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Porträtt av en numismatiker
Johann Gröning, Wismar 1669 - Wismar 1747 (?)
Av Peter Be1ghaus
tt resa under medeltiden var
friimst förbehållet köpmän och
pilgrimer. Först under loppet
av humanismens utbredning under
1600-talet inträdde en ändring - pilgrimsfiirdcn utvecklades till en bildningsrcstl, en kavaljcrsutbildning. 1
När Martin von Baumgartcn (Braitenbach / Kufstein 1473 - Kufstein
1535)! omkring 1509 reste i Främre
Orienten (Egypten. P.oJiestina. Syrien)
var delta förehavande redan niistan en
studieresa, vilket man skulle anse det
vara i dag. Avsikten med hans resa var
först och främs t att besöka Bibelns
heliga städer: dock anger han i sin
reseskildring 3 även and m ~cv'Jrdheter
och noterar-tillfålligtvis t. o. m. fynd
av antika mynt.
Uppfostringsrcsan va r i l{}rsta hand
förbehållen dc unga adelsmän som
ville uppsöka friimmande furstehus
för att bekanta sig med dem. Vid tillfålic besökte man även universiteten
för att orientera sig om studieförhållandena. men man passade också på
att då och då att enbart roa sig.~ studieresan upptäcktes snart även av förmögna företr'Jda re fOr borgarståndet.
Charles Patin (Paris 1533 - Padua
1693).~ den berömde läkaren och numismatikern, som 1667 tvingades fly
från Frankrike undan konung Ludvig
XIV:s rättstjänare. reste under åren
1668-73 genom Europa och besökte
ett större an tal furstl iga myntkabinett.' En resa nde par excellence var
emellertid Konrad Zacharias von Uffenbach (Frankfurt 1683 - Frankfurt
1734).7 själv en engagerad samlare av
böcker, rariteter, kuriosa och mynt.
Han fci retOg tillsammans med sin bror
en utsträckt studieresa. som unde r
åren 1709 -I l förde h0nom till Nordtyskland , Nederländerna och England.8 l Uffenbachs reseplan stod i
första hand besök vid biblioteken och
kuriosakabinetten liksom mynt- och
antikvitetssnmlingarna. Vid sidan av
furstliga adresser finner man i hans
dagbok framför allt borgerliga namn
som köpmän. jurister. läkare. pastorer och uni versitetsprofessorer (bl. a.
i Hclmstedt).

A
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Fig. J. Johann Groning. IVismar /669 1Vismc1r l 747 (?). Kopparstick 01' Diederich Lemk11s från Jolumnis GriJni11gii
Bibliotheca Uni1•ersa/is, /1amb11 rg 1701.
Nertig A11g1W Biblinteker, Wo/ft•t~brltrl'l.

I Hamburg påtriiffadc Uffcnbach
ett eldorado av bokhandlare. bibliotek
och myntsamlingar. Diir utkom också det av Peter Ambrosius Lehmann
(Döbeln 1663 - Hamburg 1729)' utgivna fortsättningsverket Hi.~torische
Remarques aber die neuesten Sachen
in Europa, vilket vecka efter vecka
som inledning avbildade ett mynt.
som noggrant presenterades. Det berömda Lucdcrska Myntkabinettct 10
förblev dock stängt - den d~varandc
innehavaren hade gjort bankrull och
satt i fängelse! I Hamburg hade välbeställda köpmän liksom i Amsterdam geu sig in på myntsamiandeL
Vid sidan nv dc stora furstliga myntkabinetten i Arnstad t, Berlin, Dresden.
Durlach (senare Karlsruhe). Gotha.
Heidelberg, Munchen och Stuttgart
hade Hamburg vid slutet av 1600-ta\et blivit eu centrum för borgerliga
mynL~amlarc.

Det är diirför knappast fOrvånansvärt att det just i Hamburg 11 - dc viilbeställda köpmännens stad - år 1700
utkom 11 en skrift med titeln Der
Geöfn ete Rillerplatz. Den av Benjamin Schillcr, Buchhändlem am Dom,
(Bokhandlarna vid domkyrkan) ut1 givna skriften, vars andra del utkom

1702. och v-ars tredje del publicemdes
1705. upplevde flera upplagor för dc
olika delarna; första delen 1706 och
1715, andra delen 1703och 1711 , trcdjc delen 1707. 13 Det tredelade verket
omfattar 19 delskrifter och ii r Iiiiiignat
Denen Liebhabern z:um Vergnilgen l
vomemlich der Politischen Jugend zu
Mm.en l und d enen Reisenden zu Bequemlichkeir. (Amatörerna till gliidjc.
särskilt till nytta för den politiskt intresserade ungdomen och för de resandes bekvämlighet). Die rom ehmste Riuerliche Wissensclwfften und
Obungen presenteras i Erorterung der
notlnrendigsten und geu-ölmlichsten
Kunst- IYörter l 1\"ie auch einer kurr:.gefa ssum Beschreibung l und :.ierlichen Kupffer-Figuren , d. v. s.: fästningsbyggande, byggkonst, hamnar.
ridstall, kronojägarbostäder. myntkabinett och medaljer, fäktkonst. maskiner. tyghus. antikviteter. bibliotek.
religioner, rättslära, rariteter och hus
för naturalier, bergverk, börshus. industri och uppfinningar. Verket gav
den unge världsmannen möjlighet au
kunna ut veckla sig såväl kunskapsmässigt som djupsinnigt. M~ngvcteri
var redan då vid den tiden det högsta
målet för en omdömeslös halvbildning. Verkct.. var samtidigt tänkt som
reseguide. Aven J. J. Winckelmann
(Stendal 1717 - Triest 1768) har anvåm denna "urbädeker" på sina resor.
Under den första hälften av 1800-talet tillhörde ··den öppnade riddarplatsen" de handböcker som den förnäma
världen •~ använde. Den läsare som
tog emot boken blev, tycks det , genom sysslandet med dessa discipliner själv en riddare!
För denna artikel är fr'.imst myntoch medaljkabinenen av intresse; besöken i dem liksom överhuvudtaget
verksamheten med mynt och medaljer
ansags märkbart bidra till bildningen
och skulle lyfta utövaren till en hög-

