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Ny medalj från SNF 
Svenska Numismatiska Föreningen 
utger i år en medalj till minne av 
konst - och antikvitetshandlaren mm . 
Henryk Bukowski (1839-1900). 

År 1990 utgavs på Brombergs fOr
lag Henryk Bukowski. Namnet lever 
/..·Tar. fOrfattad av Michal Haykowski. 
I numismatiska kretsar kan man utan 
att överdriva verkligen tala om att 
namnet lever kvar. Bukowski blev 
medlem i SNF 1882 och var mycket 
aktiv i föreningsarbetet. Han upplät 
ofta sina lokaler på Arsenalsgatan i 
Stockholm till dess möten och sam
mankomster. Några av dåtidens störs
ta mynt- och medaljsamlingar försål
des genom Bukowski på dennes auk
tioner och katalogiserades ofta med 
stor skicklighet av honom själv. De 
Oesta myntsamlare idag är bekanta 
med namn som Elliot. Ganz. Hall
borg, Hammer. Levin. Nordqvist. 
Oldenburg. Westcrlund . bara för att 
nämna några av dem som ratt sina 
samlingar på ett utmärkt sätt katalo
giserade och försålda genom Henryk 
Bukowskis försorg. Katalogerna i sig 
utgör ett mycket intressant studiema
terial för den intresserade. 

Bukowski blev själv en hängiven 
samlare av svenska och utländska sed
lar och fick ihop den största privata 
samlingen någonsin i landet. En ut
märkt be krivning över hans samling 
utkom 1886. Sveriges Riksbank in
köpte den 1890. till stor glädje för Bu
kowski. som önskade att samlingen 
skulle förbli oskingrad och stllnna i 
lande t. 

För oss numismatiker finns en inte 
så känd sida hos Bukowski. nämligen 
hans mycket stora intresse för grun
dandel av ett exilpolskt nationalmu
scum i Rapperswyl nära Ziirich. Till
sammans med O era exilpolacker. där
ibland grundaren greve Broel Plater. 
ihopbragte han stora samlingar av 
konst- och kulturfOremål med an
knytning till Polen. Museet. som öpp
nade 1870. fick namnet Polens Nwio
nalmusewn i Rappersll'yl. Dess upp
gift skulle vara att 'Tör Polens räk
ning bcvam al lt som vi ttnar om lan
dets forna existens i historiskt. liue-
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N.wiiXil·enm,.t/nlj iim· lfl'lll)k BuktMsk i (1839 · 1900). Fmo: Gabriel HiltMmmd. RIK -j 

rärt. vetenskapligt och konstn[irligt 
avseende och rjda bot på den of.1nt
liga skada som Polen lidit genom dc 
sekellånga plundringar som dess mu
seer. bibliotek och värdesamlingar ut
sans för". Museet skulle även rymma 
ett arkiv for nyare dokument och på så 
siin bli ett centrum fOr alla som ville 
studera de polska frågorna. Bukowski 
blev museets störste enskilde donator. 
ledamot av dess styrelse och gjorde 
årliga resor till slottet i Rapperswyl. 
Han blev v'.ilkänd i den lilla staden 
och kallades allmänt för "den gam
le herrn från Stockholm". Efter Bu
kowskis död Il mars 1900 ordnade 
med tillffillig begravning i Stockholm. 
Ceremonin samlade en väldig skara 
människor och uppmärksammades på 
ett för den tiden ovanligt sätt i den 
svenska pressen. l augusti samma år 
kunde Bukowski 5lutligen begravas i 
sitt i.ilskadc Rapperswyl. Gravplatst.:n 
liggt.:r precis utanfOr slottets murar. 
bredvid grundarens av museet Brocl 
PI ater. 

När Polen åter blivit självständigt 
beslutade den polska riksdagen 1921 
att Oyua museets samlingar till olika 
museer i Warszawa. vilket vcrk~täll
des 1927. Några dagar efter andra 
viiridskrigets utbrott fö rstördes myc
ket tragiskt stora delar av de rappcrs
wylska samlingarna i bränder. Då 
slonet var kvar i polsk ägo kunde in
sam landet av föremål starta om på 
nytt och idag ii r dessa omfattande och 
innehåller inte minst ett rikt arkiv och 

bibliotek. Ett besök i slottet i Rap
perswyl kan varmt rekommt.:ndcras. 

Medaljen över Henryk Bukowski. 
som SNF nu utser. är modellerad av 
Ernst Nordin. Atsidan visar Bukow
ski: som förlaga har använts ett fo
togmfi tagit av L. Szacinski. Frånsi
dan upptas av familjen Oukowskis va
pensköld. omgiven av text. se foto. 
Därunder SNFs emblem med t\rtalet 
1994. 

Medaljen. som är 36 mm i diame
ter. priiglas av Myntverket i Eskilstu
na i 999/1000 silver och v'.iger ca 27 
gr. Den kan beställas från kansliet 
tom den 15 juni 199-t genom an till 
SNFs postgiro 15 00 07-3 inbetala 
475:-. För den som vill ha medaljen 
per post tillkommer 55:- . 

Konstnärsarvodet samt del av priig
lingsverktygen är bekostade med bi
drag från C. W. Burmesters medalj
fond. SNF kommer att skiinka ett 
exemplar av medaljen till mu~cet i 

- Rapperswyl. 
För den som vill läsa mer om Hen

ryk Bukowski kan följande arbeten re
kommenderas. där även uppgifterna i 
denna lilla presentation är hämtade : 
Asplund. Karl: Bukowskis. Eu Konst
hmulelslws i Stockholm. Stockholm 
1945. 
Högberg. Theodor: S1·enska Nlunis
mmiker under fyra sekler. sid . 67-73. 
Göteborg 1961. 
Haykowski. Michal : Henryk Bukow
ski. Namnet le1·er har. Stoekholm 
1990. Ulf Norr/lind 
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SNFs program våren 1994 
Forcningslok:llerna är öppna för medlemmar - gärna m~d -all,l.ap - en 
torsdnghäll i månaden. Dörrarna öppnas kl 18.30. 

5 maJ Öppet hus. 
8 :.cptembcr Ta m.:d och visa dina nyforviirv. 

Om ej nnnat ;mges hålls mötena kl 18.30 på Banergatan 17 nb. T;1g !Ju,, nr 4-l 
eller 54 eller T-bana 1ill Karlaplan. 

Numismatiskt TV-program 1994 
TV 2. K.1rlstad. har med Ulf Schcnkmanis som programledare 'pelat in l) r.• 
25-minutcrs progr.tm om numismatik - ~om samlarhobby. >OIII \Ctcn,kap Il.>. ' · 
Mym. sedlar. medaljer och polletter behandlas. Både Kungliga Myntkabincu~t 

och Svenska Numismatiska Föreningen ha r medverkat. 
Siindningen iigcr rum i juli i år med repris i december - titta efter i prugrarn

mct! Nu (d. v. s i april) anger man som d••gar Iii r den fOrsta siindn i ng~n den l. H. 
15 och 22 juli (fredagar) Id. 19.00. 

Meddelande från KMK 
Svenska myntsalen är nu stängd for nedmontering - lik\lllll tidigare Svcn>ka 
bcsittning'\rummct. Medaljsalen hålles öppen till l juli. Där vi~a~ ock~<"• ~pecial 

utstiillningcn Alllika mym mNI1mdra ögon 1994. 

Kunsli Besökstid 10.30-13.00 onsdag och torsdag. 
S1tlng1: Midsommar - l september samt jul- och nyår~hc lgcrna . 
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Omslag 
Sveriges tOrsta utgivna guldmynt, sk ungersk gyllen slagen 1568 llir Erik XIV i 
Slockholm. Detta exemplar hittades år 1922 i Länsman~bcrgct. RoiCbro, Sollen
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t.alen och en Mörre samling guld- och sil\'crföremål. Dinm 23 mm. RJK-foto. 
Läs mer om vår ungerska gyllen på sid 92. 
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Kung Eriks "försvarsmynt" 
ungersk gyllen 1568 
Av Hans Menzinsky och Sonny Serresram 

Gyllcnnamn..:t har sillursprung i 
dc guldmynt som år 1252 bör
jade priiglas i Florens under 

namnet florin. Dc kom även au kalla~ 
gyllen. Dc till guldhalten bästa var 
ungc~ka. Eriks ungerska gyllen är 
egentligen ingen dylik. cftcr~om den 
innehåller drygt cu gram mem guld 
(finvikt 4.2 gram). l silvermyntr:ik
ning motsvarar myntet l 3/4 svensk 
daler. eller 7 mark. Diircmot ii r halten 
(ca 979/1000) densamma, därav nam
net. Det kan niimnas au Brenner och 
senare Berch felaktigt upptar myntet 
som medalj m..:d anledning av Karin 
Månsdouers kröning den 4 juli 1568. 

l s in dagbok skriver Erik XIV den 
3 november 1567: "Jag skänker bro
der Johan, efter hans begäran. allt 
massivt eller omyntat guld, som jag 
ärvt av min far, ihop p om all jag skul
le slippa or'.ill eller rörfdljelser". Da
gen efter skriver kungen: "gömde 
undan i siingkammaren, guldet jag 
skänkt min broder, jag vet in te p:i 
vems anstiftan och Olof Svarlt staide 
bort. Den 5 november skickade m:tn 
honom bort lUr all jag inte skulle ska
da honom strax". Denna dagbok åter
fanns 1603 i Vilna av Gregorius Lars
son Borsat~us från Norrköping; han 
hade tjänstgjort som sekreterare un
der tre polska kungar. 

Boken lär ha pantsalls av Eriks ~on 
Gustav på sin väg till Moskva. Pä 
1670-talet dyker boken upp i en krii
rnarbod i Paris, dii r den inköpes av 
friherre R;\lamb. Krämaren nämner 
all yuerl igare en del svenska handling
ar hade funnits. Dessa hade kommit 
till Paris från Polen. ditförda av Johan 
Kasimir (kung Sigismunds son) . som 
varit polsk kung 1649-1668. Handling-

fix. l. Eri~ XIV: s tmxenka gyllen 1568. Exemplar ltiuat i Rorebro. Sollemww :.n. 
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Få mynt inom den svenska numis
matiken år så mytomspunna som 
Erik XIV:s ungerska gyllen - Sveri
ges första reguljära guldmynt. Av de 
över 5000 som präglades, är drygt 
ett dussin idag kända. Det har i år
hundraden spekulerats var Erik kan 
ha gömt "skatten". 

Uppland. dr 1922. Skala 2:/. 

arna skulle Sigismund ha tagit med 
sig dä han Himnade Sverige 1598. 

Veckan efter bröllopet 1568 mellan 
Erik och Karin Månsdotter nås ko
nungen av rykten om halvbrödernas 
- hertigarna Johan och Karl - plane
mdc uppror. Eriks ställning efter Stu
remordcn hade kraftigt fdrsvagats. 
vilket han nu med hjälp av sitt ärv
da guld ville stärka genom att prägla 
ungerska gyllen efter svensk modell. 
Det hela f:\r ses som ett "försvars
mynt". att belöna personer som ännu 
iir honom trogna. 

Perioden 24 juli - 12 augusti samt 
7- 16 september erhåller myntmiista
r..:n Han~ Höjer på Stockholms slott. 

i närvaro av kung Erik och Olof 
Knutsson. guldföremål till en vikt av 
ca 31 kg (25,8 kg fin t g u Id). Detta 
bearbetades och präglades slutligen 
till 5 032 ungerska gyllen. vi lka ut
betalades direkt till konungen enligt 
nedan. 

2 aug 1568 utlämnades 973 st 
10 .. 2275 .. 
t-1 sept .. 100 .. 
24 .. t684 .. 

Den 29 september 1568 intar Johan 
och Karl Stockholms slott. Troligen 
kom de då över en del av Eriks gyllen
mynt. Enligt sägen har Johan senare 
försökt finna Eriks "skatt". Kanske 
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fann han den utan att offentliggöra 
det, för att senare smälta ned dem och 
låta dem ingå i 1569 års ungerska gyl
len. Hans Forssell skriver i Sveriges 
inre historia 1111der Gustaf den forst e 
(ekonomiska delen): 

' 'Dc under Eriks och Johans tid 
slagna guldmynten användes, såsom 
av levereringarna synes, till allra 
största delen till knektars aflöning och 
genom dessc spridas de ut i landet, så 
att sedan vid 1571 års taxering häroch 
der såväl å landsbyggden som i syn
nerhet i städerna. Kon. Eriks Gyllen, 
K. Johans Gyllen och K. Johans C ro- fig. 2. Medalj wdelatl i samband med Gusra•· 111sas begmmiug de11 21 dt'ct•miJt'r 1560. 

ner finns upptecknade bland lösegen-
dommen ... 

Nedan visas uppbördslängder över 
SILVERSKATTEN eller ÄLVS
BORGS LÖSEN 1571, där en sum
mering görs av svensk och utländsk 
ungersk gyllen för hela riket utom 
Norrland och Finland , där cirkula
tionen av guldmynt var mycket ringa 
jämfört med bl. a. Stockholm och 
Västergötland. 

Plats /ort 

Lagunda. Håbo, Ärlinghundra härader 
Öland 
Uppland 

Dalarna och Bergslagen 
Småland 

Tjust och Ydre härader 
Dal (Dalsland) 
Stockholms stad 
Västmanland 
5otholms och Svanlösa härader 
Östergötland 

Västergötland 
Sundbo härad i Närke. Godegård 

Bland dessa 746 ungerska gyllen är 
357 angivna som svenska och 29 som 
utländska - övriga 360 torde vara en 
blandning av svenska och utländska. 
Bland de svenska fanns med all säker
het ett flenal av de 3 423 ungerska 
gyllen som Johan m präglade 1569 
och bara en mindre del var E riks gyl
len 1568. 

I mitt.en av 1580-talet lät Johan III 
prägla praktmynt av guld - portu
galöser och rosenobler. Myntningen 
skedde vid tre tillfållen. Till den for
sta gjutningen anskaffades i Stock
holm 452 ungerska gyllen, där de all
ra flesta varit utländska. Av dessa till-
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verkades 45 portugalöser, till vilka 
åtgick ca l 560 gram guld. 

Möjligen hamnade någon eller någ
ra av Eriks gyllen i smältdegeln, ef
tersom Johan ville utplåna spåren ef
ter brodern. Vid de andra gjutningar
na användes rosenobler, dubbelduka
ter och engelottcr, vi lka samtliga an
skaffades från utlandet. 

Antal Valör 

5 ung. gyllen 
2 ung. gyllen 

31 svenska ung. gyllen 
2 tyska ung. gyllen 
4 ung. gyllen 

34 ung. gyllen 
9 tyska ung. gyllen 
5 ung. gyllen 

222 ung. gyllen 
21 ung. gyllen 
2 ung. gyllen 

94 ung. gyllen 
18 tyska ung. gyllen 

326 svenska ung. gyllen 

Enligt myntordningen av den 22 
mars 1604 skulle myntas: "Ett slags 
mynt som kallades CAROLINER. 
s tycket slagit på XVI MARCK 
SVENSKA. dertill är insmält och 
myntat Ungerske Gylden uti sitt egit 
kom. utan någon tillsättning, och bör 
vara till en rnarek 60 112 Ungerske 
Gylden uti wicht .... och skrodas 
uppå en marck värck CAROLINER 
42 1/2 stycken, löper 170 Daler. Än 
af Ungerske Gyldens kom utan nå
gon tillsättning, stycket slagit på VI 
MARCK SVENSKA, och skrodas på 
en rnarek 113 1/ 3 stycken, löper 170 
daler ... 

Kröningspenningar till 16 marks 
vikt präglades för Karl IX 1607. Gus
tav 11 Adolf 1617 och Maria Elconoru 
1620. Till de sammanlagt 133 priiglu
de användes 200 ungerska gyllen. diir 
så gott som alla torde varit utländska. 

I SNT 3 · 93 c iterar lan Wischn un
der rubriken Ungerska gyllen för Tre 
kronor: 

" Vm Tre Groner skole förgylles medt 
vngersk guld:· Kungen ger hå rom följande 
besked : " Tu begärer och 1vethe vm the 3 
Groner med Vngersk guld förgyldes skole. 
Szå ä re wij the r med wäl tilfridtz. Och etf
lher mann kann bestyrett med 30 vnger
ske gyllene. szå förszee wij oss, att Gam
mer-Rådett wete jw wäl råd t ti ll szå mykitt 
guld. Hwar och icke, då måge the läne szå 
myki tt på en godt betalning ..... 

Dvs kungen begär att de tre kronorna 
som pryder slottstornet skall förgyl 
las. Till det åtgick trettio ungerska 
gyllen. men då Sverige inte hade 
några guldmynt användes utländska. 
Femtio år (1588) senare var det dags 
igen att förgylla de tre kronorna, men 
även en ängel som skulle prydu tor
net. För detta krävde guldsmedemu i 
Stockholm hela 300 ungerska gyllen. 
men eftersom guldsmeden Diedrich i 
Uppsala endast begärde !50, fick han 
uppdraget. Om Eriks. Johans eller 
som tidigare utländska mynt använts. 
vet vi inte med säkerhet men troligast 
är att det är frågan om en blandning. 

J flera bevarade brev från Karl IX:s 
dagar omnämns hur ''Ungerska Gyl
len" lämnats till myntning: Den 21 
feb. 1608 önskar kungen 10-12 portu
galöser och den 20 februari 1610 läm
nas 130 ungerska gyllen till mynt
ning. Enligt inventarium av Kungl. -
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Maijt:s riintckammarc av den 15 no
vember 1611. fanns det 556 ungerska 
gyllen; dess nationalitet anges inte. 
Som en sen parentes kan nämnas, att 
i början av året 1618 utgår en kunglig 
bestiillning till guldsmeden Ruprecht 
Miller och myntmästare Gillis Coyet 
d.y. omfattande ej mindre än 50 por
trättmedaljer (kontcrfejer) i guld av 
Gustav JJ Adolf. Enligt r.intekammar
böckerna 1618 levererar Miller under 
året nio kontcrfcjer av ' 'de stora run
da". Bland dc bokf6rda poster mate
rial som under året utlämnas till ho
nom märks 70 ungerska gyllen. Näm
nas kan också de 340 ungerska gyllen 
som Miller mottagit 1617 fOr bearbet
ning och avr.ikning på arvode. Om de 
rör sig om svenska. utländska eller en 
blandning. framgår ej av räntemästa
ren Peder Pcderssons räkenskaper, ef
tersom riikning i ungerska gyllen var 
allmänt förekommande vid utbetal
ningar och indrivningar av olika slag. 

