotoo. 'om i sin tur lag 
inslaget i e11 rektangulärt s t~'cke get· 
eller antilopskinn. 

Knytet. fotoo. placerades pa mar
ken och öppnade~ inte förriin afTit· 
ren bli,·it uppgjord. Guldet vitgdc~ 
över "fotoo" "' att det eventuellt 
spillda stoftet kunde upp~amla' 
igen . 

Ibland fanns ock"' en proher\ten. 
twaboo. med i knytet förall kont roi· 
lera renheten ho-; guldklimpar. Vi
dare fanns fjiidrar för all borsl<t bort 
små stiink av culd fran tvcet swftct 
låg i eller fra~n vftgskålårna. Mii'>· 
singsskrapor. piirlor. ibland ~iid och 
bitar av stenar. kunde anviinda-; 
som vikterom nödvändigt. fvl{~jligcn 
fanns iivcn en feti sch. asuman. för 
tur i handeln . 

Nftgra andra betalningsmedel i 
Västafrika: 

Siirskilda valutor fungerade i det 
nii rliggande landet Dahomey och i 
hamnstaden Whyday. l Dahomcy 
var valtHan kauri!iniickor. !i tml 
s näckor som importerades utifriin . 
och i Whyday slavhandel. 

Kaurisniickw1 var det ciillande 
myntet ra 170(1-talct i sl\lra delar av 
Viistafrika. Importen upphörde 
först mot slutet av 1800·talct. Den 
användes inte i /\shanti som valuta 
dft den ansågs som symbol för frukt · 
samhet och vii rdermlcs som tali'>· 
man. 

Slumr var en vikt i g valuta . De.,sa 
;mviindes som viirdcmii tare fram till 
tidigt 1800-tal. l \Vhyday iigde den 
stora slavhandeln rum. Man betala· 
dc excmpelvi-. hamnavgift i '>lavar i 
förhitilande till antalet master pa ha
ten. 

Agf,!ri-piirlan har ungefiir ~amma 
spridning som kaurisnäckan men i n
ie heller den använde!> som valuta i 
A hanti. Däremot blev den m\'ckct 
populär genom tron pa den in;leho
ende övernaturliga krafterna i par
Iorna. Dc är enkla bl:i . gula och mall 
röda. mosaik i alla fiirger oc.:h for
mer. Det llnns tv[t olika typer- dels 
dc som grävde~ upp ur jorden och 
var värda sin vikt i culd. del' 'k 
"boiled bcads" )>Om i)ordc~ lokalt. 
nya och därigenom inte s;i mycket 
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vii rda. 
Kapten W i kl beriiitar från sin resa 

till Ashanti att piirlorna bars runt 
fo t· oc h armleder av vikticare höv
dingar. amanhcne. Pärlorna var ar
vegod .... lik,tiillda med kronjuveler. 
och Urvdcs fran hövding till höv
ding. Dc kunde inte köpas och inte 
siiljas. Trots detta betraktades de 
som ett vii rdcförr1'td . lika viiniefullt 
som guldet och ibland mer. Dc har 
inte an\ iints 'om bytesmedel men 
som viirdemiitarc för t ex "brud
pri., ... Dc'!> höga värde indikeras av 
det faktum at t om en aggri-pärla 
stals mastc tjuvcn böta 7 slavar. 

Badc kaurisniickan och aggri·pär
lan har allt -.:i fungerat -.om betal· 
ning~mcdcl i närliggande områden 
och Ashant i har naturligtvis ofta 
kommit i kontakt med dessa. l As· 
hanti har dc inte fungerat som valu
ta . men ~om viirdemlitarc. Handeln i 
guld och gu ldstoft var det gängse 
och tidvi'> allenarådande bctalnin!!S· 
medlt:t anda till britterna 1899 fÖr· 
bjöd detta viirdesystcm. Dc införde 
isWIIet det nya SI'Sicmet med mynt. 
dvs penny. shilling och pound. l 
guldkustkolonien hade man tidigare 
haft det !'> k OLmce-trade systemet 

Om en hjältinna i 
Colombia 

l sin artikel i Myntkontakt 1983: l , s 
8 IT, behandlar lan Wisehn den co
lombianska medalj som tilldelades 
Marfa Martfnczde Nissercfter skär
mytslingen vid Salarnina den 5 maj 
184 1. Han uppger att "det mycket 
slitna och bleka bandet har färgerna 
rött. blått och viu". 

Utan att ha sett medaljen eller 
bandet ifråga undrar jag, om det inte 
ursprungligen har varit rött. blått 
och gult. dc storcolombianska fär
ger. som fortfarande går igen i Co
lombias. Venezuelas och Ecuadors 
Oaggor. Det förefaller omotiverat 
att republiken Nueva Granada. som 
lät slå medaljen och 1834 hade anta
git ett beslut om nationalfärgerna. år 
184 1 skulle ha tillämpat dc franska 
(nederländska) frihetsfårgerna. 
Själv var ju dona Maria också enligt 
citat i Wisehns artikel "klädd i gula 
och blå fUrger och med ett rött band 
kring hatten". 

Visserligen finns det colombian· 
ska utmärkelsetecken med band i 
andra fiirgcr. Som exempel kan 

uppdelat i ackies och takus. 
Pml'n var en klädnad av bomull. 

linne eller silke som användes som 
betalningsmedel i Ashanti. Olika 
former av ']ärnvaluta" ex stora 
jiimmilar. manillas och ski1•or har 
också använts som valuta in i senare 
tid. 

När Guldkusten blev självstiin
digt 1957 och kallades Ghana behöll 
man till en början det brittiska mynt· 
systemet men på 1960·talet övergick 
man till decimalmynt. Dessa kalla· 
des pesewa och ccdi. Cedi kommer 
av ordet "sedie" vi lket betyder kall· 
ri. Den ursprungligen så värderade 
kaurisnäckan har symboliskt t:-~git~ 
till heder i penningsystemet. 
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nämnas, att i vart fall storkorset av 
San Carlos-orden har ett grönt 
band. Men jag har en känsla av att 
detta tillhör det mera ovanliga. 

Den enda källajag för ögonblicket 
har tillgänglig. svenskvännen Gab
riel Giraido J aramillos ''Colombia y 
Suecia. Relaciones culturales" från 
1960, har ett par rader (s 124) om 
medaljen men säger ingenting om 
bandets fårger. 

Kanske kan sakkunskapen titta 
en gång till på det och ge besked? 

Sl'ar: 

Hans E Sköld 
Ystad 

Idag kan man endast konstatera att 
fårgema är rött. blått och vilt. Trots 
detta faktum är det troligt att den 
vita färgen en gång varit gul. Bandet 
iir mycket slitet och blekt. Den blå 
färgen har helt övergått till ljusblått. 
Jag tackar Hans E. Sköld för ett rik· 
tigt påpekande och för ytterligare 
litteraturreferens. 

Jan Wisehn 



Myntningen i Baltikum under medeltiden 
Av Kenneth Jonsson 

l anslutning t ill eu föredrag i Sven
ska Numismatiska Föreningen d\!n 
26 oktober 1982 ges hii r en kon re
dogörelse fö r myntningen under pe
rioden 1211 - 156 1. Den inleds med 
en sammanfallning av den politiska 
historien i området. eftersom den 
ofta hade avgörande ciTcktcr p:i 
myntningen. 

På 1100-talet pabörjade en tysk 
missionsverk amhct i Baltikum. 
som d< var befolkat <H ' flera olika 
stammar under s ina egna kungar: 
ester i norr. liver i sydväst. leuer i 
sydost samt kurer och lithauer i . ö
der. Mis ionen kan sägas vara för
anledd av den ökande handeln. som 
var spccidlt viktig genom a tt han
deln med Ryssland gick via Balt i
kum. Här möttes framför allt ryska 
och tyska intressen. men iiven Sve
rige med Gotland i spetsen hade 
stort inflytuncle och en svensk bo
sällning fanns även i flera kustområ
den. Danmark hade ocksil tidigt e n
gagerat sig i området. 

Den tyska missionen fic k fastare 
former genom uppriittnndct nv e l! 
biskopssäte i Yxkull 11 86. men svå
righete rna för missionen belyses in
te mins t av att den andre i följd en av 
biskopar avled i strid mot liverna. 
Åt 11 99 utniimndes domherren Al
bert i Bremen till biskop av Livland 
som blev det sammanfallande nam
net för Baltikum iinda fram till1600-
talet. Med Albert inledde en ny era 
och han företog eu s ton antal resor 
mellan Tyskland och Baltikum för 
a tt värva folk och 120 l grundade 
han Riga. En tysk bosäll~i ng upp
muntrades och påvens medverkan 
medförde au de troende ka llades till 
försvar av den livlUnd ka kyrkan. l 
prästernas och korsfararnas spar 
följde även mu nkar och det första 
klostret började bygga redan 1205. 
Det blev med andra ord mer och mer 
fråga om en rcgelräu kolonisering. 

Under de första å ren fick kyrkan 
själv ansvara för det militära skyd
det av bosällningarna och för under
kas tandel av hedningarna. Ar 1202/ 
03 grundades dock Svärds riddaror
den. senare även benämnd Liv
lä ndska Orden. och med Tempelrid
darorden som föreb ild och under
stä lldes biskopen. Orden växte sig 
dock snabbt sta rk och 1207 erhöll 
den 113 av alla dittills gjorda eröv-

/)a/r ikum 1111der se11medelriclen. Srreckade om/"llden rillhiirde iirkehiskop.~- och 
bi.1·kop.wl iinu!na. Uurar cm11·c/de rillhiirde Sf(l(/1'11 Rir:a. Öl"rir:a omrc1dl!ll rillh iirde 
Orden. Tce"knin;: .fi"ilfalluren. 

ringar. medan resten l:"tg under kyr
kan. Diirmcd hade en för Baltikum 
grundHiggande maktsplittring upp
kommit som blir bes tämmande för 
utvecklingen under hela medel ti
den. då motsättningarna mellan kyr
kan och Orden efterhand växer mer 
och mer. Dc större städerna med 
Riga i spetsen blev senare ocks:\ en 
maktfa ktor a tt räkna med. 

Med utg:ingspunkt från Du naom
nidet i söder spred s ig missionen 
och därmed ~~ven erövringarna i 
snabbt tempo. Ar 1214 var huvuddc
len av letterna besegrade och 1209 
hade erövringen av Est land påbör
jats. H lir i norr hamnade man emel
lertid i svangheter och 1218 kallade 
biskop Albert på hjälp från den 
dan~kc kungen Valdemar Il. Till a
kcn hör då att päven fem år tidigare 
bemyndigat ärkebiskopen i _Lund 
(som då hörde till Danmark) att in
di lla e tt biskopsdöme för Estland . 
En dansk hår landsteg också 12 19 
och es terna besegrades i det beröm
da slag d; Dannebrogen föll ned från 
~kyn. Diircftcr besatte danskarna en 

del av Es tland . men denna del intogs 
e tt decennium senare av Orden se
dan danskarna råkat ut för problem . 
Genom ett pävligt beslut tvingades 
dock Orden att 1238 avstå dc två 
provinserna Harrie n och Wierland i 
Estland till Danmark. Det kan här 
noteras att även Sverige företog e tt 
korståg 1220 till Estland under kung 
Johan Sverkersson 12 16-1222. Det
ta korståg blev emellertid resulta t
löst men man har hitta t fynd med 
Johan Sverkerssons mynt i Es tland. 
Danmark hade även i fort ättniogen 
stora problem med oroligheter 
bland esterna och de kulminerade i 
att Danmark sålde sin del av Estland 
till Orden 1346. Denna del blev då 
helt underställd Orden utan att nå
gon del tillfö ll kyrkan. 

l söder led Svärdsriddarorden 
1236 e tt katastrofalt nederlag i kamp 
mot lithauerna vid Saulc. Ordens
mästaren stupade och hela landet 
låg öppet för häijningar. För a tt räd
da s itua tionen var Orden nu t vungcn 
a tt söka hjälp. Man gjorde det ge
nom att 1237 uppgå i T yska Orden i 
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Preussen. Ett omfattande sjiilvs tyre 
bibehölls dock med en egen o rdens
mästare för Livland men fomellt un
derställd högmästaren för Tyska 
Orden. Med hjälp från Tyska Orden 
vändes s nabbt den hotande si tuatio
nen i Livland. och redan e ft er några 
år återupptogs expansionspolitiken. 
Erövringarna österut nådde en 
gräns sedan ordenshären 1242 bese
grats på Nevas is av storfursten av 
Novgorod Alexander som härefter 
fick tillnamnet Nevskij. 

