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Bertel Tingström disputerade 27 april på plåtmynt. Foto UNT.
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SVENSKA
NUMISMATISKA
FORENINGEN
Vårprogrammet 1984
Om ej annat anges, hålls mötena kl 18.30 i Historiska museerna, Storgatan
41, Stockholm.
Auktion. Visning frän kl. 17.
7- 8
Maj
Årsmöte på Pripporama. Pripps Bryggerier AB, kll8.30.
15
Färdväg: T -bana 17, 18 eller 19 till Alvik, därifrän
buss Il Oeller 113 till Volta vägen.
Program: Visning av utställningen med pollettsamling
m. m. 20. s tadgeenligt årsmöte.
Därefter "vickning" med pytt-i-panna, öl, smör o. bröd,
kaffe o. kaka för 50:-. Bindande anmälan till kansliet
senast 8 maj, te l. 67 55 98 (kl. l 0- 13}.
Besök på Kriminaltekniska museet, Stockholm, kL 17. 00.
5
Juni
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer, varför
anmälan om deltagande måste ske senast den 30 maj till
kansliet, tel. 67 55 98 (kl. 10-13}.
Kl. L7.00 Samling i huvudentr~n till rikspolisstyrelsens
lokaler i kv Kronoberg, Polhemsgatan 30, där företrädare
för informationsenheten möter gästerna.
kl. 17.00- 17.30 Kaffe i cafeterian.
kl. 17.30- 18.30 Information om kv Kronoberg samt
visning av film en "Det nya minnet".
Plats: Hörsalen hus B plan 04.
Kl. 18.30- 19.30 Besök på museet

Höstprogrammet 1984
Medlemmarna bedes tills vidare reservera följande dagar under hösten.
Närmare program kommer i nästa nummer:
12 september, 3 oktober, 26 o ktober, 15 november, 12 december Gulfesten).
Auktionen äger rum i november.

Samfundet Kungl.
Myntkabinettets Vänner
avhäller årsm öre den 28 maj kl.
19.00 på Timmermansorden, Runebergsgatan. Stockholm. Efter visni ng av mynt- och mcdaljsamling·
arna avhålls årsmöte enligt stadgarna. Cocktail. Anmälan kräves ej.
Medlemskap - som berättigar till
fri entre till Kungl. Myntkabinettet
- kostar 50 kr. Postgiro 35 48 60-9.

Gösta Carelis medaljkonst
är - som redan meddelats - ämnet
för en minnesutställning som öppnas l Oapril i Kungl. Myntkabinettet
och stä r över sommaren.

Rättelser
Som uppmärksamma läsare redan
noterat kallas MYNTKONTAKT/
SNT nr 3, som utkom 2 april, för
" Mars" på omslaget Mera korrekt
har nr 2 samma beteckning, Redaktören, auktionsnumrets bitr redaktör och tryckeriet, som delar ansvaret, beklagar.
I bildunderskriften pä s 52 har Dr.
Cesare Johnson, Milano, fått fel
förnamn. För detta misstag - företaget han äger heter Stabilimento
Stefano Johnson - svarar redaktören ensam.

SNF:s bokslut
Ses. 139.
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Kring Prins Oscar Bernadotte-medaljen
A v Gunnar Sundberg
Över kung Gustav V har slagits en
mängfald medaljer, över hans tre
bröder blott ett fåtal. Med Eugens,
" mälarprinsen", bild har präglats
blott en enda, den ovala prins
Eugen-medaljen för framstäende
konstnärlig gärning, - se f.ö. till
den medaljen bild och artikel i
NNUM 1983:1 - ,medCarlsbildett
par medaljer, varav den vanligaste
är Röda Korsets belöningsmedalj prins Carl var i mänga är ordförande
i nämnda organisation. Med Oscars,
kung Gustav Y:s äldste bror, har
blott en medalj slagits.
Prins Oscar Bernadotte föddes
1859, växte upp först i Arvfurstens
palats och, efter Karl XV:s död och
därmed faderns, Oscar Il, trontillträde, pä Stockholms slott, fick
undervisning i Beskowska skolan
och studerade ett par är vid Uppsala
och vid Kristiania universitet. Han
kom att ägna sin militära utbildning
särskilt ät sjötj äns~ deltog i expeditioner till Nordamerika och Medelhavsländerna samt i Vanadis' världsomsegling 1883- 85. År 1888 ingick
han äktenskap med dåvarande
kronprinsessan Victorias hovdam,
Ebba Munck af Fulkila, av icke
kunglig börd, ett giftermål, som
väckte stor uppmärksamhet. l samband med giftermålet fick Oscar avstä arvsrätten till Sveriges krona och
därmed förenade titlar kunglig höghet och hertig av Gotland - han fick
titeln prins Bernadotte, dock under
motständ från dävarande kronprins
Gustav, som tyckte att det kunde ha
räckt med greve-titeln. 1892 fö rlänades prins Oscar av sin morbror,
storhertig Adolf av Nassau-Luxemburg, för sig och sina efterkommande titeln greve af Wisborg. 1903
utnämnd till viceamiral tog Oscar
samma är avsked ur tjänsten.
Redan i ungdomen gripen av pietistiskt färgad religiositet av lågkyrklig karaktär kom prins Oscar - liksom hans maka - att ägna sina krafter och sitt intresse ät olika kristna
och sociala organisationer, såsom
B lasieholmskyrkans
verksamhe~
lappmissionen,
soldatmissionen,
Evangeliska alliansens svenska avdelning etc., men alldeles särskilt åt
Förbundet
mellan
Sveriges
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K.F.U.M., där han var ordförande
1892-1943.
I augusti 1927 skulle K.F.U.M:s
nationalkonferens hällas i Stockholm. Av K.F.U.M:s riksförbunds
handlingar, som efter K.F.U.M:s
och K.F.U.K:s samgående i ett förbund 1966 överförts till Riksarkivet,
framgår, att förslag våren 1927,
möjligen tidigare, förelåg att prägla
en medalj med prins Bernadottes
bild och att denna medalj skulle
överlämnas till honom som tack för
dä 35-ärigt ordförandeskap i
K.F.U.M. Arendet kunde rimligen
icke tas upp pä förbundsstyrelsesammanträde, där prinsen själv satt
ordförande, utan handlades av förbundssekreteraren (han fick senare
titeln generalsekreterare) Hugo
Cedergren, f.ö. ett par är senare
prinsens svärson - genom giftermål
med prins Bernadottes dotter Elsa.
Cedergren utsände den Il maj
1927 en skriftJjg förfrågan till förbundsstyrelsens ledamöter, och
både hans brev och styrelsemedlemmarnas svar finns bevarade i Riksarkivet - i våra dagar skulle troligen
förfrågan skett per telefon och
dokllf!!entationen varit mycket svärare. Aven om handlingarna icke är
systematiskt ordnade och jag själv
inte haft tillfålle att genomgå dem
alla*, kan en del omständigheter
kring medaljens tillkomst faststä llas.
Några av styrelsemedlemmarna var
positiva, främst tydligen grosshandlare Josef Debong, men det framgår
klart att flera invändningar mot
medaljförslaget förelegat. Algot
Anderberg, domkyrkoviccpastor i
Uppsala - sedermera biskop i Visby
- är "av princip motståndare till
medaljprägling" - man undrar nästan om Anderberg vid detta yttrande haft i tankarna den medalj, som
något är tidigare slagits till ärkebiskop Nathan Söderbloms 60-årsdag
(jfr nedan!). Bokhandlare Olof
Aaröe i Göteborg kan för sin "del
icke sympatisera med förslaget" och
" tror ej heller at.~ Prinsen sjiilv är
tilltalad härav". Overste Emil Melander, vid denna tid bosatt i
Arvika, har visserligen intet emot
medaljförslaget, "ehuruväl jag, med
kännedom om prinsens anspråks-

löshet och obenägenhet för allt
mera uppseendeväckande erkännande, alls ej är säker pä att han
själf skulle gilla detsamma". Och
han tillägger: "En medalj, som ligger i en låda, är egentligen en
mycket
improduktiv .. tingest".
Grosshandlare Aren i Orebro tror
icke att en medalj "ligger för hans
(prinsens) röst", medan grosshandlare David Holmblad i Stockholm
konstaterar, att "den föreslagna
form~n för en hyllning tilltalar mig
ej". Annu klarare besked ger egentligen herrar Lambert i Stockholm,
som direkt avråder medaljprägling
"för en orga~~sation som vär", och
Rinman i Ostertälje: " medaljer
(gör) alltid ett intryck av världslighet som ej riktigt hör hemma i ett
kristligt arbete" .
- Andra betänkligheter, som framföres, gäller den ekonomiska sidan:
e n utgift pä ca 5000, - kr föreföll på
1920-talet även en riksorganisation
som farligt stor. l stället föreslogs av
fl era stvre lseledamöter andra alternativ fÖr den hyllning, som alla var
överens om borde ske: "en väl textad adress, en silvertallrik eller ett
album i finare läder med bilder från
arbetet i landet", "en hyllningsskrift
med bidrag från olika personer, som
stått honom nära" eller att " läta en
ko nstnär framställa hans bild i oljefårg".
En del av dem, som framfört invändningar mot medaljförslaget,
lämnar visserligen också förklaringar, att de icke vill reservera sig
mo t förslaget, om majoritet för
medaljprägling ernås, men faktiskt
skulle aldrig nägon medalj ha åstadko mmits, om majoritetens ursprungliga åsikter fasthållits. Att en
medaljprägling ändå beslöts måste
av a llt att döma ha sin grund i två
personers inställning. Den ene är
Hugo Cedergren, som jämte Josef
Debong troligen är initiativtagare
till medaljpräglingen. Under vistelse
i USA ett par år i början på 1920talet kan Cedergren förutsättas ha
sett, att det också för en riksförening av K.F.U.M:s karaktär gällde
att synas utåt, samtidigt som prins
Bernadottes gärning genom en
medalj med hans bild uppmärksam-

Prins Oscar Bemadoue-medaljen: åtsida samt iildre och yngre frtlnsida. Åtsida och yngre frånsida efter silverex., äldre frtlnsida efter
bronsex .• båda i Smålands museum.
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mades. Cedergren har knappast heller varit av den åsikt, som framförts
av t.ex. ovannämnde Rinman och
visar i sitt frågcbrev till styrelseledamöterna kla rt att han drivit förberedelserna långt. Kostnadsförslag har
inkommit både frän medaljskulptöre n Gösta Carell och frän Sporrong och Co., och Cedergren avslutar sitt brev med att om medaljförslaget konstatera: " He lt visst ä r det
e tt vackert sätt att betyga Pri ns
Be rnadotte vår uppskattning". Den
andre som stött förslaget, ä r naturlig tvis prinsen själv. Det mäste anses
he lt uteslutet att prinsen icke tiii•För hjälp med arbe te i Riksarkivet och
kopiering tackas vannt f. förbundssekT.
Thure Nilsson.
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frä~a.ts eller svara t avbö jande . Hans
posat1va svar bör ha blivit en överraskn ing för dem i styre lsen som
trott någo t anna t.
En meda lj kom alltså till stånd
fonng iven av Göst a Care ll och sia~
gen. av Spor rongs . J fr foton s 117!
Ats1d an visar ett heral diskt vänst ervänt portr ätt, varom k ring vid kanten med gansk a stora bokst äver
PRIN S OSC AR BER NAD OITE ·
bako m. huvu det ko nstnä rssignatu ~
ren GÖS TA CAR ELL . Fråns idan
uppt ar övers t Krist usmo nogra mme t
XP och däru nder på åtta rader
FÖR BUN DET
MEL LAN SVE RIGE s
K-RF -RU-R M
TlLL DES S MÅN GÅR IGE
ORD FÖR AND E VID
40-Å RS KON FERE NSE N
AUG UST I
1927.
. Kons tnärli gt kan meda ljens frånSida förefalla lite tung med, förut om
det e nkelt utfon nade Krist usmo no&:ammet, nästa n enba rt text Någo t
bibel ord som man i detta samm anh_ang v~ntat, finns ej helle r med. ÅtSidan v1sar emel lertid en fint form ad
oc_h portr ättlik ?ild av den 68-llrige
pnns en. Meda ljen kan sägas vara
utför d i tradit ionel l stil men säker ligen har varke n prins~n eller förbundss.~~~elsen önsk at djärv a nyhe ter. Mojh gen kan prins Osca r Bernado tte-m edalj ens utfon nning sägas
vara en kontr ast till den ovan nämn da meda lj över ä rkebi skop
N~than Söde rblom , som Svan te
N1lsso~ skapa t ett är tidigare, en
meda lj som är betydligt anspr åksfu llare, fylld med latins k text och
prydd med prakt full kräkl a
Pri~s Osc~r Bern adott e-me dalje n
slogs •. ett _u mkt gulde xemp lar, vilket
natur hgtv• s överl ämna des till prins
Bern adott e. Det s kedd e den 16
augu sti 1927 *• vid nationalko nferensen i Blå halle n i Stock holm s Stads hus och even eman get uppm ärksa mmade s ~~dc~börligen av dagsp resse n
med rcjalt 111ltagna refera t. Atmi nstone Sven ska Dagb ladet , Afton bla~et och Nya Dagligt Alleh anda publicera de också bilde r av meda ljens
båda sidor. Prinsens gulde xemp lar
har sedan gått i arv till äldste sonen s
äldst e son, gods ägare n Osca r Bern adotte af Wisb org. Frötu na, utanf ör
Upps ala.
Emel llerti d hade av K.F.U.M:s
förbu ndsst yrels e beslu tats att me11 8

dalje n ifråga skull e slås både i silver
och brons och kunn a utdel as till sådana som "på särsk ilt sätt geno m
t~oget och frukt bring ande arbet e
tjäna t Förb unde ts sak". Minst 25 års
aktiv t ledar skap ställd es som villkor
f?r utdel ande av silverex. S lagcn i
Silve r utd7l~dcs meda ljen ifråga den
16 augu sti tilltr etton ve teran er inom
K. F. U.M -röre lsen, bland vilka dc
mest känd a är fil.dr. Karl Fries,
prins Bcrn adott es skolk amra t och
förtro gne ~än ~nder mång a år,
K. F. U.M :s • Sven ge förste sekre terare, samt ovan nämn de övers te
Emil IV1elandcr. Slagen i brons sku lle samm a ~e.da lj saluhållas på förbundsexpe dition en för 5, - kr per
s tyck och kunn a utdelas för insats er
på distri kts- eller lokal plane t eller
helt enke lt köpa s som minn esför emål - geno m försäljning hopp ades
man åtmin stone delvis kunn a täcka
meda ljpräg lings kostn adern a. r protokol len omnä mnda plane r att framställ~ meda ljen också i miissing synes 1cke ha fullföljts.
Att meda ljer i silver och brons
med samm a utfon nning som prins
Be rnado ttes guldm edalj anvä ndes
för utdel ning till en rad andra persone r (eller kund e köpa s som minnessa_ker) måst e sägas vara egen domh~t, dels d_ärför att texte n på
meda lJens fråns1da direk t riktat s till
prins en, dels därfö r att ingen plats
gavs för ingra verin g av motta garen s
namn . Men trolig en har man varit
ovan vid meda ljer eller råka t i ticisnöd Tydl igen redan på höste n 1927
vidto gs emel lertid åtgär der för utförande "av en ny från sida av meda ljen. så att den skull e mera lämp a s ig
att utdel as såsom hedersg~va uttryck ande förbu ndets tacks amhe t
till vede rböra nde motta gare" . Det
ko~ också till s tånd en ny fråns ida
- Jfr. foto ovan! Denn a uppta r endast en lager krans vid kante n och
därin nanfö r ges plats för ingnw ering
av datum och mona gare ns namn.
~äremot har präglingen ingen uppgift om at: det Ur K.F.U .M:s riksförbu nd som st ~ r för utdelningen
eller om anled nmgc n diirtill. Man
fråga r sig onek ligen , varfö r man
överg ett ett urspr ungli gt förslag som
detta :
·n;e·ci-täck·r;~;-;i=ö~b~~"d~i·----mella n Sveriges K.F.U.M.
Här avbil dade silve rexem plar tilldc1956 civilin genjö r Kjell
lades
. Stock holm . för mångAtsson
Beng

rig insats inom K.F.U .M:s scout rörelse , där han 1946 - 1956 var scout chef. _1982 _d onera de Kjell Beng tsson sm pnns Osca r Bern adott emeda lj (f.ö. tillsammans med en rad
andr a meda ljer) till Smål ands museum i Vä~jö. - Den nyska pade
andr a fråns1dan har använ ts enda st
för sih·ercxemplar. ej för bronsexemplar. A v sistnä mnda meta ll har
meda ljer med den tidigare frånsidan
utdel ats 11\ngi senare. Då lokalföreninga r utdel ade brons meda ljer, försänk tes meda ljen i en socke l av trä
och på socke ln fåstes en platta med
vede rböra ndes namn ingraverat.
Scda n 1966 , då K. F. U.M. och
K._F. U.K. samm anslogs. utdel as ej
pnns Osca r Bern adott e-me dalje n.

Prins Osca r Bern adott e var en
rakry ggad perso nligh et. Hans beslut
att icke gifta sig enligt kunglig börd
utan .enligt sin egen stark a böjel.se
kan tcke ha varit självklart för en
svens k arvfu rste för hund ra å r se~~~: Det kom ock~ att väsentligt
foran dra hans ställn mg i livet. Han
följde också sin personliga tro, verkade som sönda gssko llärar e och
fånge lscmi ssion är och framt rädde
som lekm anna predi kant trots a tt
han icke kan sägas ha va;it en frams täe_nde talare - det uppges att han
av s m fader Osca r Il blivit förbj uden
att upptr äda offen tligt "ty du kan
inte tala" (Prin s Osca r Bern adott e.
En minn esbok . s. 93). Hans halvsekel länga ledar skap för K. F. U.M :s
förbu ndsst yrels e inneb ar ingalunda
att han var ordfö rande blott till
namn et. Med pliktt rogen nogg rannhet förbe redde han samm anträ dena
~h blev med tiden en skicklig ordforan de. som också ägde humo r.
någo t som icke alla tilltro dde
hono~. och ~äl aktad e han sig a tt
lå ta sm kungliga_ börd bli otillbörligt
påve rkand e. Pnns Bern adon c var
from och ödmj uk, men trots allt var
hans ödmj ukhe t inte sådan au han
avsad e sig den prinstitel, som ifrågasatts - "Prin sen'' blev hans nära
~änne.:-' tilltal när " Kunglig höghet"
1cke langr e kund e brukas. Uppe nbart är. också, att prinsen, kungasone n, tcke avbö jde att en medalj
slogs med hans bild.