Endast två fynd av 1568 års gyllen 
finns registrerade: ett i Svartsjö på 
1800-talet och ett i Rotebro norr om 
Stockholm på 1920-talet (fig. 1). Vid 
båda tillfållena påträffades endast ett 
exemplar. 

Beskrivning av myntet: 

Åtsida: ERIC 14 D:G REX SVECIE. 
kungen klädd i harnesk och lager
krans istället rör krona. vilket påmin
ner om dc tysk-romerska kejsarnas 
mynt. allt inom en inre punktring. 

Frånsida: ett motiv liknande de som 
förekommer på de s. k. "krigsrnyn
ten" från 1562 (3 och l 112 mark). 
Överst det hebreiska Jehovah (liksom 
brodern Karl hade Erik en stark drag
ning till kalvinismen) med strålar och 
molnskyar ur vilket det faller en spi
ra. Inom en inre och yttre punktring 
DAT CVl VVLT. vilket tillsammans 
med Jehovah bildar Eriks valspråk 
"Gud ger åt den han vill". 

Detta valspråk förekommer första 
gången på en serie om tre medaljer. 
utdelade i samband med Gustav Vasas 
begravning den 21 december 1560 
(fig. 2). 

Vid studier av dessa mynt finner 
man att minst fyra åtsides- och två 
frånsidesstampar varit i bruk. De 
är gravemdc av Mikael Hohenauer. 
verksam vid myntverket i Stockholrn 
sedan början av 1560-talet. 
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Fig. J. Stampkombiumitmt•r. 

Ägare Nr Din m Kl. Vikt An m. 

K~IK B/2 23 2 J.l6 
KMK B/2 23 3 J.l6 
KMK Bli 23.5 3 J .l7 
Riksbanken A/2 24 9 4.12 
LUHM Bli 24 6 4.15 
Eremitaget Cl2 23.5 2 4.1 3 
Göteborgs museum Bli 24 3 4.10 
Uppsa la Bl 2 24.5 5 4.13 Perforerad 
Ante Il 0 12 23 - 4.10 
Bondeska samt. 

Eriksberg Uppgift saknas 
Privat Bl2 23 - 4,14 L. E. Bruun 1914. perforerad 

l. Berghrnan> 1921 
J. Schulman 
Amsterdam.> 
V. Brand Chicago> 
Sotheby auk1ion 1982. 

Privat Alt 23 - J,l2 I.A. Bonnier. D. HolmbciJ! 
auk. ;o 1906> 
l. Berghman> 1914 $\·en 
S,·ensson> M.C. Hin.ch 
auk. nr l 1966. 

Privat 1312 23.5 l - D. Holmberg lagerk. 62 
1932. Perfon:md. 

1ill delta skallläggas Oldenburgs e.'cmplar. Dukowskis auklion 113 (1898). som möjligen 
iir identiskt med Bruuns eller Svens~ons exemplar. 
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stampvar iationer 

Åtsida: 
A. utan rombiskt tecken efter 14, 

utan romb fore och efter årtalet. 
B. Med rombiskt tecken efter 14. 
C. Som A. men romhiskt tecken töre 

och efter årtalet. 
D. Som B. men varierande porträtt 

och 6: a i årtalet. 

Frånsida: 
l. Med stjärna efter VVLT. 
2. Utan punkt efter VVLT. 

Otryckta källor : 
Riksarki,·et 

Uppbördslängder ang. Älvsborgs lösen 
1571. Omfattande 21 volymer (2 hyllme
ter) . 

Längderna for Finland (utom Åbo stad) 
fOrvaras sedan 1810 i Riksarkivet i Hel· 
singfors. under fogde- och länsräkningar. 
Mmerialct är mycket utsprin. 

Tryckta källor och lilleratur: 
Appelgrcn. T. G . . De s1·enska mylllt'n. 
Korr mymltisrorisk iJI"ffsikr och plm1 fiJr 
mymens uppltlggning i samling. Stock · 
holm 1923. 

Appclgren. T. G .. Om märken. hiinsyftan · 
de på iirnbcts· och tjänstemän vid svenska 
myntverk. Numismatiska Meddelmulen 
XXJ. Stockholm 1918. 

Forssell. H . • Sl'l'riges inre historia från 
Gustaf den ftJrsre med särskild r afseen· 
de på jlJrl"(lltning och ekonomi. D. J. 2. 
Stockholm 1869 · 75. 

Hildebrand. B. E .. s ,·niges och S\'l!nska 
konunga/tusers minnespenningar. prakt· 
mym och belåningsmetla/je r. Del l. Stock
holm 1874~ 

*Not. P..i sidan 22 beskriver Hildebrand 
mynteL~ frånsida enligt följande: "Spimn 
nedfallande till en hafsstrand der icke n~g
ra hus eller n:\gon menniskoligur ses p:) 
stranden. men p:\ v-Junct en liten båt med 
segel eller en simmaooe Iage! med upp· 
slagna vingar". 

Jön~on. L-1. & Lagcrq\·bt. L. 0 .. Erik 
XJV:s mym med "Giirelmrgsmmil·': Giitc
borg 1975. 
Oden. B .. J(lhnn III :s ~;)vomynt i guld. 
Nordisk Numismmisk Ars.~krifr 1961. s. 
77-83. 

Rasmusson. N. L.. Mikael Hollenauer i 
Prag och Mikael H(lhcnaucr i Stockhnlm. 
Numismmiska Meddrlnnde11 XXXI. Karb
krona 1973. s. 91 - 103. 

Sticrnstedt. A. W .. Om Myntorter. Mynt· 
mästare och Myntordningar i det nu\~lrJn· 

dc Sverige. Del il. Numismmiska Mc•ddc·· 
la11den 1/, Stockholm 1875. 

Ström bom. S.. lconogmphia Gu.wn·i 
Atlolphi. Gusun· Il Adolf l Samrida por· 
rräu. Stockholm 1932. 

Villius. H .. Daxbticl.er från fem .H'klu. 
Kasscubok. Stockholm 1992. 

Wisehn. l.. Ungcrsk:1 gyllen för Tre km
nor. S1·ensk Numi.vmmisk 7itlskrifi 1993. 
nr 3. s. 63. O 

Ytterligare en pusselbit till Ljusnedals mynthistoria 

I SNT l • 94 har Magnus Hedberg 
delgivit läsekretsen nya och värdeful
Ja rön om Sveriges privata plåtmynt· 
ningsorter. Bl. a. lämnar han kom· 
pietterande uppgifter om Ljusnedals 
myntning. vilket fOr mig är av särskilt 
intresse eftersom jag något sysslat 
med detta bruks myntningshistoria. 
Som jag påpekade i artikel i Mynt· 
kontakt 4-511982 finns åtskilligt att 
hämta i våra arkiv. vilket nu har be· 
kräftats. Angående Ljusnedal så har 
jag själv hittat ytterligare en uppgift 
som bidrager till att fullstiindiga bil
den av den myntning som fårsiggick 
vid bruket. Det handlar om 1750 års 
tillverkning. vilken uppges av berg· 
mästare Sohlberg i en relation till 
Bergskollegium: 

Vad sig tilldragit år 1750: har vid 
Ljungdahls bruk tillverkats skp råkop· 
par. Stockholms metallvikt 12 skep
pund. vilka blifvit förde till Ljusnedal. 
samt där med samma bruk koppar gå
rade och förmyntade till 2358 st. treda· 
lers och 229 st. sel(.marks plåtar- som 
göra tillsammans daler kmt: 7.tl7.16. 
Stockholm 18 Maji. Erich Sohlberg. 

Kopparhanteringen vid Ljusnedal ha
de vid det laget avtynat och fr.o.m. 
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1753 skedde myntslagningen så gott 
som uteslutande med koppar från 
Ljungdalen. Därifrån fraktades den 
med möda över fjället till Ljusnedal. 

Åren 1749 och 1751 ägde sannolikt 
ingen myntning rum, och fOr 1751 kan 
detta fOrklaras av att regenten Fred
rik l avled i mars. Och apropå döds· 
fall avled Funäsdalens tullnär Johan 
Hammar år 1746. vilket tydligen för
dröjde starten för Ljusnedals mynt· 
prägling. Tullnären skulle enligt be· 
slut närvara vid myntningen och han 
hade också nycklar till stämplarnas 
förvaringsrum. 

Hedberg uppger att Ljusnedals kop
par tidigare fordes till Stockholm fOr 
att därifrån forslas vidare till Avesta. 
Det förefaller något egendomligt med 
denna omväg. då det i varje fall från 
Gävle är betydligt konare avstånd och 
från Söderhamn ungefår samma. Från 
1690-talet föreligger uppgifter om att 
Ljusnedals koppar fraktades med båt 
efter Ljusnan. sedan den väl kommit 
ned till Hälsingland. Av denna koppar 
utskeppades en del också till Wismar. 

Min avslutande sammanställning i 
ovan nämnda artikel i Myntkontakt 

1982 har blivit obegriplig. vi lket be
ror på att rubrikerna blivit omkastade 
vid tryckningen. 

Erik J Bergström, 
Öster.~und 

* D.v.s. l daler s.m. ( = 3 daler k. m.) och 
! daler s. m. (= 6 mark k.m. eller 2 mark 
~.m .). 

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. 761 21 Norrtalje 

Tel. 0176- t68 26. Fax 0176-168 56 

95 



Olaglig myntprägling på 1620-talet 
Av Bengt Hemmingsson 

S 
Lockhoims stads tänkeböcker ut
gör en rik källa till information 
inom många olika historiska äm

nen, även vad beträffar numismati
ken. Tänkeböckerna var en slags pro· 
tokoll över sammantr'.idena i Stock
holms råd (i betydelsen "minnes
bok' '; jämför tyskans Andenken). Så
lunda återfinns bl. a. eu intressant 
protokoll från en rättegång i rådstugan 
den 18 september 1624 bland det be
varade materialet.• 

Inför rätlen ställdes en myntdräng 
vid namn Anders Eriksson, fodd i Sö
derköping, men bosall i Stockholm 
och anställd vid stadens myntverk . 
Befallningsmannen på Stockholms 
slotl. Samuel Pålsson, förklarade hur 
målet mot dr'.ingen Anders uppkom
mit: 

En pojke som var i tjänst hos en 
rustskrivare på Norrmalm hade gått i 
skogen och plockat bär. Då han san 
sig ned för all äta av bären, hade han 
fåll syn på drängen Anders, som kom 
springande nedfor en bergknalle med 
en slägga och en par andra redskap i 
händerna. Anders hade gömt dessa 
under en sten, dock utan au omedel
bart bli varse pojken. Strax efteråt 
fick Anders syn på honom, och de 
f<iljdes åt till Norrmalm. Pojken hade 
inte avslöjat all han sett Anders göm
ma verktygen, och när de skiljdes åt 
sprang han tillbaka, fann släggan och 
v-.1d som visade sig vara en par mynt
stampar. 

Pojken tog släggan och stamparna 
till tullporten och bad vaktmästaren 
följa med honom upp till slouet. De 
blev förda till befallningsmannen Sa
muel Pålsson. som frågade pojken om 
han skulle känna igen mannen som 
gömt verktygen. om han råkade ho
nom på nyn. Pojken svarade jakande. 
Samuel Pälsson misstänl..1e genast au 
det kunde röra sig om någon av mynt
verkets anställda. Någon dag senare 
tog han pojken med sig på en kol
båttill myntet, som vid denna tid var 
beläget på Riddarholmen (dåvarande 
Gråmunkeholmen). Myntmästaren 
informerades om vad som skett. och 
pojken identifierade Anders; drängen 
hade dock bytl kläder. Vid husrannsa
kan hemma hos Anders fann man fOr
utom de av pojken beskrivna kläder-
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na iivcn en större penningsumma i 
J-ören. På frågan om hur Anders 
hade kommit över dessa pengar, sva
rade han all han hade tjänat fyrahund 
ra riksdaler i Östergötland, vilka han 
lånat ut och sedan återfån i rundstyc
ken. Då riitten påpekade au man totalt 
funnit cirka sjuhundra daler hemma 
hos honom, ställdes frågan hur han 
kommit över det resterande beloppet. 
Då han svarade att han haft inkomster 
fr.ln sin nuvarande arbete. genmälde 
myntmästaren all det var omöjligt au 
han skulle ha kommit upp i denna 
summa. eftersom han inte tjänade 
mer än fem mark i veckan. d v s 65 
daler per år, och ju dessutom hade 
levnadsomkostnader. 

Man hade dessutom hittat en ask. 
nedgr'.ivd framfor smältugnen i mynt
verket. innehållande 45 daler. Anders 
bekräftade au asken tillhörde honom. 
men förnekade fonfarande att han 
präglat dc beslagtagna mynten. Då 
tog borgmästarna fram myntstampar
na. och jämf6rde dessa med mynten. 
Protokollföraren antecknade att dc 
"sluto jusu in i stempelenn, så att 
alla kunne giörligcn see dett samrna 
penningar wore myntade på samma 
stemplar ... Anders nekade fortfarande 
till anklagelserna om att ha stulit såväl 
stampar som silver på myntverket och 
pr'jglat egna mynt därav. 

Två dagar senare föll domen . Då 
rälten fann det ställt utom allt tvivel 
au Anders Eriksson var skyldig. döm
des han i enlighet med tredje kapitlet 
i tjuvabalken till "galga och gren ... dvs 
döden medelst hängning. 

Notiser om falskmyntare forekom
mer ibland i tänkeböckerna. z men det 
som gör denna berättelse så ovanlig 
och intressant - forutom detaljrike
domen - är ju att Anders Eriksson 
använde sig av såväl ··riktiga .. stam
par som från myntet stulet silver. var
fOr .. förfalskningarna .. ju rimligtvis 
inte kunde skiljas från myntverkets 
ordinarie präglingar. 

Vid en närmare granskning av fOr
hållandena vid myntverken i Sverige 
vid denna tid. kan man emellertid 
konstatera att Anders Eriksson inte 
var den ende som fifflade . Anders 

egen chef. myntmästaren Gilius Coyet 
d.y .. hade bara ett knappt halvår tidi
gare (21 apri l 1624) blivit rannsakad 
infOr riks- och kammarråden. ankla
gad för slarv vid utmyntningen av 
rundstycken (J-ören), för att ha smiilt 
silver utan att myntskrivaren och ver
deincn (övcrkontrollantcn fOr ädel
metaller) varit närvarande m. rn .-' 
Coyet klamde sig uppenbarligen ifrån 
anklagelserna med hedern någorlun
da i behåll. eftersom han bara en 
vecka senare, den 27 april 1624. fick 
uppdraget au igångsälta kopparmynt
verket i Säter, Det verkar emellert id 
som om Coyet parallellt hade kvar 
myntmästarbefauningen i Stockholrn. 
l det ovan nämnda räucgångsproto
kollet namnges ej mynt mästaren. men 
Coyet befann sig i Stockholm bl. a. 
den 7 augusti 1624. då han inför råd
husditten klagade över några hant
verkare som inte kunde fä klan "ccn 
hoop metd saxar, som skall klijppas 
det koppar mynuet. som till klijppin
gcr myntes skall".4 Dessutom klaga
dc myntskrivaren Daniel Hansson i 
december 1624 hos riksrådet Johan 
Skyuc, och anförde au myntmiistare 
Coyets hustru dels den 25 juni sam
ma år låtit bortfåra 8 -JO silverfat av 
Coyets eget smälta silver, dels den 30 
augusti uppviglat smedmästaren att 
ge skrodaren stryk fOr att han gjort 
rundstyckena r'.itt efter myntordnin
gcn!S 

Coyet ådrog sig emellertid missnö
je från sina överordnade även av and
ra skäl; den 27 augusti 1624 skriver 
kungen själv ett brev till mäster Gilius 
och klagar över att upprättandet av 
myntverket i Säter inte gick enligt pla
nerna. Kungen varnar Coyet, att han 
hoppas komma upp till Kopparberget 
inom fyra veckor och då skall han 
"således låta nypa eder i örat. att l 
skolc veta komma Oss ihåg".6 Coyet 
brist på organisationsfOnnåga - och 
kanske även hans fiffel - ledde till 
att han år 1627 ersattes såsom mynt
mästare i Säter av Markus Kock. 
Myntningen i Stockholm låg då nere 
sedan år 1626. och år 1629 emigrera
de Coyct till Ryssland.' 

Hiindelserna vid myntverket i 
Stockholm år 1624 sammanfåll med 
en del nyheter inom myntv'jsendet. l 
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avsikt au stimulera handeln fick eu 
antal städer rätt att slå egna mynt, 
dock efter samma skrot och korn som 
rikets mynt. Sålunda tick Göteborg 
redan i 1619 och 1621 års privilegier 
mynträtt, men det dröjde till 1623 
innan någon myntordning utfärdades 
fOr staden. 8 Samma år fick Henrik 
Funcke en fullmakt att uppräua ett 
myntverk i Kalmar, och i Reva! hade 
man än.da sedan år 1620 präglat l· 
ören.9 Ar 1625 fick dessutom staden 
Norrköping tillåtelse au prägla två· 
och ettören. 1o Myntningen kom ej 
igång förrän under följande år. och 
omfattade då endast l-ören (fig 6). 

Det visade sig dock inom kort att 
städerna och/eller deras myntmästare 
inte f6ljde foreskrifterna om myntens 
vikt och halt. Den 14 januari 1626 av
hölls en provvägning inf6r riksrådet 
av ett antal olika myntverks pr'.iglin
gar.11 Yerdeinen David Fredrik von 
Siegroth och myntskrivaren Daniel 
Hansson hade med sig dels ett antal 
kopparören, "som var med tryckever
ket (valsverket) pregatt uthi Nykö
ping'". dels silverören från Stock
holm, Kalmar, Göteborg och Revat. 
Samtliga myntslag befanns vara för 
lätta i förhållande till myntordningen. 
Orsakerna till detta missförhållande 
diskuterades inom riksrådet, och i 
punktform framhölls att " 1. Först in
gen inspection skedt. 2. Ingen befal
ningh schriffteligen uttgången. 3. Är 
allenast en werdein varidt öfver Ri
ket"'. Man insåg således att kontroll
möjligheterna varit alltfor begränsa
de. Riksrådet nöjde sig emellertid 
med att ånyo utfärda en myntord n i ng, 
myntmästarna till efterrättelse.11 De 
allvarligaste avvikelserna från vad 
som föreskrivits av centralmakten sy
nes dock ha ägt rum vid myntverket 
i Kalmar. Som nämnts fick Henrik 
Funcke år 1623 fullmakt att upprätta 
ett myntverk där. Funcke kom för
modligen från en sachsisk myntmäs
tarfamilj och tjänstgjorde vid Köpen
hamnsmyntet, innan han år 1617 blev 
anställd vid hertig Johans myntverk i 
Söderköping.IJ 

Myntverket i Söderköping avveck
lades efter hertigens död den 15 mars 
1618, men vi vet ingenting om Func
kes lortsatta karriär innan han får sin 
fullmakt år 1623. Den innehöll före
skrifter om att mynta tvåören efter det 
skrot och korn, som gällde under Karl 
IX:s tid. För detta privilegium skulle 
Funcke till kungen utbetala tvåtusen 
daler per år. 1~ Tvåören med årtalet 
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Dera/j al' tritsnill. ulfort dr 1637 m• Henrik Keyser. l"ilkct 1-i.mr Riddarholmen (namnet 
forekommer f f g. 1638. tidigare kallad Grtlmrmkelwlmen) . .redd från Södennalm. 