Riga blev ärkebiskopsdöme 1255. 
Under R_iga låg biskopsdömena 
Dorpat, Osei-Wieck och Kurland. 
Biskopen i Re val var underställd är
kebiskopen i Lund och här låg a ll 
mark under Orden sedan den förviir
val området av Danmark 1346 som 
nämnts ovan. Biskopsdömet Rcval 
fick härigenom en mycket blygsam 
världslig makt i motsats till situatio
nen i de övriga biskopsdömena med 
undantag för biskopsdömet Kurland 
där Orden fick 2/3 av området efter
som den ensamt erövrat Kurland 
och biskopen fi ck nöja sig med 1/3. 
Staden Riga ägde dessutom e tt s tör
re landområde i anslutning till sta
den. 

Ordens försök a tt e rövra Lithau
en resulterade i e 11 katastrofalt ne
derlag i slaget vid Durben 1260 och 
därefter är det i s tället Lithaucn som 
växer sig s tarkare och utvecklas till 
en stormakt pil 1300-ta lct. Makt
splittringen och de inre striderna 
mellan Orden. biskoparna och stä
dcrna gjorde all törsvaret mot Lit
hauen i söder och dc ryska storfurs
tendömena Novg01·od och Pskov i 
öster blev lidande. På 1400-talet 
uppträdde också en ny s tormakt i 
öster genom det då allt mäktigare 
storfurstendömet Moskva. som in
leder en expansion västerut. År 
1468 tvingades Pskov all erkiinnas 
Mos k vas överhöghet och 1478 besc
grades även Novgorod. Orden lyck
ades dock tills vidare hejda Mosk
vas vidare expansion under den 
duglige ordens miistarcn Walter von 
Piettenberg 1494-1535. 

Tyska Orden i Preusscn hade för
svagats kraftigt under 1400-talet och 
år 1525 sekulariserade hög.miistarcn 
Albrekt Tyska Ordens områden i 
Preussen som omvandlades till her
tigdömet Preussen under polsk 
överhöghet. Livland stod emellertid 
utanför denna uppgörelse och blev 
därför helt självständigt men förlo
rade samtidigt alla möjligheter till 
hjälp från Preussen. 
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Under förnyade strider med rys
sarna blev Orden alltmer trängd och 
1558 börjar ryska styrkor att erövra 
bit för bit. Den s iste ordensmästaren 
Gotthard Keltler försökte då att gö
ra hela Baltikum till ett ärftli!!t her
tigdöme under Polen. Han lyckades 
endast delvis då han 1562 erhöll 
Kurland som hertigdöme under Po
len. Öscl hamnade-1559 under Dan
mark, medan Reva! med landskapen 
Harrie n och Wierland underkastade 
s ig Sverige 1561 och Livland tillföll 
Polen med undantag för Riga som 
bevarade sig självständighet till 
158 1 då man hyllade den polske 
kungen. Härmed hade hela Ordens
staten upphört att existera och det 
blev i stii llet grannländerna som dc
lade på området med undantag för 
ryssarna som till slut blev helt utan. 

MYNTNINGEN 1211 -1346 
År 121 1 erhöll Riga mynträtt och 
mynten skulle präglas efter got
ländsk mynträkning med 12 pen
ningar på örtugen. Dessa mynt har 
ännu inte kunnat identifieras, men i 
förordn ingen för mynträtten sägs att 
de skulle vara som de samtida got
ländska men av annan typ. De -bör 
därför finnas med bland de typer 
som idag förs till Gotland. och där 
det finns några udda typer som skul
le passa väl in i sammanhanget. Att 
med bestiimdhet säga vilken eller 
vilka av dessa typer som i stället hör 
till Riga kan emellertid förs t ske ef
ter detaljerade studier av fynden på 
Gotland och i Baltikum. 

Denna myntning för staden Riga 
blev emellertid mycket kortlivad för 
redan 1225 sligs att biskopen i Riga 
övertagit myntningen. De mynt som 
började präglas då var troligen brak
teater med en framvänd biskopsbild 
(fig. l) som omkring 1265 avlöstes 
av en typ med korslagt svärd och 
spira (fig. 2). 

l Reva! präglades, möjligen också 
från ca 1225. i stadens regi braktea
ter med e tt krönt huvud (fig. 3) och 
från omkring 1265 avlöst med en typ 
med en krona (tig. 4). Typvalen ger 
med andra ord en antvdan om att 
staden under denna tid tillhörde 
Danmark. 

l Dorpat hade ett biskopssäte 
upprättats 1219 och här präglas från 
omkring 1265 brakteater med kors
lagt svärd och nyckel för biskopens 
räkning (tig. 5). 

Gotländska mynt cirkulerade 
också i stor uts träckning i främst 
norra Baltikum under de;na tid och 

l. Ri)!a. Pennilt!! ra 1225-1265. 
2. - Pennin)! ca 1265-130011325. 
3. Reva/. Pennin!! ra 1225- 1265. 
4.- Pennilt!! ca 1265-13001/.125. 
5. Dorpat. PenninJ.I ca 1265-130011325. 

all myntning i området skedde också 
efter gotländsk mynträkning. 
Många av köpmännen som s log sig 
ner i de nya s tiiderna i Baltikum kom 
från Gotland men dc gotländska 
myntens starka s tiillning i området 
måste också ha berott på Gotlands 
framtr~idande s tällning som knut
punkt för handeln. 

H ur Iii n ge den inhemska brakteat
myntningen fort satte är osäkert. 
men man räknar med at t den kan ha 
pågått till ca 1300/ 1325. l början av 
1300-talet började också nordtyska 
brakteater all cirkulera och blir do
minerande i södra Baltikum. 

MYNTNING EN 1346- 1422/ 1426 
Efter en tids uppehå ll å terupptogs 
den inhemska myntningen men då 
efter den tyskpåverkade mynträk
ning där l artig (örtug) = 3 liibische 
= 6 secstlinge. Enligt en nyligen 
publicerad artikel pilbörjades mynt
ningen ungefär samtidigt omkring 
1360/ 1365 i Reva! (som sedan 1346 
tillhörde Orden medan myntningen 
fortfarande skedde för stadens räk
ning) och Dorpat (för biskopens räk
ning). medan ingen myntning är 
känd från Riga under denna period. 
Bakom den återupptagna myntning
en kan ha legat en minskad införsel 
av gotländ ka mynt efter Valdemar 
Allerdags e rövring av Gotland 1361. 
Den gotländska örtugen avlöstes i 
alla fall av den inhemska art igen. De 
nortyska brakteaterna, som ka lla-



6. Remi. Artig . 
7.- Liibisclr. 
8. - Seestfing. 

' 

9. Dor{Jat. Jo/rann l 1'011 Vx f]husen 
/346-1373. Artig. 

JO. - Liibisch. 

Il. Rel'al. Shilling. 
12.- Pfennig . 
/3. -Scherf 

des li.ibische ert er den friimsta myn
torten Uibeck, och motsvarade 4 
gotländska penningar får nu en in
hemsk motsvarighet i små tvåsicliga 
mynt som också får beteckningen 
llibische. l Reva) präglades även 
den nyligen identifierade seestling
e n dvs J/6 örtug eller motsvarande 2 
gotliindska penningar. Ytterligare 
en valör priiglades eventuellt i Dor
pat i form av en starkt kopparhaltig 
brakteat vid 1300-talets slut. nämli
gen J/ 12 örtug (penning). 

l Reva) anges inte ordensmästa
rens namn pf mynten och eftersom 
det endast finns en typ av varje valör 
(tig. 6-8) dateras de till olika perio
der efter de varierande bitecken 
som förekommer. För den biskopli
ga myntningen i Dorpat kan ännu 
inte llibische dateras närmare med
an artigen alltid har den regerande 
biskopens namn på å tsidan och hans 
vapen pf1 fråns idan ovanför korslag
da svärd och nyckel (tig. 9-1 0). 

MYNTN INGEN 1422/ 1426-1 561 

Under å ren 1422-1426 togs en rad 
beslut som reformerade myntningen 
i Baltikum. Schillingen (till en bör
jan benämnd ' 'ny art ig") blev huvud
mynt och mots varade 3 pfennige (ti ll 
en bör:jan benämnda "nya llibi
sche") e ller 6 scherfc. Den sist
nämnda valören präglades som 
brakteat. De nya mynten hade stora 
likheter med de ä ldre valörerna 
medan eliirernot vikt och diarne'tcr 
hade ökat. 

l Reva! fick de nya typerna ett 
längt kors i stiillet för de äldres korta 
kors (fig. 11-13). För pfennigen och 
scherfen saknas hela tiden den rege
rarltle ordensmästarens namn eller 
vapen och för flera av dc varianter 
som förekornmer är därför datering· 
arna ännu ganska osäkra. För schil
lingen anges emellertid ordensmäs
tarens vapen fr o m Walter von Piet
te nberg J 494- J 535. 

För biskopsmyntningen 'i Dorpat 
har schiiiingen samma typ som den 
äldre artigen medan blide pfennigen 
och schcrfen har biskopens vapen 
och den förra även hans namn. En
das t i ett par fall är samtliga tre valö
rer kända fri\n samma biskop (lig. 
14-16) men nya fynd kornmer för
modligen att utöka antalet. 

l Riga å terupptas nu myntningen 
under biskop Johann Yl Ambundi 
1418-1424. Alla tre valörerna har 
ärkebiskopens vapen och schiii ing
en har dessutom hans namn (Ii g. 17-
19). Liksom för Dorpat kommer för-

·~ 

~-~ 

~ ,, 

14. Dorpat. Johann Il BertkOI' 1473-
1485. Schilling. 

15. - -Pfennig. 
16. -- Sclterf 

17. Riga. Johann VI Ambtmdi 14/8-
1424. Sclzilling. 

18. --Pfennig . 
/9. - Henning Sebarpenberg 1424-

1448. Sclzerf 

mod l igen antalet kända typer att ut
ökas genom nya fynd . 

