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Från Kungl. Myntkabinettet 

Kungl. Myntkabinettet 
får nya lokaler 
Regeringen har den I l februari 1993 
gett Byggnadsstyrelsen i uppdrag att 
projektera en ombyggnad av lokaler 
fOr Kungl. Myntkabinettet i kvarteret 
Pegasus (Siottsbacken 6) . Detta inne
bär i praktiken ett beslut att KMK flyt
tar från nuvarande lokaler i samma 
byggnad som Historiska museet till 
egna tjänste- och utställningslokaler 
på Slottsbacken. Flyttning kan ske ti
digast sommaren 1995. D 

Kungl. Myntkabinettet 
får ny chef 
Till ny chef för KMK från l april 1993 
har regeringen utnämnt fil.dr Henrik 
Klackenberg. Han eftertr'.ider Lars O 
Lagerqvist som under sin återstående 
tid fram till pensioneringen 1994 i 
stället kommer att tjänstgöra som ve
tenskaplig rådgivareoch specialist vid 
förberedelserna av utställningarna i 
KMKs nya lokaler på Slottsbacken 6. 

Henrik Klackenberg, fOdd 1954, är 
medeltidsarkeolog och kommer när
mast från Historiska museets medel
tidsavdelning. Där har han det senaste 
halvåret varit engagerad i utställ
ningsprojektet Den Svenska Histori 
en. Han har tidigare arbetat på Riks
antikvarieämbetet inom projektet Me
deltidsstaden och som arkeolog, men 
har även ett forflutet vid Kungl. Mynt
kabinettet: under år 1976 var Henrik 
anställd vid KMK for att excerpera 
monetära termer ur medeltida källma
terial för projektet Sveriges Mynthis
toria - Sturetiden; sommaren 1977 
inventerade han och beskrev medaljer 
med Linneporträtt fOr Samfundet 
Kungl. Myntkabinettets Vänners pub
likation om Linne, som utkom 1978 
(Linnaeus in M eda/ Art). Under sena
re år har han även medverkat i projek
tet Sveriges Mynthistoria - Land
skapsinventeringen, där han har for
tecknat myntfynd fran Västergötland. 

Henrik disputerade förra året vid 
Lunds Universitet på avhandlingen 
Moneta Nostra (presenterad i SNT 
8·92), som behandlar myntcirkulatio
nen i det medeltida Sverige utanför 
städerna och bygger på de fynd som 
gjorts i våra kyrkor. Under förarbetet 
till denna studie var han en flitig an-

94 

Henrik Klackenberg (l. h.) och Lars O. Lagerqvisl - lilllrädande och a vgående - lillm·på 
en lybsk skilling, som skall siti/las 111 pil " Den S venska Historien': Fo1o wget den 19mars 
av Ulf-Erik Hagberg. 

Henrik Klackenberg, KM K s nye chef Foto 
taget vid dispulalionen tfen 7 juni 1992. 

vändare av KMKs fyndarkiv och ma
gasin. 

Som framgår är Henrik redan be
vandrad i delar av KMKs samlings
och forskningsernåden och alltså se
dan många år en väl känd gestalt på 
KMK både som forskare och medar
betare. Han har också deltagit i andra 
numismatiska sammanhang såsom 
symposier, kurser och med tryckta ar
tiklar. MGL 

Kungl Myntkabinettet 
Specialutställning: 

6/8- 29/10 Trumf på hand 

Ring telefon 08-783 94 00 
mellan kl 9·11 och 13·15 

för information. 

Museet: 
Tisdag - söndag 12- 17 

Måndag stängt 

Besökstid: tisdag 13- 16 
ingång Narvavägen 

Besöksadress 
(etter överenskommelse om tid 

per telefon): storgalan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Slackholm 

Tel: 08 -783 94 00 
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Mynten utges av Sveriges Riksbank och är lagliga 

betalningsmedel . 

1000 kr Guld 900/1000 5 , 8 g 21 mm 
200 kr Silver 925/1000 27,03 g 36 mm 
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50 000 ex 

Skulptör Anni Sundin har utfört det konstnärliga 
arbetet. 

Föreningens medlemmar kan beställa dessa mynt genom 
Svenska Numismatiska Föreningens kansli . Endast ett 
ex av guld- respektive silvermynt per medlem ka_n __ _ 
beställas . 
För att kunna garantera Din beställning måste 
beloppet - enligt nedan - vara bokfört på SNF : s 
postgirokonto 15 00 07 - 3 senast den 21 juni 1993. 

Guldmynt . .. . 1.000 : - + 75:- exp avg ~ 1 .075; . 
Silvermynt .. 200 :- + 75:- exp avg - 275 : 
Guld + silver 1 . 200 : - + 75 : - exp avg = 1.275 : -

Mynten kommer att expedieras per post J.. september -93. 

Kansliet 
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En ny Anund Jakob-variant funnen i Estland 
Av Ivar Leimus, Tallinn 

I december 1990 bad en samlare 
mig att se på tjugo mynt som alla 
visade sig tillhöra 1000-talet. 

Sammansättningen av samlingen var 
typisk för 1000-talsskatter i Estland: 
12 tyska, 5 anglosaxiska, l skandina
viskt, l danskt och l svenskt. Även 
testhacken på mynten visar att de till
hör en skatt från Baltikum. Sannolikt 
är dessa tjugo mynt del av en tOOO
talsskatt hittad i Estland. Det yngsta 
myntet är präglat i Worms under kej
sar Heinrich lll 1046-1056. Tyvärr 
hade myntens ägare ingen information 
om var mynten hade hittats. 

Fastän dussintals tOOO-ta lsskatter 
med tusentals mynt är kända från Est
land (Molvögin 1993) finns det ett par 
märhärdiga exemplar bland dessa 
tjugo mynt. 

Bland de tyska är den mest intres
santa en pfennig präglad i Minden av 
biskop Sigeben 1022- 1036, av vilka 
hittills endast fyra exemplar var kända 
(llisch 1977, s. 39). Den är präglad 
med samma ålsidesstamp som de tidi
gare kiinda exemplaren medan frånsi
dans stamp är ny, även om den liknar 
de tidigare kända. Myntet är mycket 
välbevarat. 

Av de anglosaxiska mynten bör sär
skilt nämnas en penny präglad i slutet 
(ca 1009-1017) av l-ung JEthelr.ed ll:s 
regering i Salisbury av myntmästaren 
Saeman. Vid denna tid var Salisbury 
en relativt obetydlig mynton med lit.en 
myntning. Myntmästaren Saeman var 
verksam där under en kon tid och 
hans namn är känt. från JEthelr.ed Il: s 
sista och Cnuts forsta typ där (Jonsson 
& van der Meer 1990, s. 98; Blum & 
Lyon 1990, s. 27-33). 

Change and sell 
banknotes, coins and 

postal stamps of Lithuania 
and other states 
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of former USSR. 

Algirdas Jasinskas 
Gagarin St. 5- 8 

2001 Vilnius, LITHUANIA 

Nr /9 

Fig. l. M)111 i el/ fynd från Estltmd. Numren htim·i.mr till flirteckningen. 

Även Knuts penning präglad i Vi
borg i Danmark är relativt sällsynt 
och den har kungens namn och titel på 
frånsidan, vilket är ovanligt. Det mynt 
som ingår här har for övrigt. präglats 
med samma stampar som det exem
plar som H au berg publicerade for nit
tio år sedan (Hbg 51) . 

Mest fascinerande är dock utan tve
kan det svenska myntet präglat under 
Anund Jakob 1022-1050 av mynt
mästaren Thom1oth i Sigtuna, vi lket 
framgår av frånsidans inskrift (fig. 2). 
De flesta av Sigtunamynten från den
na tid är präglade for just denne mynt
mästare (Lagerqvist 1968, nr 8-9, 
11-15, 19-20). Myntets frånsida är 
också tidigare känd men hittills enda~t 
tillsammans med e n åtsida med An
unds namn, som framgår av åtsidans 
inskrift + ANVNDREXA. Samma 
åtsidesstamp har också anväms for ett 
annat Sigtuna-mynt (tig. 3) i en est
niskt privatsamling (Leimus 1980, nr 
22). Frånsidan på det myntet var 

emellert id pr'.iglad med en stamp som 
dittills bar.t hade varit känd från mynt 
med Knuts namn (Lagerqvist 1968, nr 
19; LL 16). 

* 
Inom ett decennium har foljaktligen 

två nya varianter tillkommit till An
unds sigtunamyntning från estniska 
fynd och båda präglade vid ungefår 
samma tid, eftersom dc har stamp
identiska åts idor. Eftersom den anglo
saxiska Short Cross-typen. som tjänat 
som förebild, präglades ca 1029-
1035, måste dessa två mynt ha pr'.iglats 
efter ca 1029. 

SNT har 
fortfarande låga annonspriser 

Utnyttja det! 

SNT 4 · 93 



Fig. 2. Ammd Jakob·m)?ll av mymmiisraren 17umnoth i Sigtmra. Siw/a 2: J. 

Tyskland 
Niederlothringen 
Västniederlothringska området 

Hu y 
l. Kung/kejsar Heinrich JI 

1002- 1024. Dbg 226 1,12 g 

Kölnområdet 
Köl n 

2. Kejsar Otto III 
996- 1002. Häv. 73 1,30 g 
Remagen 

3. Myntherre? Dbg 431 1,36 g 

Ut reelllområdet 
Utrecht 

4. Biskop Bernold 
1027- 1054. Dbg 544 0,84 g 
Myntort? (Tie! eller Zaltbommel) 

5. Biskop Adelbold? 
1010-1027. Hatz 1968, 0780,88 g 

Sachsen 
Westja/en 

Soest? 
6. Kej sar Konrad Il 

(1027- 1039). Dbg 742 ; 
jfr Ilisch 1981, 149ff 
Minden 

7. B.Sigebert 1022- 1036. 
Stange 8; llisch 1977, 39 

Niedersachsen 
Myntort? 

8. Otto-Adelheid-Pfennig. 
Hatz 1961, VIe, var 

9. · VI2c8 

Franken 
Wiirzburg 

10. Myntherre? Dbg 859. 
Ke llner 1974, 29 
Worms 

Il. Kejsar Heinrich Il 
1046-1056. Dbg 847 
Obestämd 

12. Myntherre? 
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1,16 g 

1,45 g 

1,25 g 
1,02 g 

0,69 g 

1.04 g 

0,83 g 

England 
!Ethelra:d Il 978- 1016 

Last Small Cross 
13. Salisbury, Sreman, Hd- 1,51 g 

Cltut 1016-1035 
Pointed Helmet 

14. Lincoln, Aslac. Hd 1506 1,03 g 
15. London, Theodred. 

Hd 2730 1,06 g 
Short Cross 

16. London, Brihtwine. Hd- 1,03 g 

Harold l 1035-1040 
Fleur-de-Lys 

17. London, Brungar. Hd 544 1,13 g 

Skandinavien 
Efterprägling av !Ethelra:d 11 

Long Cross 
18. " Drewig". Frånsidans 

inskrift helt fOrvir rad 1,70 g 

Danmark 
Knut 1018-1035 
19. Viborg. Hbg 51 0,89 

Sverige 
Anund Jakob 1022-1050 
20. Sigtuna, Thormoth. Åts. 

som Le imus 1980, nr 22; 
fräns. som LL 12 1,60 g 

•• Fig. 3. M)11t från Allund Jakob i en 
estnisk prii'Orsamling. 
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Tvätterskor på aktiebrev 
Av Eva Wisehn 

M ånga av aktiebreven från bör
jan av 1800-talet hade vackra 
och fantasifulla kompositio

ner. Detta var viktigt för att locka spe
J..."Ulanter att satsa pengar i nya bolag. 
De ger också genom sina vinjetter 
klar information om företaget. Aktie
brevet från tvättinrättningen i Clichy 
la Garenne utgör nog ett praktexempel 
på detta (tig. l). 

Clichy la Garenne ligger vid Seine 
nordväst om Paris. Här fr.tmställde 
man vid 1900-talets början kemikali
er, kautschukvaror och tarmsträngar. 
På platsen hade man ytterligare en 
icke obetydlig näringskäl la - nämli
gen linnetvätt! Alltså en näring som 
fortfarande var livaktig sedan tv'.ittin
rättningens grundande 1823. 

Att tvätta var ett tungt och slitsamt 
arbete men också en konst. Linnetvätt 
och senare bomullstvätt var indelad i 
Oera olika moment. Det var viktigt att 
man fOrst blötlade tvätten i minst ett 
halvt dygn, helst längre, i kallt vatten. 
Därefter vreds den ur för hand och 
tvättades i ljummet vatten med tv'.itt
medel. Ofta anv'.indes pottaska eller 
såpa. Så sköljdes tvätten återigen för 
att kokas eller bykas i stora bykkar. 
Tv'.itten skulle ösas med varm lut för 
att bli riktigt vit. Därefter sköljdes 
tvätten en eller ett par gånger, vreds ur 
för hand och hängdes upp till tork. Ef
tersom torkning skedde i det fria 
"hängde" torktiden på v'.iderleken. 

Aktiebrevets små rambilder visar 
tvättningens alla moment. Överst på 

brevet, störst och centralt i ramens 
bildsvit, är naturligtvis bilden av själ
va tvättinrättningen (tig. 2). En antiki
serad byggnad med pelare vid ingån
gen. Innanför skymtar man en stor 
bassäng med en fontän. Bilden är om
given av havets och vattnets symboler. 

I bilderna visas en liten nätt tvätters
ka klädd i en enkel klänning med em
piremidja samt en dellustiga deta.ljer 
som t ex att tvätterskan måste stå på en 
stol för att inte skrynkla det fina plag
get som hon tvättar i rykande hett vat
ten i en tvättbalja av antikt snitt (fig. 
3). För an tvätten sedan ska kunna 
hänga slätt och inte smutsas från mar
ken är hon tvungen att stå på en sten 
för att nå upp till klädstrecket och på 
en pall för att ta ner den igen (fig. 4). 

Fig. l . liktie utställd pd 5(}()() francs flJr mlttinrt/uningen i Clichy la Gamme. 
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Fig. 2. T1·duinri/11ningen IIIgörs m• en amikiserad byggnad mrd pelare 1·id ingången. 