Uppsatsen har tidigare publicerats
i Geldgeschlchtllcbe Nachridlien

153. 1993.
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re insikt och en högre social standard. De numismatiska artiklarna ger
exempel på långrandiga titlar som:
Das geöffnere Miln:.- Cabiner Oder
Einleillmg / wie solche IVissenschaffi
/eichre VI erlemen was l :.ur Erkämniiss der Amiq1•en und Modemen
Mam:.en erfoderr (sic!) 1rerde l und
wie sole/re nlitt liclr ::.u gebrauclren .
Sampr Bes clrreibrmg der beri/hmten Mamz.-Cabine uen und Scribem en
in Europa. Hamlmrg bey Benjamin
Schi//eml/700."') (Författaren ej angiven.)
Ett följande arbete har
författarnamn:
Jolramris Gröningii, U. J. D. Historia
Numismaumr Critica. Das ist : Die
Neu -eröfirete Historia der Modemen
Medaillen. Sampt Einer Uste Der Bewerteste/1 Scribenten, wie auclr der
vome/mrsten Cabineuen und KunstKanunem (Kritisk numismatisk Historia. Det är: den nyöppnade Historiken över de Moderna Medaljerna.
Samt en lista över dc Värdefullaste
Skribcnterna, såsom även de fårnärnsta Kabinetten och Konst-Kamrarne).
Hamburg. Bey Benjamin Schillem l
Anno 1702.

,.'

; F~rcification·, ;
Civil-~iiu~Stunfl

. : ·-·.; ~ .~i[~~~~rtl ....

4zlnqvf'l- (o lllOI

Fig 2. 7iudblt:der till ..Der

Cdijneu.' Ritter -P/ar: ". Hamburg 1702.
Mu:ewm fiir Hamburgische GeschichTe. Hamburg.

l upplagan fr.\n 1705 är huvudtiteln

Historia Numi.mratum NMorum; fårfattaren anges endast med J. G.
Johann Gröning (Gröningius) foodes i Wismar 1669, 16 som framgår av
hans porträtt. ett kopparstick av Diedrich Lemkus (Lembkes) ,l 5 borgare i
Hamburg 30 juni 1697. Han utgav redan vid 18 å rs ålder en latinsk traktat
med juridiskt innehåll och studerade
rättslära vid universitet i Rostock fram
till sin promovering. Efter en verksamhet som domstolsadvokat och notarie i sin hemstad slog han sig ned
som advokat i Hamburg. men återvände i alla fall 1711 till Wismar. Där
var han verksam som hovrättsnol:lrie
hos Kungl. Svenska Tribunale n och
förde bl. a. 1738 två processer mot
magistraten och kramhandeln i staden.~' Gröning avled omkring 1747;
han begravdes i S:ta Maria- kyrkan.
Tillsammans med hustrun Elisabeth,
f. Werner, grundade han en stiftelse
"för milda och fromma ändamål".
"') Det öppnade Mym-Kabinenct eller en
Inledning hur man län skalllära sig en sådan Vetenskap. vilket är nödvä ndigt för
Kännedomen om dc Antika och Moderna
Mynten o. s. v.
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Gröning har efterlämnat cu omfattande förfauars kap ; Schröder 18 har
kommit fram till inte mindre än 27
titlar, mest med juridiskt innchå!l.
Lipsios 1801 19 känner till sex numtsmatiska titlar, fem därav kommer frln
Riuerp/arz.. dessutom ytterligare en liten publikation: Joluumis Groningii.
D. Historia Expeditionis Briwmricae
ex Nu m ismare III U bris exposira.
Hamburgi, apud Godfrid Ube;;eit. A.
1701. till vilken vi återkommer längre
fram.
Das geöfoete Miintz-Cabiner. Det
lilla oktavbandet avbildar på titelsidan
som symbol eu öppet rnyntskåp. alltså
just det "Öppnade Mym - Cabineu".
vars innehåll fOrfattaren talar om.
Tredje upplagans innehållsfOrteckning (1715) omfattar inte mindre än
24 kapitel, som till läsarens gagn
handlar om numismatik under alla
epoker. Ett par exempel: l. Von d enen
Mamz.en allgemein (l största allmänhet om mynt); 5. Von sonderbaren
und roren Miimz-Sorren (Om märkliga och sällsynta mynt-sorter); 10.
Von Hebreisclren Mamzen (Om hebreiska mynt) (Görlitz' schekel 20 är
här avbildad och citerad); 16. Von