Motsättningarna mellan ärkebis
kopen i Riga och Livländska Orden 
blev ofta en kamp om herraväldet 
över Riga och det medförde att 
mynträtten i Riga 1452 delades mel
lan iirkebiskopen, Orden och sta
den. Staden präglade emellertid in
ga egna mynt med undantag För en 
kortvarig gemensam schillingmynt-
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20. Rif(a. lVilire/m 1'011 Bmndenlmrg 1539- /51\J. (iylle11 1559. 
21. Re1·a/. 1/ermmm 1'011 Briil!l!l!lllli 15J5-15.f9. Tala 1536. 
22. - \Valter 1'011 Plelle11berf! /.f9.f-15J5. 1marJ. 1518. 
2J. Dorpru:Jolw1111 VI Bey 1518- 15-13. F('rdill):. 

ning med kyrkan troligen 1479-
1483, ulan uppbär endast sin andel 
av myntningsintiikterna. Ärkebis
koparnas och ordensmästarnas 
myntning sker dock omväxlande 
var för sig eller gemensamt. 

Ordensmiistarnas första mynt
ning i Riga skedde emellertid först 
under Bermit von der Borch 1471-
1483 dl man även påbödade en 
myntning i \Venden som var Ordens 
huvudort. Ordensmästarens vapen 
anges alltid på mynten och på dc 
högre valörerna anges även hans 
namn. Scherfen priiglas dock aldrig i 
Ordens egen regi. 

NOTAPHILIC HOLLAND 
P.O. Box 10165 

250 1 HD The Hague, Holland 
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Under 1500-talets bör:jan inleder 
ärkebiskopen i Riga. biskopen i 
Dorpat, Orden och staden Reva! 
också en myntning av högre valörer 
med början med ferdingen ( 1/4 
mark) (tig. 23). Efterhand priiglas 
även guldmynt i dukat- och gyllen
valörer samt silvermynt i taler- och 
markvalörer (tig. 20-22). 

Myntningen i Dorpat upphörde 
1558 sedan staden erövrats av rys
sarna. I Reva! präglade staden iinnu 
i början av 1561 med angivande av 
den siste ordensmästaren Gotthard 
Kettlers namn. men redan i slutet av 
året anges Erik X l V: s namn på my n-

Mynthandeln 
TICALEN 

stureplatsen 3 
411 39 Göteborg Tel : 031-20 81 11 

Köper Säljer Värderar 

Svenska och utländska mynt, pol· 
letter och övrig numismatiks -

Rejä.J behandling garanteras. 
Oppet fredagar 16-18 

lördagar 09-14 

Medlem av Sveriges Mynthandlares 
Förening 

ten, sedan staden och delar av 
Estland givit sig under Sverige. Är
kebiskopens myntning i Riga fort
satte till 1565 medan fri staden Riga 
påbörjade en egen myntning 1563 . 
Rigas egen myntning fortsatte till 
1580 och skedde därefter under 
polsk överhöghet till 1621 dt't staden 
erövrades av Gustav Il Adolf och 
härefter skedde myntningen under 
svensk överhöghet. Ordensm:istar
nas myntning i \Venden och Riga 
upphörde 1561 och som hertigar av 
Kurland präglade dc sedan mynt 
från 1570. Slutligen ska niimnas at t 
den danske kungens bror Magnus 

PEO Mynt och Frimärken AB 
OBS! 

Flyttar till större lokaler 2 maj1983 
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Drottninggatan 19 
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som biskop av Öscl 1560-1578 präg
lade mynt i Arensburg och Hapsal. 

Litteratur: 
Under dc två senaste decennierna 
har flera artiklar skrivits som inne
burit stora förä ndringar för kunska
perna om den medeltida myntning
en i Baltikum och många nya typer 
har också publicerats. Den senaste 
översiktskatalogen över baltiska 
mynt (Feodorov) utkom dock innan 
dessa artiklar hade publicerats var
för den innehåller många felakt ighe
ter. Det finns därför idag ingen sam
manställning som tar hänsyn till de 
senaste forskni ngsresultaten. För 
både samlare och forskare ii r därför 
den medeltida baltiska myntningen i 
nuvarande läge något svåröverskåd
lig. Det iir emellertid min förhopp
ning att om några år kunna publicera 
en katalog som täcker hela den bal
tiska myntningen. l övrigt kan hän
visas till nedanstående litteratur 
över baltiska mynt. 

Feodoro1•, R.. Monely Pribaltiki 
Xlil-XVIll stoletii. Talinn 1966. 

Moh·ygin, A .. Ober die Miinz- und 
GeJdgeschichte Estlands vom 
Beginn der einheimischen M iinz
prägung bis zum Il. Viertel des 
15. Jahrhunderts. Nordisk Nu
mismatisk Årsskrift 1969. s . 37-
65. 

Nt•mirowirsclt-Danrscltenko. M .. 
Zur Daticrung estländischer 
Schatzfunde aus dem dritten 
Viertel des 14. Jahrhunderts . 
Nordisk Numismatisk Årsskrift 
1981 . s. 179- 199. 

Nemirowirsclt-Danrscltenko. M. & 
Pärn, F. , Seestlinge und Scher
fe. Norddeutsches Jarhbuch fiir 
Miinzkunde und verwandte Ge
biete. Band Il , 1980. s. 6 1-96. 

Rasmusson. N . L.. Till diskussio
nen om de baltiska mynten under 
senmedeltiden. Nordisk Nu
mismatisk Årsskrift 1947. s . 155-
159. 

San·as . P.. Om Livlands iildre 
mynthistoria. Nordisk Nu
mismatisk Unions Medlemsblad. 
1980:2. s. 22- 31. 

von Toll, R. & Sacltssendahl. J .. 
Sicgel und Mlinzen der weltlich
en und geistlkhen Gebietiger 
iiber Li v-. Est- und Curtand bis 
zum Jahre 156 1 nebst Siegeln 
einheimischer Geschlechter. Re
val 1887. 

Wittram. R .. Baltischc Geshichte. 
Munellen 1954. 

stockholmsmässan 23-27 
mars 

På den årliga antikmässan i Älvsjö 
söder om Stockholm fanns även en 
myntavdelning: fem mynthandlare 
hade ställt upp. B Ahlströms mynt
handel visade ett urval mynt från 
kommande auktion, Hirsch. Mynt 
och medaljer. Norrtälje samt 
Strandbergs mynthandel fanns på 
plats med material för försäljning. 
Intresset från allmänhetens sida 
lycktes vara stort. Sveriges mynt
handlares förening hade anordnat 
en pedagogisk utställning: den be
stod av två delar: 
Del l. SVERIGEs SEDLAR från 

1666 och framåt. med 6 
vackert monterade tavlor. 

En Palmstruchare på 25 
daler silvermynt 1666 var 
den första sedeln man lade 
märke till: fortsättningsvis 
följde transportsedlar (vita 
banksedlar) och en komplett 
serie av de färgade banksed
larna. riksdaler riksmyntpe
rioden och avslutningsvis 
kronmyntperioden. 

Del 2. MYNT UNDER 2500 ÅR. 
bestående av 5 montrar i kro
nologisk ordning. Vi började 
i antikens Grekland och dess 
kolonier, vilket illustrerades 
med en karta över 
medelhavsområdet med 
präglingsorterna utmärkta: 
guld- och silvermynt illustre
rade dessa. 

Längre fram mötte vi 
Alexander och hans make
doniska välde. dess sönder
fall och uppdelning mellan 
hans generaler Ptolemaios 
(Egypten), Seleukcs (Sy
rien) och Lysimachos. (Thra
kien). Romerska riket börja
de med en serie republikan
ska denareroch kejsardömet 
fortsatte med ett urval av au
rei. solidi. denarer och ses
tertier. 

En karta visade oss hela 
det romerska imperiet med 
alla dess besittningar. Anti
ken avslutades med det by
santiska riket i öster. 

Folkvandrings- och vi
kingatid började med ut
ländska mynt som cirkulerat 
i Sverige. såsom romerska 
denarer, bysantiska solidi 

samt arabiska dirherner och 
fortsatte med ett urval av 
samtida präglingar från 
Tyskland. England och Sve
rige med bl a Knut den store 
(London) och Olof Skötko
nung (Sigtuna). Ett urval av 
svensk medeltid följde med 
bl a Knut Eriksson och Stu
rarna. sedan ett urval från 
varje regent under perioden 
Gustav Vasa och fram till 
Carl XV I Gustaf. 

Avslutningsvis behandla
des Sveriges stormaktstid 
och besittningsmynt. 

R. D. 

SNF:s bibliotek 

erhåller fortlöpande följande ut
ländska tidskrifter: 

Danmark 
Medlemsblad f~r Danish Token 
Club 
Numismatisk rapport - Meddelelser 
fra Dansk Numismatisk Forening 

Finland 
Numismaatikko 

Frankrike 
Bulletin dc la socicte fran<;aise de 
numismatiquc 

Holland 
Dc Beeldenaar 
Munt Koerier 

Norge 
NN F-Nytt- Mcddelelser fra Norsk 
Numismatisk Forening 

T\·skland 
Numismatisches Nachrichten Blatt 

USA 
The Nurnismatist 

Österrike 
Mitteilungen der Österreichischen 
Numismatischen Gesellschaft 

Välkommen till kansliet! 
Samlande kräver kunskap - vi har 
kanske boken Du saknar. 
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S:t Eligins 

Den helige Eligius (588-660), på 
franska Saint Eloi. var biskop av 
Noyon och är sedan länge bekant 
såsom guldsmedernas. tillverkarnas 
av verktyg och smedernas skydds
helgon. Han avbildas ibland med en 
hammare i handen. Under nyare tid 
har han också börjat nämnas som 
myntmästares och t o m numismati
kers beskyddare. En del undersök
ningar har givit en viss bekräftelse. 
ehuru indirekt, ty från Vatikanen 
har inhämtats. all han /)etrakras 
som skyddshelgon för alla som arbe
tar med metaller och att myntm[iS
tarna ej har något annat helgon. Eli
gius var nyligen aktuell. då på Myn
tets dag 198 1 Kungl Biblioteket ut
ställde den eventuellt enda medelti
da bild av honom som skapats på 
svensk botten, en skråhandskrift 
från ca 1500 och där med en hamma
re i handen. 

Vem var då Eligius. även bekant 
som S:t Eloi? Han var född i Limo
ges och gick i lära hos en guldsmed. 
Abbo, som förestod mynthuset i sta
den. Hårifrån begav sig Eligius till 
Paris, där han på grund av sin yr
kesskicklighet kom i tjiinst hos kon
ung Chlotar Il (584-628). vars per
sonlige rådgivare och minister till 
gagnet han blev. Han hade också en 
liknande ställning hos de följande 
konungarna Dagobert l (628-638) 
och Chlodvig II (639-657). Han sig
nerade mynt för alla dessa tre kon
ungar, då han troligen förestod myn
tet i Marseille, men blev under den 
siste av dem biskop av Noyon. A 
Suhle säger i en artikel i Wiirterbuch 
der Miinzktmde ( 1930) all han ut
tryckligen är skyddspatron för bl a 
''myntarbetarna'' . 
E huru detta ej har direkt med den
na uppsats att göra, kan konstate
ras, att numismatikerna i Tyskland 
"adopterat" honom och detta säges 
ha skett redan på slutet av 1800-
talet. Peter Berghaus har viinligcn 
påpekat, att Eligius dessutom fi nns 
på en relieftavla från 1700-talets 
början i stift skyrkan i Freckenhorst 
och där nämnes han som pecunial' 
indigentium par ro nus. d vs något 
oförståeligt "skyddshelgon för dem 
som behöver (just) pengar ... 