Många svenska talesätt har myntats 
med syftning till torkningen och de 
söta tvätterskorna. Man ansåg t ex att 
det var bra om det fanns en flicka med 
karltycke med vid byket, för då skulle 
det bli fint torkväder. 

Bilden av den trötta, överlastade 
hästen som ska bära hem den urskölj
da tunga tvätten från floden (lig. 5) 
och de glada tvätterskorna som dansar 
efter ett hårt slit (fig. 6) visar två skil
da stämningar. I bilden med hästen är 
man fortfarande mitt inne i arbetet 
med tvätten och hästen speglar genom 
sitt hängande huvud och den breda 
bakbenställningen att allt inte är en 
dans på rosor. Bilden med dansen vi
sar däremot en glad och förnöjd stäm-

Fig. J. För att inte skrynkla den 
fina långa klänningen måste 11'i111erskwr 

stå på en srol. 
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ning. Här dansar tre par en ringdans 
med hög handfattning till tonerna från 
en ensam fiol spelman. Efter revolu
tionen i Frankrike forändrades inställ
ningen till dansen. Från att ha varit 
danskonst blev det istället ett folkligt 
nöje och man avbildade gärna de lite 
häftigare rörelserna, vi lket ansågs 
mycket stötande. I den avbildade 
dansscenen finns dock mycket av gra
ce kvar. Långbordet är dukat med glas 
och vinkaraffer, bilden utstrålar gläd
je och lättnad. 

På den svenska landsbygden gav ös
ningen och bykningen ofta upphov till 
kalas. Bykkaret rymde ofta minst 500 
liter vatten som skulle värmas till dess 
au bykkarets väggar var brännheta . 

Fig. 4. FlJr au drer ta ner den rorkade 
n"äuen måste också en pall am>ändas. 

Proceduren tog ganska lång tid och 
man fick avlösa varandra i sysslan au 
hålla elden vid liv och au ösa. Däref
ter krävdes många händer, framförallt 
unga, vid karet. Traktering hörde till 
och tvätterskorna bjöds på mycket gott 
att äta och dricka och under väntetiden 
ställde man till med dans. Kanske 
fanns en liknande tradition i Frank
rike. 

För att slutligen forhöja känslan av 
renhet och effektivitet är en fontän 
med rinnande vatten avbildad i brevets 
fyra hörn. l Sverige var det vanligt att 
man tvättade två eller tre gånger om 
året. Fina familjer skulle inte behöva 
tvätta mer än två g<, n ger, linneförrådet -

Fig. 5. Dm (J1·erlasrade rroua 
htuten 1"dnrar tålmodigr på der sisra lll' 

den urvridna /1'(11/en. 
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skulle räcka minst ett halvår i taget. 
Möjligen tvättade man oftare i Clichy 
la Garenne år 1824. Närheten till flo
den Seine och dess vatten var en förut
sättning och kanske gav tvättinrättnin
gen grunden till kemikaliefabrikerna i 
staden. 

Aktien i Lavoir deClichyla Garen
ne är utskriven på 5000 francs i Paris 
den 12 januari 1824. Brevet är försett 
med två vitstämplar. Vanligtvis är 
konstnärerna bakom aktiebrevens ut
formning anonyma, men i detta fall 
finns ett namn. Längst ned i det vänst
ra hörnet finns texten Schmit inv. et 
del. 1823. 

Bilderna är utförda av dekorations
och arkitekturtecknaren samt fack
tidskriftsställaren Jean Philippe 
Schmit, född i Paris 1790. Texten är 
utformad av en A. Vanhymbeeck och 
brevet är tryckt hos G Engelman. 0 

Ny medalj från SNF 
I raden över framslående numismatiker har 
SNF beslutat utge en medalj över forn for
skaren, urkundsutgivarcn, riksantikvarien 
m m Johan GustafLiljegren (1791- 1837). J 
egenskap av riksantikvarie (1826) ansvara
de Liljegren for myntkabinenet och blev 
senare även chef fOr Riksbankens mynt
kabinett. Det var under Liljegrcns tid vid 
myntkabinenet som Bror Emil Hildebrand 
fick en fastare knytning till verksamheten 
där. Bland Liljegrcns vetenskapliga arbe
ten märks främst hans avhandling "Run
lära'' (1832) samt "Runurkunder'' (1833). 
Liljegrens numismatiska arbeten är få. 
Viktig än idag är "Strödda anteckningar 
om fynd i svensk jord med en deniii llö
rande foneckning.' · KVHAA:s handlingar 
13, Stockholm 1830. 

SNFs medalj över Liljegren är model
lerad av Elisabeth Ekstrand-Nurmi och 
visar på åtsidan Liljegrens framåtvända 
bröstbild i akademisk frack. Frånsidan vi 
sar del av L:s gravvård med runinskrift 
samt SNFs emblem. Gravvården. som 
finns på Maria kyrkogård i Stockholm, har 
ej gått att identifiera men enligt uppgift 
fanns på stenen följande text med run
skrift: "thy mond det goda omförmäladt 
varda så länge stenen varar och runodra
gen". Del av denna text har konstnären 
återgen på medaljen. Liljegrens favorit
runsten, den så kaUade Nöbbele-stenen, 
finns fonfarande 1..-var till beskådan i Nöb
bele i Östra Torås socken i Småland. In
skriften på denna sten är delvis återgiven 
på Liljegrens egen gravvård. UN 

JOO 

Fig. 6. Under bykningen eller kanske efter n•äuningen har man kalas och kan lll sig 
en svängom. 

Litteratur: 
Hazelius-Berg, G: Tvätt. Fataburen 1970 
s . 115-130. 

Olsson, M.: Tvätt forc maskinerna. Fata
buren 1967 s. 153- 160. 

MEDAL.JNYTT 

Rapp, B.: Musik och dans i 1800-talcts 
konst. Folk-Musik-Dans i nordisk konst. 
Katalog Liljevalchs. Stockholm 1990. 

Thieme, U. och Beck er. F.: Allgemeines 
Lexikon der Bildenden Kanstler. Leipzig 
1936. 

Johan Gustaf Uljegren. 
Foto Gabriel Hildebrand. R/Kf 

Medaljen över Liljegren kan beställas hos SNF genom att till föreningens 
postgirokonto 15 00 07-3 inbetala 425:- senast 15 juni 1993. Medaljen 
gjuts under sommaren endast i brons hos firma Beani e Caccia i Pietra
santa, Italien , och kommer att till de som beställt överlämnas i september 
från kansliet. För dem som vill ha medaljen per post tillkommer 50: - . 
Konstnärsarvodet är bekostat med medel från C. W. Burmesters medalj
fond. 
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En fortsättning på Liljegrens fyndförteckning 
''År 1547 den 15 Juni omtalas i K. 
Gustaf l :s Bref gammalt på Åland 
funnet främmande Mynt, och yttras 
deri vidare, att det vore önskeligt om 
mera kunde uppfinnas och bekom
mas." 

Så inleds riksantikvarie Johan Gus
taf Liljegrens "Förteckning öfver 
Fynd i Svensk Jord" som utgavs i 
VHAA:s Handlingar 13 och utkom i 
Stockholm 1830. Denna förteckning, 
som har med alla typer av fornfynd, 
nämner sammanlagt 705 fynd. För
teckningen avslutas sålunda: "1829 
hittades på Långholmen vid Stock
holm, 66 silfvermynt , mest Tyska 
från Ottonernas tidehvarf, Anglo
sachsiska m. n:· 

Liljegrens förteckning inleds av en 
historiskt intressant diskuss ion om 
fynden och deras betydelse. Därefter 
kommer den långa listan på fynd som 
fåljer fyndåren . Något register finns 
inte, vilket innebär att man i sökande 

måste läsa igenom allt. Förtjänsten 
ligger i att läsaren far en helhetsbild 
som är rikstäckande (vari även ingår 
finska fynd fram till år 1809). En del 
fynd finns endast omnämnda i Litje
grens förteckning. Manuskriptet till 
detta arbetet finns i Antikvarisk -topo
grafiska arkivet (ATA) i Stockholm. 
Detta manuskript är tämligen svårläst 
p g a alla rättelser och tillägg. Troligen 
ger det inte så mycket mer än vad som 
redan står i den tryckta fårteckningen ; 
däremot finns en handling i arkivet 
som ger oss en komplettering till det 
trycl..1a. Bland B.E. Hildebrands och 
C. J Thornsens korrespondens finns 
nämligen ett handskrivet manuskript 
som bär titeln: "Fynd upptagne ur 
Svensk jord åren 1828-1831, anteck
nade af J oh. G. Liljegren Sv. Riksan
tiqvarie, Professor." Möjligen rör det 
sig om början till ett manuskript som 
sl·rulle ha tryckts i Vitterhetsakademi
ens serie Handlingar. Nedan förteck-

nas nu de uppgifter som har ett numis
matiskt intresse. 

Märkligt nog finn s inget fynd med
taget från vare sig 1828 eller 1831. 
Kanske har något av fynden under år 
1830 egentligen hittats följande år. 
Trots att Liljegren levde iinda till 
1837 har han inte fortsatt på den in
slagna vägen. Vi vet att han var pres
sad av arbete inom många områden 
och tid saknades nog för det mesta. 
Trettio år senare skulle Octavia Car
len göra något liknande i sin bo k 
''Gotland och dess fornminnen'', 
tryckt i Stockholrn 1862. Denna bok 
avslutas nämligen med ett kapitel som 
kallas "Skatter eller jordfynd på Got
land". Även hennes lista går årtalsvis 
och börjar med fynd hittade år 1675 
och slutar med ett större myntfynd 
från Fardume träsk, fyndår 1844. 
Trots de ofta begränsade uppgifterna 
är dessa iildre skrifter mycket intres
santa. 

- · -
1829 
- Wid Kal f i Westergötbland blefvo i 

en sandbacke uppgr'.ifne några i en 
skinnpung nedlagde Danska mynt 
ifrån borgare krigens period. Några 
deraf lära kommit till K: Academi
ens samling i Lund. 

1830 

- Wid Sjön Wettern Brewiks socken i 
Westergöthland fanns ett Angel
sachsiskt, K. fEthel reds myllt, 
hwarmcd följde ett K. Erik XIV' 
och ett K. Johan lll' Svenska mynt. 
Inlöstes (lnv. nr 554). 

- Å en liten holme i Näswiken invid 
Granfjärden i Mälaren upptogos 37 
K. Carl XI• och XII' Svenska mynt. 

- Wid Borup i Hyby socken Bara hä
rad i Skåne upplöjdes i en åker en li
ten lerkmka full med gammalt silf
vemzym som straxt förskingrades. 
Något öfver 100 återsamlade styc
ken bestode af Angelsachsiska, 
Danska och Tyska mynt. Af de An
gelsachsiska voro blott 4 Ethelreds, 
de fleste slagne och präglade under 
K: Knut, Harda Knut, Harald Hare
fot och Sven Estridson, af K. Mag
nus den Godes blott 7. De Tyska 
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voro många, mest utnötta, alla från 
Il seldet slagna i Cöln, Dewentcr, 
Magdeburg, Mayntz, Metz, Speyer, 
Str<~ssburg och Wiirtzburg. 

- l Malmö skall vid reparation af ett 
gammalt hus, som förut varit klos
ter hafva i väggen funnits inmurad 
en kruka med en betydlig mängd 
penningar, hvilka dock icke kornmit 
vettenskapen till någon nytta. Så
dant är ock fOrhållandet med 

- ett vid Ystad under gräfning af 
grundw•Jlen till ett hus träffad t fynd 
af Silfwer. 

- Wid Nöbbclöf, nära Lund i Skåne 
hittades en mängd K. Carl XI• 
smärre silfvermym. 

- Wid ncdrifningen af Hestra gamla 
kyrka i Småland funnes Il Danska 
och ett MeckJenburgisk1 mynt från 
slutet af 1300-talet. Inlöstes (lnv. nr 
572). 

- l He rrestads kyrkogård i Skåne upp
gräfdes några Silfverrnynt slagne 
under Mecklenburgiska och Pom
merska Hertigar, samt i Wismar, 
Stralsund, Lybeck m.m. i slutet af 
1500- och början av 1600-talet. 

- Vid Ockis gård, Öija socken på 
Gottland å en åker tr'.:iffudes vid di k-

ni ng invid en liten grå sten ett q war
ter nedomjordytan några nötta styc
ken af Cufiska mynt och en i flere 
bugter böjd silfverten. Inlöstes (lnv. 
nr 567). 

- Wid Skådene, Håby socken i Bo
huslän på det ställe i trädgården, 
hvarest manbyggnaden fordom stått , 
upploges 898 inom en fönnultnad 
lerkruka befintliga silfvermynt , 
Svenskt från år 1663-1676 utan 
någm få Danska småmynt och en 
Holländsk Riksdaler (lnv.nr 575). 

- l Skara domkyrka äro den l Aug. 
vid rengöringen af nedre hvalfvet, 
efter nedtagningen af den förfallna 
påbyggnaden öfver dess Norra 
Chor, ur kalkgruset upptagne om
kring 1420 gamla Swe11ska Si/fver
mym , bestående endast af hela och 
halfva örtugar, hvaribland de äldste 
äro Kon. Eriks af Pommern och 
träffas af nästan alla efterf<iljande 
Regenters mynt, till och med K. 
Gustaf 1', samt l malmömynt och 
ett Danskt af otydlig prägel, hvar
jemte funnos sex vid någon vådels 
(?)(troligen år 1566) nedsmil/te si if 
verstycken921ods wigt. Anmäld till 
Kongl. Maj' (lnv. nr 597). 

lan WistHm 
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Medaljer och märken från Stockholmsutställningen 1930 
Av Ulf Nordlind och Jan Wiselm 

Stockhoimsutställningen 1930 (16 
maj-30 september) kom till på 
Svenska slöjdföreningens initia

tiv. Man ville visa hur konstnärer, 
konsthantverkare och arkitekter kun
de skapa vackra och praktiska var
dagsmiljöer. Gunnar Asplund var ut
ställningsarkitekt. Hans radikalt enk
la utställningshallar och hans spel 
med ljus och rymd var funktionalis
mens första stora mani festat i on i 
Sverige. 