Redren- Pfennigen oder Jeuons (Om
räkncpenningar eller jetonger) : 17.
Beschreibwrg der Talismans (avbildar
en hebreisk amulett); 18. Eine Anleiwng wie man die Miimzen verstelren l
und deren Legenden und lnscriptiollens erklären sol/ (En ledtr.id till hur
man skall begripa mynten och förklara deras texter och inskrifter) : 19.
Erkltinmg der auf dene11 Mllntzen
mrkommenden Si11n -Bilder/ Figuren /
lierarhen l Smrbolonmr, und zwar
erst/ich so åuJ dem Bnwbilde \'Orkomme" (Förklaring över de p:l vissa
mynt förekommande Sinnebilderna,
Figurerna, Siraterna, Symbolerna,
och fr.imst då de som förekomma på
Bröstbilden); 20. Erklärrmg der auf
dem Revers vorkommenden Figureli
(Förklaring över de Figurer som fOrekonuna på Frånsidan); 21. Weiser
eine Erklänmg der auf denen Römisclren Manrz.en vorkommenden Abbreviaturen (Uppvisar en fOrkla ring
över de på de Romerska mynte n f6rckOn1tnande förkortningarna); 22.
Abbreviaturen auf denen Grieclrisclren Miintz.en (Förkortningar på dc

-
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Fig. 3. Tirt'iblmlt•r ril/ ·'Do J lil'lijnl'fc•
Miim: . Cabilll! f ': IIombii '?I 1700. KMK.

Fig. 4. Titelbladet till "Historia Ntunisma/lmt Critica ·: Hamburg 17()2. KMK.

grekiska mynten). Med denna littera·
tur kan även borgare utbilda sig till
riddare! l 23:e kapitlet. Zeige1 die beriilumeslell Miiiii:. · Cfrbillellell in Eu ropa (visar de berömdaMe myntkabinetten i Europa). finner den resande
numismatikern en rorteckning över
de mest betydande myntsamlingarna
i furstlig och privat ägo. Kapitel 24.
(Verzeichnis der besten mul baillunlesten Scribelllen) till sist ii r ett fOrstik
till en numismatisk bibliografi och
tidsmässigt klart rdre Anselm Banduris (Ragusa 1675 - Paris 1743)21 fOr
första gången i Paris 17 18 utgivna
bibliografi ,22 sedan också i Hamburg
1719 (liksom Rittcrplatz !) . som van·
ligen ses som den 1ildsta av sin typ. 23
Dessutom bör hiir noteras. att Burcard
Gotthel f Stru ve (Weimar 167 1 - Jen:t
1738) 2~ med sin Bibliotheca Nlunismalwll Amiquiom m. Jenae. Sumtibus
Jo. Bielkii Bibliopolae. MDCXC/11
(1693) faktiskt utgör den iildsta numismatiska bibliografien - den bor·
de alltså inneha en plats i Guinness
Rekordbok 25 ! De!>SUtom bör nämnas.
att bandet med my ntavbildningar av
romerska aurei (däribland den siillsynta Antoninus Pius' aureus for Diva
Faustina med PYELLAE FAYSTI·

NIANAE: RlC 397-399) är prytt
med ett kartagiskt mynt och en taler.
Johmmis Gröningii. UJ. D. Hisroria Nwnismamm Critica. Titelbladet
visar emellan två pelare, från vilka
myntprydda kedjor hänger ned, frånsidan till en medalj med bilden av
tagel Fenix resande sig ur askan och
med en grekisk överskrift MAKE
n E. Det rör sig om en medalj över
drottning Kristina (Stockholm 1626 Rom 1689, regerade 1632 - 1654) från
hennes tid i Rom, tillverkad av medaljören Alberto Hamerani (Rom 1620
- Rom 1677) 26 efter den abdikerade
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drottningens återkomst från Frankrike. och avsedd att utdelas till diktare
och Hirdc 27 inom hennes v'.inkrets; en
likartad har senare även tillverkats
av medaljören Gioacchino Francesco
Travani (verksam i Rom 1655-1674)?-8
Drottningens lärda vänner, däri bland
den berömde lärde jesuiten och arkeologen Athanasius Kircher (Ge isa 1602
- Rom 1680).19 brydde sina hjärnor
med tydandet av de grekiska bokstäverna: det ord dc bildade stod inte att
finna i n?lgot lexikon -ända tills dess
au man kom på. att den kungliga amatörsamlaren av antika mynt hade behagat skämta med dem: makalös (makelös). här skrivet på grekiska, bety·
der ju på svenska makalös, oförliknelig, uni k, enastående (men också
"utan make", d. v. s. ogift). Drottning
Kristina var myc ket road av viinkretsens bemödanden; sena re har Johann
Carl Hedl inger (Secwen / Schweiz
1691 - Ste in stiic kljJ~ 177 1) - den
store svensk -schweiziske medaljkonstnären - just med anledning av
drott ningens skämt åter utnyttjat 31
denna id~ på sin medalj med själ vporträtt från 1728 med den grekiska
omskriften A OM (med vå rt alfabetc på ~venska = lagom).
Gröning~ Hislo ria Numismawm
Crilica (Hamburg 1702. 2:a upplagan
170-1. 3:e upplagan 1711) behandlar
mynt från medeltiden och nyare tiden
och dessutom medaljer. Påfallande är
att tyngdpunkten. särskilt när det gäller medaljerna. alltid ligger i Sverige
- måhända har Gröning också under
sin tid som advokat i Hamburg fOretr'.itt den :.vcnslm kronan, som sedan
1648 med förvärvet av hertigdömena
Bremen och Verden (dessfOrinnan ärkebiskopsdömena Hamburg- Bremen
och biskopsdömet Vcrdcn), också innehade överhögheten över domkyrkan i Hamburg. Hur som helst har

Fig. 5. Drottning Kristina. Mtdalj i brons. &m ca 1659165. KMK.
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han i Hamburg 1701 offentliggjortJl
en avhandling om Karl Xll:s (fodd i
Stockholm 1682, regent 1697-1718 ,
stupad vid Fredrikshald sistnäm nda
år) fälttåg 1700 - 170 l i Ryssland i början av det nordiska kriget. Ett ponrätt
av kungen tillsammans med en avbildning av en medaljfrånsida från 1688
är placerade på det lilla bandets försättsblad.

