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Erik Knutsson eller Erik Eriksson?
Av Kenneth Jonsson

en äldre medellidens sv.enska
myntning är ofta stum. d v s
den saknar inskrifter som anger myntherre och rnyntort. Även i dc
fall där inskrifter f<irekommer kan
vissa dateringsproblem finnas eftersom det ofta förekommer myntherrar
med samma namn vid olika tidpunkter. Normall ger depåfynden en bra
hjälp vid dateringen, men för den äldre medelliden är de få och ofta dåligt
dokumenterade.

D

Figl.

En brakteattyp med svärd och bokstäve rna E - R (eller förvirrade varianter härav) är speciellt besvärlig i
detta avseende (fig 1). Det faktum att
två exemplar finn s i ett fynd från
Biinstorff i norra Tyskland (då Danmark). vars nedläggningstid brukar
anges till 1223 - 1225 (t.p.q. 1216). gör
att bokstäverna borde sr.fta på Erik
Knutsson 1208-1216. Ovriga fynd
skulle dock tala för en senare datering. dvs Erik Eriksson 1222 - 1229.
1234-1250. Ett litet depåfynd med
fyra mynt fun na 1991 vid arkeologiska undersökningar vid Kyrkesviken.
Grundsunda socken. Ångermanland.
gör att det finns anledning att på nytt
diskutera dateri ngen. Samtliga fyra
mynt i Kyrkesvikenfy ndet är brakteater och har blivit böjda i kanten. De
låg ovanpå varandra och det är hell
klart att de utgör en skatt (tig 2).
l. Svärd mellan bakvänt R och
kors. LL Xlll:S. 0,10 g.
2 -3. Kyrkgavel. LL Xli:C:6a .
0,10 g. vikt '! (uppklistrad).
4. Krona. LL XVl:A: l. 0,15 g.
104

Vid arkeologiska undersökningar av boplatslager i Kyrkesviken. Grundsunda
socken i Angermanland. påträffades
hösten 1991 fyra tidigmedeltida brakteater liggande ovanpå varandra. Tre av
mynten var ihopvikta åt samma håll i
ena kanten med det fjärde övervikt åt
andra hållet som ett fodral. l närheten
hittades också ett kantfragment av en
slätringsbrakteat, sannolikt en svealandsbrakteat från 1200-talet.
Länsmuseet-Murberget, Härnösand,
utför undersökningen, som pågår t o m
1992, i samarbete med Örnsköldsviks
museum och Umeå universitet inom
det s k Risöfjärdsprojektet.
Det kan också nämnas att vid grävningar på 1930· talet i Kyrkesviken på·
träffades en gotländsk penning från
1200-talet endast ca 10meter från det·
ta fynd.

l.

2.

till ca 1240 eller senare: Brunnsgården (Styra) , Ljunga, Räppe och Skörtinge. En sannolik datering är ca
1240-1245.
Frågan är då hur den fOrsta typen
med svärd ska dateras. Som nämnts
ovan ingår den i en serie där de uppenbarligen äldsta har ett svärd mellan bokstäverna E - R. Dessa bokst.'iver kan knappast tolkas som annat än
ERICVS REX (kung Erik). Detta innebär att Kyrkesvikenfyndet nu kan
läggas till de två tidigare kända fynd
(Ljunga och Skörtinge) som också innehåller dessa tre typer. Detta ii r desto viktigare som endast en del mynt i
skörtingefyndet är kända. Nu kända
fakta talar därför för all typen med
svärd bör föras till Erik Eriksson och
då till hans första regeringsperiod
1222-1229.

3.

4.

Fig 2. De fi.ra braklearema fwma lid Kyrkes,·iken.

Samtliga mynt är präglade efter götaländsk mynträkning (l mark = 384
penningar). Myntorten är säkerligen
Lödösc för alla tre typerna även om
endast myn tningsunderlag för nr 2- 3
har påtriiffats i Lödöse (Ekre 1971 ,
65 ff). Denna senare typ med kyrkga,.el daterades av Thordeman till ca
1200- 1225. men dc tre tidigare kända
depåfynd diir typen ingår (Köping,
Ljunga och Skörtinge) är alla yngre.
Baserat på fynden borde dateringen
siittas till ca 1225-1240. vilket betyder att flera olika regenter är tänkbara
som rnyntherre.
Typen med krona är den som är
enklast att datera. Den förekommer i
fy ra depåfynd som alla bör dateras

En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är dc tre olika myntcirkulationsområden som fanns fram till ca 1250
(fig 3). Depåfynden i dessa tre områden har olika karaktä r som sammanhänger med de monetära fOrhållanden
som rådde inom respektive område.
där gränserna i Götaland i stort sett
sammanfaller med gränserna för Skara resp Linköpings stift. l västra Götaland var myntningen koncentrerad
till Lödöse och de ytterst få depåfynd
som är kända från 1200-talets första
hälft tyder på en reglerad myntcirkulation och en kort cirkulationstid fOr
varje enskild typ. Motsvarande fOrhållande med en reglerad myntcirkulation har sannolikt åtminstone periodSNT 4/ 5 · 92
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Fig 3. Mymcirkulationsomrtufenfore 1250.

vis rått i Svealand, men det är svårt
att bedöma på grund av att endast ett
depåfynd är känt. I östra Götaland var
situationen radikalt annorlunda eftersom det inte skedde någon lokal myntning i området, utan mynt frå n Gotland dominerade helt myntcirkulationen. Denna brist på reglering medf6rde också att mynttyper kunde bli
kvar i omlopp under längre tid än som
va r fallet i de områden där mynten
präglats. Eftersom typen med svärd
inte är känd från något depåfynd i
västrol Götaland är det svårare att bedöma pr'.iglingstiden. Alla nu kända
depåfynd är ju påträffade i områden
som ligger utanför det primära cirkulationsområdet for typen (detta gäller
även Kyrkesviken som ligger alltfor
långt norrut fOr att en reglerad myntcirkulation ska vara sannolik) och dateringen blir då osäkrare. Det är dock
osannolikt att ''gamla" typer skulle
utgöra ett större inslag i ett depåfynd
ens i dessa områden eftersom de även
där efterhand ersattes av nyare typer,
även om denna process skedde långsammare.
Ytterligare ett depåfynd från Kungahälla i Bohuslän - som då tillhörde
Norge - är intressant i sammanhanget. Skaare har på goda grunder daterat nedläggningstiden för detta fynd
till ca 1250-1260 (Skaare 1970, 22).
Bland de ca 1.900 norska mynten ingick även ett exemplar av svärdstypen. Detta enda svenska mynt är med
den traditionella dateringen till Erik
Knutsson 1208- 1216 sannolikt det
SNT 4 /5 · 92

12.

Il.

JO.

Fig 4. Myntt)per präglade i wdiise 1196-1250.

stutsatser
Det nya fyndet från Kyrkesviken gör att dc skäl som tidigare fanns att datera
brakteattypen med svärd till Erik Erikssons första regeringsperiod 1222-1229
har fått ytterligare stöd . Sett i ett längre perspektiv skulle Lödösemynt ningen
under 1200-talets forsta hälft då fordela sig på fåljande tidsperioder (fig 4).
11 96- 1208
J.
1208-1216
2.
1216 - 1222
3.
1216- 1222
4.
1222-1229
5.
6. Ca 1230- 1240
7. Ca 1230 - 1240
8. Ca 1240?
9. Ca 1240
10. Ca 1240-1245
Il . Ca 1245- 1248
12. Ca 1248-1250?

Sverker Karlsson
ErikKnutsson
Johan Sverkersson
JohanSverkersson
Erik Eriksson
(Knut Långe/Erik E)
(Knut Långe/ Erik E)
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson

äldsta myntet i fyndet. Om typen dateras till Erik Eriksson 1222 - 1229 ;'i r
det lättare att forklara dess f6rekom st
i fyndet.
Typ 8 och 12 är båda mycket sällsynta
och dateringen för den senare, som
endast är känd från ett depåfynd (Riip-

Lejon
Krönthu vud
Örn
Krona
Svärd mellan E- R
Kyrka
Fågel
Stjärna och halvmåne
Krönt huvud
Rutad krona
Krona över stjärna
Korsat kors

LL XII: A
LLX :B
LL XIV
LLXIV
LL XIII
LL XII :C
LL XII : B
LL XIX
LL XV
LL XVI
LL XVI
LL -

pe) resp ett lösfynd (Halltorp), är synnerligen osäker. Den datering som anges här bygger på antagandet att den ii r
underrepresenterad i fynden tack vare
att den endast hann cirkulera under
mycket kon tid innan myntreformen
ca 1250. då en myc ket omfattande

-
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myntning påbörjades och som iivcn
in nefattade östra Götaland. där gotländska mynttidiga re va rit helt dominerande. Man får då räkna med att
äldre mynt snabbt fii rsvann ur cirkulation (inviixlades). Den f<irra typen
(nr 8) förekomme r i ett fynd (Halltorp) som i litteraturen getts en så tid ig depositionstid som ca 1230 och
i ett sent fynd (Brunnsgården). Halltorpsfyndets gotländska inslag är
dock inte nödvändigtvis så tidigt som
angetts i littcrJturen utan kan mycket
väl vara y ngre. Det faktum att tre
exemplar av typ 8 ingick i Brunnsgårdenfyndet gör. attman ogärna vi ll datera type n alltför tidigt och ca 12-10
blir då en rimlig tolkning. Sammanställningen O\'an rymmer även många
andra osäkerh etsfaktorer: tcx kan dc
två typerna under Johan Sverkersson.
som stilmässigt skiljer sig från övriga
Lödösetypcr. mycket väl (helt eller
delvis) varc1 präglade i s,·ealand. Den
relat iva kronologin mellan typerna
med fågel resp kyrka är också mycket
osäker.

Anmilrkning:

För arbetet med an ta fram fotografierna
till denna artikel får jag tacka Monica
Golabiewski Lan nby.

Fynd
Brumt.wlnlen Brunnsgårdcn. Styra ~n. Östergötland. 1786. Ca 24.300 ex.
"edläggning~tid ca 1265. SHM- KMK utan nr. Th 45.
Biinswrff

Hallto rp

KiipinN
Lj unga

Riippe
SkiJrtinge

Biinstorff kyrkogård. Slesvig. Tyskland. 1827. Ca 5.000 ex.
Ett urvJl förvii rvade~ av Den kgl. Mont- og Medaillesamling.
Köpenhamn. Nedliigg ningstid ca 1225. Th 29.
Halltorps kyrka (dcpMynd ). Småland. 1951. 31 ex.
1\edliiggningstid ca 12-10. SI-I M - KMK 26330.
!\NÅ 1961. s 168. Halltorps kyrka (hopat fynd). Småland.
1951. SI-IM-KMK 26330. NNÅ 1961. s 174-175.
Köpings kyrkogård. Öland . 1915. 332 ex. Nedliiggningstitl ca 1240? SI-IM - KMK 15500. Th 39.
Ljunga. Tåby sn. Ö~tergiitland . 1828. Ca 4.700 ex varav
528 ex är beskrivna (ej beskri vna mynt var sannolikt gotländska). Nedläggningstid ca 1245. SHM - KMK 500. Th -10.
Räppc. Öjaby ~n. Småland. 1909. 395 ex.
!\ed läggningstid ca 1245/ 50. SHM -KMK 13932. Th 35.
Skörtinge. Skiirkind ~ n. Östergötland . 1800. Okänt antal men
säkerligen hundmtals ex. Ej inlöst men enstaka ex senare
rörvärvade av KMK . Ncdliiggningstid ca 1245. Th 41.

Ulleratur och förkortn ingar
Ek re 1971: R Ek re. M.mmin~:sfmd frtln
LiidflSt'. N 'Å 1971.) 60-86.

Jon,-.<m 1983: K Jonsson. Örrrsi/..t (il"t'T
fitstltmdsmymuingen ca 1180-1250. Numi,mati ~a Meddelanden XXXIV. ' 75103.
KMK: Kungl Myntkabineuet. Stockholrn
LL: LO Lagcrqvi;t. Sl't'll.~ka my111 11111/rr
••ikingotid och medeltill samt
mynt. Stockholm 1970.
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Numi~matJ>k År~>krift.
l Kiipenhamn l Oslo l Stock-

A: Nordisk

Hc l~ingfor,

holm.
Statcns Hi,torisk:l Museum. Stockho1m. in,entarienummer. Mynten tillhör
KMK.
Ska3re 1970: K Sk:l:uc. Nors/.. wm1111ning
på flåkon flåkonssons tid. NNÅ ·1970. ,
5-36.
Th : B Thordeman. S•·crige~ medellitlsm_l711. 1ng~ r i Nordisk Kultur 29 (Mynt).
O
Stockholm 1936. s 1-92.
S H~t :

==============~~·==============
Vikingatida (?) mynt under altaret
··Kyrkans läge. på en höjd bland ~kogsdungar. iir gan~ka
intagande. Hon är för övrigt. ehuru i ;enare tider mycket
för.indmd. en av dc oansenligaste i länet:· Så skrev Axel
Ema nuel Holmberg i sitt arbete Bo/msltms historia och
beskrifning (1842 - 45) om Högås kyrka i Bohusliin. Denna
kyrka rev~ under 1860-ta1et för att ge plab :\t o.: n mer modern kyrkobygg nad. tlirdig 1868. Den gamla kyrka n~ tillkomstår iir okiint. men torde ha varit under tidig medeltid.
Man anser att det iinnu tidiga re stått en stavk yrka på ,plal·
sen. Högås ga ml:a kyrka var helgad åt Jungfru Maria. Anda
f mm till 1826 fann s endast jordgolv inne i kyrkan.
Niir kyrkan revs hittades ett mycket ga mmalt mynt. Om
detta linn~ det en notis i Bohusläns Tidning 2 maj 1868:
"l Högås kyrka i skredsviks pastorat. en al de oansenligaste i
Bohuslan. men också en at de äldsta. predikades sista gången
sistlidne annandag påsk. Den utdömda kyrkan börJade dereller
rifvas. hvarvid man under altaret påträffade ett mynt med årtalet
1050. Huruvida detta vid kyrkans byggande der blilvit nedlagd t
eller sedermera ditkornmit. kan man nalurligtvis ej algöra"
Nu så här i .:fterhand är det svårt att avgöra riktigheten i
påstitcnd o.:t om att det skulle vara ett mynt fni n mitten av
1000-ta lct: ej heller existerar mynt från denna tidmed utsatt årtal. Tyviirr iir inte myntet bevarat och M1gon inl()~cn
1w
till ~talen ~kedde aldrig.
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Svenska utmärkelsetecken (2)

Forts från
nr 9-10/ 1988

Av Leif Påhlsson

uldvasen till kronprins Gustaf (I V) Adolfs fad dra r ur
bondeståndet tilldelades av
konung Gustaf III på drottni ngens
kyrktagningsdag 27 dec 1778 de nio
deputerade ur detta stånd som varit
vittnen vid kronprinsens dop JO nov
samma år (talmannen och faddrarna
ur de övriga stånden fingo andra minnesmedaljer och minnestecken au
bäras i kedja). Genom kunglig skrivelse (inrikescivilexpeditionen) 14
maj 1782 tilläts bland dessas efterkommande "den äldste sonen man efter man, så länge han odlar och bebor
samma hemman, må få bära ofwannämnda tekn, till ihogkomst af den
heder, som hände hans slägt, och till
en påminnelse om trohet och nit för
Konung och Fädernesland• . •Nådetecknets• ärftligher bekräftades ytterligare i ett enskilt fall i febr 1787.
Guldvasen (vederbörande erhöll
även - troligen för vardagsbruk - en
duplikat av förgyllt silver) bäres utan
band, fastSydd på brösteL~ vänstra
sida, och är identisk med Vasa-ättens
vapenbild Ufr Vasaorden i en följande
nr). Den har på frånsidan inskriptionen (t ex) •GIFWIT l AF l K: GUSTAF 1I1:
l TILL l RJKSDAGS FULLMÄGTIGEN l
FRAN BOHUS LÄN l LARS TORBIÖRNS·
SOl\ l FADDER l TILL l SWERJGES KRON
PRJNS l GUSTAF ADOLPH / DEN JO: NOVEMBER 1778».

re tid förekom stundom an dc som erhållit medaljer ej uttryckligen fOrlänade att bäras själva försett dem med
fiistanordning och kedja, band e d).

G

Officiella medaljer
l. FÖRLÄNA DE AV KONUNGEN l STATSRADET (Kungl. Maj.·l) eller - enligt
den sedan 1975 gällande författningen
- regeringen:

Dessa medaljer äro f n på åtsidan fö rsedda med H. M. Konung Carl XVI
Gustafs bild. vänstra sidan. samt
omskriften CARL· XVI· GUSTAF · SVE·
R1GES ·KONUNG (kungatitulatur enligt
SFS 1973:702) eller CAROLUS · GUS·
TAVUS · REX · SVECIAE. tidigare med
H. M. Konung Gustaf VI Adolfs bild.
vänstra sidan. samt omskriften GusTAF· VI· ADOLF· SVERJGES · GÖTES ·
OCH
VEr-;DES · KONUl\G (SFS
1950:535) eller i vissa fall latinsk titulatur GUSTAVUS · VI · ADOLPHUS · SVEC
· GOTH · VAI\'D · REX. frånsidan har i
St"T
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Exempel på samtida m.le. ingående i Vasa·
ordens storkorskrasclwn m/1772 (ur ordensstatutema).

regel inskriften runt omkretsen utan
kantlist samt en eklövskrans nedtill.
Däröver finnes utrymme för ingravering av mottagarens namn, vilket dock
betr Illis quorum och För berömliga
gärningar samt på övriga medaljers
18 :e och 12: e storlekar proglades
fram ti11 1974.
Där ej annat är särskilt angivet, äro
medaljerna försedda med kunglig
krona. Denna är bet r 8:e, 6:e och 5 :e
storlekarna försedd med en bygel bestående av på ömse sidor om kronan
fastlödda snett uppåtriktade bladornament, upptill sammanhållna av en me·
tallstång, varöver bandet trädes.
Dessa storlekar bäras på bröstet, av
damer monterade i bandrosett. 18:e
och 12 :e storlekarna äro försedda med
ring och bygel. den fOrstnämnda bäres
i lång guldkedja. den sistnämnda i
band om halsen.
Sedan 1951. då även den nuvarande
frånsidan infOrdes, är kronan ofodrad
och av •gustavskronans. typ. Medaljkrona hade infOns genom ett kungligt
brev 22 dec 1841. varmed även fastställdes ett enhetligt •högblått band
med gula kanter• och frånsida med
eklövskrans och den belönades namn.
till aH börja med för den nya 5:e storleken. Tidigare bars medalj anti ngen i
kedja av samma metall - buren om
halsen eller i knapphålet - eller i en
för va rje tillf.ille bestämt band såsom
blåtl eller vin eller Vasaordens gröna.
stundom Svärdsordens blå-gula eller
Nordstjärneordens svarta. osv. (l äld-

Medalj för tapperhet i jlilt. åt· och fnlnsida. modem t sill'f!rexemplar. .r laget i ring
senast /914. då präglingsåret bärjade instämplas i randen: foto: Lars- lngl'llr Jiin·
son 1973. -Jfr Myntkonrakt 111981: 17.

För tapperhet i fålt, GM(SM) tf, och
För tapperhet till sjöss, GM(SM)
ts, instiftades av konung Gustaf III 28
maj 1789 i anledning av 1788-90 år
krig emot Ryssland såsom en får underofficerare och manskap i silver
präglad tapperhetsutmärkelse. Genom kungligt brev l5 maj 1808 infördes guldmedaljer att tilldelns officernre (dessförinnan en dylik förlä nad
1807). Dennses numera endast kunna
utdelas då riket befinner s ig i krig.
men ha tidigare tilldelats el! antal
svenska krigsmän för bedrifter i friimmande krigstjiinst; guldmedalj i flilt
senast 1915. till sjöss 1886 och silve r-

-
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medalj i fält 1857. Ingen nu levande
per on innehar dessa medaljer. För
upprepade hjiihedäd ti lldelades ny
medalj. Senaste ·tallltcr r:t~tstii lldcs
24 mars 1807.