Utställningen, som byggdes upp vid 
Djurgårdsbrunnsviken, måste betrak
tas som ett av funktionalismens vikti
gaste experiment. Genom sin enhet
lighet och sin tillspetsade ideologiska 
klarhet kom utställningen att betyda 
mycket fOr arkitektursituationen i hela 
Skandinavien och naturligtvis främst i 
Sverige. Förmodligen har ingen an-
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nan utställning varken förr eller sena
re haft en sådan omedelbar verkan på 
inställningen till byggnadsfrågor och 
den konstindustriella debatten i den 
egna nationen. 

Utställningens symbol var ett ving
par som krönte den centralt placerade 
reklammasten. Detta vingpar åte r
finns även på en del av de medaljer 
och märken som tillkom i samband 
med utställningen. l denna artikel pre
senteras de flesta kända medaljerna 
och nålmärkena som framstiilldes. 

J. Medalj av Anders Thorvald (1901 
- 1977), präglad hos Sporrong & 
Co. , Stockholm. 
l a. 56 mm i silver. Kostade på 

utstiillningen 17 kr 50 öre. 
l b. 56 mm i brons. Kostade på 

utstiillningen 5 kr. 

l c. 45 mm i silver. Kostade på 
utställningen 10 kr. 

l d. 45 mm i brons. Kostade på 
utställningen 3 kr. 

Medaljens åtsida visar utställnin
gens symbol - ett stiliserat ving
par som närmast anknyter till for
negyptisk formvärld. Till vänster 
om denna symbol årtalet 1930; 
till höger tre kronor och nederst 
texten: STOCKI-IOLMS-/ UT
sTÄLLNINGEN. 
Frånsidan visar utställningsområ
det vid Djurgårdsbrunnsviken. 
Omskrift : KONSTHANTVERK. 
KONSTINDUSTRI. HEMSLÖJD. 

2. Medalj av Axel Wallenberg 
(1898- ), priiglad hos Sporrong 
& Co., Stockholm. 
2 a. 56 mrn i silver. Kostade på 

utställningen 17 kr 50 öre. 
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2 b. 56 mm i brons. Kostade på 
utställningen 5 kr. 

2 c. 45 mm i silver. Kostade på 
utställningen 10 kr. 

2 d. 45 mm i brons. Kostade på 
utställningen 3 kr. 

2 e. På utställningsområdet 
präglades även tennmedal
jer i 45 mm. 

Medaljens åtsida visar utställ
ningens symbol - ett stiliserat 
vingpar - och texten STOCK
HOLMSUTSTÄLLNINGEN 
samt årtalet 1930. Frånsidan vi
sar en Mcrkuriusgestalt, som 
håller en merkuriusstav i ena 
handen, en urna i den andra. Till 
höger om mansfiguren finns ut
ställningens symbol överst på en 
pelare. Frånsidans inskrift ly
der: HEMSLÖJD. KONSTIN
DUSTRI. KONSTHANTV ERK. 
Denna text anger också vilken 
sektion av utställningen som 
denna medalj ägnats . 
Jfr L. O. Lagerqvist. Axel Wal
lenbergs medalje r. StOckholm 
1978, s. 31. 

3. Medalj av Alfred Ohlson (1866-
1940), präglad hos Sporrong & 
Co., Stockholm. 

3 a. 70 mm i silver. Kostade på 
utställningen 25 kr. 

3 b. 70 mm i brons. Kostade på 
utställningen 7 kr 50 öre. 

3 c. 56 mm i silver. Kostade på 
utställningen 17 kr 50 öre. 

3d. 56 mm i brons. Kostade på 
utställningen 5 kr. 
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3 c. 45 mm i silver. Kostade på 
utställningen 10 kr. 

3 f. 45 mm i brons. Kostade på 
utställningen 3 kr. 

3 g. 40 mm i silver. Kostade på 
utställningen JO kr. 

3 h. 40 mm i brons. Kostade på 
utställningen 3 kr. 

Denna medalj fOrekommer även i 
brakteatprägling. Åtsidan visar 
1500-talets ~tockholm ur fågel
perspektiv. Ovcrst finns texten: 
STOCKHOLM 1530. 
Frånsidan visar Stockholm och 
utställningsområdet från luften 
under modern tid. Överst finns 
texten: STOCKHOLM 1930. 

4 . Medalj av Harald Gelotte (1892-
1951), åtsidan, och Alfred Ohlson 
(1868-1940), frånsidan, präglad 
hos Sporrong & C o. , Stockholm. 

4 a. 40 mm i silver. Kostade på 
utställningen JO kr. 

4 b. 40 mm i brons. Kostade på 
utställniogen 3 kr. 

Medaljens åtsida visar överst ut· 
stä!Jningssymbolen - det stilisera-

4. 

5. 

dc vingparet - samt därunder tex
ten: DENNA M EDA U l PRÄG
LADEs PÅ l STOCKHOLMS- 1 
UTSTÄLLNINGEN 19301TILL 
MINNE AV DESS INVIGNING 
191615 30. -
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Medaljens frånsida är densamma 
som frånsidan nr 3. 
Denna medalj präglades i Spor
rongs paviljong vid invigningen 
16 maj 1930. 

5. Plakett av Ivar Johnsson {1885-
1970), pr'.iglad hos Sporrong & 
Co., Stockbolm. 
5 a. 53 x 36 mm, ensidig, si lver. 
5 b. 53 x 36 mm, ensidig, brons. 
Plaketten visar en naken mansfi
gur gående uppför en trappa, hö
ger arm lyft i segergest. I handen 
håller han en Iagerkvist. Nederst 
finns texten: STOCKHOLMS
UTSTÄLLNINGEN. Till v-;inster 
över texten årtalet 1930 placerat i 
tidstypisk formation. 

6. Lyckojetong av okänd konstnär 
och tillverkare, vitmetall, 21 
mm, ensidig. Överst på jetongen 
finns en ögla med vidhängande 
kedja och hästsko (på denna finns 
ordet PATENT inslaget). 
Jetongen visar i mitten det stilise
rade vingparet och därunder årta
let 1930 i tidstypisk stil. Omskrift 
i halvcirkel: STOCKHOLMS
UTSTÄLLNINGEN. 

7. Nålmärke visande utställningens 
symbol - det stiliserade vingpa
ret - med färgerna gult (kanter
na), svart (innerst) och guld (mel
lan det svartaoch det gula). Nålen 
är av mässing. På nålens frånsida 
finns texten: ALOIS RITTER/ 
STOCKHOLM samt STOCK
HOLMS/UTSTÄLLNINGEN 
1930. 
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Tillverkaren Alois Ritter hade en 
atelje för emaljarbeten vid Fle-

minggatan l i Stockholm. Enligt 
en annons som fanns infdrd i 
dagstidningarna var märkesbes
tällningen till Stockholmsutställ
ningen 1930 den största som dit
tills utfarts i Sverige på så kort 
tid. Man tillverkade ca 100000 
emaljmärken under forsta halvå
ret 1930. Firman Alois Ritter till
verkade även Barnens Dagsmär
ken, firmamärken m m. Den köp
tes senare av Metallfabriksaktie
bolaget C. C. Sporrong & Co. 

8. Nålmärke visande utställningens 
symbol - det stiliserade vingpa
ret -, silver och forgyllt silver, 
tillverkat hos Alois Ritter 1930. 

9. Nålmärke av silver visande ut
ställningens symbol - det stilise
rade vingparet (finns även utan 
vingparet i silver). Liggande på 
vingparet en rund platta visande 
i mitten Stockholms skyddshel
gon, S:t Erik, samt omskriften: 
STOCKHOLMSUTSTÄLLNIN
GEN 1930. Nålmärket tillverkat 
hos A1ois Ritter 1930. 

8. 

z 

9. 

JO. 
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lO. Nålmärke av mässing visande ut
ställningens symbol - det stili
serade vingparet. Liggande på 
vingparet en rund platta visande 
i mitten Stockholms skyddshel
gon S:t Erik samt omskrif1en: 
STOCKHOLMSUTSTÄ LLNIN
GEN 1930. Nålmärket , som iir 
tillverkat hos Alois Ritter 1930, 
är dekorerat med emalj i svart, 
ljusblått och vitt. 

Il. Nålmärke i form av krönt rund 
platta visande i mittpartiet Sveri
ges nationella symbol - de tre 
kronorna (bottenfärg i mörkblå 
emalj). Omskrift: STOCK
HOLMS UTSTÄLLNINGEN 
1930 (på bottenf.·irg i vit emalj). 
Okänd tillverkare. 

12. Nålmärke i form av guldfärgad 
rund platta av mässing. l mittpar
tiet Stockholms vapen med S:t 
Erik nedanför en murkrona. Till 
vänster om denna ett krönt V 
(drottning Viktoria, som avlidit 
4.4.1930) med en innanförliggan
de vasakärve. Nederst på ett text
band: STOCKHOLM 1930. Nål
märket tillverkat hos Sporrong & 
Co. , Stockholm. 

13. Funklionärsmärke (?) med spän
ne på frånsidan. mässing, 45 mm, 
bmkteatpräglat. Märket visar ut
ställningens symbol - det stili
serade vingparet - med årtalet 
1930 mellan vingarna. Omskrift: 
STOCKHOLMSUTSTÄLLNIN
GEN. Inslaget på märket: 47. 
Okänd tillverkare. 
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12. 

")·korr vi.wmdt• Ft•stplntsen med Huvrulresuwmmen. l bakgrunden syns 
den s tom reklampelaren. Pt! denna plllls finns idag Statens Sjöhistoriska museum. 

Reprofoto: Kungliga Biblioteket. 

Förutom ovan nämnda märken 
finns bl a ett nålmärke som liknar nr 
9- 10. men med kvadratisk platta och 
ljusblå emaljfårg, ca 20 x 20 mm. På 
baksidan finns ett spänne. Detta mär
ke användes troligen av domare eller 
jury. 

l en stockholmstidning omnämn
des utställningsmedaljerna på fOijan
de sätt: 

"Som minne över Stockholmsutställnin
gen ha präglats tre medaljer. vilka säljas på 

utställningen. Dessa minnesmedaljer äro. i 
motsats till vissa andra utställningssouve
nirer. rent svenska. Präglingen av medal
jerna äger delvis rum på själva utställnin
gen i Sporrongs paviljong vid Parkrestau
rJngen." 

Om Alfred Ohlsons medalj meddelar 
tidningen att "den präglades på själva ut
ställningen och inför allmänhetens ögon. 
Denna prägling ägde rum i Sporrong & 
Co: s paviljong. I denna. som är belägen 
vid Parkrestaurangen, visas även gravering -
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Vykort visande en sekTion a v Swckholmsutstt/1/ningen 1930. Vid en uromhussen·ering 
sitter lediga stockholmare med utsikt tiver Djurgårdsbru!IIISI'iken l det närmaste huset 

finns Hu1~1drestauranten och Mtirthaskolans Fmnska AIYlelning. 
Reprofoto: Kungliga Biblioteket. 

av stansar i en rcduccringsmaskin , som 
kommer alt arbem dag och natt under hela 
utstiillningcn. 

Dessutom kan den numismatiskt och 
konstindustriellt intresse rade allrniinhcten 
få tillfiillc att studcril gravering och präg
ling <W medaljen från det f(irsta e mbryot -
skissen - genom alla dc ol ika stadierna till 
den 11irdiga medaljen". 

Vi vet inget om hur populiira medal
jerna var eller hur många som såldes. 
Nålmärkena var dock så billiga att de 
flesta gick åt. Tyvärr fick inte Stock
holmsutStällningen någon direkt efter
följare i Sverige. men effekterna var 
stora och minnet av denna sommarfest 
år 1930 lever kvar hos många äldre 
stockholmare. 

Samtliga medaljer och nålmärken 
är avbildade i skala l : J. Foto: Fritz 
Engström, KMK, Gabriel Hilde
brand , RlK-f och Bengt A. Lundberg, 
RJK-f. D 

==============~~============== 

Svenska innehavare av unionstidens norska belöningsmedaljer (2) 

C. " TII Belonning" 
(H.M. Kong Oscar 1/.s Belennings
Medaille, O. n. M). Instiftad vid krö
ningen i Trondhjem 1873 i guld (34 x 
27 mm) med konungens namnchiffer 
på åLsidan och kunglig krona (Areen 
1938, s. 103-4 och 142 not 171; 
Steren-Holst 1937, s. 30). Den utdela
des till belöning för förtjänster om det 
kungliga huset , konst, vetenskap och 
litteratur osv. inalles 23 gånger, varav 
till 16 norska medborgare samt varde
ra en dansk och en fransk , ävensom 
till följande fem svenskar (NNUM nr 
1011950: 190- 3). 
1882- afWirsen, Carl David (1842- 1912). 

adelsman vid faderns död 69. fil dr. 
fd. lektor, fd. docent. en av de ader
ton 79, RNO 81; Svenska akademi
ens ständige sekretcrare 84, Kmstk 
~000 (KNOikJ 86), RCXIU: sO 87. 
KSpiCOJkl 82, HedLHA 00. LYA 
05. LYYS 77. 

1884 - ~yblom, Carl Rupcn (1832-1907), 
fil dr (jubel dr 07). professor i este
tik samt lineratur- och konsthisto
ria vid universitetet i Uppsala, en av 
de adenon i Svenska akademien 79, 
KNOik195 (RNO 76. KN02kl93), 
RDDO 79, OffFrderip, HcdLFr
KA 81. LMA 84. LYYS 66. LHVS 
(89) 96. 
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-Zettervall , Helgo Nikolaus (1831-
1907). kungl. arkitekt, överinten· 
dent och chef fOr kungl överinten
dentsämbctet, fd. viceprofessor vid 
kungl ko ns!Jlkademien, KNOikl 87 
(RNO 82), RYO 76, KNS:t00lk190, 
RDDO 72, HedLHA 84, LYA 97, 
LFrKA 71. 

1885 -Kristina Nilsson (-Rouzaud), 1887 
gift 2 :o grevinnadeCasa Miranda 
(1843- 1921), operasångerska. ös
terrikisk k. k. hovkamrnarsångerska 
77. kejs rysk kammarsångerska 78. 
GMismmbr 76 (1). Kon:s GM8m 
kedja (om halsen) Il, StkSpBarmhO 
84 (1), SachsFKkov. RyskM vok 78, 
LMA 69 - NBGMmbr. 