I Tyska Förbundsrepubliken in
stiftades 1979 på förslag av Dr. Gerd 
Frese ett Eligius-pris. som utdelas 
av Verband der Deutschen Miinz-
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S :t Eligius. Skråltandskrift w 1500. Foto 
Kungl Biblioteket. 

Fransk denar från Paris . slaJ.:('n a1· S:t 
Eligius (ELIGIVS MONE7A ptl.fl-tlnsi
dan). Cabinet des Medai/les. Pm·is. Fo
to: Biblioteque Nationale. 

vcreinc. Det består av tre penning
pris, som går till de tre bästa. av 
icke-fackmiin författade uppsatser
na inom ämnet numismatik (på tys
ka språket. ej förut publicerade). 
Dessutom kan ett junior-pris kom
ma i fråga. Förstapris 1981 gick till 
Martin Heinz. Pforzheim. som 
skrev om Christian Schnitzspahns 
wurttembergska medaljer och bclö
ningstecken, en grundlig studie med 

20 l noter ( !). Den ii r tryckt i N umis
marisches Nachriclttenhlatt 1981/ 
12. 

Ernst Narhorst-Böös 

Li 11 e rat u r: 
J Menadier: Die Schausammlung 

des Mllnzkabinetts im Kaiser
Friedrich Museum. Berlin 1919. 

M Prou: Les monnaics mcroving
iennes. Paris 1892. 



EN RIKT MEDALJERAD 
KLOCKARE I 
V ÄSTERGÖTLAND 
Av Torgny Lindgren 
I Marie tads \Veckoblad för den 18 
november 1854 läses följande notis: 

··ocn guldmedalj af 5:te storle
ken. som bli f vit allernådigst beviljad 
åt klockaren J. Otterström i Björsä
ter för mer än 50-årig trogen tjenst 
såsom klockare. barnlärare och vac
cinatör. blef enligt updrag från herr 
statsrådet. länets höfding. på vanligt 
och tillbörligt sätt offentligen öfvcr
lemnad af församlingens ordinarie 
pastor efter gudstjenstens slut i rna
derkyrkan söndagen den 12 nov. 
1854. Den 78-årige klockaren sluta
de akten dermcd. att han sj e l f börja
de och församlingen med orgeln in
stämde i Bön för vår älskade ko
nung. som afsjöngs ur sv. ps.-b. n:o 
428:v.5. 

Otterström är nu utan t vifvel en af 
de äldste. mest meriterade och biist 
ornerade klockare inom Sveriges ri
ke. Född 1776 har han i Björsiiter 
varit klockare sedan 1803. 1810 er
höll han en siifvermedalj att biiras i 
gult och grönt band för fördoms
fritt oc h gag nand e före tag: 
1844 erhöll han en annan silfverme
dalj att bäras i hvitt band för be
fr ä mjad vac cination: nulick 
han den med konungens bröstbild 
utmärkt vackra guldmedaljen. som i 
blått och gult band hänger öfvcr dc 
förra som en krona öfver hans lcf
nads verksamhet. Ehuru ofta krass
lig. ii r han dock h varje söndag i kyr
kan att hålla ordning på det. som 
honom ti llkommer.·· 

Björsäter - socken i Skaraborgs 
län (Västergötland) och församling i 
Skara stift- ligger vid Viincrn. syd
väst om Mariestad. 

Om Otterströms första silvermc
dalj. som han erhöll 181 O "att bilras i 
gult och grönt band" - och som så
lunda måste ha tilldelats honom av 
Patriotiska sällskapet - få r vi upp
lysning i Inrikes-Tidningar för den 
24 augusti 1810. som meddelar att 
Patriotiska sällskapet hade utdelat 
bland annat följande hedersbelö
ning: 

"För ihärdigt bemödande att med 
råd och efterdöme arbeta på utro
tande ar den mot hästslagt och häst
kötts nyttjande till mat hos allmogen 

på vis a orter herrskaode skadliga 
fördom har ällskapet tilldelat 
klockaren i Björsäter. Skaraborgs 
län. Jonas Ouerström en silfver skå
depenning att bäras på bröstet.'" 

Otterström annonserade i den i 
Skara utkommande Wåstgötha Tid
ningar för den 14 februari 1810: 

··Med djupaste vördnad och med 
största ödmjukhet får jag lämna hög
respective herrskaper och allmoge 
den mycket (tror jag visst) goda och 
nyttiga underrällelsen. det jag för en 
korrt tid edan begynt med hiist
slagtning och tänker framdeles fort
fara med samma så att nu och 
hädanefter tills i slutet af maji må
nad fins hos mig efter fri skt kreatur 
rent fett insaltad! och väl slagtadt 
hästkött. Hvarjämte jag iifven får 
hos högrespective herrskaper och 
allmoge gifva ti ll känna detjag li r sin
nad, om någon åstundar, vara fören
emode högrcspcctive herrskap och 
allmoge till tjenst med hästslagt
ning. 

Framhiirdar m. m. 
Jonas Otterström. 

Klåckare 
Addressen till mig är Mariestad och 
Björsiittcr ... 

Det var inte första gången, som 
"hästkötts nyttjande till mat'" belö
nades med medalj: 1796 erhöll så
lunda en torpare i l önköpings län 
medaljen //Iis quorum mem erl' Ia
bores för sitt "välmenta förhållande 
vid ett hi.istkreai,!JrS slagtande och 
insaltande" (NNA 1943. s. 15 1}. 

Det är svhrt att säga. hur den me
dalj såg ut. som Patriotiska sällska
pet 1810 tilldelade Otterström. San
nolikt hade den på åtsidan bilden av 
Gustav IV Adolf. trots att han hade 
avsatts ett år tidigare: någon ålsi
desstamp med Karl Xlll :s bild till
verkades aldrig för Patriotiska säll
skapets riikning. Frånsidan kan ha 
haft sinnebilder för Patriotiska säll
skapets verksamhet: en grupp av 
bergvcrks- och industrired kap 
m. m. (B. E. Hildebrand Gustav IV 
Adolf nr 42). men sannolikare är 
kanske. att frånsidan var slät med 
Otterströms namn ingraverat: möjli
gen var också anledni ngen till belö-

niogen angiven. kanske med dc här 
inledningsvis återgivna orden FiJr 
fikdomsfri/l och ga~:nande företag. 1 

Medaljen För befriimjad mccina
tion erhöll Otterström redan 1838. ej 
1844. I sundhetskollegiets underdå
niga berättelse till kungl. maj:t "om 
fortgången af skydds-koppymp
ningen i riket under loppet af år 
1837". daterad den 29 oktober 1838. 
hade kollegiet enligt referat i Post
och Inrikes Tidningar för den 20 de
cember 1838 ' 'såsom förtjenta af be
löningars erhållande i penningar el
ler medaljer för främjad skydds
koppympning år 1837 i underdånig
het föreslagit 88 personer. bland 
hvilka 6 ansetts böra erhålla nådig 
tillåtelse att bära medaljen på brös
tet''. Bland dessa sex var klockaren 
Jonas Otterström. Kungl. maj: t bi
föll de av sundhetskollegiet före
slagna belöningarna. "med nåd igt 
tillstånd för ofvannämde sex perso
ner. som ansetts vara af skydds
koppympningen mest förtjente. att 
på bröstet bära belöningsmedaljen". 
- Det var då - och för övrigt långt 
fram i tiden - endast ett mycket litet 
antal förtjiinta vaccinatörer vm:je år. 
som sund hetskollegiet ansåg böra 
erhålla nådigt tillstånd au hiira vac
cinationsmedaljen: 1837 föreslogs 
endast två och 1839 ansågs allenast 
en förtjänt av denna utmärkelse. 

Då Otterström erhöll sin medalj 
För befrämjad vaccination 1838 
måste den ha haft Karl XIV Johans 
bild på åtsidan (B. E. Hildebrand 
Karl XIV Johan nr8 1). 

Om den medalj. som klockaren 
Otterström erhöll 1854. meddelar 
den här ovan återgivna tidningsnoti
sen endast. att den var en "guldme
dalj i 5:te storleken" i blått och gult 
band. Vi kan komplettera detta: 
Otterström erhöll medaljen i guld av 
5:e storleken med inskriften För 
medborgerligförtjenst. Härom upp
lyser statsrådsprotokollet i ecklesi
astikärenden den 2 augusti 1854. 
punkt 3: "Kong!. maj:ts befallnings
harvandes i Skaraborgs län. uti 
skrifvelse den 15 sistlidne juli i. i un
derdånighet gjorda hemställan. att 
som klockaren i Björsäters försam
ling af nämnde län. Jonas Otter
ström. hvilken den 9 augusti 1803 

1 Enligt Hildebrand var det först under 
Karl XIV Johans tid. som Patriotiska 
sällskapet började utdela medaljer. d ii r 
som åtsida begagnades den hiir ovan om· 
nämnda frånsidan med s innebi lder (B. 
E. H ildebrand Karl XIV Johann r !!6 a.). 
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antagits till nämnde befattning. eft e r 
att förut i nära 3 å r innehaft enahan
da tjenst uti Otters tads församling. 
under sin 54åriga tjenstetid med nit 
och skicklighet fullgjort s ina ftlig
ganden, samt dels såsom lä ra re un
der 40 å rs tid , innan fö rs tnämnde 
församlings folk skola inrättades. 
besörjt barnaundervisningen. dels 
såsom vaccinatör ympat omkring 
1400 barn. hvarjemte han gjort sig 
känd för en hedrande vandel samt 
förvärvat sig presterskape ts och för
samlingens aktning och fö rtroende. 
kongl. maj:t måtte tillägga bemälde 
Otterström något vedermäle af sitt 
nådiga välbehag. - J enlighe t med 
hvad stats rådet j emviil i underd:i
nighet hemställde. fann kongl. maj:t 
god t i nåder tilldela klockaren i Björ
säters församling Jonas Otterström 
medaillen i guld af femte s torleken. 
med inskrift För medborgerlig för
tjenst, att af honom i högblå tt band 
med gula kanter bäras å bröste t: om 
anskaffande hvaraf stats conto iret 
skulle föranstalta samt den hiirför 
erforderliga kostnad bestrida af 
åttonde hufvudtitelns anslag till ex
tra utgifter: börande meranämnde 
medaille till kongl. maj:ts bcfall
ningshafvandc i länet öfve rsändas, 
för att Otterström på lämpligt sätt 
ti lldelas.'' 

För en man i klockaren Otter
ströms ställning- även med hiinsyn 
tagen till hans långa tjänste tid - var 
medaljen För medborgerlig för
~jänst i guld av 5:te storleken en 
mindre vanlig utmiirkelse. Till folk i 
hans ställning gavs nämligen vid 
denna tid ifrågavarande medalj i re
gel i silver av 8:e storleke n: någon 
månad före Otters tröm hade en 
klockare i Älvsborgs län med niim 
50-å rig tjänstetid belönats med en 
"åtta" i s ilver. 