Pd /ro/mens ästra del. närmast den siJdra stranden. ligger Johan Sparres hus med rtt
skjutande tmpphrtS åt os ter. Huset lrade byggts på den tamt som Sparre erhöll i gå1Y1 den 
20 tfecember 1628 av Kungl. Maj:t. oclr som kallades '"mymetomten·: f?etl bejimliga 
lll)?llverksbyggnaden revs sdkcrt av Sparre. Norr dtimm syns 11a1'l'in till Ake Axelssom 
/rus, och (fnmtlite längre norntt kors,·irkeslwset ptl Åke Totts tomt. Tott flinYirvade gårt/1'11 

år 1633 a1· Gilius Coyet d. y. 

1623 finns också bevarade (fig 3). 
Funcke besvärade sig dock snart hos 
Kammarkollegiet, och anförde att det 
inte var lönsamt att bedriva myntnin
gen - med hänsyn till avgiften om 
2 000 daler årligen - med mindre än 
att han fick tillstånd att även mynta 
rundstycken (l-ören). Den 26 janua
ri 1624 svarade Kammarkollegiet på 
Funckes framställan, och meddelade 
att därest Funcke erlade 3 000 daler 
årl igen, så skulle kollegiet tillse att 
K. Maj:t utfärdade tillståndet. Vidare 
skrev kollegiet att de mynt som Func
ke pr'.iglade, skulle "med en särdeles 
stämpel åtskilja edert ifrån det andra 
myntet". På Kalmarmynten skulle an
tingen vasen eller lejonet utbytas mot 
Smålandsvapnet, "som är ett lejon 
med en spänd stålbåga", och i om
skriften skulle Kalmars namn ingå. 

Det märkliga är emellertid, att det 
existerar l-ören med årtalet 1623, vii-

ka måste ha utgått från myntverket i 
Kalmar. Dessa mynts motivval (vase/ 
lejon) och inskrift (MONETA NO· 
VA/REGIS SVECIAE) ansluter sig 
helt till dc samtida Stockholmsmyn
tens, men upptill på åtsidan återfinns 
ett litet hjiirta med en glödghake (eu 
myntverktyg) . Detta måste röra sig 
om Henrik Funckes myntmästarmär
ke, då samma tecken återkommer på 
såväl 2-örena 1623 -25 som l-örena 
1624-25 från Kalmar. 

Myntet uppmiirksammades av Hen
ryk Bukowski vid katalogiserande! av 
Astley Lcvins samling inför Bukow
skis auktion nummer 88, 1894 (Iot 
1316, ' 'Kalmar?"). l en not till be
skrivningen av Anteils exemplar näm
ner fOrfattaren att det är "sannolikt att 
detta öre är slaget i Kalmar" - trots 
detta upptogs varianten bland Stock-
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holmspr'.iglingarna. 15 De fem exem
plar som förf. haft tillfålle att granska 
i original eller via avbildning iir präg· 
lade med tre olika par stampar. Detta 
gör det osannolikt att mynten tillkom
mit på prov eller av misstag. Tviirtom 
så indikerar det att myntningen av 
dessa "olagliga" ettören varit tämli· 
gen omfattande. Som nämnts så hade 
ju Funcke inget tillstånd att mynta l· 
ören rorrän i början av år 1624, och 
då skulle dessa klan och tydligt forses 
med myntortens igenkänningstecken 
och namn. 

Ett unikt l-öre från 1624. förvarat 
i Kungl. Myntkabinettet, uppvisar en 
annan avvikelse fr.in bestämmelser
na. Visserligen är myntortens namn 
(CIVITA CALMAR)utsatt, men lejo· 
net på frånsidan är ett folkungalejon. 
ej ett småländskt med armborst. 16 

Först på dc mera vanligen förekom
mande l-örena från 1624 förekom
mer detta lejon. Bland dc ··vanliga" 
ettörena från 1624 och 1625 från Kal
mar återfinns också exemplar med ett 
litet bitecken, liknande en lilja eller 
ett klöverblad, mellan lejonets tas
sar på frånsidan. Med kännedom om 
Funckes andra manipulationer är det 
inte otroligt att detta tecken markerar 
en särskild emission. med avseende 
på vikt eller halt. 17 

Vid mitten av år 1625 angav verdei
nen Hans Weil er myntmästare Funcke 
till riksrådet ror bedräglig myntning. 
Den 28 juli samma år tillskrev rådet 
Johan Skytte, vilken anmodades att 
kalla Funcke till Stockholm för att 
fOrklara sig. 18 Funcke var även närva
rande vid provvägningen den 14 janu
ari 1626. då ju inte bara hans. utan 
även alla andras mynt befanns vara ror 
lätta. Detta gjorde nog att Funcke kl a· 
rade sig helskinnad ur knipan: den 23 
januari avfattade nämligen riksrådet 
- utanför protokollet - sin ""Förkla· 
ringhut hi Mynttemestarcns ifrån Cal
mare Hindrich Funckz saak··. Det 
konstaterades bara att myntskrivaren 
och riksverdeinen befunnit Funckes 
rundstycken vara fOr lätta. ··och det 
inn för oss honom öfvervijsat"·. och 
saken hänsköts till Kungl. Maj:t får 
··ytcrligare förklaringh". Funcke blev 
hemförlovad och tilläts fortsfitta mynt· 
ningen. dock ej med hammare utan 
med ··tryckeverken··. dvs valsvcrk. 19 

En vecka senare utfårdade riksrå
det en ··Myntte ordningh. der effter 
Hindrich Funcke. Myntmester i Call
mar samdt Werdijn dersammastädes 
sigh aldeles rätta skole··. 
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Myntskrivaren Daniel Hansson vil
le emellertid inte alldeles släppa 
Funcke. l riksrådsprotokollet från 
samma dag - 30 januari - notera· 
des: "bevilljedes Myntmesteren ifrån 
Ca l mar ex protocollo sent (entia)'" 
med anmärkningen all på 24 rund· 
stycken "'funnos fyra öre över". Hiir 
inflikade emellertid Daniel Hansson 
all ··uppe vidh Saleberget är och fun· 
nidt Il öre för leua··. Funcke tick 
dock gå för den här gången.zo 

Den 18 april 1626 kallades Puncke 
ånyo till huvudstaden. denna gång 
tillsammans med myntmästaren i 
Norrköping. Vi vet ej vad som av
handlades vid deua möte. men det iir 
v'.il inte alldeles otroligt att nya var
ningar utdelades. Än drogs dock inte 
Kalmarmyntets tillstånd in, för den 13 
februari 1627 tick Funcke fcirnyad till· 
låtelse av Kammarkollegiet att priigla 
rundstycken i valsverk. mot en avgift 
av 2 000 daler årligen. 21 Samma år 
upphörde myntningen i Kalmar. Året 
innan hade den upphön i såväl Stock· 
holm som Göteborg. Norrköping och 
Reva!. Fram till år 1631 var det bara 
kopparmyntverken som var i drift. 
men dc gick å andra sidan för hög· 
tryck. Myntmästare Funckes vidare 
öden är dock okända. 

År 1633 ställdes en fråga i riksrådet 
hur man borde fårfara med tullarna. 
när någon kom med de gamla vita 
rundstyckena. vilka a,·lysts den 31 ja· 
nuari 1632. Clacs Fleming angav då 
orsakerna till varfor de ogiltigfOrkla· 
rats: de skulle ha hållit fyra lod i fint 
silver. men var inte ens 3 112-lödiga. 
vilket förorsakades av att det mynta
des på diverse orter. såsom Kalmar. 
Götebon.!. Revat etc.U Riksrådet sv· 
ncs följ;ktligcn ha tröttnat till ~ ~~1. 
när städerna/ myntmästarna inte ville 
hålla sie till eivna föreskrifter. trots 
upprepide reprimander. 

Ansökan. l London biet en falsk· 
myntare dömd all hängas. l sin 
nåde-ansökan anförde hand: "Jag 
har i hela min lefnad ej hängt hufvu· 
det, och skulle ej heller gerna vilja 
göra det efter min död. 
Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon 

Fi,~ l. SfDCKI/Ol.M. /lire 1624. E.t<•m· 
p/ar i Per-GOrall Carl.s.w11s samlillfl. 

Fig 2. REV,.IL. . l tirt• 1624. Primt i/go. 

Fig J KALMAR. 2 lirt• 1623. Pri1t1t l/flo. 

Fig 4. KALA·fAR . l tirc 1624. Primt 111111. 
Eremplar jrrl11 !J/. a. ;l/gårds (197711r 106) 
och Sclm1it~ (1989 liT 593) samt Alllikört'll.l 
auktion 10. 1991. nr 166. 

Fig 5. GÖTEBORG. /lire 1625. Exemp/nr 
i Per-Göran Car/sso11s .ramling. 

Fig 6. NORRKCJPING, l iire 1626. Priwu 
ägo. Emnp/ar jnl11 11/.tl. tllgcirtl.r (1977 w 
/08) och Schmit~ (1989 11r 595) somli11gor 
samt Amikörens auktio11 10. 1991. 11r 168. 

Fig 7. KALMAR. l lire 1623 med Hellrik 
Fu11ckes mymmflstarmlirke upptill ptl tlt· 
sidm1. Eremp/ar i Per-Görott Carlssom 
samling. M.mtet stift ptl A/i/ströms auktio11 
4. 1973 liT /65 (C. 0. A/g(lrtiS Slllllfill}l). 
darefler pti ;Jh/stn'"IS auktion ·12. 1990. 

Fig 8. Som fort•fitlt'llde. men oliÅa stmn· 
par. Exemplar i pri•·at iifiO. Myntet tir 
.wampidentiskr med stl1"til S\"l•nssons (SNI: 
mtktion /974 -12 · Q.I och Ah/ströms auk· 
tion 10. 1975 11r 75) som Allle/Is exemplar 
(;Jme/1 1936 nr 568). 

Fig 9. Som fljregåt'lldt'. men ofiktt stam· 
par. Oldenburgs rxrmp/ar (auktitml'tl 
1898 nr 12001. mtmrm i Kungl. M.WitÅa· 
bineun. Sto!"kholm (KMK). (Fiuo: Mats 
Peuersson. 1982}. 

Fi;: 10. KAL~·fAR. l öre 1624. me(/ fil/· 
kungalejoner i stlilll't for Smtlfands \lipen 
på .frci11sidmr. UmÅt t'XI'mp/ar i KM K. 

/'i.110 : Gabritl 1/i/dl'immd. -
Sf\T J · 9J 
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Axel Oxenstierna återkom till frå
gan i ett memorial den 8 oktober 
1633. Han konstaterade att skiilet till 
att en del av rundstyckena icke var 
"rätt slagne", var inte myntets eller 
förordningens skuld, ''uthan Mynte
mästarcns, Värdinen~ och deres som 
priviligierede ähre på mynträttighett". 
Han ansåg att de ansvariga personer
na borde ställas inför r'Jtta, och efter 
det att de befanns skyldiga skulle de 
"straffues uthan nåder tilll ijffuedt so
som falsarii monetae' '. Städerna i sin 
tur skulle mista sitt myntprivilegium 
samt dömas au betala böter om det 
befanns att de agerat försumligt.H 
Rådet synes dock inte ha agerat i frå
gan. 

Mot denna bakgrund är det inte 
märkligt att man känner ett visst med
lidande med myntdrängen Anders 
Eriksson, den ende av 1620-talets 
lagbrytare vid myntverken som fick 
plikta med livet för sina synder. 

Noter 
1 SST 1624-25 s. 147 ff och !55 f. 
2 Sc t.ex Nathorst-Böös 1973 s. 119f. 
3 Stiernstedt 1875 s 5 f. Myntskrivare var 

Daniel Hansson. verdein David Koht. 
Gilius Coyet d. y. var född i Stockholm 
(son till Gilius d. ä .. vi lken var mynt
mästare under Johan lll:s tid). Han ut
nämndes till myntmästare i Stockholm 
den 29 juni 1614. 

~ SST 1624-25 s. 123. 
5 Stiernstcdt 1875 s. 6 not 2. 
6 Stiernstedt 1863 s. 74 not l. 
7 Coyet hade av !Sar Mikhail Feodorovitj 

(Romanov) F.m löfte om att bli överste 
vid artilleriet. men blev bara styckgjuta
re. Han avled i Moskva år 1634 ; Elgcn
stierna Il. 1926 s. 38. Hans gård på Rid
darholmen fOrvärvades år 1633 av Åke 
Tott: Ellehag 1984 s. 67. 

8 Gamby 1941 s. 21. 
9 Sticrnstedt 1874 s. 41: 1878 s. 25. 

w Stadens första myntordning utfiirdadcs 
den 24 november 1625. Hel m frid 1946 
s. 85ff. 

Il SRP l. 1621 - 29 s. ! If. 
12 Den 30 januari 1626. SRP l. 1621-29 

s. 19. 
1.1 Jessc & Rasmusson 1963 s. 64. Helm

frid 1963 s. 119. l Södcrköping kom 
Funckc i konflikt med en annan an
ställd. Hans Nennc. Bl. a. anklagades 
Ncnne fOr att ej vara gesäll. utan en 
"fOrlupen mymdräng". Deras ömsesidi
ga anklagelser om torta l ledde - fOrut
om en domstolsprocess - till att Ncnne 
vid el! tillf<ille med vä rja i hand utma
nade Funcke på duell! 
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1~ Sticrnstcdt 1874 s. 41. 
15 Antcll 1936 s. 83 not l. Kmalog~:n fOr

fattades av L. O. Th. Tudccr på basis av 
uppgifter från T. G. Appclgrcn. 

16 Sveriges mynt 1977 s. 94 nr 95. Myntet 
var tidigare opublicerat. 

17 Carls\on 1991 s. 58. 
18 SRP l. 1621· 29 s. Il not 4. 
19 SRP l, 162 1-29 s. 18. 
lo SRP l. 1621-29 s. 19 och not 6. 
21 Stiernstedt 1874 s. 42. · 
22 SRP III. 1633 s. ISI. Avlysningen gällde 

"alltt Svenst mym. får ut han blotta kop
parpenningar och Rijkzdlr in specie. så 
vääl der i Räveli stadh och Esthlandh. 
som uthi heela Sverige" : SRP 11. 1630 -
32. s. 134. 

L' AOSB 1: l, 1633 s. 487. 

Källor 
AOSB = Rikskanslercn Axel Oxenstier
nas skrifter och brefvcxling l: l (Sthlm 
1888). 
SRP = Svenska riksrådets protokoll. l 
(1621 -29. Sthlrn 18i8) Il (1630-32. Sthlm 
1880). III (1633. Sthlm 1882). 

SST = Stockholms stads tiinkeböcker från 
år 1592. XIV (1624- 25. Sthlm 1979). 
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Sticrnstedt. A.W: Om myntorter. mynt
miistare och myntordningar i Sveriges 
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Sveriges mynt: Ahlström. B: Ahner. Y: 
Hemmingsson, B: S1·eriges mynt 1521-
1977. Sthlm 1976. D 

Tronföljaren 
skänkte falska mynt 
J den Tessinska myntsamlingen fanns 
två anmärkningsvärda myntfalsarier. 
De ansågs under 1700-talet vara äkta 
mynt och betraktades som stora säll
syntheter. Det rör sig om svenska sk 
stormynt som bär årtalen 1504 och 
1507. För samlarna på 1700-ta1et var 
dessa mynt mycket intressanta, men 
vi vet numera, att Svante Sture aldrig 
lät slå några stormynt. De båda myn
ten är alltså fantasimynt och förebil
derna har möjligen hämtats från vis
sa av Gustav I: s Västerås- och stock
holmsören från 1528-1530. 

Dc två falskmynten hade skänkts 
till greve Carl Gustaf Tessin år 1750 
av tronföljaren prins Adolf Fredrik, 
som inköpt dem på en myntauktion i 
Hamburg. 

Li tteratur: 
Hildcbmnd. H .. Om dc svenska storrnyn
tcn. Målladsbladet 1888. 

Dubbel-carolinen 
av järn 

/W 

l Antikvitetsarkivets samlingar fanns 
ett märkligt falskmynt , nämligen en 
avgjutning i järn av en 4 mark eller 
dubbel carolin från år 1693. Myntet 
överlämnades som gåva till arkivet av 
assessorn Carl Hagelberg år 1751. 
Detta mynt hittades tillsammans med 
Oera liknande hos "masmästaren Per 
Carlsson i Dommen, vilken i Sken
ninge mark11ad med dylika Caroliocr 
betalt en ko. Därför dömdes han den 
28 Apr. 1748 ti ll Spöstraff; han an
sågs nämligen ha vetat, att mynten 
voro falska". 

l en tid då få människor kom i kon
takt med mynt i höga valörer var det 
kanske inte så märkligt att fårslagna 
människor gjorde fula försök. 1 w 
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l. Knpparm.\11/ som tmlig~11 prr1glats i Kii11Y1. 

Tanzanias mynthistoria 
Av Ian Wiselm 

Mynt har använts under myc
ketlång tid i det område som 
idag kallas Tanzania. Landet 

ligger vid Afrikas östkust och gränsar 
österut mot Indiska oceanen; norr till 
Uganda och Kenya; väster till Burun
d i, Rwanda och Zaire; söder till Mo
~ambique. Zambia och Malawi. 
Mynthistorien inleds med dc romers
ka kejsarmynt som handelsmän hade 
med sig till den afrikanska östkusten. 
Flera romerska skribenter niimner 
stadsliknande bebyggelse. t ex i när
heten av nuvarande huvudstaden Dar
es-Salaam. Exporten från dc östafri
kanska städerna/handelsstationerna 
till den romerska världen omfattade 
bl a elfenben. noshörningshorn. 
sköldpaddskaL palmolja. kanel och 
slavar. l utbyte fick den afrikanska 
marknaden mottaga redskap, vapen, 
glas m m. 