1889 - IIYir Christian Hallström (1826-
1901), H. M. Konungens bib
liOtekarie, tonsättare, kanslist vid 
KMO 65-73, professors namn, he
der och värdighet 83,/0il:sJmt 97. 
KYOikl 96, KN02kl 94 (RNO 73). 
GMieta 64, OffRumSO, RFrHL. 
RWaldF02kl, LMA 61 (AssocMA 
53), LYYS 81. 

Efter unionstiden saknar Norge en 
exklusiv medalj för konstnärliga och 
liknande förtjänster motsvarande Lit· 

te ris et art i bus och den danska Ingenio 
et arti samt de under 1900-talet till
komna Pro Finlandia- och Prins 
Eugen-medaljerna. Medaljen torde 
således förtjäna ett återupplivande U fr 
NNUM 10/1950. s 190-1). 

D. " Bclonning for fortjenstlig 
virksomhed" 
(H. M. Kong Oscar Jl.s Medail/e til 
Be/onningfor fortjensrlig Virksomhet. 
Med. f. fortj. V. , även kallad ' 'Kong 
Oscar ll 's fortjenstmedaille", se Sre
ren-Holsr, s. 31). Instiftad vid kunga
paretS silverbröllop 1882 i guld och 
silver (42 mm) med konungens namn
chiffer på åtsidan och kunglig krona. 
Erhöll 1888 konungens bild på åtsidan 
(29 mm) och utvidgades samma år till 
att tjäna som belöning även för norskt 
hantverk och industri med en därtill 
svarande omskrift på frånsidan; de 
båda versionerna särskiljas ej i statS· 
kalenderns namnlistor (Areen 1938. s. 
104-5, har vissa inadvertenser betr'cif· 
fande storleken: Ste ren-Holst. s . 
62-3, nr 34-7, nämner även - såsom 
nr 36 - e n version med frånsidein
skriften - å sex rader - "Belenning 
for fremme af Norges fiskerier", el
jest ej omnämnd i litteraturen). Sist· 
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nämnda version "har tre klasser: gull , 
solv og bronse. Den utdeltes efter inn
stilling av en komite som bestod av 
formannen i Den norske Håndverks
og Industriforening samt tre med
lemmer valgt av denne forenings styre 
og representantskap. - l. og 2. klasse 
må bare utdeles for fremragende for
tjeneste av norsk håndverk og indust
ri , og slik at ingen kan 1?1 l. k lasse som 
ikke har fan 2. klasse. 3. klasse utde
les til verksmestre og formeon i in
dustrielle virksomheter samt t il hånd
verkere og industriarbcidere for lang 
og tro tjeneste. I regelen utdeles årlig 
kun l medalje av l. klasse, 4 av 2. 
klasse og 8 av 3. klasse" (Swren
Holst, s. 63. nr 35). "Medaillen uddc
les ogsaa som Belennings-Medaille 
uden Krone og uden Baand; denne 
Medaillens Anvendelse er ikke opta
gen i Statskalenderen" (Norges Stats
kalender 1887, s. 271; motsvarandean
märkning även angiven fOr Lant
bruksmedaljen i årgång 1887- 1905). 
Enligt statskalenderns listor (t o m år
gång 1906, sp. 907- 18) utdelades 
denna fOrtjänstmedalj inalles i guld 
till 49 norska och 17 utländska med
borgare och i silver till 255 resp. 29 
dylika, varav tom 1887 (den större 
storleken) 9 + 5 i guld och 38 i silver. 

1896 - Cnrl Johan Sandgren (1864- 1938). 
fil kand, arkivassistem (andre arki
varie 99) i utrikesdepartementet: 
chef får UD:s bibliotek 19. envoy~ 
21, kammarherre 16. H. M. Konun
gens handsekreterare 13, tf expedi
tionschef i riks marska lksämbetet 
31. GV:sJmt 28. KmstkNO 30 
(RNO 05), KV02kl 17 (RVO 00) 
StkDDO 33, KfinlVROlkl, KNS:n 
OO!kl 17 mm. LSkS 06. 

1897- Carl Filibert Hultgren (1864-
1944), kammarskrivare i tullver
ket, eemraldistriktet, Stockholm. 
RRS:tA03kl, RDD097; cnvoye 18, 
KNO!kl 20 (RNO 08), KKV02ld Il 
(RVO 01). StkFinlVRO. KDDO!gr 
18, mm. 

1899 - Even Christian Gjestv;1ng (1853-
1932), fodd i Norge. svensk med
borgare 95. persisk generalkonsul i 
Stockholm 98, verkst. direktör i 
AB Nykvarns bruk 97 och i E.C. 
Gjestvangs handels- och fabriks 
AB 98, RVO 97. RNS:tOOlkl 03 
mm: KV02kl 28. 

-Johan (Janne) Leopold Åkerblom 
(1846-1909), rorste komroilär vid 
tullverket, packhusinspektionen i 
Göteborg. PersLS03kl. OffPers
del'lp; tullf6rvaltare 07 

-Samtliga dessu guldmedaljen 
(NFGM), foljande silvennedaljen 
(NFSM): 
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Kristina Nilsson 
i onlensskrud. Kristina Nilsson hade en 
/ysa1ule samling ordensutnulrkelser frtln 

alla de länder där hon llppträ/1. 
Beyron Carlsson, a.a., plansch emot 

s. 384 

1894 - Johan August Jansson (1845-?). 
tit. hovkvartermästare, hovfurir 
(78) 99. Oll:sJmt 97, RPrKr04kl . 

-E. C. Roos, fhv. livkusk 
1897 - C. J. H. Jansson 

- J. M. Jonsson 
-Edvard Nilsson 
-C. H. Ohrling 
-J. A. Westerberg, samtliga svenska 

undersåtar. 
1898- K. K. Linder, sergcant(ev. identitet 

med Karl Linder, K 3, f. 70, under
löjtnant i armen 21, löjtnant 31, 
Svm, verifieras ej i rullan). 

1903- Anders Wilhelm Ahlin, livkusk; 
DBSM 07 

1904- Carl Emil Rudolf Lagerström, 
fodermarsk vid hovstallet; Kon: 
sGM8mhb 31, DBSM 07. 

Ar 1908 instiftades i stället för 
ovanstående Kongens fonjenstmedail
/e - till belöning for fOrtjänster om 
konst, vetenskap och näringsliv samt 
fcir utmärk'! fOrhållande i offentlig 
tjänst - med den regerande konun
gens bild, kunglig krona och ett annat 
band; den utdelas i silver och i sär
skilda fall i guld (Areen , s. 107- 8; 
Storen-Ho/st, s. 134-5). För Haakon 
YTI:s regeringstid redovisades 1.810 
utdelningar av guldmedaljen i stats
kalendern, dock frånsen de flesta ut
länningar, vilka endast redovisades 

tom årgång 1919 (5 ex 1910-18) och 
undantttgsvis i årgång 1931 (3 ex 1930) 
och 1956 (l ex 1955); besluL~datum 
anfordes fOr dylik tom årgång 1924. 
Hänvisning bet r Oscar Il: s olika me
daljer skedde t o m årgång 1940 (Den 
Norske Löve redovisades sista gången 
1951). 

1918 16/8 - Agnes Carolina Albenina 
Welin. f Hedenström (1849-
1928). fOrestå ndarinna fOr 
det skandinaviska sjömans
hemmet i London ('The 
Scandinavian Sa.ilors' Tem
pemncc Home"). GMmf8 
21, DFSM 22. 

E. "Til Belonning for det norske 
landbrug" 
(Kong Oscar 1/. s Medaille til Be
IMming for det norske Landbrug, 
Landbrmcd). Instiftad vid den all
männa lantbruksutställningen i Kristi
ania 1877 i guld och silver (33 nun) 
med konungens bild på åtsidan och 
kunglig krona (Areen, s. 104; Steren
Holst. s. 30- 1 nr 5-6). Tilldelades i 
silver 88 norrmän och i guld sex dyli
ka, däribland den i föregående avsnitt 
nämnde svenskfödde direktören for 
Den heiere Landbrugsskole på As 
Frederik August Dahl (1818-1890), 
1877. tillika RYO (!kl) 68 (89), 
GMmf5 52, RNS:tOO (1kl) 64 (90), 
RDDO 76. Dessutom tilldelades guld
medaljen år 1886 - såsom ende utlän
ning överhuvudtaget - Carl Gustaf 
Zetterlund (1840-1892), agronom, 
föreståndare fö r kemiska stationen för 
jordbruket och näringarna (tillika frö
kontrollanstalten) i Orebro, RYO 80, 
RRS:tA03kl. 

F. Fram-Medsillen 
Instiftad ursprungligen vid Framex
peditionens återkomst till Kristiania 
1896 i silver (31 mm) med konungens -

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

Öppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördaga.r 10.00- 14.00 

Regeringsgatan 6 
t 11 53 Stockholm 
Tel. 08·11 50 81 
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bild på åtsidan och kunglig krona samt 
tilldelad de 13 expeditionsdeltagarna 
(Norges statskalender 1897, sp 757-
8: Areen , s 103; St0ren-Holst, s 91 
nr 136 och s 133 nr 231). Förnyades 
1902 och då tilldelad tio norrmän samt 
den svenske botanikern fil kand Her
man Georg Simmons (1866-1943) -
senare fil dr, professor och rektor vid 
Ulluna lantbruksinstitut, RNO 26 -
och danske zoologen cand philos Ed
vard Bay, båda RNS:tOOJkl 03. (Nor
ges statskalender 1903, sp 855-6.) 

Den 1912 instiftade Sydpolsmedal
jen utdelades i 19 exemplar till dc en
bart norska expeditionsdeltagarna i 
guld, (Norges statskalender 1913, sp 
1093-4; Areen. s 108; St0ren-Holst, s 
149 nr 383). Av dessa innehade en (F. 
H. Johansen) F ramM I och tre (Sverre 
Hassel, Adolf Henrik Lindström och 
K. B. Olsen) FramM Il. 

G. Kong Oscar II.s Jubilreums
Mcdaille 
(0. ll. Jub. Med.) instiftades liksom 
motsvarande svenska "jubileumsmin
nestecken" (0 n:sJmt) vid 25-års
regeringsjubilect 1897, men endast i 
en klass, forgylld med röd emalj och 
purpurrött band (Areen, s 105 ; Areen
Lewenhaupt. s 85). Dekorationen ut
delades - forutom till konungahusets 
medlemmar - endast till de tjänstgö
rande norska hovstaterna och konun
gens stab, nämligen i 37 (av inalles 49) 
exemplar, varav åtta tillhörde den 
gamla dansk-norska adeln (Norges 
statskalender 1898, sp 787-8; Per 
Thronit, 111e Royal commemoralive 
and coronation medals of Seandina
via 1892- 1982, 1<0benhavn 1984, s 
98-100). 

Medan det svenska tecknet även fö
rekom i en "andra klass", finnas inga 
uppgifter om motsvarande dekorering 
av ''hovbctjiinte", dvs anställda vid 
den norska hovförvaltningen. Ej hel
ler om dessa brukade tilldelas den 
svenska "hovmcdaljcn", vartill norsk 
motsvarighet saknades under unions
tiden (sedan 1906 Kongens erind
ringsmedalje). 

Sorgerdådsmedaljen (M. B. D.) 
hade i sin ursprungliga version 58 
kända innehavare, varav tre utlännin
gar (vardera en engelsk, fransk och 
nederländsk undersåte). Under uni
onstiden beräknas 55 norrmän ha mu 
den ursprungliga versionen till 1843, 
därefter tio av l :a klassen och 215 av 
andra. Därefter erhöllo 454 norrmän 
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silvermedaljen (Il st 1906, innan åtsi
dan 1907 ändrades). Den nämnde 
dansken Rheinländer belönades år 
1.861. 
· Antalet utländska innehavare av 

Med. f. re. D. !kl var 26, varav fin
ländske matrosen Davis Wessman 
1896. De utländska innehavarna av 
Med. f. re. D. 3kl bör rättas till 534, 
inneblirande att medaljens samtliga 
klasser utdelades till utlandet 839 
gånger eller inalles under unionstiden 
1.138 gånger. 

statistiken är framräknad med hjälp 
av statskalenderns forteckningar. se
dan 1920 sorterar Medaljen for bor
gerdåd under justitiedepartementet, 
men dessf6rinnart under vederbömn
de statsdepartement (således likartade 
forhållanden som ännu äro gällande 
fOr svenska konselj- och regeringsme
daljer). Beslutsordningen synes dock 
ofta f6rbisedd i litteraturen, men är av 
betydelse med hänsyn till arkivhund
tingar avseende framställningar, fore
dragningslistor och beslutsprotokolL 

l Sveriges statSkalender redovisa
des ordenslängder till S: t Olavs-orden 
t o m årgång 1876 och i Norges fOr ut
ländska ordensinnehavare t o m år
gång 1925, därefter endast årsforteck
ningar. 

Litteratur: 
Ernst E. Arcen, De nordiska ländemas 
officiella beltJningsmedaljer, Stockhohn 
1938. 
Ernst E. Arecn och Sten Lcwenhaupl. 
Norges riddarordnar, kungliga belönings
medaljer och hederslecken , Eskilstuna 
t932 ( = De nordiska ländernas riddarord
nar. m, Eskilstuna 1942). 
Beyron Carlsson, Kristina Nilsson gre
>7mw de Casa Mi randa. Mim1en och upp
le>•elser, Stockholm 1921. 
Erland Långström och GustafStern, GtJre
borgsswdemer. l, Göteborg 1917. 
R. Storen og Hans Hol st, Myntgrov(lr Ivar 
n1rondscns medaljer, jetonger og marker 
(Publikationer fra Universitetets myntka
binen. Nr 3), Oslo 1937. 

Förkormingar (utöver allmänt kända or
densfOrkortningar mm): 
DBSM = Den kongelige (danske) Bclen
ningsmedaille i siher 
DFSM = D:o Fortjenstmedaille i silver 
ism = in sui memoriam 
kov = får konst och vetenskap (även om
vänt: vok) 

Leif Påhlsson 

Ett minne 
från byggandet av 
Bogskärs fyr 

Sommartid göras ofta med ångbåt ut
färder till den på ett enstaka skär långt 
uti Östersjön uppförda Bogskärs fyr. 

Ur: August Ramsay, Vägvisare i 
Finland, Helsingfors 1895. 