Medaljerna. som priigla~ i 8 :c storleken och saknar kunglig krona. vba
på åtsidan sedan 1809 S\~irdsordcns
krönta riddartecken (dc,~förinnan
Gustaf III :s bild och Gu~taf IV Adol(~
namnchi ffer). medan den ena versione n på frånsidan har inskriften FÖR l
TAPPERHET l I FÄLT inom Cn lagcrkr;ms
och den andra inskriften FöR l TAP·
PERlHiT l TILL l SIOS inom en med sex
symmetriskt placerade antik;t skepps·
st.ävar belagd lagerkrans. Frånsidan
har ofta oriktigt buri ts utåt. Under
1900-talct utdelade exempla r ha varit
försedda med kro na.
Band (fastställt 1809 för guldmedaljen och 1819 jämväl för silvermedaljen): Kluvet av gult och blå u: ursprungligen vardetmcllanblåu. 'edan
1809 bars silvermedaljen i Sviirdsordcns band. Såsom särskild utmiirkelse
kunde guldmedalj fiirliina~ med
Sviirdsordens band och silvermedalj
med guldmedaljens.
En utredning ang;iende en modernisering :t\' hiuills tillämpad pmxb för
medaljens utdelande gjorde~ på
1950-talct (1951 :irs krigsdckoration~
kommiuc). men ledde ej till något beslut.
108

lllis quorum meruerc la burcs (•Åt
dem vilka~ verkslmhet gjort dem därav fOrtjänta•). GMiq. vanligen kallad
.. I/lis quorttm" eller rentav · III is• . tillkom genom beslut av konu ng Gustaf
III 12 jan 1785. Den betraktas numera
~å~om S\·crigcs förnämsta belönings·
medalj och utdelas främst såsom erkän~la rör framSlående kulturell och
~ocial. ~mndom ä,·cn konstnärlil! och
admini~trativ. ,·erksamhet. Ursp'rungligen utdelades den i så,iil guld som
silver såsom •större• och •mindre•
medaljen (präglade i 18:e resp 12:e
storleken) samt i fOr varje enskilt fall
be~uimt band. kedja eller endast •an
förvarJS•. Den mdelas numera i 18:e,
12 :e (båda återinförda 1881 resp
1883). 8:e (införd 1850) och 5:e
(fr o m 1842) swrlekama. sedan 1902
e ndast i guld; den förstnämnda bäres i
kedja om halsen (enstaka undantags·
litIl . 1891. doc k i band om halsen). Sil·
ve rmedalj av 5: e storleken utdelades
sista gången 1857. av 8:e 1901. guldmedalj uv äldre 12:e storleken å bröstet 1861 (äldre ve rsionen upphörde
eljest 18-U). Medaljen har under
1900-talet endast i enstaka fall tilldclats utlänni ngar. Enligt sederme ra tillliimpad praxis skola meriterna hänf6·
ra sig till riksplanet - und a mag 5: c
storleken för bl a kyrkomusiker - och
oavlönat uppdrag. men fa ej ha fön'iir·
v.tl!> i tjänsten- undantag 12:e storleken till vi!.sa generaldirektörer- eller
på grund av donationer. Sedan 1974
utdelas medaljen endast såsom särskild utmiirkclsc för sådana allmä nna
samhällsinsatser som icke enbart avse
en lång tids innehav av statligt eller
kommunalt uppdrag - främst avses
alltjämt personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga. välgörande och andra allmännyttiga linda måL För att uppnå ökad enhetlighet
i belö ningssystemet gives III is quorum
generellt Ri rcträde vid val mellan de nna medalj och medaljen " För medbM·
gerlig förtjäns t" (1989). 18:e stOrleken. som sedan 1881 endast utdel:tts
48 gånger. räknas såsom en synneri i·
gen förniimlig utmärkelse: 12:e storleken har sedan 1883 utdelats 164 gånger. Vid i sällsynta fall innehav av två
olika stOrlekar bäras båda.

Medaljen har latinsk konungatitula·
tur och iir i övrigt av ovan beskrivna
ut!o.eende.
Band (fastställt 1841): Blått med gula kantr:indcr. Såsom särskild utmärkebe tilldelades medaljen 1926 förfat·

A•· re~:erillgt•n nttlr•ltult• 111cda(icr nw1l la·
tinsk imkrifl, tlt.••idallll'tl Konung Carl XVI
Gus/tlfs bild 111'/t timlmur. 5:e storleken
(24 111111): fiuo: 1/as,H• IVingdh1.

ta rinnan dr Selma Lagerlöf med serafimerbellid (12: c storleken).
Konung Gustaf VI Adolf tilldelades
såsom kronprins 18:c storleken 1939;
prins Bertil erhöll den 1969. Samma
storlek innehaves f n (1990) av nio undersåtar(bc~lut 1981. 1982. 1984. 1987
och 1989): innehav därav medför crafimerriddarcs placering sedan 1980.
Medaljens devis är ett citat ur Propert ii ord i III. boken 4 :de elegien.
För bcrömligo gär ningar, GM
(SM)bg. tillkom genom kungligt brev
30 juni 1832 såsom en svensk version
av · Sui memorcs~ (se nedan). Enligt
en drygt 100-årig utdelningspraxis tilldelas den na medalj svenska och andra
nordiska undersåtar såsom belö ning
fö r riiddande av människoliv, varvid
fara !Or egetli v flirc lcgat. Den tilldelades dock 1958 ett antal fotbollsspelare
för insatser vid detta års världsmästerskapstiivlingar i Sverige. Den utdelas i
regel i guld m· 5:e storleken och i siIrer m· 8:e storleken någon enstaka
gång även i guld a1• B:e storleken (bl a
1921 till knnung Christian X av Danmark och. sc na~t. 1927). Silvermedalj
av 5 :e storleken har ej fOrckommit sedan 1911. av 12 :e storleken å b rö~tet
1867 (om iildrc format. se lllb quorum
ovan): guldmedalj av 12:e storleken
utdelade~ 1873 (å bröstet) och 1887
(om halsen). Även utländska medborSN1' 4/ 5 · 92

·'I/lis quom111 · · i guld m· IB:e storiden
!56 111m) med kedja. 1959tilldeladfd. presidenten Birger Ekeberg: teckning m·
Sköld (tl for den .wenska upplagan m ·
Europas ordnar i färg c:a 1972.

s,·e/1
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garc tilldelades till 1922 denna medalj
(jfr ovan). Numera råder den praxis.
att guldmedalj tilldelas, då räddaren
utsatt sig för uppenbar livsfhra, och
silvermedalj, då någonutan att utsätta
sig fOr överhängande livsfara modigt
eller rådigt ingripit med hjälpåtgiirdcr.
Flera exemplar av samma storlek och
metall kunna bäras samtidigt, om de
erhållits för olika räddningsbragder.
Postum utdelning förekommer däremot ej.
Medaljen har svensk konungatitulatur och är i övrigt av ovan beskrivna
utseende.
Band: Blått med gula kantriinder.
År 1928 tilldelades medaljen i guld
av 8:e och 5:e storleken, GMbgSpb
8/5. samtliga deltagare i den svenska
expedition, som undsatt den italienske
generalen markis Nobile och hans
överlevande följeslagare på luftskeppet ,.Jtalias.. nordpolsfård. Medaljen
bäres i denna version i ljusblått (serafimer-)band och har en särskild frånsida (en tlygmaskin mellan en stjärna
och inskriptionen SPETSBERGS-/ EXPEDITIONEN / 1928 samt FÖR BERÖMLIGA
GÄRNINGAR och monagarens namn
såsom omskrift).
SNT 4/ 5 · 92

Al' Ku11,1tl Maj:t tudelade medaljer med
s ,·ensk inskrift. tirsidomed Konung Gustaf
VI Adolfs bild och rirulorur. B: e storleken
(J/mm): Jow: Lennart Nil:on.

Sui memores alios feccr'e mercndo
(••Åt dem som genom välgärningar befästat sitt minne hos andra••) tillhör
den av den medaljintresserade konung
Gustaf IV Adolf införda medaljserien
och tillkom genom kungligt brev 30
maj 1805. Den utdelades ursprungligen i de då gängse stora formaten (jfr
III is quorum ovan) till belöning för allmännyttig verksamhet av olika slag ~l
ler • för berömliga gärningar• . Ar
1832 uppdelades den i en svensk (se
För berömliga gärningar) och en latinsk version •att i serskitdta fall begagnas» : under 1800-talet erhöll o
även svenska medbon!are denna för
bl a sociala insatser. Sedan 1918 har
den åter tagits i bruk fOr utländska
medborgare såsom en motsvarighet
till · För berömliga gärningar" och förlänas i samma grader som denna. i
guld av 8:e storieken senast 1926; en
variant i guld av 18:e storleken med
kedja utdelades 1882.
Medaljen har latinsk konungatitulatur och är i övrigt av ovan beskrivna
utseende.
Band: Blått med gula kantränder.
Medaljens devis är ett citat ur Acneiden. 6:te boken, vers 664.
O
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Nytt fynd av romerska denarer i Halland
Av Bengt Westergaard

ynd av romerska denarer vid
arkeologiska boplatsundersökningar i Sverige är en sällsynthet. Om vi håller oss till fastlandet
och undantar Gotland och Öland, så
har liknande fynd gjorts endast en
gång och då på Helgö i Ekerö. För
södra Sveriges del finns inga uppgifter om fynd av romerska denarer i
samband med arkeologiska undersökningar av något slag (Li nd 1988 s 39).
Det fynd som presenteras nedan tar
alltså betraktas som något unikt.

F

HALLAND

Bakgrund
Ifrån Halland finns sedan tidigare två
depåfynd av rornerska denarer. Det
ena påträffades år 1854 vid Mjällby
st rand, Söndrums socken, väster om
Halmstad; det andra påträffades och
framtogs under åren 1929-30 i Flintarp, Hasslövs socken, söder om Laholm. Mjällbyfyndet utgjordes av fem
denarer, medan Flintarpsfyndet bestod av inte mindre än 263 st (Arbman
1954 s 128, Balling 1967 nr 12 resp 9).
Till dessa två kan nu fogas ytterligare
ett depåfynd , ett fynd som framkorn
i samband med en arkeologisk undersökning av förhistoriska boplatslämningar i Ysby år 1991. Fyndet har tidigare bara publicerats i en ytterst kortfattad artikel i länsmuseets årsbok
HALLAND (Westergaard 1991). Ysby (=den östra byn) är belägen en
dryg halvmil öster om Laholm, alldeles invid Lagans dalgång (fig 1). Byn
och dess historia är intimt forknippad
med dess kyrka. Både kyrkan och den
plats varpå utgrävningarna företogs,
är belägna på fastigheter med namnet
Hov, vilket enligt ortnamnsforskningen är fornhalländska och betyder "gudahus" Ufr Sahlgren 1948 s 68). Hov
är också det ursprung] iga namnet på
kyrka och socken. Namnbytet skedde
antagligen under 1200 -1300-talen.
Varför namnet ändrades från Hov till
Y.sby är mycket oklart. Måhända kan
de nu avslutade arkeologiska undersökningarna i Ysby bidra med en förklaring härtill.

Boplatsen
De utgrävda boplatslämningarna är
belägna ca 50-200 m norr om Ysby
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kvrka. Platsen har undersökts i två

o~1gångar. l båda fallen har undersök-

ningarna fOranletts av husbyggnation
och genomforts för Hallands länsmuseer i regi av författaren.
Den första undersökningen gjordes
1987, den senaste alltså 1991. Inledningsvis bör dock påpekas att bearbetningen av det arkeologiska materialet från det sista undersökningstillfåilet ännu inte är fardig. Vidare har
resultatet av den sista undersökningen
framtv ingat en revidering i fråga om
tolkningen av de lämningar som framkom 1987 Ufr Westergaard 1987).
Båda undersökningarna har dock be-

rört samma fornlämning (RAÄ 56 i
Ysby socken) och därför kommer de
båda undersökningstillfållena att behandlas tillsammans.
Det undersökta området omfattar
en i det närmaste sammanhängande
yta på ungefär 12000 m1. Topografiskt sett utgörs området av en svagt
östsluttande, sandig höjdplatå invid
Lagaåns branta dalgång, ca 38-40 m
ö h. Området avgränsas i väster av ett
mindre skogsparti där berget går i dagen. Här döljer sig också en förhistori sk gravhög.
Ur bosättningsstrategisk aspekt har
platsen varit attraktiv alltsedan äldSNT 4/ .S · 92

re stenålder. Stora mängder flinta av
Maglemosekara ktiir (ca 7500-6000
fKr) tillvaratogs vid båda undcrsökningstillfållena. Denna tidiga bosiittni m:rsfas har också bekräftats via
en C1•-datering (Westergaard 1989.
Samtliga här refererade C1•-datcringar härrör från 1987 års undersökning).
Nästa kända bosättning inträffar
under tidigneolitisk tid (ca 4000-3500
f Kr). Även denna har gett sig till k;inna genom fynd. bl a i form av tidigneolitisk s k trattbägarkeramik. Liksom den f6rcgående mesolitiska bosättningen ha( även denna tidigneolitiska bosättning bekräftats via en
C" -datering.

*

Den i det här sammanhanget mest
intressanta bosättningen sker under
romersk järnålder (0 - 400 c Kr) och
är samtidigt den som lämnat de mest
påtagliga och omfattande spåren efter
sig.
Lämningarna från denna bosättning utgörs i första hand av spår efter
långhus och mindre byggnader (fig
2). Spåren består av mörkfii rgningar
(stolphål. härdar och avfallsgropar)
som framt räde r i den ljusa sanden d:\
matjorden väl avlägsnats. Totalt rör
det sig om fem långhus och ca tio
mindre hus. l åtminstone två fall synes
långhusen vara fl ankerade av småhus.
vilka tillsammans ger intryck av att
utgö ra gårdse nhete r. Den största av
dessa enheter (Hus VI- VIII , fig 3)
har dä rtill en absolut cirkelfo rmig
bygg nad (Hus IX) place rad mitt på
"gårdsplane n'', framfö r huvudbyggnaden. Det är denna gård som i fl'irsta
ha nd nu associeras med my ntfy ndet.
Långhusen har varierat i längd mellan 30 - 40 meter. Samtliga hus har
haft en bredd på mellan 5-6 meter.
Alla hus svnes ha haft en i det närmaste ide~tisk orientering i västligöstlig riktning.
Det mesta talar för au husen. med
några få undantag. varit samtida. d v s
från romersk järnålder. Utöver de
ovan refererade dateringarna. fOrelig!!er nio C1•-dateringar som, med hänsyn tagen till aktuella felkällor. alla
kan sägas falla inom dena tidsavsnitt.
Därtill kommer ett omfattande kcra·
miskt fyndmaterial som även det pe·
ka r i samma riktning . .Ä.\'en om den
fonsatta bearbetnin!!en med all sannolikhet kommer aii leda till smiirrc
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f t/1111' 2. 7hl III' de lt!nx hus som påträffiu/n ricl1mtlersökningen. sedda från öster.
Foto: fll•ngt lVt•stl'f'XCWrd.
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justeringar. så Hi r den nuvara nde tolkningen i princip kvarstå: gårdarna ingår i en tillsvidare namn lös by - eller
gårdsbild ning från dc mrsw :irhundradena efte r Kristi födelse.
1\lynten
De nu aktuella mynten påtriiffades i
el! av de tusentals stalphål ~o m grävdes ut i samband med undersökningen
(A 2214. inftilld i fig 3). Dessvärre kan
intejust detta stalphål sägas utgöra någon direkt påv isbar konstrukti onsdel
i något av de hus som p<itrMfades. Inte
desto mindre synes associationen till
den största av gå rdarna vara klar.
friimst ge nom ;Il det myntf(irande
stolphålet påträffiides 111 indrc ii n fe m
meter norr om huvud byggnaden (Hus
VI).

På fig 4 ses ett av mynten in situ i
stolphålets fyllning. Della . tillsammans med de öv riga mynten . påträffades samlade relativt yt ligt i stolphålet. vil ket ocksa framgår av fig 3.
Hur de hamnat där tir mnurligt nog
den mest intressanta fr:'tgcstiill ningen
oc h samtidigt den mest svårbcsvamde. Min egen principiella instiillning
till alla former av fynd i stolphål är att
de, med några Iii undantag. har el! begränsat utsagovärde då dc i :dlmiinhet
är sekundärt dit komna. Risken för seku ndära depositioner iir naturligtvis
större på platser likt denna, där det
förekommit mer än en bosättning. Till
undantagen riiknar jag bl a uppenbara
depositioner. medvetna eller ej, di t
dessa mynt med största sannolikhet
bör fOras .
Det förefaller som om mynten legat
samlade i någon f(mn av hölje. t ex en
läde rpung. som för länge sedan fOrsv unnit. Organiskt mate rial har en
väldigt kort li vstid i dc sura och genomsläppliga sandjordarna i Halland.
Inga andra fynd gjordes i anslutning
till mvnten.
Kr(ng själva orsaken till deposi tionen kan man bara spekulera. Mynten
kan naturligtvis ha hamnat i stolphålet av misstag. Mer troligt ii r e mellertid att de deponerats / gömts i stolphålet ror au senare hiim tas tillbaka. Att
de t verk ligen rö r sig o m ett stolphål
ställer jag utom allt tvivel. Likaså att
det rör sig om en samlad deposi tion.
Mynten har bestiimts av Harald
Nilssort på Kungl Myntkabinett et i
Stockho lm. Bcstiim ningen lyder som
följer Ufr numrering av my nten på
fig 5):
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Fi[iur 4. A2214 lll(d e11 a1· mymen in .situ. Foto: Bengt We.wergarml.
l. Antoninus Pius (138-161).

Oläslig inskription.
Atsidan: Antoninus Pius. lage rkransad
och högervänd byst.
Fråmidan: Piews (Fromheten) stlscmk
åt vänster vid altare med högra handen
höjd.
~
Vikt: 2.52 gram. Stampställning : 06.
Mmtort: Rom.
Referens: Roman Jmpcrial Coinagc
(RIC) III. sid 27. 14.
2. Densamme.
ÅJSidan: ANTO~JNVS AVG PIVS PP.

Antoninus Pius. högervänt och lagerkransat huvud .
Frånsidan : Genius stående åt vänster
med patera (offerskål) och sädesax.
Vikt: 2.35 gram. Swmpställning: 06.
Myntort: Rom 145-161.
Referens: RIC lll. sid 43. 133.
3. Densamme.
Åisidan: iANTON INVS AVG PIVS
PP.)TRP X eller XI. A nto ninu~ Pius.
högervänt och lagerkransat huvud.
Frånsidan: COS III. Annona (?)* med
yppighetshorn slående åt vänster och
med vänster hand på en modius
(spannrnålsmåll). som ~tår på en till
hälften sy nlig kruka.
Vikt: 2 .03 gram. Stampstiillning: 12.
M\'llton: Rom 146 - 148.
R;ferens: Jfr RIC III. sid .:16. 163.
4. ;\1arcus Aurelius (161-180) .
Atsidan: M AN1DNil'\VS AVG TR P
XXIII. Marcus Aurelius. högerviim
och lagerkransat huvud.
Från.vidan: FELICITAS AVG COS III .
Felicitas (Lyckan) stående åt vänster
med cad uceus (Merc urius· härolds~tav)
och scepter.
Vikt: 2.77 gram. Stmnpställnin~:: 12.
Mmtort: Rom.
R(fC'nms : RIC III. sid 229, 203.

5. Densamme, fiir Lucius Vcrus.
,it.fid(ln: L VERVS AVG ARM

PART H MAX. Lucius Verus. högervänt och lagerkransat huvud.
Frånsidan: TR P VI IMP III COS Il.
Panhi~k fånge sittande bakbunden
med koger. båge och vapen vid
fOnerna .
Vikt: 2.85 gram. Stampstiillning: 08.
Mmwrt: Rom.
R;fcrens: RJC III . sid 258, 548.
6. Conunodus (1 80- 192).
Åtsidan: M COMM ANT P FEL AVG

BRIT. Commodus, högervänt och
lagerkransat huvud.
Frånsidan: FORTVNAE MANENTJ
C V PP. Forttum (Ödet/Turen) med
ymnighetshorn sittande åt vänster och
hållande häst i tyglarna.
Vikt: 2.30 gram. Stampstiillning: 12.
M\'lltort : Rom.
R,ferens: RIC III, sid 386, 191.
Slutmyntet (nr 6) anger ti de n efter vilken depos itione n måste ha ägt rum.
d v s tidigast i slutet av iildre romersk
jiirnålder. Förhoppningsvis kan de
komma nde c•• -dateringarna ge närmare besked om den faktiska åldern
på depositionen.
Gemensamt för de sex mynten är au
dc. enligt konserveringsmpponen. är
anfr'..itta men relativt välbehållna. De
synes således förete likheter med övriga fynd av romerska denarer från
Öland och det svenska fastlandet i så
måtto att dessa är betydl igt mindre
slitna iin motsvarande mynt funna på
Gotland (Lind 1988 s 99ft).