J·~

~~·

J .

Fig. 6. Pormill och medalj med Karl XII
från Johan11is Groningii Bibliocheca Unil'ersalis. Hamburg 1701. liercig August
Biblioceket. 1\fJ/jenbliltel.

Fig. 7. Myntm·bi/dni11gar ur ffi storia Numismatum Cricica , Hamburg 1702. KMK.
De flesta m· dessa har Grö11ing hämltltur Otho Sperlings de nummorum brocteatorum
et ca ro rum ... origine. u/beck 1700.

På sidan 221 i Historia Numismawm Cririca har ålla medeltida mynt
avbildats. Av dem har särskilt nr 3
väckt intresse. Det rör sig om en liten
fyrkantig guldbrakteat från folkvandringstiden, vilket återger två figurer
innanfOr en piirlrand. l Sverige kallas
dessa små guldbleck för "guldgubbar", och de förekommer i ett större
antal både i Sverige och Danmark
(särskilt ett jättefynd nyligen på Bornholm). De övriga mynten ii r lätta all
identifiera: 2, 7 och 8 är liksom nr
3 kopierade efter Otto Sperling. De
nummorum Bracrearorum et Cavon1m
Nostrae et Superioris aeratis Origi11e
progressu Ad Reverend. D11. Jacobum
A Melle11 Epistola, Liibeck 1700; resten har Gröning själv anskaffat.
l. Köln, ärkebiskop Hermann l

(1036- 56) och kejsar Konrad Il
(1027- 39), pfennig. Hävernick·13
25I.l4
2. Basel , början av 1300- talet, pfennig (brakteat). Spcrling 52 (där
tecknad med fyra hörn). WielandtJs 104.
3. Skandinavien, folkvandringstid ,
guldbrakteat. Atlas for Nordisk
0/d/...)'lldighet , Kj0benhavn 1857,
Tf. IV, 58-64. Sperling 24.
4. Hildeshcim. början av 1400-talet.
pfennig (brakteat). Mchl·16 21.
5. Samma. Mehl 3.
6. England , Henrik III (1216 -72) .
long-cross-penny.
NICOLEONLVND (London).
7. Hildesheim, biskop Konrad Il
(1221- 45), pfennig (brakteat).
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Sperling 47. Fd. Kl.Fredenl 7 21.
8. Naumburg, Biskop Engclhardt Il
(1207- 42), pfennig (brakteat) .
Sperling 59. Posern 38 984.
Även till detta arbete liksom till Geiifneten Ritterplatz har Gröning skrivit
två anslutande kapitel, i vilka de viktigaste myntsamlingarna i Europa återfinns och en numismatisk bibliografi
nedtecknats. Noteras kan. att den sedan 1630 statliga samlingen i Stockholm kalJas Kungl. Myntkabinettet.
väl fOr fOrsta gången i tryck!
Gröning har dessutom ur numismatisk synpunkt sysselsatt sig med
kurfurst Fredrik Ill av Brandenburg
(1657-1713, regent 1688-1701 , konung 1701-13) vad beträffar dennes

-
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diplomatiska bemiidanden för att hjälpa sin kusin Wilhelm III av Oranicn ·
Nassau att tillträda den engelska tro·
nen det turbulenta åre t 1688: Historia
e.xpedirionis Brirannicat' ex Nianismare III Libris e.xposira. Quarum primo Pars Alllims Secundo Par.~ Posrica
Historia Exp editionis Brirawricae.
quibus Consiliis coeplll. et quo suc·
cessu ad Finem deducra recenserur.
Hamburgi. apud Godfrid Libe:eit . A.
1701.39 Mitt i detta arbete å te rfinn ~

som en central punkt den 1688 av Raimund Faltz (Stockholm 1658 - Ber·
lin 1703) 40 graverade medaljen till
minne av denna händelse. vilken även
avbildas. 41
Grönings portriiii fi nns i två varian·
ter. Utan gravörens signatur är den
bifogad Bibliorlrcca wri1·erstllis sive
Codex op emm mriorum , Hamb urg
1701 , i vilken iive n bcriitlelsen om
Karl X Il :s ryska llilttåg ingår, s:un t
Historia Expedirimri.l' Brirwmicae.

Med beteckningen D. Lemkus felcitl 42
finns den som frontespis till Biblio·
rlreca Juris Gem ium Europaea , Hamburg 1703. Kopparsticket ka n inte anses vara av hög konstnärlig kvalitet.
Det visar i en oval en yngre herre med
allongeperuk och hal sdu~. i tidens stil.
varunder IOHANN :GRONINGIUS.
J. C. Wismar. nat. Ao. 1669.
l fårordet till Geöfireren Mi/m:.- Ca bin et bekänner Gröning sin tro på numismatiken: Bland alla mrrii..T iterer.
som oss den annars så allt fli rtlironde
tiden lärmwr / belrå/ler mmten med all
riill sin öl·erltigsenlret ; De angenäma
saker /som de i sig sjli lm represcnte·
rar. oclr den forkloring till historien
de länmar oss !ger dem priserfromfo r
bemrade gamla statyer och byggna·
der.