Under 1900-talet har det vid ett 
flenal tillfållen framkommit jordfynd 
av romerska mynt. Det första upp
märksammade fyndtillfället skedde 
när den brittiske kaptenen C. W. Way 
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wood år 1912 upptäckte ' 'ett fon om
givet av murar och med en areal av 
cirka 2 hektar" vid Pon Dunford, fyr
tio milnordost om Mombasa. Han liit 
sina infödda tjänare gräva på olika 
stiillen i dc översta jordlagren, och 
hade turen att finna bl a ett åttiotal ro
merska bronsmynt. 

Arkeologernas intresse iir idag stort 
för att genom utgr'.ivningar söka när
mare utröna hur bosättning, handel 
och sociala strukturer fungerade. 
Även svenska arkeologer är engagera
de i detta arbete. Ett problem sorn dc 
flesta forskare stöter på, när det gäller 
äldre fynd. är att fyndomständighe
terna ofta är mycket osäkra. Det kan 
därför varasvån att gå tillbaka till det 
första fyndsiiiilet och vara säker att 
man hamnat riitt. Forskamas främsta 
intresse har emellertid främst rön de 
arabiska bosättningarna och handeln 
med Nordafrika. l och med islams 
framviixt under fr'Jmst 700-talct fick 
befolkningen utefter Afrikas östkust 
nya influenser. Titt en början spreds 
läran till ambiska halvön. Mellanös-

2. Koppormy/Il frr!n Zan~ibar. 1880-w/et. 

tern. Nordafrika och Spanien. Det 
muslimska imperiet spred sig från 
Pyreneema till floden lndus. Uppen
bartigen intresserade de sig även för 
Östafrika - främst då som ett han
delsområde. Det finns i Tan1.ania en 
större mymskatt av importerade isla
miska mynt som pr'..iglats för abbasid
kaliferna i Bagdad. Skatten består av 
mynt från 800- och 900-talen. Nyli
gen har även hittats guldmynt som 
präglats av fatimidkaliferna i Egyp
ten. Dessa guldmynt är från 900- och 
JOOO-talen och iir hittade på ön 
Pemba. · 

I och med 1300-talet började den 
andm islamiska vågen: köpmän och 
sjöfarare som öppnade vägen for läran 
i det svarta Afrika och ända bon t il In
donesien. Nya riken blomstrade som 
sefevidemas i Iran, mogulernas i In
dien och ottomanernas i Turkiet. Det 
är nu som en rad arabiska bosättnin
gar kommer till stånd utefter ostkus
ten: Kitw·.t Kishvani. Ma fia Island. 
Zanzibar, Pemba och Kenya. -

lO J 



J. 7_\·ska Oswfrika . JJt'.ltl fnln 1890. koppar. 

.J. Tyska 0.fwjrika. mpit•frlln /897. :.i/l-er. 

5. Tyska O.<rafrika. 112 lu•l/pr frdn 1904. brons. 

6. Tyska Oswfrika. li.J mpil•frtln 191'2. si/1'1'1. 

7. Ty.rka O.<lt~frika. 15 mpia /rtln 1916. prag/m/ i gulcl i 7ilbora. 
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Staden Kilwa 
Det område som friimM tilldragit sig 
forskarnas intresse är Kilwa. Den 
marockanske forskningsrc,ant.lcn lhn 
Batuta (1303-77) beskrev Ki lwa (;\r 
1331) som "en av dc vm:kra~tc och 
bibt byggda städer i vii riden". Portugi
siska sjöll1rarc besökte Ki lwa vid bör
jan av 1500-talet och dc f:tnn staden 
bestå av "många vackra hus av sten 
och murbruk och e11 mycket viilordmil 
gatunät ... med vackert snidade och 
uuniirkt snickrade dörrar". Dc :trkco
logiska utgrävningarna har också bc
kräftm denna beskrivning. Från Kil
wa gick olika handelsleder mot det 
inre av A f rika. T ex vet vi all en han
delsled rörenade Kilwa med nordlin
den av Nyasasjön. 

Kilwa styrdes av den s k Shir:tt.idy
nast in. Den störsw skallen av mym 
från Shirazidynastin har dock inte hit
tals i Ki lw-d utan på Mafia Island. Den 
bestod av 570 mynt. Friimst priigladcs 
kopparmynt i Kilwa. men vi kiinncr 
iivcn till silvermynt. En europeisk re
senär berättar an dc gamla Kilw·.t· 
mynten fortfantode användes vid bör
jan av 1500-talet. En del av dc senare 
kopparmynten har inskrifter som vin
nar om influenser från mamclukcrna 
i F.gyptcn under 1300-ralct. 

Myntpriiglingen i Kil w.! har en lång 
och im ressant historia. men det mesta 
ii r fortfarande out rett. Många forskare 
- friimst engelska - har ägnat dem 
mycket möda och debanen har sedan 
1930-talet främst förts i The Numis
matic Chronicle. Kilw·as storhetstid 
upphörde med portugisernas ankomst 
till kuMcn. På sin första resa utefter 
östkusten kom Vascoda Gama inte in 
till Kilwa. Men Alvarcs Cabral sökte 
~kydd där år 1500. Fem år senare an
liinde D'Aimeida. På sin viig till Indi
en pa~sadc han på all br'Jnna Kilwa. 
Swden återhämtade sig och upplevde, 
efter an portugiserna hade försv unnit. 
en ny period av handel. Det avgöran
dc och det som till sist undcrgr'Jvde 
Kilwas och nästan alla dc andrJ stä
dernas välstånd söderut liings kusten 
var emellertid att handeln över Indis
ka oceanen ödelades. 

l Kungl. Myntkabinettets ~amlingar 
finn~ ett mindre antal bronsmynt som 
hittats vid Kil\\'ll. Dessa överlämna
des som gåva 1936 av den generöse 
donatorn Robert Robertson Grönwall 
från New York (det fi nns en runa över 
honom i NNUM 1937 nr 6. s. 278 ff) 
och har inventarienummer 21 240 i 
samlingen. 
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Mafia Island kan ha haft egen 
myntprägling. underställd furstarna i 
Kilwa. FrJmsta tecknet på detta iir att 
flertalet ''Kilwamynt'' har hittats på 
Malia Island. Det linns en miirklig 
fyndhistoria från Mafia . Under rörsta 
världskriget erövrade britterna 1915 
en tysk postering vid Kilindoni. strax 
norr om Kissiwani. Den lokale brit
tiske residenten. N. M. King. upp
täckte kort tid efter erövringen en låda 
med gamla mynt som låg på marken 
med en del av mynten kringspridda 
runt lådan. Lokalbefolkningen kunde 
beriitta att tyskarna och deras infddda 
soldater. s k askarikrigare. hade hittat 
mynten i jorden. När briuerna erövra
dc posteringen hade lådan med mynt 
slängts på marken. 

Ön Zanzibar 
På ön Zanzibar lär man tidigt ha 
framställt mynt och vi vet au både 
parthiska och sassanidiska mynt hit
tats på ön. 

Märkligare är kanske ändå fynden 
av kinesiska mynt. Stort är eu fynd av 
250 mynt från T'ang- och Songdyna
stierna. Dessa mynt hittades 1945 på 
fastlandet mitternot Zanzibar. Fynd
platsen heter Kajengwa. Upphittaren. 
Makame bin Mwalimu Mhadirnu. 
hiuade mynten. när han grävde i sin 
tr.idgård som var bemängd med kalk
sten. När han lyfte upp ett större 
kalkstensstycke upptäckte han att det 
var ihåligt och fyllt med mynt. 

Uppenbarligen skedde viss handel 
med Kina. Det är tämligen vanligt att 
man hittar kinesiska celadon- och 
porslinsskärvor i jorden. Zanzibar 
styrdes av portugiserna från 1503. 
men erövrades av sultanatet Oman 
1698. Under 1800-ta.let lär ön en 
självständig ställning. men det dröjer 
ända till 1882 innan sultanen av Zan
zibar ger ut egna mynt. De mynt som 
sultanen Bargash låter tillverka är av 
brons. silver och guld - alla med 
arabisk inskrift. Första omgången 
mynt präglades i Belgien vid mynt
\'erket i Bryssel. men den andra präg
lingen av enbart bronsmynt (med en 
konare inskrift) skedde år 1887 i Bir
mingham. Båda utgåvorna har på 
frånsidorna en avbildning av en ba· 
lansvåg. Motivet hade kopierats från 
1830 års utgåva av Bombaymynt som 
praglats för Brittiska Ostindiska kom
paniel. 

År 1890 blir Tanzanias fastland det 
tyska protektoratet Tanganyika eller. 
som det officiellt hette - Deutsch-
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8. Briniska Oswfrika. l 'hilli11g /9-18. ko[IJiflr-llic ·l.el. 

9. Briui.fka 0.1111[ri/..a. 10 <"<'Il/J 19-19. /mm.,, 

JO. Briuisklt Oswfri/..tt, 50 ce111s 1960. /..oppar-llic/..el. 

/J. C(IS/ .4frica (1'/il'f Sji/II'Sf(illt/ig/rt'lt'll), /Q C'('fl/1 /C}(j.l, /mUL\. 

Ostafrika. Det tyska inflytandet går 
dock tillbaka till 1884. Detta år hade 
greve Behr-Bandelin och Karl Peters 
bildat eu sällskap som hette "Gcsell
schaft fiir deutsche Kolonisation". 
Tyska afffi rsmän och kolonisatörer 
reste till bl a Östafrika. Sedan Tyska 
riket hjälpttill med att slå ned ett infö
dingsuppror 1888 inom kompaniets 
område. övertog Tyskland 20 novem-

ber 1890 hela förvaltningsansvarct. 
Kompaniet övergick till att bli ell pri
viligierat handelsfdretag med stora 
plantageanliiggningar. Kompaniet 
fick även riitt ighet att prägla egna 
mynt. Man lät prägla bronsmynt -
pesa (picc) - och ~i Iverrupier för cir
kulation inom territoriet. Mynten 
präglade~ i Berlin och bär den kej~cr--
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12. Tanumia. 5 stmti 1966. brons. 

13. Tan:;ania. 20 semi 1966. nirkrl-mtlssing. 

14. Tan::ania. 50 semi 1966. koppar-nirkel. 

15. Ttm:.ania. l shilin;:i 1966. koppar-nickel. 

16. Ttw::.mria. 5 slri/ingi 1980. koppar·nil"kl'l. 
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liga tyska örnen. Texten på mynten är 
på både tyska och arabiska. Rupie
valörerna visar på åtsidorna kejsar 
Wilhelm Il iförd kyrassiärhjiilm. På 
frånsidorna finns kompaniets vapen
sköld. 

Den kejserliga regeringen övertog 
riiuen au prägla mynt år 1904. Samti
digt infördes decimalsystemet med 
100 heller på en rupie. Mynt i valörer
na 1/2, l . 5, 10 och 20 heller präglades 
i Berlin och Hamburg. 

År 1908 tillverkades iiven decinwl
mynl för användande på ön Zanzibar. 
Briuiska och belgiska styrkor invade
rade Tyska Ostafrika under första 
världskriget och störde därmed till
gången på tyska kolonialmynt. Kriget 
blev mycket långt och tyskarna och 
deras askarisoldater övergick till ge
rillakrig. Faktum är all kriget fortsalle 
en tid efter det au fred slutits i Euro
pa. För all i någon mån klara av bris
ten på myntlättyskarna priigla en sär
skild krigsutgåva beslående av ell 
bronsmynt i valören 5 heller och ell 
guldmynl i valören 15 rupier. Deua 
skedde 1916 i provinsstaden Tabom. 
Guldmynlel avbildar på frånsidan en 
vacker elefant. Efter kriget övergick 
kolonin till all bli ell brilliskt mandat
territorium och mynl som präglats för 
British East Africa (Kenya) började 
cirkulera. Mym tillverkade av East 
Africa Currcncy Board användes 
iinda fmm till all Tanganyika blev 
sjii lvstiindig republik 1962. Mynten 
k:1llades cenl och shilling. Följande år 
vann sultanatet Zanzibar självständig
het. men när sultanen stönades 1964 
fOrenades ön med Tanganyika. Det 
nya landet kallades United Republic 
of Tanzania. 

Tanzanias första mynt utgavs 1966. 
Man behöll valörerna cent och shil
ling, men döpte om dem till semi och 
shilingi - deras namn på swahili . 
Mynten visar på åtsidan presidenten 
Julius Nyereres ponräll. På frånsi 
dorna finns frihetens fackla. Under 
senare år har jubileumsmynt av både 
silver och guld utgivits. 

Mer all läsa 
Chinick. H. N . . On the Chronology and 
Coinage of the Sulmns of Kihv.~. nu• Nu
mismatic Chronicle. London 1973. s. 
192-200. 
Crawford. J. R .. The Medieval Coinagc of 
the East African Coast. Seahl''s Cain & 
Medol Bulll!tin . August 1968. 's. 277-81. 
C ribb. J. m n. 77re Coirr 11//(IS . London 
1990. 
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Davidson, B .. s~nrt forntid. Beriiile/sen 
om Afrikas glömda historia. Stockholm. 
Davidson, B. , Smrr prolog. Spelöppning i 
Afrika 1400-1900. Stockholm 1963. 
Davidson, B.. Afrikas historia . Halmstad 
1971. 
Freernan-Grenville. G. S. P .. Coinage in 
East Africa before Portugese timcs. 77re 
Numismaric Clzronicle. London 1957. s. 
151-79. 
Freeman-Grenville. G. S. P., Numismatic 
Evidence for Chrono1ogy at Kilwa. 77ze 
Numismaric Chronicle, London 1978. s. 
191-96. 
Graudenz. K & Schindler. H-M., Die 
dewschen Kolonien. IOOJalzre Geschichte 
in Wort, Bild und Kar/e. Munellen 1984. 
Meinhardt. G.. Die Geldgeschichre der 
elzemaligen deursclzen Schwzgebiere. 
Deursclz-Osrafrika. Vol. 4. Göttiogeni 
Donmund 1961. 
Miller, J. L. 77ze Spice Tmdeofrlze Roman 
Empire 29 BC - AD 641. Oxford 1969. 
Parsons, H. A .. 77ze Colonial Coinages of 
British Africa with the adjacelll Islands. 
London 1950. 
Ruparel. l J. , The Emergency Coinage of 
German East Africa. Pan l: Tabora sovc
reigns. Numismarics /memational. nr 10. 
1974. s. 297-300. 
Sitwell, N. H. H. , Omside the Empire. 
77ze World the Romans knew. London 
1986. 
Walker. J., The History and Coinagc of the 
Sultans of Kilwa. 77ze Nzunismaric Chro
nicle. London 1936. s. 43-81. 
Wheeler. M .. Rom lilanfor imperiet. Han· 
dels1'dgar och kulwrfiJrbindelser. Stock
holm 1956. D 

Rysk numismatik 
Serien "Earl y States of Eastern Euro
pe'' (Moskva 1978-), på ryska med 
~-ngelsk sammanfattning, behandlar 
Osteuropas tidiga historia med beto· 
ning på Rusernas rike. Det finns två 
huvudtema: social och politisk histo
ria , inklusive bildandet och utveck
lingen av den gammalryska staten 
och relationerna till Västvärlden och 
Orienten l Asien. 

Eftersom de flesta andra serier nu 
har upphört au publiceras (inkl. den 
numismatiska) medan nya fynd och 
tolkningar tillkommer är det önskvärt 
att presemem de senaste resultaten 
från studier i gammalrysk numisma
tik i den kommande volymen i serien. 
De större bidragen ti ll volymen be
handlar uppkomsten av det gammal
ryska viktsystemet och dess relationer 
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17. 7im:tmia. /O .rhilingi 1989. koppar-nickd 

18. 7im:tmia , l slzilingi 1989. koppar-nick('/. 

19. 7imuznia. 5 shilingi 1989. koppar-nickel. 

till bysantinsk och arabisk metrologi; 
uppkomsten och utvecklingen av de 
gammalryska silverbarrerna tillsam
mans med en publikation av grivnor
na i Burgeskatten från Gotland; Vol
gabulgariska efterpräglingar av isla
miska mynt; publiceringar av nya 
skattfynd från norra och västra Rus 
(med illustrationer). 

Volymen omfattar 300 sidor i ma
nuskript samt JOO planscher och be
räknas utkomma under 1995. Priset 
är preliminärt 30 US$. Vid bestä ll 
ning före J oktober 1994 är priset 25 
US$. Serien "Earl y States of Eastern 
Europe" ges ut av Institute of Russian 
History, Russian Academy of Scien
ces. Ul. Dmitriya Uljanova 19, 117036 
Moskva. Fax +7-095-4349012. 
OBS! Vid beställning per f ax ange 
även "Box 68" vid adressen. 

bmelull/sftirteckning 

l. Naz.arcnko, A. Y. (Moscow). The 
Origins of the Old Russian grivna 
weight-systcm. 

2. Kotljar, N. F. (Kiev). The moneta· 
ry grivnas of the North-Russian 
type and the hoard from Burgc, 
Gotland. 

3. Fomin , A. Y. (Moscow). Volga
Bulgar imitations of lslamic silver 
coins. 

4. Janin, Y. L. , Gaidukov P. V. (Mos
cow). The hoard of dcnarii from 
Novgorod. 

5. Rjabtsevich , V.M. (Minsk). New 
hoards of lslamic coins in Belarus'. 

6. Melnikova, E. A. (Moscow). Graf
fiti on lslamic coins from collecti
ons in the Ukraine and Belarus'. 

Elena Melnikova 
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Grekiska mynt: beteckningar och värderelationer 
Av Gerhard Miksche 

I nnan den antika myntpräglingen 
fOrenhetligades under Roms över
höghet var själva valörbeteckning

en av ett mynt ej tillräcklig för en 
exakt värdeangivelse. Det krävdes 
dessutom en specificering av myntfo
ten enligt vilken myntet pr'.iglats. 