*An nona iir en personifikation av (riklig)
spannr••;•lstilldel ning.
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De senaste årens hektiska utgrävningsverksamhet i länet har bragt
många boplatser i dagen. Flera av
dessa har varit samtida med Y.sby -boplatsen utan att där gjorts liknande
fy nd av mynt. Samma sak gäller uppenbarligen också det övriga landet.
Man far således utgå ifrån att innehav
av denarer under den aktuella tidsperioden varit fårbehållet ett fatal människor. Än fdrre tycks ha fOrlorat sina
värdesaker på boplatsen. Osökt kommer man då att tänka på centrala personer som stormän och hövdingar. l
fallet Ysby är det inte bara myntfyndet, som gör platsen till något utöver
det vanliga. Även konstruktionsdetaljer i husen, den regelrätta gårdsbildningen och det cirkelrunda huset på
den aktuella gårdens mitt gör att platsen skiljer sig från andra samtida.
Min nuvarande arbetshypotes går i
stora drag ut på att vi här står inför en
form av stormannagård från romersk
järnålder. Det är synnerligen frestande au se gårdens avskilda belägenhet
öster om den egentliga byn, Hov, som
ett tecken härpå. Måhända har vi också här den betydligt mer långsökta och
tidsmässigt mer avlägsna förklaringen
till varför Hovs kyrka. senare Ysby
kyrka, inte anläggs "mitt i byn" utan
öster om densamma i anslut ning till
kyrkans föregångare (Hov= "gudahus"?) och initiativtagare.
O
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Slut på börsmonopolet
Börsmonopolet upphävs och Stockholms fondbörs nmbildas till aktiebolag. Det föreslår regeringe n i en kommande proposition. Förslagen har gått
på remiss till lagrådet. (Lagrådsremiss om ny börslagsstiftning mm)
Stockholms fondbörsmonopol skall
ersättas med konkurrerande börser
och auktoriserade marknadsplatser.
På de bl ivande börserna skall värdepappersinstitut och riksbanken fa
handla. Även utländska raretag som i
sitt hemland får delta i börshandel. får
handla på de nya svenska börserna.
På de auktoriserade marknadsplatserna får även andra företag handla,
bara de har tillriickligt stort kapital
och i övrigt är " lämpliga".
Både börser och marknadsplatser
skall drivas som aktiebolag eller ekonomiska IOrcningar.
När Stockholms fondbörs ombildas
till aktiebolag fär dess medlemmar
köpa hälften av aktierna och eminenterna den andra hälften . Riksgälden
och skandinaviska Enskilda Banken
kommer att bli de största ägarna i
Stockholmsbörsen.
Ordentliga prospekt blir obligatoriska vid erbjuda nden till allmänheten
att köpa värdepapper. Alla bolag vars
aktier siiljs på de nya börserna måste
lämna halvårsrapporter.
Väsentliga föränd ringar i en persons aktieinnehav i ett bolag skall offentliggöras. Svensk lag anpassas till
Europeiska Gemenskapens regler, så
att den som genom köp eller försäljning passerar vissa gränser (!O procent , 20 procent, o s v. av röstetalet)
skall informera bolaget och finansinspektionen. Bolaget informerar sedan
allmänheten.
Om fOrslagen genomförs kommer
Sverige att uppfylla alla EG:s krav på
handel med värdepapper. Regeringen
vill att de nya reglerna skall träda i
kraft den l januari 1993.
Förslaget bygger på värdepappersmarknadskommittens betänkande
TS
(SOU 1989:72).
l

MYNTFYND

Skattjägare har bärgat guldmynt och
en guldtacka till ett v'.irde av mer än
sex miljoner kronor i floden Rio de la
Plata i Uruguay. Guldet kommer från
en spansk gallion som sjönk i slutet
av 1700-talet.
113

Svarta
havsfyndet - ett omdiskuterat myntfynd
..
Akta eller falskt?
Av Ulla Westermark
fynd av småmynt. diobolcr.
från de antika städerna Mcsembria (nuvarande Nesebur)
och Apolionia Pontica (nuvarande Sozopol) vid Svanahavet (nu Bulgarien)
har under dc senaste åre n livligt diskutemts i den numismatiska pressen. i
fOrsta hand i den amerikanska veckoskriften Coin World. Diskussionen
som alltjämt pågår gäller om mynten
är äkta. moderna fOrfalskningar eller
remav antika imitationer.
Fynde t lär ha gjorts 1986 i Bulgarien. i en by inte så långt från de antika myntorterna vid havet. Mynten
dök fOrst upp i Väsuyskland 1988 och
har sedan distribuerats åt olika hålL
huvudsakligen till USA. Antalet mynt
är obestämt. men det rör sig om flera
tusen exemplar. Redan i början av
1989 bedömdes fyndet som falskt av
British Museum sedan etl urval av ca
30 mynt granskats där. Expenerna vid
Bank Leu. Zurich. gjorde samma bedömning. Stilistiskt såg mynten märkliga ut (särskilt dc från Apollonia).
och alla exemplaren var underviktiga trots all mynten var välbevarade.
En preliminär teknisk undersökning
tycktes dessutom \•isa an planamas
struktur var annorlunda. Flera myntfirmor drog nu tillbaka materialet.
Den amerikanska firman Classical
Numismatic Auctions in Quarryville. P-.t. agerade mycket korrekt. De
skickade ut en pressrelea~e med varning fOr mynten och publicerade alla
fOr dem kända stampar i en broschyr.
som vem som helst kunde skicka efter.
Därmed var saken emellertid ime
utagerad. Den slom amerikanska firman Heritage. Dallas. som tydligen
fOrvärvat en större antal av mynten.
vände sig till dr Stanley Flegler vid
Michigan State University för alt få
en ingående teknisk analys av mynten. Hans undersökning blev en överraskning. Han fann atl mynten var
gjorda i en låghaltig metalL vilket
ime tydde på fOrfa lskning. eftersom
en modern falskmyntare inte skulle
använda så dålig metall. Han kom
dessutom fram till au plauarnas tekniska struktur var riktig. Denna un-

E
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dersökning övertygade l!mellertid inte
alla. British Museum höll fast vid sin
tidigare bedömning. Alan Walker vid
Bank Leu påpekade att en stor svårighet är att de båda aktuella myntorterna är så litet kända. Det finn s ingen
numismatisk undersök ning av dessa
präglingar. och mycket litet material
är publicerat. Mynten finns bara i
ganska ringa antal även i dc stora offentliga myntkabinetten. l Bulgarien.
hemlandet. finns en hel del. det mesta
opublicerat.
The International Bureau for the
Suppression of Counterfcit Coins
(IBSCC) anlitade nu tre olika laboratorier i Europa för att kontrollera
Fleglcrs tekniska undersökning. vurs
riktighet de endast kunde bckriifta. På

Diobo/ frtlll Mesambria i KMK. 1.28 g.
Skala 2: l. Fato: Gtmllc'l JaiiSSIIII.

grundval härav bedömde kommitten
mynten som antika imitationer. en irreguljär myntni ng med låg vikt och
halt från en okänd mymort . Detta uttalande publicerades i Bulleriii 011
Coumerfeirs 15: l, 1990. med ett rikt
urval avbildni ngar på två planscher.
Nästa steg i händelseutvecklingen
var au Dr Fegler. enligt uppgift lastad
med tung vetenskaplig utrustning. under tre veckor besökte Bulgarien. där
han bl a träffade chefen för det lokala museet i Nesebur (det antika Mcsembria) och studerade mynten dii r
och i and ra bulgariska samlingar. Nationalmuseet i Sofia, där llera kända
experter på antika mynt är och varit
verksamma. omnämns dock inte alls i
hans uttalande från resan (Coi11 Hfn'ld
1643, 9 okt 1991). Enligt uppgift i
denna artikel tyckte de bulgariska numismatiker som Flegler talade mcu
au uppståndelsen i väst kring fyndet
var enbart skrattretande. För dem v<tr
allting i sin ordning. den låga vikten.
den märkliga stilen osv. Allt stämde
med de mynt. som de hade i sina egna
museer. Till och med mynt slagna av
samma stampa r som mynt i det kontroversiella fy ndet. kunde letas fram i
dc bulgariska museerna.

Flcglcr blc\' diirigenom ännu mera
övertygad om au mynten är antika
men antika imitationer. eftersom hans
tidiga re tester hade visat all mynten
har myc ket dålig halt. Det är samma
ställning som de n IBSCC tagit (se
ovan). Det iir en kompromiss. som
verkar som en nödlösning. och den
har knappa~! lyckliggjon den numismatiska världen. Många oklarheter
kva rts tår. och diskussionen for och
emot fort~ä tt cr. Det är väl kä nt all
Bulgarien iir storproducent av falska
antika mynt och förser marknaden
med ell rikt ut bud av både grekiska
och rome~ka fdrfialskningar. Men ell
helt fynd med en rad varianter. är det
möjligt? Skicklighet finns och arbetskraften ii r bill ig. varfO r det ur arbets:.ynpunkt siikert ii r möjligt. De stampkopplingar med museimynt som Fleglcr talar om att han funnit är inte något bevis för Svarta havs-fyndets äkthet. En fOrfa lskare måste ha förebilder. och dessa iir givetvis all söka i
hemlandet Bulgarien. Någo n riktig
klarhet torde man inte kunna nå förrän
någon tar sig for att göm en numismatisk studie av dc båda myntserierna
omfallande allt ti llgänglig material.
både fy nd och muscisamlingar. O

Trädgårdsmästaren och kung Eriks skatt
En froiga som ofta dyke r upp i riksdagsakta. hovriikenskapcr och domstolsprotokollunder Johan IIJ :s regering är de "50.000 ungerska gyllen,
forutom en hel hop silver". som Erik
XIV och Gömn Persson låtit gr'jva
ner. Della skulle de ha gjort i en fOrkiinsla av kommande olyckor. Den
stora skatten, som värdenades till fem
a sex "tunnor guld". satte natu rligtvis
igång fantasin hos många. Kung Eriks
olycksdagar var septemberdagarna
1568. då hans makt och härlighet slogs
i spillror. Omedelbart efter av~äl!·
ningen började ryktena tala om Eriks
stora katt. Johan III och alla hans
syskon \'ar fullkomligt övert}gade om
a11 Erik undangö mt dyrgripar och
guldmynt . Denna uppfattning delades
också av de styrande vid franska. danska. Iothringska och polska hoven.
Redan den 17 september 1568 ut fårdar Johan en instruktion fiir rik~rå
den. ,·ari de bl a skulle meddela bönderna. att kung Erik "hem ligen undanstuckit en stor del av rike ts
SNT ·1/ 5 · '.12

skatter" och samma historia återkommer i ständernas skrift den 25 januari
1569.
Den fångne Erik lär ha lyckats f.1 ut
cll meddelande till sina anhängare i
vilket ha n lovade att ''deras trohet. Il it
och omak skulle rikligen. väl och
sannfiirdcligen lönt varda". och fOr sin
befrielse ville han ge "en summa penningar som något ståteligt vo re".
Johan III anställde massfOrhör de n
20 juni 1570 på Stockholms rådstuga
om Eriks och Göran Persson~ undangömda ägodelar- med alla den avsatte
kungens forna tjänare. deras hustrur
och barn. stadens sekreterare. rådmän
och andra kuncatro2na.
Johan III va; <>CkSå orolig fOr sammansvärjningar. Vi ve t att bl a Jean
Allard organiserade motståndsmiin
mot Johan. Allard var Eriks fransk fOddc träd!!årdsmästare och hade
Ö\'erinsecndct över den kungliga tr'jdgården på Norra Malmen. dvs nuvarande Kung. trädgården.
Allard hade fO rbundit sig att med

nit och skicklighet ~köta sin befattning
samt au från triidgårdc.:n lämna frukt
och grönsaker i tillriicklig mängd till
Eriks hov. Den fra nske tr'jdgårdsmästaren tycks också genom sin skicklighet i triidgården ha flist uppmärksamheten vid sig. En dansk. som vistades
i Stockholr~. kunde beräHa hem aH
det till Sverige anliint en utländsk
triidgårosmibtarc. som iimnade i en
får iindamålet siirskih byggt och med
ugnar f(irseu hus driva upp "muskatell !vindruvor!. pomeranser och dylika ~pcccrier". Det måste dänned ha
varit S\'erige for~ta omngeri
Efterson; Jean Allard dels \'ar inblandad i allt ~om rörde bråket om
Eriks skatt. dc b var en av Eriks trognaste \'iinncr sanu dela kt ig i upprorsfOrsliken till dl!n fångne kungens fOrman. är det naturligt aH många ansåg
au ~kallen hamnat i den kungliga triidgårdens mylla . Siir~kih graverande
var det au All;ard tämligen snart blev
en mycket liirmögcn man. Jea n Allard
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behöll sin tjänst även efler Eriks avsäuning. frå n 1573 som arrendmor av
större delen av Kungstriidgårde n. På
grund av eu misslyckat fiirsök au befria Erik ur hans. fiingelse tvingades
han liimna landet 1574. Triitlgårdsmä,taren återkom dock 1579 med cu
par av fra nsmän lastade skepp och
gjorde strandhugg på den ~venska
kusten. så au Johan III må te uppbåda
krig1>folk för au mota bon angreppen.
Uppenbarligen måste Allard ha haft
gou om pengar fö r au locka med sig
de franska legoknekta rna. Hade ha~
tillgång till E~i ks skau?
Hur ~om helst fortsatte man att undra ö,·er de forS\'unna rikedomarna. l
cu brev frjn Katarina Jacellonika till
hennes S)Ster Sofia dc~ 5 oktober
1572 Mår det fc:iljandc:
''Innan vi tillträdde regeringen i det
utamwde riket. har de nne elake man
[dvs Erik]. vilken vi nu Mila langen.
bragt det i yuersta nöd. När han såg
vad som skulle hända honom. nei
gr.h·dc han sina skauer i jorden. fårlitande ig på au han än en gång skulle
komma i besittnin!! av dem. Hittills
har man ej fåu reda på dc~~a :.kau.:r.
Om vi nu läte manera !tortera] honom
skulle han ,·ä) säga var dc fi nn:.. me n
Gud bevare oss au handla ,;i 11101
honom".
År 1573 Ö\'erliit Johan II I på sin legat i Polen. en tysk adelsman. Anders
Lorich . all räu au i Sverige få uppta:
"Fördränkt gods eller hemligt nedgrävda skaller, 11101 en tiondel av viirdet till kronan. Men. dä r han någo n
skall fi nnandes varder. som konu ng
Erik med vilja haver låtit sänka. inmura eller nedgräva. då vilja vi sådant
ha O\!> fårbehållet. och mot hans <111viinda omkostnader giva honom en
härlig och tillbörlig fåriiring:·
Bortsett från Eriks skall ii r deua tillstånd till Lorichsett brou mot dc gamla. sedan landskapslagarnas tid. giillande reglerna . Något mer 0 111 Lorichs och hans räl! till svenska fornfynd far vi inte veta.
Ännu så sem som 1588 hade Johan
III av en viss Henrik Hass lätt anvis·
ningar 0111 var skallen sku lle fi nnas.
och han skrev den 18mars till ståthållarna i Stockholm. Nils Hunsson
Bras k och Johannes Henriksson :
......den fö rborgade skatten skall stå i
eu valv i Stockholms nedre slottsididgård nära det ställe där dc förut gr'.ivt.
Diir !>kulle finnas trenne tdid. ett som
burit frukt. ett som bion lwft löv och
blad, och en som va r fö rtorkat: ·
11 6

Enl. XII< gilllen mt•tla/j i 1il11'r. ensid(!l fHtl/2). rom: ATA.

Enligt \:td kungen fån höra. ~kul- . - -- - -- - - -- - - - le knckthii\•it)manncn Erik Lar,son
känna till både platsen och triiden. Något om tillståndet
Men efter sökande fick man ge upp.
i Kungl Myntkabinettet
Om det överhuvudtag.:t funni ts en
skall i triidgt\rdcn hade säkert Allard efter Liljegrens död 1837
redan hittat den. Möjligheten finn\
Riksantikvarie Johan Gustaf Liljegren
också an det ,·ar Johan !>jiilv ~om ~prcd (1791-1837) förde en livslång kamp
rykt.:! om ~katten. H;m behövde en mot dålig ekonomi och arbetsanhopsyndabock fOr bristen på pengar i lanning - en kamp som han förlorade.
det. Siikcrt välkomnade han bönderDen 2 j uni 1837 miitte Bror Emil
kung
lick
579
1
År
Erik.
nas ibka mot
rand sin chef. Liljegren hade
Hildeb
Johans ska ll~iikarc. Gustaf Baner.
liingc varit ncdstiimd. obeslutsam.
Klas Biclkc och Johan Hcnrik~sm1 .
ängs!ig och g,rubblande över dc mi nsta
befallning att bege sig till Gripsholm.
Det v;tr niimligcn många som trodde småsaker. Aven denna morgon var
Liljegren "som vanligt bcdröfvad iinan Erik (~om ~uttit fängen diir) gdivt
plat- da till tårar" och !<t lade om bekymmer
ned ~tora miingdcr dyrgripar
sen. Om dclla skrev hertig Karb st;)t- med Vinerhe tsakademiens r.ikenskaper. Hildebrand fOrsökte lugna, men
hållarc på slottet. Bengt Oxenstierna.
Liljegren fortsalle att vara tyngd av
till sin herre:
"Jag liit efter konungens bcfilllning sina problem. Pa enenniddagen var
Liljegren utgången och med sig hade
de m ~öka, men dc foro lika rika diirihan nycklarna till Kungl Mynt kabifrån ~om dc kommit dit."
En viss Peter Gla!>cr sökte efter nellcl. Senare p;) dagen hittade Hildcskatten 1583. Denna gång n11.:d hjiilp br.tnd på Liljcgrcns skrivbord bl a en
av slag ru ta. Inget hjälpte dock. Mest lapp där riksanti kvarien bedyrar sin
trodde nog Johan och Karl att Allard oskuld i fråga 0 111 saknade pcn.gar som
var den som hittat skatten. Allard upp- t iiihörde Vitterhetsakademien m m.
levdes ocks;'t liingc som en hot. Man Det stod klart all Liljegren inte tiinkte
visste au han hade medel a ll skapa återviinda. Man gick nu ut på stan och
oreda och ull han ville se Eriks ~on
letade efter den bedrövade Liljegren.
Gu!>taf ~0111 kung.
På frcdagskviillcn samlades akadeSensmoralen med denna hi~wria iir mien for all dryfta det inträffade. Lörsin trädgårthrniistare! dage n kom och gick. Söndage n dc!\4
cll l aldrig lita
hm IVisa111

r•'

r•'