Tillägg:
Ernst Nathorst- Böös har vänligen
meddelat följande:
1934 ~t förde Carell e tt nytt porträtt i
meda!Jong forrnat, 290 mm, till prinsens 75-årsdag , enligt uppgift på beställning av KFUM, som långt
senare vid Evangelis ka Fosterland sstiftelsens l 00-ärsjubi leum 1956
överlämn ade medaljong en till dem
som gåva. Efter att under obestämd
tid prytt dess lokaler, är den för närvar~nde nedtagen. Medaljo ngen har
vant okänd utom i foto hos Gösta
Careils dödsbo, men spårats efter
uppslag av fru Hjördis Care Il.

••överstampen är daterad den I l aug.,
understampen den 5 aug. 1927- vänligen meddelat av Tårnas Sårkåny.
Stampama nu i Kungl Myntkabinettet

Medaljong över Oscar Bernadotte av
Gösta Care/l 1934, starkt fönninskad.

Ännu ett Sigtunamynt i Estland
Ur SNFs arkiv VII

Av A. Molvögin, Tallinn

Till de sällsyntas te myn tgruppern a i
En av SNFs s tiftare var kammarl 000-talets Europa hö r de svenska
blev
Han
.
Lagerberg
he rre Magnus
ingarna, utgivna i Sigtuna
silverpenn
under flera decennier den som me r
under Olofs skötkonu ng och dennes
eller mindre styrde och ställde med
son Anund Ja kob. Därför är varje
det mesta inom föreningen. När
fynd, där sädana mynt påträffas, av
SNF hade stiftats är 1873, skrev han
intresse.
största
bad
cx:h
arna
till de nya medlemm
tid sedan förelades mig
nägon
För
dem berätta om sitt numismatiska
l l vikingatid a mynt för bestämnin g;
ett
bevarade
finns
arkivet
l
intresse.
de uppgavs härstamm a ur e tt fynd
antal svar, av större eller mindre
av obe kant urspru ng, me n från estvärde.
niskt område. Sammans ättningen av
omhar
Flera av de svarande
lilla fyndet - eller snarare dess
det
nä mnt samlarom råden, antal mynt
- var ganska typisk för dylika
rester
regenpä
och medaljer, fördelade
Tyskland var före000-taleL
J
från
ter, länder etc.
trätt med 9 mynt, däribland Huy
T ill nytta för dem som samlar
(kejsar Konrad II, 1027-103 9),
auktionsk ataloger från 1800-talets
Devente r (biskop Bernold, 1027slut vill jag nämna, att följande
1054), två pfennige från Tic l {kejsar
eller
mer
lämnade
ar
medlemm
Il eller Konrad Il), Goslar
Henrik
(mest) mindre detaljerad e uppgifter
Henrik JJI, 1046- 1056);
(kejsar
om sitt samlarom råde:
givetvis saknades inte en Otto-Ade lJ. A. Brudin
heid-pfen nig, ej heller e n anonym
Th. Casp. Ehrenbor g
från Magdebur g, Wonns (kodylik
Eric Daniel Grape
nung He nrik rn, l 039- l 046) samt
Olof Hallborg
till sist en efterprägl ing av obekan t
Bror Edvard Hyckert
ursprung. England bidrog med en
CarlJoha n Nordström
penny, slagen i E t helred Il :s
enda
Erik Aug ust Nore n
n i Cambridg e av myntmäst aren
nam
Post
Alexande r von
Elwine och av C RVX -typen. Den
E. Stjernber gh
intressant aste penningen i denna del
NUF av det skingrade fyndet är emeller-

tid slagen för Olof skötkonun g (ca
995- l 022) i Sigtuna, sannolikt
nägon gång under de första fem är en av dennes regering. Tyvärr är
den bruten i tvä delar och en bit
saknas (se bilden). Typen är som
hos L. O. Lagerqvis t, Sveriges mynt
under vikingarid och medeltid
(l 970), typ l 2b. Åtsidans inskrift är
+OLAF REX Zb//, fränsidans +//
NELLIN O M· O Z l. (Snedstre cken
ut visar textförlus ten på grund av att
en bit saknas.) Enligt Lagerqvis t
kände man l 970 totalt 19 exemplar
av detta mynt, som alltså är slaget av
myntmäst aren SneUing och betecknar Olof som ··svearnas konung".
Fö r närvarand e känner vi ytterligare två fyn d av Olof skötkonun gmynt från estländskt o mråde. Det
ena hä rrör ur silverskat ten från Pärsamaa - ~äägi, som kom i dagen
193 l på Osel (Saarema ) och vars
nedläggni ngstid har daterats till början av 1000-talet . Detta exemplar
hö r till den första gruppen av Sigtuna-mynt. d v s de som är efterpräglinga r av Ethelreds CRVX-ty p
(Hildebra nd typ C} och motsvarar
Lagerqvis ts typ 7. Fyndet har utan omnämna nden av Olof-myn tet
- medtagits i den översikt av est119

ländska fynd som gjorts av A. Friedenthai 1936 (nr 8), av E. TOnisson
1962 (nr 134) och Y. Potin 1967 (nr
40, 43).
Ett exemplar av samma typ som
det ovan beskrivna påträffades på
1800-talet; det ingår i en myntskatt
från Pöravere, som närmare bestämt
grävdes fram 1850. De t publicerades
1926 av A. Friedenthai och nedläggningstiden kan fastställas till efter
1090.
Vi kan med andra ord fastställa,
att i dag är tre skilda fynd av Olof
skötkonungs mynt kända från Estland.

Olof Skötkommg.
Sigwna-penning
(mymmiisrare Snelling). påträffad i Es,t·
land. Foto E. Välja/, Historiska !IIStirutet, Tallinn. Skala l: l.
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Myntningen under Val dernar 1250- 1275
och Magnus Ladulås 1275 - 1290
A 11 Kenneth Jonsson
l an~lu tni ng till e tt föredrag i Svenska Numismatiska Föreningen den
Il oktOber ges här en översikt av
fastlandsmyntninge n
i
Sverige
1250 - 1290.

Bakgrund
Nlir Valdemar u!ropades till kung
1250 hefann s1g uppenbarligen
myntningen i sto ra delar av Sverige
ännu i e tt förvirrat tillstå nd. De
myc ke t knapphlindiga uppgifter
som finns om de politiska förh1\llande na under s lutet av Erik Erikssons
andra regeringsperiod 1234 - 1250
tyder på att det å tminstone i vissa
delar av landet, kanske fr'.imst östra
Svealand. rådde anarki och att e tt
uppror pågick mot kungen. Klillorna blirtill iir fr~imst Erikskrönikan
samt de n beskrivning som den pävligc legaten Wilhelm av Sabina gav i
e tt hrc:.-v 1247 där han nä mner a tt
..e tt sv1\rt krig brann där me lla n
kungen och någ ra av rikets sto ra och
fö rövades därunder mord och brand
må ngenstä des. ·· Upproret leddes av
folkungapartiet och det är okrint när
det började. Det s lutade av a llt all
döma med slaget vid Sparrsätra 1247
där fo lkungarna förlorade. Scdan
Ulf Jarl avlidit 1248 har Birge r Ja rl,
som d1\ övertagit ämbe tet, som en av
sina fö rsta å tgä rder lå tit avrUtta
Knut Länges son Ho lmger som befann sig i flingelse och tar betraktas
som upprorspa rt iets ledare. År 1249
hadc:.- fö rhällandena stabiliserats så
att Dirge r Jarl kunde företa e tt ko rståg till Finland, me n det behöver
inte betyda a tt landet helt hade
hämta t sig från upprore t utan e ndast
au fred rådde.
Unde r den sena re delen av Erik
E rik s~ons regering Ur de t i v1istra
Götaland möjligt att se en kontinuitet i myntningen som a v a llt att
dö ma ~keddc i Lödöse (fig. 2 - 4).
medan östra Götaland sedan !Unge
hade en fungerande myntcirkulation
baserad på gotländska mynt. Vad
gliller Svealand är mycke t lite klint
om my ntningen. me n det vi kiinner
till tyde r pi\ att den haft begränsad
omfattning och t.o.m. kunnat vari t

inställd under vissa perioder. Det ä r
emelle rtid svi\rt att säga någo t med
säkerhe t eftersom det från Svealand
inte finns e tt enda skattfynd frän
Erik Erikssons andra regering
1234 - 1250. Till den kungliga myntninge n i Svealand kan för denna
pe riod e ndast e n typ med krönt l . Erik
Eriksson 123.J- 1250. Uppsala?
hu vud mellan bokstäverna E- R
U . VII. (Liksom följande efter H.
(fig. l ) fö ras, och dessutom är det
1/i/debrand)
trolig t att en grupp med tre typer
och inskrifte n R EX VPSALIE (fig.
5) utgivits av det mot kungen upproriska folkungapartiet Ytterligare
några type r kan ha präglats men
knappas t i någon stö rre omfattning.
För Sveala nds del ligger det därför
nära till ha nds att gö ra en koppling
2-4. - Lödöse? LL XV, XVI:A .
me llan myntninge n och de n politiska historien i området dUr e tt
uppenbart krigstillstånd under en
längre e ller kortare tid skulle kunna
ses som e n direkt orsak tiJI en starkt
bcgriinsad myntning .
l e tt s1\dant tänkt läge är de t rimligt a tt föreställa sig att de behov
som fanns av mynt å tminstone delvis 5. Folkungapartiet? 12.JO-talet? U[Jpsala? Lt V II/.
kund e tillgodoses frä n Götaland och
då nlirmast från västra delen diir
myntninge n förefaller ha p11gtltt
utan avbrott. l motsats till östra
G ö taland finns där ~ivcn fynd med
svealandstype r från början av 1200tale t. vilke t tyde r på mer utvecklade
6. Valdemar 1250- 1275. Örebro med
kontakter. Det betyder också i så
flera m yntorter m 1250-1265. LL
fall att man i Svealand mer lin som
XVJI:A.
varit fallet tidigare fåll vänja sig vid
götamndska mynt och göta!Undsk paralle llt e ller efter varandra. Båda
myntrlikning. där l penning motsva- grupperna är präglade efter gö tarade l /2 svealändsk efter en rUkning ländsk mynträkning, medan det i
me d 384 resp. 192 penningar på fyndet inte fa nns några mynt slagna
efter sveamndsk räkning som kan
marken.
föras till mo tsvarande tid. Några
sveallindska paralleller har heller
Valdemar 1250--1275
inte billats till typerna med krönt
E tt mycket stort myn tfy.nd frå n huvud resp. krönt lejonhuvud. Det
Brunsgärdcn. S tyra sn, Öste rgöt- är he lle r inte alls säkert all de i så
land. som hittades 1786. bestod till fall skulle haft motsvarande motiv
allra stö rsta delen av två grupper av efterso m det för tiden före 1250 enmyn t med krö nt huvud {fig. 6) resp. dast finns e tt l?ual exempel på all
ett krönt lejonhuvud {fig. 7). Skat- samma mo tiv samtidigt använts vid
ten är t ro ligen nedlagd ca 1270 och myntninge n i Svealand resp. Gö tabåda g rupperna bör dateras till den land.
förra de le n av Valdemars regering
De n politiska histo rien är bäure
e ller c a 1250- 1265. Det är ännu inte känd unde r början av Valdemars
möjlig t att fastställa om dc präglats regering lin under Erik Erikssons
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och det är endast 1251 som oroligheter förekommer inom landet, dl\
folkungapartiet gör ett nytt försök
att erövra makten, men deras här
blir besegrad och ledarna avrättade.
l övrigt ger den förra delen av Valdemars regering ett intryck av en
fred lig period dl\ Valdemars far Birger Jarl - var den mäktigaste
mannen i riket. Det förefaller därför
osannolikt att man under denna
period inte skulle ha myntat i Svealand ... Fynd av myntningsunderlag
frän Orebro av den e fter götaHindsk
räkning präglade typen med krönt
huvud har ocksl'l bekräftat att så
verkligen skett. Att myntningen
skett efter götaländsk räkning kan i
sig betraktas som sensationellt, men
fl'lr i ett historiskt perspektiv en
naturlig förk laring om götaländska
mynt blivit dominerande i myntcirkulationen under slutet av företrädarens regering.
Myntningsunderlagen i Örebro
har avtryck av minst fyra o lika
stampar som i utförandet skiljer sig
något frän tidigare kända exemplar
frän gruppen. Myntningen av gruppen med krönt huvud har troligen
9cksä skett på ett nertal orter och
Örebrofynden visar att vi fortfarande har begränsade kunskaper om
den ursprungliga myntningen. trots
att inte mindre än ca 8.800 ex. ingick
i fyndet frän Brunsgården. Att i nuvarande läge spekulera i vilka övriga
orter som deltagit i myntningen är
inte meningsfullt, även om Uppsala
skulle ligga nära till hands.
l Lödöse har man funnit myntningsunderlag till gruppen med
krö nt lejonhuvud. Främst tack vare
fyndet frän Brunsgärden med ca
13.000 ex. är denna grupp känd frän
ett mycket stort antal stampar och
myntningen l!)åste ha varit mycket
omfattande. A ven för denna grupp
;ir det troligt att ncra myntorter
varit verksamma. Det är också värt
att notera att Brunsgårdsfyndet är
från östra Götaland som fram till ca
1250 totalt dominerades av gotländska mynt och även frän Smäland
finn s ett skattfynd som enbart består
av dessa fa stlandsgrupper. Det är
svårt att tro att de gotländska
myntens dominans i detta område
kunde brytas så snabbt utan att man
samtidigt bö rjat en myntning inom
området. Det är därför troligt att en
myntning påbörjats i östra Götaland
ganska kon tid efler 1250.
Bädc inom gruppen med krönt
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huvud och gruppen med krönt
lejonhuvud finns ett antal varianter
och typer, dock ncst inom den senare gruppen. diir även ett fåtal
kända ex. har stråtring i stället för
sliit ring som i övrigt är standard i
båda grupperna. Om dessa typer
och varianter kan kopplas till o lika
myntorter ä r osäkert men inte orimligt. E.,entuella framtida skattfynd
från Svealand kommer säkert också
att innehålla nya varianter.
Om de antaganden som gjorts
ovan i\r riktiga kan det finnas skäl
a tt tala o m en myntform i början av
Valdemars regering som resulterat i
a tt
a) myntningen totalt 1 landet ö kade
k rilftigt
b) myntningen i Svealand återupptas på en kontinuerlig basis på ett
Ocrtal orter men sker efter götaIUndsk mynträkning
c) myntningen i Götaland som dittills sannolikt varit koncentrerad
till Lödöse plibörjas nu även i
den östra delen
Dc yngsta svenska mynten i
Brunsgårdsskatten utgjordes av
brak teater med en krona och präglade dels efter svealändsk (fig. 8 - 9)
och dels e fter götaländsk (fig. 10)
myntrnkning. De senare har inskriften VAL, som säkerligen syftar på
Valdemar, och hela denna grupp
med kronbrakteater bör föras till
de n senare delen av hans regering
eller ca 1265- 1275. Svealandstypen
förekommer med sju olika biteckcn
under kronan enligt följande:
a) unicalt M
b) v
c) kors
d) en punkt
e) två punkter
f) tre punkter
g) utan bitecken
Samtliga varianter är sällsynta. i
litter<Jturen uppges att e tt ex. ingick
i fyndet från Bnmsgärden men det
är i sjntva verket fråga om ett götalandsexemplar. Det enda klinda
skattfyndet med Svealandstypen är
Gcta fr~.n Åland. där 5 ex. ingick.
Fynd i Orebro av myntningsunderlag från minst tre olika stam par av
variante n med en punkt skulle kunna tas som utgångspunkt för att åtminstone några av varianterna präglats på olika mynto rter. men det får
ännu betraktas som osäkert. För en
eventuell tolkning av dc två första

7. - l.iidii.1e med flera my1110rter
ca/:!50 1265. LL XV /1:11.

8- 9. l'altll!mar 1250- 1275. S•·eula11J.
Ord1m med flera my ntOrter ca
1265- 1275. LL IX.