Som exempel kan man ta dc tetra
drachmer, som under flera århundra
den myntades i Aten. I inskriptioner 
brukade sådana mynt betecknas som 
attiska (myntfot) tetr.tdrachmcr (va
lörbeteckning). Detta är i och för sig 
en generisk beteckning och passar 
även in på andra städers tetradrach
mer, som pr'.iglats enligt attisk mynt
fot, exempelvis tetradrachmerna från 
400-talets Syrakusa och andra siciiis
ka städer. Mest sannolikt är dock att 
man i allmänhet med auiska tetr.t· 
drachmer avsåg just tetradrachmerna 
från Aten. 

Det användes också mera folkliga 
beteckningar. För tetradrachmema 
från Aten känner vi till beteckningen 
"ugglor" (därav det kända talesättet), 
som syftar på frånsidans myntbild, el
ler ''pallades", syftande på åtsidans 
bild av Pallas Athena. Liknande spe
cifika. mer eller mindre lokalt använ
da namn. torde ha funnits fOr många 
andra grekiska mynt. Men de flesta av 
dem är okända. 

Till skillnad från vår tid fanns i den 
antika världen ett i grova drag enhet
ligt system för angivelse av eu mynts 
valör. Det exakta värdet för ett mynt. 
exempelvis en drachma, varierade 
som sagt beroende på den myntstan
dard (myntfot), enligt vilken myntet 
pr'Jglats. Värdet fOr en mynt i en me
tall, d v s guld, silver eller en guldsil
verlegering, elektron. bestämdes en
bart av dess metallvärde. Stampen ga
rantemde halten och vikten, ej värdet 
i sig. En attisk drachma med hög sil
verhalt och en vikt av ca 4.4 g var så
ledes mindre värd än en på persisk 
standard baserad drachma med en 
vikt av ca 5.6 !.! och mera värd än en 
drachma enlii!'t korintisk standard 
med en vikt a; knappt 3 g. 

I analogi till dagens förhållanden 
var i en stadsstat endast lokala mynt 
gångbara. d v s accepterade som offi
ciellt betalningsmedel. Yrket som va
lutahandlare fanns redan på den tiden 
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Fig J. Krera:Gortyn Efter 200 f Kr. AE. isrsidan: liät::en'iint Apollnlnmulml'd la~:N· 
krans. frånsidan: 7]ur i mifallssriillning tir l'iimrer. omgi1·err a1· e11 kmn.v;rQI'TYNJnN. 

Vikt 6,35 g: Srämpelsriillning 5:00. SNG Swederr Il. 1750. 

och torde ha varit nog så inkomstbrin
gande; men just i deua fall vet vi från 
någm inskriptioner, att statsmakten 
kontrollerade växlingen av olika valu
tor och beskattade den. 

Basen fördena system av värderela
tioner är viJ..'lcnhcten mina med ett ur
sprung i mellanösterns viktsystem. 
som tillkom långt före tiden för 
myntpräglingens början. 

Undantagen fanns i utkanterna av 
den grekiska världen, främst i Italien 
och på Sicilien, men också i vissa om
råden kring Svana havet och i per
serriket. 

Värderelations-/viktsystemet har 
fyra enheter (nominaler). vars inbör
des förhållanden f ramgår ur följande 
tabell: 

mlent l 
mina 60 l 
drachma 6 000 100 l 
obolos 36 000 600 6 

Beroende på den aktuella myntfo-
ten kunde en dmchma väga mellan 
omkring 2 och 6 g. ViJ..'len fOr en mina 
var således minst 200 g och dänned 
mångfalt högre än vikten för antika 
(och även nutida) mynt i ädelmetall, 
som i allmänhet väger mindre än 20 g. 
Sålcdes användes minan och talenten 
enban som räkneenheter för au ange 
stora belopp. 

Multipler och fraktioner angavs ge
nom an förse de enskilda nominaler
na med motsvarande prefix: 

dodeka- 12 tetra- ~ 
deka- JO tri - 3 
okta- 8 di- 2 
hexa- 6 trihcmi- 3/2 
penta- 5 hcmi- 1/2 

Ytterligare underdelningar. for vil
ka beläggen emellenid nästan uteslu
tande kommer från Aten, utgår från 
1/4 obol. tetanemorion ("fjiirdedel"): 

tritetartcmorion 3/4 obol 
trihemitctancmorion 318 obol 
hemitetartcmorion 118 obol 
(någon gång även tritartemorion o s v) 

Den minsta valören, hemitetanc-
morion, har i attisk myntfot en vikt av 
knappt ett tiondels gram. Den högsta 
enligt denna myntfot präglade valören 
var dekadrachman med en vikt av 
omkring 43,5 g. Värde/viktförhållan
det mellan dessa båda ytterligheter är 
l :480. För vår 50-öring och l 000 kr 
sedel är det l: 2 000; innan sedlar in
fördes var spännvidden mellan den 
högsta och lägsta valören i samma 
metall emellenid betydligt mindre. 
Dekadrachman var sannolikt ett ej fOr 
normal cirkulation bestämt mynt och 
pr'.iglades vid sällsynta tillfiillen. vil
ket också minskar spännvidden mel
lan y uer! igheterna i valör. 

l samband med bronsmyntens in
fömnde tillkom chalkon ("av kop
par") som r'dkncenhct, men sannolikt 
med geografiskt starkt varierande 
värderelation till silvem1ynten. även 
om det i de skriftliga kä llorna anges. 
att åtta chalkoi motsvarande en hemi
obol silvermynt. Med få undantag 
hade bronsmynten endast ett fiktivt 
värde som. på samma sätt som hos 
våra egna mynt, garanterades :w sta
ten. När en mynton började pr'Jgla 
bronsmynt. upphörde präglingen av 
dc små valörerna i silvem1ynt. som 
bronsmynten var avsedda att ersätta. 
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Ett beliigg för detta är eu bevarat 
dekret från staden Gonyn på Kreta. 
troligen från 200-talet f. Kr.: 

Ett beslut av staden genom omröst
ning i närvaro av tre hundra (medbor
gare). Bronsmynt, som s taden har 
sörjt för, skall användas och s ilverobo
lerna skall ej tagas som betalning. 
Och om någon tar dem som betalning 
eller vägrar att ta emot bronsmynten 
eller sälja produkter för dem, skall han 
betala fem silverstaterer ... .. . 

.• r fig l visas etl sådant bronsmynt 
fmn Gortyn och i fig 2 en för betal
ning av böterna (och annat) avsedd 
stater. Båda finns på Kungl Myntkabi
nettet, som emellertid inte har någon 
obol från Gortyn i sin samling. 
Obolerna 1 är i dag mycket sällsynt;. 
medan staterer och andra högre valö
rer är förhållandevis talrikt bevarade. 
Troligen speglar dena på intet sätt den 
dåtida myntcirkulationen, utan är ett 
resultat av att större valörer lämpade 
s1g bäst för tesaurering. 

Detta värderelationssystem tilläm
pades var för sig på guld- och silver
mynt. Värderelationen guld/silver 
kunde fluktuera, vilket förmodligen 
ställde till en del besvär. Under a~ti
ken höll sig värderelationen mellan 
omkring JO: l till 15: l; silver var allt
så mycket mera värt i förhållande till 
guld än idag. 

Vanligt förekommande är avvikan
dc uttryck för standard- eller referens
valören i en myntserie, exempelvis 
stater ("enhet; standardmynt '') eller 
nom[m}os ("det som gäller av hävd el
ler _genom lag''). so~ oftast, men ej 
allud. motsvarande en didrachma. 

För elektronmynten fr.in Mindre 
Asien , där standardvalören brukade 
betecknas stater. användes bråkbe
teckningar för att ange olika valörer, 
såsom trite (tredjedel), hekte (sjätte
del), hemihekte (tolftedel). I några 
fall synes endast de mindre valörer~a 
~en ej själva stateren, ha präglats: 
Aven andra beteckningar !!år att finna 
i inskriptioner, av vilka endast nåora 
skall nämnas: kitharephoroi (dra~h
mer en] igt en lokal myntfot från ett 
antal lykiska städer med bilden av 
musikinstrumentet kithara). stepha
nephoroi (något viktreducerade atlis
ka tetradrachmer med en krans, ste
fane, på frånsidan) och cistophoroi 
(kistoforer; tetradrachmer med en 
lockförsedd behållare, cista, ur vilken 
ormar ringlar fram, baserade på en 
drachma med en vikt av ca 3,2 g). 
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Fig 2. So!n föregåelide. Ca 3001280-70 
f K1; AR. Alsidan (1·isas ej): Europa si/lan· 
de 1 e/l träd. bakom hem1e en öm. Fnlnsi· 
dan: 7]ur stående åt höger med bakåll'iilll 
huvud, nedanför en fisk. 

tginetisk stater (något l'iktreducerad): 
1'ikt 11.56 g; Stämpelstii/lning 10:00. SNG 
Sweden Il, 1747. 

Svårigheten att åsäua enskilda gre· 
kiska mynt rätt be<eckning beror på 
att mynten normalt saknar valörnngi· 
velse och att de relevanta skriftliga 
källorna är fa och i vissa fall motsä· 
gande. Därför hittar man i den mo· 
de rna numismatiska l ilieraturen. och 
icke minst i auktionskataloger. varie
rande beteckningar för ett och samma 
mynt. Om man är osäker på vilken 
myntfot ett visst mynt baserar sig, är 
det således bäst att avstå från valömn· 
givelsen och nöja sig med att ange en
bart vikten och myntmetallen. 

I numismatiska handböcker av
handlas dessa frågor på ett tyvärr ofta 
fragmentariskt eller oövcrskådl igt 
sätt. För vidare studier och littemtur· 
referenser hänvisas den intresserade 
läsaren i första hand till översikts
verket Alllike Numismatik av R 
GöbJl>. o 

1 Se e.~empelvis SNG France. Bibliothe
que Nationa.le; Coli. Delepierre. nr 
2 395. AR. Atsidan: högervänt tjurhu· 
vud. Frånsidan: vänstervänt 1..-vinnohu
vud (Europa). Vikl 0.80 g. 

2 I t\'å volymer. Bauenbcrg. Miinchcn 
1978. Kan beställas från Spink & Son. 
London: GBP 95:00 + porto. 

Gäldstugan. 
Det i Egypten var ett skick, 
Att den som dog i gäld begrafning 
icke fick. 
Vi christna bättre lagar halva: 
Vi gäldenärer Jetvande begrafva. 
Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon 

Barmhärtighet 
mot djuren 
Djurskyddsi{)rcningar som "hafva till 
iindamål att friimja en mild behand· 
Ii ng af djuren .. :· (Nordisk familje· 
bok 1907) initierades i Sverige av lek
tor A. L. Nordwall i Striingniis. Han 
~ar den förste som förde djurskyddets 
tdecr på tal i en artikel i "Pedagogisk 
tidskrift" år 1866. 

År 1869 instiftades den tOrsta ~{)re · 
ningen för djurens skydd av professor 
A.W. Malm i Göteborg. Han kallade 
den Småfåglarnas l'iinnl'l: Ett flerta l 
föreningar instiftades under de följan
dc åren. Prinsessan Eugenie var en av 
initiativtagarna till den år 1882 bil· 
dade föreningen Nordiska samfundet 
till bekämpande af det vetenskapli
ga djurplågeriet. Samma år bildades 
Djurl'ännernas nya förening i Stock
holm. 

Syftet var att påverka - framförallt 
ungdomar - genom att sprida bro
schyrer, ha diskussionsaftnar. kurser 
och dela ut belöningar av olika slag. 
Så småningom blev målet fOr före
ningarna att genom lagstiftning mot
verka djurplågeri . 

I Kungl Myntkabinettets samlingar 
finns en ensidig medalj i vitmetall, 42 
mm i diameter (SHM/ KMK 28 902). 
präglad för Djurvännernas nya för
ening. På medaljens mittparti under 
ett enkelt växtornament står devisen 
BARMHERTIGHET Maf DJU
REN. Föreningens namn DJURVÄN
NERNAs NYA FÖRENING iir skri
vet utmed kanten och avslutat med ett 
enkelt växtornament. Medaljen är en
kelt utförd och kan möjligen ha utde
lats som belöning eller försålts till 
förmån f<ir föreningen, kanske för att 
finansiem kurser, skrifter och belö-
ningar. 

M~dalj präglad for Djun'iinnrmas nya 
flimring. Foto: RIK [010. 
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200-åriga krigsutmärkelser - till jubileet 
Av Leif Påhlsson 

E
li 200-årsjubilcum. som inte 
bör lämnas obeaktat , var nyli
gen aktuellt . Under 1788- 90 

års ryska krig tillkom ej mindre än tre 
olika krigsutmärkclser. nämligen dels 
den 23 juni 1788 en ny värdighet uti 
Sv'..irdsorden under namn av Riddare 
medstom korset (fig. 1), dels den 28 
maj 1789 silvermedaljerna För wp
perhet iflilt ochfor tapperhettill sjiiss 
(fig. 2 a-b). och dels - genom en 
kungörelse av H. K. H. Hertigen och 
Storamimlen (sedermera Carl XIII) 
- den 18 juni 1789 ell fortjänsuecken 
för "Utdelande ibland Flotums Såra
de och 7bppraste Stridsmän , hvilkt• 
synnerligen distinguerat sig ·· (Ii g. 3 
a-b). Statutema för sistnämnda är se
nast avtryckta såsom bilaga l till min 
uppsats .. Svenska krigsdekor.Hioncr ... 
Meddelande XXXXI- XXXXII Arme
museum 1980-82. Stockholm 1984. 
s. 216-7 (jfr hänvisningar tilltidigan: 
behandling i not l på s. 213). 1 

Vår särskilda krigsorden. de båda 
(sedan 1814) riddarvärdigheterna med 
stor..t korset av Kungl. Svärdsorden. 
fOrfallningsrcglerades senast i 1952 
års ordensstadgar (fastställda den 22 
mars). 44- 48 §§ 2• Därvid ändrades 
den tidigare beteckningen .. riddare 
med Sv'..irdsordens stora kors av and m 
klassen·· till enbart "riddare med 
SO:s stora kors .. i konsekvens med 
vad som samtidigt fi'iretogs beträf
fande dc fredstida kommendörs- och 
riddaregradema. J Det må ifrågasiit
tas. huruvida ej i dena fall i stället 
åstadkommits en oklarhet, eftersom 
'"riddare med SO:s stora kors .. iförs
ta hand bör uppfallas såsom en sär
skild kategori eller avdelning inom 
orden . i sin tur uppdelad i två klasser: 
en återgång till tidigare tilliimpad ter
minologi därvidlag bör således mr 
undvikande av tvetydighet ske. i syn
nerhet som någon utniimning enligt 
1952 års stadgar aldrig ägt rum. 

Riddarna med SO:s stom kors ha 
presentemts i dels kapitlet .. Hjällar
nas hederstecken .. i Henning Stålha
ne. En misslyckad kungamiddag. 
Stockholm 1937. dels en riddarlängd i 
Karl Löfström. Sveriges riddarmrl
nar. Stockholm 1948. standarduppl. 
s. 547- 551 (text s. 307- 13). Det se
naste bidraget till värdighetens histo-

l OH 

J. Dn m· Carl XIV Jolran bu mo · s 1"{1rdl'l ··(dO<·~ i \"t'rkliglrt'tt'll bur('/ med spttsm ttppåt} 
som ritldare m· KttiiJ:I. Sw1rrlscmll'n.r swro kors l :a klasse11. 

Flirmi11~~ml. l..ilrttst~ammare11. 

ria är av den amerikanske ordensfor
skaren L. Richard Smith. Redondo 
Park. CAI .. i artikeln "'The lore of the 
little swords"', Tite Medal Collectm: 
Official publication of Tite Orders 
and Medals Society of America. 
35: Il. November 1984. ~. l. 15-21. 
och 36:6. June 1985. s. 12- 22. vari 
även meddelas vissa kompletteringar 
och riittelser till Löfströms längd. • 

Fastiin insignierna nyti ll verkade~ 
infiir utn;imningen av dåvarande flilt 
marsktllkcn. sedermera marskalken 
av Finland fri herre Gustaf Manncr
heim ti ll riddare med Svärdsordens 
stora kors av f()rsta klassen år 1942. 
har miirkligt nog endast tidiga 
1800-talsinsignicr avbildats i efterföl
jande standardverk såsom Löfströms 
ovannämnda (s. 323 och 325). Arvid 
Berghman. Nonfiska riddareordnar 
och dekomtimu·r. Malmö 1949 (s. 
165). och Fredrik Löwenhielm. 
S1·enska on/nar och medaljer, Stock
holm 1987 (s . 25). Dc synas endast -
med vissa undanwg - ha avbildats 
tillsammans med nyhetsnotisen i sam
tida dagspress.~ "Andra klassens"' 
bröstdckoration. de korslagda sv;ir
den. finn~ ej i modern utformni ng. 

Med anledning av 200-årsminnet 
''tcrgives nedan en artikel av framlid
ne hovintendenten Karl Löfström i 
S1•enska Dagbladet den 17 mars 1942. 
~. 5. sp. 2- 3.6 

En av världens säregnaste 
ordnar 
Fältman-kalken Mannerheim~ utnämning 
till riddare med Svärdsordens ~tura kors är 
en av dc mest uppseendeväckande svenska 
urdcnsl(jrliiningar. som på mycket länge 
iigt rum. Denna grad inom Svärdsorden iir 
en av viiridens i både yttre och inre bcmiir
kcl~c mc~t siiregna. ingalunda att tlirviixla 
med knmmendör med stora korset av sam
ma urdcn. 

Graden instiftades av Gustav III samma 
dag. den 23 juni 1788. som h:m begav sig 
över till Finland for att begynna sitt ryska 
krig>iivcntyr. Enligt de ursprungliga stad
garna ~kulle denna grad icke kunna utdelas 
annat iin. "då Riket är stadt i iirlog" eller 
'"kunna vinnas utan genom vårkeliga 
Krig,bcdrifter uti RikeL~ tjänst"'. Den var 
uvscdd uteslutande fOr det högre bcfålct 
nch icke ens konungen själv - dc svenska 
ordnarnas herre och mästare han så var -
lick "denna Gradens Ordenstecken anta
g:l . innan segern krönt Dess vapen··. Til l en 
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a. b. 