Om klockaren Otte rs tröms båda 
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Meda/j i ~tllld tll' 5:e stor/t>ken m ed Oskar /:,v hi/d och inskri/f('ll För m etlborgerlig 
fiirtjeiiSI. 1854 tilltielad klockaren .Jonas 011entriim i #jiirsiiter . l St'l'n· Eric Jarlh is 
sam/in{!. Fo10 .liiri Tamsa/a, KMK. 

första belöningsmedaljer har blivit 
bevarade till vå ra dagar och var de i 
sådant fa ll nu befinner s ig känner vi 
inte till. Oiiremot har hans exemplar 
av medaljen i guld av 5:c storleken 
med inskriften För medhorgerlig 
förtjenst blivit bevarat. Det förvä r
vades nyligen av en ins ikts full sam
lare av svenska belöningsmedaljer, 
Sven- Eric Ja rlen i Johanneshov . 
som benäget har tillå tit oss att publi
cera de t. Vi återger de t hä r intill. 
Det ii r värdefullt a tt få s tudera ett så 
välbevarat exemplar av denna bclö
ningsmedalj. Särskilt g lädjande är 
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RENSTIEANAS GATA 29 TEL. 08-44 82 81 
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Öppet vard 10- 18 
Lunch 13-14 

Lördagar stängt 

M edlem i Sveriges Mynthandlares Förening 

att upphängningsanordningen - med 
kronit på charniere och långt band -
är intakt. Bandlängden ä r inte mind
re än 13 centimeter. Det framgår in
te av bilden. ty av tekniska skäl har 
vår fotograf måst vika ihop bandet. 

Vad vill du läsa om i 
MYNTKONT AKT/ 
SVENSK NUMISMA
TISK TIDSKRIYf? 

Vi vill gärna låta våra läsare i 
skilda delar av landet få komma 
till tals i MYNTKONTAKT/ 
SVENSK NUMISMATJSK 
T IDSKRJFT. Om du tycker att 
ett visst numismatiskt ämne bör 
behandlas i form av en artikel i 
MYNTKONT AKT/SVENSK 
NUMISMATISK TIDSKRJFT, 
så skicka in ditt förs lag till tids
kriftens huvudredaktör Lars O 
Lagerqvist , Södel]irby .gård. 
Vansö . 15200 STRANGNAS. 

Vi vill i detta sammanhang påpe
ka. att artiklarna måste vara av
fattade på svenska. danska eller 
norska. 



Grindslantarna 

J A Malmströms "Grindslanten" 1867. en m• 1'11rt Ituu/s mest reproducerade tm•/or. Foto Ösrc•rf:t}tlands och Linkiip· 
i ng s s rads museum. Pril'/11 ii go. 

Den bekama tavlan Grindslanten av 
J A Malmström (1829-1901). en av 
vår nationalkonsts käraste skatter. 
fn rörvarad i Linköpings museum. 
å terger en situation som varje dag 
hade aktualitet från säkerligen 1700-
talet till 1930-talets mitt. då väggrin
darna började rörs vinna. Skrivarens 
generation (född före 1925) torde 
vara den sista som fick grindslantar. 

Den kände latinprofessorn och lit
teratören Adolf Törneros ( 1793-
1839) reste vid ett tillfälle fr&n Upp· 
sala till Stockholm och har i ett av 
sina m ?inga sällsynt läsvärda brev. 
detta daterat l juli 1824. i ord återgi
vit den situation Malmström nål!ra 
å rtionden senare skildrat i bild. ~led 
bankarunstycken åsyftas givetvis 
vårt minsta kopparmynt. 1/ 12 skil
ling: 
" I lagom snäckgång skredo de fram 
till l '" fjärdingsvägstenen och grin
den ur parken. Grinden hölls uplå
ten till vårt durchtåg af 9 händer. af 
blandadt kön och storlek: 9 andra 
händer vore utsträckta efter en möj
lig slant. 9 par ögon stirrade efter 
s lantens möjliga parabel-rigtning. 
och 9 fötter voro lyftade till språng. 
Så stå rapphönshundarnit med lyf
tact tass hardt inpå orrleken. och af-

bida jägarens: p i l! Axel grep i sin 
ficka. och kas tade derur en grabb: 
näfve bankarunstycken in i barnle
ken. on visade sig något. som likna
de en hop hönsnäbbars beställsam
ma rörelse. i upphackandet af en ut
kas tad hand korn. J blicken var det 
skimrande nypreglade myntet för
svunnet ... 

Till det ovan sagda kan läggas. att 
museichefen Lars-Göran Kind
ström en gång berättat hur hans 
morfars mor. född 1832 i Högsby. 
fru Gustava de Flon f RendaL om
kring 19 17 e ller något år senare be
rättadeför pojken Kindströ m hur 
hon som barn brukade besöka sliik
tingar någons tans mitt i Småland un
gefär vid den nuvarande E4-an. Dit 
åkte hon antagligen häst och vagn 
och fick viii då öppna grindarna. Vid 
ett tillfälle fick hon dessutom under 
besöket där öppna en grind vid den 
då stora viigen för. som hon sade. 
''gamle kungen". Kindström har se
dermera utan tvekan kunnat fast
ställa. att hon därvid avsåg Karl 
XIV Johan. Hon sparade slanten 
men kunde. då hon berättade. ej 
längre säga av vilken metall den var. 
Troligen kas tades den ut av kusken. 

Vad s lutligen gäller de blanka 

slantarna. om vilka Törneros talade. 
är artikelförfattaren och Torgny 
Lindgren av den uppfattningen att 
deras blankhet nog har ett roman
tiskt skimmer. medan redaktören i 
bildunderskriften framhålli t . att det 
kan ha varit oanvända slantar. som 
slängdes ut. 

Lit t: AdolfTörneros: Brev. del l s 
168. Stockholm 1950-1954. 

Emst NMiwrst-Böös 

Karl XIII . An•.fra. Il/Z skilling ("banko· 
nmsrycke") 1812. Kungl Myntkabinet· 
ter. Foto N. Ln~:ergren. ATA.- Mellan 
/802 och /8/2 priig/ades merii11 l/mi/jo
ner 1112-skil/ingar. De räckte rydli~ten 
liinge - endast 1825 skedde en ptisplld
ning med en dryg lwlnni(jon. Om ime 
Törneros ri/1/lrir sig en Öl'erdrift med 
order "nypreglade" ka11 red. tiinka sig. 
nu s/milorna Mirrörde från någon eller 
några III' dl' .•·nu7 fiirsrglade triikaggar. i 
l'ilka mynt l' n lel'l'raades fr/In A I'C'.fltl, 

och som s1lltr ouppackade. 
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Michael Dolley 

6 juli 1925-29 mars 1983 

Omedelbart efter påsk nåddes 
Michael Dolleys vänner och kolle
ger av budskapet. att ha n stilla avli
dit natten till den29mars under ett 
besök i Cork. där han fem dagar tidi
gare promoverats till Honontry 
D.Litt. vid The National Univc.:rsity 
of lreland. Under dc sista månader
na av sitt liv erhöll han flera bevis 
för hur högt hans vetenskapliga in
satser skattades. bevis som beredde 
honom största glädje samtidigt som 
den upphetsning de försatte honom i 
-och han blev lätt upphetsad- utan 
tvekan försvagade hans redan svårt 
angripna hälsa. 

l denna tidskrift har redan om
nämnts, att Dolley i januari i år pro
moverades till D. Lit t. i London 
(1983:2. s 32): härtill skallliiggas. att 
han nyligen erhöll en av de förnäm
sta numismatiska utmärkelser som 
finns. Areher M. 
Huntingdon-medaljen för år 1982. 
som tilldelades honom i hans från
varo av The American Numismatic 
Society vid dess årsmöte den 8janu
ari. Medaljkommittens ordförande 
Theodore Buttrey sade därvid bl a 
(här översatt till svenska): 

"Sedan andra viiridskriget har en re
volution iigt rum vad bctriiO';tr vi\r kun
skap om myntningen i Nordeuropa un
der den tidigare medeltiden. Ehuru v~r 
kunskap år ett resultat av ett tidigare 
okänt samarbete mellan vetcn\kapsmiin 
i mflnga liinder. har en forskare spelat en 
roll av utomordentlig bctydche niir det 
gällt att uppmuntra och ~amurdna dessa 
studier. nämligen Dr. Michael Dollcv. 

Mycket tack vare den norm som h·ans 
föredöme kornmit att utgöra. har studiet 
av den medeltida numismatiken fritt ett 
crkiinnande för metodologisk och hbto
risk noggrdnnhct på samma plan. som 
förut forskningen om grcki~ka och ro
merska mynt ensamt åtnjutit". 

Dolleys vetenskapliga insatser be
rördes i nyssnämnda nummer av 
MYNTKONT AKT. Hans samarbe
te med Norden och i synnerhel Sve
rige går ända tillbaka till 1952. Han 
var då -efter en tids tjänstgöring vid 
The Maritime Muscum i Greenwich 
- assislant keeper vid British 1\luse
ums avdelning för mynt och medal
jer. Kungl. Myntkabinetlels dåva
mnde chef skrev till föreståndaren 
Dr. John Walker och bad denne re
kommendera en medhji.ilpare. som 
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skulle kunna åta sig att arbela med 
dc anglosaxiska myn!en i dc sven
ska vikingatida skatlernn. Dr. Wal
ker föreslog Doll e y. något som visa
de sig vara etl Ulomordentligt val för 
s:\viil denne som för den numisma
tiska forskningen. 1952 avlade han 
sill första besök i Sverige - det sista 
iigde rum 1982- och påbörjade etl 
intensivt dctaljsiUdium .. n v mynten 
från denna tidsperiod. A ven sed n n 
han liimnat British Muscum för all 
arbcla vid The Qucen's University i 
BeH:1st och l o m under den tid han 
beklädde en lärostol i Australien 
uppehöll han sina kotllakter med 
Norden. iivcn om han ej längre kun
de aviligga årliga besök. Han bedrev 
oeksf1 untler de förOutna decen
nierna forskni ngar i Danmark. Fin
land och Norge. · 

Dollcy varen intensiv arbetsmiin
niska. Hans produktion omfattar ett 
niistan oöversk:\dligt antal uppsat
ser. recensioner och böcker. dc 
förstniimnda placerade i numisma
tiska och a ndm lärda tidskrifter 
vii riden över. Härtill kommer hans 
mångåriga verksamhet som univer
s itetsiiirare vid universiteten i Be
lfast och Arrnidale. och hans under
visning gällde då historia. inte e n
bart numismatik. Han accepterade 
gärna inbjudningar au föreliisa och 
hade ncra gånger framtrii ii inför 
Svenska Numismatiska Förening
en. För ~ina insatser i vårt land val
des han till korresponderande leda
rnot i Kungl Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien och i Sven
ska Numismatiska Föreningen samt 
e rhöll den sistnämndas Brenner
medalj. Förutom de i inledning 
nämntla. i år utdelade utmiirkelser
na. kan påpekas att han sedan länge 
var Fellow i The Society of Antiqua
rians och medlem av The Royal 
lrish Acatlcmy. Dublin. diir han en 

tid var vice preses. 
Dolleys morfar hade utvandrat 

från den lilla staden Abbcyfealc i 
numera republiken Eire. Med åren 
blev dennes i England födde iittl ing 
alltmera medveten om sin irliindska 
härstamning. och jag minns iinnu 
hur stolt och förtjust han blev. när 
Historiska museets dåvarande o te
olog. sedermem professor N.-G. 
Gejvall. påpekade att hans be
nstruktur var typisk för den typ. 
som kallas .. "early Irish paleolit11ic 
survivor". Annu på 1950-talet kun
de han. efter något av sina mera 
märkliga uttalanden. säga "aren 't 
we British funny"· (ett uttryck jag 
senare visligen inte påminde honom 
om). men under sin tid i Belfast byt
te han nationalitet och blev medbor
gare i Eire. Han förunnades att avli
da i sitt älskade Irland. 