-
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juni fick Antikvitetsarkivet och Kungl
Mymkabinellet extra bevakning. eftersom nyeidarna fortfarande var borta. På söndagskviillen fick HiIdebrand. som då var hemma hos fru
Liljegren. meddelande au man hiuat
en hall och en ~vart frack p:'l en la~t
brygga vid framlidne cxccllemcn
\\'ellcr~tc:dt~ ~tallbyggnad ''id Djurgård~brunn·wi kcn nära Sirbhof. Hildebrand ~k) ndade dit. igenkiindc.: hatten och fracken samt hiuadc Liljc.:grcns ~nu ~dosa och museinyc klarna.
FörM på måndagsb~il lcn den 5 juni
hiuadc~ den döda kroppen långt ute
på djupet i Brunnsviken. Liljegren bcgra\(Jc, i all l)Sthet på Maria kyrkogard.
:\u r.iddc det bråda dagar ftir Hildebrand och viktigast var det all ~c till
samlingen. l el! brev till ~in gode viin
i Danmark. C. J. Thomscn. skriver
Hildebrand om deua arbete (odal +
27 augusti 1837):
hll'ellferingen har iindteligcn k11m1m
börjas. Den fordrade mycket fiimrbete och ko111111er säkerligen a1111pptaga
jlem månaders tid. Den i/r d11biJelt
sl'llr au anställa , emot ni/r Liljegren
mottog samlingarna. Då ltlg allting .
lll'luje fynd fii r sig . in.n·ept i särskilda paketer. med bestämda påskrifter.
L-n tipptog dessa paketer. 11pplade
fomsokema . men 111an mll'isning från
ln•ilket fynd, eller från lll'ad ställe de
äro tagna. Dessa 11ppgijier hade hem
tänkt införa i den katalog. h vifkenhan
hade i sinnet al/Il/arbeta; men/11'(1/'/ill
l'id hans död endast jim11os oft~//stiln 
diga conceptlappar. lmet fortgående
diari11111 öfi·er inkomne fynd och gtlfI'Or finnes. lilan jag har måst 11r de
ofta sparsamma am eckningama i
Akodemiens Protokoffer wskrifm en
sådan förteckning . sådan jag efter
dessa ofullständiga källor kwmm
sammanställa den. Der blifw:r sedermera 1•id im·enteringen niidigt . all
från deras olika formringsställen
sammansöka allt som hört till hmrje
särskile/t fynd. Jag inser icke h 11m der
skall blifmmöjligt, all i deua c/uwsfå
någon reda. För de 5 åren. som jag
m rit här uppe. kan jag någorf11nda
reda mig derigenom au ja~:. t if/ miu
eget nöje 11ppsa11 beskrifning äji•er de
flesta 1111der denna tid inkomna fynd.
Det lilla som hiuills 111mnit l'idgäras.
i afseende på im·emeringen kanna/1/rligll·is äm111 icke bl'l·isa något. 1111 ingen ting. af l'igtigare eller kostbarare
SNT
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Jolum Gu.1taj Uljegrt•ll 1791-1837). oljnm!lning ulford m· amingen Ff'C'drik llhlin el/rr
Johan Gu., :af Smulberg. Iiiiittir Riksami/..Tarieiimbl'lel. Foro: ATA

art. flirkommit. derrm1 är )al: ftinis.wd; ty L-n l'ar tir/ix: menau han saknade ordningssiriile och smak . likasom all han ej l'(lr danad till Chef det
haji·a l'i alltfiir ryd/igtftiu erfara, både
i Amiq,·itell mmlingama och Riks arkif,·et. l11r medlerrid öfi·errygad. au
jag l'id in1·enteringen skalllika troget
be1•aka enkans fii rdel, som Akademiens och min t•gen . och au jag icke
skall flis ta mig l'id småsaker.
Åt fru Liljegren har jog säkt bereda
all den hjelp. lOJ/l stål/ i min förmåga.
Hon hade också ingen, stackars ql'inna! åt ln·ilken hon kunde fortro sig,
1110111 en broder. som är lam i ena k ni/t.
och således ofomliigen au biträda.
och mig. Bo11ppteckningen har redrm
blifrit hå/len. och ;iii min stom förundran,ftumjag, au tillgångame siego till mera iln 20.()00 Rdr Bco - en
m·anlig behållning i en embersmans
bo! Hon skulle således mra fredad
från all nät!, om icke L-m bröder och

brorsbam , biinder i Småland, ko1111110
au dela hälflen med henne. L-n hade
räl 11pprä11at el/ slags Testame/1/e,
ln'Origenom han förordnat . au enkan
skall sitta i orubbad! bo efter honom;
men han lwde försw nmar. au låw be,·irma detsamma; och S1·enska arfsla gam e äro mycket bestämda i demw
f råga , så au , llllln 2~ nän•arand(•
l'illnens samtida påteckning . har eu
dylikt dokument ingen gällande kraft.

Det bör avslutningsvis påpekas au
inga pengar saknades fO r Akademien.
Liljegren var endast skyldig till att ha
oordning bland sina papper och räkningar.
lan Wise/m
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En räknepenning hittad i Bro socken
i södra Uppland
Av Mo11ica Gofabiewski Lan11by

n av de tidioare nlirnber.. ska
"'
ö
räknepenningarna har hittat~ i
Klockarebord, Husby. Bro socken i Uppland. Upphittaren. Axel
Karlsson i Klockarebord. inlämnade
föremålet till Kungl myntkabinettet
ror bestämning sedan han funnit det
i sitt trädgårdsland.
På riikncpenningens åtsida kan man
se tre kronor och tre franska liljor arrangerade kring en mittpunkt omgiirdad av fem punkter. som en ros. Utanför en inre ring kan man också se en
slags omskrift som utgörs av gotiska
bokstäver. Frånsidan visar ett riksäpple krönt av ett kors. båda i cn inlimning utgörande tre bågar. ett s k
trepass. Omskrift som på åtsidan.
Vikten är 1.35 gram, diametern 22
mm. Räknepenningen är av koppar.
Den har sedermera perforerats i kanten och i det runda hålet finns en bit av
en knuten koppartråd kvar. Se bild l.
Denna typ av räknepenning tillverkades i den sydtyska staden Niirnberg
(se karta, bild 2). som otvivelaktigt
var dåtidens friimsta tillverkningsort
får räknepcnningar. Motivet - kronor och franska l iljo r kring en ros
samt riksäpplet - användes diir från
slutet av 1400-talet till och med 1600talet men var som populärast under
1500-talets första hälft. Utförandet
fOrändrades dock under den period av
närmare tvåhundra år som typen tillverkades; på de allra tidigaste bestod
omskriften av på måfå instans<~dc gotisk<~ bokstäver. Uppenbar! igen hade inte räknepenningmästarna något
större begrepp om vad bokstäverna
stod får och använde dem endast som
dekoration. Dc måste dock ha kopierat bokstäverna från andra räknepenningar - de nederHindska - men
okunniga om der.ts korrekta utseende
graverat dem hur som helst på stampen. ibland upp och ner. bakvänt eller
t o m horisontellt. På en del användes
längre fram även latinska bokstiiver.
Alla dessa tidiga räknepenningar av
denna typ är helt anonyma. d v s man
kan inte avgöra vilken rniistare som
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Bild l. Niimbcrg. n1J.:nept•nning. Koppar. Jfr Milchiner nr 1061-63. 1400-wiels s/tu.
Fta1111'n i Uppland. Bro sn. Husb_l: Fo10: G Hiidt•brand. RIK.

utiOrt arbetet. Först efter mitten av
1500-talet signerades räknepenningarna med namn eller markerades av
mästarna på annat sätt. t ex genom
olik<! initialtecken i omskriften. Det
här funna exemplaret utgör en av de
tidigaste, troligen 1480 - 90-talen. Jfr
Mitchiner nr 1061- 1063. Dc flesta i
Sverige funna niirnbergska räknepenningarna iir från 1500-talet. men även
andra typer av jetonger från J6001700-talcn mrekommcr. Se exempel
bild 3. Frånsidans motiv - riksäpple
med kors inom ett trepass - hämtades från de då cirkulerande tyska
guldmynten. Se bild 4.

De nlirnbergska räknepenningarna
tillverkades för export på den västeuropeiska marknaden, framförallt
till Frankrike. Före omkring år 1550
gjordes de enbart i koppar men senare också i mässing. l 1700-talets jetonger användes nästan bara mässi ng.
Endast några enstaka är gjorda i silver.
Räknepenningar förekommer ofta i
hopade fynd tillsammans med mynt
av lägre valörer, varror det ibland har
antagits att de kan ha använts såsom
småmynt. Framställningarna har naturligtvis varierat oerhört genom åren
- räknepenningar har tillverkats se-

Bild 2. VtLvreuropaunda 1500·tale1. Sw den Niimbag marJ.:emd.

Bild 3. Niimberg, spelpenning wfl>nl a1·
Hans H't-idinger (1670 ·1727). Mässing. Jfr
Milchiner nr 1846. Fttmll'll i Närke. Kwnla
kyrka. F01o: G llildebmnd. RIK.
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Ulla Westermark avtackad

Bild 4. T)·skland. Dommmd. Friedrich III
(1451 - 93). Goldgulden. Funnen i Srockholm på He/geandsho/men. Foto: G Jansson. RIK.

dan 1200-talet- men i likhet med det
i Bro funna exe!]lplaret är många fårsedda med en hål som om de anviintS
som hängen. Få har dock. som i detta
fall. hänget bevarat.
Räknepenningen från Husby har
hafi en sekundär funktion som hängsmycke alternativt som amulett. Särskilt metallerna koppar och silver har
i folktron varit betrodda sk]'ddsmedel
mot alltifrån sjukdomar och avundsjuka till onda makter. Även kopparmynt perforerades på detta sätt for
au användas som amuletter och bäras kring halsen. Såväl hålförsedda
mynt som räknepenn!ngar förekornmer bland kyrkfynd. Aven i offerkällor. både från medeltid och nyare tid.
har man hittat hela och genomborrade
mynt tillsammans med andrd typer av
amuletter. Fynd från vikingatiden visar att man sedan lång tid använt mynt
som smycken och/eller amuletter.

Måndagen den 30 mars blev Ulla
Westermark avtackad - hela dagen.
Först kom ett internationellt symposium, där hon själv "took the chair:·
Följande föreläsningar hölls:
Dr Carmen Arnold-Biucchi, Curator
of Greek Coins vid The American
Numismatic Society. New York:
The Silver Coinage of Himera. Or
wiren and why we re all rhose fractions
minred?

Professor Dr Peter Berghaus. Miinster:
Nya ron om fynden a1· romerska guldmynt i Indien.

(Föredraget hölls på engelska).
Mr Terence Volk. Cambridge:
nwughts 011 currency and cirwlation: J110rdeman 's lt111: TI1e Loire
lroard and hoarels from Pompei, Barh
am/ Sallfo Stefano.

(Vol k höll senare eu fåredrag i Kungl
Myntkabinettet om sin användning av
datorn. fredagen den 3 april. samt den
7 i Uppsala Universitets Myntkabinett
om sina studier av Lohe-skatten. Det
kan finnas anledning att återkomma
till detta.)
Kl 15 var det mottagning för Ulla
Westermark i medaljsalen och en fest ·
skrift, Florileg ium Numismariwm.

(Numismatiska Meddelanden). överlämnades. Den har med stor flit redigenits av Harald Nilsson. son~ ock:'å
forfililat bibliografien. RecensiOn foljer i ett senare SNT-nummer.
Vackra tal hölls. blommor och gåvor överlämnades. På bilden härinvid
ser vi Ulla samt några av gästerna
flanken\ Gustav III - som bekant
hedrad med flera utställningar till sitt
jubileum. bl a en i denna lokal (se
s 139). Dc avbildade är från vänster
overinspektor Jorgen Steen Jensen.
Den kg! Mont· og Medaillesamling
i Köpenhamn. konservator Katalin
Bir6-Sey. nyanställd vid Universitetets Myntkabineli i Oslo. intendent
Pekka Sarvas. chef får Finlands Nationalmuseums myntkabinett, U. W..
G. III. museumsinspekter Anne Kromann. Den kg! Mom- og Medaillesamling. professor Kolbjorn Skaare.
chef får Universitetets Myntkabinett
i Oslo. och intendent Tuukka Talvio.
Finlands Nationalmuseums myntkabinett.
På kvällen a\'åts en festlig måltid i
museet. Vi underhöll s bl a av Skaare
och Kromann med tre av den förre
specialf6rfauade sånger till Ulla Westermarks iira.

Studia in honorem Ulla Westamnrk
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Gustav III och Herkules
Av Elsa Lindberger
arl Gustaf Fehrmans vackra
pennteckning. avbi ldad pt\
omslage t till SNT 2.92, skildrar Herkules' död och uppstigande till
gudarna. Den finns nu att se i original, inlånad från Nationalmuseum till
KMK:s utställning Gus1m· 11/:s medaljhisiOria. Teckningen, här återgiven
än en gång. är en fårlaga till den av
Fehrman signerade "Medalj över konungens död i Stockholm 29mars och
begravning i Riddarholmskyrkan 14
maj 1792" (kat nr 108: teckningen nr
107. bild s 23) . B.E. Hildebrands beskrivning av medaljen citeras i katalogen. Den förklarar vissa bildelement
och ger den latinska texten MAIORQUE VIDERJ COEPIT - i Emanuel
Sve nbergs översättni ng "han började
synas större".
Såväl bildmotivet som inskriften
kan hos en nutida betraktare väcka
tankar och frågor och fönjänar en
kommentar.
Gustav 111 och Herkules - hur eår
det ihop?
~
Herkules (grek Herakles). Zeus'
son efter ett äve ntyr med den sköna
Alkmene. är en av den folkliga mytologins favo riter: en bärsärk med oerhörda kroppskrafter, som med bara
händerna klämde ihjäl ormar och lejon. rensade stall. ständigt befann sig
på vandring och upptäcktsfärder. iilskadeoch slog ihjäl- kort sagt en bjässe till karlakarl , som både utfårde
storverk och ställde till det för sin omgivning.
Utom de to lv oftast berättade storverken finnsen oändlig mängd varianter av sagor om hans äventyr, som levt
vidare i muntlig bcrättartradition, i
konst och liueratur. Där framställs
han ofta som den ädle hjälten i kamp
mot onda makter. Då så befinns lämpligt, lånar han Apollos epitet "Musagetes" · ledare för muserna. Ovidius
och Stiernhielm är bara två exempel
bland många; den Herkules, som
"arla stod upp en morgon i fOrsta sin
ungdom" står for dygd, ära och styrka. När Herkules' mångsidighet blir
tydlig, klarnar också orsakssammtm·
hanget till hans funktion som furste·
symbol i antikiserande, allegoriska
framställningar. Ikonologiska ve rk
och mönsterböcker från renässansen
och framöver tillhandahåller eu 01al
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GuSUll' III:s diJd. Penmeckning a1· CG Fe/mncm (270 X 373 111111) .

förlagor med 1-lcrkulcs framstiilld
som de n stoiske, segrande hjälten .
Till dem som bemödade sig om
arvp rinsen Gustavs utbildning hörde
Wilhelm Anders Wenncrdahl , lektor i
viiltalighet och poesi vid Kungl gymnasiet i Linköping. Han utarbetade
och publicerade år 1748 ett LEXlCON MYTHICO- HISTORICUM
(636 s i en vol) , till tignat den då
2-årige prinsen. Med pedagogiskt nit
beskrivs ss 284-292 Herkules och
hans roll i myten, historien och konsten. Ovidius citeras på fl era ställen, bl
a de ord som mcduljinskriftcn återger:
MA IORQUE VIDERI COEPIT.
hiimtad från " Mctamorphoscr". Likaså niimns Herkules· epitet "Musagetes'', av Wennerdahl översatt "anfOrare mr dc fria konsterna".
På en av Fehrmans tidigare medaljer, illustrerande kronprinsens utrikes
bildningsresor (kat nr 33) vandrar
Gustav i Herkules' gestalt . med klubba i hand och lejonskinn över skuldran
mot Ä rans lysande Tempel. "målet
för hans långviiga vandring", och som
Herkules krossar Gustav III anarkiens
och tvedriiktens hydra. Diirmed iir vi
åter till Fehrmans teckning och medalj. Herkules' död var enligt myten det

bittra slutet på ett svartsjukedrama,
diir en centaur för prinsessan Deianeiras skull låtit indränka Herkules' lejonhud med Hydrans gift. Under svåra plågor och kval stiger då Herkules
upp till toppen av berget Oeta, lägger
av sin rorgiftade kläd nad och andra
auribut · i delta fall ime bara klubban
utan också en lyra, det raremål som
får symboliken att stämma bättre med
Gustavs verk och personlighet, "Herkules Musagetes''. Inskrift och bild·
framställning går helt tillbaka till Ovidius och den av hans metamorphoser
som skildrar Herkules död: från det
brinnande bålet på berget Oeta höjer
han sig lagerkransad mot Olympens
gudar som upptar honom i sin krets: •
· MAIORQUE VIDERI COEPIT.
Valet av just Herkules' kvalfyllda
sista stunder som allegori över Gustav
III :s död kan också ha ett samband
med det ohyggliga faktum , att Allekarströms pistol va r laddad med
skrot, vilket gjorde dödskampen ännu
mer plågsam .
Men från sitt pinaiiiger stiger han
slutligen mot höjden, omgiven av sju
stjiirnor och i en rörelse fylld av både
grace, viirdighet och styrka · "han
biirjadc synas större".
D
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Medeltidsskatten
från Vejby torvmosse
Ar 1870 hittades i Ycjby torvmosse.
Barkåk ra socken i Skåne. 558 medeltida silvermynt. Denna skatt har tidigare endast kortfattat nämnts av Lagcrqvist och Dollcy i en arti kel 1959.
1 dc arki valiska handlingarna som
förvaras hos Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm står följande:
"Mynten påtr'.lffades af arbetskarlen Anders Olsson vid odling af en
mossjord å egorna till hemmanet N!!
5 och 6 Wejby:·
Av skattens mynt inlöstes till statssamlingarna 119 mynt och upphittaren
fick 27 riksdaler 33 öre riksmynt i inlösensbelopp. Dc mynt som inlöstes
hölls tyvärr inte samman. utan insorterades ,·ar får sig i den systematiska
samlingen med cu enda undantag. en
sterling från Florennes (fig 6). Lyckligtvis ligger de t proveniensuppgifter
vid de nesta my nten. Vad som hände
med de ej inlösta mynten är okänt.
Skauen bestod av enbart utländska
mynt. huvudsakligen en~elska och
kontinentala tcrlingefte'rpräglingar
från slutet av 1200-talet och början
av 1300-talct. För övrigt ingick mynt
från Skottland (Alexander Il, 1214 49 och Alexande r III. 1249 -86).
Frankrike (gros tournois, Filip IV.
1285 - 1314 och Lud vig X, 1314 - 16,
och feodala de nicrs), Brabant. Nederländerna (Tyska riket). Flandern och
Luxemburg. Dc engelska mynten.
som utgö r fyndets hu vudmassa, är
präglade under kungarna Edvard l
(1272 - 1307). Edvard II (1307- 27)
och Edvard III (1327- 77). Myntorterna får dessa "Edvards sterlingar"
är många. Dc silverpennies som ingår
i Vejbyfyndet fårdelar sig på foljandc
sätt (pre l iminiira bcstämmningar):
Berwick
15 exemplar
Bristol
13
Bury St Edmunds* l
Canterbury
136
Chester
l
Dublin
6
Dunclme
5
Durham
29
York
9
Edmundsbury
22
Lincoln
5
London
248
Newcastle
4
Watcrford
7
Okänd ort
l
502 exemplar
Sammaniagr

FiJI l. England. Edl'lml l . 12 72 - 1307.
penny pli/glad i /Jury Sr &lmwui.IIII'IIIYIII ·
mlfslitren Rollar de Hade/rit· . l"ikr 1.27
g mm.

•

Fig 2. England. &ll'(lrd l. 1272 - 1307.
prnny pli/glad i Chr.uer, 1·ik1 J.37 gram.

Fig 5. SJ.mrland. Alexanda III. J2.J9 86, penny präglad ca 1280- 86. •·ikt 1.23
,l(l't/111.

Fig 6. T.rska rikt•t. Florennes (rmder Ue·
Gauclrer de Cltåtillon. komretabel tll'
Frankrike. )',·es. estu/in priiglad J314 IJJ8122. 1ik1 J./8 grom.

gl').

* Det kan nämnas an abboten i Bury St Ed·
munds lät prägla pennymynt under Edvard
l:s regering och an hans myntmästare hcnc
Robert dc Hadeleie. J Kungl Mynt kabinettet har skallen fån inv nr 4416 (lig 1).

Fig J. Irland. /:.(/mrcl l. 1272 - 1307. pt'll ·
ny pli/glad i Du/Jlin. \'ila 1.10 g mm.

Fig .J.

En.~lmtd.

11.\ pn1,~1ud

Etb·cml/1. 1307-27. pru-

i Dur/tam m · biskopBemmrmll.

l"iJ.t J..JOgmm.