2. Gustaf III. För tapperhet i fält (a} och För tapperhet till siös (b), den senare med originalband (blåu). Sil1•er. skala l: l. 
Foto ATA. Ur Kungl. Maj:ts Ordens samlingar (Kungl. Slouet). 

början hade graden endast en klass, vars 
dekoration utgjordes av Svärdsordens rid· 
dartecken - dock i något större format, 
därav namnet riddare med stora korset -
vilket i kommendörsband bars om halsen. 
För kommendörer av Svärdsorden, som 
hedrades med den nya graden var stadgat, 
att de dessutom på vänstra sidan av bröstet 
skulle bära ett i silver broderat, upprätt· 
stånde litet svärd, vilket även tillkom mot· 
svarande serafimerriddare att bära under 
kraschanen. De nvssnämnda kommendö· 
rema hade vid de~na tid icke någon kra
schan, som då enbart var forbehållen kom
mendörerna med stora korset, och dessa 
senare skulle, om de samtidigt innehade 
den nya graden, bära två broderade små 
korslagda svärd fästade vid kraschanens 
undre speLsar. 

Under koalitionskriget mot Napoleon 
utdelade emellertid Karl Johan denna sär· 
egna dekoration även till åtSkilliga av de 
forbundna furstarna och faltherrarna, och 
med anledning härav befanns en uppdel
ning av graden i två klasser önskvärd, som 
också den 14 juli 1814 kom till stånd. Och 
nu in fOrdes den ändringen, att endast fors· 
ta klassen skulle bära det lilla svärdet på 
bröstet, medan halskorset bibehölls for 
bägge klasserna och av andra klassen bars 
utan svärd. Först 1844 gjordes det tilläg· 
get, att andra klassen på bröstet skulle bära 
de två korslagda svärden. men nu friståen-
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de. För erhållande av fOrsta klassen er
fordrades minst generalmajors värdighet 
samt att i batalj eller under belägring ha 
fOrt befal över en armefOrdelning och for 
andra klass minst majors värdighet, re
spektive bataljonschefs befäl. U ppdelnin
gen i en fOrsta och en andra klass fick ock· 
så retroaktiv verkan med ty åtföljande ned· 
flyttning för alla under generalmajors 
värdighet, naturligtvis till stor förtret för 
de tappra och dugliga män, som fått den 
odelade graden. 

Inalles har graden kommit 72 svenskar 
till del. däribland utom Gustav IIl själv, 
storamiralen hertig Karl och kronprins 
Kml Johan (se fig. 1), konteramiralen O. 
H. Nordenskjöld, generalmajor C. B. von 
Stedingk, generallöjtnant P. B. von Platen, 
översten greve C. P. von Schwerin, över· 
sten greve G. Wachtmeister, fåltmarskal· 
ken greve Mejerfelt, Gustaf Mauritz Arm· 
felt. generalen friherre H. H. von Essen, 
generallöjtnanten friherre E. E. von Vege
sack, överstelöjtnanten F. R. von Stoc· 
kenström och frih. C. H. Posse, Carl Jo
han Adlercreutz och Georg Carl von Dö· 
beln. Av utlänningar märkas kejsar 
Alexander av Ryssland, Fredrik Wilhelm 
III av Prcussen och kejsar Frans l av Ös· 
terrike, faltmarskalken Wellington o.a. 
Den siste svensk som fått denna grad var 
generalamiralen friherre Victor von Ste
dingk. som egendomligt nog fick vänta i 

27 år till 1817. Den siste kvarlevande var 
generalmajoren friherre Bror Cederströrn. 
segraren vid Bornhöft, som avled först 
1877 - i förbigående påpekat morfar till 
prinsessan Ebba Bernadotte. Den sist till 
riddare med Svärdsordens stora kors ut· 
nämnde var kejsar Napoleon Ill, som blev 
det 1861. Denna utnämning väckte på sin 
tid stort uppseende, alldenstund stadgarna 
då ännu föreskrevo, att en utlänning endast 
som svensk allierad i ett krig kunde få den. 
J de nu gällande stadgarna är denna klau· 
sul emellertid borttagen och där står en
dast, att gmden kan tilldelas utländska falt· 
herrar, som på synnerligen fmmstånde sätt 
utmärkt sig under krig. Och detta stämmer 
ju i sällsport mån in på den finske f:iltmar· 
skalken, vars hedrande med Sveriges för· 
nämsta krigsutmärkelse förvisso är en 
gärd av hela svenska folkets beundran och 
hängivenhet. 

Den förut inom alla våra ordnar for 
samtliga deras grader obi igatoriska dubb· 
ningen upphävdes som bekant år 1864 -
med ett undantag, nämligen för riddare 
med svärdsordens stora kors, vilka alltjämt 
skola dubbas, helst inför fronten av konun· 
gen personligen eller av någon prins eller 
annars högste befalhavaren. Det är tydli· 
gen detta hedrande uppdrag som nu korn
mit på prins Gustaf Adolfs lott. 
Kl. L. (ö/ström) -
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a. 

Noter 
1 Se även Fonmr namle, (1977). s. 120-

134. - Jfr Försv-Jrsstaben 1974·03-28. 
Fst beteckning PV 980: " J svar därifrån 
( = marinstaben) har framhållits . an så· 
väl medaljer som bestämmelser onekli· 
gen är fUrlldrade, men an man ej kunnat 
finna. an bestämmelserna är upphävda. 
Något revision av bestämmelserna är fOr 
närvarJnde ej fcirur~cdd". 

2 KDK 51 (1951 års krigsdekorationskom· 
mith~) har undvikil all p:l cll logiskt sätt 
inplacera vår högsta krigsutmärkelse i 
sill förslag till krigsdckorarionssystem: 
jfr finländska Frihetskorsets Manncr· 
heim-kors. vars forsta klass i praktiken 
reserverats for fältherrar. men andra 
klass bl 3 såsom belöning fOr UIOmor
denllig tapperhel kan fiirläna.~ krigsman 
oberoende :w hans grad, och tyska Järn· 
korsets riddarkors. Gällande ordens· 
s1adgar böra motsvarande revider:ss. -
Den av KOK 51 föreslagna inskriptionen 
på guldmedaljen "För tapperhet i krig" 
är ologisk från språklig synpunkl. eflcr· 
som tapperhet i vedertaget språkbruk 
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J. llt•rti): Carl m • Siitlermanlmuls distinktimiSieckenfor flolian a v a. l :a gnulen i sill'('r 
lllt'tl ill'l'fiiYII bwul i Irertigens (Södemrwrland.r) flirger (gult och smrt). b. 2:tr ~:raden 

tll' ftJ1f!.yllt si/n• r. For.uomd. U1·rustkammaren. 

enbart ii r en krig is/.. bedrift: en teoretbk 
pendang "Flir tapperhet i fretf' vore ju 
helt omöjlig! Denna guldmedalj låter sig 
~vårligcn inplaceras på ett naturligt säll 
i ett systern. där RmstkSO vore högsta 
tapperhetsutrnärkelse. om den ej bloll 
bleve en ~ubsidiär dekoration får uppre
pade mnjänster. t ex motsvarande mar· 
sk:slks~wvarna får den. som får andra 
gången fOrHånas Mannerheim-korsct av 
2. kla~' Ufr Frihelsmedaljens l. klass 
med rosen på bandet. endast forlänad en 
cndu gång - 1940 till vinlerkrigets över
bcffi lhnvare. fältmarskalken. friherre 
Manncrheirn). 

J Knmmemar till vidtagna mera väsentliga 
ändringar i 1902 års ordensstatuter 
(osign. maskinskr. från sekreterareäm
betet vid KM0}:•8. -11. 52 o. 56§§. 
Beteckningarna "kommendör av andra 
klassen", respektive "riddare av andra 
klassen" ändr.ts till "kommendör" re
spektive "riddare". - l en skrivelse den 
17 februari 1950 tillministern fOr utrikes 
iirendcna har dåvarande ambassadören i 
Oslo. friherre J. Beck-Friis. med excm-

pel hämtade från fmskt och norskt or
denS\oäsende framfon ifrågavarande for
slag. Synpunkten att det icke i onödan 
skall poängteras au fråga är om ordens· 
tecken av andra klassen tar anses riktig. 
De ändrade benämningarna ha därfOr 
an,oänts i forslaget till statuter•. 

J Jfr Anders Ringberg. "Das Gelbc Band 
- Der Kliniglich-schwedische Schwcrt
orden". Orrlen & Militoria Journal 
(Munchcn), 3, nr 20, März 1977. s. 430 
och 445. 

~ T ex S1·D 17/3 s. 3. 1913 s. 3 (foto av över· 
lärnnandet): Sr-T 17/3 s. l och 21 (an. av 
Christer Jäder1und); NDA 1713 s. 5 (an. 
av sign. H/ S.). - l modern tid endast 
odat. finsk tidskriftsan. "Tähdet välk
ky,oät Marskin kodissa" av sign. l. 
T:nen. s. Il. och plansch på s. 212 i 
Meddelande XXXXI-XXXXII Anm!mu
seum /980-82. 

6 Jfr reportage i S1·D 18/3 s. 3 och 9: St· T 
18/3 s. l och 5. 19/3 s. l och 6 ("dagens 
press". citat ur Östergötl. Dagbl. och 
NOA): 18/3 s. 4 (ledaren "Finlands 
främste soldat"). 0 

SNT 4 • 9~ 



Ännu en mushistoria 
Avundsjukan tar sig olika uttryck i 
skilda tidsåldrar och samhällsmiljöer. 
För att inte i fOrswne behöva medge 
at t grannen är så mycket duktigare 
och framgångsrikare än man sjiilv. 
vill det till att man hittar en bra förkla
ring. Det har sagts att ett stort antal 
anonyma anmälningar sker till skatte
myndigheterna om grannars plötsliga 
rikedom. Den avundsjuke vill förstås 
se en annan orsak till grannens eko
nomiska framgångar än att denne av 
egen kraft har lyckats här i livet. t. ex 
skattesmitning. arv, lotterivinster. 

Att uppkomsten av vissa skattesäg
ner kan ha sin grund i sådan avundsju
ka skriver Jan -Öjvind Swahn under 
rubriken Skauer. drakar och gasrar 
i sin bok Häxor, tomwr, jäuar och 
huldro1: Stocklwlm 1964. När SwJhn 
reste i Sunnerbo i södra Småland för 
att teckna upp folkminnen slog han 
s ig i slang med en bonde på vägen. Dc 
kom atttala om en vacker och välbär
gad gård i närheten. Detta var nu inte 
bondens gård. och vid jämförelsen 
kände denne att han måste förklara. 
varför grannens egendomar var så 
mycket mer välskötta än hans egna. 
Bonden berättade då följande historia 
om hur det hade gått till när släkten 
på den andra gården blev förmögen. 

Jo, si del var så att en gång så var det 
två drängar på en gård där i trakten som 
var ute i markerna och arbetade. Såskulle 
de till att vila middag en stund, och då 
gick de och la sej i en liten skuggig och 
sval träddunge nere vid en bäck. Den ene 
drängen somnade med detsamma. me
dan den andre satt och tänkte på ditt och 
datt. Rätt som det var fick han se nånting 
alldeles besynnerligt. För ur den vidöppna 
munnen på hans sovande kompis stack en 
liten mus ut nosen, och när den hade väd
rat litet runtomikring, hoppade den ut ur 
gapet på den snarkande drängen, ner på 
bröstet och därifrån ner på marken. och 
sen kilade den iväg ner mot bäcken. Den 
andre drängen blev förstås nyfiken på mu
sen och sprang efter för att se vart den 
skulle ta vägen. När den hade kommit 
fram till bäcken sprang den oroligt av och 
an. som om den försökte hitta ett ställe att 
ta sig över på. Då tog drängen en enestör 
och la tvärsöver vattnet. Musen sprang 
genast ut på staken. men när den var näs
tan över på andra sidan. slant den och tril
lade i vattnet. Den tog sig emellertid i land 
och sprang vidare på andra sidan - och 
drängen efter. Strax i närheten låg ett 
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gammalt stenrös och där smet musen 
in bland stenbumlingarna och försvann. 
Drängen väntade en god stund, och så 
småningom kom musen ut ur stenhögen, 
sprang tillbaks samma väg som den kom
mit, tog sig över bäcken. hoppade upp på 
den sovande mannen och slank in i hans 
mun igen. 

En liten stund senare vaknade han som 
sovit och började berätta för sin kamrat 
om en egendomlig dröm som han hade 
haft. Han hade drömt att han var ute och 
gick i en väldig skog, och när han kom ut 
ur skogen, stod han vid stranden av ett 
hav. så stort att han knappt kunde skymta 
den motsatta sidan. Han gick fram och till
baka längs stranden för att försöka hitta 
någon möjlighet att ta sig över, och då 
hade han plötsligt fått syn på en lång stock 
som låg som en bro över havet. Den hade 
han gått över på, men när han nästan var 
kommen över till andra sidan sjön, halka· 
de han och föll i vattnet och fick vada den 
sista biten in till land. Där hade han råkat 
på ett ofantligt stort berg av väldiga klipp· 
block. Han hade gåt! in i berget mellan 
blocken. och långt där inne hade han träl· 
fat på en förfärlig massa guld och andra 
dyrbarheter. Tänk. sa han, om man bara 
hade haft en liten del av allt det som låg 
där. 

Den andre drängen förstod nu hur det 
hängde ihop med drömmen och musens 
vandring in i stenroset. Särskilt som 
drömmarens byxben hade blitt alldeles 
våta upp över knäna. När nu allt annat 
stämde så kanske också skatten fanns där. 
Han tog kamraten med sig till stenröset. 
och med spett och spadar grävde de sig 
djupt ner i högen, ända tills de så små
ningom hittade en stor skatt som de dela
de sinsemellan. Den ene. han var en riktig 
slarver som snart gjorde sig av med allti
hop. men den andre, han köpte sig den 
där gården och pengarna räckte till för att 
folket där ska vara rika än i denna dag. 

Historien var naturligtvis inte påhir
tad på stående for utan ingår i vån 
lands levande f(11ktradition och har 
medeltida anor. St: iiven den av lan 
Wisehn på sid 61 i tOrra numret av 
SNT återgivna siignen om Musen som 
delade ut guldmynt. Där handlar det 
om musen som skattväktare. Men i 
den här nedtecknade berättelsen finns 
ytterligare en aspekt på det lilla djuret 
som människans matcrialiserade själ. 
som kryper ut ur den sovandes mun. 
Detta är en typ av trademd sägen som 
går långt tillbaka och ii r utbredd iiven 
utanför vårt lands gränser i både tid 
och rum. MGL 

Storm P. 

- Jng ilar vadt numismatiker 
milnoa ~r. 

- llnr du Inte f ör$ /ik t med dt 
kanskinn nårmast ryggen? 
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Medaljen över kronprins Karl Augusts död 

Kronprins Karl Augusts diJd - medalj grm ·erad av Carl Enhörning 1810. Foto: RIK-f 

Den danske hertigsonen Christian 
August, i Sverige kallad Karl August, 
skulle förnya det svenska kungalluseL 
Eftersom Karl XIII saknade egna 
barn hade Karl August valls till 
svensk tronfOijare 15 och 18 juli 1809. 
Man hoppades au kronprinsen skulle 
lyckas lösa den politiska kris och stil
la den sociala oro som hade utvecklats 
1809 i samband med nvsäuandet av 
Gustav IV Adolf och fårlusten av Fin
land. Kronprins Karl August hann 
dock i me så mycket i sin nya roll. Den 
28 maj 1810 skulle kronprinsen in
spektera de mörnerska husarerna på 
Kvidinge hed i Skåne. Eu ögonviune 
berättar: 

Strax efter ankomsten till Qvidinge steg 
kronprinsen, omgifvcn av sina förtrogna, 
Sparre, Holst och Forsell m.n. omkring 
kl, 2 e.m, till häst. Eft.er att vid pass 20 mi
nuter hafva besett truppernas rörelser, 
mäktade H.K.H. i f6ljd af en plötsligt på
kommen svindel, ej styra hästen, vilken 
sträckte av i fullaste galopp, under det att 
ryttaren började vackla på hästen, f6rlora 
stigbyglarna och slutligen lät tyglarna fal 
Ja. Sedan ritten på detta s;1tt fortfarit någr:t 
hundra alnar, foll kronprinsen baklänges 
på venstra sidan af hesten, vilken lopp sin 
väg. Dc af sv iten närvarande skyndade 
genast till hjelp och funno Kron-Prinsen 
Jiggande afdånad på marken: Öfverstc
Lieutenantcn Holst upplöste halsduken 
och Ryttmästaren Hiigg hämtade vanen i 
en handske_ hvilkct sednare je m te briin
vin användes fOr att återkalla lif.~andarna , 

emedan man i början trodde Kron-Prinsen 
vara afsvimmad i f(iJjd af fallet: och p5 det 
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stormen, ~om denna dag var ganska stark, 
ej skulle sk;tda den Höge Patienten, bilda
dc Oflicerarnc.: med sina kappor ett slags 
skyggd öfvcr honom Lif-Medicus Rossi, 
som blifvit tillkallad, forsökte nu alla möj
ligu medel att återbringa Kron-Prinsen till 
lils, men liirgiifvcs. 

Kronprins Karl Augustlevde endast 
under yuerligare eu tiotal minuter. 
Efter Karl Augusts hastiga bortgång 
spreds snabbt ryktet all han inte döu 
en naturlig död genom slaganfall utan 
blivit mördad av gustavianerna. 
Dessa misstankar ledde till det ohygg
liga pöbelupploppet i Stockholm, då 
den fr'jmste gustavianen Axel von 
Fersen lynchades och slets i stycken. 