Förutom sin familj. numismati
ken och historien samt Irland var 
Dolley med hela sin intensiva natur 
hängiven den katolska tron och 
gick, så länge han förmådde och ha
de tillfälle, varje dag i miissan. Nå
gon asket var han ingalunda. ochjag 
erinrar migännu hur vi ti llsammans i 
slutet av 1950-talct skrev en uppsats 
om myntningen i Sigtuna i Knut den 
stores namn: den avslutades kl3 på 
nallen med hjälp av en magnumbu
telj bourgogne! Under senare år var 
han nykterist, dock inte av hutso
skäl - han hade avlagt ett heligt löft e 
att inte dricka vin eller sprit innan 
Irland åter var enat. Han var. som 
han många gånger påpekade och 
bad mig framföm. på intet säll infek
terad av manikeism. 

Requicscat in pace! 
LLt 

Adressändring! 

Använd postens adressänd
ringsblankett, som du sänder 
till: 
MYNTKONTAKT 
Sven. ka 
Numi matiska 
Föreninl!en 
Österma-lmsgatan 81 
114 50 STOCKHOLM 



Frtlga: 
l Sven Fritz' arbete om Sveriges 
bankväsen 1772-1789 har jag läst 
om köpmannen Johan Cahmans an
sökan att få grunda en sedelutgivan
de bank i Göteborg. Var kan man få 
veta mer om de planerade Cahman
ska sedlarna? 

51'(11'.' 

S Bohlin 
Tensta 

Sven Fritz berättar i sitt arbete Stu
dier i s1·enskt bankdisen 1772-1789, 
Sthlm 1967. s 133 tf, ganska utförligt 
om Johan Cahmans ansökan 1767 
att få grunda eu diskontokontor i 
Göteborg för att råda bot på den 
''brist på pen n inge tillgång··. som det 
allmänt klagades över. Mössorna 
ville, att riksbanken skulle minska 
beloppet utelöpande sedlar för att så 
småningom bli i stånd att realisera 
sedlarna med specie mynt. Cahmans 
ansökan utgjorde där1'ör en kritik av 
mössregimens penningpolitik. efter
som det var deflationspoli tikens 
konsekvenser. som utgjorde moti
veringen för hans ansökan. Ansö
kan avstyrktes såväl av kommers
kollegiet som av bankokommissa
rierna och bankofullmiiktigc samt 
avslogs av kungl. maj:t. - Sven Fritz 
har inte haft anledning a tt gå närma
re in på de beramade sedlarna. 

Om vi nu går till det "projcct till 
privilegium", som är bifogat Cah
mans ansökan (i riksarkivet). så fin
ner vi. att alla punkter i detta projekt 
är rätt konturlösa. Sålunda heter det 
om de beramade sedlarna: 

"4to Contoiret äger rä ttighet a t ut
gifva sedlar på hvad större eller 
mindre summor, som behagas: men 
sådanc sedlar böra icke nogon på
tvingas. utan emottages allena i han
del och rörelse af them. som för 
them hafva credit: och böra the vid 
upvisandet i contoiret genast inlösas 
med ricksens ständers banco trans
port sedlar eller annat svänskt 
eaurant mynt: dock i händelse stör
re summor på en gång skulle till inlö
sen presenteras. må di rectionen 
vara tillå tit at utställa betalningen 
ti ll högst tre månader. emot thet at 
therföre betalas 1/2 pcto pr månad 
ut i interesse: och bör på sedeln no
teras så väl dagen, när sedeln första 
gången presenterades. som ock at 
t hen löper med interesse. Vid förfal-

lodagen bör sedeln prompt inlösas: i 
vidrigt fall lämnar exccutorcn hos 
directeurcrne en skyodesam utmät
ning". 

Kommerskollegiet jämställde i 
sitt remiss-svar de projekterade 
Cahrnanska sedlarna med dc åre t in
nan för~judna valuterna. Banko
kommissarierna ansåg, att följden 
av dc Ca h manska sedlarna skulle bli 
ännu betänkligare, eftersom ··sam
ma sedlar skulle komma at innefatta 
större summor iin valutcrnc. hvilka 
endast voro stälte på smärre sum
mor i skiljemynt". Vidare syntes det 
"strida emot jemlikheten samtelige 
rikets undersåtare emellan". att 
några få personer skulle sättas i 
stånd att dra vinst genom ränta "på 
dess blotta credit sedlar". 

Ä ven nästa punkt i privilegiepro
jektet behandlar det beramade dis
kontokontorets sedlar: 

''5to Contoiret blifver eij förbun
dit at inlösa falska sedlar, c ij e ller 
förändrade till större summor än på 
h vilka the utgifvne blifvit. ·• 

Det förefaller självklart, att C:::ah
man aldrig skulle ha kunnat tvingas 
att lösa in en falsk sedel eller att 
betala mer för en förfalskad sedel än 
dess ursprungliga-det vill säga dess 
riktiga - belopp. Men bakom denna 
punkt ligger naturl igtvis tanken på 
de proble m. som riksbanken hade 
på grund av den stora frekvensen av 
sedelefterapningar och sedelför
falskningar under frihetstiden: för 
att a ll mänheten inte skulle förlora 
förtroendet för sedlar tog banken 
ibland på s ig förluster geno,m att lösa 
in skickligt gjorda och i god tro 
emottagna fal ska eller förfalskade 
sedlar (Torgny Lindgren, Riksban
kens sedelhistoria 1668-1968. 
Sthlm 1968. s. 76). Cahman ville 
tydligtvis uttryckligen säga ifrån. att 
något sådant tänkte hans diskont
kontor inte vara med om. 

Torgny Lindgren 
Uppsala 

GYNNA 
MYNTKONTAKTs 
ANNONSÖRER 

Fråga: 
I MYNTKONT A KT nr l för i år 
berättar märket T.L. att riksdagen i 
december i fjol (1982) biföll riks
banksfullmäktiges förslag om in
dragning av vissa äldre sedlar. Var 
inte den frågan uppe även vid förra 
riksdagen? 

Aron Ekman, Uppsala 

Svar: 
Jo. Riksbanksfullmäktige anförde i 
skrivelse ti ll r iksdagen den 18mars 
1982, att riksbanken hade börjat ar
beta med att få fram en ny sedelse
rie. Som ett led häri borde , ansåg 
fullmäktige , förberedas preskrip
tion av vissa äldre sedlar, som al lt
jämt var lagligt betalningsmedel. 
Detta skulle ske genom attfullmäk
tige fick rätt att fastställa den tid
punkt, från vilken äldre sedlar inte 
längre skulle vara lagl igt betalnings
medel. 

Finansutskottet uttalade den l 8 
maj 1982 (betänkande 1981/82:39), 
att sedelutgivningen -liksom mynt
väsendet - skulle regleras genom 
lag och alltså hörde till riksdagens 
kompetensområde. Det torde därför 
knappast vara möjligt för riksdagen 
att delegera beslut rörande preskrip
tion av äldre sedlar till fullmäktige i 
riksbanken. Utskottet avstyrkte 
därför bifall till fullmäktiges förslag 
rörande ordningen för preskription 
av äldre sedlar. Men utskottet gav 
fullmäktige rätt i sakfrågan: "Ut
skottet är samtidigt medvetet om att 
frågan om begränsning av äldre sed
lars giltighet som lagligt betalnings
medel och regler för deras utbyte 
mot nya sedlar bör lösas i samband 
med tillkornsten av en ny sedel serie . 
Det torde få ankomma på fullmäkti
ge i riksbanken att återkomma med 
förslag härom till riksdagen''. 

Riksdagen biföll den 12 juni 1982 
finansutskottets hemställan och av
slog sålunda riksbanksfullmäktiges 
förslag. 

I enlighet med finansutskottet s 
anmodan ingav riksbanksfullmäkti
ge en ny skrivelse till riksdagen den 
7 oktober 1982, därfullmäktigeföre
s/og en lag enligt vilka sedlar av ty
per utgivna före 1958 skulle upphöra 
att vara lagligt betalningsmedel med 
1987 års utgång. Den gången biföll 
riksdagen fullmäktiges förslag. 

Torgny Lindgren, Uppsala 
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Gustav IV Adolfs dotter Sofia Wilhelmina 
Av lan Wisehn 

l Kungl. Myntkabinettets samlingar 
finns en medalj över Gustav IV 
Adolfs dotter Sofia Wilhelmina och 
hennes gemål storhertigen av Ba
den, Karl Leopold Fredrik (tillhö
rande det uråldriga furstehuset Zäh
ringen). Medaljen , som har inv. nr 
25595, skänktes till KMK år 1959 av 
fil. dr Torgny Lindgren. Den är 
präglad i brons och mäter 37 mm. 
Konstnär är G W Doell. Den har 
följande utseende. 

Åtsidan: l mittpartiet storhertig 
Leopolds bröstbild. höger sida. 
iklädd uniform. Omskrift: LEO
POLD GROSHERZOG VON BA
DEN. Under bröstbilden på kantra
men tre stjärnor och i bildavskär
ningen C. W. DOELL FEC. 

Frånsida: l mittpartiet storherti: 
ginnan Sofias bröstbild. vänster si
da. iförd en dräkt med hög midja. 
Kring halsen har hon en halsduk 
sammanhållen av ett spiinne i form 
av en krona. Omskrift: SOPHIE 
WILHELM INE GROsHERZO
GIN VON BADEN. Under bröst
bilden på kantramen tre stjärnor. 

Medaljen finns beskriven i Nu
mismatiska Meddelanden XIX sid 
76-77 nr 3 (där signaturen dock av
slutas med årtalet 1832) samt i ett 
verk av friherre A von Bcrstett: 
Miinz~:esclzichte des Ziihringnz-Ba
dischen Fiirstenhnusen, Frciburg 
im Breisgau 1846. nr 379 pi. XVII. 

Sofia Wilhelmina föddes 21 maj 
1801 i Stockholm . Hon var näst 
äldst i en barnaskara på fem . Hen
nes syskon var kronprinsen Gustav. 
sedermera ··prins av Vasa·· ( 1799-
1877): Karl Gustav. storfurste av 
Finland ( 1802- 1805): Amalia Maria 
Charlotta () 805-1853): Cecilia 
(1807- 1844). gift med Paul Fredrik 
August. storhertig av Oldenburg. 

Efter Gustav IV Adolfs avsätt
ning år 1809 omhänderhades sysko
nens uppfostran av modern Fredri
ka. som från 181 O var bosatt i Karls
ruhe. Baden. Det verkar som om 
Gustav Adolf ej fått träffa sina dött
rar efter 1810. 

I februari 1819 skrev Gustav 
Adolf ett klagobrev till statsminis
tern i Baden över att man nekat ho
nom lyckan att åter e sina barn. Två 
månader senare fick han ett brev 
från sin dotter Sofia där hon . tydli
gen för formens skull. begärde hans 
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a 
Stt)r/tertig Karl LeOf10itl Fredri~ m · Ila· 
den. Mrtla(i.fnin /831. Kun;:l. Mynt~a
bineltet. Foto: Jiiri Ttllll.wlu. KMA". 
Skala 1:1 

tillstånd att ingå giftermål med prins 
-sedermera storhertig- Leopold av 
Baden Cde stod i ett fUr makar unikt 
släktskapsförhållande till varandra. 
i det att han var hennes morfars 
halvbror). Gustav Adolf svarade. 
att han gick med på giftermålet men 
endast på villkor att dc bflda unga 
efter vigseln avlade besök hos ho
nom. D~tta gjorde de dock inte utan 
iakttog full <;tändig tystnad. Denna 
tystnad föranledde exkungen till ett 
mycket bittert klagobrev till evange
liska konsistoriet i Karlsruhe. l det
ta förklarade han att under dylika 
förhållanden äktenskapet ej kunde 
anses lagligt. Vidare förbindelser 
med dottern var omöjliga. 