Fmo: Gailril'! 1/i/de/moul. RIK·/

Litteratur:
Brookc. G C. English coins. London 1942.
2::• upp!.
Chautard. J. Jmiwrimu drs nwnuairs tm
mu: e.ttrrliufrappei'S pendal/l le XJJJe l'/ ll'
X!Ve Sii'ck Nancy 1871. s 158f. pi XIX:3.
Dollcy. M. Medieml Anglo-Jrish coi11s.
London 1972, s lOff.
Lagcr<Jvisl. LO & Dollcy. M. Mynt fynden
i Hornborga kyrkoruin i Västergötland.
Nm m1mren 1959:2 - 3. s 113-136.
Mayh~w. N J. Sterling imirmions ofEt/llurdiwr 1.1111'. London 1983. s 98. nr 245.
North. J J. English htwtmeretl coiuage.
Vol 2. London 1960.
Pur' cy. F. Coi11s a11d tokens of Scorlmul.
London 1972.
Scaby. P. Coi11s and wkt•ns ofJrt'laud. Lo n·
llnn 1970.
Scaby. P & Pur\"ey. F. Coius of England
multhe United Kingt/(1111. London 1980.
St~wart . l. The Iong voided-cross sterli ng
nf Alexander II I. British Numismaric Jourttiii XXX IX. 1970.
Jan Wiselm
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Några knappa ord om finsk medaljkonst i samband med
en gåva från Sven Svenssons stiftelse för numismatik
Av Thom Braunerhielm
edaljkonsten i Finland anses
vara mycket ung. något som
säkerligen hänger ihop med
landets långa. nära samhörighet med
Sve rige fram till 1809 (kriget med
Ryssland). Egentligen uppstår den inte som egen konstart f6rrän på 1860talet. då Finland fick ett eget myntverk. En märkesman i det här avseendet är Walter Runeberg. Medaljproduktionen på myntverket var från början stor. men under 1900- talet har
denna mer och me r övertagits av privata firmo r. Medaljkonstnärerna omkring sekelskiftet hämtade till stor del
inspiration från utliindska fO rlagor.
Deras stilistiska formspråk andas nyklassicism. realism och art noveau/
jugend. Några lysande exempel på
skickliga medaljörer är Emil Wikström. Ville Vallgren och John Munsterhjelm.
Efter Finlands självständighet från
Ryssland år 1917 inleddes en ny era
inom finsk medaljkonst. Om den ännu verkar. sett ur ett helhetsperspektiv, ganska traditionsbunden ger de n
ändå prov på tämligen rikhaltig mångfaldigheL Som exempel på lina medaljkonstniirer efter självständigheten
kan nämnas Gerda Qvist. Wäinö Aaltonen. Gunnar Finne. Akseli GallenKallela. Felix 'ylund och Lauri Leppänen. Ett avbrott innebar \'interkriget. Sovjet · anfall på Finland 19391940 och fort ättninesk riget 194119+t.
Efter kraftmätningen med den mäktige grannen i öster kom på 1950-talet
en period 3\' rornyelse inom medaljkonsten. En ny stil blev gällande med
aspirationer på fr'.ischhet och modern
vigör till sitt innehåll. En avgörande
roll rör den nya stilen har Finlands
:"ationalmu eums mynt- och medaljkabinell pcl:n . ~ledaljsamlarnas och
kon~tvånnernas intres~e ökade och
1965 in~tiftades Gillet ror ~leda lj
konst i Pinland - en rårening bestående a\' både museer. medaljkonstnärer och ~amlare. Gillets cngagcmanl!
och verk amhet inom och ~tom lan:
det. främst i tiiStällningsbefr.imjande
syfte. har varit mycket livaktig. Varje
år anordnar Gillet en tävling på temat
gjutna medaljer med fria motiv. samt

M
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l.

Il.
dessutom betydande utställningar. vilka på det nationella planet kompletterar den internationella Federation
Internationale de la Medaille, fårkortad FIDEM, instiftad år 1937, med
dess sedan 1949 pågående. vanligen
biennala expositioner av moderna
medaljer från hela världen.
Såsom representanter för den nya
stilen - fribytare mot det gamla sättet
att se och tänka på medaljen - må
nämnas Eila Hiltunen, Aimo Tukiainen, Kauko Räsänen och Raimo Heino, även om den sistnämnde gärna
understryker vikten av att ta vara på
arvet från renässansen.
Medaljkonsten skall enligt den nya
stilens dogmer ses som en sjiilvständig, plastisk konstart. oberoende av
traditionen. Icke desto mindre kan
traditionellt utfonnade fålt fOrekornma sammanställda med rombiska.
kubiska, triangulära. kvadratiska,
punktformiga och prickiga formationer och figurer i de mest fantastiska
mönster och formade till enheter enligt moderna konstbegrepp. Formen
skall vara obunden. ideema och friheten gentemot motivet obegr.insade.
Medaljens tanke iir lika viktig som
dess form. Med sitt ikonografiska
bildspråk och tankeväckande form
skall medaljen konkurrera med. ja
rorsöka återspegla vår egen tids
SNT 4/ 5 · 91

snabbt växlande formspråk. Men innan medaljen helt förvanskats , helt
forsvunnit som egen kon~tart och flutit ut i grötig, traditionslös. blurrig
intighet skulle vi vilja instämma med
Ra imo Heino: "Si Nous Youlons
Progresser. Retrouvons Nos Aneicnnes Methodes" (citatet hämtat ur Raimo Heinos roredrag hållet vid XXI
Congrcs, Federation lnternationale
dc la Mcdaille, Colorado Springs,
Colorado, Septembre 11 - 15. 1987. s
23) .
Brist på problem sedan andra
världskrigets slut. där en konstnär
känt sig tvungen att säga sin mening.
har då sannerligen inte saknats: kärnvapen krigshotet, krig lika grym ma
som de båda världskrigen, rovdrift
och skändning av djuren och naturen.
miljökatastrofer på haven. hungersnöd. överprodukt ion av livsmedel,
överbefolkning. rymdforskning med
negativ nedsmutsning av rymden.
ozonlagrets successiva uppluckring
kringplanetenjorden. mm. mm. Allt
kan återges och gestaltas mer eller
mindre på medaljens yta. bara det au
det här iir oöverskådligt allvar. Följden kan i skrivande stund ej bli annan
än en: ack mä nniska. du dåre. hur än
du efter penning och egen odödlig
självförverkling strävar. bär du egen
bödel inom dig och arten överlever ej.

Uuerarurförteckning:
Modern finsk medaljkonst 1968i Kungliga
Myntkabineuet. Stockhotm 1968.

XXI Congrcs, Federation lnternationale
de la Medaille. Colorado Springs. Colorado Septcmbre Il- 15. Colorado Springs
1987.

Kungliga Myntkabinenet har fått
en fin gåva av Sven Svenssons
stiftelse för numismatik. Medaljerna, fem till antalet. är gjutna och av den finske skulptö·
ren / medaljören Raimo Heino
(1932-). Han har studerat vid
akademien för de fria konsterna
och institutet för industridesign
i Helsingfors. Han kallar sig
skulptör. men är även en duktig
medaljör. Hans medaljproduktion. sedan 1963. ligger på omkring 150 pjäser.

Medaljerna är någoi förminskade.

Fo10: 8 eng1 A Lundberg. R/Kf
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/11.
Medalj nr l. :.jähporträ/1,
inr nr lOJ 996.

Åtsidan har texten: RAIMO HEJ NO,
SUMMAE GLOR1AE SUAE IPSE
FECIT. Bröstbild , vänster.
Frånsidan har bokstäverna: RH och
84 (Raimo Hcino 1984). Skulptörcn
har detroniserat (tillfålligt tar vi hoppas) Gattamelata - den berömde kondonieren - och själv gränslat hans
häst av Donatcllo.
Teknik: Gjuten.
Material: Grönpatinerad brons.
Mått: 135 mm.
Vikt: 1591 g.
Litteratur: XX Congres. Federation
Internationate de la Medaille. Stockholm 1985. s 34. nr 793.
Medalj,,. Il, A Erä-Esko.
arkeolog. till sextioårsdagen 1986.
im· nr lOJ 996.

Åtsidan har texten: AARNI ERÄESKO och bokstäverna RH och 86
(Raimo Heino 1986). Porträtt, vänster
profil.
Frånsidan har ett ord: FORTITER.
Jubilaren / :~rkeologen ses invecklad i
djuplodande peonstrid med drake i
2:a nordiska djurstilen.
Teknik: Gjuten.
Material: Grönpatinerad brons.
Mått: Oval 135 mm x 130 mm.
Vikt : 1863 g.
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Liucratur: XXI Congres. Fcdcr.uion
lntcrnationale dc la Medaillc. Colorado Springs. Colorado Septcmhrc
11-15. 1987. s 78. nr 308.
Medalj nr III, Ernst Bar/och
(1870 - 1938), skulptor och konsmär,
im· nr 101 996.

Åtsidan har texten: ERNST BARLACH. Bröstbild en face.
Frånsidan har texten: ES IST KEI N
FALL MIT MIR DER GEMELDET
WERDEN MUSSTE (ett yttrande av
Barlach själv kort fOre sin död) . Diirunder en barlachsk staty (iingel?).
bokstäverna RH och 85 (Raimo Heino 1985).
Teknik: Gjuten.
Material: Grönpatinerad brons.
Mån: Oval 144 mm x 130 mm.
Vikt: 1605 g.
Litteratur: XXI Congres. Federation
lntemationalc de la Medaille. Colorado Springs. Colorado Septembre
11-15. 1987. s 78, nr 306.
Medalj nr IV, " Dr JeJ.:-y/1 och Mr
Hyde", inv nr /OJ 996.

Åtsidan, ingen text. Portriiuhuvud dr
Jekyll/ mr Hyde, att vändas efter behag.
Frånsidan. ingen text. Portränhuvud
dr Jekyll/ mr Hyde. au vändas efter
behag.

O:.ignerat arbete utan årtal :w Raimo
Heino. måhända utfört med 100 -:\r~
jubileet 19R6 av Robert Louis Slevenssons världsberömda klassiker i
tankarna.
Teknik: Gjuten.
Material: Grönpatinerad bron~.
Mått: H 92 mm, Br 86 mm.
Vikt: 1417 g.
Litteratur: XXI Congrcs. Federation
Internationate dc Ja Mcdaille. Cotorado Springs. Colorado Scptembre
11 - 15. 1987. s 78. nr 307.
Medalj nr V. · '111na Toomas ''IGflmle
Tomas/ . ilw nr 101 996.

Åtsidan. ingen text. Tornet "Långe
Herman" i Reval/Tallin med estniska flaggan.
Frånsidan. ingen text. Helige Andes
kyrka visar på kl 5 i 12 i Estlands
ödestimma. Till vänster i fonden
kyrkoportalen. i förgrunden estniska
flaggor på marsch.
Osignemt arbete. utan årtal. men utfört 1988 av Raimo Heino.
Teknik: Gjuten.
Material: Grönpatinerad brons.
Mått: 115 mm.
Vikt: 864 g.
Litteratur: XXII Congrcs, Federation
Internationate de la Mcdaille. 1-!clsin·
ki 13- 16 Ju in 1990. s 55. nr 273.

-
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Offerkällan i Rydaholms socken
l Rydaholms socken i Smitland finn~
en gammal offerkälla kallad "Majge
källa :· Den ligger niirmare bestämt
vid utägorna till Upplids by. Källan
var känd långt utanför socknens gränser och v-.tr i bruk under flera hundra
år.
Vanligast var att man offrade mynt
i källan. men även mässingsknappar.
spännen, hästskosöm m m kunde duSNT 4/5 · 92

ga. Såsnartett sjukdomsfall intr'.iffade var enda botemedlet: ''offra i Majge källa:· Det var även vanligt med
offrande for kreaturen. Om en person
fdrlorade kreatur genom sjukdom. sades det att han hade "otur med kreatur" och måste därfor offra något i
källan.
Strax innan julen år 1899 upprensades källan och man hittade då om-

kring etthundra silver- och kopparmynt, det iildsta från 1657. Ryktet gick
nu i bygden om källans skatter. Under
juldagarna kom ner personer till platsen och nya rensningar skedde. Sammanlagt hittades nu mellan 300-400
mynt i olika valörer. Man noterade
också att flera av mynten fortfarande
va r gångbara och sågs därfö r som be1w
vis på att man offrat i sen tid.
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Hillska skolan
i Barnängen
Redan före folkskolestadgan 1842 - i
år 150 år sedan - hade vi i Sverige
prövat olika former av skolundervisning. l Stockholrn fanns det ett 40-tal
offentliga skolor där arbetarbarn och
barn från medelklasse n kunde inhämta ett minimum av kunskaper. Överklassens barn fick sin undervisning i
hemmen eller i privata skolor.
l Sverige fick aldrig internatskolciden samma slagkraft som i t ex Storbritannien. Kanske v-ar underlaget fOr
litet. Vi var dock inte främmande för
nyheter inom pedagogiken. Åtminstone en engelsk skoltanke med internatboende fOr eleverna fick en efterföljare i Sverige.
Det var greve David Frölieh (17881862), som först anammade nyheten
från Hills skolor i Hazelwood vid Birmingham och Bruce Castle nära London (se fig 1). Rowland Hill (1795 1879). engelsk skolman och reformator av postväsendet. och hans bröder
startade skolan i Hazelwood 1819.
Skolans grundtanke var en finslipning
av de ideer som deras far, Thomas
Hill, haft redan 1803: "a progressive
system of educmion: the vatue of voluntary application, the value of exploiting the pupi ls' particular interests ...". Ändamålet skulle vara att
ge en "liberal, humanistisk och moralisk bildning:·
År 1827 utkom i Sverige Rowland.
Matthew och Andrew Hills bok, All-

Fig 1: Gre1·e Dm•id Frö/ich (1788 - 1862),
Öl'Crsiluart' m· bröderna Hills bok om gass·
skolmt i Haze/ll'ood samt initiatil1agare till
Hillska skolan i Stockholm. Teckning urjOrd av Johan Ö.1charias Blackstadills
(1816 · 1898). Kungl Biblioteket.

m/in uppfostran. Sryrelse och under''isning vid Goss-skolan i Hazelu·ood, översatt från engelskan av Frö-

l ich. Denna skrift blev sedermera
uppslaget till sti ftandet av "Sällskapet
får bildande af en uppfostringsskola
efter Hiiiska metoden:· Ett aktiebolag
skapades för att få pengar till upprättandet av en läroanstalt för gossar.
Målsiittningen var att genom aktieteckningar ihopbringa 100 000 riksdaler baneo (se fig 2).
Aktieteckningen uppgick slutligen
till 141 aktier a 500 riksdaler banco,
d v s ett kapital på 70 500 riksdaler
banco. Res ultatet var gott men det
önskade beloppet var inte uppnått. Av
antalet tecknade aktier förstår vi dock
att det fanns ett intresse fOr denna nya
form av experimentskola.
År 1829 sk ickades Johan Adolf
Säwe (1800 - 1873), till England för att
studera skolorna vid Hazelwood och
Bruce Castle. Säwe blev väl mottagen
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Fi~-: 2: , Jkticbrev. tt'cknat den28mars 1830
m· !Jruk.l'pmmn J. Stmkirk på Rmmmdehoda och Olsboda i Närke, på en summa
m · 500 rikstialer banco. Aktiebre1•er ingår
i Kunlll Mymkabinerrers .mmlingm:
Fmo: Gllnnel Jamson, RIK!Fmo.

av Thomas Hill , av honom kallad
"gubben Hill", som menade att hans
huvudtanke var att göra gossarna
lyckliga även under skolåldern. en tes
som Siiwe till en början var skeptisk
emot. Senare togs Säwc om hand av
Edward Lewin, en fd Hazelwoodelev, som blev hans ledsagare under
vistelsen i England.
Ungefår samtidigt började man leta
efter en lämplig plats för skolan. Man
bestämde sig snart för en egendom
vid Barnängen invid Hammarbysjön
i Stockholm (se tig 3). Egendomen
hade förut varit en klädesfabrik som
tillverkat kläden, boj och ylletyger,
för bl a svenska armen sedan 1680talet. Omedelbart på hösten år 1829
startade man de nöd vändigaste reparationerna av byggnaderna under ledning av löjtnanten friherre Fabian
Wrede (1802- 1893).
Redan i juni 1830 kunde den nya
uppfostringsanstalten öppnas för 39
gossar. Ytterligare fem väntades och
mot slutet av året hade elevantalet stigit till 80. Intendent och lärare var på
plats. bland dem två utländska lärare,
bl a Edward Lewin. Skolan var ett internat och därmed avsedd fOr välbärgade familjers barn. Eleverna, liksom
dc 11c~ta av lärarna, bodde i Barniingen (se tig 4). Lärarna åt vid samma bord och deltog på kvällarna i
"sällskapslivet:' En viss militärisk
ordning rådde då man samlades och
marscherade till måltider och lekar.
Ett schema över de dag! iga gö romålen
upprättades. Bland annat beslöts att
det på eftermiddagarna endast skulle
undervisas i mekaniska fardigheter.
En stor vikt lades på fysisk aktivitet.
Liksom i det senare Boys Town i
USA ansåg man att ekonomisk fostm n
var viktig. En av grundsatserna var "I
en skola eller ett nyskapad t samhiillc.
der ett rättssystem mera fullkomligt
kan utvecklas och bibehållas, der kan
penningen i alla afseendcn vara en
måttstock:' Man införde därför tidigt
det s k Hazelwoodska marksystemet,
d vs en form av skolmynt (se fig 5 bild
1- 5). Mynten, enligt Frötich "ncrvus rerum" i undervisningen. användes som belöning eller bestraffning
och gällde endast ~om gångban betalningsmedel inom skolan. Intäkten
uppstod vid genomgången kurs och
användes fOr att betala den "månatliga
utskyld'' som eleven måste erlägga för
att f-å kvarstå i sin grad.
Även andra skolor i Stockholrn, t ex
Stockholms stads allmänna barnskola
SI'T -115 · 92

Fig 3: Herrgården1•id Bomängen. ritad m· Elias Kessler. byggd wula 1760-raler. ble1•genom :.itt fria läge imilllvlftnet oclr med naruren
rum am oclr ändå nära staden den perfekta platsen for Hillska skolan 1829. Urografi m· Jolran Hf'nric Srriimcr 1843. Reprofoto A7/l.
KARTA ÖfVtR BARN.I.NCEN

eller Lancasterskolan vid Munkbron,
använde sig av en liknande system.
De utdelade skolpolleuer, lappar, med
ett tryckt penningvärde som tex "l
runstycke'' eller ··1 styfver:· Dessa
gratifikationer kunde sedan inlösas
mot pengar vid terminens slut. Alltså
ett tidigt exempel på skolsparande.

straffsystem och belöningssystem. allt
räk nades i plus eller minus. Unde r
skolans fjärde år avskaffades skolmyntet; det hade nämligen fö rekommit missbruk och marksystemet
övergick i en "pointsystcm:· Med
"poims·• avsågs de vitsord , som efter
ett bestämt system tilldelades en elev

Skolsparandct som ide introducera-

i hans vcckorapportcr. Vid varj e må-

des av Priscilla Wakefield i Tottenham. Så tidigt som omkring år 1798
startade hon Childrens Bank, där
barn och ungdom under 20 år kunde
sätta in pengar för att kunna betala sin
utbildning.
Inom Hillska skolan rådde ett långt
utsträckt självstyre. Disciplinen handhades av gossarna själva. Vid terminens början utsågs, av lärarna, några
elever till överprefekter. Dessa i sin
tur utsåg ett flertal gardianer, ordningsmän, som ansvarade fö r var sina
kretsar. I kretsen kunde både äldre
och yngre elever ingå. Det fanns både

nadsslut räknades poängen ut. Uingre
fram utbetalades i stället flitpengar.
till vilka fö räldrarna läm nade medel.
Kroppslig aga fick absolut inte f6rckomma. eleverna skulle uppmunt ms
att ge sig själva goda "points:· Trot.s
detta infördes efter några år agan.
Studierna bedrevs så att de skulle
främja lärjungens självverksam het.
Lämrna undervisade inte direkt utan
ledde eleverna så att dc själva skulle
hitta de uppl ys ningar de behövde.
Points erhölls a) för kursarbete som
genomgåtts på kortare tid än den bestämda , l point får varje besparad
timme: b) för betyg. betygens point
plus 1/ • av bestämda points; c) utmärkt flit under lektion, l point; d)
för friarbeten: e) för befattningar enligt särskild tariff; f) fOr felfri het.
För fOrsta hela veckan efter en pointsbestämning. då en elev inte åd ragi t
sig någon bestraffning, erhöll han 2
)JOints, för den andra tre points. för
den tredje fyra points och för den fjiirde fem points; g) för gott uppförande
och goda vanor. två points ; h) Rir
punktlig inställelse vid terminens forsta upprop erhålles 5 points.
Straffpoints räknades på !Oljande
sätt:

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken
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fig 4: Plw1 iJ1·er byggnaderna od1 park·
området 1·id Hillsko sko/cm. Karta ur H.
Ericssons arht•u• om Hillska skolan.
Rt-profoto ATA.

a) för kursarbe te som inte avslutas

inom bestämd tid fOrlorar eleven l
point: b) försum lighet under lektionstim me. forlera r högst l point: c) förbrytelse mot ordningen. för var hundrade point förlorar eleven lika många
points som han är gammal. Straffen
viirderas i sninuspoints enligt en lång
lista , alltifrån 10 till 1000 minuspoiing. Vid goda "points" kunde eleven föreslås till bclöningsjcttong för
nit och hedrande uppförande. Jettongen tilldelades eleven vid examen (se
tig 5 bild 6- 9).
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Fig 5: Skolmynt. /) 8-kallligt. N)'ttia tiden. 1·ärde l. 2) Rosformigt. Trött1m icke. Barnängen 1830. 1•iirde 5. 3) Rum. Lrckligr bemödande. wlrde /0. 4) Rosformig t, 1il{7anoch hopp. l't/rdt• 50. 5) Runt, Flit och goda seder. l'ärde 100. Samtliga av tenn. Diameter
/3-/9 mm. Konstnär okänd.
Belöningsjettonger. Åtsidan , te-Xt inom en öppen lagerkrans. Öl-'e rst m stjäma. nedanför längs randen Hillska skolan. Frånsidanlitall
omskrift. öppen ekl61•skmns, överst en stjärna. 6) För Utmärkt Hit, Hd 102. 7) Fur Flit och Uppförande. Hd 103. Biiljlllil' präglas /832.
8) För HedmJI(/1! Upp(Orande, Hd 104. 9) För Utmärkt Flit och Hedrande Upp(ömnde. lid /05. Bärjade präglas 1841. Samtliga i sih·n
Diameter 32 mm. Konstnär okänd. Ytterligare en, ej m ·bi/dad, belöningsjettong jinns med texten För Flit, lid 102.
Minnesmedalj. /0) Åtsidan. tex t: 17/l minne a[ Hillska skolm1 på Bamängen. På ett m·alt bon! enamik lampa med brinnandt•låga . eu
bläckhom med Jjiiderpemwr. böcker och pti bordets jiu en uma fullmed blommor. /830 - 1846.
fiimsidan, text: A[ [ordna lärjungar, En öppen eklö1·skrons. öt·erst en stjärna, under 1876. Sih·er. Diameter 44 111111. Konstnär Lea
Ah/bom. Foto : Gunnel Jansson , RIK/Fow. Skala /:/.

Den hillska metoden vid Hazelwood under Hills ledning bar god
frukt. Den Hillska skolan i Barnängen, under Emanuel Gabriel Björlings
ledning- verksam från 1831 och rektor åren 1835-40 - bar också god
frukt, men efter Björlings frånträde
blev det oordning inom skolverksamheten och skolan fick upphöra 1846.
År 1876 lät forna lärjungar prägla
en minnesmedalj över skolan (se fig 5
bild 10) .
Eva Wisehn

Referenser:
Ericsson, H: Hillska skolan å Barniingen
1830 - 1846. Skildringar och minnen.
Stockholl'l 1885.
Farrugia, J: The life and Work of Sir Row land Hill 1795-1879. National Posta l Museum. London 1979.
Henschen . H mjl (red): Skolbarn. utställningskatalog från Stockholms stad smuseum. 1982.
flildebnmd. B E: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar ... 2. Stockholm 1875 (Förkortat l-Id i texten fig 5) .
Lindgren, T: Stockholmska skolpolletter.
Bancaposten 1973 nr l.

Fig 6: Emanuel Gabriel Björling , omtyckt
lärttre och rektor t'id Hillska skolan mellan åren /831 -1840. Foto }1-ån Kungl Biblioteket.

Olsen, 8: Lea Ahlborr1. En svensk medaljkonstniir under 1800-talet. Lund 1962.
Wedbergs klippsamling : notis år 1833.
ATA.

Torparnas dagsverkspolletter på Kjuloholm i Finland
Kjuloholrn är den gård som vår "förste kände frihetskämpe" bebodde, då
den skotskfOdde biskop Henrik kom
till Finland år 1156 från Uppsala för att
kristna finnarna . Kyrkan beslagtog
Lallis gård efter att Lalli dräpt biskopen. Åbo-biskoparna besatt därefter
gården och utökade den tills Gustav l
(Vasa) fråntog kyrkan alla dess egendomar år 1545. Därefter ägdes godset
av bl a Johan III, riksrådet Johan De la
Gardie och friherre Sten Sture.
År 1743 förhandlade riksrådet Herman Cedercreutz i Åbo med ryssarna
för att uppnå fred mellan Sverige och
Ryssland. Tre år senare köpte han
Kjuloholm och instiftade fideikomissct. Gården var då på 12.915 ha. År
1748 fanns det inga torpare på gården,
men redan år 1785 fanns där 42 torp
och 16 till planerades.
Liksom på så många andra ställen
utförde torparna dagsverken. Det vanSNT 415 • 92

Fig 2.

liga var att man därvid använde sig av
någon form av kontrollsystem som bevis på att arbetsuppgifterna utförts. På
Kjuloholm hade man en form av primitiva polletter av trä - s k pulkor.
Dagsverkena räknades på en s k dagsverkspulka som var tvådelad. en sida
åt torparen och andra sidan åt gården.
Fig i.

-
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Fig 7.
Fig 4.

Fig 8.

Fifi 5.

Efter varje fu llgjort dagsverke skar
fogden ett snitt tviirs över båda delarna. Då avräkning gjorts skars ytan ren
och pulkan kunde användas på nytt.
På en av pulkorna finns inrist:Jt årtalet
1894. Pulkornas liingd är ca 25 - 30
centimeter, fig. 1-2.
Under slutet av 1800-talet fårsökte
godsägaren förbiiltra jordbruksarbetarnas ställning genom att bilda många nya torp och lägenheter. År 1919 d;i
Torparlagen godkiindes. bröts sammanlagt 253 torp och Higenheter
(5.255 ha) ut från Kjuloholm. För att
göra avräkningen !ältare inforde man
vid sekelskiftet dagsverkspenningar,
varvid man skiljde sommardag och
halvdag, vi nterdag och hästdag. Hästdagen motsvarade ett dagsverke.
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De senare polletterna har fåljandc utseende:
~ig 3. Tennpollc.u. ill t!~sidig. 2 1 111111.
Alsidans text : KOYLIONSAARI SUVIPÄIYÄ = Kjuloholm sommardag.
Frånsidan har en inslagen siffra: 8.
Polletten är hålslagen.
Fig 4. Oval pol lett i zinkpl[ll. höjd
70 mm och bredd 38 111111. cnsidic..
Text: KÖYLIÖNSAARI SUYIPÄIYA
upphöjd i cirkel. l mitten siffran 5.
Pollellen ii r hålslugcn. 5 sommardagsverken.
Fig 5. Halverad pollelt i tenn (som nr
3) . halvdagsvcrkc.
Fig 6. Tcnnpo~lctt. .?2 mm . Åtsidan
biir texten: KOYLIONSAARI TAL·
YIPÄIYÄ = Kjuloholm vinterdag.

Frånsidan har inslagna siffror 9 och 3.
Pollcuen iir hålslagen.
Fig 7. Miissingpollell i triangelform.
bredd 43 mm och höjd 37 111m:. Inom
en cirkel linns texten: KOYLION W.
KARTANO JUHTAPÄ IYÄ och i mitten en romersk siffra l = Kjulo gamla
gård hästdag (Juhta = dragare).
På flenalet sommardagspolletter
finns inslagna siffror vilka antagligen
hiinvisar till olika 1\r. Detta styrks även
av att många av polleuerna ii r hårt slitna. Fig 8.
Axel Cedercrew:.
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FRAN LÄSEKRETSEN

var George Stephens
myntsamlare ?
I nummer 9/10 1991 finns en artikel av
undertecknad om ''Mjölk- och ostpoletter på Huse by för 100 år sedan". Utifrån ett i artikeln citerat brev från George Stephens i Köpenhamn till godsherren på Huseby, sonen Joseph,
berörde jag något den rätt egendomliga utformningen av polletterna i fråga. George Stephens fann provexemplaret (som man sedan följde) "omöjligt att förfalska, vackert och
hållbart" (min översättning från det
engelska originalet). På artikeln reagerade i nummer 1/92 (s 20) lergen
Semod: ''Det er ikke så m:erkeligt, at
papirpoletterne fra Huseby af George
Stephens blev forsynet med forskelligt
sikkerhedstryk. George Stephe ns var
nemtig selv ivrig m0ntsarnler. Og
hvad g0r en m0 ntsarnler, når lejtighed
byder sig til sel v at få mu tighed for at
framstille numismatiske objekter?
Han forsyner dem med alskens raffinementer."
Tanken att numismatiska omständigheter skulle ha varit avgörande för
polletternas utformning synes mig
långsökt. Ingenting i brevet pekar därpå. Att provexemplaret va r ··vackert"
kan man säga ändå. Och vilka mynt
skulle påverkan ha kommit ifrån? Det
avgörande (se brevet!) har varit säkerhetsaspekter och det praktiska hanterandel av föremål som skulle vandra
mellan Husebys arbetsfolk och gårdsmejeriet. Men frågan om "alskens
raffinementer" är för mig irrelevant
och jag lämnar den åsido.
Intressantare och viktigare är emellertid S0mods påstående "George
Stephens var ... ivrig mentsam ler".
Var han verkligen det'! Att han var
samlare är helt klart: av autografer.
böcker, konst, antikviteter av flera
slag, kuriosa etc etc. Men av mynt? En
ivrig myntsamlare hopbringar rimligen en samling, studerar den, vårdar
den, katalogiserar osv. Var har denna
samling i så fall tagit vägen? Vid sin
död i Köpenhamn 1895 efterlämnade
George Stephcns tre arvingar. två
döttrar och en son. Dottern Blanche,
gift 1863 med hamnkaptenen Fingal
von Sydow, ärvde nästan inget lösöre
utan utfick sin arvslott i kontanter detta enligt vad hennes sentida ättling
132

från tiden ejier George. Mynten (och
medaljerna. som jag här bortser från)
var inte alls systematiskt ordnade, de
förvarades på olika säu på många ställen. inget myntskåp fanns, ingen
monter. ingen förteckning. Några
verkliga numismatiska kunskaper
kunde ingenstans skönjas. Hela materialet synes klart varc1 av det slag, an
det hopbr.1gt av tillfållighctcrnas spel,
av en "mångsamlare", när möjlighet
till goda förvärv e rbjudits.
Till delta kan ytterligare sägas, att
George Stephens icke var medlem i
Svenska numismatiska föreningen om han varit det i Dansk numismatisk
forening har jag icke kunnat få besked
om- , vidare att Ivan Krantz, trotjänare på Huscby sedan 1942 och mycket
god kännare av förhållandena på Huseby, aldrig hört talas om någon myntsamling på Huseby, ej heller kantor
Fritz Hovne i S katelöv, som under
Florence Stephe ns' senare år stod
henne nära. Och genom stölder kan
rimligen ingen myntsamling ha försvunnit: stöld av lösöre på Huscby har
att döma av samstämmiga vittnesbörd
ej alls fOrekommit under Joseph Stephens' och hans dotter Florcnces tid på
Huseby 1867-1979.
George Stephens är en originell,
mångsidig och onekligen mycket intressant kulturpersonlighet i 1800-talets Skandinavien. Men vad visar. an
han var "en ivrig mentsamler"?
Gunnar Sundberg
Tillägg

Fingal von Sydow. Saltsjöbaden, upp·
ger efter en undersökn ing och förfrågningar hos släktingarna Mona Heden.
Blanche Wising Westberg, Jan Wising
samt Lotty Schron. Något tecken på
au douern Ingeborg, gift först Abbot
och sedan Friis och död barnlös 1911,
skulle ha ärvt någon myntsamling gives icke heller. Med all sannolikhet
har därför sonen Joseph på Huseby
ärvt en eventuell my ntsamling · liksom tydligen det mesta lösöret. Möjligheten an denna eventuella myntsamling skulle ha försålts av George
eller Joseph Stephens kan man lugnt
avfårda, dels p g a dessa bådas mycket
goda förmögenhetsförhållanden, dels
-och framför allt- utifrån det faktum ,
all allt värdefullt lösöre, som hamnat
på Huseby, uppenbarligen av principoch pietetsskäl, där fick kvarstanna.
Men någon myntsamling nämnes icke
i bouppteckningen efter Joseph 1934.
Efte r Josephs död fick lösöret
kvarbli hos dottern Florence på Huseby, åtminstone i allt väsentligt oskiftat
- någon myntsamling fanns i varje fall
ej au dela med systrarna Maggie och
Mary. Och vad fanns då efter Florenccs död 1979 av mynt på Huseby, där
jag själv deltog i framletaodet och förtecknandet av en del numismatiskt
material? Sex antika mynt (av biontre
typer), ett engelskt medeltida guldmynt, en par dussin engelska mynt
från 1600- och 1700-talen var ej alls
någon systematisk samling (från England medförda som arvegods?), några
indiska mynt (säkerligen hemförda
från Josephs verksamhet som järnvägsbyggare), tio plåtmynt (av sex typer, de vanligaste 1700-talstyperna
och en två daler Karl XI), tre svenska
guldmynt (men inte en enda riksdaler), f ö mest vanliga växelmynt, troligen rester av " resekassor" från England, Tyskland och Danmark - mest

Sedan ovanstående nedskrevs har jag från
Dansk Numismatisk Forening fän upplysning om au George Stephcns tillsammans
med general Jergenscn den 17 okt 1885 in·
bjöd till bildande av en numismatisk forening i Danmark. au han deltog i föreningens tredje möte den 25 febr 1886 och att
han tydligen utträdde ur föreningen i ja·
nuari 1887.
GS

HÅKAN WESTERLUND
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BYTER och VÄRDERAR
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(uppgiv samlarområde)
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MEDALdNYTT

Ny årsmötesmedalj
Svenska Numismatiska Föreningens
styrelse har beslutat att till 1992 års
årsmöte prägla en medalj över skulp·
tören. medaljkonstnären och mynt·
gravören Leo Holmgren (1904-1989).
För SNF var Leo Holmeren en v'.ilkänd och mycket uppskatt;d konstniir.
Han fick flera medaljbeställningar av
föreningen, den fOrsta redan 1931 då
han utförde åtsidan till medaljen över
kopparmyntforskaren. adjunkten Robert W Hartman. Den sista medaljen
var över Torgny Lindgren 1985 (ut·
f6rd hösten 1984). som också kom att
bli hans sista medaljarbete. Holmgrens produk1ion var stor, över 350
mynt och medaljer ut fordes under
åren 1930- 1984. Hans säkra porträtt·
återgivning och hans rena typsnitt hör
till Holmgrens rikl igt starka sidor som
medaljkonstnär. De många belöningsmedaljerna med Gustav VI Adolfs
portr'Jtt är mästerligt utförda. mjukheten finns fast porträtten ofta är lite
medvetet strama och respektingivande. Hans jubileumsmynt till Gustav
Vl Adolfs 80-årsdag 1962 med valör
5 kronor anses vara ett av dc vackraste
mynt som utkommit i Sverige under
detta sekel. Se i övrigt minnesteckningen i SNT 1990: l.

Fow G flildebmnd. RIK. i skala l: l.

Efter Leo Holmgrens död 1989
framkom i hans testamente att ~tora
delar av k v;~rlå tcnskapen skulle tillfalla en stiftelse med hans namn. Dess
uppgift är att friimja svcn~k skulpturoch mcd:tljkonst. Stifteben har redan
bildats men iirendet ligga för niirvarande hos Kammarkollegiet fiir prövning.
Det iir b?Jde roligt och hedrande
för SN F att nu kunna slå en medalj
över v:ir sedan 1976 korre~ponderan
dc ledamot Leo Holmgren. som vi så
mycket uppskattat som konstnär och
miinniska. Att detta har möjliggjom
kan vi ii n en gång wc ka C W Burmesters medaljfond mr. som bekostat
konstnärsarvodet till Ernst Nordi n
samt priiglingsvcrktygc t till åtsidan.
Frånsidans stamp har gl!neröst bekostats av Myntverket i Eskilstuna, som
också präglat medaljen. För den intresserade kan den köp:ts i silver mr
375:- (999/ 1000. ca 50 gr. 45 mm)
på SNFs årsmöte 23 maj eller från
kansliet fram t om 15 juni 1992: efter
detta datum kan inga Ile r bestiillningar
göras. Medaljen kan iiven beställas i
guld för 10.500:- (18 karat. ca 80 gr.
45 mm). För den som vill ha medalj·
en skickad med poM tillkommer 40
kronor i portoko ·tnad.
UN

Gifta sig för pengar

$:'\T~

Men rar jag icke riller?
Jo, riller rar jag nog.
när jag gick sta och fria
- ha, ha .fria och för en ung er piga
den gamla käringen tog.

T1·i dig . du gamla haspa!
Du narra mig, min tok,
med dina många pengar
-ha, ha. pengarJag arme swckars dränger.
jag rar då risst ej klok!

Jag tänkte herre bli ra
ar käringens pengeskatt.
Men n·i det gamla skrälle
- ha, ha. skrälle som jag dras med mr hälle.'
Jag fick den imet fatt.

Hon gömmer sina pengar
själr grant wi sill skåp.
Jag måste henne klappa
-ha. ha, klappa om jag däm r skall nappa
nån fyrk, jag anne råp!
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Kwu/' jag henne en gång slippa,
jag wg hem1 · aldrig me1:
Ungkarlar. friska drängar,
- ha. ha. drängar tagen ingen kliring för pengar!
Troen mig. det ångrar e1:

Israel Holmsr röm
(ca 1660-1708)
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UR STYRELSENS
ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1991
Styre/sen har från årsmötet 1991
haft fo/jande sammansällning:
Ordf T Sundquist , v ordf M Greijer.
sekr G Wahlquist, kassaförv U Nordlind.
Övriga: A Frösell, B Råds tröm. U
Ström.
Suppleanter: K Jonsson. l Wisehn,
K Holmberg, R Sjöberg.
Styrclscn har under å ret hållit 5
protokollf'Orda sammanträden.
Utöver styrelsen har arbete pågått
i olika kommitteer.
Årsmötet 1991 avhölls i Statens Historiska museers hörsal. Följande belö ningar utdelades: Rasmusson-stipendiet 1991 till Kjell Holmberg.
Harbo.
Föreningens guldnål för 40-årigt hedersamt medlemskap till: Gottfrid
Börjesgård. Fredriksberg: Björn-Otto
Hesse. Järf.illa: Gunnar Holst. Hönön och Hans Ca rlsson. Miami (USA).
Beträffande verksa mheten i övrigt
under året hänvisas till vad som pubIicerats i S1·e11sk Numismatisk Tidskrift
och i Nordisk Numismatisk UlliOilS
Medlemsblad.
SYen Svenssons stiftelse fi)r
numismatik:
Föreningens ordinarie representanter i stiftelsen har v-drit T Sundquist.
N-U Fo rnander och U Nordlind.
suppleanter har varit K Jonssor1. A
Fröseli och F Olrog. Kontrollant fOr
samlingarna har va rit T Sundquist.
Gunnar Ekströms stiftelse fO•·
numismatik:
Föreningen har representerats av U
Nordlind (ordinarie) och B TarrasWahlberg (suppleant)
Medlemmar
Den 31 december 199l uppgick !() reningens medlemsantal till 895 juridiska och enskilda medlemmar.
Föreningens ekonomi framgår av
vinst- och förlusträkn ingen.
Medlem som önskar en fulistlindig <irsberättelse kan vända s ig till
kansliet.