1993 års numismati ker fröjdas av
hjärtat över en sådan uppskattning.
även om han knappast kan dela den i
hela dess vidd .

Noter:
l

Jfr N. Ohlcr : Rci.wr im Millcllllter.

Mii nchcn 1986, s. 404. 4 19 spcc. 426.
2 ADB 2. 1875. s. 160- 61.
3

Marti n a Baumg:mcn. Braitcnba' h:
Equiris Germani Nobilissimi & Ami.vsimi Peregrinario in Ael/)'fllltm . Arobiam.
Palaestinam & Syriam , 111g. av Chrb ·
tophorus Donavcrus. Nlirnbcrg 1594.
Jfr Lipsius 1801. s. 25.

4 H. H. Hofmann : Eine Rrisr mtclr ltulrw
1585. sigmaringen 1969. s. 39 -40.
s C. E. Dckesel : Charles P:ltin. tl man
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ll'itholll a coumry. Gem 1990.
6

Ch. Patin: Relmion Hisrorique. Strass·
burg 1670. - Troisieme Relation.
Strassburg 1672. - Quatre Relations
historiques, Basel 1673. - Relations
hiswriques et mrieuses de myages.
Lyon 1674. '1676.

7 ADB 39. 1895. s. 135 - 37. GN 152.
1992. s. 307.
8

9
10

Il

12

Herrn Zacharias Conrad ,·on Uffenbach: Mtr/..'l•iirrlige &isen dure/r Nie·
dusachst'n. Holland und Engellaud.
Ulm/ Memmingen 1753.

ADB 18. 1883. s. 147.
Nwuophylarium Luederiamtm Ham burgeuse. ulg. av R. Capell. Hamburg
1678. - H. Schröde r: Lexikon der
hamburgischen Sclrriftsteller bis zur
Gegcmmrt l. Hamburg 185 1. s. 503.
nr 38.
J. Whaley: Rdigious Toleratiou and
Social Clumge in Hamburg 1529-1819.
Cambridge 1985.
U. Nabel: Der geöffnete Riuerplatz.

Ein Handbuch der riHerlichen Wisscn·
schaficn. lfamburgische Gesclrid rts·
und 1/eimmbläuer 5, 1930, s. 103- 105.

s. 104.

13

Nabcl:

14

Nabcl: a.a .. s. 104.

IS

Th .• B. 23. 1929. s. 28.

16

Schröder: a. a. (not lO) 2, Hamburg
1854. s. 601-603. - DBA 424.246-56.

<La ..

17 Vänlig upplysning från Stadsarkivct i
Wismar.
18

a.a .. s. 601·603.

19 Lipsius 1801. s. 160.

zo B. Kisch: Shckel medals and false She·
kels. Historia Judaica 3. New York
1941. s. 67- 101. - P. Bcn!haus: Zu den
Görlitzcr Schekeln und -ähnlichcn er·
dielateten Miinz.cn. llamburger Beiträge
~ur Numismatik 4. 1960. s. 199 -203.
21 Biogropilie Uni1·ersale 3, Paris 1854 ff. ,
s. 8 -9.
22

Lipsi us 1801. s. 20.

2.1 Jfr M. R. AlfOldi: Die Forschungsmethoden der antiken Numismatik, Die
Met/r(){feu der arrriken Numismatik. u l ·
given av M. R. AlfOldi , Darrnstadt
1989, s. l -41, spec. s. 12.
24 ADB 36, 1893, s. 671 -76.
25 Li psius 1801. s. 384.
26 Th. · B. 15, 1922, s. 548.
27 B. E. Hildebrand: S1·eriges och Sl'ellska
kommgalwscrs mi1111espenningar, prakt·
mylll och belöningsmedoljer l , Stock·
holrn 1874, s. 31 1· 312, nr 103 - 104 b.
- (C. D. N.) de Bildt: Les MMai/les
romaincs de Christine de Suede, Rom
1908. s. 45 -50. spec. s. 46.

28

Th. • B. 33. 1939, s. 360.

29 ADB 16. 1882, s. l · 4.
30

P. Fclder: Mt•dailleur Johawr Carl
liedlinger 1691-1771 , Leben und ll~rk.
Frankfurt / Salzburg 1978.

Jl

dc Bil dl: a.a. (not 27). '· 49 - 50.

.u Historia t'Xf1t'tlitiouis russicac Caroli
XII. regis Suuiat'. Hamburg 1701.
Schröder. a. a. (not 10). s. 602. nr 12.