Mordet på Fersen har i olika sam
manhang beskrivits. Vid sidan av 
denna händelse fortsalle liktåget mot 
slouet. Hur denna skulle ske hade för
ordnats av en kungörelse från Över
ståthållareämbetet av den 16 juni 
1810: "Onsdagen den 20 i denna må
nad klockan 12 på dagen införes 
Högtsalig H.K .H. Kronprinsens lik 
ifrån Liljeholmen till K. Slonet, var
vid processionen sker Hornsgatan ut
före öfver Röda Slussen, Stora Nyga
tan fram till Riddarhustorget och 
Storkyrkobrinken uppförc", Tre dagar 
stod kronprinsens lik på lit de parade 
på slouet. Värmen var stark och man 
sökte med is hejda förruttnelsen. E u 
stort antal soldater fanns utposterade 
runt slouet. Märta Helena Reenstier
na har i s in dagbok beskrivit hur hon 
besåg det kungliga liket: 

25 Junii. Måndag. Klockan 112 till Il 
furo min Son, Jag och Boberg i Chajscr till 
Staden att få se vår saknade Kronprins på 
sin liksiing, diirtill jag f6rhjelptes af en 
Lieut: Wigclstjerna, något sednare kom 
Hans Abr: efven in i expositions salen, 
hvarest man i hastigher och ulaniCk skran
ket, oagtadt oändclig många ljus, ej såg 
stort. Prinsens ansigte var mörkt som 
gammal mahogyni och var svept i Serapili
mer drägt, men mest syntes dess med 
Ljusblått Sammet och breda guldfransar 
prydda kista", 

Inga kastpenningar utslängdes un
der begravningslåget genom staden. 
Däremot utdelades mängder med 
mynt, i lägre valörer, ti ll människorna 
på gatan med uppmaningen au ge sig 
på "Räfvarne" eller "räfvatroppen" 
som Fersen och gustavianerna kalla
des_ Dronning Hedvig Elisabeth 
Charlotta berältar om detta i sin dag
bok. Enligt drottningen hittades kop
parslantar i stor mängd på gatorna. 
' 'utvisande att penningar utdelats 
bland fol keL" 

En medalj präglades i all hast till 
begravningen. Som alltid var den fli
tige medaljgravören Carl Enhörning 
(1745-1821) framme. Den ordinarie 
medaljgravören vid KungL Myntet, 
Lars Grandel , var alltför långsam och 
därmed lämnades f.'iltet fritt för En
hörning. Han kom också att bli Gus
tav IV Adolf-epokens mest anlitade 
medaljgravör. Först under hans sena
re år framträdde Mauritz Frumeric, 
hans egen elev, som konkurrent om 
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- ~... C'Alll, 1\ll GIJ/11'~ 
Kronprins Karl August tnl lir d1• panu/e pil Srockholms slott. juni 1810. Akwuinwgrm ')'r 

m· C. G. Ecksrein. Bilden ingtlr i Schering Rou nhones Bibliotek (nr 160) som (lgs m· 
Virrerhl'tsakodemiens bibliotek. Foto: ATA. 

uppdr.1gen. Som alltid är medaljgra
vörer beroende av samtidens hiindel
ser. I detta avseende h:~de Enhörning 
tur. Under hans yrkesverksamma tid 
skedde många dramatiska händelser, 
täta tronväxlingar och många stora 
statsccremonier. Enhörning höll sig 
alltid framme och när händelser sak
nades inom landet blickade han ut 
över gränserna. T ex tillverkade han 
på spekulation enkla små medaljer 
över Marie Antoinette, Robespierre 
och Napoleon. Kanske hade han själv 
en radikal politisk inställning. Ett all
mänt omdöme är att han var ojämn i 
s in konst, med vissa höjdpunkter, tek
niska brister och med tiden avmatt
ning. 

Enhörnings medalj över Karl Au
gusts död priiglades enligt Rikets 
Ständers beslut vid 1810 års riksdag 
och överlämnades, på sammu gång 
som adoptions- och hyllningsmedal
jen över Karl August. till den kungli
ga familjen. Medaljen mäter 58 mm i 
diameter och finns i guld och silver. 
Den har foljande utseende: 

Åtsidan visar kronprinsens bröst
bild. i militär unifonn med styv hög 
krage. Omskrift i halvcirkel: CARO
LUS AUGUSTUS REGN. SV. 
PRINC. HEREDIT. (i svensk över
sättning: Karl August. Sveriges rikes 
kronprins). Under bysten finns konst
närens namn utskrivet. Frånsidan vi
sar en likkista med en fu rstlig krona 
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på locket. Två fasces vilar mot kistans 
fundament och vid sidorna lutar två 
nedvända. slocknande facklor. Om
skrift i halvcirkel: YlRTUS QYAM 
BREVIS ILLA FUlT (i övers.: Hur 
kon var inte denna tapperhet ! - C i t. 
från Ovidius: Fasti l. 598). l exer
guen finns texten: IN MEMORIAM 
DEFUNCTI ORDD. REGN! 
MDCCCX . (Rikets ständer till min
net av den hädangångne.) 
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RECENSIONER 

~'~!ter Spufford: Moncy and its Use in 
Medieval Europe. Cambridge Uni\·ersi
ly Press 1988. XIV + ~7 s. 

R. H . Brilncll : The Cornmerc iali~-al ion 
of En~lish Society 1000-1500. Cam
bridge Uni\'CI'Si ly Prc.~s 1993. XIV + 
273 s. 

Numismatiken har ibland kritiserats för att 
alltfOr mycket ägna sig åt myntens yttre. 
och därmed försumma an också anal} era 
dera~ ekonomiska betydelse och funktion. 
Denna kritik mot numismatiken har varit 
såväl intern som extern. och Spuffortb MO

ra arbete om myntens och myntcirl.:ul:uio· 
nens historia genom medeltidens tio sekler 
är avsett att fylla det tomrum som länge ro. 
revarit mellan numismmik och ckonomi;k 
historia. 

Det empiriska underlaget är kolossalt 
till omtangct och överskådligt redovisat i 
form av bl a kartor. tabeller och diagram. 
och tyngdpunkten ligger på Västeuropas 
mest ekonomiskt utvecklade områden un
der medeltiden. Norditalicn. England och 
Frankrike tilldelas således ston utrymme. 
medan länder som Skottland. Polen och 
Sverige behandlas med lättare hand (med 
undantag får vikingamas kommersiella 
aktiviteter). Det är bara att konstatera au 
Sverige och övri_ga Norden ses som en av
lägsen utlöpare till den nordtyska H:ansc
ekonomin. Denna beskriver Spufford som 
en primitiv kontrast till bokens hjiiltar. 
d v s b:mkirerna och köpmännen i Nordita· 
liens blomstrande stiider. l allt viisemligt 
ett synsätt som har bra på fötterna, är viii 
bäst att tillägga. 

Att - som redan antyds i boktiteln - sät
ta in de medeltida mynten i en ekonomi~k 
kontext är den röda tråden i Spuffords bok. 
Författaren lägger stor vikt vid hur tillg~n
gen på mynt såg ut i västra Europa. Redan 
under de mörka århundradena efl.er Väst
roms falltycker sig Spufford ses avsevärda 
skillnader i mynttillgången mellan olika 
sekler, och detta iir en variabel han anser 
v-dm av största betydelse fllr den ekonomis
ka utvecklingen. Bildligt talat kan man 
säga att s:unhiille1s myntstock åker berg
och dalbana och orsaken till dessa sv-:ing
ningar i myntstockens storlek är enkel en· 
ligt Spufford. Allt beror p~ tillgången på 
sih·er. som i sin tur beror på om någon el
ler några gruvors produktion i Europa är i 
stigande eller avtagande. 

För Spufford är den goda tillgången på 
mynt en viktigare motor i högmedeltiden; 
ekonomi än befolkningsökningen (t ex s 
375 f). När således exploateringen av östra 
Tysklands silverberg - det berömda Frei· 
berg - startade på 1100-talct. var det en
ligt Spufford en fOrutsättning for den kom
mande expansionsperioden i Europas eko· 
norniska historia. Spufford anser med riitta 
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:m denna epoks cko~omiska framsteg var 
:av cnast.kndc omfattning och han döper 
epoken fyndigt till "det långa 1200-talct" 
(1160- 1330). 

Att stora delar av såväl landsbygdens 
~om Miidcrnas ekonomi i Europa kommer
~iali~ern~ under högmedeltiden, v-M såle· 
dc~ enligt Spufford endast möjligt t:ack 
v-.trc den väldiga strömmen av silver från 
Tyskland till Europas många myntverk. 
Men den stora mynlstockcn var också en 
fOruL\ättning får dc viktiga innovationer 
som gjordes inom den finansiella sf;iren 
med dc~~ alltmer förfinade tekniker får 
kredi t. Exempelvis skulle \'åJO:eln aldrig ha 
~ett dagens ljus utan den rikliga tillgång på 
mynt ~om karaktäriserade UOO-talets 
norditalicn ka ~tädcr (se 1 ex s 254 f). 

Konsekvent menar Spufford vidare att 
prccb ~om att högmedeltidens expansion 
berodde på en riklig ström av si lver. be· 
rodde senmedeltidens kris på att denna 
ström avtog mr att slutligen upphöra helt. 
Det monetära system vi möter på 
1400-talct är dock av mer komplicerat slag 
ii n tidig:arc. dels på grund av en renässans 
får guldmynten (tack vare ungerska fyn· 
dighctcr). dels på grund av fr.1mväxten av 
~k "s\'tlrt:a" småmynt i mindre äd la met.11-
ler iin guld och silver. Dessa tre myntslag 
- guldmynt, silvermynt och sv-.1rta mynt -
representerade såväl var sin nivå i ekono· 
min som i kreditväsendet. 

Spufford menar att den senmedeltida 
krisen utmynnade i en ren "silversviih". 
vilken innebar att Europas mest avanccm
dc Hinder gick över från silver- till guld· 
standard fllr ekonomiska beräkningar. Ef
ter det absoluta bottenåret 1464 fOrbättm
dcs dock tillgången på ädla metaller i 
Viistcumpa raskt. vilket innebar att mynt
ningen och ekonomin kunde ta fan på :all
var igen. Orsaken till förbättringen berod· 
dc del vi~ på nya fyndigheter. men också på 
förbättrad teknik som möjliggjorde bear
betning av gamla övergivna gruvhål. 

Spufford:. epos om de medeltida mynten 
lm r alla chanser att bli en klassiker och ett 
~tandardverk - och då inte bara får nu
misrnutikcr utan får alla som intresserar 
sig fUr den medelt ida ekonomin. Av del 
följer givetvis inte att man behöver dela 
fårf:ttt: aren~ alla djiirv-.1 ideer och gcnerJii· 
seringa r. T ex att kommersialiseringen 
kring år 1300 gått så lång som Spufford 
hih·dar. eller att myntstocken är den vikt i· 
gaste variabeln i den högmedellida ekono
miska utvecklingen. 

Det andra verket har åtskilliga berö· 
ringspunkter med ovanstående bok orn de 
medeltida rnymens historia. Det är skrivet 
av R. H. Britnell och det är ett ekono· 
miskt · histori skt :arbete om Englands väg 
frt\n ett feodalt till ctl mer komrncrsialisc· 
rat ~amhiille. Brilnclls låter sin framstiill-
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ning starta redan före slaget vid Hastings. 
och han konstaterar raskt hur osäkra dc 
saxiska begreppen som rörde handel och 
marknad var. Kanske således att del nor
mandiska styret hjälpte till att kla rgöra ett 
och annal i England. menar Britncll i för
bigående i avsnittet om perioden 1000-
1180 (s 16). 

l bokens inledning stryker Britnell un
der att marknadsbegreppet - såsom vi an· 
v-:lnder del - \'ar okänt ror medeltidsmän
niskan och att marknaden kan ses som ett 
allokerande system lika väl som "en ocial 
konstruktion byggd under århundrJden. 
delvis av privatpersoner, delvis genom re
geringsingripanden" (s 2). l realiteten var 
också de engelska marknadsplatserna en 
brokig samling företeelser med spontana 
marknader, kungliga marknader, adliga 
marknader o s v i ett mönster som mest lik
nar ett lapptäcke. Kommersen under iii d re 
medeltid utgjordes till övervägande del 
fortfarande av byteshandel enligt Britnell , 
ty den engelska myntstocken var iinnu liten 
(s 29 f). Till fårtjänsterna med denna bok 
hör en t.abeU som uppskattar hur mycket 
ädelmetall i myntad form som cirkulerade 
i England mellan åren 1324 och 1544 (s 
180). 

För högmedeltiden (1180-1330) sällar 
sig Britncll även till de forskare som är 
t vck.~amma till att demografiska faktorer 
spelade den avgörande roll för den ckono· 
miska utvecklingen som ibland framkas· 
tas. Vad Britnell främst är ute efter iir att 
spåra den moderna kommersens u~prung 
och han finner an framsteg görs inom en 
mängd områden såsom lönearbete. ratio
nellt ekonomiskt kalkylerande och lagligt 
svängrum ror entreprenörer och kapitalis
ter. För Englands del är förstås den stora 
ullexponeo - och den stadigt ''iixande 
strömmen av penningar från kungens 
myntverk - också av ston intresse. Brit· 
nelllet.ar efter- och finner - spår av ökad 
kommersialisering inom många områden 
under högmedeltiden, men han är samti
digt medveten om att samhället i mångt 
och mycket är kvar på ett feodalt stadium, 
där 1vång snarare än marknad styr. -
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Utvecklingen är dessutom inte rätlinjig. 
Under senmedeltiden (1330- 1500) bryts 
nämligen ekonomins modemisering av, 
och samhället genomgår en långvarig kris. 
Englands myntning och export av ull un· 
der 1400-talet faller således till bara en 
bråkdel av dc värden des~a båda represen
terade under högrnedeltiden (s 164 och 179 
f). Krisen var så svår, menar Britnell i sin 
slutkapitel. an England år 1500 kan synas 
mindre kommersialiserat än år 1300. En 
viktigt undantag rör dock den individuella 
friheten. vilken vuxit tack vare livegenska
pens lösare band (s 228). 

Britnell försöker i den legendariske Mi· 
chacl Postans anda an sammanfatta forsk
ningen kring Englands krokiga ekonomis
b utveckling under de femhundra år som 
tOregår den nya tiden. Han lyckas också 
med detta och väjer varken för motsägelser 
i resultaten eller fOr andra tolkningar än dc 
egna. Man kan som svensk bara beklaga 
an vi inte tillnärmelsevis har tillgång till en 
s.idan väldig täkt av källmaterial som det 
medeltida engelska samhället lämnat efter 

sig. Bo Fmnzbr 

Doktorand i ekonomisk historia 

Denna reccn~ion är i något annan 
form även inlämnad !Or publicering 

i Historisk Tidskrift. 

Bernd Kluge: Hildetres/rem und Mvnd
bvruc. Bischof als Miinzherr. Vol l, s 
323-335. i: Bernward von Hildcshcim und 
das Zeitalter der Ottonen. Katalog der 
Ausstcllung Hildesheim 1993. Utg M 
Brandt och A Eggebrecht. Bemward Ver
lag. Hildesheim & Verlag Philipp ''On Za· 
bem, Mainz am Rhcin. 1993. Vol l. tH5 s: 
\'012. 52~ s: illustr i färg. ISBN 3-87065-
736-7 (Bernward Vcrl .. museiutgåva): 
ISBN 3-8053-1567-8 (\erl. v. Zabem). 
Pris (vid utställningen) häft DEM 79:00: 
inb DEM 159:00. 

Under biskop Bernward (993 · 1022) ut· 
vecklades det obetydliga, halvvägs mellan 
Hannover och Harz belägna. biskopssätet 
Hildesheim till ett av den dåtida kristna 
världens förnämsta kulturella centra, sin 
utsatta läge i dess utkant till trot~. Fast man 
icke känner till något kejserligt myntprivi· 
lcgium, i motsats till ror andra sachsiska 
myntorter, \'3r det tveklöst Bern"-ard som 
lät slå biskopsdömets tOrsta mynt. De kän· 
da fynden av Bcrnwards mynt kommer 
uteslutande från platser utantör biskops
dömet: Sbndinavien (frJmst Sverige) 25 
fynd: västslaviska områden öster om El be 
28 fynd: ostslaviskt-baltiska områden 4 
fynd. 

Bernd Kluge ger en detaljerad redo
görelse fOr Bernwards myntprägling. som 
var tOrlagd till två myntorter. Hildes-
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Foto: Em Wisilm. 1/ildesheim. IIOI'ember 1993. 

heim (IIJLDENESIIEM) och Mundburg 
(MVNDBVRUC). Katalogen omfattar 
samtliga sjuttioåtta för Kluge tillgängliga 
exemplar. 

Myntningen börjar i Hildesheim i niira 
anslutning till Bernwards tillträde som bis· 
kop. Den första trevande fasen utgörs av 
vissa av de !Or tiden vanliga "Otto-Adel· 
heid-Pfennige". som kan tillordnas med 
hjälp av fltsidans legend S{A.IV]C/'rfA MA· 
RIA. Maria var Hildesheims sk)'tldshel
gon. Den fårsta fasen avslutas mellan åren 
1000 och 1005. 

Därefter 'idtar en andra fas med >tÖrn! 
pr:iglingsvolym. Nu har biskopen blivit 
säker i sadeln och pryder mynten med sitt 
namn och sin egen bild. med eller utan 
skägg. Åtsidans 1/JLDENESI/EM anger 
präglingsorten. 

Priiglingen vid den andra myntonen. 
Mundburg. är mera intrikat. För det första 
känner man fonfarande inte till pl3tscn> 
exakta läge. Man vet endast att det var en 
borg i biskopsdömets nordöstra hörn. som 
Bemward lät anlägga som skydd mot när· 
boende hedniska slaviska stammar. För det 
andra lät tre myntherrar samtidigt eller i 
nära tidsf<iljd sid mynt på platsen: biskop 
Bernward. den saxiske hertigen Bernhard 
och greve Henrik av Stade, som möjligen 
fungerade som underbefålhavare på plat· 
sen. På grund av likheten mellan namnen 

BcrnwJrd och Bernhard kan ofulhtiindigt 
priiglade mynt lätt attribueras til l fel mynt· 
herre. om identifieringen PS (Epi~corms) 
re~p DX (Dux) är oläslig. Genom identi · 
ticring av >tarnpkopplingar kommer Kluge 
till resultatet. att även mynt fOr bi,kopcn 
och hertigen torde priiglats i ~lundburg. 
\-ars frånsidele11end är en mer eller mindre 
f<irvriingd for,; av IN NOM INE D. 0 .11/ ,VJ 
AMEN i stället !Or MVNDBVRUC. Dan t n· 
kluderar fårfattaren hittills till Luneburg 
lagda mynt av hertig Bernhard o-.-h trollgen 
aven mynt av greve Henrik. ,·ar; fl t,id;l vi· 
,ar en välsignande hand. Präglingarna va

r.rdc cndaM 10 - 15 k men uppn:\ddc be a k· 
tansviird volvn1. l motsats till den andra 
periodens mynt frln Hildcshcim :lr port· 
rätten hos dc i Mundburg präglade ,che· 
mati,ka. får att inte säga grotc,~l. 