10. - Ciiiwlu11d. Lötlöse (?J med flem
0Tit'rl'll l 265- 1275. u . XV /:8 .

varianterna. se nedan under Magnus
Lad u lås.
Dc giitanindska kronbrakteaterna
förekommer i ett mindre antal olika
utföranden och man fär anta at t dc
präglats på minst två myntorter,
varav Uidö e varit den ena, samt att
ytterligare minst en legat i östra
Göta land.
Med Valdemars kronbrakteater
inleds ett nytt skede i och med att
samma typ nu och framöver präglas
bl'lde efter svealändsk och götaländsk rnynträkning. Varför man nu
i Svealand återgl'lr till att prägla e fter
den lokala mynträkningen är osäke rt . men det kan ha att göra med
att man haft behov av en högre valör samtidigt som uppenbarligen en
omorganisa tion av myntningen genomfiirts och där de två olika mynträkningarna också kan ha utnyttjats
för att särskilja och därmed underlätta kontrollen av myntningen vid
de olika myntorterna. Det kan därför även i detta sammanhang finnas
skäl att tala om en mynt reform .
Det har ovan nämnts att myntningen utö kades kraftigt under
Valdemar och det förtjänar i det
sammanhanget att påpekas att man

uppenb arligen under denna tid äve n
refonn crar
förvaltningen.
bl.a.
genom att ett nertal stora ~rgan
läggnin gar uppförs eller utv1dgas.
va rav de mest kända är Borgho lm.
Kalma r, Ny~öping, Stockh olm ,
Västed is och Örebro . För uppföra ndet och underhlillet av borgam a och
deras besUttningar krUvdes bäde
dagsve rken och löpand e intäkter i
form av natura och kontanta medel.
Under varje borg lades därför ett
uppbör dsomrM e. ett s.k. slottsl~n.
och dc s täe nde skatter som nu mfördes i hela landet g!~k främst till
borgar nas underh l\11. Aven om den
s tö rs ta delen av skatterna utgick i
fonn av natura mliste borgarn a ha
medför t ett kraftig t ökat behov av
mvnt och detta har säkert varit ett
av" skiilen bakom den utökad e myntningen. Hande ln ha r a~ allt att
döma ocksl\ ö kat krafugt under
andra hälften av 1200-talet, men den
har knappa st haft sl'l ston och framför allt snabbt inOytan dc pl'l myntningen
som
befästningsanläggningarn a och de därav föranledda
skatter na hade. Det bör ocksli note-

ras at t den enda säkert belagda datering ca 1260- 1265, ~ftersom
myntor ten under senare .. delen av Birger avled 1266. Den ull synes
Valde mars regering - Orebro - begrän sade myntni ngen skulle. snaäve n hade en borgan läggnin g.
rast tala för att hela myntm ogen
skett i Lödöse , medan däremo t den
stora variationen inom gruppe ~
klart pekar pli att !lera orter vant
verksa mma. vilket dl'l ocksli trots allt
Birger .Jarl1248- 1266
får betrakt as som mest sannolikt.
1 Lödöse har man även pliträffat
myntni ngs underlag till . en grup_p
mynt med ~kstav~n ~ mom en siat Magn
us Ladulås
ring eller mom parino g (fig. 11 12). Det e nda skattfynd där den~_a 1275 -1290
typ inglir är Brunsgärden som ar Sedan Magnu
s besegra t sin bror
nedlag d ca 1270. Eftersom den sak- Valdem ar i slaget
vid Hova i juni
nas i övriga fynd där gruppe rna med 1275 och krönts i Uppsal
a i maj 1276
krö nt huvud resp. krönt lejonhu vud infö rde han
troligen en ny serie
ingår liksom i fynden med Valdc- brakte ater med
bokstaven M . Eftermars yngre kronbr akteate r ~an man som källorna
talar fö r att Magnu s
anta att de n bör daten1s ull 1260- under de
första l'l ren inte haft konta let och dä troligen till dess fö rra troll över götala
ndska~en - i ett
del. Dess mellanställning mellan föredra g 1277
delas nket mellan
V<lldema rs äldre och yngre typer gör Magnus och
Valdem ar, där den
det möjligt att betrakt a den som. en senare erhåller Västerg
ötland och
huvudt yp mellan dessa tvl'l stad1er. Österg ötland
samt möjligen ytterD et motsäg s dock av att den endast ligare nligot
landska p - skulle de
är känd i ett mycket litet antal och ovan under
Valdem ar redovisade
frä n ett mindre antal stampa r, som kronbr akteate
rna med ett fönnod at
dli endast skulle kunna förklar as uncialt M under
kronan kunna ha
med att myntni ngen då av nl'lgon a t~  präglats av Magnu
s unde.r de första
ledning avbruti ts på ett mycket ti- ären. Det är
emelle rtid mycket
digt stadium : Det troliga ~ r e.melle r- tveksamt om
sli verkligen har varit
tid att den hgger nl'lgot v1d s1dan av fa llet och traditio
nellt verkar tronden större. mer nationellt baserad e skiften alltid
ha resulte rat i nya
myntni
ngen.
Bo~sta
ven B har anta· typer under hela
\\
den äld.rc ~T_~ede l
gits syfta pl'l B•rger J arl som_ dl\ tiden. Genom
ett fö rdrag 1maJ 1279
s
kulle
ha
inneha
ft
mynträ
tt. v1lkct har i alla fa ll Valdem ar avsagt sig sin
/1 -12. Birger Jar/ll .JB- 12661 l..ödöse
inte förefa ller orimlig t och som även del av riket
m ed [lem mynto rter Cll 1260och sin kungat itel, sedan
skulle stUmm a bra med en tän kt han medve rkat
1266? U . X VIII:A .
i ett misslyckat uppror året innan.
A v den nya serien med bokstav e n
M finns fyra olika typer, präglad e
dels efter svealän dsk (fig. 13- 16)
och dels efter götaländsk (fig. 17•
l
'
}
20) mynträ kning. E ftersom åtta
'· -....::
7
•.
~
mynthu s nämns i Magnus testame nte 1285 - Nyköp ing, Uppsala,
l 'l
l "{
•S'
•6
V~isterl'ls och Örebro i Svealan d
samt Jönköp ing, Skara, Skänninge
13 - 16. Mug11w l.adultls 1275 - 121)(). S 1·ealcmd. l'raglatlei resp.
Ö rebro. Nyköping.
och Södcrköping i Götala nd - har
Uppm/u och Viisterås? LL X .
de t också antagits att de åtta olika
typerna präglats pli dessa orter. För
tre av orte rna i Sveala nd kan de t
noteras att de har borgar medan den
fjtirde - Uppsala - kan a~tas ha
varit den främ sta myntor ten 1 Svea'l
land under hela den ä ldre medelti17
den. l Götala nd fanns borgar i Jönq~
1o
köping och i Skara (Gälak vist} första gången nämnda 1278 resp. 1272,
17 - 20. - ( iiiw/mu l. Priiglcule i resp . Skcuu. Jiinkiiping. Siiderki
iping och Skiinninge'!
medan Skänninge och/ell er $öder1.1. X V /1/: C.
köping säkerligen hör till de orter
dlir myntni ngen påbö rjats under

<~·~ a
.
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.
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Valdemar. Det som är förvånande
med dc mynthus som nämns i testamentet är att Lödöse inte är upptaget. Det skulle innebära att myntningen i Lödöse unde r denna tid
(tillt1111igt?) överförts till Skara. nftgot som lir svårt att förklara om inte
Skara samtidigt utvecklats till ett
förvaltningscentrum. Borgen i Uidöse Ur också omnämnd under
Magnus regering.
Om man antar att de olika typerna präglats på skilda myntorler
skulle dc hypotetiskt kunna fördelas
på följande sätt:

Svealand

Götaland

Nyköping
Uppsala
Västerås
Örebro
Jönköping
Skara
Skänninge
Söderköping

Frän Örebro finns ett myntningsunderlag till en brakteat med uncialt
M inom sHit ring, men det behöver
naturligtvis inte betyda att alla mynt
med denna typ är präglade i Örebro,
även om det har antagits här. l
övrigt bygger uppdelningen på fyndförekomst samt hur vanlig resp. typ
är. ställd i förhä llande till hur stor
betydelse resp. mynto rt kan antas
ha haft.
Tyvärr saknas även fö r denna period skattfynd frän Svealand, och
vid sida n av det åländska Getafyndet , som kan sägas inta en mellanstiillning, har vi därför endast götaländska fynd att utgä frän . Fynden
tyder p~ att de o lika typerna präglats parallellt. vilket skulle stödja
a ntagandet att de är präglade p~
o lika myntorter. Inom en del typer
förekornme r Uven bi tecken i fom1 av
punkter och deras betydelse är osiiker, men med tanke på att halten
troligen sänktes kraft igt under
Magnus regering, skulle de kun na
beteckna olika emissioner med olika
halt .

uncialt E (fig. 21-22). Bokstaven
har an t agit~ syfta på Magnu!> yngre
bror hertig Erik . som avled 1275.
och det skulle i så fall tyda på att
ha n förläna ts myntriitt . Eftersom
den med Magnus och hans bror Erik
in fö rda hertigtite ln kan s1igas utgöra
e n fort sättning på jarlinstitutionen
och dc två sista jarlarna Ulf Fasi
resp. Birger bevisligen resp. antagits
ha prliglat egna mynt. förefa ller det
rimligt att även hertig Erik skulle ha
gjort så. Med Ulgångspunkt från
skattfvnden. dä r E-brakteaterna cnda~t fö rekommer tillsammans mc.:d

U ncialt M inom strft lring
M inom slät ring
M inom strålring
Uneialt M inom slät ring
Uncialt M inom strftlring
Uncialt M inom slät ring
M inom strå l ring
M inom slät ring

M-brakteater och i stort antal, är
det cmt:llertid inte sannolikt all de
kan var:1sli tidiga att dc ka n ha prl\glats av he rtig Erik . Dc bö r i stället
dateras till tiden fö re och eft er 1280
och myntningen har av allt att döma
varit mycket omfattande. För niirvarandc fö refaller det dock inte möjligt att närmare kunna förklara denna myntning och vad bokstaven syftar p!l.

Sammanfattning
Uåde Valdemars och Magnus regeringar är hände lserika vad gUller
myntningen. Inledningen kan betecknas som en prövningstid i ordets
dubbla betydelse, då myntningen
få r en fasta re karaktär och man försöker finna en lämplig organisation
och utfonnning. I och med Magnus
kan man säga att myntningen funni t
sin slutliga form och är hUrefter enhetlig under hela regeringen.

®
---~

Myntherre?

'2.1

'l2.

l alla skattfynden med M-brakteater 21 - 22. Myntherre? Ca 1275- 1285?
ingär Uven en brakteattyp med ett Göwland. Mynton er? LL XVIII: /J.
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Denna utvecklingsfas sammanfaller uppenbarligen med en period dll
omorganiseras
statsförvaltningen
och Sverige övergår frfu1 att vara ett
landskapsförhund till att bli ett mer
e ller mindre enhetligt rike. Denna
tid av reformer, som inkluderade införandet av stäende skatter, krävde
också e n bättre tillgä ng pl\ mynt och
även om ska tt fy nden liven under
denna tid är (örhl\llandevis fä . visar
de många olika stampar som har använts att myntningen har utökats
mycket kraftigt under perioden. Ett
begrepp om att myntcirkulationen
också ökat kraftigt visar inte minst
fynde n från kyrkoutgrUvningar, där
mynt från den andra hl11ften av
1200-talet fö rekommer i en helt
annan utstrHekning Hn mynt från
den första hälften.
Det förefaller troligt att ett större
an tal mynto rter varit verksamma
under perioden. men att man från
början inte hade e tt enhetligt system
med speciella kännetecken för att
markera var olika mynt präglades.
Efterhand bör bitecken ha använts
för att markera detta för att slutligen
ersättas av en slirskild utformning
som bl. a. strälring eller sHit ri ng för
att markera var myntn ingen skedde.
Inrättandet av ett antal nya mynto rte r ledde också till att tillgängen
på mynt kunde sHkersUlllas i större
delen av lande t. Dc kungliga mynten blir nu dominerande Uven i östra
Götaland. som fram till mitten av
1200-talet totalt hade dominerats av
gotländska mynt. Gotland själv blir
härefter det enda omräde där myntningen inte sker i kunglig regi. Varför Gotland inte bcriirdes av myntreformerna under den na tid måste
bero på öns sjl'l lvstHndiga ställning
inom det svenska riket. Myntningen
där. som skedde efter en annan
mynträk ning lin pä fastlandet, har
uppenbarligen åtnjutit en speciell
ställning som !.äkcrligen reglerats i
någon nu förlorad traktat.
Under Valdernars regering är det
troligt att också Dirger Jarl utövat
mynträtt under en (kortare?) period
och under Magnus regering fö reko mmer e n myntning diir det är
o känt om de n sker i kunglig regi
e ller utövas av nägon annan person
e ller myndighet (kyrka n?).
Det finns mycket fl\ ko nkreta
"'bevis" fö r att myntningen under
Valdemar och Magnus Ladulås utvecklats som har skisserats ovan och
de antaganden som har gjorts här

bygger p!! e r~ tänkt u!ve~kling som
förefall er logtsk och nmhg om ":lan
tar hii n~yn till dc o lika pusselbuar
som finns. E n närmare genomgäng
av det material som existerar skulle
säkert också g..: m!lnga nya synpun~
ter på myntningen och _det är mm
förhoppning au i fr:un ttden k_unna
ge nomföra e n detalJerad s!U? te av
denna under detta mycket tn tressanta skede.

T iUägg:
Erik Gamby har påpekat att Lödösehus var bortpantat till Peder Porse
under Magnus Ladulås. Källan för
detta ä r Erikskrönikan. Det kan ha
betyde lse för frånvaron av -~dös~
bland dc mynthus som namns •
Magnus testamente 1285. Olaus
Petri niimner dessutom att Magnus
fick förpanta Lödösehus till den
danske kungen E rik Menved som
säkerhet för den skuld som Magnus
ådragit sig i samband med erövringen av s in kungakrona. Skulden pli
4. 000 lö diga mark sku lle avbetalas
med l 00 mark om å ret och det bevarade avtalet iir daterat 1278. Olaus
Petri omtalar även ett nytt fördrag
mellan Magnus och Erik där ?et
nämns e n !lrlig "sold'' om 200 lödtga
mark. Om de tta avser en fortsatt
avbetalningar av Magnus skuld
(r.lmgär e mellertid inte. När förpantningen av Lödöse upph<_>rde är
inte känt men den har å tmmstone
upphö rt före 13 1O.
Borge n G älakvist i Skam nämns
aldrig som säte fö r e tt själ_vständi~t
fögderi men källmatenalet ar
mycket magert unde r denna tid ~h
det ä r inte omöjligt a tt den under stg
haft de t förva ltningsområde som
senare låg under Ax~va ll a hu_s. Det
kan i sä fa ll ha vant na turligt att
under den tid som Lödösehus var
bortpantat i stililet förlägga myntningen till Skara.

Fo tno ter: Med giilaltindsk mynträkning avses den mymrllkning som till lämpades i vtistra Giitaland (Dalsland oc h V:lstcrgiit land) fram 1111

1290.
Med folku ngar av~es dc s. k. äkta fol kungarna som fr~n hörjan kan an tas
ha varit en lill och sedan en parubeteckning fiir en grupp stom1än som
bl. a. va r i oppo~ition till Birger Jarls
ä tt. som i historiebilc kc rna felaktig t
benämns folkungar.
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Agnus Dei i Bath år 1009
Vikingatidens historia är inte bara
historien om mynt, danagälder,
hande l och röveri, även om det
ibla nd kan synas så for dem som
arbetar med vikingatidens mynthisto ria. Fö r de myntproducera nde
lände rna, till exempel England, gälle r samma sak. Plundringarna. gälde rna och myntexporten till Skandinavien ä r till stor del av episodisk
kara ktä r. Vikingarna lyckades inte
under någon längre tid rubba det
engelska samhällsmaskineriet. Man
blir plimind om detta vid läsni ngen
av arbetet The Diplomas of King
lEthe/red 'The Unready' 978- 1016.

A study in their use as historical evidence (Cambridge Studies in Medieval Life & Thought Third
Series. Volume 13. Cambridge University Press 1980). Författaren är
en ung historiker frå n Cambridge,
S imon Keynes, för övrigt sonson till
den kände ekonomen J. M. Keynes.
Keynes har intensivstudera t e tt antal urkunder, "diplom", utfårdade
av de n e ngelske kung som främst
figurerar i samband med vikingarnas
attacker, Ethelred den vill rådige.
lErhelred the Unready. De t ä r e n
delvis he lt ny bild av Ethelred, eller
s narare av Ethelreds närmaste o mgivning, som Keynes presente rar.
Ethelred var som bekant kung av
England i 38 år, från 978 då han i
tolvårsåldern e fterträdde sin mördade ha lvbror Edwa rd, till 10 16 då
ha n 50-årig dog i London med den
segrande danska arm~n i hotande
närhe t av staden. En dramatisk början och e tt tragiskt slut. E the lreds
eftermäle har starkt fårgats av framställningen i Anglo-Sa.xon Chronicle. Avsnittet om Ethelred är skrivet mo t s lutet av kriget mot danskarna, efter 1012/13. Krönikö ren inser att kriget kommer att förloras
och ger Ethelred skulden. Kungens
lå nga regering ä r ett e nda stort misslyckande. Han saknar ledaregenskape r, han ä r handlingsfö rlamad.
han fö rs lösar landets resurser, han
ka n inte samarbeta. En annan mera
kyrkligt inriktad kö nikö r drar fram
o mständigheterna kring Ethelreds
tro ntillträde. Danskamas hä rjningar
är i själva verket Guds straff fö r
brodermordet en mansålder tidigare. Ä ven en modern historiker
som Fra nk Stenton ä r i sitt kända
126

verk Anglo-Saxon England inne på
samma linje : mo rdet hade begåtts
för a tt främja Ethelreds sak och
även om ha n själv var oskyldig skulle han a ldrig s lippa undan de psykologiska ko nsekvenserna. England
leddes under vikingarnas attacker av
en osäker människa, gnagd av samve ts fö re bråelser, helt ur stå nd till
det kraftfulla och konsekventa
ha ndlande som tiden i så ovanligt
hög g ra d krävde.
Beväpnad med drygt e tt hundrata l "diplom", några bevarade i origina l, de fl esta i avskrifte r, gripe r sig
Simon Keynes ve rke t an med att
röja upp i nästan l 000 års e nstämmig t. tyc kande om E the lred den villrådige.
E tt ''diplom'' e ller e n urkund av
det slag det här ä r fråga om gäller
nästan a lltid kunglig överlå telse av
jo rd egendom i kombina tio n med
me r e ller mindre omfattande privilegier. Mänga överlåtelse r var till
le kmä n som i gengilld betalade
kung~.n e n större summa i kontante r. Overlätelsema skedde i samband med witenagemot (rådsmöte)
på olika platser i landet. Keynes
visar a tt de o fta långa och ko mplicerade utskrifterna måste ha utförts av
pe rsone r i kungens o mgivning. Unde r he la sin regeringstid har Ethelre d uppe nbarligen ti ll sitt fö rfogandc haft en ganska o mfatta nde, flyttbar och väl funge rande kansliapparat
Överlåtelsehandlingar na var försedda med förteckningar på vi ttnen,
o ft a 20-30 perso ne r. Det är just
dessa vittneslistor som ger Keynes
det re dskap han be höver för att
kunna ge e n mera differe ntie rad bild
av Ethe lreds 38 regeringsår. Rangordningen ä r noga genomförd : på
den världsliga sidan :\r den lägsta
vi ttneskategorin m inistri, därnäst
ko mmer ealdormen och nä rmast
unde r kunge n athelings (prinsarna).
Pli de n andliga sida n är abbotar den
lägsta gruppen. därnäst ko mmer
biskopar och överst ä rkebiskopen.
Andliga och vä rldsliga befattningshavare har nästan uteslutande anglosaxiska namn. t ex LEOFRIC.
L YFING, GODWINE. WULFST AN. När urkunde rna o rdnas
krono logiskt och jämförs med vara ndra framträde r förä ndringar i per-