För sommargäster på besök i Marie
hamn på Åland l"llnde det säkert var.! 
mycket exotiskt att under en solig dag 
ta vistas på ett av Ålands havs mest 
ensliga platser, men under höststor
mar och långa vintrar kunde nog plat
sen te sig väl avlägsen. 

Bogskären ligger helt isolerade ut i 
havet, omkring 50 km söder om 
Åland. Rent geografiskt hör de också 
till denna ögrupp. Sedan århundraden 
hade man anse!! det som viktigt att här 
anlägga en fyr fOr al! på sätt kunna 
trygga sjöfarten mellan Sverige och 
Finland, men de tekniska svårigheter
na i kombination med penningbrist 
hade alltid gjort att saken skjutits på 
framtiden. 

Under 1870-talet beslutades det 
dock att en fyr skulle byggas och man 
valde som plats Lilla Bogskär. Stora 
Bogskär ligger fem kilometer österut, 
men är inte lika farlig fOr sjöfarten. 

Lilla Bogskär höjer sig endast 3,5 
meter över havets yta och är mycket 
svår att se i mörker och dimma. Arbe
tet att uppfora fyren uppdrogs åt den 
~'Venske överfyringenjören G. von 
Heidenstam, som till sin medhjälpare 
och arbetschef tog f6rste arkitekten 
vid överstyrelsen fOr allmänna bygg
nader i Finland, G. V. Wilenius. Ar
betet med den nya fyren påbörjades 
1880 och bekostades av storfurstendö
met Finland . Grunden byggdes av gra
nitblock och därefter restes det vid 
Ludvigsbergs verkstad i Stockholm 
tillverkade fyrtornet av järn. Tornet är 
32 meter högt och avdelat i sju vånin
gar. Sommaren 1882 var allt färd igt, 
men redan 1889 skadades fyren. 
Överbyggnaden skadades 14 februari 
av en våldsam sydväststorm, som ända 
till 18 meters höjd över vatt.cnytan rev 
upp järnplåten, br'.icktc stöd och sön
derslog den runt fyren löpande bal
kongen. Man tvingades nu göra stora 
f6rstärkningar till höga kostnader. -
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Bogskärsmedaljen med sitt originella utflJmnde. Kanske mr 
konsmären Carl Ja/m inspiremd (ll' den bulJmda S••ensksundsmedaljen. 

F01o: Gwmel Jmuson. Skala J: J. 

Bogskifrs fyr i storm. Reprofoto: Fritz Engström. 
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l Dagens Nyheter 1884 kunde man 
läsa följande rader: 

Ryske kejsaren har lienomfinska senmen 
låtit tillsW/la hmr och en af de nedan 
nämnde s •·enske arbemre. lll'ilka under 
åren 1880- 1883 delmgit i byggnadsarbetet 
å Bogskärs fyr. en silfi-ermedalj au i band 
med de ryska ftirgema b(lms å brlJstet. 

Den medalj som Dagens Nyheter 
nämner har ett mycket speciellt utse
ende. Den ovala medaljen är infattad i 
ett ankare och anknyter på så sätt till 
Svensksundsmedaljens form. På åtsi
dan finns Finlands vapen med en stor
furstlig krona över. Vapnet är omgivet 
av en bandslinga, öppen ovantill, med 
texten: BOGSKÄR 1880- 1882. Band
slingan och vapenskölden ligger på ett 
rutformat mönster. Frånsidan visar 
Bogskärs fy rtorn omgivet av havet och 
i bakgrunden syns två fartyg. På sidor
na fi nns texten: LUX IN NOCTE 
(Ljus i natten). Medaljen, som finns i 
Kungl. Myntkabinettets ägo, har blå
vitt band . Enligt artikeln i Dagens 
Nyheter fick följande svenskar Bog
skärsmedaljen: arbetsformannen A. 
F. Häger, smeden J. Johansson, sten
huggarna N. Nilsson, A. Nilsson. O. 
Edling. J. Olsson, S. Söderström, S. 
Lundblad, J. Svensson och C. Johans
son och snickaren C. Rengström och 
kocken J. Andersson. 

Medaljen har graverats av Carl 
Jahn. Han f6ddes i Berlin 1844 och av
led i Helsingfors 1912. Jahn har gjort 
många medaljer, bl a en över Adolf 
Erik Nordenskiöld på beställning av 
Finska Vetenskapssocieteten. 

Bogskärsmedaljen har tidigare pu
blicerats av H. J. Boström i Stwmen 
Muisrorahar, vol Il. s. 128-29. l 
Bos t rö m finns även en kortare biogra
fi över gravören Jahn. 

lan Wise/m 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil' samlarområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LUN D 
Tel 046- 14 43 69 
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Kalabaliken 1M SlollSbacken när kastmymen till Karl XIV Johans begraming Il/slängdes. Teckning av Ferdinand To/lin. 

Samtida tidningsnotiser om Karl XIV Johans begravningskastpenning 
Vanligtvis var det ganska lugnt i Stock
holm men ett undantag var den 26 april 
1844 vid Karl XIV Johans begravning. 

Kungen hade avlidit den 8 mars efter 
en kortare tids sjukdom. "Den gamle 
konungens mulna afton fick en klar 
vacker solnedgång", skrev ärkebiskop 
Henrik Reuterdahl. Kungen drabbades 
av sjukdom på sitt livs sista födelsedag 
(26 januari) och avled 81 år gammal på 
Stockholms slott några veckor senare. 

Vid begravningen var det sista gån
gen som man i Sverige kastade ut bc
gravningspenningar till folket - två tu
sen specialpr'.iglingar i hög relief (Bror 
Emil Hildcbmnd betecknar "myntet" 
med rätta som en medalj). stockhol
marna störtade sig naturligtvis över 
dem och slogs tör att kunna komma åt 
ett kastmynt. 

Många bevittnade vad som hände på 
Stockholms gator denna vårdag. Om 
tumultet har ett ögonvittne, publicisten 
och sedennera postdirektören Carl 
Hellberg, skrivit: 

110 

"Så utkastades stantame och nu bör
jade kalabaliken. De främst stående 
kastade sig genast mot marken, de ef
terstående öfver dem, så att sto m hopar 
lågo öfver hvarandra, med annar och 
ben i oafbruten sysselsättning. De un
derst liggande tilltygades förfärligt, 
och om de voro nog lycklige att gripa 
en slant, så var konsten att behålla ho
nom inte mindre". 

En stockholmstidning skrev: 

Begrafningen kommer dagen förut 
att genom Härolder kungöras. Efter det 
processionen återkommit till slottet ut
kastas begrafningspengar af en Kongl. 
Räntmästare till häst, på wägen från 
slottet utför Slottsbacken, öfwer 
Skeppsbron, Nedre slussen, Söder
malmstorg, Öfre slussen, Kornhamn, 
St. Nygatan, Myntgatan, Gustaf Adolfs
torg, Hö- och Oxtorgen, Regeringsga
tan, Enkhusgränden, Lilla trädgårds
gatan, Arsenalsgatan och tillbaka upp
för Slottsbacken. 

Den 30 april 1844 införde en annan 
tidning följande rader: 

Den brukliga utdelningen af begraf
ningspenningar skedde af karnerera
ren Schlyter emellan kl. 5 och 7 i Fred. 
ett. m., sedan begrafningsceremonien 
war slutad. Äfwen denna del af ståten 
afgick denna gång temligen fredligt. 
2000 stycken utdelades, och på Kongl 
Myntet utwexlas exemplar emot 2 Rdr 
Rgds per stycket. 

Kastpenningen till Karl XIV Johans 
begravning hade modellerats och gra
verats av mynt- och medaljgmvören 
Ludvig Persson Lundgren (1789-
1853). En mycket stor del av Lund
grens produktion hade redan ägnats de 
officiella medaljerna. I synnerhet var 
kungen själv föremålet för Lundgrens 
flesta porträttmedaljer. Från början ut
gick Lundgren från Sergels medaljong 
och Enhörnings medaljversioner, men 
under 1830- och 1840-talen blir Lund
gren allt mer självständig och följer i 
sin egen stil monarkens åldmnde. 
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Kastpenningens åtsida visar en la
gcrkransad konung, bröstbild, höger 
profil, veckad mantel. Omskriften ly
der: CARL XIV JOHAN SVER. 
NORR. GäfH O. VEND. KONUNG. 

Frånsidan visar Gustav Il Adolf.~ 

gravkor i Riddarholmskyrkan i Stock
holm. Från valvet hänger erövrade fa
nor och på pelarna finns rustningar. l 
fonden syns Gustav Adolfs sarkofag 
med inskrift på foten: GUST. AD. 
MAGN. Omskriften lyder: AF LIP
VET NÄRMADE l BRAGDER AF 
DÖDEN l HVILA. DEN 8 MARS 
1844. Diameter är 31 mm och materia
let är 990/1000 silver; den väger 12,75 
g. 

Upplagan var minst 3.200 ex. Av rä
kenskaperna i Slottsarkivet (Carl XIV 
Johans begravningskostnader, G l :24, 
verif. 351-354) finns en hel del au 
hämta. En avskrift av den nye kungens 
order om präglingen (kontrasignerad 
av finansministern S.A. Munthe) kom 
så sent som den 18 april, men av denna 
framgår att Kungl Vitterhets Historie 
och AntikviteL<; Akademien redan får
digställt fårslaget till kastpenning och 
man får formoda, att allt då egentligen 
var fårberett - utom själva präglingen. 
Det skall, säger kungen, slås 3.200 
exemplar att ''bland Allmänheten utde
las" och alla skall slås i "medaille-

Kastpenning av 111((/a/jkamktlir till Karl XJV Johans begml'ning 26 april /844. 
gmvenul av Ludvig Pet:wm Lundgren (Hi/d. 42). Foto: ATA. 

silfver" (dvs 990/10<'.0) och "vigten, i 
öfverensstämmelse med Edert förslag, 
(har) af Oss blifvit fastställd till treett
hundradels skålpund får hvarje exemp
lar'' (alltså 12,75 g nästan rent silver). 
Myntverket tog sedan i betalning 4.566 
riksdaler 32 skillingar banko; av sepa
rata verifikationer framgår, att i denna 
sununa ingick 300 riksdaler banko till 
gravören Ludvig Persson Lundgren for 
stamparnas graverande. Denna räk
ning är daterad den 10 maj. 

Man konstaterar, att medaljen
kastpenningen endast med en procent 
understeg finvik'len for den k'llranta 
1/2-riksdalern (finvikt 12,75 g). Den 
bör alltså ha kunnat kursera till samma 
värde. även om den inte var utgiven 
som ett mynt. Den som ville inlösa en 

kastpenning betalade 2 riksdaler riks
gälds, dvs just l/2 riksdaler specie (l 
rdr specie = 2/3 rdr banko = 4 rdr 
rgs). 

Till sist: det kan ha gjorts smärre ef
terbeställningar som inte ingår i be
gravningsredovisningen. Så var fallet 
vid kröningarna 1860 och 1873. En så
dan faktura från Kong! Myntet åter
finns i så fall i andra räkenskaper i 
slottsarkivet . Dem får någon annan 
leta efter! 

Lars O. l.Agerqvist & Ian Wis(i/111 

Litteratur: 
Lindgren. T., Anteckningarom kastpennin· 
gar från och med drottning Kristinas krö· 
ning 1650. Nordisk Numismatisk Årsskrift 
1947, s. 116-154. 

==============~~·============== 
En gustaviansk samlare 
År 1792 avled i Stockholm riddaren 
och översten San10el Christian Wal
len. Därmed slöt han sin adelsätt på 
svärdssidan. Han var fodd i Åbo 1730. 
Vid fjorton års ålder blev han volontär 
vid fortifikationsbrigaden i Finland. 
Därefter f<iljde den normala karriä
ren: underkonduktör 1745: adjutant 
1749; löjtnant 1755; kapten 1760; 
stadsmajor i Stockholm 1768; över
stelöjtnant 1772 och överste 1782. 

Efter Samuel Christian Wallens död 
insattes en annons i Stockholmstid
ningarna med foljande lydelse: 

För Samlare och Amateurer, litbju
des til salu, fram!. Öfwersten och 
Riddaren Herr Sam. C. mzttens efter
lämnade wackra och dyrbara Samling 
af circa 14.600 st. in- och utländska 
Personers Porträter i Kopparstick, lit
om flere hundrade graverade Medal
jer, hwaraf äro 9.600 st. upklistrade 
på lnvitt Regal papper, samt med fitll
ständiga och interessame Biographier 
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på det nitidaste underskrefne. uppå 
lnvilka Herr Öfiversten öfiver 30 års 
tid amvtindt lediga srwuier; de öfrige 
5000 st. , äro dels !osa, dels på blått 
0/iphant-papper upklistrade. Full
ständig Catalog iifwer altsammans uti 
2:ne Tomer i regal Jo!., samt 4 Por
trätskåp medjO/ja demw Samling. Pri
set iir i det ytterska modereradt och 
ingalunda swarande emot dess werke
Iiga wärde. Hugade köpare kunna alla 
dagar, helst efiermiddagame. bese 
Samlingen hos Boets Curator, Vicrua
liehandlaren Abmh. Engel, 11ti huset 
N:o 96wid Regeringsgatan, och ifrån 
Landsorterne kan äfiven med honom 
därom corresponderas. 

Priset for hela samlingen var 1.500 rdr 
rgs. Köpare var Gjörwell s måg, gross
handlaren i Norrköping Per Lindahl. 

Som vi ser av ovanstående annons 
handlar det mest om en rad porträtt i 
olika trycktekniker. Men för en por
tr'.ittsamlare under 1700-talets andra 
hälft var det självklart att kombinera 

samlandet med porträttmcdaljer. Där
för fanns det "flere hundrade grave
rade Medaljer" i samlingen. 1 w 

PERSONALlA 

Gert Rispling 
vid numismatiska forskningsgruppen, 
arkeologiska institutionen vid Stock
holms universitet , har som den f<irste 
erhållit Sam i r Silarnmans nyss inrätta
dc pris får islamisk numismatik. Pri
set på tusen engelska pund ska delas ut 
vartannat år av kungliga numismatis
ka sällskapet i London. Gert Rispling 
tar priset for sin vetenskapliga artikel 
17le Volga Bulgarian imitatil·e coinage 
of ai-Amir Ya frawar ( "Barman ")and 
Mikail b. Jafar, grundad på studium 
av rikt material av islamiska mynt i vi
kingaskatter, publicerad i "Sigtuna 
papers". D 
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En hittills okänd valör med Johan Fredrik Hermans myntmästarmärke 

Årtalet är 1663, valören är l öre. Tidi
gare har man bara känt till valören 2 
mark 1663 med Hennans mm, ~.fl 
som idag är kända i dryga tiotalet 
exemplar. 