För Gustav Adolf!> hustru drott
ning Fredrika var skilsmässan sv;ir 
att biir<L Hon kände ett djupt medli
dande med sin olycklige make och 
ansåg honom vara sjuk. En av hen
nes hovdamer har i sina memoarer 
berättat. att drottningen den l no
vember varje år. dvs Gustav Adolfs 
födelsedag (f. 1778). brukade ~amla 
barnen omkring sig för att hedra fa
dern och h;i lla hans namn i helgd. 

Med sina båda äldsta barn. Gus
tav och Sofia. hade Gustav Adolf 
sagt upp bekantskapen. Diiremot 
hade han aldrig viigrat ta kontakt 
med sina b~ida yngre döttrar Amalia 
och Cecilia. och pa 1830-talct hade 
han t o m en viss korre -pondens 
med dem. 

Sofia kom att bli farmor till drott
nmg v ictoria av Sverige. Genom 
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Medaljens andra sida visar storhetigin-
111111 Sofia lVilire/minn w · 8m/en. tidigt/fl' 
SI'I'IISk prinu.na oclr clo11er till Ciu.~tl/1' 
J\1 Adolf. 

VictOrias äktenskap med kronprin" 
Gustav (Gustav V) kunde man slut
giltigt försonn den gamla och den 
nya dynastin i Sverige. Bröllopet 
mellan Victoria och Gustav stod 20 
september 1881 i Karlsruhe. Sofia 
Wilhelminas stad. 

Sofia Wilhclmina blev iinka 1852 
och dog i Karlsruhe 6juli 1865. 

Konstnären Carl Wilhelm Docil 
var född 1787 och doc i Karlsruhe 
1848. Till yrket var h~n mynt- och 
mcdnljgravör och blev redan 1810 
hovmedaljör hos storhertigen av 
Baden. Först verksam vid Mann
heims myntverk som chefsgravör 
blev han ocks?t myntrniistare dtir: 
denna befattning fick han fri'm 1828 i 
Karlsruhe. Eftersom en annan näs
tan identisk medalj biir artalet l 832 
efter signaturen måste det hiir pre
sentcrndc exemplaret vara slaget 
vid myntverket i Karlsruhe. (Jfr L 
Forrer: Biof.!raplzical Dictitmw:,· 1~( 
meda/lists. l. London 1904. s 598. 
och V Il. London 1923. s 227.) 

För nybörjare 
En utmärkt introduktion till vart 
lands mynt- och penninghistoria iir 
Eli F. Hcckschers och Nils L. Ras
mussons Sn•riJ:eS Myntlzistoria. 
som nu utkommit i sin -*:c omarbeta
de upplaga och kan bc)otitllas för 15 
kr från Kungl Myntkabinettet. Box 
5405. 11484 Stockholm. tel 
08/630770. 



Svenska Akademiens 
minnespenning 

Fo10: J. Tamsalu efter exemplar i Kun~d. 
Mymkabineuet. 

för 1981 är ägnad författaren Tor 
Hedberg 1862- 1931. Medaljen är 
präglad i 45 m m diameter i silver. i 
en upplaga av 125 exemplar, hos AB 
Sporrang i Norrtälje. 

Medaljen är utförd av akademile
damoten och intendenten vid 
Thielska Galleriet professor Ulf 
Linde. Åtsidan visar Tor Hedbergs 
porträtt. Linde har här haft bl a Ed
vard Munchs litografi av Hedbe.rg 
från 1912 som förlaga. Frånsidan vi
sar en teatermask mot en bakgrund 
av en stiliserad lagerkrans samt in
skriften: MENTIS INCERTI 
SPLENDORES (Synens och tan
kens dagrar). 

Tor Hedberg var. vid sidan av sin 
rent litterära verksamhet, verksam 
som konst-.litteratur- och teaterkri
tiker. Åren 1910-192 1 var han chef 
för Kungl. Dramatiska Teatern och 
1922 invaldes han i Svenska Akade
mien. När Thielska Galleriet 1924 
blev offentligt museum blev Hed
berg dess förste intendent. Det mest 
betydande bland Hedbergs litterära 
produktion torde vara skådespelet 
' 'Johan Ulfstjerna" från 1907. 

U(( Nordlind 

Brita Malmer och lan Wisc'/111: Sve
riges Mynthistoria. LandskaRsin
venteringen 2. Myntfynd frän Ång
ermanland. Göteborg 1983. Utgiven 
av Kungl. Myntkabinettet och Nu
mismatiska institutionen. ISBN 91-
7192-549-X. 67 s. in kl. JO kartor och 
33 illustrationer. Pris 50 kr. 

Det andra häftet i inventeringen av 
myntfynden omfattar Ångerman
land. Trots att detta landskap ut
gjort en central bygd under en be· 
tydligt kortare tid än Östergötland 
(som utgjorde det första häftet i se
rien) är skillnaderna för det sam
manlagda antalet fynd inte större än 
91: 171. medan förhållandet vad gäl
ler antalet mynt är större eller 
6.383:50.000 främst beroende på det 
stora .?tyrafyndet med 24300 ex. 
från Ostcrgötland. De ångerman
ländska fynden iir till mycket stor 
del koncentrerade till nyare tid. dvs 
till efter 1520. och här har också vad 
gäller kartmaterialet skett en upp
delning på kortare perioder. l övrigt 
är uppliiggningen dcusamma som 
för östgötavolymen (se MYNT
KONTAKT/SNT 1982:7. s. 172). 

Några smärre ändringar kan note
ras. Ibland finns mer än ett fynd från 
samma gård och socken. l det första 
häftet skilde man ibland (men inte 
alltid) på dessa genom att sätta en 
romersk siffra efter namnet. l ånl!er
manlandsdclen har man ibland ö~cr
gått till att (efter bl a engelskt möns
ter) sätta ut fyndåret efter namnet 
för att skilja fynden åt. Det är emel
lertid fortvarande inte konsekvent 
gjort och ibland anges ii ven det tidi
gare systemet med en romersk siffra 
eller också saknas särskiljande mar
kering. Personligen anser jag att 
fyndåret är den lämpligaste marke
ringen. För att undvika missför-

Nazi-Tyskland i mynt och 
medaljer 
Tidigare har beriiilats om att SN F s 
bibliotek crhftller den av American 
Numismatic Association utgivna 
tidskriften .. The Numismatist ... Ur 
det varierande. viirldstiickandc in
nehållet kan nu nämnas följande ar
tiklar: 
April 1981: .. Ghetto Moncy of the 
Nazi Holocaust ... 
April 1982: .. Conccntration Camp 
Money of the Nazi Holocaust··. 

stånd bör man i fortsiittningen försö
ka att tillämpa det ena eller andra 
systemet konsekvent och även ha 
motsvarande markering i fyndrcgi
stret. 

Mer konsekvens borde också ef
tersträvas så att li tteraturhänvis
ningarna inte blir slumpmässiga som 
skett i några fall nu. Vad gäller skatt
fynden (eller depåfynden) borde 
också samma typer av fynd. t ex 
från vikingatiden. beskrivas på ett 
enhetligare sätt. samt att man ut
nyttjar den information som finns i 
den litteratur man hiinvisar till för 
att undvika att t ex vissa länder blir 
utelämnade. 

Helt otillfredsställande är det att 
ett fynd frå n Årsta tas upp två gång
er under olika socknar (fynd 14 och 
72) utan att någon närmare förkla
ring ges. 

En nyhet är rubriken .. Myntsam
lingar ... där de offentliga samlingar
na nämns samt deras omfattning i 
den mån de är kända. Dessutom 
finns ett supplement till den första 
östgöta volymen. 

Vad beträffar de avslutande 
planscherna få r man tyvärr konsta
tera att några bilder hamnat upp och 
ned eller lutar kraftigt. För en fyrk 
från Sigismund (tig. 24) anges att 
ärtalet är otydligt. men det ska vara 
1593 som ~i r det enda årtalet för den
na typ. som i äldre kataloger fördes 
till en interregnumperiod mellan Jo
han III och Sigismund eftersom den 
saknar Sigismunds namn. Annars är 
det intressant att notera. att 4 av 5 
vikingatida mynt i grav 4 från Lång
ön. Tåsjö sn har hål gjorda med en 
kniv. något som normalt inte före
kommer i sydliga fynd men däremot 
är regel i de lapska offerplatsfynden. 

Kenneth Jonsson 

April 1982: .. More on World War Il 
Ghetto Monev ... 

Förden som inte haft råd eller möj
lighet att skaffa sig böcker om denna 
.. mörka .. historias penningsystem 
ger dessa artiklar en begränsad . men 
likväl väl illustrerad inblick. 

l april-numret 1982 har R W Col
bert och W D Hyder skrivit om sin 
bok .. Medallic Portraits of Adolf 
Hitler .. ( 1981 ). Artikeln avbildar n e
ra av medaljerna. 

NUF 
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Kungl Myntkabinettet 
statens museum för 
mynt-, medalj- och 

penninghistoria 

Narvavägen 13-17, 2 tr 
Stockholm 

(Buss nr 42. 44 och 69 
till Historiska museerna, 
tunnelbana till Karlaplan) 

Basutställningar: Svenska mynt 
från alla tider; svenska besittn ingar 
(tillfälligt stängd); all världens 
mynt; medaljkonstens historia och 
svensk historia i medalj form. 