W. Hävernick : Dit' Mt1n;.e11 IYIII Kö/n
mm/kgiun der Pr0f1Wtg bis /304. Köln
1935.
3-' Kan del vara en tillfållighct. an ~mrna
mynnyp från Köln fdrckom i fyndet från
Pronstorf. dimi k1c1Scgebcrg (nedgrävt
efter år 1036, återfunnet 1737)'? Jfr P.
Bcrghuus: Der Milnzfu nd vo n Prons·
torf. vcrgrabcn nach 1036. cntdec kt
1737. CommCIIItllioues Numismaticae
1988, Fcstgnbc filr Gert und Vem Hatz
zum 4 Janunr 1988. utg. uv P. Bcrghaus
m. 0., Hamburg 1988, s. 169 - l75, spcc.
s. 172. nr 18.
JS F. Wielanlit: Die IJasler Mlln:.prligrurg
1'1111 der Merowinger7.eir bis w r Verpflln·
dtmg t/er bisd röjlichen Mllnze wr die
Sradr im Jalrre 1373, Bern 197 1.
J6 M. Mehl: Buchstabcnpfennigc. Ei n
Beitrag zur Miinzgeschichtc des Bistums Hildcshcim. COIIIIIICIIWtiones Numismaricae 1988 (not 34). s. 251 -60.
37 M. v. Bnhrfcldt: Der Omktca tenfund
\"'n Kl. Freden 1888. lkrliner Mt1u~
bllluer 35. 19 14. s. 159 · 168.
38 C.F. v. Poscm-Kicn : Sal'lrsens Mfin:rn
im Miudalter. Leipzig 1846. Grönings
kommentar till dc åtta myntavbild ninga rna (s. 142 - 143) kiinnctccknas av en
otrolig fantasifullhet som utmynnar i dc
mest sällsamrna anribucringar. som vi
lämpligast avs~r från nu återge.
J9 Lipsi us 1801. s. 160.
.wTh. · B. I l .l9 15. s.238· 39.
41 G. van Loo n: 8eschry•1•iug der Ncrla ·
lamlsche ffismriepermingeu 3. 's-Gra vc nhngc 1738. s. 375. - J. Mcnadic r:
Sclwumllnzen des Flauses 1/ohenzof.
lem . Berlin 1901.
42 Jfr ovan not 15.
.lJ

Förkortninga r
ADB: Allgemeine Dcutschc Biographic.
Miinchcn 1875 ff.
DBA: Dcutschcs Biograph ischcs Archiv,
Mil nchen 1986.
GN: Gc ldgcschichtli che Nachri ehtcn.
Lipsius 1801 : l. G. Lipsius, Bibliothcca
numaria. Leipzig 1801.
Th. · B.: U. Thicmc· F. Bcckcr. Allgcmci·
nes Lexikon der bildenden Kunstler \'On
dc der Antike bis zur Gegcnwart, Leipzig
1907 -50.
(01'USflll m · Maj Jarl,

rt'digerar m• Lars O. Logtrq1ist)

o
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En papperspollett från
Källaren Tyska Lejonet
I Stockholm har det funnits en lång
rad berömda värdshus och restauranter. Det kanske mest v'.ilkända viirdshuset under 1600- och 1700-talen var
Källaren Tyska Lejonet. som låg vid
hörnet av Skornakargatan och Tyska
Brinken. miu i Gamla stan. Källarmästaren Karl Axelsson och hans
hustru Ulrika Charlolla köpte 1814
värdshuset och fastigheten som det
låg i. Nu inleddes värdshusets sista
glansperiod. Efter Karl Axelssons
bortgång drevs rörelsen under 1830och 1840-talen av "källarmästariinkan" Ulrika Charlotta Axelsson. År
1830 hade hon i sin tjä nst en kypare,
två lärlingar och en dräng, en kokerska, tre skänkpigor, en uppasserska
och två huspigor. Förutom fami ljen
Axelsson bodde endast två gamla
fröknar och en pensionerad kungl.

kammarmusik~r i huset. Värdshusrörelsen var nu av en sådan omfattning,
att den upptog större delen av fastigheten. Att det var hög klass och en
omfattande verksamhet fOrstår man av
den påkostade nota från år 1846 som
finns bevarad. Denna nota. som visar fasaden mot Skornakargatan med
skyltarmen med lejonet skymtande i
hörnet vid Tyska brinken, har ett utskrivet belopp på 10 riksdaler 24 skilling riksgälds. Summan avsåg troligen
både kost och logi.
Fru Axelsson efterträddes av källarmästaren Johan Hammarström, som
med sin fami lj och värdshuspersonal
bodde i huset. Fastigheten ägdes nu
av hovkonditor Carl Gustaf Richter.
Rörelsen var alltjämt lukrativ. År
1859 hade häradshövdingen August
Rundquist blivit ägare av fastigheten.
Under August Rundquists tid nedlades Tyska Lejonet. Vid början av
1870-talet fanns här i stället två " ny k-

Papperspollett från Kililaren 7)·ska Lejonet i Gamla stan. 7illhår Kungl. M.mrkabinl'flel. Foto: G. 1/i/dcbmnd. RIK-f

terhetsviirdshus''. Det ena, som innehades av en guldsmcdsänka, hade en
mycket kort livslängd, men det andra,
som var forenat med en biljard, fanns
här under många år. Flera "biljardägare'' eflenr'jdde va randra. "Biljarden i detta hus", står det i mantalsHingden 1878, "har rättighet att sälja
öl, porter och cigarrer." Nu försvann
också viirdshuset Tyska Lejonets
vackra. smidda skyltarm , efter mer
iin 200 års trogen tjänst.