songalleriet Ministri befo rdras till
ealdorme n och abbotar blir biskopar. Några personer dör e ller
utesluts och nya kommer till. Vissa
personer följs åt i flera dokume nt.
Ge no m andra kä llor kan visas att
jus t dessa personer är släkt e ller har
nägo t anna t gemensamt intresse.
Stundom framträder konturerna av
ett maktspel i kungens närhe t.
Fyra perioder kan urskiljas. Först
förm ynda nide n fram ti.ll 984. Dc inflyte lserika pe rsonerna, de som har
den frä msta rangordningen inom sin
kategori, är desamma som under
fadern. kung Eadgar, och brodern.
kung E dward. Modem, drottning
fEiftryth, uppträder som vittne i de
flesta av dessa tidiga urkunder. Förändringa rna uppträder först i nästa
period, 984 - 993, då E thelred är i
20-årsåldern. Enligt Keynes ä r de tta
"de ungdornliga misstagens tid". Ett
anti klerikalt parti griper makten.
kyrkliga privilegier dras in och kyrklig egendom beslagtas. De n kyrkl igt
intresserade kungarnadem försvinne r frfi n vittneslistorna. Efte r perioden av misstag följer den "mogna''
periode n, då E thelred är mellan 27
och 40 å r (993- 1006). Ethe lred ä r
nu omgiven av g rupper av delvis
betydande personligheter, många
engagerade i en kyrklig reformrörelse.
Unde r den "mogna" perioden blir
vikingarnas attacker allt häftigare.
Ethe lre ds så hå rt kritiserade politik
att genom gUlder köpa England fritt
frä n hiirjningar var enligt Keynes
he lt rik tig om man ser till de samtida
förutsättningarna. Det välmående
England hade räd a tt beta la och
efter varje gäld minskade härjningarna just som beräknat. Den beryktade massakern på danskar på Sankt
Bric ius' dag den 13 november 1002
brukar framställas som e n närmast
sinnesrubbad regents grymma nyck.
Keyncs menar att krönikan på denna P..unkt i1r tendentiöst missvisande. Aven massakern måste bedömas
mo t bakgrund av den aktuella situatio ne n: den va r ej så omfattande
som fö rfattare n till den anglosaxiska
krö nika n vill göra gällande och den
hade brett folkligt stöd.
När det gäller an visa hur rik t
England i själva verket var i s lutet
av 900-talct och början av 1000-talet
har Keynes stöd av nya resultat från
numismatisk forskning. Den engelska myntningen va r som bekant
utomo rde ntligt välorganiserad med

ca 6-åriga giltighetsperioder för
varje mynttyp. På 990-talet dominerade Crux-typen. 991 och 994 års
gälder bör ha betalats i denna
myntsort En av de ledande engelska forskarna inom området, D.M.
Metcalf, beräknar att Crux-typen
präglades i mycket s törre kvantiteter än närmast föregående typ,
Second Hand, uppskattningsvis ca
40 miljoner exemplar mot ca 12 miljoner för Second Hand (BAR British Series 59, 1978; jfr British
Numismatic Journal 50, J 980 och
51, 1981 ). A v denna myntmassa gick
enligt Metealf bara ca l O % åt till
991 och 994 års gälder och av dessa
lO% spenderade vikingarna en del i
England. Den tidigare uppfattningen, att myntproduktionen kraftigt
ökar därför att mynten behövdes till
gälderna, skulle alltså vara felaktig.
Englands handelsbalans var positiv
och gälderna betalades av ett redan
existerande överskott av myntat silver.
Ethelreds sista levnadsdecennium
infaller mellan l 006 och lO 16. I
denna fjärde period når händelseutvecklingen sin tragiska höjdpunkt.
Redan 1005 - 1006 sker en olycksbådande förändring i urkundernas
vittneslistor. Namnen på några av
de mest förtjänta personerna från
föregående period försvinner. En
statskupp tycks ha ägt rum. A v de
tidigare makthavarna blir en mördad, två bländas, en döms förlustig
sin egendom. Segrare är en viss
Eadric Streona och hans familj.
Eadric, som från en obemärkt ställning snabbt avancerat till första
platsen bland ministri, blir l 007 ealdorman i Mercia, gifter sig med
Ethelreds dotter Edith. får främsta
rangplatsen bland caldormännen
och agerar närmast som en vicekung. Krönikan beskriver Eadric
som en förrädare - i slutskedet
byter Eadric mycket riktigt sida och
går över till danskarna.

l augusti 1009 kommer den fruktade jornsvikingen Torkel Höge
med sin flotta till Sandwich. Nu
följer olyckorna slag i slag. Ethelred
försöker avvärja katastrofen genom
en religiös manifestation i jätteformat. l staden Bath i sydvästra England utfårdar han en kungörelse om
allmän botgöring i tre dagar, den 26,
27 och 28 september l 009. omedelbart före Mickelsmäss den 29 september. Samtliga invånare i England ålades fasta på vatten och bröd.

Överst Ethelred, Crux, ca 991 - 997, London, Sweting. Hi/d. 2920. Underst
Ethelred, Agnus Dei, troligen 1009. Stafford, Alfwold. Hi/d. 3420. Skala 2:1.
Foto Jiiri Tamsalu, KM K.
Den sparade maten skulle skänkas
till de fattiga. Alla skulle betala en
penny var till kyrkan. Vidare skulle
alla invånare alla tre dagarna delta i
en barfotavandring. För dessa barfotaprocessioner, som skulle ledas
av präster, utarbetades ett särskilt
böneprogram. Man skulle börja
med Kyrie eleison och efter åtskiiJjga böner sluta med ett trefaldigt
åkallande av Agnus Dei. Botgöringen avsåg att engagera hela sam~.ället i motståndet mot vikingarna.
A ven myntningen tycks ha involverats genom prägling av e n särskild
mynttyp med Guds lamm, Agnus
Dei, på åtsidan, och bilden av en
duva, Den Helige Ande, på frånsidan.
Simon Keynes arbete om Ethelred och hans tid är en spännande
läsning. Tidigare väl kända fakta om
härjningar och gälder kontrasteras
mot den inre engelska politiken,
tidvis framgängsrik men ofta störd
av maktkamp och kupper. Keynes
visar övertygande att epoken Ethelred var mycket mera differentierad
än man tidigare förstått. Upplösningstendenser förekommer bara

mot slutet. Det kungliga kansliets
kapacitet är ett exempel pä Englands höga civi lisationsniv~ det fast
organiserade myntväsendet ett annat. De vackra Agnus Dei-mynten
speglar ett akut krisläge, men framför allt bör de ses som typiska produkter av ett för dätida förhållanden
ytterst välordnat samhälle, endast
tillfålligt skakat av invasionerna (rån
Skandinavien.

HÅKAN WESTERLUND
Mynthandel
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Kejserliga Myntet i S:t Petersburg i en svensk
reseskildring
Av lan Wisehn
Ofta kan man i äldre reseskildringar finna uppgifter av numi sma ti sk karaktär.
Helt oväntat gav dock ett verk om en
resa i Ryss land av Johan Fredrik Bahr
ovanligt mycket. Detta arbete, i två de lar, har följande titel: Anteckningar 0111
Ryssland tmder el/ vislllnde i Pl'/ersbur~:
nch e n utflykt till MMkwo . Stoc kholm
1838. Till dessa böcker hör ett särskilt
häfte. bestående av 6 planeher i tvärfo·
lie, med namnet: Utsigter af Petersburg
och M oskwa hörtmde till "Anteckning·
ar ... ". Böckerna är anonymt utgivna och
tryckta hos L. J. Hjerta.
Johan Fredrik Bahr föddes lO augusti
1805 i Visby. Han blev filosofie magis ter
1833 och anstä lldes kort därefter so m
bibliotekarie vid ryske ministern J. P.
van Suchtelens bibliotek. Resan till
Ryssland företog Bah råren 1835-36. År
1837 började ha n studera kemi, ett ä mne
som kom att dominera han s fort satta
verksamhet fram iill hans död i Uppsala
8 maj 1875.
Då Bahr reste till Ryssland styrdes riket av tsaren Nikolaus l (1825-1855).
som med en okuvl ig energi upprätthöll
självhärskardömet i dess mest ext rema
och frihetsfientliga form . Bahr märker
inte mycket av det neg~lliva i Ryssland
utan intresserar s ig fö r allt det nya och
beskriver Jandet i mer positiva drag. Hur
resan finansierades framg1\r ej av böckerna. Nedan följer Bah rs sk ildring av
Myntet och det ekonomiska livet i Ryssland på 1830-ta le t:
Uti fästningen. och midt emot kyrkan.
ligger Myntet. Man inkommer här. genom en korridor. i ett par stora rum.
hvarest guldet , som till en temligt stor
qvantitet innehålles i allt s ilfver frän Sibiriens bergverk. utskedas. Silfvenackor af utomordentlig storlek ligga här
manshögt uppstaplade i nera rader. Här
v oro ä fven sju stycke n platinadeglar af
mer än en alns höjd. Dc voro ganska
tunna och fulla med stora b ucklor slagna
i dem. En sådan degel är ganska dyr,lika
mycket för s vå ri gheten att a rbeta plati·
nan. särdeles i så s tora dimens ioner, som
för metallens höga pris.
Chefen för inrättningen. som hade den
godheten föra mig dit. sade. a tt en sådan
degel kos tar J20,000 rubel. Ut i s kåp lågo
guldtackor. Dessa utgjorde ha lfva årsin·
komsten i guld frä n kronans bergverk i
Sibirien . Jag räknade dem: de voro till
antalet 63 eller 65. hvilketd era minne s
jag ej säkert. hva rdera väga nd e 2 pud *).
Härifrån kommer man genom en an ·
nan korridor in i mynt sa larne och de sH rskilda rummen för metallplåtames valsning, u tklipp n ing och myntpjcscmas
prägla nde. Arbetaren e gå nakna. endast
med skjortan på s ig. del s för att förekom-
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ma tjufnad . dels för den sta rka varmen
från ugname och ängmaschinen. som
drifver det he la. Golfvet i alla sa larne ä r
ett fint galle r, så att bitar af ädel metall,
som råkat fastna under fötterna, ej mll
utsläpas, utan nedfalla ge nom Öppningarne. Det var arbetames middagss tund.
niirj;~g kom: maschineriet stod stilla . endast e lden pustade und er ugnarne. Men
när timman var slut. gjorde man mig uppmärksam på den tys tnad . med hvilken
ångmaschinen s kulle förriitta sitt arbe te .
Nä r d et sto ra s viinghjulet först kom i
rörel se. hördes för de tre e ller fyra fö rsta
omgå ngarne en dallring. så ' om pi\ våra
ångfartyg. men sedermera kunde örat.
lyssnade det a ld rig så uppmärksamt. ej
uppt äcka minsta ljud. Detta stora hjul af
en ofantlig diameter drifver a ldraminst
tjuge sä rsk ilda masch incr. förde lade i
flera salar. Deremot var ~ l arnret afmyntstamparne under sjelfva preglingen
odrägligt. Jag hade ö ns kat till byta mig
några af dc rubler. som då preglades u n~
der mina ögon, men den embetsman.
h vilken detta niinnast rörde . var ej till·
städes. l stii llet lick jag byta några ex·
emplar af medaljen iifvcr Alcxanderko·
lonnen. Jag siiger IJyt t' och ej köpa.
Dessa medalj er äro af s amma storlek
som s ilfverrubler. något större ii n vfara
tvåriksdalerss tyc ken. Såsom ii rnnade a tt
med tiden b li fva gånghart myn t. i likhet
med si lfve rrublc n. gliila de. såsom denna. 3 rubel och 75 kopek. daaru man i
böljan hos vexlare fick betala dem med
6 . 8. till och med JO rubel. Pil myntet tar
man så må nga man behagar till det förra
priset. men endast genom byt(' med sil f·
verrublcr.
Ryska rikets hufvudrn yn t iir rubeln.
Na mnet komme r af <:tt ry skt ord mhi(j.
som betyder afhugga. Rubeln bestod
nemligen i de iild sta tider af e n s mal s iJf.
verstång. af h vilken man vid handel afhögg mindre bitar efter bchofvc t. liksom
man gjorde med de hiir i Sverige i jorden
funna ringar af tjock guld- e ller silfverträd, i flera omgångar lindade i spiraler,
af hvi1ka ett stycke vid någon utbetaln ing afbröts. Dessa ringar, troligen burna
kring armen. voroden tide ns taskböcker. Rubeln åta var förd d ad i lO ~:ril'lltl.
Denna benämning hiirkdcr ~ig från ett
annat rys kt ord J:ri•·a. hvilket betyd er
hal sskinnet af något mindre djur. så som
hermelin. må rd. ekorre o . s. v. Dessll
skinn företrädde nemligen penningar~
s täl le. Rubel n utgör. ~;h orn det sades.
mynt-enhet en. Men niir papper borjade
utgifvas. steg och sii nkt c ~ig kursen ömsevis. hvarigenorn den ursprungliga. el·
ler s ilfverru beln fick ett olika viirue med
pappers rubcln . Nu iir detta viirdc s tad gadt. så att rubeln i silver fö rhfi lle r sig till

Johan Fredrik Balrr. Pennteckning fr/m
1852. Kungliga Biblioteket. Reprofoto
Jii.riTamsalu, KMK.
den i papper, sllsom 3.60: l. T ill detta
pris, nemligen 3 rube l och 60 kopek, utger och mottager kronan s ilfvc rrube ln.
Men uti olika landsiindar har dock si Jf.
verrubeln ol ika kurs. J Finland . der man
dock ej gerna mottar guld elle r s ilfve r
(sve nska bankosedlar äro der det begärligaste myntcll gäller den 3.60: i Petersburg deremot s tär den 3.75 ~amt i Mos k·
va 4.20. Detta gäller om ~märrc beta!·
ningar samt vid vexlingar af ~ilfver mot
silfver i olika mynt sortcr. Papperet är
dock begärligare ii n s ilfrct. och blir i all·
mänhet allt dyrare och dyrare. ju Iii ng re
man kommer från hufvuds tadc:n. Gu ldet
deremot är i vanpris och i Petersburg och
Moskva tar man ej genw mot detsamma.
Gu ldmyn tet består afheht och hal f va Jm perialer. Den förre iir numera sii ll synt:
jag såg den aldrig me r ä n en enda gli ng .
då man i th~at~rluckan gal' mig en siadan
tillbaka i vcxl ing. Den he la imperialcn
gäller 38 pappersrubel och den halfva 19.
De s kulle. efter på skriften. gii ll a. den
förra 40 och den sednan.: 20. Fiiröfrigt
brukas dukater. biltic holliinds ka och de
till samma värde s lagna rys ka.
Dl\ man i Petersburg vcx lar papper
mot guld (år 1836) erhå lkr man 6 pro·
cents agio. men endast 4 1/2 procent. d{a
man vex lar silfver. l t- lo skva itr s kitnaden ännu större. ty der Jemnas mot JOO
ntbel i papper J 17rubel i guld. Men den,
so m man tvcker. stora vinsten ii r endast
inbillad: ty silfverrubel n gii ller der. såsom förut näm nd es . 4 ruhd 20 kopek och
halfva impcria lcn 22 i s tiil lc t fiir 19. Det
klingande mynt. som bcgiirligast motta·

ges både i hufvudstäderna och i provinsen, är platinamyntet. emedan det harett
bestämd t och lika värde öfverallt. nemiigen den hela platinadukaten 24 och den
halfva 12 pappersrubeL Det började ut gifvas 1828. och är nu i allmänt omlopp.
Man löper dock mängen gång fara att
misstaga sig. emedan platinadukaten är
till storlek och färg ganska lik ett enkelt
rubclstycke, och man således lätt af förseende kan utgifva mer för mindre. Derföre bör man nyttja en börs med dubbla
rum: det ena för guld och platina. det
andra för silfver.
Jag nämnde vexlare här ofvanföre.
Dessa utgöra en särskild! klass af smärre
köpmän. hvilka uppköpa guld och silfver
efter kronans pris. och sedan hålla det
allmänheten tillhanda i deras bodar mot
en vinst av 15 kopek på silfverrubeln.
Denna vinst af omkring 4 procent skulle
i en vanlig minuthandel , ty en sådan iir
den dock, icke vara stor. men genom den
oupphörliga omsättningen förvärfva sig
dessa vexlarc inom kort tid en betydlig
förmögenhet. de äro, med ett eller annat
undantag. lifegna. samt tillhöra till en
stor del dc förenämnde Raskolnikemes
sekt. och siirskildt Origenistemes afdelning. Den grymma stympning. som
dessa underkasta sig, är visserligen vid
strängaste straff förbuden , men, oaktadt
förbudet och straffet. verksti\llas dessa
operationer talrikt. Jag tror. att egennytta har lika stor del häruti, som religionsfanatism: ty en sådan menniska. befriad
från sjelfva tanken och möjligheten af ett
familjl if. kan hädanefter helga hela sin
varelse och alla sina krafter endast och
allenast åt samlande af penningar.
Ett pud är lika med 38 s venska skålpund.