Fakta om myntmästare Johan Fred
rik Herman: 

Han efterträdde Göran Wagner, 
som fick tjänstledigt på egen begäran 
i början av 1663. 

Herman var bara myntmästare un
der en kortare tid, exakt hur länge är 
oklart. Den 9 mars finns han om
nämnd i Kungl. Kammarkollegiets 
protokoll som myntmästare. Den 22 
maj utfärdade kollegiet "instruktioner 
och ordning", som myntmästare Her
man skulle rätta sig efter, i 19 punkter. 
Den 30 juni anmälde myntinspektö
ren Björn att myntmästaren Herman 
''något sällsamt hanterade verket". 

Kammarkollegiet kallade den 3 juli 
Herman till förhör for att fa en forkla
ring, men denne hade då redan rymt. 
Den 4 juli efterlystes han av kollegiet 
via brev till tullmyndigheten, som 
skulle rannsaka honom vid Dalarö. 
Han anträffudes dock inte. 

I protokoll från den 23 feb. 1669 
finns det anteckningar om Hermans 
skuld till Kronan: för ej redovisad 
myntning summa 2922 d: r 23 öre 
smt. Den 7 juli 1663 återgick Göran 
Wagner till tjänsten som mynt
mästare. 

l öre 1663 tinns således med 3 olika 
myntmästarmärken. 

l. Med mm GW 
2. Utan mm . 
3. Med mm 1HJ 

Omskriften på åtsidan är snarlik på 
alla tre: 

CAROLUS REX SVECIAE 

Årtalet 16 63 med 3-an ompunsad 
på l. 

Frånsidans omskrift: 
l. MONETA · NOVA • REGN! • 

SVECI • (fembladig ros) 
2. MONETA • NOVA · REGN! · 

SVECI • (fembladig ros) 
3. MONETA · NOVA • RENGNI • 

SECI: • (med Hermans mm) ~-il 

Myntet med IFH i ligatur borde ha 
präglats i ett mycket litet antal, efter
som fler exemplar ej kommit fram. 
Intressant är också frånsidans fel
stavning. 
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Åtsida 
MMGW 

Åtsida 
Utan MM 

Åtsida 
MM 

Johan Fredrik Hennans 
mymmiisrarmlirke (IFH) 

i ligatur i forstoring. 

Bild l 

Bild 2 

Bild 3 

Frånsida 
MMGW 

Frånsida 
Utan MM 

Frånsida 
MM 

Foto: Christian Hamrin och Sven-Olof 
Källerholm 

Källor: 
Stiernstedt, A.W., Beskrifning över sven
ska koppannynt och poleller, Stockholm 
1871, s 20. 

Sven-Olof Källerholm 
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Den statliga samlingens offentlighet i gången tid 

l dag kan den som så önskar be
söka Kungl Mymkabinerrets ut

ställningarför att se det viktigas
re materialet ur våra samlingar: 
svenska mynr och sedlar. svenska 
medaljer, besittningsmynr samt 
exempel ur en av våra rika vikin
gatida myntskatter. Förutom den 
permanenra basutställningen vi
sas med jämna mellanrum spe
cia/utställningar. Ett nytt initiariv 
är arr Kungl Myntkabinettet sö
ker sig alltmer ur i landet med 
sina utställningar. Sådana vand
ringsurställningar är Sparban
kentas historin, Ur berg i börs 
och Carl von Limze- Blomster
konungen i Norden. Det har 
även planerars att skicka 111 me
daljutställningar till en del euro
peiska länder. Vårt rika material 
från vikingariden är eftersökt ur
omlands. När vi har konstaterar 
hur läger är idag kan der m ra av 
imresse att skåda bakåt i tiden. 

Första gången som samlingama an
sågs vara publika var i samband med 
att Johan Gustaf Liljegren år 1826 
förordnades till riksantikvarie. Vitter
hetsakademien beslutade då om "den 
ordning som bör iaJ...'ttagas då acade
miens samlingar upptes för personer, 
hvilka önska dem i sitt hela eller till 
någon del bese eller begagna". Detta 
beslut innebar väl främst att mate
rialet skulle ställas till forskningen~ 
tjänst. Ett första steg i denna riktnin. 
var att omplacera mynten och forosa 
kerna. Tidigare hade det mesta leg< 
i pappersomslag - varje föremål få 
sig. Liljegren fastgjorde fornsakem 
på pappskivor, som passade fOr lådor 
na i tOrvaringsskåpen och lade samt i 
digt ut fler mynt på brickor. Kun~ 
Myntkabinettets dåvarande huvud 
man, Vitterhetsakademien, uppskal 
tade detta nya initiativ. Man hade tidi 
gare varit van an vissa riksantikvarie 
slarvdt med samlingarna på ett huvud 
löst sätt eller andra som istället vak 
samt skyddat mynten och foremåle 
från all insyn. 

Även utomstående uppmärksam 
made nyordningen. Universitetsbib 
liotekarien i Uppsala, Johan Henri 
Schröder skrev till den danske forn 
forskaren C J Thomsen år 1828 a1 
"samlingen nu hade blifvit bättre ord 
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nad och efter system upplagd i lådor 
for att kunna för resande och antiqui
tetsälskare visas''. Liljegren ordnade 
även med att år 1829 införskaffa nya 
skåp och montrar. 

Att verksamheten börjat övergå till 
en systematiskt ordnad samling som 
blivit alltmer tillgänglig var uppen
bart. Motiven for att bygga utställnin
gar skulle dock länge fortsätta att vara 
vetenskapliga. Man kan tom säga att 
utställningarna i stort sett var identi
ska med samlingarna. Samling och 
forskning förutsatte varandra. l ett 
brev daterat 18 augusti 1826 skriver 
Liljegren till fornforskaren Alexander 
Seton bl a om "museumet i Stock
holm". Akademiens protokoll från år 
1827 nämner första gången orden "an
tiquitets museum" om sina samligar. 
Det var nu möjligt att visa dem for ut
omstående. Säkerligen var det en stolt 
riksantikvarie som den 18 mars 1832 
tog emot eleverna i Jakobs skola under 
ledning av rektor Guldbrand . Möjli
gen är detta första gången i Sverige 
som skolbarn lätt besöka ett museum! 

När Bror Emil Hildebrand anställ
des som Liljegrens amanuens i början 
av 1830-talet införskaffades ytterliga
re montrar. Något egentligt system 
hade dock knappast skapats och resul
tatet skiljde sig nog inte från de gamla 
kuriositetskabinettens. I ett brev date-

rat 3 juni 1838 skriver Hildebrand till 
Thomsen. angående ett kommande 
ryskt storfurstebesök: "Den Ryske 
storfurstens mottagande gör icke syn
nerligt buller här. Jag vet ännu icke, 
om han kommer att bese Antiqvitets 
Samlingarna. I fOrtroende skall jag 
säga Dem. att man skäms något öfver 
att visa den dåliga lokalen, och kan
hända, låter man derföre samlingarna 
bli f va osedda'·. I detta besök deltog 
till Karl Johans stora förvåning -
även den ryske tsaren. Nikolaus l , gi
vetvis inkognito. Men redan den 22 
juni 1838 känner sig Hildebrand mer 
optimistisk, då han skriver sitt nästa 
brev till Thomsen: ' 'Nu har jag så 
mycket i ordning af samlingarna. som 
till en början är nödigt fOr att hålla 
dem tillgängliga för publiken''. 

Vid denna tid hade allmänheten en
dast tillträde till samlingarna i form av 
individuella besök efter personlig an
mälan direkt till riksantikvarien. Av 
naturliga skäl blev då antalet besökare 
fa. Lokalerna på slottet var inte heller 
bra. Dc var för trånga, kalla och fukti
ga, hade otillfredsställande belysning 
och saknade naturligtvis säkerhetsa
nordningar (det var friimst Högvakten 
som utnyttjades som skydd). Något 
bättre blev det när samlingarna flytta· 
des till Ridderstolpeska huset i hör-

Fortsättning på sid 115 -

DANSK NUMISMATISK FORENING 
' numismatisk r.1pport' i 1993. 
'numismatisk rapport 36' e r nu udkommet med et nyt layout . 
Bladet udkommer med tre numre i 1993, 1/3, 1/9 og 1/12, og 
prisen for et personligt abonnement er dkr. 75,00 pr. år. 

Gruppe.abonnement til favorabel pris 
Dansk Numismatisk Forening har også et tilbud om tegning af 
gruppeabonnement h vor prisen er afhrengig af antal b lade: 

5 eller flere 18.75 dkr. pr. st k. 
lO eller flere 12,50 dkr. pr. stk. 
50 eller flere 8,75 dkr. pr. stk. 

Alle priser er inklusiv forsendelse (til en adresse). 

Sporgsmål 
Idet Preben Nielsen står til rådighed for eventuelle sp0rgsmål 
vedrerende 'numismatisk rapport : 

Adresse: Hallandsparken 134 
DK-2630 Taastrup, 
Danmark 

Telefon: privat 42 52 19 18 
arbejdet 33 99 25 29 
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Polletter använda vid Frösö militärläger 
Denna militära lOriliggningson för 
Jämtlands fålljägare (dåvarande Jämt
lands hästjägarc) är av räl! så gam
mal! dar u m; numera användes platsen 
huvudsakligen för övningar. sedan dc 
nya kasernerna i Östersund 1911 blev 
fårdiga och regememet fårlagt dir. Lä
gerplatsens mathållning har under se
nare tidsperioder haft nem innehava
re. vi lka diir anviint polleuer. 

A. Å·nge brygger,i. Deua på sin tid 
i Odinslund vid Ostersund anlagda 
bryggeri innehade Frösö marketellle
rier, rormod l igen på 1880 - 90-talen, 
och skall enligt CJ Nordqvist ha an
vänt polleuer med valörerna 35. 25, 
20, 15, 12, .!0, 5 öre (fig 1) . 

B. Då Ange bryggeri lämnade 
Frösö marketenterier övertogs dessa 
av fru Louen Mauson, som enl upp
gift av CJ Nordqvist har anväm fOI
jande polleuer, vilka är av koppar men 
i övrigt lika de föregående, dock med 
tillägg av tre nya valörer : 50. 6, l öre 
(fig 2). Dessa nya polletter torde möj
ligen endast ha varit en förstärkn ing 
till den äldre serien. 

C. Omkring sekelskiftet innehades 
Frösö tre marketenterier av fröken 
Briua Svensson, något senare och till 
1910 av Dm-id Dahlström samt av her
mr Carlson och Perssontill 1917. Un
der denna tid har anv'.ints följande pol
leuer som utgöres av två lika serier. 
en av mässing och en av koppar; möj
ligen har serien av mässing först tagits 
i bruk men befunnits otillräcklig, var
fOr nem polletter anskafli1ts, men av 
sparsamhetsskäl har man diirtill an
vänt koppar. De på varje pollen in
slagna bokstävernaB -Sär på de hög
re valörerna utanför e ller på pärlrin
gen, på dc lägre valörerna innanfor 
pärlringen. Valörerna är följande: 50. 
25, 20. 15. 10, 5, 3. 2 öre (fig 3). 

8o1je Rådsrrom 

Källa: 
Sven Svenssons cgcnhiindiga fOncck ning 
över svenska polletter. Svenska Numisma· 
tiska Föreningen. 
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Så fattig är ingen 
att han inre en gång 
ägt ett lufts/ou. 

Tyskland 

fig l. 

fig 2. 

ForoATA . 

Bli n-.edlen-. i SNF! 
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Den statliga samlingen. . . . forts från sid 113 
net av Skeppsbron och Slottsbacken. 
Den 22 oktober 1847 öppnades sam
lingarna för publiken (öppet varje 
onsdag kl 12-15). Här hade museet 
sina lokaler i översta våningen 1847-
65. Det var forst i dessa lokaler som 
man kan tala om ett riktigt museum. 
Helt odelat glad åt besökare var dock 
inte Hildebrand. l ett brev från den 15 
december 1845 till CJ Thomsen skri
ver Hildebrand om visningen av sarn
lingen och om hur publiken skulle 
kunna vandra runt i lokalerna. Han 
gör även jämförelser med myntkabi
nettet i Köpenhamn: "Dessutom kan 
det aldrig komma i frlga att vårt Mu
seum skulle få så många besökande 
som det Köpenhamnska. Denna skill
nad är en foljd af båda hufvudstäder
nas läge. Jag går så långt, au jag anser 
det icke vara rådligt att hos oss info
ra samma offentlighet. som i Köpen
hamn. Stockholrn har en ansenlig per
sonel, som i sednare tid fått namnet 
Hamnbusar. dagdrifvare. lwilkas f6d
krok ärbedr'.igeri och stöld. Dessa vill 
jag för ingen del inbjuda. Polisen i 
Stockholm har ock 1:\ngt mindre res
pekt än i Köpenhamn. Jag anser der
före blifva nödv'.indigt att uti interims
lokalen publiciteten begränsas genom 
en liten obetydlig af gift fOr hvarjc be
sökande. tex 12 skilling Banko.*) en 
bagatell f(ir den som önskar se sam l in-

*)dvs 37 1/2 ii re, bctyuligl högre iin ue nor
mala besliksavgifterna på museer i Europa 
under 1800-tnlct (om dc inte var helt 
gratis). 
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garna. men tillräckligt att afhålla dc 
egentliga Hamnbusarna. Naturligtvis 
försvinner denna afgift för personer. 
som vi lja studera samlingarna eller 
vid andra tillfällen än de publika förc
visnings dagarne mottagas". Även fö
reståndaren för Kungl Museum. kam
marjunkaren L .J. Röök. delade denna 
åsikt. l en skrivelse till överintenden
ten på Stockholms slott , daterat i sep
tember 1845 skriver han: "att den 
sämsta af peubeln uti desse senare da
gar. som Muscum varit öppet. intriin
ger sig derstädes och ej allenast med
för orenlighet och smuts, men iifven 
gör för mig omöjligt att ansvara, att 
icke något af Museums små konstsa
ker eller antiquiteter bortkommer". 
Av denna anledning begär Röök att 
"sådana mesurer tagas, som kunna 
förhindm en peublemassa att inkom
ma uti det Kong! Museum; varandes 
uti Slottct. som ej är något publikt 
stiille. och i synnerhet då ingen Kong! 
förordning ännu utkommit. som gjort 
detta stället publikt". 