*

~;n,.~. ~\ 1t:r·..
v:!/ / /

</ ~/'"%·

' ,../ /
./.' ~~,
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Värdsiwsnora frdn Kililaren 1)•.vko Lejonetlir 1846. Vi ser fasaden mot Skomakargatan
och rakt from den antikiserade i ngtingen till Tyska kyrkan. Den smidda skyltarmen med
lejonet skymrar i hörner 1·id Tyska brinken. Notan tillhör Stockholms stadsmuseum.
Reproforo: RIK-f
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l Kungl. Myntkabinettets samlingar
finns en välbevarad papperspollett
rrån Källaren Tyska Lejonet. Papperet
är blågrönt med svan text, måtten är
46 x 35 mm. Frågan är bara till vilket
ändamål som polleuen använts. Vi vet
au restaurantpelleuer var vanliga under 1800-talet. l Numismatiska Meddelmulen l V, under rubriken "Berns
Salong". beskriver A. W. Stiernstedt
restaurantpolletternas funktion: "polleuer för kontroll öfver uppassarne.
Dessa erhålla ncmligen vid serveringens början polletter till ett visst belopp. med lwilka de sedan vid disken
eller i köket betala allt som expedieras; då serveringen slutat, få dc med
penningar redovisa hvad de ej ha qvar
af polletterna." Det var nog dock vanl igast au man använde metall polletter.
Den papperspollett som finns bevarad
från Tyska Lejonet anknyter utseendemässigt nog snarast till de polletter
som vinhandlarna använde, dvs tombuteljpolletter. Någon vinhandel har
inte funnits i huset. Möjligen kan någon vi nhandlare ha använt den rymliga källaren som lager. Detta är knappast troligt med tanke på fastighetsägaren Rundquists inställning till alkohol. Inte heller vet vi om biljardverksamheten använt sig av polletter.
Det troligaste är nog ändå kopplingen
till värdshuset. Pollettens dateri ng bör
ligga omkring mitten av 1800-talet.
/W
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Stampjämforelser mellan präglingar utforda i
Wismar under svenskväldet på 1600- och 1700-talen
Av Hans-Jurgen Ufonska

ittills har man antagit att tex
;w dukater under
den ~k svensktiden i Wism<~r
mellan 1648- 1803 1 utfördes med ett
och s;~mm a swmppar 1 • Vid noggrJnnare jämrörclsc av dukatmynten fr.in
1672 (tig. 5 och 6) och 1743 (tig. 3 och
4) framtr'.ider dock - även om de är
obetydliga - vissa olikheter, vilka ber'.ittigar till ;~ntagandet, att b:lda dessa
mynt graverades och pr'.iglades med
olika stampar och därför inte tillverkades vid samma myntort. d v s Wismar, framför allt som staden Wismar
just under den tiden liit gravera andra
stampar genom myntmiistaren Johann
Memmie~ från Rostock och präglade
med dessa. Vid studerandet av dessa
dukatmynt är det påtagligt. att åtmin~
tone tre av bok.~tav~punsarna skiljer
sig från varandra och att återgivandet
av huvudet på den t\"åhövdade örnen
inte är helt lika. Omskriften på dc
båda exernplarcns åt- och frånsidor är
inte heller överensstämmande i serien
av punsbokstiiver. Genom arkivbelägg 3 tär vi dessutom veta. att just år
1743 blev en s ke ppsklarerare från
Wismar beordrad att ime skaffa fram
något guld utifrf111 fiir Rådet i Wismar.
Därav framgår, att Rådet ville köpa
guld for egen r'.ikning för prägling av
dukater. för att på detta sätt besparJ
sig anskaffningskostnaderna. Stadens
finansiella läge var inte det bästa vid
denna tid. Åtminstone talar detla mr
antagandet, att dukaterna från år 1743
inte priiglades i Wismar.
l vad mån den i Wismar verksanune
myntmästaren Hans Ridders myntmiistartecken på dukaten från 1672
även skulle kunna gälla för myntet
från 1743, måste an~es mycket tvivelak tigt då myntmästanecknet för den
1674 från Wismar till det närbelägna
Liibeck övernyttade myntmästaren
Hans Ridder 4 blott låter sig pavisa.~
till 1717. Från 1718 iir det emellenid
påvisban. att myntmiistaren Heinrich
Ridder i Uibeck fonfarande använde
sig av myntmiistartccknet "arm med
svärd". Härstummande från sliikten
Ridder. möjligtvis Hans Ridders son,
skulle den wismarska dukaten från

H
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Tidigare artiklar av Hans-Jurgen
Ulanska om den svenska myntningen
i Tyskland under 1600-1700-talen
har varit införda i SNT 1992
nr 1. 6. 7 (rättelse) samt 9/10.

priigling;~rna

Fig. l och 2. Åt- och frånsitta czv dtm ll'islllllrska dukatellfrån 1672. M)71111111.\"fartec·
k en ''arm med S\'drd'; präglad m: myntm(fswre Hans Ridder, Wismw:

Fig. J och .:1. Åt- och frånsida m•den uilmarska dukau•nfrtln/743. Mrmmtlsrarrec·
k en ·'arm med S\'ärd". trolig~n prtlglad m ·
1/eillrich Ridder i Uibeck.