*)

Balt-Nytt
Vi har under åren efter andra
världskriget fått i skilda sammanhang uppleva, hur ivrigt personer,
födda i de tre fria baltiska staterna
eller ättlingar till dem, slår vakt om
sin egenart och sina traditioner, var
de än bor i den fria världen.
Vi kan nu meddela, att den 15
september 1983 grundades en numismatisk förening (The Larvian
Nwnismatic Society), som skall ägna
sig åt att öka det numismatiska kunnandet orn Lettland. Föreningen ger
ut Journal of The Larvian Numismatic Society.
Årsavgiften är $12,50 för personer, som ej är bosatta i USA eller
Canada. Föreningens adress är 2022
Ottawa Lane, Houston, Texas
77043, USA.
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Hertig Magnus av Östergötland mynt
Den synnerligen intresserade numismatikern Hans Mcnzinsky i Göteborg hade i samband med sin forskning rörande Karl IX:s mynt ~n led
ning att anskaffa fotostatkOpl~)r av
vissa handlingar berörande mynten
under slutet av 1500-talet frän Riksarkivet. Sedan dessa renskrivits,
översUnde han för visst samarbete
handlingarna till mig. Bland dessa,
som huvudsakligen berörde 15()().
talets slut, fanns emellertid en avskrift av några av E rik XlV:s förordningar i smärre delar. I utdraget
av förordningen frän 1563 förekommer följande passus: "Ibland thesse
- 63 åhrs Klippingar finn.~s några
som Hertigh Magnus till Ostergötlanclll lät slå och hafwe tuä preekor
på huar sidhan om Cronan och håller Marker v t hi fijn .......... - 8
lod h." Notisen Ur givetvis utomordentligt märklig. Det tir inte första
gången den citeras. l Numismatiska
Meddelanden XX har Axel Wahlstedt något redogjort för Sveriges
mynthistoria under konung Erik
XJV :s regeringstid. Han llimnar
därvid en fyllig litteraturhänvisning
och anför sedan:
Konung~ns andre broder Magnus
hade fått Ostergötland till hertigdöme.
Han svnes vara den ende af hertigarna,
om hvilken man synes äga rätt att påstå,
att han , om ock troligen i ringa utsträckning, be,.gagnat sig af rättigheten att slå
mynt. A 1563 års myntordning skall
nämligen finnas en anteckning, hvari
uppgifves. att bland de enligt densamma
slagna klippingarna en del. utmärkta
genom tvenne punkter på hvardera sidan af kronan. äro slagna af hertig
Magnus. Brenner uppger, att dessa
klippingar samtliga varit af 16 öres valör.
Klippingar. bärande det nämnda kännemärket, uppgifvas af Stiernstedt hafva
blifvit bevarade till vår tid, ehuru de äro
ganska sällsynta. Själf har jag genomgått
Kungl. Myntkabinettets hela samling af
Erik XIV:s klippingar utan att lyckas
finna något enda sådant exemplar. De
ifrågavarande klippingarna torde böra
anses slagna i Vadstena, där hertig
Magnus hade sitt hufvudsäte.

mone t:c cudend:.c jure. sed tamen sub
nomine E riei. gaudebat.
(l översättning innebär detta: "Detta

l mynt) skiljer sig knappast från det föregående ]Erik XIV:s 16 öre klipping),
bortse tt frän att det har två punkter till
höger och vänster om kronan. De anger,
som framgår av Erik XIV:s myntordningar, att denna sorts myn.! präglats år
1563 av hertig Magnus av Ostergötland
för att de skulle kunna skiljas från andra
mynt ]dc andra mynten ]. Han gladde sig
nämlil!en åt sin rätt att - om än under
E riks 'i'-.amn - slå mynt. ' ')

Vad Brenner menar med att det
skulle framgå av Erik XlV:s myntordningar är helt dunkelt. Så är ej
fallet med dem som bevarats.
Stiernstedt, som också åberopas
av Wahlstedt, hänvisar i sin tur
(Numismatiska Meddelanden l, s.
52) till Erik Jöransson Tegels historik över Erik XIV. Detta är sätillvida en felaktig hänvisning som på
angivet ställe endast hertigarnas
allmänna rätt att prägla mynt beröres. Stiernstedt påstår, att sådana
klippingar fortfarande finns bevarade. Detta. försäkrar Wahlstedt, är
ur hans synpunkt fel.
Den sagda notisen har vi underställt Yngve Almer, som framhåller,
att ej heller han iakttagit några sådana klippingar.
I och för sig vore ju en sådan
prägling inte otrolig, då hertig
Magnus likaväl som sin bror Karl
kunde ha utövat sin mynträtt, som
han, på i övriga Europa inte ovanligt
sätt, tillerkänts.
Det kan ifrågasättas, om inte författarna till Sveriges mynt 15211977 i en ny upplaga, gärna i not,
bör anmärka på det berörda förhållandet. Den omnämnda hertigliga
myntningen hör till ovanligheterna
och utgör ett intressant inslag i
mynträtten under 1500-talet.
Ernst Narhorst-Böös

Brenner, som ju åberopas, anför i
sin 2:a upplaga 1731 , s. 82:
l-lic å priori haud differt, nisi quod
gemina exh ibet, hine inde a dexterii &
sinistrå coronre parte, puncta, qure indieant, ceu me docent constitutiones
monetari;e Erici XIV. hujus generis
nummos Anno 1563 auctoritate Magni,
Ostro-Gothia: Ducis, fuisse percussos, ut
a reliquis discriminarcntur. Hic e nim suo

Martin Luther King
den store fredskämpen, har hyllats
även i medaljens form. Februarinumret av The Numismatist publicerar ett antal sädana medaljer.
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Björkenäsfyndet från Värmland och myntcirkulationen i
Sverige vid 1100-talets slut
Av KennethJonsson
Från tiden omkring 1200 finns ett
flertal skattfynd frän östra Svealand
och västra Götaland som har mvcket att berätta om myntcirku'tationen i olika delar av Sverige. De är
inte minst intressanta genom att de
är de första skattfynden frän medeltiden inom dessa områden, eftersom
de närmast föregående är mer än
hundra år äldre och nedlagda under
slutet av vikingatiden. l nedanstående tabell markeras vilka olika områdens och länders mynt som förekommer i dessa fynd och två norska
fynd tas även med som jämförelse
(Th. = Thordemans fyndförteckning, se litteraturlistan sist!).

Tabellen ger ett talande belägg
för olikheterna i myntcirkulationen i
två olika delar av Sverige vid tiOOtalets slut. I östra Svealand (och
södra Norrland} dominerar de lokalt
präglade brakteaterna helt över ett
mindre inslag gotländska mynt. I
västra Götaland (Dalsland och Västergötland) domineras myntcirkulationen av norska, tyska, engelska
och gotländska mynt och med ett
mindre inslag av svealandsbrakteater och lokalt präglade götalandstyper. Till samma myntcirkulationsområde får sydöstra Norge med Bohuslän (som då hörde till Norge)
räknas. Beträffande gränsområdet i
Svea- Göta- Gotland land land

l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Generalsbacken, Uppland (Th - )
Gillberga, Uppland (Th -) ·
Mackmyra, Gästrikland (Th 2-3)
Södermalm, Södermanland (Th l )
Blidsberg, Västergötland (Th - )
Kock hem, Västergötland (Th 20)
Arbol, Dalsland (Th 23)
Naverstad, Bohuslän (Th 21)
Dreli, Hedmark, Norge (Th 22)

I mitt och många

Norge Tysk- Eng·
land land

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

västra och mellersta Svealand mellan de två olika myntC-irkulationsområdena vet vi mycket litet om
vilka mynt som var i omlopp vid
denna tid.

andra bibliotek av numismatisk
karaktär finns boken Inledning 1ill
närmare kunskap om swenske mynl
och skådepenningar: från början och
Ett fynd från Lerbäcks sn, Niirkc,
intil dess swenska spiran lemnades af
Konung Håkan Magnusson. Den är innehöll uppenbarligen enbart gotförfattad av Adolf Modeer, vars liv ländska mynt präglade ca 1140och leverne samt författarskap finns 1210/20 och kan alltså tillhöra den
närmare beskrivet i Th. Högbergs här behandlade tiden men kan ockbok Svenska numismatiker under så vara yngre eller betydligt äldre.
Ett tidigare inte uppmärksammat
fyra sekler.
För den som är intresserad av fynd som gjordes 1853 i Björkenäs.
svensk numismatisk bibliografi kan O. Fågelviks sn, Värmland, kan
jag berätta, att i arkivet hos Det emellertid ge en hel del viktiga kunkongelige Danske Videnskabernes skaper. Det är tyvärr endast känt
Selskab finns ett opublicerat manu- från en mycket bristfällig beskrivskript om 8 sidor, av Modeer daterat ning i Kungl. Myntkabinettets inden 30 oktober 1790 och betitlat ventarieförteckning, eftersom mynNågre Konung Magni den Godes ten själva redan tidigt fördelades på
Mynt, kåneligen beskrifne. Manu- de systematiska samlingarna på
skriptet anmäldes i sällskapet den 3 resp. länder utan att inventarienumdecember 1790 och remitterades till ret antecknades. Skatten bestod av
den danske professom S. Th. Thor- sammanlagt 46 mynt och av dessa
lacius, som avgav ett yttrande, vilket var 7 brakteater medan 39 var tvålikaledes förvaras i sällskapets arkiv. sidiga. Den enda beskrivna brakteaten kan bestämmas till Knut EriksNUF son 1167-1196, Uppsala, LL !:A:

130

l. Knut Erikssons (l/67- 1196) Svealandsbrakteat av den typ som ingick i
Björkenäsfyndet.

2. Tyskland, Miinster, biskop Burchard
( 1098- 1118). Penning av den typ som
ingick i Björkenäsfyndet.

x

x

x

1

7d/9a-h/ IO (fig. 1). Om brakteaterna i övrigt sägs på två olika stlil·
len:

a) '"7 brakteater fr. 12 årh. derav 3
frgm"
h) " Sju små bitar odugliga"
A v detta kan man sluta sig till att
åtminstone några av brakteaterna
var små, vilket i sin tur tyder på att
de var norska eller möjligen gotländska eller från Lödöse.
A v de tvåsidiga mynten är ett
tyskt beskrivet mer i detalj och det
kan bestämmas till Miinster, biskop
Burchard 1098 - 1118 (fig. 2).
Om de återstående 35 tvåsidiga
mynten sägs endast att 6 var fragment och att flera va r präglade för
(Tyskland) kejsar Fredrik I (11521190), kung Henrik Il (1154-1189)
av England och ärkebiskop Hildolf
1076-1079, av Köl n (i Tyskland).
De uppgifter som finns om B jörkenäsfyndet överensstämmer med
andra ord väl med vad vi känner till
om sammansättningen i de tidigare
kiinda fynden från västra Götaland
och sydvästra Norge. Nedläggningstiden kan också sättas till l 100-talets
slut eller omkring 1200. Det kan
också noteras att den enda kända
typen - fler kan naturligtvis ha funnits - av Knut Erikssons svealandsmynt i fyndet även finns i Kockhemoch Årholskatterna liksom i Dreli-

fynde t och de n först på 1220-ta le t
nedlagda skatten från Biinsto rff i
norra Tyskla nd. Denna starkt degene re rade typ finns i ett fle rta l varia nte r och t illhö r slute t av Knuts type r. Ma n kan e ndast spekule ra om
B jörkentisexcmpla re t ko mmit d ire kt frå n östra Svea la nd e ller via
väs tra Göta land där anna rs ju a lla i
fynde t före ko mmande type r fanns i
c irkula t ion.
Kiilnmynte t frå n Hildolf 10761079 är ovanligt tidigt fö r a tt förckom ma i e tt så sent fynd som Björkenäs och ge_r en kontak t bakå t ti ll
vikinga tiden. Eftersom Kölnpenningens vi kt var oförändra d unde r
myc ke t lå ng t id ka n de n d ock ä ve n
ha hfl llit s ig kva r i cirkula tio n i
Kö lno mrMe t unde r lå ng tid.
Inklusive ö vriga de lar av Sve rige
som inte beha nd lats här skulle e n
indelning i o lika myntcirkula tio nso mråden ku nna gö ras som belyser
förhå llandena vid 1100-talets slut
(fig. 3). Väst ra Gö ta land har upp-

enbartigen haft e n utvecklad handel
med bl.a. ut la nde t. medan ko nta kterna me llan östra Sveala nd och övr iga område n och ut la ndet va r it beg ränsade och östra Götala nd haft
livliga kon ta kte r med G otland.
Litteratu r:
Oe rghaus . P. , Die ä lteste n Miinze n MOnsters. Commentationes de
numrnis saeculo rum IX - XI in
S uecia re pe rtis, del Il. Stockho lm
196().
J onsson, K., Ö vergångsskedet
mellan vikingatiden och medeltiden
ca 1050- 1200 och uppkomsten av
den med e ltida myntningen i Sverige
(NNU M 1984).
LL - Lagerqvist, L. 0., Svens ka my nt under vikingatid och med e ltid samt gotländska mynt. Stockho lm 1970.
Thordema n. B. , Sve riges medelt idsmynt. Nordisk Ku ltu r XX IX.
S tockho lm 1936.
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Swedenborgare som kolonisatörer i Afrika
A v Ian Wisehn
Alltifr~n

mitten av 1700-tale t hade
Emanuel Swedenborg ( 1688- 1772)
i sina skrifter meddelat uppenbarelser om ett Guds älsklingsfolk. en
mild ras av barnmänniskor med speciell fallenhet för den swedenborgska kyrkans religion. Och det folket
var enligt Swedenborg afrikaner. På
en kartskiss över Afrika hade han
till och med utmärkt deras hemvist. i
vä rldsdelens mittregion. På det sätte t riktade han sina läsares och anhänga res - och de va r många både i
och utanför Sverige - uppmärksamhe t på de svartas kont ine nt och stä lldc fram i nytt för klarat ljus en ras,
som annars i århundraden blott betrak ta ts som handelsvara av Europas nationer. Han kom därigenom
a tt bidra till den antislaveri-och antislavhandelsröre lse. som mot slutet
av å rhundradet växte sig stark,
fra mför a llt i England.
Hos Swedenborgs sve nska lärjungar löpte dessa två motiv drömmen om det nya Je rusale m i
det inre av Afrika och filantropisk
nitii lskan för Slavhand Jens bekämpande - samman. Man ville göra e n
direkt praktisk insats. År 1776 publice rade swedenborgare n Ulrik Norde nskjöld en Aflwndling om nyuan
för S11crige af handel och nybygge i
Indierna och på Africa. Den är sakligt-ekonomiskt hå llen, me n det
framhålles uttryckligen att den tilltänkta svenska ko lonien bör skilja
sig från andra makte rs genom den
hänsynsfulla och kristliga be handlingen av landets egna invånare. En
Afrikaexpedition plane rades av
överdire k tören i kontrollverket Carl
Bernhard Wadström {1746-99).
Wadström blev 1769 a uskultant i
Bergskollegium och sändes 1774
hemligt till Tyskland, där han tillägnade sig solingesmidets he mligheter och värvade smeder från Solinge n till Eskilstuna. År 1779 blev
ha n direktör för armens kirurgiska
instrume ntverkstad och 1782 överdirektör för Ko ntroll vt'rket. \Vadström hade tänkt sig en svensk swedenborgiansk koloni vid Afri kas
viistkust. Sedan denna plan gått om
intet, deltog han 1787 i en av Gustav
Il l bekostad Afrikaexpeditio n. Syfte t denna gäng var att studera slavha nde ln och rekognoscera för den
planerade kolonin. Det var Afrikas
132

Bild l
Emanuel Swedenborgs porträtt i
Lea Ahlborns version av å r 1858.
Slagen av Svenska akademien i silvet och mäter 32 mm i dia meter.
Hyc ke rt l, s. 237 nr 3.
Skala 1: 1 FotoJiiriTamsalu. KMK

Biltl3.
Sierra Leonc kompaniet Hit prägla
mvn t åre n 179 1. 1797 och 1805 i valörerna l dolla r. 50. 20. JO och l
cen t i metallerna silver och koppar.
Dollarmyntet avbildas här.
Skala 1:1 FotoJiiriTamsalu, KMK.

Biltl2.
Carl Bernhard Wadström
Å tsidan visar Wads tröms bröstbild i
vlinstcr profil med on~skriften CAR.
BERN. WADSTROM DIRECf.
SUPR . på e n upphöjd kantra m. Vid
halsavs kä rningen siganturen L. A .
(dvs Lca Ahlborn).
Frä nsidan visar en afrikan sitt:mde på e n k ulle vid sidan av en palm
(palme n proportionellt liten i jämföre lse med mannen) läsande e n bok.
l bakgrunden finn s mindre ku llar
och e n palm samt på höger s ida e n
st rålande sol. Vid mannens fötter
ligger sprä ngda bojor. Överst i halvc irkel texten: LIBERTAS MERITIS EST M IHI FACfA TUIS (Frihe t har kommit mig till del genom
dina förtjän ster) och i cxerguen:
JURIS HUMANI ARDENS DEFENSOR OB. MDCCXCJX (En
brinna nde fö rsvarare av miinniskovärdct dog 1799).
Medaljen lir präglad i silver på
mynte t och mäter 31 mm. Den utgavs av Svens ka akademien å r 1860.
H yc kert l s. 329 nr l.
Skala l: l Foto J iiri Tamsa lu, KMK.

naturrike domar. knappast dess folk. 011 Co!onisarion. panicularly opplied
som låg Gustav III om hjiirtat. Han to t/te Wesrem Coast of , \frica . ..att
visade vilka fördelar han vän tade sig kungen ti lskatlc guld, mina förträffav före taget genom att utse två na- liga reskamra ter älskade naturveturfo rskare att de lta i resan. nämli- ter1skap. och jag äls kade kolonisagen mineralogen Carl A xel Arrhe- tio n . ..
Genom L udvig XVI:s förmedling
nius (1757-1824) och naturforskare n Ande rs Sparrman (1748- 1820). fick svenskarna fri överresa till Af..Sanningen lir'·. skrev Wadström i rika med ett av franska Senegalsin l 7lJ4 i London publicerade Essay kompaniets skepp. l Senegal lärde

man känna d e n franske guvernören.
sla vhandeln och ett stycke av Senegalkustc n. Den fra ns ke guve rn ö re n

Bild 4.
Po litike rn
Willia m
Wilbcrfo rce
fra mt vinga de e n lag om slavhand e lris avskaffande å r 1807. G. F.
Pidgeon utförde samma å r e n medalj ö ve r de nna hä ndelse p räglad i
bro ns me d en dia me te r av 36 mm.
Å tsida n visar i fö rgrunden e n euro pc som räc ke r fran1 hande n till en
afrikan . I bakg runde n finns hyddor
samt arbetande och dansande afrika na. Ö ve rs t i ha lvcirke l: W E
AR E ALL BRETHREN samt ned e rs t i exergue n: SLA VE TRADE
ABOLISHED BY GREAT BRIT A IN 1807. U nde r te xte n finns signa turen: G . F. P.
Fr:l nsida n ha r e n ara bisk text som
i ö ve rsättning lyder: SLA VHAND E LN AVSKAFFADES l E NGLAN D Å R 1807 l SU LTAN
GEO R G lll :s T ID PÅ H ANS
KRISTLIG A
BEFA LLN ING
(översättning utförd av Be ngt E.
Hoven). l e xe rgucn under två korslagd a . palmblad finn s e n ara bisk
text som översätts med SANNE RLIGEN AL LA Ä RO BRÖ D E R.
U n de r d e n arab iska texten s ignaturen J . P. Fec it.
We yl, nr 6752 pi. XLIII. Whiting,
s. 162 - 163.
S ka la 1: 1 FotoJliriTam salu. KMK.