När man läser dessa rader måste 
man nog tänka på att dessa herrar med 
"fin" bakgrund knappast var vana att 
mottaga en allmänhet. Det fanns sä
kert även en tendens att betrakta mu
seiföremål som privata forskningsob
jekt. För Hildebr,md var det vanliga
re att visa samlingarna för utbildade 
gäster. Den 4 juli 1847 skriver han till 
Thomsen om ett sådant finare besök: 
"l dag har jag haft besök i Museum af 
Danmarks Kronprins. Han uppehöll 
sig hos mig något öfver 2 timmar och 

syntes vara intresserad af samlingar
na. Det märktes tydligt att han sett 
mycket i denna väg och fOrstår att be
döma hvad som är sällsynt. Han var 
dock så trött, den arma mannen, af det 
dagliga jägtandet. att han knappt fOr
mådde stå på benen. Jag anser det 
mycket olämpligt, au man låtit HKH i 
tre dagar följa med trupperna i stället 
utt föm honom till Skokloster. Upsala. 
Danncmora, Rosersberg etc. Inom 
Stockholm lär han dock hafva fått se 
det vigtigaste, men af omgifningarne 
mga." 

Det kunde ibland även vara svårt att 
locka fi1ckmän att besöka museet. Hil
debrands antagonist fornforskaren 
Sven Nilsson från Lund var på besök 
i Stockholm. Om detta skriver Hil
debrand till Thomsen den 13 septcm
ber 1847: " Han är ock ytterst förbitt
rad på mig. Då han i vintras kom till 
Stockholm för att hålla sina poetiska 
föreläs ningar. dröjde han ett par eller 
tre veckor innan han uppsökte mig. 
En enda gång kom han upp i Museum. 
för att begära låna några antiqviteter 
till förevisande. men det var icke möj
ligt att förmå honom ens kasta ögat på 
~amlingarna. De förtjena dock nu att 
~es. Jag måste derföre le, då det stun
dom händer att främlingar yttm sin 
fOrvåning öfver hvad vi äga, då de i 
Klipenhamn hört au vi i Stockl10lm 
hafva ingen ting. De unga Herrurna i 
Oldn Muscum tro förmodligen att in
gen ting blifvit gjort här sedan 1843, 
d•' Hr Worsaae såg vårt knapphändiga 
Museum''. -
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Omgivningens instiillning till mu
seets tillgänglighet började under 
1840-talet att ändrJs och kunde tom 
vid vissa tillfållen riktas mot Hilde
brand. Den nye riksantikvarien ansåg 
nämligen an han ibland behövde le
dighet - för semester eller för resor. 
Eftersom han vid den här tiden inte 
hade någon medhjälpare, var samlin
garna ime tillgiingliga för besökare 
under hans olika frånvaroperioder. 
Hildebrand blev också angripen i 
pressen av den anledningen. Torsda
gen den 28 augusti 1845 utkom Sven
ska Minerva nr 103. Här fanns intagen 
en anonym anikel (möjligen skriven 
av fd statsrådet greve C. Löwenhielm) 
som insinuerade an myntkabinenet, 
som under riksantikvarien Hallen
bergs tid skulle varit allmänt tillgäng
ligt, nu var en död skatt. Vidare skrev 
insändaren om myntkabinenet an man 
vintert id inte kunde elda i rummen 
och all förestånduren var bortrest un
der somtnarcn. Följden av denna situ
ation blev att utländska resande, som 
skulle bese samlingarna fick återvän
da med oförrättat ärende. Det enskilda 
fall som insändaren här syftade på var 
den schweiziske arkeologen F. L. Tro
yon. som 1845 råkat komma till 
Stockholm när Hildebrand varit bon
rest. Vi vet att Hildebrand tog kritiken 
lugnt. Dc flesta insatta visste att sam
lingama inte hade varit tillgängliga 
under Hallenbergs tid. De hade tvär
tom varit totalt avspärrade. För övrigt 
ansåg Hildebrand att problemet med 
hans tillfålliga resor och ledigheter 
lätt skulle kunna lösas om han finge 
anslag till anställande av medhjälpare. 

Det skulle dock dröja ca 20 år innan 
Kungl MyntkabincUel fick någorlun
da adek'Vllta lokaler ror en riktig ut
ställning. Det skedde när samlingama 
flyilades till det nybyggda National
museum på Biasieholmen 1865-66. 
Hildebrands tanke med delta nya mu
seum var att huvudstaden skulle fä nå
got som liknade British Museum. Un
der ett tak skulle landets främsta 
konstskaller kunna visas. Det var 
dock redan från början klart all 1 ex 
Kungliga Biblioteket aldrig skulle fä 
plats och med tiden knakade det i fo
garna så mycket all Statens historiska 
muscum och Kungl Myntkabinellet 
1937 måste flytta till nya lokaler på 
Östermalm. De östasiatiska samlin
garna flyilades senare till Skeppshol
men och i dessa dagar diskuteras en 
eventuell utflyttning av konsthantver
ket. Dc beslut som fattades på 1800-
talct påverkar oss fonfarande. 

lan Wiselm 

Otryckta kltllor 
Antikvarisk-topografiska arkivet. Hilde
brand. B.E. , & Thomsen, C.J. , Brevväx
ling. 
Vitterhetsakademiens protokoll. 

Tryekra ktlllor 
liildebrand, B. E.: Anteckningar ur Kong/ 
Wifferllets, Historie och Amiq1irers Akade
miens Dagbok samt om de under Akademi
ens inseende ställda Kong/ samlingama 
flJr lir 1843. Stockholm 1844. 
Kong/ IVifferlzets Historie och Anriquirets 
Akademiens underdåniga hemsUtilan om 
akademiens belloJ af ökade anslag. Stock
holm 1840, 1848, 1851 och 1857. 

Uuerawr 
Bachman. M-L.: Studier i Kungl Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademiens 
Historia. KVNAA ffistoriska seril'n 14. 
Stockholm 1969. 
Gödel. V.: Riksantikvarieämbetet. 
KYIIAA 4/:1. Stockholm 1930. 
Hildcbrand. B.: C.J. nwmsl!n och hans 
lttrtla forbindelser i SIY!rige 1816-1837. Bi
drag till den nordiska forn- och hävda
forskningens historia. 1-2. Stockholm 
1937-38. 
Hildebrand. B.: Johan Gu)taf Liljegren. 
ronn'(/11/11'11 1937. 
Hildcbrand. B.: Bror Emil Hildebrand. 
S1't11skt Biografiskt U!.fikon Stockholm 
1971 -73. 
liildcbrand. B.E. : Berättelse om Kongl 
Svenska vitterhetsakademiens stiftelse. 
öden och verksamhet. KVf/M 21, Stock
holm 1857. 
Malmborg, B.v.: Nationalrnusci byggnad. 
Ett bidmg till dess tillkomsthistoria. Natio
nalmusei tirsbok 194 1. 
Montelius, O.: Bror Emil li ildcbrand. 
Minnesteckning. U!fnadsreckningar ijfi·er 
K S1•enska l'etenskapsakademiens ledamö
ter. Bd 5:1. Stockholm 1915. 
Sårk:lny, T.: Från kunglig "mritetz cam
mare" till statligt museum. Kungl myntka
binettets lokalproblem. lösningar och his
toria. Riksantikmriettmbl!tl't och Swte11s 
historiska museers årsbok 1977-78. 
TI10rdeman. B.: Ett museum väJter fram. 
l. Lokalfrågor och inredningsproblcm. Ad 
patriam illusrrandam Festskrin till Sigurd 
Curman. Stockholm 1946. 

Tom är den pung 
som har andras pengar. 

-------~-------
Uppgifter om okända 
matpolletter 
År 1833 flyttade den unge Bror Emil 
Hildebrand (1806- 1884) till Stock
holm. Han hade kallats av riksant ik
varien Liljegren att hos honom hjälpa 
till med ordnande! av Kungl. Myntka
binettet. Den första tiden i Stockholm 
var inte lätt fOr Hildebrand att anpassa 
sig tilllivet i storstaden. Han hade då
lig ekonomi. slitna skor. en krävande 
chef, avundsjuka kolleger och mycket 
arbete. Mycket av allt det som han 
fick uppleva i Karl Johans-tidens 
Stockholm skrev han om i sina brev 
till modern Lovisa Hildebrand, f. 
Mörck (1769- 1859). l ell av breven 
(daterat den 14 juni 1833) skriver han 
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om sin mathållning och om e11 slags 
m atpolleuer som han använde. Säkert 
var denna typ av polletter (pappers?) 
mycket vanliga, särskilt bland yngre 
ogifta tjänstemän. 

''Kaffe kommer jag att taga hos Hil
debrand, men middagar livarken kan 
eller vill jag äta hos honom. Då jag 
har mitt arbets mm i Kong/. slollet, så
ledes i egemliga staden, så skulle det 
blifm for långt att gå hem for all tita 
middag. och sedan tillbaka igen. Jag 
kan dessiltom aldrig bestämma mig 
tillnågon viss ma/limma, ty den ena 
dagen äter jag kl /12 två. den andra 
112 4, allt som göromålen i Arkivet 
tillåta. Jag fortfar derfore som jag 
börjat att äta på spisqvarter, der jag 
for 18 Rdr Bco får 30 matbiljetter. Om 

jag är bortbjuden någon middag så 
har jag min bilje/l i behåll.'' 

Det är intressant att notera, att Hil
debrand kallar dessa polletter för 
"biljeucr". Till funktionen övcrcns
stiimmer nog ändå hans ' 'biljencr'' 
med vad vi menar med polletter. Den 
Hildebrand som Bror Emil Hilde
brand nämner i sitt brev är brodern 
Hildebrand Hildebrandsson d.y. 
(1791 - 1858). Denne avhållne och 
mycket musikaliske äldste bror var 
kapten och adjutant hos kronprins 
Oscar. 

Tyviirr vet vi inget om utseendet på 
dc matpolletter som Bror Emil Hil
debrand använde i Stockholm. Inte 
heller vet vi något om det "spisqvar
ter" som han brukade besöka. /W 
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Den Svenska Historien 
pågår fram till 15mars nästa år på His
toriska och Nordiska museerna i 
Stockholm samt på länsmuseerna runt 
om i landet. Kungl Myntkabineuet 
har ingen egen utställning i anslutning 
till detta stora projekt men har haft 
en omfattande utlåningsverksamhet av 
mynt till ett nertal utstiillningar. o 
Flaggor-
Från fälttåg till folkfest 
heter en utställning på Läckö slott som 
öppnar den 13 juni och pågår fram tiJI 
22 augusti. Där kommer att visas en 
del sedlar, mynt och medaljer utlåna
de från Kungl Myntkabineuet. Bl a 
presenteras för fOrsta gången e11 ännu 
ej publicerat mynt hitlat vid utgrav
ningar i Gränna kyrka år 1987. Myntet 
utgörs av en medeltida svealandsbrak
teat av hittills okänd typ och visar ett 
vapen - också okänt - krönt av kors
stav och korsfana samt bokstäverna 
ARVS. Eli större antal sedlar från de 
baltiska länderna kommer att visas 
samt flera av de sedelförslag som har 
framtagits till de senaste svenska sed
larna. O 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDAWER 

Spec. seeliar 
Beralar bra for sedlar fore 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel 08- 11 08 07 

RECENSION 

Finlands Banks mynthistoriska utstiill
niog av Pekka Sarvas och Tuuk.ka Talvie 
(manuskript och texter) och Riiua Hjerppe 
(ekonomiskt-historiskt material). 36 s., 
rikt iii. ISBN 951-686-136-9. Esbo 1988 
(även utgiven på finska och engelska). 
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Spelkort med ankn)1ning r il/ pengar. A1' en ril/jälligher (?) bär alla korten k/t11'er. 

Trumf på hand 
Kungl. Myntkabinettet öppnar den 6 augusti 1993 i Medalj salen. en IIIstäiining om spel
korr som kommer att stå till 29 oktober. Till utställnin~en lånas in ett ston antal kon fr.1n 
ett flcnal länsmuseer och från spelkortfabrikanten Obergs samling samt från många 
privatsamlare. Ur KM K s egna samlingar visas olika spelpenningar och spelkon som haft 
sekundär användning som polletter. 

En tryckt katalog kommer an utges i samband med utställningen. Mer om denna i 
nästa nummer av SNT. O 

Finlands Banks tidigare kassavalv i dess 
huvudbyggnad ombyggdes i samband med 
175-årsjubilect 1986 till en omfattande 
mynt- och sedelhistorisk utställning med ej 
mindre än 76 montrar. Denna visas fOr 
slutna grupper men är inte öppen utan 
förhandsanmälan. Utställningsarkitekt var 
Börje Rajalin, som gjon ett utmärkt ar
bete. 

Utställningens tOremål kommer från oli
ka samlinga;, som banken fOrvärvat, tcx 
Hannu Paatetas stora kollektion av finska 

sedla r och Georg Sidorows myntsamling. 
Finlands Nationalmuseums myntkabinett 
har också gjort en del depositione r och dc
ras två intendenter har skrivit texterna. 
ävensom den här något post festum anmäl
da vägledningen. Den är vackert illustre
rad och omfattar även en särski ld del (s. 
24-29) om de finska sedlarnas formgiv-Jre 
och en annan (s. 30-33) om tillfålliga be
talningsmedel och om privatbanksedlar. 
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AUKTIONER 

UTLÄNDSKA 
Maj 5-7, JO Frankfun, Pcus Nachf. 

12 London. Glcndining's 
12- 15 Miinchcn, Hirsch Nachf. 
15 Helsingfors, Holmasto 
17-19 Frankfun. Frankfuner 

Miinz.handlung 
24-25 Ziirich. Leu Nurn ismatics 

Ltd. 