Bli medlem
i SNF!
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Vinst- och

ftirlusträknin~

för Svenska Numismatiska Föreningen
liir räkenskapsåret l.l.-3I.t2.1991

Inkomster
Medlemsm•gifter
Årsavgifter

123.175: -

lntilkter m· kapital
Räntor å bankräkning. postgiro och obligationer
Nettovinst vid inlösen av obligationer
Nedskrivning av obligationers viinie

101.032:40
4.944: - 20.339: 19

85.637:2 1

4.3 15:14.270:94
23.424:-

42.009:94

Försäljningsresulmt
Jetonger
Litteratur
Auktioner
Ö1·riga inkomster
Diverse inkomster
NNUM

740:376:30

Summa inkomster

1. 116:30
251.938:45

Kostnader
Personalkosmader
Löner
Sociala avgifter

-16.531:9.706: -

Ö1·riga kanslikos/Ilader
Försäkring

1.062:-

Kontorsomkost mu/er
Inventarier
Telefon
Kontorsmateriel
Tryck. foto
Allmänna omkostnader
Ponon

2.000:1.426:1.040:50
1.529:127:40
2.936:44

F6re1tings1·erksamltet
Avgift till Nordisk Numismatisk Union (NNU)
Avgifter till Internationella Numismatiska
kommissionen m n liircning.ar
Årsmöte. klubbaftnar
Represe ntation. g~"or sann ddtagande i NNU m 111
Bibliotek (inbindning. inköp)
Tidskrijier
SNT
Bidrag frän numismatiska stiftelser

9.059:34

868:06
940:7.777:50
15.620:76
4.6 16:58

29.822:90

184.372:30
- 140.000: -

44.372:30

För:wl/jningsrcstt!tat
Fiirlust å saml;mnynt
Inköp till SNF:s egen mcdaljsmnling
Övcr~kott

56.237:-

4.229:76
Summa kostnader

2. 786:7 1
147.570:0 1

Summa

251.938:45

104.368:44

an tillföras kapiralct
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Balansräkning fiir Svenska Numismatiska Föreningen
Tillgångar

3 1.12. 1990

31.12. 1991

120:30
.t3.537:59
391.057:95
728.625: 19

7.535:80
245.864:03
206.766:70
1.051.600:-

200.000:-

200.000:-

1: 1: 1: -

1: 1: 1: -

7.0.t3:-

6.882:-

1.000:1.000:-

1.000:1.000: -

487:50
1.372.874:53

671:50
1.721.323:03

125.878:40
188.634: 46.63 1:30

125.878:40
200.634: 47.471 :30

För särskilda ändanull resen·er(l(le medel
Belöningsmedaljers fond

9 .228:20

9.:!28:20

Ö1·riga skulder
Källskatt

.t.OOO:-

4.600:-

39.245: -

45.470: -

.t.830:-

.t.375:20.375:174.650:29.8-15:06
1.058.796:07
l. 721.323:03

Konllinter
Postgiro
Banktillgodohavanden
Obligationer
Aktiefond
Inventarier
Föreningens medaljsamling
Föreningens bibliotek
Lager: samlarmedaljer
!>3mlarjetonger
boklager
Fordringar
Summa

Skulder och eget kapital
Donationsfonder och andra jonder
C W Burmesters medaljfond
C W Burmesters fOrlagsfond
N L Rasmussons stipendiefond

Balanserade medel
Förskottsbetalda mcdlenlSa,gillcr
Prenumerationsavgifter. NI'\UM
Förskottsbetalda Brennermedaljer
Förskottsbetalda minnesmynt. GuStll\ III
Förskottsbetalda :-IM XXX VIll
Föreningens eget kapital

-·- ·Summa

-:95-t -127:63
1.372.87.t:53

Börsvärde på aktiefonden 31.12. 1991
Börsviirde på obligationer 31.12.1991

2.t6.244:1.190.9-13:-

RECENSIONER

Morkhol m (1930 - 1983) passar ~jiilv
meu den iiran in i raden av det d:ut>~a

Otto .Morkholm: Early ltcllcnistic coin·
age from the accession of Alexan der to
th e pt>ace of Apa mea (336 - 188 8 .C.).
Cambridge University Press 1991. 273 ;,
45 pi. ISBN 0·521·3950-t -6.
Den kongelige Mont· og Medaillesamling
i Köpenham n är ett av dc kabincu. som
gått i spct>en får for>kningcn om och -.am·
landet a'' den grekiska antiken, mynt. Be·
tänk att i det Mora internationell:• ,am·
lingsverket Sylloge Nummorum Gr:tccn·
rum den danska delen omtanar mer an .tO
delar. f-örfattllren till det nu anmfilda
verket skrev om "The Danbh contribution
to the study of ancient numi~matin 1780 ·
1880" i boken "Den kongelige Munt· og
l\ ledailiesamling 1781· 1981 :·

m
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mymkahineucts "antika" cld>jiilar. l-lan,
bok var avsedd au tiicka tiden fram till 30
fKr.. betitlad 1-ldlenistic Greek co im•. >å·
som han) "opus maju~:· Hans fonida bort·
gång avbröt arbetet vid en tidpunkt. som
m!lt>varar bokens s lutli~a titel. Titeln' fred
~löt~ mellan 'elc ucidcrna och ront:trna.
Morkhnlm> arbete har slut fört. av Phil ip
Gricr,nn och Ulla Wcstermark.
Boken, text är upp<lclad i tre partier. all:1
,k rivna av tvl<lrkhol m. och omfattande al l·
männ:1 dr:tg tlir myntningen. Alt:x:utdcr
den >tMc och dtadocherna samt maktha·
Jamen-. århundr.tdc (östliga hdlcni,men).
Varje p:orti iir 1'in tur indelat i olika :tnt:tl
kapitel.

*
Fi>Na p:trtict. >Ont iir betitlat "Gencr:tl
feature, of the coinagc", h<irjar med e u ka·

Over 25 Years we offer
Banknotes of
the World Mostly first Clåss
at fair price.
We sell-buy-trade.
Free Lists on request.
NORAY AG
Unter d em Walde
Ch-3932 Zone ggen vs
Swttzerland
pitel om "Mctab :and " eight 'tandard,:·
Vi tar hfir en genomgå ng av ut nynjade le·
gcring:•r och vanfrå n metallerna hii ntta·
des. Det blir en fångsiande cx posc fr!m
afrikan ,ka Guldku>tcn och engelska Corn·
wall i \~i~t til l asiati>k:t Altai -bcrgcn i Ö>t.
med uppgifter o m hur antiken~ "stonnak·
ter" fick , in:t hchov tiickt:L Om dc "~må"
~laterna siig~: "il ~ce nt~ ccrtain that the
' "J>t majority of minor coi n-prod ucing >ta·
te' had no mine' nf thcir own und were
thu~ fon:cd to acquire meta l c it her directly
by purcha'c or through the public incomc
from tO Ils and due~ of '"Jrinu~ kinds. pos·
~ibly abo in 'ome c:•~c' from liturgie> of
\\C:thhy citi7cn,:· Vi prc~cntcras också
rncd ~iffror på värdcbalan,cn mellan guld
cxh ~ilvcr. mcol nlika \ åj!M all h~'tamma
legeringen~ 'anmtano;anntng och rnct:!llen'
hilrkom't. m m. For;ta kapitlet a-.lutas
med uppgifter på vtkt>tandard for i tidens
olika myntmng")~tem tngåcndc t) per 3\'
drachm·m) nt. Aven Eg) ptens )pecu:lla
bron~m) ntmng be mr;.
Andra kapitlet agna, under rubriken
"Coin producuon and U\e" :\t m) ntning>·
teknik. produktion. cirkulation och myn·
tens fu nktion. Vi f?tr handbitekernas sed·
'anliga prc)cntauon. men i modcrnt,erad
form efter gjorda n}a fy nd. e tc. Sär>kih
int rcs'c vi'a~ for aver> ·,tiimpcln~ nyttjan·
dcgrJd. Tidigare möjlighet - 10.000 mynt
- l i~cr nu vid mer !in 20.()()() och vi f~r
t'r;\n oliku håll exempel på hu r ldnga tid,.
rymder " •"a avcr,· >tii mplur mw;i nt;. Vi
l:i,cr nm "tmvcllmg mint>"(". .. connccl·
cd with ntilimry undcrtaki ng>. following
the ntuvemc rtt' of an an ny and catering to
ih nccd l11r coi nugc"), um olika •lag U\
"courttcrntark, ... om olika >iitt au to lka
myntfynd. om b;tkgru nden till kungarike·
na' myntning (" l ha•c nu doubt that in the
kntgdum' the prunc mmiv:uing fat·tor n:·
gul:tting the vnlun1e uf co inuge wa' the
ri'c and fall in puhlic e'pcnw~") 'antt ont
..:.nuna fi1r >tath,tatcrna (". . mo>t prob·
ahly produecd till 'mnc ncca~ion whcn Il
\\~1' limnd uppurtunc 10 prup:agatc the f:tcl
of the mdepcndcncc and freedom of the
Cll\' ") .

TredJe l.apitlct hchandl:tr "Typc' :md
uN.:riptlun,.. och utled' med en gcnnm·

-

IJS

Köpes
1/6 Riksdaler: 1783 RXE . 1609 (Karl XIII).
1817, 1828.
1/4 Riksdaler Specie 1833.
1116 Riksdaler Specie 1849.
1/32 Riksdaler Specie 1851.
25 öre 1855 (mycket tång text).
2 ore SM 1755 (utan punkt efter ånate!).
1 Skilling 1612
(Likadana pilfjädrar som 1814 - 1817).
2 $killing Banco 1835 (Likvånda sidor).
1 Skilling Banco 1653, 1854.
116 $killing Banco 1844/35 (Oscar 1).

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge. Danmark och Finland
genom oss.
Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.
Listor skickas gratis.

NORRTÄUE MYNT AB

Sten-Oiof Andersson

Box 4. 761 21 Norrtälje

Smålandsvågen 20 - 611 56 Nyköping
Tel. 0155/69616 (1 8.00-23.00)

gång av den övervägande religiösa figur·
världen på mynten ("Panhellenic deities
tagether with local heroes. a nd their va·
rious sacred :mimats and anributes"). av
de successiva forändringarna inom den·
samma och av introduceringen av härskar·
ponriin. D5rcftcr ges många exempel p:l.
inskriptionernas utveckling och expansion. Kapitlet avslutas med "official imi·
tations which have an imponant place in
the stud y of Hellcnistic numismatics". dv s
de stora cricr Alexander· och Lysimachos-mynt. som präglades av grekiska städer långt efter deras död. samt cistophorerna. som numera måste - trots inskrip·
tioner - betraktas såsom kungliga emis·
sioner ("an imponant royal coinage of the
seeond century tries to efface its royal ori·
gin and to appcar as a coinage issued by
a nu mber of citics").

*

Andra panicts titellyder "Alexander and
the Diadochi . 336 - c. 280" och inleds
med ett kapitel om "Coins of Alexander's
lifetime:· Detta börjar med en genomgång
av faderns och Alexanders mynttyper och
deras standard samt 3\' mynt figurerna~ be·
tydelse. med Alexanders fonsatta prägling
av faderns guldmynt får nordhandelns
skull och med drachrn-myntens prägling
efter attisk standard. vilket gjorde Alexanders drachmer t iii världsvaluta. Med ut·
gångspunkt i amerikanen Newell's forsk·
ningsresultat om Alexanders myntning f'är
vi sedan fOija Alexander under hans mlmg·
åriga persisk;• krig. somledde till prägling
av han s mynt på gamla , persiska mynt·
verkstäder eller ny6ppnade. Denna redo·
görelse är full av intressanta uppgifter: om
tillkornsten av kungatiteln på vissa mynt.
om tolkninge n av Heraldes' huvud ("Per·
sonally l have never been convinced by the
arguments that Alexander \vas actually
ponrayed as Herades on the tetradrachms
during his lifetime. but, ifhe was. the early
i~sues of Alexandria have the best claimto
be rcgarded as portrait coins"). om vissa
satrap -namn på mynt, etc. Kapitlet avslu·
tas med en diskussion om mynten med an·
spelningar p;\ Alexanders indiska fålttåg.
l nästa kapitel behandlas "Philip III and
the early posthumous coinage:· Här skild·
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Alexanden. väldes succe~~iva ~oder
fall under hans broder Philip III och ~on
Alcx.1ndcr IV, under etttriumvirat och sedan uppdelat mellan satraper. Vi far velll.
hur det gick med väldets många mynt·
verk~tiider. vi lka som pr'Jglade för Philip
och Alexander ("Some mints even coin·
cd exclusively in the name of Alexander.
though it is not nlways easy to be ~urc
whcther this refers to the great conqueror
or to Alexander IV"). vilka l)'dkonungar
~om började egen myntning. hur rikets olika delar successh1 utvecklades till själv·
ständiga kungadömen under diadocherna.
Vid läsmogen om en så "stökig" tid är det
skö nt att ha ett utmärkt stöd i det fina bild·
materialet. eftersom Alexanden. "eftertrå·
dare" fonsatte att prägla hans mynt ända
till 300 B.C. "and, in sorne places. even
longer:·
Det tredje kapitlet handlar om "Egypt
and its ncighbours" och börjar sjiilvfnllet
rned di adochen Ptolemaius· myntning.
som genomgick olika stadier ("The chang·
i ng typcs reflect the growing autonomy of
Egypt under Ptolemy. Step-by-stcp he
movcd towards total independcncc of the
Alexander coinage .. ."). Kapitlet avslutas
med att berätta dels om Cyrenaicas skif·
tande kontakter med och beroende av
Egypten och dessas återverkningar på dess
myntning och dels om provinsen Judcen
("The cxcistence of a special silver coin·
age for the tcrnpcl·state of Judaea. even if
consisting on ly of the smallest dcnomina·
tions, mu st .. . be rcgarded as a surprl sing
exception firr which no satisfactory cxplu·
nation has yct been offcrcd").
Det fjiirdc kapitlet har titeln "Syria and
the East: Seleucus t:' Det skildrar Seleu·
cu ~· kamp fOr ett eget och utvidgat v'.i lde.
H an~ myntning ha~ många orientalisku in·
~lag. Det ii r diirför särskilt intressant att
folja fOrf:maren i hans egna tolkningar av
vis~a motiv och au klan övcnygas av honom och inte av Newell. Han dr:1r iivcn en
lan~ för Alex:mder på h:ms berömda 13u·
ccphalus på ett av mynten. Detta iir ett liirorikt avsnitt på gru nd av Scleucus- v:Hdcts
omfattning. men liven d!irfdr mt det beriit·
tar om priist· kungHna i lstakhr och om en
myntande Sophytes i den indiska utkanten.

Kungl Myntkabinettet
Utställningar: Ingång Narvavägen

(hörnet Linnegatan) 2 tr. Stockholm
Specialutställningar:

" Ur dolda gömmor"
"Gustav lll:s medaljhistoria"
Från 26/3 1992
Ring i övrigt telefon 08-783 94 00
för information.
Museet:

Tisdag- söndag 12-17
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16

ingång Narvavägen
Besöksadress

(efter överenskommelse om tid
per telefon): Storgatan 41
Postadress:

Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel: 08· 783 94 00

Andra avsnittets sista k:1pitel g riper sig
an med "Macedonia, As ia Minor and
Greece" - Alexander-v-äldeL~ urhem och
fOrsta erövringar. Det börjar med an skild·
ra stridigheterna inom dessa områden.
med Dcmetrius Poliorcetes och Lysima·
chu s som dominerande personligheter.
Myntningsstäder och länder skiftar ägare
och myntningen f61jer olika regler med
\':trierande symboler. alla f<irklarade. med
fonsatt Alexander-myntning på sina håll
under ett övergångsskede. Huvuddelen av
kapitlet ägnas dock "Lesser dynasts and
citics o f Greece and Asia Minor:· Först
berlittas om några myntande småfurstar
norr om Makedonien (paeoner, tmkcr och
illyrier). Författaren säger sedan: "U ntil
fairly recently it wns a general :1ssumption
that the extension of Macedonian rule over
Greece :md Asia Minor meantthatthc city
coi nages in the districts under Maeeda nian
rulc cnme with few cxccptions to an end:·
för att bevisa motsatsen tar han dessa ord
till utgångspunkt for en mer än 10 sidor
1:\ng genomgång av myntningen på greki·
ska fastlandet och öarna samt i Mindre
Asiens grekiska städer. som visar hur den
fonsatt, i vissa fall in på 200-t:llet. Detta
anUll s idor är ett gotttecken på detta verks
gedigenhet och värde får epokens samlare.
Sist behandlas Mindre Asiens Svartahavs·
kus1. som inte intogs av Alexander utan
utvecklades självständigt med myntande
stlidcr och furstar.
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*

Bokens tredje parti har titeln "The balance of powcr: Eastern Hellenbm. c. 280
- 188" - en period som enligt inledningsorden börjude med "an uncasy balancc of powcr ... in the enstern Mediterrancan world" och slutade med "the dissolution of the political system of the
Hellenistic go Iden age:· Partiets fOrsta kapitel handlar om ptolerrtaiellUl under tiden
283 • 200 B.C.. d ,.s Ptolemaius 11 - V. Det
är en komprimerad redogörelse fOr dessa
kungars myntning. men den ar yucrst detaljrik pil det som ger dessa , mdngcn gång
mycket vackra mynt, deras särsuuus. Den
som är särskilt intresserad av deras bronsmynt f?lr fdr Ptolemaius Il och III noggranna uppgifter fc:ir 8 resp JO nominaler.
r förbigående berörs även Cyrenaica.
Det andra kapitlet ägnas "The Seleucids", vilkas myntning var så omfauande.
au den hlir beskrivs i tre olika avsniu , varav det Rlrstu omfauar "The central region,
281 - 187'', alltså norra Syrien och Cilikien. Kapitlet inleds med en presentation
av guden Apolio, som i olika gestaller "becarne a cont of arms for the dynasly and
was used down into the seeond century for
the coinages in noble metals as weil as for
some bronzc issues:· Antiochus l tom An·
tichous III får sin myntning i detUI område
redovisad i dess starkt skiftande omfall·
ni ng.
Det andra avsniuet ägnas "The Enstern
satrapies and the successor states in the
East. 281 -c. 187". med en genomgång av
nämnda kungars myntning i olika st.'ider
samt med en redogörelse fc:ir upplösningstendenserna i seleuciderrikets östligaste

delar. ~om inbjuder till vis~a olika tolk·
ningar ur ~v'j) hi torisk som numismatisk
synpunkt.
Kapitlet av~lutas med "Western Seleucid
mints", som Ugnar särskilt intresse lit upproriska medlcmnwr av kungaätten och dcras myntning. Liisningen av kapitlets budskap underlätlas betydligt av två kartor.
som utvisar selcuciderväldets huvudvägar
och myntstäder.
Det tredje kapitlet har rubriken "Asia
Minor. Maccdonia and Greece:· Det är indelat i fym avsnitt och börj ar med "The
lesser kingdoms of Asia Minor. c. 281188", som beskriver myntningen i Pergamon. Bithynie n. Pontus och Cappadokien. Förfaunren ägnar myntens bildvärld
särskilt intresse. som t exPomus med iranska härskare ("'The meeting of Grecc artists with oriental models has creatcd a
unique and cxccptional portrait art that
stands quitc isolated and outside the main
developmcnt of portraiture in the Hellenistic age" ). Andra avsni ttet behandlar
"The kingdom of Macedonia. c. 281196:· Det var en på skilda områden omstörtande tid. som här skildras i myntning
och mymutsccnden.
I avsnittet ··Posthumous Alexanders and
Lysimachi and related coinages" fardas vi
från Peloponnesos via Svarta Havets västra
kust till Mindre Asiens kuster och öviirld
från on till on i en spännande blandning
av historia och Alexanderefterpr'.iglingar.
Till och med vi~ persiska golfe n skedde
cfterpräglingar. Aven Lysirrtachus' drachmer efterapades av städer kring Hellespanten. främst av Byzantium, vars rika
myntning fignas särskild uppmärksamhet.