dc 13ouftle r riktade Wadströms intrc sse pä Sie rra Le onc som de n bästa pla tsen fö r e n svensk kolo ni . Han
lovade fö rse svens karna med ett
s ke pp för en unde rsökningsfärd dit.
Just dä blev han e mellertid hemkallad. och pla ne n gick i stö pe t. Rykte na börj ade nu gå o m krigsutbrott
m e llan Fra n k rike och Sto rbritannie n , och sve nskarna beslö t å te rvända
till E uropa. E ft e r de Bo uffle rs avresa be mö ttes svenskarna inte helle r
m e d samma välvilja som fö rut av
fransmä nne n. l hö rjan a v 1788 lämnad e dc Sc negal; inge n a v d em ätersäg Afrika.
V istelsen d ä rne re hade bara varat
tre m å nad e r. och man hade ju inte
lyckats komma någon längre sträcka
ute fter kusten e ller in i landet - i Bild5.
varje fall inte lä ngt nog att finna d et År 1930 lät Kungl. Vete nskapsakanya J e rusale m. Vad var slutresulta- demie n prägla e n medalj över A dam
te t? Spa rr ma ns och Arrhe nius ve- A fze lius i silve r med e n diame ter av
te ns kapliga utbyte tycks ha varit 30 mm . Ko nstnä r var E rik Lindringa, de har inte publice rat några be r_g.
Atsidan visar Afzelius vänstra
rö n frå n resan. Det viktigaste resulta te t a v resan var d e n kunskap om pro fil me d o mskrifte n ADAM.
slav ha ndeln som Wadströ m fick i AFZ ELIUS . MEDICAE . PROAfrika. Wad strö m fick tillfälle att F ESSOR. U PSAL. NAT. MDCCL.
yttra sig i frågan inför unde rhuset i OB . MDCCCXXXVll (Adam AfLo ndon och infö r den brittiska rege - zc lius medecine professor i Uppsala.
rings kommitte~~ som be h a ndl~de Fö dd 1750. dö d 1837).
Frå nsida n visar tvä ko rslagda
slave rifråga n. Ave n Spa rrm ans vlltncsm l\1 \:ar viktigt, inte minst på s tå nd a v de n e fte r Afzelius uppkalgrund a v de t anseende han å tnjöt lade väx te n Afze/ia africtma. l kraninom vete nskapliga kretsar, för att sens öppning ö verst, e n sexuddig
vä nda strö mme n till fö rmå n för a nti- s tjä rna. Inuti kransen texten : DISC IPU LUS LI NNAE I PIUS. FIs ia ve riste rna .
D E LISOUE
PRAECEPTORE
Sve nskarna var inte d e fö rsta som TALl . DIGNUS samt med mindre
intre sserade s ig för Sierra Leone. te xt SOCIO MERITISSIMO REG .
SCIENT.
SVEC.
R ed a n 1783 ha de brittiska rege - ACAD.
ringe n sänt e tt a ntal i Eng la nd fri- M CMXX X (Tillgive n och trofast
givna slava r till Sie rra Leone, för att Ji.irjunge t ill Linne . Vä rdig en sådan
förhindra a tt dc drev sysslolösa och lärare . Kungl. Svenska Vete nskapslag lösa på Londo ns gator och för att akademie n (tillägnade) sin högst
å te rpl a nte ra de m i de ras ursprungs- fö rtjänte medlem (de nna medalj)
ko ntine nt. Resulta t va r dä ligt pga 1930). Nederst. unde r kra nsen , fö rb rist på pla n. fullgod ledning, sto r djupat: AFZELIA.
d ö dlighet och låg moral. Id ealister i Wahlstedt s. 87 nr l.
London försökte rädda företaget. Skala 1:1 Foto JliriTamsalu , KMK.
E tt Sierra Lcone-sällskap bildades.
och i d ess styre lse inträdde Wad- ska rna tyc ks ha undgått tropiks trö m. Nä r siillskapet i decembe r fe bern.
179 1 slindc ut sin första trupp av
A fzelius ( 1750- 1837) var till börkolo nisatö rer. fanns i de nna också jan docent i österländska språk i
e n grupp sve nska r. så gott som alla Uppsala me n ble v snart en av Linav de n swed e nborgska kyrkan. nes mest lovande lärjunga r. Å r 1789
Bla nd d e svenska Afrika-rese närer- had e Afzelius ko mmit till London
na mä rks August Norde nskjöld (mi- fö r att odla sin vetenskap. Där korn
m:ralog). Jakob Strand (koloni- han snart i kontakt med Wadström
styre lse ns sekre terare ). D. W. och Nordc nskjö ld. När så Sierra
Påde nhe im ( löjtn a nt) och Adam Leo nesällskape t önskade skicka en
Afzelius (b ota nist). Ingen av sven- naturalhisto rik e r med sin fö rsta ex133

pedition för att systematiskt utfors~a landets naturtill gångar och möjligheter föll valet på Afzelius. Han
kom att samla örter och frön som
sändes . till England och Sverige.
Forsknm gsarbet et stördes av sjukdomar och av en attack från en
fransk nonavd elning som bombar derade staden Freetow n i Sierra
Leone - krig rådde mellan Storbritannien och Frankri ke. Huset som
A fzelius ~odde i blev sönders kjutet,
hans samhng ar vräkta huller om buller. trädgår den ödelagd . flera av
hans manusk ript förstörd a. Afzelius
återupp tog sitt forskn ingsarbete,
samlade växter och djur i sitt torftiga. grästäck ta trähus, gjorde exkursioner till olika negersta mmar och
studera de etnogra fika. Med sina rika samlingar återvän da han till Europa 1796. Först i London , sedan i
l!Ppsala äg~ade han sig åt att ordna
sma kollektiOner och att lägga upp
en stor. fullständig nora och fauna
?ver Sierra Leone. Tyvä rr blev det
mte mer än enstaka vetenskapliga
~pp~tser: något storverk kom inte,
hka htet som den reseskildring Afzelius velat s kriva. År 1812 blev han
e.o. professo r i materia medica i
Uppsala . Han utgav 1823 Linnes
Egenhä ndiga anteckningar.
Litterat ur:
Fries, R .; De linneanska "apostlarnas" resor. Komme ntar till en kana.
Svenska Linne-Sällskapets Årsskrift
XXXIII - XXXIV , 1950- 51.
Hagen, E.; En frihetstidens son,
Carl Bernha rd Wadströ rn. 1946.
Hycken . B. E.: Minnes penning ar
öfvcr Enskild a Svenska Män och
Kvin nor, Nwnism miska Meddelanden XVII:/, Stockho lm 1906.
~indroth , S.: Adam Afzelius. En
hnncan i England och Sierra Leone.
Lydmo s 1944- 45.
Wahlste dt, A.; Minnesp enninga r
över Enskild a Svenska Män och
Kvin nor. Numismmiska Meddelanden XX!X.·J. Stockho lm 1937.
Weyl, A. ; Vcrzeiehniss von Mtinzen
und Denkm ilnzen der Erdtheil c
Austral ien, Asien, Afrika und versehi~dencr moham medani scher Dynastien der Jules Fonrobe rt'schen
Sammlu ng, Berlin 1878.
Whiting , J . R. S.; Cornme morativ e
M~dals. A Medallic History of Britam, from Tudor timcs to the present day. London 1972.
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Tingströms fullbordade
Bertel Tingström, Sveriges Plåtmynt
l 644- 1776. En undersö kning av
plåtmyn tens roll som betalningsmedel. ~c ta . U niversitatis Upsaliensis.
Studta H tst. U ps. l 35. Almqvist &
Wiksell Internat ional 1984. 246 s.
C:a pris J45 kr.
Bertel Tingstr öms akadem iska avhandlin g Sveriges pldtmynt har även
den likheten med de "gamla " doktorsavh andling arna att de n utlovar
nya pub~ika~ioner ~iii komple ttering
av den VId d1sputattonstillfållet föreliggande . Sålunda komme r "ett earpusverk om plåtmyn ten" att ingå i
eo av Kungl myntka binettet och
Kommi tten Sveriges mynthistoria
redigera d monografiserie. Här ~r
ma~ då se hur det egendom liga och
f~scmerande myntma terial ser ut på
vtlket dagens avhandl ing bygger.
Och detta är en viktig sida av T ings~röms plåtmyn tsforskn ing. Han har
&JOrt en världso mfattan de inventering av bevarat material, besökt
museer na, beskrivit och vägt stutsumma n är 10.525 plåtar.
Pri~ärkäll?rna_ för avhandlingen,
som ar ~n ~tstonsk studie, utgöres
emellertid mte av plätarna själva
u_~an av_ arkivha ndlingar, protoko ll,
forordn mgar och berättel ser. Första
kapitlet heter "Koppa rpolitik och
koppam 1yntnin g 1624- 1776", börjande me_d de sm~ kopparm ynten.
Ett avsnitt rör "Öresmynt i daler
KM 1660- l 665", andra "Stockh_olms Banco" och "Nödmy ntspen_oden l 715 - 1719". Fortsätt ningsbehand las Koppar politike n,
VIs
Transpo rtsedlam a, Plåtmyn tens avskaffande, Plåtmyn ten efter 1776
Krig och utmyntn ing samt "Samtid~
vittnesb örd om plätmyn t".
Den populär aste sidan av plåtmyntsst udiet är emeller tid den arkeo logiska. Skrymm ande som plätarna
var, blev de för säkerhe ts skull
gömda under golvet i husen eller
direkt i jorden. En mycket stor del
av de plätar Tingströ m nu känner
som bevarad e, utgör sådana skatt·
fynd, lagrade i museern a och för sedda med detaljer ade fynduppgifter. Den slags kulturhi storia som
bedrive s under ett mycket noggrann! beskriv ande av fyndförh ål~.andena, får kanske tycke av självandamå l, men fråga är väl, när man
gransk~ r plåtmY':ltskatterna för sig,
om dc mte har sm egenart , värd att
studera.

Frappa nt är ju plätmyn tsrikedo men i Finland , beskriven redan är
1900 av den framstå ende orientalisten och numism atikern Wilhelm
Lagus i pionjär arbetet "Om mynt
fun!la i finsk jord". De plåtar som
~ar!t nedgräv da, är antinge n grönar~tga eller avärgad e och ter sig
mmdre lockand e för samlarna. Men
~e~ historiska patinan gör dem pähthga som källmat erial, vartill kommer de förhopp ningar på materia lets tillväxt man har att knyta just till
fynden.
Att plåtmyn tskatter na blivit kvar
på gömstäl lena beror, som Sture
Bolin visade upp 1926 vid sin dok~-ors~ispu t~ti~n i Lund, därpå att det
ar v1d kngsullfållen som gårdarn a
brä~ts och ~-~~tternas ägare plötsligt
~erovats moJI~gheten att ta vara på
sma mynt Tmgströ m citerar i sin
avhandl ing Pekka Sarvas som en
forskare vilken kommit utöver Bolin
i fråga om katastro fteoriens giltighet
(~NÄ _1967 och 1969). Han har,
sager Tmgstr öm, beträffande skattfynd i Sverige och Finland under
l ?OO-talct ''klart påvisat att nedläggnmg av skatter skett under fredstid i
":äl,så stor utsträck ning som i krigstid , och detta i motsats till vad
Bolin s kulle anse. Detta är en missuppfatt ning av Bolins tes, för vilken
eJ nedgriivandet utan kvarb/ivandet i
krig är det beteckn ande. Det är nera
senare författa re som inte sett först
och_ främst till katastrof-momentet i
Bo.~ms tes. Men Sarvas och Tingstrom tycks ha kommit på plåtmynten s speciell a karaktä r som
deposit ionsobj ekt. och det är ett
uppslag som kan bli något att arbeta
vidare med.

Harald Wideen
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Nägra notiser om "Bergslagssedlar"

Vi sena tiders bam har svårt att
förstå varför annonsören anger sedpå Avestadire ktio nens assignatio- larnas sammanräknade belopp, l 2h
ne r, inte på riksgäldskontore ts sed- riksdaler riksgälds, genom att gå
omvägen över plåtar. En plåt var =
lar.
De n 28 mars 1793 " förlorades en 'h riksdaler; han säger alltså 5 x 1/J
riksdaler, vilket mycket riktigt är
Ber.gslagens sedel på l riksdaler''.
A ven i Weckoblad för Gef/eborgs 12h riksdaler. I detta speciella sam/iin ka n vi läsa e tt par anno nser om ma nha ng är det sålunda fråga om
plåt riksgälds, men när ett silverAvestadirektio nens assignatio ner.
De n 13 november 1790: "Förle- mynt å 'h riksdaler kallas för plåt, är
de n torsdags eftermiddag elle r den de t fråga om plåt specie.
De n 8 se ptember 1792: "Den 6
Il de nnes är e mellan grosshandlare n Mulle r på Hospitalsgatan , eller de nnes är för e n resaode man förinuti g ränden til Jonas Fellgrens kommit 8 r:d. uti följande sedlar:
gå rd , och sedan Hospitalsgatan ut- 2:ne på 2 r:d. 1 dito på l r:d. riksföre ända till-lospitalet bortta ppat 5 gälds-sedlar, 2:ne dito på l och en
plå tar af Stora Koppar-Be rge ts as- half r:d. Fahlu Bergslagens sedlar.
sig na tio ner, e n på l r:d. och en på De n rättsinnige, som desse sedlar
3213. Eho, som desse sedlar uphittat, om händer fått, va re god och anmäva re god och gifve det til känna på Je sig på tryckeriet, mot nöjaktig vetryckeriet, så s kall dess redlighet de rgällning".
Torgny Lindgren
och besvär hede rligen bli fö rskyldt" .

Vi
har i MYNTKONTAKT/
SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT 1983 nr 9!10 redogjort för
de Avestadirektionens assignationer
på Stora Kopparbergs Bergslags
kassa, som gavs ut åren 1790 och
1791. De hade följande valörer: 11/z
riksdaler, l riksdaler, 32 skillingar,
24 skillingar och 16 skillingar, allt
riksgälds.
(;1nno nser o m borttappade och
stulna sedla r i Fahlu Weckob/ad
unde r å re n 1790- 1793 före kommer
sådana assigna tio ner mycket ofta,
minst lika ofta som riksgäldskontore ts sedla r. De t visar på sitt sått, att
assigna tio ne m a spelade sto r roll i
orte ns betalningsmedelsförsörjning.
Den 22 maj 1790 ''förlorades en
taskbo k, hvaruti låg e n Bergslagens
assig na tio n på l rd . 24, en dito på 24
och l dito på 1613 ...
De n 16 oktober 1790 ' 'fö rlo rades
en taskbok med 2 :ne inneliggande
sedlar, den ena riksgälds 3 rd . 2413. De n 3 november höll Sotheby's i London den fjärde auktionen över restema
och de n andra Be rgslagens l rd. av Virgil Brands samling.
Om den första auktione n har jag tidigare berättat i MYNTKONTAKT
2413.
De n 24 decembe r 1790 "fö rlo ra- 1982:8. Den tredje auktionen innehöll antika grekiska och romerska mynt,
des e n liten röd plånbok med en må nga stora rarite ter och de flesta mynt i osedvanligt hög kvalitet. Den nu
inneliggande riksgälds sedel på 2 auktionerade fjärde delen omfattade till största delen ryska mynt, många
och e n hal f rd. och e n Bergslags på l sällsynta provmynt och novodeler, samt polska. Dessutom fanns fem
svenska mynt, vara v tvä stora ra riteter; de svenska uppnädde följande priser
rd."
De n 12 feb rua ri 1791 ''fö rlo rades i pund plus l Oprocents slagavgift:
följande sedlar: en Bergslage ns på l
Kval
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Mynt
rd. en dito på 241.\. en dito på 1613. Nr
och 2:ne riksgälds på 1213. hva rdeSM 98
l+
daler 1534,
ra".
314 Gustav J,
5000
dito,
1+ 01
3200
daler 1534,
De n 18 juni 179 1 "uphittades e n 3 15
SM 99
1+ 01
4000
dito,
1/4 daler J 534,
SM 108
plå nbok och de ruti liggande pe n- 31 6
2500
dito,
daler 1535,
SM 103a
l/l +
ningar, 4 st. riksgälds och l Avesta 317
SM 57
01
4500
8 mark 1667,
directio ns assig na tioner".
31 8 Karl XI,
De n 27 a ugusti 1791 ' 'bortstulit
co nta nt 20 rd. i riksgälds och Fahlu Alla dessa mynt. uto m dalern 1535, uppgavs komma frän Bruuns samling.
Vad gäller nr 3 14 kan man dock vara tve ksam och nr 316 stämmer ej alls
be rgslags sedlar''.
Den 3 september 1791 ''bo rtstu- med Bruuns, utan är ett kvalitetsmässigt något bättre exemplar. Däremot är
le n e n taskbok hva ruti låg ko ntant 5 nummer 315 från Bruuns sa mling och då därmed även Ex. Oldenburg och
rd. 12 s. , beståe nde af2 :ne st. riks- E x. Bre nner.
De n e na a v de två raritete rna var kva rtsdalern och de n andra den tidigare
gälds-sedla r på 2 rd. hvarde ra, e n
dito på 1213 .. e n Bergslagens dito på till Göte borg hänförda ättamarken 1667. Att den tidigare, innan den attril rd ...
bue rades till Stockholms myntverk, varit e tt av de dyraste svenska mynten,
De n 14 juli 1792 "förlorades en va r väl fullt riktigt Men det nu höga priset kan jag ej förstå.
En uppfattning om hur stor V. Brands samling varit kan man få om man
plå nbok med omkring inneliggande
6 a 7 rd . uti di verse smä sedla r, så nämne r att ur de n har hittils sålts av Gustav Vasas tidigar gyllen- och
dale m1ynt:
riksgälds som be rgslags".
De n 28 juli 1792: " Förlede n tis- halvgyllen 1528, 5 st dalrar 1534, varav en dublett, daler 1535, halvdaler
dag fö rlorades e mellan grufvan och 1534, halvdaler l.53 7, kvartsdaler 1534 och slutligen västeråsdalern 1540. Av
to rget af en fa nig gässe 2:ne st. sed- s to rsamlarna ha r e ndast Antell och Oldenburg ägt lika mänga, AnteiJ en
la r. e n på 32 och e n på 1613. den nä ra nog ide ntisk serie. Oldenburg hade visserligen äve n helgyllen och den
dessc sedlar uphittadt, vare god och a ndra typen av 1535 års daler (SM 103 b), men ej halvdalern 153 7.
Nä mnas bör också, att auktionens fem ovannämnda mynt köptes hem till
gifve det tilkänna på tryckerie t e mot
Sve rige.
vede rgällning" .
Anders Fröseli
Valö re n 32 skillingar fanns e ndast
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Kungl. Myntkabinettet
informerar om myntfynd
Av Monica Golabiewski
LAGSTIFTNING
Sverige har den äldsta fornminneslagstiftningen i Europa. Vår första forn minneslag, Kong/: Mayst:s Placat och
Påbudh Om Gamb/e Manumenter och
Anciquiteter, utfärdades 1666. Genom
plakatet blev all liverkan pli fornminnen
s trängeligen fö rbjuden. Fornminnesplakatet kompletterades 1684, då lagen plibjöd inlösen till staten av alla jordfunna
fö remål i ädelme tall och koppar. Den nu
gällande lagen om fornminnen är från är
1942 med en del senare tillägg.
Fornminneslagstiftningen har haft till
följd att en mängd värdefulla myntfynd
har kunnat införlivas med de offentliga
museisamlingarna och där hällas tillgängliga fö r blide allmänhet och forskare. Stora delar av Kungl. Myntkabinettets myntsamling härrör frfln inlösta
myntfynd.

delvis av guld, silver eller koppar tillfal·
ler de upphittaren men med skyldighet att
hembjuda dem till staten för inlöse n.
D etta gälle r även föremål pliträffade tillsammans med sådana fynd.
Fynd som skall tillfalla eller hembju das staten skall wan dröjsmål anmälas
hos Riksantikvarieämbetet och Statens
Historiska Museer, länsmuseum eller
polis myndighet. RAÄ /SHMM är cemral
förvaltningsmyndighet för ä re nden o m
ku lturminncsvärd. Kungl. Myntkabinettet är den institution inom myndigheten
som bland andra ~.ligganden handlägger
myntfyndcn. RAA /SHMM kan sedan
vid fyndfOrdelning överlåta på annat
muscum att ansvara för foremälen, o m
sll begärs, eller lå ta dem litergli till upphittare n.