Juni 9 London. Glcndining's 
12 Briissel, Elsen 
14-16 New York, 

Bowers & Morena 
16 London, Spink 
23 London, Glendining's 

Juli 7 London. Glendining's 
14-15 Melbourne. Spink Noble 

Om H. F. Antell 
Med anledning av au det ii r ett hundra 
år sedan Herman Frithiof Ante Il avled 
i en ålder av 46 år vill jag inlednings
och avslutningsvis citera Nordisk Fa
miljebok för att däremellan ;\nyo pub
licera en insändare i Nya Dagligt Al
lehanda från april 1893. 

Nordisk Familjebok: Amell. Her
man Frithiof, finliindsk donato r 
(1847-1893). Han avlade till en bör
jan medicinska examina och ägnade 
sig efter arvet av en betydande förmö
genhet (1874) först åt vetenskapliga 
och praktiskt-medicinska studier i Pa
ris ----. 

Nya Dagligt Allehanda: Ur d: r An
tells lif meddelar en brerskrivare till 
N.D.A. , som stått den atlidne finske 
mecenaten nära, en sympatisk skild
ring, ur hvilken vi tillåta oss att anföra 
följande: "D: r Amell , finne till bör
den men till hjerta och tiinkesäu ut
pregladt svensk, var bosall i P.aris se
dan 20 år tillbaka. Siuläkaryrke hade 
han aldrig praktiserande utöfvat. Ef
ter nyss atlagt examen ärfde han en 
mycket betydande förmögenhet, hvil
ken sedermera oafbrutet fOrkofrats. 
Hela sitt lif egnade han åt resor. Un
der en årslång tiird kring jorden förc
tog han en tre månaders fotvandring 
genom Japan, fårdadcs 300 engelska 
mil uppfor floderna i Kina och besteg 
i Indien Himalayas toppar. Bergsbe
stigning var ett av hans favoritnöjen , 
och tre gånger har han från det svår
tillgängliga Etnas krater beundrat 
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FÖRENINGAR 
ALINGSÅS NUMISMATISKA FÖRENING har möten första torsdagen i februari - april 
och ol.:tober- december i Sparbankens filmsal kl 19.00. Upplysningar: te l 0302 -130 69. 

ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Giistis kl 19.00 sista 
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 

FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder forsta helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti). Apollogården vid Almvägen. Fagersta. Tid: kl 19.00. 
Upplysningar: tel 0223 -116 71. 

FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokaler Borlänge. Samlaren. biblioteket 
Borganäsvägen. Falun. Kristinegården. Kristinegaran 9 -Il. Upp! tcl 0243-258 56. 

GÖfEBORGS NUMISMATISKA FÖRENLNG. Auktionsmöten med föredrag hålles 
andra måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr). Köpmansgatan 20. Studiecirklarna 
möts i klubblokalen (KL), Jungmansgatan 57, 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Foto
cirkeln 3:e onsd. Antik- och Medeltidsektionen 4:e to rsd och Utiandscirkeln sista sista 
ti sd i månaden. GNF, Box 5289. 402 25 Göteborg. Kontaktman : Bo Nordell, 031-
10 65 49 (dagtid). Anbud: Anders Falk, 031-13 3141. 

HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i IOGT-lokalen. Mumrcg 30. 
Halmstad, kl 18.30 den fjärde måndagen i varje månad utOm juli. Upplysningar: 035 -
12 96 76. 

HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen 
i varje mimad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 -221 51. 

KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje månad (utom 
juni - augusti) kl 19.00 i SPF, S. Långgatan 39, Kalmar. Upplysningur: 0485 - 115 52, 
0480 - 159 29. 

KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad 
(utom juni, juli och aug.) kl 19.00 i $-E-Banken, Torget. Karlskoga. Auktioner vår och 
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 

KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten forsta helgfria onsd;1gcn i v:•rjc månad i 
SPF-lokalen. Djulög. 51, Katrineholm. Upplysningar: tel 0150- 210 45 el 151 00. 

MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynuräff fl)rsra tisdagen i jan.- april. scpt.-dcc. 
Lokal: Åkersviksskolans matsal, N Järnvägsgatan, Sundsvall. kl 19-2 1. Information om 
mynt. värdering. auktion, lotterier. Köp och sälj. Tel. 060-55 64 18. Il 35 03. 

LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Mynuräffar med aktiviteter och auktion 
515 i "Utbildningshuset", Åkergr. l. Lund. Upplysningar: vard 046-14 43 69 k"'iillar 
046- 13 46 47. 

FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sanunantriidc med auktion i Folkets Hus. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista te!. 
0451-132 88. 

NOLA MYNTKLUBB har möten 3:e tisdagen varje månad augusti - april. utom decem
ber. Lokal: Örnsköldsviks museum. Upp!. tel 0660-166 48 eller 0660-402 20. 

NORRKÖPING$ MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen ~rjc 
månad utom i maj - augusti i Ektorps fritidsgård. Aul-1ionsvisning börjar kl 18.00. Aven 
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på tel 011 - 12 50 12. 

det panorama, bildadt av Sicilien, 
Messina-sundet med Italiens stöfvel
spets samt Medelhafvet med de Lipa
riska öarna, hvilket han ofta kallade 
det skönaste på jorden. 10 a 12 längre 
exkursioner i Italien, flere i Spanien, 
till Konstantinopel, Egypten, Palesti
na samt snan sagdt alla europeiska 
länder hade upptagit hälften av hans 
tid, medan han egnade andra hälften 
af åren åt vården och förkofTandet af 
sina samlingar i Paris. Hans senaste 
stora resa var, då han fOr tredje gången 

for uppför Nilen. tillbringande i siill
skap med sin intime viin, riksantiqva
rien [Hans] Hildebrand vintern 1891 -
1892 i Egypten, hans iilsklingsland, 
och der han bercdt sig tillbringa niir· 
mast följande vintrar. Såsom samlare 
hade d:r Antell sin största betydelse 
som numismatiker. Efter sin fader 
mottog han en utmärkt samling nordi
ska mynt, hvilken han med pietet vår
dade och förökade under hela sitt lif. 
D: r Antelis samling av nordiska mynt 
torde ock vara bekant som den rikaste 
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FÖRENINGAR 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, R.1dhus
gatan 33. Nässjö sista tisdagen i varje månad utom dec. juni - juli. Upplysningar: te! 
0383- 158 35 kl 07.00-09.00. 

SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skcllcftcå har möten första torsdagen i varje månad i NV 
huset, konferens rummet. Upplysning<~r: tcl 0910- 186 80. 

SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kll9 förstaonsdagen i varje månad (ej 
juli -augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: te! 026 - 18 18 36. 

SIGTUNA MYNTKLUBB har möten 5 15. 1519. 13/ 10. 10/ 11, 8112 i klubblokalen Ro
sersbergsvägen 27 B. Roscrsberg. Upp l 08-590 381 90. 

MYNTKLUBBEN SKILLING BAN C O. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj -augusti) i Huvudbiblioteket, Hunnebergsgatan 8. Linköping 
i Lindblomsrummet l t r upp kl 18.30-21.00. Årligen anordnas en antik- och samlar
mässa samt en resa till Frimynt i Helsingborg. Upplysningar: te! 013-12 22 62. 

SKÅNES NUMJSMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni- augusti på IOGf. Kungsgatan 16A. Klubblokalen: Kungsgatan 38A, Mal
mö, håller öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september - maj . 

SKÖVDE NUM JSMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bagaren, Hertig Johans
gatan 22 A. Skövde. Upplysningar: tel 0500- 80& 50 (Thord Lund). 

SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten på Folkare fotoklubb, Teleg. 19, Avesta. 
Upplysningar: te l 0226-562 78. 

TRELLEBORG$ MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar
banken Skånes samlingssal, C B Friisgatan4 A, Trelleborg. På programmet står auktioner, 
f<iredrag. lotterier mm. Upplysningar: tcl 0410-241 31. 

TÄUE MYNTKLUBB, Södcrt..'iljc, har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna. kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad utom juni. juli, uugusti och december. Upplysningar: tel 
0755-102 03. 

NUMISMATISKA KLUBBeN J UPPSALA har möte 20/4 (f<iredrag). lid: 19.00. Upp
lysningar: 018-54 97 Il. 

VETLANDA NUMISMATlSKA FÖReNING har möte med auktion sista fredagen i var
je månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning från 
k118.15. Upplys ningar: tel 0383 - 15835 kl 07.00-09.00. 

VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Sm~lnndsstcnar. har möten andra måndagen i var
je månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl foljs av auktion. Servering. Upp
lysningar: tel 0345-112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen). 

VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har sammanträden i Röda Korsets lokaler 
Hovsg Il. Växjö. Upplysningar: 0470-77 3114. kvällstid. 

VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten fOrsta torsdagen varje månad ok
tober - maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika. 

ÖREBRO NUM ISMATISKA FÖRENING lwr möten i M-loka len. Järntorgsgatan 3. 
Upplysningar: tcl 019- 13 52 13. 

och mest fullständiga existerande, 
vida öfverträffande statens myntkabi· 
nett. Den har af sakkunnige uppskat
tats till500,000 kronors värde, men då 
är icke den högst anmärkningsvärda 
medaljsamlingen inräknad. Dessa 
samlingar voro deponerade i Credit 
Lyonnais' hvalf i Paris. 

r hans vackra våning i Champs Ely
sees rymdes ett rikt och särdeles väl 
valdt tafvelgalleri , hvari märktes ej 
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mindre än åtta små perlor af den 
franske mästaren Daubigney, en Bas
ticn Lcpagc, Tcniers, flere Edelfelt, 
Wahlberg, Zorn, Österlind m. fl., be
undransvärda marmor- och brons
grupper af Rodin, dyrbara porträtt i 
kroppsstorlek af Gustaf Maurits Arm
felt från förra Hammerska samlingen, 
Carl XI. Lovisa Ulrika. Adolf Fredrik 
m. n. samt en synnerligen rar samling 
konterfej af Gustaf n Adolf. samtida 
och modernare, målade eller i form af 
medaljonger i brons och elfenben. l 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge. Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄWE MYNT AB 
Box 4. 76121 Nornålje 

Tel. 0176 ·168 26. Fax 0176 · 168 56 

vapensamlingen märktes Carl X Il: s 
och Magnus Stenbocks stridsvärjor. 
Utomordentligt intressanta handbrer 
och manuskrift af Scheele, C. M. 
Bellman, Runeberg-manuskripten till 
Sandels vid Virta bro. Vårt land, Dö
beln vid Julas m.m . - samt talrika 
historiska person l ighcter komplette
rade denna samling av nordiska min
nes på fransk botten. 

Sällsyntnog för en kosmopolit. som 
lefvat nästan hela tiden af sin manna
ålder i utlandet och med lika lätthet ta
lade svenska, finska, franska, engels
ka, tyskaoch italienska, var d: r Antell 
alltigenom svensk till lynne och 
åskådning. Hvad han älskade mest af 
allt var Sveriges historia, och hans kä
raste sysselsättning var att studem 
våra minnen. Betraktande Finland så
som helt och hållet bygdt på svensk 
grund, ansåg han sig ej derigenom 
åsidosätta sitt egentliga fådernesland. 
Hans allt för tidiga bortgång ii r ej blott 
djupt smärtsam får de varmt tillgifna 
vänner. som fOrstodo att uppskatta 
hans trofasta, iilskvärda och hjertliga 
natur så viii som hans skarpa intelli
gens och ofantliga beläsenhet; den är 
ock på sätt och vis en förlust fOr Sve
rige." 

Nordisk Runi/jebok: Hans betydan
de samlingar av konstverk, etnogra
fiska fOrcmål, historiska arbeten och 
verk,jämteen fond å en million mark, 
donerades 1893 till grundläggande av 
ett finländskt nationalmuseum. Antell 
testamenterade dessutom till Helsing
fors universitet 850 000 mark till re
sestipendier för yngre vetenskaps
män, till svenska lyceet i Vasa 100 000 
mark samt till Vitt.-. hist.- och ant.
akademien och Nordiska museet i 
Sverige 100 000 kr var. 

Insänt nv 
Per Öster/und. Borås 
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Följande MEDALJER utgivna av SNF, finns fortfarande att köpa: 

SN F nr 53. Nils Ludvig Rasmusson, Silver, 80 g 
- dito - Brons 

SN F nr 56. Arsmötet 1976. Erik Lindberg, Silver. 17 g 
SNF nr 59. Arsmötet 1977. G.W. von Francken , Silver, 20 g 
SNF nr 60. Arsmötet 1978. Ewald Ziervogel , Silver, 45 g 
SNF nr 64. Arsmötet 1985 . Torgny Lindgren , Silver, 15 g 
SN F nr 65. Arsmötet 1986. T .G. Appelgren, Silver, 15 g 
SN F nr 66. Arsmötet 1987. Ernst Arccn , Silver , 15 g 
SN F nr 67. Arsmötet 1988. Rosa Norström, Silver, 15 g 

450:-
11 0:-
11 0:-
110:-
200:-
110:-
11 0:-
110:-
130:-

Av vissa :herst:\r nu endast et! fåtal ex. Reservation för mellan liggande slutförsäljning. 
Arsmötesmedaljer 1979, 1990 och 1992 är s lutsålda. 

Medlemsnålen i Silver. 20:-

Fortfarandc finns också SNF's småskrift nr 5: FELPRÄGLADE MYNT 
av Martin W ettmark (4 7 sidor) att köpa. Pris 35:-

Beställningar sänds till SNF's kansli: 

BA NERGATAN 17 nb, 115 22 STOCKHOLM 
Tel 08 -667 55 98 (ons - tors 10.00- 13.00). Porto t illkommer. 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 
Nybrogatan 36 • Box 5132, 102 43 Stockholm 

Telefon 08-662 62 6 / 

KÖPER • SÄLJER • VÄRDERAR 
MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk li tteratur 

Medlem av S"oeriges Mymbandlarcs Förening 

Beställ 
o var 

nya och 

innehållsrika MATRIKEL 

SVERIGES 
MYNTHAND LARES 

FÖRENING 
- Din garanti för seriös behandling 

ÖSTRA STORGATAN 20 
611 34 NYKÖPING 

Tel. 0155 - 28 63 25 