Författaren konkluderar a'~nittell> budskap
med följande ord: "While the posthumous

Alexander coinagc rcpresentS a truly international coin:1gc. circulating frcely whcrcver the Attic wt.:ight standard \\~Is acccptcd, the production of posthu mous Lysimae hus coins was more geographically
restrictcd:·
Tredje kapitlets sista a\·sniu handlar om
"Lcagues and cities in Greece and A~ia
~linor. c. 280- 190:· Det är en sakligt fan·
tastiskt fin vavnad a'' ligors och städers
myntning. som fOrfattaren presenterar på
b!ou 13 sidor. Inte underligt. fc:ir resten. au
den antika grekiska världens mynt ning til ldragit och fortfarande tilldrager sig sådant
intresse. även ur konsthistorikernas synpunkt!
Morkholms fonida bortgång har gjort.
an boken är en torso. men en verkligt e~
pressiv sådan. Den har därför l?ln en särskild epilog - "The end of Maeedanian
coinage" av Morkhohn och "Later Helleni stic coinagc" <IV Philip Grierson - fOr
au ge eu lämpligt slut på resan genom den
grek iska hellenismen. Grierson's 18-sidiga
expose inleds med orden "The last l\\'0
centuries of Hcllenistic coinage C\oh·ed in
the shadow of Rome". men ä,·en i hans text
fästes vår uppmärksamhet på myntningens
spännande historia och "sköna·· sidor.

*

Boken avslutas med flera bilagor. Utöver
de 45 planscherna f?lr vi härskarlängder.
ordlista och bibliografi (vilken rikedom på
hänvisningar!).
En bok väl värd sin pris (.t:60-). Finns
att läsa i foreningens bibliotek. när detta
N UF
åter öppnas.

--+--

~ tonica Golnbiewski Lannby: Ödetofta
offcrkällor. Bar onbrunnarna och deras
gåvor. Smålands museums skriftserie nr 5.
Kulturspridaren fårlag, Växjö. 35 s. illust·
rerad. Växjö 1992. ISBN 91-87674·04-1.
Ca pris 50:-.

Numismatiken har på senare år bräddat si u
verksamhetsfåll på en mycket lockande
säll. Man skulle kunna säga anlimnet, vid
sidan av de traditionella numismati ska frågestlillningarna. numera även tangerar
problem som vanligtvis hör hemma i andra
vetenskaper. Denna lilla skrift om Ödetofta
offerk!illor är eu strålande exempel på detta. För fårsta gången l?lr vi här möta fOretcelsen offerkälla i eu numismatiskt sammanhang. Hiir är det inga glänsande anti ka
gu ldmynt som står i centrum fc:ir intresset
utan mynt av cu helt annat slag. Det är inte
fråga om eu studium av mynten i sig. deras
tillverkningssiitt eller vad de avbildar. Ehuru bibehållande en nog!!rannhct som hör
numismatiken till. behandlas mynten här
utifrån en ny aspekt. nämligen som cu uttryck och eu redskap tör en mänsklig tro.
SNT
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Skriften är både välskriven och spännande.
med källhänvisningar som väcker nyfikenhet och lust au läsa mera.
Sedan urminnes tider har källvauen an·
setts besitta olika egenskaper. En del var
verksamma mot ofruktsamhet, andra mot
ögonsjukdomar och åter andra tilltroddes
särskild kraft rnot barnsjukdomar. l Kungliga Myntkabinettets sa mlingar finns
myntfynd från många olika svenska offerkällor. De som behandlas här- burnabrunnarna i Ödetofta ·har använtS som offerkällor under mycket lång tid.
Ödetofta by ligger i Tolgs socken i Småland. Öster om byn. inne i skogen. i den
norra kanten av en vidsträckt mosse, ligger
tre källor på en liten trädbevuxen kulle.
Källorna omn:imns redan på 1600-tnlct av
Petter Rudebäck i hans stora arbete om
"Smålendske nn tiquiteter". På ISOO·Illlet
var källorna fort farande i bruk. l Nr Snullands Beskrifuing kunde man på 1840-talct
l.äsa att "barnabrunnarne. några källor vid
Odetoflll. begagnas än att däri bada små
barn mot wissn sjukdomar. Pengar nedlägges sedan i betalning."

Ar 1901 hittade arbetaren Frans August
Lundberg ett mynt när han skulle undersöka djupet i en av källorna vid Ödetofta. Vid
fortsatta undersökningar påträffades fler
mynt. Sammanlagt hittades 5.943
mynt,polletter och jetonger i de nna småländska mosse! Fyndet vidarefordrades till
Kungl Vi tterhets Historie och Antikvitets
Akademien i Stockholm. där de senare bestämdes och fårtecknades av fru Rosa
Norström vid Kungliga Myntkabinettet
samt antikvarie Bmr Schniuger. fåreståndare fc:ir KMK 1915-1924. Det äldsta av dc
i tid sammanhängande mynten är från år
1573. Sedan kan man fc:ilja . nästan år fc:ir år.
hu r människor knstat mynt i det friska vattnet. Tyvärr är mynten idag skingrade - det
\'ar inte så självklan fc:irr att man skulle
hålla ihop ett fynd. Några 1?1 mynt samt en
del andra fc:iremål finns dock fotograferade. Nu publiceras fyndet " i sin helhet fc:ir
att i någon mån gottgöra dess fårsvinnande
och får att åt eftervärlden på något sätt be'-ara vad som en gång egentligen \'ar ämnat
åt de underjordiska makterna."
Katarina Srhot'mu
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AUKTIONER
SVENSKA
Maj 5
Stockholrn. SNF:s
vårauktion
16
Göteborg. Antikören
UTLÄNDSKA
Maj
l
London. Spink
6-8 Fr:mkfurt. Peu ~ Nachf
13
London. Glcndining·~
13- 16 Miinchen. Hir~ch Nachf
25-27 Fmnkfurt. Fra nkfurter
Mönzhandlung
27
London. Glcndining's
Ju m 4· 5 London. Glendining's
9
London. Spink
Juli
8
London. Glendining's
London. Glendining's
Sept 9
15- 17 Ziirich. SBY
16-18 London. Glcndining's
21
London, Glendining's
23-26 Mönchen. Hirsch Nachf
30·2 Okt.
Osnabröck. F. R. Könkcr
Okt 12
London. Glendining's
14
London. Spink
19-20 Zurich. Bank Leu
'ov 4
London. Glendining's
4-6 Fra nkfurt. Peus Nachf
11-13 Köln. Mum: Zentrum
19-2 1 MOnchen. Hirsch Nachf
24-26 Frankfurt. Frankfurter
Miinzhandlung
25
London. Glendining's
Dec 9
London. Glendining's

MÄSSOR
SYENSKA
Aug 12- 16 Skellcfteå. Kuriosum
UTLÄNDS KA
Muj 22-24 Gol i HallingdaL
Nordisk Mynt -92

Höjning av annonspriserna
Svensk umismatisk Tidskrift kornmer :m höja annonspriserna från och
med nr 6 1992. Dessa har varit oförändr~tdc i drygt tio å r. medan tryckkostnaderna har stigit avsevärt under
samrna period. Vi ber samtidigt våra
annonsörer au notera all SNT:s allnonsprise r fonfarande är mycket konkurrenskraftiga!
Dc nya priserna har ännu inte fastställts utan presenteras först i nästa
nummer.
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FÖRENIN GAR
ALINGSÅS NUMISMATISKA FÖRENING har möten forsta torsdagen i februari - :tpril
och oktober- december i Sparbanken~ filmsal kl 19.00. Upplysningar: tel 0302 - 130 69.
ES KI LSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 si~ta
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MY NTKL UBB sammantriidcr fOrsta helgfria måndugen i varje
månad (utom i juli och augusti). Apollogftrdcn vid Almvägcn. Fagerst<t. Tid: kl 19.00.
Upplysningar: te l 0223 -116 71.
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUB B. Möteslokal er Borliingc. Samlaren. biblioteket
Borgan;tsviigcn. Falun. Kristincgårdc n. Kristinegman 9- 11. Upp l te l 0243 -258 56.
GÖTEBORG$ NUMISMATISKA FÖRIZNING. Auktionsmöten med föredrag hålles
andra nu~nd~tgcn i månaden kl 18.45 i Tr:tktörcn (Tr). Köpmansgatan 20. Studiccirklarna
möts i klubblokalen (KL). Skepp~brnn 4' . 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och f'OtOcirkeln 3:.: onsd. Antik- och Mcdcltid~ckt.ioncn 4:e torsd och Utiandscirkeln sbta 'bta
tisd i månaden. GNF, Box 5289. 402 25 Göteborg. Kontaklman: Bo Nordell. 03117 79 70 (dagtid). Anbud: Anden. Falk. 031-13 31 41.
HA LMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara -salen kl 18.30 den fOr..ta
månd~tgcn i varje månad utom juli - aug. Upplysning;tr: 035 - 12 96 76.
HÖÖRS MYN TKLUBB har möte med :111ktion i Höörs Plt\ts matsal den andra torsdagen
i varje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson ()413-22151.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria tisdagen i varje månad (utom
juni- augu~ti) kl 19.00 i SPF. S. Långgatan 39. Kalmar. Upplysningar: 0480 - 159 29.
703 43.
KARLSKOGA NUMJSMATISKA FÖRENING har möten andr:t onsdagen i \<lrje månad
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i s-E-Banken. Torget.. Karlskoga. Auktioner vår och
höst. Upplysningar 50641 eller 365 39.
KATRINEHOLMS MYNTK LU BB har möten fOrsta helgfria onsdagen i varje månad i
SPF-lokalcn. Djulog. 51, Katrincholm. Upplysningar: tcl 0150-210 45 el 151 00.
MYNTKLU BBEN KLIPPINGEN har mynttr'.iff första tisdagen i jm1.-april. sept.-dcc.
Lokal: G. A. skolans mat.sal. S. J;irnviigsgatan. Sundsvall. Information om mynt. viirdcring. auktion, lonerier. Köp och ~älj. Tel. 060-55 64 18. 11 35 03.
LUNDS NU MISMATISKA FÖREN ING. Myntträffar med aktiviteter och auktion
kl. 19. 15 6/5 i "Utbildningshusct". Akcrgr. l. Lund. Upplysningar: vard 046- 14 43 69
kvällar 046-13 46 47.
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammanträde med auktion i rolkets Hu,,
Klippan. kl. 19.00, andra fredage n i v;trjc månad. Upplysningar och auktionsli ~ta tcl.
0451-132 88.
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:c tisdagen varje månad augusti- april. utom d~-ccm
ber. Lokal: NoJaskolan sal 316. Örnsköldsvik. Upp!. 1el 0660-16648 eller 0660-402 20.
NORRKÖPING$ ~IYI\TKLUBB har möte med aul-.1ion kl 19.00 tredje tisdagen varje
månad utom i maj- augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kJ 18.00. Ä' en
icke medlemmar är väl komna. Be~täll lista på tel 011- 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUB B har möte med auktion på Gustav~oons Trafikskola. Rådhu>g:ltan 33. Niissjö sista tisdagen i varje månad utom dec, juni - juli. Upplysningar: tcl
0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUM IS. Skcllcllcå hnr möten fårsta torsdage n i varje m~nad i NY huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910 - 186 80.
SANDVIK EN-GÄV LE MYNTK LUBB har möten kl 19 for..ta onsdagen i varje månad (ej
juli- augu,ti). Lokal: Yalbo Kommunalhu>. Upplysningar: tel 026 - 181836.
SIGTUNA MYNTKLUBB har möten on>d 615 kl 19.00 i klubblokalen Rosersberg>vägen 27 B i Rosersberg (auktioner. lotterier. byt.csverksamhet mm). Klubblokalen öppen
helgfri on~d 13.00- 17.00 sept -maj (auklion~objekl och bibliotek). Uppl 0760-38190.
MYNTKLUBBEN SKJLLING BANCO. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen
i v:1rjc månad (utom maj - augusti) i Huvudbibliotekct. Hunnebergsgatan 8. Linköping
i Lindblomsrummet l tr upp kl 18.30 - 21.00. Årligen anordnas en antik- och samlarmä~\a ~:1111t en resa till Frimynt i Hel<.ingborg. Upplysningar: te l 013- 12 22 62.
SKÅNES NUM ISiviATISKA FÖRENING håller möten sista t.orsdagen i varje månad
utom juni - augusti på IOGT. Kung~guta n 16A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A. Malmö. håller iippct varje tisdag kl 19 - 21 under september - mnj.
SKÖVDE NU MISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicchu>ct Bagar~:n. HertigJohan>gatan 22A. Sk<ivde. Upplysningar: tcl 0500-808 50 (Thord Lund).
SN1
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SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten 16/.t. 2115 kl. 18.30 p:i Folkare l(lloklubb.
Te leg. 19. Avesut. Upplysningar: te l 0226- 562 78.
TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har mö1c :mc.h~t m~m<.lagcn i m!lnadcn kl 18.30 i Sparbanken Skåncs samlingssal. C B Friisg:uan 4 A. Trelleborg. På pn1gr:tmmc1 ~lårauklioner.
föredrag, louerier mm. Upplysningar: 1cl 0410 -241:l l.
TÄUE MYNTKLUBB. Södcrtiiljc. har mölc i \Vendelas rum. biblioteket Luna. kl 19.00
andra tisdagen i varje månad u1orn juni. juli. augu~l i o~h december. Upply>ningar: tel
0755" 10201
NUM ISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har mölcn på Uppsala Uni,·crsilcts myntkabinett. Tid: 19.00. Upplysningar: 018 · 54 97 Il.
VETLANDA NUM ISM ATISKA FÖRENING hur möte med auktion >i sta fredagen i varje månad utom december på Kulturhuset. Storgntan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från kl
18.15. Upplysningar: tel 0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00.
VILLST.ADORTENS MYNTKLUBB. Smålands>tcnar. har möten andm måndagen i varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl fålj s av auktion. Servering. Upplysningar: tel 0345- 112 95. Lokal: Biblioteket. Smålands>tcnar (kiillarlokalen).
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har sammantrJdcn i Röd:t Korsets lokaler.
Hovsg Il. Växjö. Upplysningar: O-no -731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten fO rsta torsdagen varje månad oktober- maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten p~ kafeterian. Vallby friluftsmuseum kl 19.00 fö rsta onsdagen i månaden. Niirvaroloueri vid varje möte. Upplysning;tr: te l 021-757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO t\UM ISMATISKA fÖREN ING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3.
23 /9. 21110. 25/ 11 kl 19. Upplysningar: tel 019 - 13 52 13.

UTSTÄLLNINGAR
Gustav III hyllad
Som SNT redan meddelat öppnades
Kungl Myn tkabinettets utställning
Gusrar 11/:s medaljlrisroria den 27
mars i rnedaljsalen. Professor Erik
Frykman. sekreterare i Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. invigningstalade. Det var ju just
Gustav III som återuppränade denna
akademi (1786) och ställde Kungl
Myntkabi nettet under dess överinseende. något som bestod till 1975.
Utställningen står över sommaren
till oktober~ Dess kommissarie har
vari t medaljavdelningens chef Tamås
Sårkåny. som O(.'kså författat större
delen av katalogen (ege ntligen är det
två - en skrift om medaljserien som
sådan. och en separat s krift med själva medaljerna) . Katalogen kommer
att anmälas i e tt senare nummer. Den
kan beställas från Kungl Myntkabinettet (te l 08 -783 94 29) eller köpas i
museibutiken.

KONGRESSER!
Kommande kongresser (5)
J fr SNT nr 311991: 50. - Insk rivningen v id ~ommarcn~
illlemarionel/a genealogi - och heraldikkon11ress i Uppsala
börjar redan lördagen den 8 augusti kl 14. Efter ckumcni~k
morgonmässa i Trefaldighetskyrkan pol söndapmorgoncn
kl 9 öppnas kongressen kl 11 - 13 i universitetsaulan av universitetets rector magn ificus. professor Stig Strömholm. som
iir kong resspresident. och avslutas på torsdags kvällen - efter
en gemensam utfård till Skoklostcr - med fcstb:mkctt i ~Iot·
tets rikssal. Stockholmsutliirden iigcr rum tisdagen den Il
med visningar av Riddarholmskyrkan och Riddarhuset. varefter besökas specialutställningarna i Bcrnadouebibliotckel
på Kungl Slouet (en heraldisk utstiillning i samarbete med
Kungl Biblioteket) och om torneringar på Livrustkammaren
eller militära fiil uecken på Armernuscum. Efter l maj efter
kongressavgiften 2.000 (för foljeslagarc 1.000) kr till po~tgiro
39~83-3 (UppsalaTurist&Kongrcss: " JCGH -92").
- 771e sixrh English Genealogical Congress arrungcra~ under beskydd av H K H Prins Michael :w Kent - av Federation of Family History Societies. Institute of Hcraldic &
Genealogical Studies och Society of Genealogisis vid University ofWarwick i Covemry (Roote~ Social Building) måndagen den JO - lördagen den 15 augusti 1992. Avg ift f25.00
(helpension). Anmälan till Miss Stella Colwcll. BA. FSG.
Congress Organiscr. Woodland Vicw. Polst..:ad Hill. Polstead. Colchester. Essex C06 5AH .
L. P-11
SKT 415 · 92
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MINNESMEDALl OVER GUSTAV III
1792 • 1992
UTG IVEN AV

SAMFUNDET KUNGL MYNTKABINETTETsVÄNNER
Till 200-å rsminnel av Gustav III:s död ha r Samfundet Kungl Myntkabinettets Vänner låtit prägla en
medalj på Mynt verket i Eskilst una, som också svarar för marknadsWrin~ och distribution. Knnslnär är
Ernst Nordin.
Konung Gustav III avled den 29 mars
1792 av de skoltskador han ådragit sig
vid operamaskeraden den 16 i samma
månad. Det blev. som en framsulende
svensk historiker sagt. mycket lugnare i
S1·erige. men också trdkigare.
Guswvl'(lf utcm fl•ekan denfriimsta kul·
lllrpcrsonligheten bland vdra regenter sth·ii/ i ('gellskapm· mecenat och illspiratiir som av skapande kraft. Hans uppfostran \'Or starkt f rarzskinfluerad- med
drrma bakgnmd stlg han som en av sina
främsta uppgi/tl'ra/1 befordra kulturen i
1•ån land. På gnmd U l' pl'rsonligt imresse
bll'l•dl't i hög grad teatl'm som han kom
au gynna - man kan niistan säga au han
skapadr den. Den n ·ei!Ska operan - med
re.tt på modersmålet - tillkom. så även

den dramatiskttteatem. Själv föifa uade
han euflertal skådespel. Bland hans övriga insmser kan nämnas iriSii/tandet av
Svenska Akademien ( 1786). reorganisationen av Viuerhetsakademien och gynncmdet av konstutvecklingen - arkiteklllr. skulplllr, porträukoi!St. Den gamla
Ritakademien ombildade han redan
177J till en l'ffklig koi!Siakademi.
Åtsidan visar hur kapten Anckamröm
står i begrepp au avlossa eu skau mot
konungen på Opl'ramaskeradet~ Gustav
III:s monogram samt datum för händelsen. 16 mars 1792.
Pd frå nsidan har korumören avbildat
Gustav 11/:s dödsmask och angivit döds·
datum. 29mars 1792.
Medaljenmäter 45 mm och s/t)s i guld.
sif,·eroclz medaljbrons. Fakta meddelas i
vidstående m ta. Beställningen kan göras
direkt till Mynll'erket. te/ O16-12 OJ 00.

Fakta om medaljen
Metall

Dia m

Vikt

Upplaga
max

Guld 18 K.

45 mm

80 g

40

JO 950:-

Silver 99911000

45

111111

so g

650

490:-

Medaljbrons

45 mm

45 g

350

260:-

Pris

nurnr uppl

l priserna ingår etui. frakt och moms. De gäller t o m 3 1 okt ober 1992. Leverans sker mot postförskott.

LARS O. LAGERQVIST
M~t~ulirtkllir

KunJIL M.lnlkubmrlttl

AB TUMBA BRUK MYNTVERKET
BOX 40 l, 631 06 ESKILSTUNA. TEL. O16- 12 03 00