Om fornfynd

MYNTFYND

Alla fynd från fasta fornlämningar eller
påträffade i..samband med sådana tillfaller staten. A ve n e tt visst område kring
fornlämningen skyddas e nligt fornminneslagen. Enligt lagen får ingen utan till·
stånd göra någon som helst wgräl'ning på
sddan plats.
Fasta fornlämningar, vari myntfynd
ofta påträffas är:
• gravar, gravfa lt
• offergropar, offerkällor
• lämningar av bostäder, boplatse r,
arbetsplatse r
• övergivna borga r, slott
kyrkor, kapell, kloste r
kyrkogårdar, vallar.
vallgravar
• skeppsvrak

Myntfynden utgör en mycket viktig källa
till kunskapen om politiska och ekonomiska förhällanden under äldre tider.
Från vikingatid och medeltid finns få
skriftliga dokument bevarade. Därför är
mynten särskilt viktiga för all historisk
fors kning. Mynten är ofta daterbara till
ett bes tämt å r eller till regent och bestämbara till präglingsort och ger värdcfull hjälp vid dateringen av andra arkeologiska fynd samt fasta fornlämn ingar.

Fynd som inte har nllgot samband med
fast fornlämning kallas lösfynd. Är
föremälen äldre än 100 år och helt eller

Köper
Säljer
Värderar

Al'ITIKHA I.I .ARNA
V:t\lra Hamng3t3n 6

•11 l> Gör<borg
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Tel. 031-13 55 81

Fynden kan delas in i olika kategorie r:
• e nsamfunna mynt
• hopade fynd
• depåfynd

Hopade fynd
Hopade fynd är mynt tappade ett och ett
inom e tt begränsat område. De kommer
ofta fram vid undersökning av kyrkor
och vid utg rävningar i städer. D e är viktiga för dateringen av byggnadsperioder
oc h för vår kännedom om myntens omloppstid De hopade fynden utgörs till
större delen av små mynt från medeltid
och nyare tid

Deptlfynd
Ett de plifynd består av flera mynt avsikt .
ligt och på e n gäng deponerade i jorden
(ka llas även skattfynd). Depåfynd är
viktiga för den inbördes dateringe n av
mynte n i fyndet liksom silverhaltsanalyser och stilelement Präglingstid för
anonyma mynt ( = utan åsa tt årtal) bestäms bl a med hjälp av andra säkert
daterade mynt i de pl'ifyndet. Mynten bör
ha varit i omlopp samtidigt och prägla ts
med inte alltför långa mellanrum.

DOKUMENTATION

Registrering
Varje myntfynd dokumenteras noggrant; de ls registreras de fyndvis topografiskt på lista, dels registre ras varje
fyndmy/Il separat med fotografi och
uppgift om proveniens, vikt, diameter
e tc samt litteraturhänvisn ing och annat
som kan vara av intresse fö r forskningen. Då den planerade dataterminalen installerats kommer registreringen att
överföras på denna i samarbete med
övriga myndigheten.

Publicering
För att allm änhet och forskare skall få
kännedom om myntfynden är det nöd vändigt a tt dc publiceras centralt och
löpande i någon form. A lla pä Kungl.
Myntkabinettet fardigbehandlade fynd
publiceras löpande i KMK:s årsberättelse i Nordisk Numismatisk Årsskrift
( NNÅ), fr o m 1982 på engelska för att
ge större spridning. Alla de påfynd publiceras dessutom separat i Coin Hoards.
utgiven av The Royal Numismatic
Society, London.
D e stora myntfynden från vikingatiden bearbetas inom forskningsprojektet
Mynt frå n vikingatiden funna i Sverige
och publiceras fortlöpande i skriftserien
Corpus Nwnmorum Saeculonmz iX-XI
qui in Suecia reperti sum (CNS), av
vilken hittills sex volymer utkommit.
Den är 1982 påbörjade Landskapsinl'enteringen innehåller kortfa ttade redogörelser for samtliga kända fynd inom
ett visst landskap.
Myntfynd som är av särskilt intresse
för forskningen publiceras i sin helhet,
framfö rallt i de olika numismatiska tidskrifter som utges i Norden: NNÅ. se
ovan, Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad (NNUM). vilken utges av
nordiska numismatiska föreningar och
myntkabinetten samt Numismatiska
Meddelmulen och Myntkontakt, Svensk
Numismatisk Tidskrift, som utges av
Svenska Numismatiska Föreningen.
Fynden av romerska denarer har pub·
liccra ts av Lennart Lind 198 1 i Roman
denarii found in Sweden; solidityoden av
Joan Fagerlic 1967 i Late Roman and
Byzamine 5fplidi found in Sweden and
Denmark. Aven i arkeologiska tidskrifter såsom Fornvännen och Gotländskt
Arkiv, publiceras numis matiskt material. l Kungl. Myntkabine ttets äterupp tagna skri ftserie kommer myntfynden
att ingå som en särskild del.
På grund av ovanstående, upphittarens skyldighet e nligt lag, materialet.~
nödvändighet för forskningen och önskvärdheten av en så komplett publicering
av myntfynden som möjlig t. uppmanas
alla, såväl privata upphittare som arkeologer, att sända in myntfynden till:
RAÄ /SHMM
Kungl. Myntkabinettet
Box 5405
11 4 84 STOCKHOLM

Silverskatt från vikingatiden, pilträffad 1977 i Tlwleparken. Eskilstuna. Eskilswna museer. Foto Gunnel Jansson. A TA .

Slagskepp och luftballong på pollett
l Kungl Myntkabinettets samlingar
finns en liten pollett, av brons och
mätande 19 mm. som har en lustig
kombination av åt- och fränsidornas
bilder.
Åtsidan visar ett slagskepp sett
förifrån om styrbord och fränsidan
visar en luftballong och därovanför
en liten svag cirkel (solen?).
Genom att studera slagskeppet
och ballongen kan man fä fram en
ungefårtig datering av polletten.
E fte r genomgäng av tyska marinkalendrar kan det konstateras att
slagskeppet som är mycket grovt
återgivet. mest liknar ett tyskt dylikt
av Wittelsbach-klassen. Följande
detaljer överensstämmer med detta
påstående: Skrovet är flushdäckat.
FörstUven är en svagt utpräglad
rammstäv. Svåra kanontornet förut
är ett dubbeltorn, uppstälit pä en
däcksbyggnad. En antydan till medelsvär kanon finns i ovannämnda
däcksbyggnad. Medelsvåra kanoner
ä r antydda i överbyggnaden midskepps samt lätta pjliser pä överbyggnaden. Skrovet har två rader
ventiler. T vå skorstenar långt ifrån
varandra (akter skorsten är svagt

markerad) mm. Av Wittelsbachklassen fanns fem fartyg:
Wittelsbach sjösatt 3/7 1900 fårdig
15/11 1902
Wettin sjösatt 6/6 1901 fårdig 1/10
1902
Zähringen sjösatt 12/6 190 l fardig
25/10 1902
Schwaben sjösatt 19/ 8 1901 fårdig
13/41904
Mecklenburg sjösatt 9 /Il 190 l fårdig 25/6 1903
Dessa slagskepp var rustade frän
färdigstä llandet t o m ungefår 1911
och var i reserven till första vlirldskrigets utbrott. då de ingick i 4:e
slagskeppseskadern. De opererade i
Nordsjön t o m 1915, varefter de
utnyttjades som skol- eller logementsfartyg och berövades en del av
sina kanoner. Efter 1918 skrotades
de ned utom Zähringen, som blev
radiostyrt mälfartyg och sänktes i
Gdynias hamn år 1945.
Frånsidans ballong är svårare att
datera men liknar dem som fanns
omedelbart fö re 1914.
Polletten kan ha fungerat som någon slags tillträdesbiljett vid en stapelavlöpning e ller kanske snarare

Skalo 1:1 FotoJuri Tamsalu . KMK.

vid någon "Flottans Dag" (Kieler
Woche?). Det senare är troligac;t pä
grund av pollettens enkla utförande.
Hur ballongen skall tydas är svårt
att förstä. Har kanske någon "Flottans Dag" eller någon " Kieler
Woche" samtidigt varit en " Luftfartens Dag" i början av 1900-talet?
Det hade dock legat närmare till
hands med en Zeppelinare. Den
första Zeppelinaren fanns endast
under 2:a halvåret 1900, nr 2 tiden
30/ll l905 - 17/11906ochnr 3från
9/101906. Underåren 1901 - 1905
fanns alltsä inga Zeppelinare. Kanske tillkom polletten under denna
mellanperiod?
l.

w.
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Brittiska nykterhetsmedaljer
l Kungl Myntkabine ttets samlingar STRENGT H samt nederst YOU R
finns två medaljer över Fader PROM ISE .
Mathew. T heoblald Ma thew föddes Frånsidan har texten HE R EA·
pä Irland ä r 1790 och fick sin teo- SONED OF RIGHTEO USNESS
logiska utbildning i Dublin. Å r 1814 TEMPE RANCE AND J UDGEvar han fårdig präst och kom att MENT TO COME Chap 24 V 25.
ingä i kapucinord en. å r 1838 var han Kring kanten tvä korslagda biadmed om a tt bilda e n rö relse som rankor med e tt band kringlindat
kallades The Cork Temperance som ha r texte n THE A POSTLE OF
society. De tta sällskap krävde TEMPERA NCE. Överst finns ett
nykterhet av sina a nhängare. Fade r std\lande kors.
Mathew lyckades värva 150 000
Medaljen ä r präglad i silver och
medlemma r under de första nio mäter 43 mm. ko nstnären är okänd.
mänaderna genom sin vältalighet Den a ndra medaljen visar pä åtsidan
och PR-verksam het för de n goda en vapensköld med det kristna
saken. De flesta medlemmar na vann lammet och bokstävern a IHS (ett av
man i Cork och Limerick. En bild av Kristi mo nogra m, bildat av dc tre
vilken massrörelse som igl'tngsatts fö rsta bokstilvern a i namne t Iesus,
fär man av uppgiften att i Nenagh skrivet pä grekiska. IH EOYE).
gav 20 000 personer under en och S täende pä skö lde n finns e tt stråsamma dag löfte om avhållsamh et lande kors. Vid skö ldens sidor pä en
frän alkoholhaltiga drycker. l Gal- trappavsats stå r en man och en
way vanns 100 ()()() personer pä tvä kvinna båda hällande var sin fana
dagar och i Dubljn 70 000 pä fem med texterna SOBRIETY och
dagar. Under besöken i Liverpool. DOMESTI C COMFORT . Ovanför
Mancheste r och London fick rörel- AN D GRACE TO KEEP ma nne ns
sen nästa lika stora framgångar . Å r huvud flyger en ängel som
1840 hade 2 miljoner människor av- sträcker ut e n krans. Nedanför
givit nyk tcrhe tslö~te.
skölden och trappan stlir tvä barn.
Hela denna rö relse hade naturligtvis sto ra utgifter och ä r 1844
medförde detta att Mathew a rresterades för sina skulde r. Denna skuld
som uppgick till f 7000 hade upp·
kommit genom a tt ma n lå tit prägla
medaljer fö r a tt delas ut bland dc
nyblivna nykteristern a. Dä inget
o hederligt fa nns hos Mathew tills kyndade två he rtigar, fyra markiser, tjugo nio lo rder och baro ner.
fyra katolska biskopar och trettio
parlaments ledamö ter för att betala
skuldrna samt övertala drott ning
Victoria och brittiska regeringen att
tilldela Ma thew en årl ig pension pä
J: 300. Man lyckades med detta .
Fader Mathcw beSÖktc USA å ren
1849- 5 1 där han va nn ytterligare
a nhängare för saken. Han avled i
E ngland å r 1856.
Medaljerna som fick Fader
Mathew pä fa ll har följande utseende:
Å tsidan visar Theobald Mathew
klädd i lå ngrock, stövlar och med e n
hög ha tt i vänstra handen och med
den högra välsingnand e rader av
knäböjande medlemm~~ tillhörande
nyk terhe tssällskapet . Overst kring
Nykrerilt'tSm t•dalj med lliiranordning
kanten texten MA Y GOD BLESS
Ska/a/: 1 Fow: Mms P{'[[er.t son. 19112
YOU
AND
GRANT
YOU
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Nykrerlwrvn edalj au {ii fl·am
Ska/a l :l Fow: Mars Peuer.r.w n. /982

Överst kring kanten IN HOC S IGNO YfNCES ( l detta tecken skall
du segra).
P1\ fränsidan finns e tt bre tt strälande kors i mittpartiet inom vilket
s tå r skrivet PLEDGE/ l PROMISE
TO ABSTA IN FROM A LL JNTOX ICATING DRINKS & EXCEPT USED MEDIC INALL Y
AND BY O R DER OF A MEDICA L MAN AND TO D ISCOUNTENANCE THE CA USE &
PRACTTS E
OF
INTEMPERANCE. Utanför den övre korsarme n FOUNDED 10 A PRIL 1838.
Krin g kanten texte n CORK TOTAL~ A BST INENCE SOCIETY.
THE VERY REV- T. MATHEW
PRESID ENT.
Denna rm:dalj tir prliglad i silver
och mäter 33 mm och ha r överst en
ögla och ring. Även denna medalj är
osignerad.
Litte ratu r: Whiting, J . R.S., Commemorativc Medals. A Medallic
Historv of Britain. from Tudor
timcs ·10 the present day. London
l tJ72 s. 179. l <JR.
la11 Wiselm

UR STYRELSENS ARSBERXTTELSE FOR AR 1983
Sty rel ..n har und ar 1983 halt 161janda aammanalttnlng:
Ordl G Bergenstråhle. v ordf F Olrog. sekr T Sundquist, kauaf&v U Nordllnd.
Ovrlga· Y Almar. M Greo,er, L Walll!n: suppleanter: A Frösell, K Jonsson. T Und. R
Roclestam .
Styrelaen har under året hållh sex protokollförda sammantraden och dess
arbotsutskoll en.
Utövor l styrolso och arbetsutskoll har arbete pågåiii olika kommlneor.
Betri Hande vark..mheten under året hänvisas till vod som publicerats i
MYNTKONTAKT och i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsolad.
Sven Sven ..ona atlftelaelör numlamallk:
Foreningens ordinarie representanter l si lhelsen her verlt G Bergenstråhle,
N·U Fornandar och T Sarkåny, suppleanter har va11t K Jonsson. U Nordlind och T
Sundquist. Kontrollant tör samlingarna har varit G Borgenstråhlo.
Gunnar Ekatröm a atlftelaelör numlamallak loraknlng:
Foroningen har representerats av U Nordlind (ordinarie) och B Tarras· Wahl·
berg (suppleant)
Medlemmar
Den 31 december 1983 uppg1ck töreningens medlemsantal till t 027 Juridiska
och enskilda medlemmar.
Fören in gena ekonomi framgår av vins! och lörlusträkningen.
Medlem som önaker en fullati ndig 6raberi ttalaa ka n vi nda alg 1111
ka nallet.

VINST· OCH FORLUsTRÄKNING FOR SVENSKA NUMISMATISKA
FORENINGEN 1.1-31. 121983
In liktar
Medtem aavgiftar
Inträdesavgifter
Arsavgifter

2130:119392: -

121 522:-

lnti kter ev kapita l
Ränlor å bankräkningar samt
utdelningar å akller
Realisationsvinst å aktler

37 448:33
206 495:50

243 943:83

6558:12
53473:88
.t7349:750:-

t08131 :-

Försäljningareauilat
Samlarmynt
Medaljer
Auktioner
Diverse inkomster
Alertöring
av oj disponerade medel tör
1983 års unionsmöte

BALANSRÄKNING FOR SVENSKA NUMIS~ATISKA FORENINGEN

TillgAnger
Kontanter
Postgiro
Banktlilgoclohavande
Obligationer
Aktler
Inventarier
Forenongens medaljsamling
Foreningens bibliotek
Lager. samlarmynt
samlarmedaljer
samlarjelonger
bok l agor
modlemsnålar
Fordringar

31 .12.1983

'1 65:35
57 789:52
70981 :64
3-tOO 476421 :1:10000:-

1979:60
104457:33
785608:69
5000:-

-:-

Summs
Skulder oc h egal k ap it al
Donationsfonder och andra fonder
C W Burmostors medaljfond
C W Burmosters förtagsfond
N L Rasmussons slipendiefond
Ständiga medlemmars fond
For sarskrida andemil reserveracta mede/
Reserverat lor utgovnlng av
Numismatiska Meddelanden XXX11:2
Resorvoral tör 110·1\rslost och
unionsmötet 1983
Forlagsfond tör utgivning av skritter
Landsortslonden
Betoningsmedaljors tond
Ovrlga skulder
Käliskall
Di verse skulder
Skulder på checkräkning
m ed Handelsbanken
Balanserade mede/
Medlemsavgifter:
lor år 1983
lilrllr 1984
Prenumerationsavgotter på Nordisk
Numismatisk Unions Modlemsblad:
lor år 1983
for år t 984
Förskollsbetalningar på
samlarmynl

Koatn1d1r

31.12. 11182

15169•85
9007:17 732:t2975:4/8: 25064:07
700204 :43

t :t :1:26043:31
8664: t 000:1000:186: 848:25
934 790: 18

49 710:153135:29943:30
45000·-

86 710: 159385:31 063:30
45000:-

49000:-

49000:-

25000:t30000·260:-

-:-

130000:460:10000:-

4 475:181·-

5890:t81 :-

1247 81

-:-

28675 35250:-

1584:-

Urgflrsrosrer
Föreningens eget kaprtal
Varderegleringsfond 16r
vardepapper
Summa

5 769:70
479386:53

Summa Inkomster

-:-

2 664:-

4 709·-

5 755:-

1200 66160•77

2843:60
370 568' 26

t09 723:55
700204:43

934 790: 18

Personalkostnader
Löner
ATP m Il sociala avgifter

36 746:50
14 894: -

53640:50

Ovrlga kanallko atn1dar
Lokalhyra
E Istrom
Försäkring
Telefon
Kontorsmateriel
Porton
Allmänna omkostnader

12343:73:50
491 : t627:30
737:4 126:28
t 794:70

21 192:78

Föreningaverkaamhel
Avgift till Nordisk Numlsmallsk
Union
Avgih till internationella numls·
m at iska kommissionen m lllöronlngar
Arsmöle, klubbattnar.
representation. gåvor
Bibliotek (Inköp, Inbindningar)

976:33
580:20
4 691 :20
1112: 15

Tids kri fter
MYNTKONTAKT/ SNT
Nordisk Numosmalisk Unions
Medlemsblad
Nordisk Numismatisk Arsskrih:
årgång 1979/80
årgång 1981
Numismallsko Meddelanden
XXXIII och XXXIV

7361 :88

85594:64
870:76
t 507:96
36: 12

Kapitalkostnader
Notariatavgifter
Kostnader lbr chockröknlngskrodll

27604:65

115814: 13

10 586:08
1007:20

11 593:26

Av s ättnlng•r
Medel tor nypragling av betOnings·
medaljer

10000: -

Nedskrivningar
av värdena pil inneliggande lager av:
1• 842:jetonger
6819:bocker
utglher
Summa
Arors overskon an tilltöras kapitalkontot
Summa

2t68t : 2•1 283:57
238 102:96
479 366:53
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Matthias Mende: Diirer-Medaillen.
MUnzen, Medaillen, Plaketten von
DUrer, auf DUrer, nach DOrer, Verlag Hans Carl, NOmberg 1983.
859 s. Rikt illustrerad.
Boken har getts ut av de stadshistoriska museerna i NUrnberg och
Albrecht-DOrer-stiftelsen därstädes.
Den måste genom sin uppläggning
betecknas som ett bestående >~cor
pusverk» över Diirers betydelse för
den plastiska konsten.
Författaren rensar på ett övertygande sätt ut nerhundraåriga felattribueringar till DUrers hand och avslöjar i stället de kretsar, i vilka dessa - under utnyttjande av Diirers
dominerande ställning inom konsten
- kommit till. Resultat: inga medaljer finns längre kvar av (»von»)
DUrer, men däremot såväl medaljer
som mynt efter (»nach») hans utkast.
Boken presenterar även de medaljer, plaketter och mynt, som ända fram till våra dagar getts ut av
olika anledningar för att hugfästa
DUrers minne.
Sammanlagt behandlas mer än
300 nummer i plastiskt utförande »vom>, »auf» och »nach» DOrer
eller honom tillskrivna.

företage t Symbolica. Det är ett fint nyttjas för att i småsk riftsform öka
initiativ, som förhoppningsvis bö r intresset för numismatiken. Lagerföljas upp. Medaljkonsten lir ju rik qvist har tidigare presterat utmärkta
på ut.e åvor, som med fö rdel kan ut - exempel härpå.
NUF

Nya mynt?