Museet: 
Tisdag-söndag 11-16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisd 13- 16 
Postadress: Box 5405, 

114 B4 Stockholm 
Tel: 08-63 07 70 

MYNT 
MEDALJER 

SEDLAR 
ORDNAR 

Kvalitetsauktioner 
vår och höst 

B. Ahlström 
Mynthandel AB 
Kungsgatan 28-30. 

Box 7662 
103 94 STOCKHOL~I 

Tel. 08-14 02 20, JO 10 10 
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FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria 
måndagen i varje månad på AB Västanfors Industrie rs matsal. S Linjan. 
Fagersta. Upplysningartel 0223/ 11 6 71 e kl 17.00 och 0223/172 18 kl 08.30-
16.00. 
FINSPÅNGs MYNTKLUBB sammanträder sista torsdagen i varje månad 
på Sparbanken Ostergötland, Bergslagsvtigen 4, Finspång. Upplysningar te l 
01221103 89 el 161 20. 
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Traktören. Köp
mansgatan. Göteborg. Kl 19.00. Höstens program ej meddelat. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje 
månad (Otomjuli och augusti) kl 19.00 i SE-banken. Storgatan 17. Kalmar. 
Upplysningartel 0480/135 61. 115 84. Auktioner vmje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i 
varje månad på restaurang Storstugan, Stortorget l. Katrineholm. Upplys
ningartel 01 50/2 1045el15 1 00. 
KRISTIANSTADSORTENS NUM ISMATISKA FÖREN ING har möte 
med auktion på Hemgården. Norretullsviigen 9. Kristianstad. den 20/5. 
17/6. Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 0441713 28. 
LUNDS NUMISMATISKA FORENING har möte25/5 kl19 i Utbildnings
huset. Studentlitteratur. Åkergränd l. Lund. Upplysningar: tcl 046/ 
14 43 69, 12 25 93 . 
MYNTKLUBBEN NlCOPIA har möten andra måndagen i varje månad på 
Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57 . Nyköping. Upplysningar t el O 155/ 
134.29. 671 54. 128 41. Fastställda dagar: 14/3, 11 /4. 
MYNTSAMLARKLUBBEN GOTEN. Visby. har möten kll9.30. Upplys
ningar tel 0498/645 24 ... Fastställda dag_ar: Program ej meddelat. 
NUMISMATISKA FORENINGEN ORESUN D. Helsingborg har möten 
första helgfria tisdagen varje månad på Borgen. Karl Krooks gata ! 7. 
Helsingborg1_jan-maj, sept-dec. Upplysningar tcl 042/13 33 40. 
SAMLARFORENINGEN S:T ERIK. MYNTSEKTIONEN sammantrii
der på Karlbergsvägen 34 A i Stockholm kl 19.30. Höstprogram ej medde
latSAMLARKLUBBEN NUM IS. Skellefteå har möten första torsdagen i 
varje månad i NV~~uset. konferensrummet. Upplysningartel 09101186 80. 
SANDVIKEN-GA VLE MYNT K LUBB håller möten första onsdagen var
je månad under 1983. utomjuli och augusti. i Valbo kommunalhus. kl 19.00. 
Myntauktion den 9 april. Upplysningar tel. 026113 1177. 
SIGTUNA MYNTKLUBB Program ej meddelat. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖREN ING. SKÖVDE. Tel 0500/ 
802 ~4 har samlarträff på X e nia kl_. 16 den 8/5. 
SKANES NUMISMATISKA FORENING sammanträder 26/5. 29/9. 27/ 
10, 24/11. decembermöte enl. senare uppgift. IOGT-lokalen. Engelbrekt
sgatan 20 2 tr. kl 19:30. Mynten visas i auktionslokalen från 18:30 samt i 
klubblokalen de två föregående tisdagarna kl. 19-21. Klubblokalen Kungs
gatan 38A. Malmö håller öppet varje tisdag kl 19-21 under september-maj. 
SODRA DALARN AS MYNTKLUBB sammanträder första torsd. efter 
den 15 i varje månad kl. 18.30 i Rembostugan. Hede mora. Ringglirna Mikael 
Eriksson. Hedemora. 0225/128 65. 
TÄLJE MYNTKLUBB. Södertälje. håller möten 14/4, kl. 19 i Wendelas 
rum. Luna. Upplysningartel 07551185 68. Höstprogram ej meddelat. 
UPPSALA MYNTKLUBB har möten kl 19.30 på Skandia, Drottningg. l A. 
26/4 auktion. Upplysningar tel. 018/ 11 50 00 el. 12 80 lO. Höstprogram ej 
meddelat. 
VETLANDA NUM ISMATIS KA FÖREN ING har möten med auktion på 
IOGT logen Standard. Tomasgatan 34 . Vetlanda. 26/8. 30/9. 28/ 10. 2511 1. 
Myntets Dag på Vetlanda Staclshotell 13/3. Upplysningartel 0383/ 158 35 kl 
07.00- 09.00. 
VI LLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålanclsstenar. sammanträder i 
sparbankslokalen den 9/5. Föredrag o dyl följ.; av auktion. Upplysningar 
tel. 0345/112 95. 



VÄRENDS NUMISMATISKA FÖREN ING . Vlixjö. SammantrLidc fö ljt 
av auktion på rest. Munken kl 19.20 den 17/5. 
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖREN ING har i regel möten sista onsdn
gen i varje månad utom under sommaren. Lokal: Museets föreliisningssal. 
Upplysningar: 019/18 86 00 eller 13 50 61. 

Maj 8. Hirsch AB. Operakällaren. Stockholm (lindrat datum). 

Utländska auktioner: 
Maj 3- 4. Ziirich. Bank LEU 
Maj 5- 6. Miinchen. Partin Bank 
Maj 10-12. Frankfurt. Busso Peus Nachf. 
Maj 13-14. Berlin. Berliner Milnz-Cabinct 
Juni 1-2. London. Spink & Son Ltd. 
Juni 10- 11. Solingen. Mil ller 
Juni 10- 11 . Berl in, Tempelhofer Miinzcnhau~ 
Juni 14- 16. Milnchen, Giel3ener Milnzhandlung 
Juni 29-30. Milnchen. Hirsch 
Juli l . Milnchen. Hirsch 
Sept. 9- 10. Solingen. Milller 
Sept. 22- 24. Milnchen. Gie(\cncr MUnzhandlung 
Sept. 26- 30. Wien. Dorotheum 
Sept. 30-1 okt. Berlin. Tempelhofer Mlinzenhaus 

Dn nya mymt'l för Falklmulsiiflma 
(och. kanske friinw. för samlarna). 

Falklandsöarna 
' Med anledning av !50-årsdagen av konti
nuerlig administration av Falklandsöar
na som brittisk kronkoloni. priiglar nu 
Royal Mint med tillstånd av önrnns lag
stiftande församling en serie av jubilc
umsmynt. 

Mynten slås i tre olika metaller och 
med en storlek motsvarande dc gamla 
crown-mynten. De fl\r ett nominellt vär
de av 50 pence. Åtsidan blir Arnold 
Machios porträtt av drottning Elizabeth 
Il; under detta finner man valören 50 
PENCE och omskriften lyder QUEEN 
ELIZABETH Il. FALKLAND IS
LANDS. 

På frånsidan avbildas skeppet "Desi· 
re": på ömse sidor av detta finns årtalen 
" 1833" respektive "1983". Med versaler 
står FALKLAND över och ISLANDS 
under skeppet. 

Valet av frånsidans motiv faller signa
turligt då man tror att öarna först upp-

täcktes av John Davis. kapten på drott· 
ningens skepp "Desire": året var 1592. 

Den 3 januari 1833 hissades brittiska 
flaggan över ögruppen: den har oin
skränkt vajat över dem sedan dess med 
undantag för den argentinska ock u patio· 
nen. som varade fr5n den andra apriltill 
den fjortonde juni 1982. 

Öarna användes fö rr som vinterkvar
ter för valfångare, däribland svenska och 
norska: det enda betalningsmedlet som 
var allmänt accepterat bland dessa val
f11ngare var just den brittiska crowncn. 

Guld- och silvermynten präglas i proof 
kvalitet med de höga particrna froMadc: 
guldet är i 22 karat och silvret lir 925 
tusendelar. Kopparnickelmynten präg
las i BU kvalitet: alla har diametern 
38.61 mm. 

Upplagorna är följande: guld 150. ~il
ver 10000. kopparnickel 50000. 

R. V. 

Numismatic Chronicle 
är en engelsk årsskrift med mycket 
variernnde. int resseväckande inne
ht\11. SNFs bibliotek har några fä år
gångar. Ur dessa kan hämtas följan
de exempel pl\ artiklar. som kan in
tressera en svensk myntälskare: 
Vo/vm XV (1975) 
Blackburn: Hiberno-Norse imita
tions of Watchct Long Cross coins. 
Volym XVI (1976) 
Dolley: A H iberno-M an x coinage of 
the eleventh century (ändrad attri
buering av vissa irländska mynt ti ll 
lsle of Man) 
Vol"m XVII (1977) 
Tutikka Talvio: Some Sigtuna coins 
in the British Museum. 
Kenneth Jonsson: An example of 
regional weight variation in the co
inage of tf::thelred Il. 
Vo/vm X VIII ( 1978) 
Tuukka Talvio: A Finnish (?) imita
tion of an Anglo-Saxon penny. 
Vo/vm XI X (1979) 
Tuukka Talvio: Notes on three Sig
tuna moneyers. 
Dolley: The Hiberno-Norse coins in 
the University coin-cabinet at Upp
sala. 
Stewart: A Caistor coin of iEthel
red's Hand type. 
Spasski: Gold coins and coin-like 
gold in the Muscovite state. and the 
lirst gold pieces of Ivan III. 
Kom och läs! 

NU F 

Romerskt bronsmynt 
från Norrland 
Pressen har uppmärksammal det 
m;irkliga fy ndet av ett romerskt 
bronsmynt. slaget för kejsar Augus
tlis år 6 f. Kr .. påträffat 1922 vid 
plöjning i Bäcks by, N.ätra. Ånger
manland. och nu i Omsköldsviks 
museum. Fynd av romerska brons
mynt är ö h t sällsynta och detta är 
det nordligaste i vårt land. Givetvis 
iir fyndet registrerat i den nyutkom
na Myntf\'lld [r!lll Åns:ermanland. 
som liisarna väl redan beställt frän 
Kungl Myntkabinettet (se anmälan 
s. 125). 
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HIRSCH 
Mynthandel AB 

Malmskinnadsgatan 29, 111 57 Stockholm 
Tel. 08/11 05 56, 21 34 59 

De nuvarande medlemmarna är: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Kungsgatan 28, Box 7662 
10394 Sthlm 7.tel. 08-140220 

Yngve Almer Mynthandel 
Storgat~n 49. Box 2068 
700 02 Orebro, tel. 019·13 50 61 

Amneklevs M ynthandel 
Skolgatan 20. 602 25 Norrkoping 
tel. 011·10 29 50 

Hirseh Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 29 
11 1 57 Sthlm, tel. 08-11 05 56 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan 11 
37t 35 Karlskrona. t el. 0455-813 73 

Malmo Mynthandel AB 
Kalendegatan 9. 2 t 1 35 Mal mo 
tel. 040-1 t 65 44 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 19 företag i åtta 
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i 
Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalskningar
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbåttra och utöka 
sina tjänster. 

Mattssons Mynthandel 
Kungsängsgatan 21 B 
753 22 Uppsala, tol. 018·13 05 54 

Mynt & Medaljer HB 
Sveavagcn 96. Box 19507 
104 32 Stockholm, tel. 08-34 34 23 

Myntet i Malmö 
Stora Nygatan 17, 21 1 37 Malmö 
tel. 040-1 2 99 30 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Nybrogatan 36, Box 5132 
102 43 Sthlm. tel. 08·62 62 61 

Norrtälje Mynthandel AB 
Tullportsgatan 13, Box 4 
761 00 Norrtalje. tel. 0176·168 26 

Myntalfåren Numis 
Kaserntorget 6, Box 2332 
403 15 Göteborg. tel. 031 -13 33 45 

J . Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24, 502 31 Borås 
tel. 033-11 24 96 

Peo Mynt & Frimärken AB 
Drottninggatan 29. Box 16 245 
103 25 Sthlm. tel. 08-21 12 tO 

Strandbergs Mynt & Frimärkshandel AB 
Arsenalsgatan 8, Box 7377 
103 91 Sthlm, tel. 08-20 81 20 

Svea Mynt & Frimärkshandel AB 
Stureplan 4, Box 5358 
102 46 Sthlm, te l. 08-1 4 46 40 

Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 411 39 Gotoborg 
tel. 031 ·20 81 11 

R. Uppgrens Mynthandel 
Renst iornasgalon 29, Box 11 080 
100 61 Sthlm, tel. 08·44 82 81 

Håkan Westerlund Mynthandel AB 
Vasagaton 42. 1 11 42 Sthlm 
tel. 08-11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, t e l. 08-34 34 23 