Bernd Kluges artikel är en liten men be· 
tydel>cfull del i den helhetsbild av Bi,kop 
Bernward' tid. som den utomordentligt 
'-algjorda ut:.tällningen förmedlar. D~ det· 
ta referat trycks i SNT har den ;tängt ~ina 
portar. men den prisvärda dokumentatio
nen i essäform (vol l) och fulbtändig kata
log i t:irg (vol 2) torde fonfarande finna~ 
att köpa. ror den som har vägarna förbi 
Hildc,hcim enklast på de fivcn nnnnrs ,c. 
viirda museerna Dom· und Diözc:.:tnmu· 
seum samt Rocmer· und Pclizacu, ·Mu· 
seurn. GM 
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MYNTNYTT 

Myntverket i Finland ger ut ogiltiga mynt 

Myntreformen som inleddes år 1990 
är nu genomförd. Den nya myntserien 
som formgivits av bildhuggaren Antti 
Neuvonen utgavs efter att den nya 
myntförordningen trädde i kraft 1.10. 
1993. Syftet med reformen var att för
enhetliga de finska mynten så att de 
olika mynten och valörerna är lätta att 
skilja från varandra. 

På myntserien har Antti Neuvonen 
fångat det som är karakteristiskt för 
de fyra årstiderna i Finland. Finlands 
nationalblomma, liljekonvaljen, på 10 
pennismyntet symboliserar våren. Den 
utrotningshotade Saimenvikaren och 
näckrosen på 5 marksmyntet avbildar 
sommaren. Tjädern och rönnen på 
det nya 10marks bi-metallmyntet ut
gör symboler för hösten och björnen 
på 50 pennismyntet för vintern. 

Till denna myntserie hör också ett 
1 marksmynt av metallblandningen 
CuNi25. Detta mynt skulle ursprungli
gen ingå i den nya myntserien. För 
undvikande av förväxlingar med mynt 
från grannländerna ändrades dock 
myntets metallblandning. Myntet har 
inget egentligt värde och det är när
mast avsett för samlare och numis
matiker. 

Denna myntserie har en begränsad 
upplaga på maximalt 100 000 exem
plar och den utgavs 15.11 .1993. 

Myntverket i Finland 

Myntverket i Finland har gett ut ett 
ogiltigt 1-marksmynt 1993. Myntet i 
kopparnickel (Cu, Ni 25%) har dia-
metern 22,25 mm och vikten 4,5 g. 
Det finns med i årssetet " Myntserien 
1993 11" tillsammans med de giltiga 
mynten. Detta nya "mynt" hade re-
dan börjat tillverkas när man upptäck-
te att det kunde förväxlas med den 
svenska 50-öringen i kopparnickel 
med diametern 22,0 mm och vikten 
4,5 g (tillverkades tom 1991) . Fin-
land tvingades att ändra l-marks-
myntet till aluminiumbrons och vik-
ten 5,0 g. Man bibehöll dock diame-
tern 22,25 mm och bilden på myntet. 
De nya ordinarie finska mynten har 
följande data: 
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Valör Metall Diameter Vikt 

10 penni 
50 penni 

l mark 
5 mark 

10mark 

Cu l'li25 16,30 mm 1.8 g 
3,3 g 
5.0 g 
5,5 g 
8.8 g 

Cu 1\i25 19,70 mm 
Cu A 16 Ni2 22,25 mm 
Cu A 16 Ni2 24.50 mm 
Cu A 16 Ni2 27,25 mm 
Cu Ni25 (centrum resp kant) 

Alla dessa mynt ingår i den nya mynt
serien med helt nya motiv som delvis 
började ges ut 1990 men som blev 
komplett 1993. I och med denna 
mynL~erie har Finland till slut även 
tätt landsnamnet och valören på sven
ska. Landet är nu SUOMI FINLAND 
och valören penniä/penni respektive 
markkaa/mark. 

Det självstiindiga Finland började 
1918 ge ut mynt helt utan landsnamn 
men med Finlands vapen for att sena
re övergå till SOUMEN TASAVAL
TA . Det är först mycket sent som 
SUOMI FINLAND finns på mynten. 
Här f61jer en sammanställning av ut
vecklingen: 

Utan landsnamn: 
l p- l rnk 1918-1952 

Soumen 'f.1savalta: 
5 mk- 20 mk 1928-1952 
l rnk- 200mk 1952 -1962(gamlamark) 
l p- l mk 1963 - 1992 (nya mark) 

Suomi Finland: 
5 mk 1972 - 1992 (endast land på svenska) 
10 p- 10 mk 1990 -1993 

(valör på svenska) 

Jubileumsmynt: 
1952 Suomi Finland. Olympia 
1960 Soumcn Tasnvnltn 
1967 Suomi Finland, markkaa 
1977 Suomi Finland, markkaa/ mark 
1989 Suomi Finland, mk 

Övrigajubileumsmynt 1967- 1992 har alla 
Suomi Finland men omväxlande valörbe
teckning: markkaa, markkaa/mark, mk. 

Finland har sedan myntreformen 1963 gett ut 18 olika ordinarie typmynt: 

Valör Metall Diameter Motiv 

l p C u 15,8 mm S:t Hans-vapen 
l p Al 15,8 mm S:t Hans-vapen 
5 p C u 18,0 mm S:t Hans-vapen 
5p Al 18,0 mm S:t Hans-vapen 

!O p Al-brons 20,0 mm Finlands vapen 
JO P Al 20,0 mm Finlands vapen 
lO p C u Ni 16,3 mm Liljekonvalj 
20 p Al-brons 22.5 mm Finlands vapen 
50 p Al-brons 25,0 mm Finlands vapen 
50 p CuNi 19,7 mm Björn 

l mk Ag 24.0 mm Finlands vapen 
l mk CuNi 24.0 mm Finlands vapen 
l mk C u Ni 22,25111111 Finlands vapen 
l mk Al-brons 22,25 mm Finlands vapen 
5 mk Al-brons 26.3 mm Isbrytare typ l 
5 mk Al-brons 26,3 mm Isbrytare typ 2 
5 mk Al-brons 24.5 mm Säl 

10 mk Al-brons/CuNi 27,25 mm Tjäder 

Jan Alexandersson 
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Island 
Islands riksbank har utgivit tre jubi
leulnsmynt med anledning av att lan
det har varit republik i 50 år - 1944 -
1994. 

Mynten har valören 1000 kr6nur 
och är av silver (925 l 1000), mäter 39 
mm i diameter och väger 39 gram. 
Sammanlagt utgavs 9 000 myntseL 
Mynten är graverade av den is ländske 
konstnären Thröstur Magnusson samt 
präglade hos Royal Mint i London. 

På myntens frånsidor avbildas t re 
tidigare presidenter : 

Sveinn Bjömsson, president 1944-1952 
Åsgeir Åsgeirsson, president 1952-1968 
Kristian Eldjårn, president 1968-1980 

På myntens åtsidor fi nns Islands riks
vapen. [Hl 

Norge 
Nu är det dags också i Norge - en ny 
myntserie skall komma med ändrad 
design, vikt och storlek. Det blir 5 
valörer, nämligen 

20 kroner (kungaporträtt / vikinga
skepp) 

10 kroner (kungaporträtt / stav k yr ko
tak) 

5 kroner (det norska lejonet/fabel
djur från Urnes stavkyrka) 

l krone (kungens monogram/djur
huvud från Gokstadsskep
pet) 

50 0re (kungakrona/fabeldjur 
från Urnes-portal) 

Som vi ser anknyter motivkretsen på 
frånsidorna helt till äldre norsk histo
ria. 

Utgivningen börjar 1994 med 20 kr 
och slutar med l och 5 kr 1999. SNT 
återkommer med närmare beskriv
ningar. 

Nu har alla nordiska länder refor
merat sina myntserier - utom Sve
rige! Sist som vanligt! LLt 
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Nytt "m m m" 
för Sverige 
Vid årsskiftet pensionerades riks
bankschefen Bengt Dennis. Han efter
träddes av Urban Bäckström. Detta 
betyder, att det som numismatiska 
kretsar brukar kalla myntmästarmär
ket ("m m m' '), som utgjordes av 
bokstaven D = Dennis, kommer att 
bytas ut. Mynt med årtalet 1994 far 
i stället ett B. LLt 

PRESSKLIPP 

Elektronisk portmonnä 
ersätter kontanter 
Elektronisk portmonnä har blivit ett 
begrepp i Finland och Ava.nt är sym
bolen för de elektroniska pengarna. 
Tanken är att Finland på sikt skall ha 
ett öppet nationellt betalningssystem 
som gör att ingen behöver använda 
kontanter då mindre summor skall be-

talas. Istället skall allt från bilparke
ring. bussturer, telefonsamtal till kaf
fe och godis från automater kunna be
talas med ett och samma smarta kort. 
ett Avantkort. 

Bakom iden och utvecklingen av 
Avant ligger Setec Oy, ett douerbolag 
till Finlands Riksbank och bland an
nat dess sedeltryckeri. Inom Setec 
finns en speciell avdelning fc.ir smarta 
kort. Där tillverkar man både kort 
och andra byggstenar som är nödvän
diga för att genomrom Avam-koncep
tet. 

Toimiraha Oy. eu douerbolag 1ill 
Setec. är ansvarig operatör för den 
riksomfattande elektroniska port
monnän. 

En början till den finländska elek
troniska portmonnän är ett nylt parkc
ringssystem som fungerar i Helsing
fors sedan två månader tillbaka. Nu
mera kan alla i Helsingfors köpa sig 
en egen parkeringsdosa med ett lillhö
mnde uppladdningsbart smartkon. 

Del a1• arrikel. skri1•en m• 
Amw Wennberg 

i Elekrronikridningen nr 6 1994. 
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Frankrike 
Banque dc France började 1993 utge en ny 
50 fmncs sedel. Den anknyter tilllittcr:nu· 
rens värld och har fOljandc utseende: 

50 francs, 50 F S<~ int·Exupcry - type 
1993 
Storlck: 
Fä m 

f;:;;msida: 
baksida: 

123x80 mm 

Blå, grön. gul 
Bia, orange 

Vattenmärke: Portr.itt av fiirfattaren An· 
toine dc Saint· Exupcry 

Siikerhetstråd: Finns i sedelns vänstra 
mitttiilt 

Ett bredare metalliserat band är placerat 
på sedelns vänstra framsida. Blir svart vid 
kopiering. Vid Ilelysning i UV-lampa 
framträder ett litet lamm p~ fram · och 
baksida i gul fårg. 

"Lille Prinsen". ned till vänster p11 fram · 
sidan. kan ses fr.!n båda sidor och sam· 
manfaller exakt då sedeln hålls upp mot 
ljuset. 

Nederländerna 
De Nederlandschc Bank utgav 1992 en ny 
sedel i valören 100 gulden som har följande 
utseende: 

100 gulden, 1992 design, med 
Amsterdam 9 januari 1992 
Storlek: 154 ><76 mm 
Färg. 

daltun 

framsida: Mörkbrun. mctallgr11. 
ljust guldgul 

baksida: MetallgrJ. orange. bnan 

På baksidan längs övre och nedre kanter· 
na finns ett band av lysande punkter eller 
purpurröd fårg. Vid belysning i UV-lampa 
frarutr'.ider på fram· och baksida tluorcscc
randc fibrer i griin fårg. /IV 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER· SÄWER • BY'I'ER 

MYNT • SEDLAR • MEDAWER 

Spec. sedlar 
Bet (l/ar bra for sedlar fore 1930 
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UTSTÄLLNINGAR 

Axel Wallenberg
utställning 
Den svenska medaljkonstens nestor 
har hedrats med en utställning i Spey
er (på Volksbank), där llertalct av 
hans präglade medaljer (sedan 1928!) 
och ett urval av de gjutna visas över 
sommaren (fr. o. m. 19maj). Initiativ
tagare är den energiske medaljvännen 
Josef Hackl i Mi.inchen. säkert välbe
kant för SNT: s läsare. AB Sporrang 
har lånat ut nertalet av medaljerna. 
men även SNF och några privatsam
lare har bidragit. LLJ 

PERSONALlA 

F. riksantikvarien får 
Gustaf Adolfsmedaljen 
Förra riksantikvarien Margareta 
Biörnstad fick den 21 mars Vitterhets
akademiens Gustaf Adolfs-medalj för 
sina insatser som riksantikvarie och 
får främjande av kulturmiljövårdcn. 
Margareta Biörnstad höll även hög
tidstalet på akademiens årshögtid på 
måndagen. 

Professor Stig Strömholm fick aka
demiens stora medalj i guld och do
cent Nils-Gustaf Stahre akademiens 
antikvariska medalj i silver. O 

FRAGESPALTEN 

Svar till frågespalten SNT 2 · 94, s. 46 

Det medaljliknande föremålet är en brev
press. som i reklamsyft<! bonskänktes av 
läkemedelsbolaget UCB vid lanseringen 
av en lugnande medicin - ESUCOS. Jag 
fick själv ett exemplar får 25 år sedan. 
ESUCOS används fortfarande som lug
nande medel samt mot illamående. 

Det kvadratiska märket på frånsidan är 
fim1an UCBs logotype. Dc i frågan be
skrivna "tre fårdjupningarna .. är bokstä
verna "ucb". Mitt exemplar hur dessutom 
instansat sifferkombinationen: 7l~. San· 
nolikt är upplagan numrerad. 

Denna brevpress måste sägas varJ en 
lyckad reklamgrunka. då jag lyckats beva
ra den och haft användning får den i 25 år! 

Vänlig hälsning Jörgl.'n Strid 
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AUKTIONER 

SVENSKA 
Maj 28 Stockholru. Mynt Galleriet 

Göteborg. Antikören 

UTLÄNDSKA 
Maj 3 Wien. Dorotheum 

4· 7 Miinchcn. Hirsch 
7 Köl n. H .J. Knopek 
7 Helsingfors. Holmasto 
9- Il Fmnkfurt. Fmnkfurtcr 

M(inzhandlung 
16- 17 Zurich. Leu Numismatik 
27-28 Los Angeles. Bowcrs & 

Merena 
28 Köln. H.J . Knopek 
29-31 Long Beach. Superior 

Juni l Zurich. Spink 
2 Los Angeles. Maiter 
4 Long Beach. Pontcrio 

12 Ziirich. Spink 
6-7 Munchen. Lan2 

18 Bryssel. Elscn 
18 Köln. H.J . Knopek 
25 Singapore. Spink 

Juli 12 London, Spink 
13- 14 Melbourne. Spink 

Sept 12- 14 New York. Bowcrs & 
Merena 

13-15 Zlirich. Swiss Bank Corp. 
17 Bryssel. Elscn 
2 1-24 Miinchcn, Hirsch 
28·30 Osnabr(ick. Klinker 

MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 
Juli 27-31 Detroit . 103rd ANA 

Convcntion 

De som önskar tillklitmage 
kommande auktioner eller mtis.wr i 

auktiomkalendem ombedes 
kontokiii redaktionen . Kjell Holmberg. 

FÖRENINGAR 

Fören.in.gs
medde landen. 

inför t.ex. föredrag, möten 
och auktioner 

sändes till redaktionen 
senast den l:a i månaden 

före wgivningen. 
Utan kosuwd för med/emmw: 

SVENSK 
NUMISMATISK TIDSKRIFf 

har en upplaga på 1.400 ex. 
Ca 1110 av dessa når utanför Sveriges 
gränser - Norden, Europa, USA. 
Tidningen kommer ut med 8 nr 

per år: forsla veckan i 
februari - maj, september- december. 

Våra annonspriser är jämförelse-.is låga. 
För annonsering kontakta Kjell Holmberg, 

le l 018 • 38 23 47 (kvällstid och helger). 

Prisexempel: 
III sida (151 x214 mm) 
2:a omslagssidan 
4:e omslagssidan 
112 sida (!51 x 105 mm) 
1/4 sida (72x 105 mm) 
1/6 sida (47 x 105 mm) 
1/12 sida (47 x 50 mm) 

1.800:-
2.200:-
2.500:-
1.000:-

500:-
350:-
175:-

Sista malerialdag: Den l :a i månaden 
flire utgivning. 

Heloriginal eller manus och gärna 
skiss sändes till Kjell Holmberg efter 

ö'•erenskommelse. 

Annonser som ej är förenliga med 
SNF:s, FIDEM:s och A/NP:s etik avböjs. 

Samlare önskar köpa 

antika judiska, 
vikingatida, engelska 

och danska mynt. 

TUVE SKÄNBERG 
tel 08-786 43 58 

(telefonsvarare finnes1 
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MYNT NYTT 
DALER 1994 
Sjöfarten ger A land liv. Den är länken som förbinder övärlden med fastlanden omkring. För länge sedan 
användes båtarna främst till att fi ska med. men med tiden styrde ålänningarna allt längre ut på de stora 
haven. Historiskt är Jlland mest känt för sin segelsjöfart. De tre kommande dalermynten har smyckats 
med några av havets skönheter: 100-dalern avbildar barken Frleda, 50-dalern skonerten Lemland och 
lO-dalern jakten Onnl. 

Idag är den åländska flottan maskindriven, men den gamla skeppsbyggnadstraditionen lever ändå vi· 
dare. Kring skutvarvet l Österhamn l Mariehamn är sjöfartskvarteret på väg att växa fram. Utgivningen 
av samlarsetet med dalermynt syftar till att stödja kvarteret, som ska bli ett aktivt skut- och hant
verkscentrum med doft av trä, tjära och beck, toner av hammarslag och en hamn med plats även för 
gästande skutor. 

Al ands Penningautomatförening (PAF) har l samförstånd med de flnländska myndigheterna lagt grun
den till 1994 års dalermynt. Samlarseten som ges ut till förmån för Stlftelsen Atands sjöfartskvarter 
kommer l första hand att kunna förhandstecknas av de åländska hushållen. Upplagan för samlarset är 
maximerad till 10.000 exemplar och har en löpande numrering f rån l -10.000. En förstadagsstämpel 
kommer även att plomberas l de av ålänningarna förhandstecknade samlarseten. Ifall upplagan ej blir 
fulltecknad kommer återstoden att finnas till öppen försllljnlng men då utan plombering. 

På samtliga dalermynt 1994 förekommer logon: "PAF CASINO" samt att texten " not legal tender" blir 
ingraverad på kantrullnlngen. Med detta vill vi framhålla att dalern Inte skall uppfattas som ett sådiJnt 
metallmynt till vars prägling Finländska staten har ensamrAtt enligt 7 paragraf l mom myntlagen. 

ÄLANDS PENNINGAUTOMATFÖRENING 
ATT: DALER l TOM JANSSON 
PB 241 
FIN- 22101 MARIEHAMN Tel. lnt. + 358 28 24222 
Aland, Finland Fax int. + 358 28 22030 

AUKTION 2 
28 MAJ 1994 I STOCKHOLM 

SVENSKA och EUROPEISKA MYNT 
ca 600 nr - rikt illustrerad katalog 

utkommer i början av maj 
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