Sanningen är att det genomförda
Hur länge skall vi i Sverige behöva
dras med de tråkiga och fula fem- förslaget till femkrona inte valdes ut
som vinnande av tävlingsbidragen
och enkronemynt vi nu har?
Myntverket förbereder nu inför- utan gjordes på särskilt uppdrag av
andet av tiokronemynt för att er- Sigurd Persson.
Myntverket har under flera desätta sedlarna som slits ut e fter bara
10- 12 månader. Ett mynt kan hålla cennier haft Leo Holmgren anställd,
mig veterligen en av Sveriges främ i me r ä n 50 år.
Vad de ansvariga kanske inte har sta mynt- och medaljmodellörer,
tänkt på är att mynten just genom va rs vackra och populära porträtt av
sin "livslängd " förutom sin nytto- Gustav Vl Adolf och Carl XVI Gusfunkt ion även är kulturbärare av taf pryder jubileumsmynt, femunikt slag. Det kan den som är in- kronan 1972- 73 och flera medaljer
tresserad kons tatera av myn thistori- som tillverkats av Myntverket.
Myntverket kunde ha låtit Leo
en. Om 50- l 00 år måste människor
göra modellerna till de
Holmgren
torfoch
egendomlig
vilken
sig
fråga
tig kulturell miljö som frambringade nya mynten. l Danmark och Norge
arbetades de nya myntserierna 1973
dc mynt vi har idag.
E nkronans bildspråk kan visser- och 1974 fram inom respektive
ligen sägas representera "dator- myntverk. l Sverige satte man 1973
rn" men för de flesta är porträt- igång en kostsam, fiaskoartad tävålde
NUF
tet obegripligt. Det polettliknande ling för att få fram förslag till nya
Lars O. Lagerqvisc och Nils Åberg. femkronemyntet med bara mono- mynt. En del av de vinnande förslaHans Majestät Konung Gustaf III :s gram och en stor siffra är uttryck för gen gick inte ens att genomföra utan
italienska resa och helgfirande i den tid vi lever i men inte ens då om fattande ändringar och det dröjRom. Stockholm 1983. 80 s. Illu- Almqvist skrev " Den svenska fattig- de tre och ett halvt år från tävlingens
strerad. Upplaga 500 ex.
dornens betydelse" var mynten så utlysande innan de nya mynten kom
Lagerq vist och Åberg har under andefattiga som nu. Karl XIV Jo- ut i cirkulation.
Om resultatet av en sådan tävling
en följd av är presenterat ett antal hans skillingar hade dessu tom både
med sakkunniga, jury och särskilt
småskrifter av stort kulturhistoriskt, dalpilar och valspråk.
i e tt par fall äve n numismatiskt inSe på exempelvis Norges, Dan - utvalda konstnärer blir att mynttresse. 1983 ärs utgåva är "i ödmjuk- marks, Englands, Spaniens och ve rket trots månghundraåriga tradihet framlagd" för att fira 200-års- många andra länders mynt. Varför tioner efter flera års arbete endast
minnet av Gustaf lll:s l tal.ien-resa. skall det vara så svårt att göra förmär skänka landet så misslyckade
Den är självklart av stort intresse för vackra mynt i Sverige när vi har mynt som de nu varande finns det
den som älskar ögonblicksbilder ur framstäende konstnärer på områ- inga skäl att a lls ha någon tävling.
Dä vore det väl bättre att an vända
gångna seklers liv och leverne. Bok- det?
en är nämligen "späckad" med utFlera riksdagsmotioner har fram- de resurser som fin ns inom myntdrag ur brev och dagböcker för att hållit behovet av en översyn av myn- verket?
Nu är Leo Holmgren pensionerad
belysa det dåtida resandets mödor. tens utseende. De motiv som myntDen har äve n fina illus trationer av verket och riksdagens finansutskott men varför inte låta denne framståde perso nligheter och händelser, redovisar för att inte ändra myntens e nde konstnär utforma nya mynt?
som ressällskapet mötte och upp- utseende är att de nuvarande mynt - D å kan vi få en traditionell, tilltallevde. Boken är av intresse även för bilderna fastställdes så sent som år ande och harmonisk myntserie.
en numismatiker, ty den avbildar 1976 samt att detta gjordes efter en Detta kan behövas för att samlarsåväl slagna som endast projektera- tävling med särsk.ilt inbjudna konst- intresset för moderna svenska mynt
de medaljer över Italien-resan.
närer, sakkunniga och jury. (Fi- inte skall försvinna.
Det lilla arbetet har getts ut fö r nansu tskottets betänkande Nr 1
Robert Olofsson
det nystartade medalj- och märkes- 1979/ 80.}
Norrköping
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b

a

c

Våra nuvarande m ynt i högre valörer, 5 kronor och l krona, införda 1976 (a- b), kritiseras i artiktdn. De kan jämföras med våra
m ynt från Karl XV och Oskar Il (c), som när de började slås 1860 stod på höjdpunkten av sin tids modellerings- och
graveringsk onst, även om det inte motsvarade den ktmske allra m odernaste konswppfauningen ens på den tiden. Korasmärerna är
respektive Sigurd Persson (a), Lars Englund (b) och Le11Ah/bom (c). Av dessa var endast Lea A IIIbom utbildad för sill yrke.
Kungl. Mymkabineuer. Foto Gunnel Jmasson (a-b) och Nils Lagergren (c), A TA . Skala l : l .

1984
7-8.5

Svenska Numismatiska Föreningen
(endast medlemmar)
17.5
AB Stockho lmsAuktio nsverk
27- 28. 10 B. Ahlströ m Mynthandel AB

7/8
8/10
9/10
11/ 12
16/18
17/19

Ullandct :

24/25
28/30

19

Lanz, Miincheo
KreB. Miincheo
Spink, Zurich
Emporium, Hamburg
Schenk-Behrens, Essen
Winter. DUsseldorf
Kupfer-Bank, Niimberg
Sternberg. ZUrich
Kurpfålz. Miinzh. Mannheim

Maj

2/ 4
2/ 4
4

Doro theum, Wien
Dr. Bussa Peus Nach f., Frankfurt
Köpenhamn, Hornung

Juni

18/20
20/22

Partin Bank, Miinchen
H irsch, Miinchen
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Mani-exempel
Samlande kan mången gång bli till
mani. Lät mig ur det förgångna såsom exempel draga fram den pfalziska prinsessan Charlotta, som blev
gift med Ludvig XIV:s oduglige
broder Filip, hertig av Orleans, och
moder till Filip "regenten". Hon
levde alltså vid ett hov, där monarken gick i spetsen för medaljkonstens utnyttjande i glorifierande syfte
("Histoire metallique").
Hertiginnans vurm var att samla
mynt och medaljer. l ett brev skriver hon härom följande:
"Ni kan inte föreställa er, vilket
stort nöje det är för mig. Jag tillbringar hela dagen därmed ... l
må ndags köpte jag mig ytterligare
etthundrafemtio stycken för kungens nyårsgåva. Jag har nu ett litet
skäp med guldmynt en suite av alla
kejsarna från och med Julius Caesar
till Heraklius, där det icke felas en
enda. Bland dessa finns riktigt rara
exemplar, som icke själva kungen
har. Jag har också bekommit dem
ganska billigt; för tvåhundrasextio
stycken betalade jag blotta vikten.
Jag har nu fyrahundratio guldmynt
inalles."
Tilläggas bör, att prinsessan som
hela sin samtid använder uttrycket
"medailles", vilket betydde såväl
"medalj" som - i de flesta fall vackra samlarexemplar av antika

mynt.
NUF

ESKILSTUNA NUMlSMATISKA FÖRENING. Uppgift saknas.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder första helgfria
mändagen i varje månad (utom juli o augusti) på Västanfors Industriers
matsal kl 19. 00. 27/1 Oauktion, Lindgården, 17/11 auktion, Avesta, biblioteket.
GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING. Lokal: Traktören, Köpmansgatan, Göteborg. Kl 19.00 den 14/5. Antiksektionen, 7/5, 22/8,20/9,
2/12 (pre l.). Lokal Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3, Göteborg.
HALMSTADS MYNTKLUBB. Föredrag, auktion. Upplysningar: tel 035/
12 96 76.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria mändagen i varje
månad (utom juli och augusti) kl19.00 i SE-banken, Storgatan 17, Kalmar.
Upplysningartel 0480/136 61, 115 84. Auktioner varje gäng.
KA TRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i
varje månad på restaurang Storstugan, Stortorget 1, Katrineholm. Upplysningar te l O150/21 O45 el 151 00.
KLARÄL VDALENS MYNTSAMLARE. Föredrag, frågesport, auktioner
m.m. Upplysningar: 0563/407 25.
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möte
med auktion på Hemgården, N orretullsvägen 9, Kristianstad den 18/5, 15/6.
Listor och upplysningar gm Ingvar Nilsson 044/713 28.
LUNDS NUMlSMATISKA FÖRENING har möte den 16/5 kl 19.00 i
Utbildningshuset, Åkergränden l, Lund. Upplysningar: tel: 046/14 43 69,
14 10 65.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra mändagen i varje månad på
Pensionärsgärden, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Upplysningartel 0155/
134 29, 671 54, 128 41. Fastställda dagar: 14/ 5, 10/9, 8/10, 12/11. 10/ 12.
NUMISMATISKA FÖRENINGEN ÖRESUND, Helsingborg, har möten
den 8/5, 4/9, 2/10, 6/ 11, 4/12 pä Borgen, Karl Krooks gata 17, Helsingborg.
SAMLARKLUBBEN NUMIS, SkeUefteä har möten första torsdagen i
varje månad i NY -huset, konferensrummet. Upplysningar te l 0910/186 80.

GYNNA
MYNTKONTAKTs
ANNONSÖRER

SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB häller möten första onsdagen
varje månad under 1984, utom juli och augusti, i Valbo kommunalhus, kl
19.00. Upplysningar tel. 026/13 Il 77.
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING, (Obs! ny lokal). Upplysningar: tel. 0500/802 44.
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING, Malmö har möte 24/5, 27/9,
25/10,29/11 i IOGT-lokalen, Engelbrektsgatan 20,2 tr. k119.30. Mynten
visas i auktionslokalen frän 18.30 samt i klubblokalen de två föregående
tisdagarna kl. 19- 2!. Klubblokalen Kungsgatan 38 A, Malmö håller öppet
varje tisdag kl 19-2 1 under september- maj.
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder första torsdagen
efter den 15 i varje månad kl. 18.30 i Rembostugan, Hedemora. Upplysningar: tel 0226/562 78.
TÄUE MYNTKLUBB, Södertälje har möten i Wendelas rum, biblioteket
Luna. Upplysningar: tel. 0755/185 68.

Återkommer
i nästa
nummer!
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UPPSALA MYNTKLUBB har möten fr o m september. Dagar meddelas i
september.
.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på
IOGT -logen Standard, Tomasgatan 34, Vetlanda, 31/8, 28/9, 26/10, 30!11.
Upplysningar: tel. 0383/158 35 kJ 07.00-09.00.

VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möte andra
måndagen i varje månad utom juni, juli och augusti, närmast den 14/5.
Föredrag o dyl följs av auktion. Upplysningar te l 0345/ 112 95.
V Ä R ENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö har möte 9/5 på Röda
Korset, Hovsgatan Il, kl19. 20.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion den
23/ 5 på Örebro läns museum. Upplysningar: tel O19/ 13 73 54, 13 52 13.

Svar:

Frdga:
ur MYNTKONnågon
Kan
T AKTS:s kunniga läsekrets hjälpa
till med identifieringen av nedan avbildade pollett? Den ensidiga polletten är av koppar och har en diameter pä 21 mm. Överst ses siffran 2
och under denna bokstäverna V och
E instansade över varandra med
E:et liggande.
Torbjörn Sundquist

R ed. hänskjuter som sagt detta till
läsekretsen.

Johanneshov

Rättelse
I förra numret av MYNTKONTAKT/SNT blev i auktionslistan på
s 90 nr 483 överhoppat. Lydelsen är
följande :
483. Nederländska Indien. l duit
1790 Utrecht, l c 1834V, 58,
Str Settl l c 1845, Surnatra l
keping 1804, Kina, Jen Tsung
1796- 1820 l cash utg av arbctsministeriet. 6 st ....... 4- 5

Penningtransport
Penningpungen på bilden är från 1848 och har vidarebefordrat 25 riksdaler
specie till Länsstyrelsen i Vänersborg. Var det skatt? Numret anger, att det
kan ha varit många försändelser på en gång. Den illustrerar väl att sedlar var
mer praktiska. Pungen går på SNF:s auktion i maj 1984.
Emst Natlrorst-Böös
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Jag och många andra har blivittryckta
på Strängnäs Tryckeri. Om du har
kataloger, foldrar, brevpapper eller något
liknande hör av
dig till Ingemar
Linder eller Jan
Djurenborg

U LF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB
Sybrog,lf.m 36 · Box 5 /J], 101 -IJ Swd·bolm

Tclefori ON- 61 62 61

KÖPF.R • SÄLJER • VÄR DER AR
MYNT • SEDLAR • Mt-:DALJFR
ORDNA R
' umism:nisk liut>ratur

STRÄNGNÄSTRYCKERIAB
Box 13, 152 0 1 Strängnä~
Tel. 0152-160 20

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
år en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynlhandlare. hilinlills 18 torelag i llo olika
städer 1 landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska
Numtsma tiska Forenmgen och har sknvit under uppropet mol mynlforfalskningar
Genom
samarbete med de ovriga medlemmarna vill var1o mynthandlare l orbanra och uloka sma
ttanster.
De n uvarende medlemmarna ar:

8 . Ahlstrom s Mynthandel AB
Kungsgatan 28. Box 7662
103 94 Sthtm 7, tet . 08·14 02 20

Mattsons Mynthandel
Kungsangsgatan 21 B
753 22 Uppsala, tet. 018· 13 os 54

J . Pedersen Mynthandel
Sketgalan 24. 502 3 t Borås
t el. 033· 1 1 24 96

Yngve Alm or Mynthandel
Storgatan 49, Box 2068
700 02 Orcbro. tei.0 19·13 so 61

Mynt & Medaljer HB
Svoavagen 96. Box 19507
104 32 Stockholm, te l 08-34 34 23

Peo Mynt & Frimärken AB
Oroilninggatan 19, Box 16 245
103 25 Sthlm tel. 08·21 12 10

Am neklevs Mynthandel
Sl<olgawn 20. 602 25 Norrkop1ng
tet. 0 11-10 29 so

Myntet i Malmö
Stora Nygatan 17. 2 t l 37 Matmo
101 040-t2 99 30

Strandbergs Mynt & Frima rk shandel AB
Arsenalsgatan 6. Box 7377
103 9 1 S1hlm . tel 08·20 81 20

Hlrsch Mynthandel AB
Malmskollnadsgatan 29
111 57 Sthlm tel 08·11 05 56

Ulf Nordl inds Mynthandel AB
N (brogatan 36. Bo• S 132
102 43 Sthlm. 1el 08·62 62 61

Ticalen Mynthandel
Stureptatsen 3. 4 11 39 Gotcborg
tel 031 ·20 81 11

Karlskrona Mynthandel
Hantvctkarcgatan 11
37 1 35 Karlskrona. tei.0455-813 73

Norrtal je Mynthandet AB
Tullportsgalan 13, Box a
761 00 Norr1atje.tot 0176·168 26

R. Uppgrens Mynthandel
Box 307S. 2SO 03 Helsingborg
tei.042·11 0101.136742

Malmci Mynthandel AB
Kalendegatan 9. 211 3S M atmo
tel 040· 1t 65 44

Numls Mynt & Frlmiirkshandel AB
Kaserntorget6, Box 2332
403 1S Goteborg, tel 031·13 33 45

Håkan Westortund Mynthandel AB
Vasagatan 42 t11 42 Sthlm
te l. 08· 1t 08 07

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel. 08·34 34 23
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