1743 kunna tillskrivas honom eller en
av hans efterkommande. Det är diirfOr
ganska sannolikt, au stamparna från
1743 grovemdes i Liibeck och att dukaten som en f61jd därav även priiglades där.
Dettorde därför vara ett faktum, att
efter myntmästare Gregor Sesemanns
avfli rd från Wismar 1648 inga större
nominaler längre präglades i staden,
och att fr.in början av 1700-talet endast små nominaler - som inte kriivde
större gravyrarbeten- tillverkade!> av
mer eller mindre erfarna myntmästare
och att mynthuset dessutom åtm in~to
ne sedan 1692 befann sig i ett erbannligttillstånd. Allt som allt symptom på
en fonskridande ekonomisk tillbakagång för en fordom blomstmnde hansastad.
Förutom jäm föreisen mellan dessa
båda dukater skulle det också behövas
en diskussion om myntmäs tare Gregor Sesemanns dukat, med myntmiis-

tartecknet G S. från år 16765, något
som icke är möjligt i dena sammanhang.
Diiremot erbjuder sig en jämförelse
med det wismarska talermyntet från
1674 (tig. l och 2) 6 . Vid en jiimförelsc med andra liibeckska mynt av Hans
Ridder kommer man till den slutsatsen. att talermyntet från 1674 också
tillkommit i Liibcck . Ty här är den
wismarska identiteten med Hans Riddcrs liibeckska mymmästanecken påtaglig. Den wismarska talern från
1674 avviker dessutom uppenban som
den enda i serien av and m jämfOrbara
wismarska nominaler och liknar i
stiimpclgmvyren Hans Ridders samtida. liibeckska arbeten.
Antydningsvis skall till slut även
kort hiinvisas' till den iinnu inte avslutade diskussionen om det sällsynta
guldenmyntet från 1684 för Wismar,
med avseende på en annan myntort
och vederbörande myntmästare. som i
uppklarande syfte har behandlats på
anna t ~tälles.
Sammanfattningsvis kan sägas. att
dukaten från 1672 slogs i Wismar.
men talern från 1674 i Liibeck, båda
av myntmiistare Hans Ridder. Dukaten från 1743 är högst sannolikt en
produkt av Heinrich Ridder i Liibeck.
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Fig. 7 och 8. Åt· oclr fn lnsida m• den lfibeckska dubbeldukmen från 1701. Myntmiistartecken "orm med svärd". präglad
av f/ans Ridder i Lilbeck.
Fig. 5 och 6. Ar- och frånsida av den wismarska ralern från 1674. Mymmäsrarrecken
..arm med svärd ... präglad av Hans Ridder i Liibeck.

Referenser och anmärkningar
J. Jfr dessutom Kunzel. Mecklenburgische Miinz.kunde 1492- 1872, Berlin
1985. s. 144 och 145. nr 148 B och 161 B:
även: Ahlström m n. S1·eriges Bl!sinningsm)?ll. Stockholm 1980 (svenska,
tyska. engelska). nr 18 på s. 136 och nr
76 a och b på s. 144.
2. Samling Gacnens, auktionskatalog F.
Schlessinger Mllnzen und Medaillen
von Mecklenburg . Roswck !Wismar,
Berlin 1931, skriver G. på s. 82f betr.

dukaten från 1743. nr 1323 "... endast
50 exemplar med stampar från dukaten
1672".
3. Den befinner sig i Stadsarki vet i Wismar

under titeln XIX.4.8. och i det s k Zettelkartei Techcns.
4. Jfr dessutom Behrens, Man:;en und
Medaillen der Suulr und des Bistwns
ulbeck. Berlin 1905. s. 202 f, nr 624;
även auktionskatalog från L Grabow,
Man zen w ul Medaillen m1s dewschen
Museumsbesir:, Rostock 1935, nr 1056:

dubbeldukat från Lilbeck 1701 med

mynunästartecknct "arm med svärd".
exakt som på den wismarska talem från
1674 (fig. 8) med tillägg: Bienas. Beirmg mr Milnzgeschiclue Wismars, \Vismar 1979. s. 14 f och s. 22 f.
5. Denna visar enligt Kun zel 1985, s. 144
nr 153 B. myntmästarens initialer GS.
Gregor Sescmann; jfr dessutom UlonskafBienas. Bcitrag zur Miinzgeschichte Wismars während der Schwedenzeit
am Ende des 17. und zu Bcginn des 18.
Jahrhundcrts, i Beirrtige zur Wismarer
Sradrgeschiclrrlt. nr 6. Wisrnar 1989.
6. Hos Kunzel 1985, s. 144 nr 149 F och
150 F resp. hos Ahlström 1980. s. 136 nr
25 och 26. Vad bctrMfar stämpelsnittet
avviker detta mynt tydligt från andra
wismarskn talcrmynt.
7. Hos Kunzcl 1985. s. 144 nr 155 K resp.
fig. 331.
8. Ulonska. Wismar eller Stettin? - Diskussion kring bcstiimning av myntort
får det svenska guldenmymct fr.\ n 1684
präglat får staden Wismar, SNT 9/ 10 •
92.

Fig. 9oclr 10. Ar- ochfrånsida aveu på sin
rid ej urgil'l'/ Jli'OI'avslag i guld av en trepfennig fnin Lilbeck från 167/. Mynrmäsranecken "arm mi'(/ .n •ärd ·: präglad av
f/an s Rit/det: Fiirstomd.
Foto: förfauaren.

För värdefull hjälp av direktören får
Statsarkivet i Wismar, He rr Böwe,
O
framför jag eu varmt tack.
(Ö1·ersau a1• Maj Jarl oclr bearbetad av
N.-U. Fonwnder oclr Li1rs O. Lagerqvisr)

= == = +
Små mynt
och stora händelser
Några reflexioner
Historiens gång kan ta sig många uttryck. I april 1992 hiuades eu finskt
1-pennimynt i salongssoffan på museiisbrytaren Sankt Erik vid Vasamuseet. Det var från Sankt Eriks byggår
1915 och hade på frånsidan eu krönt
N tör Rysslands kej sare Nikolaj Il i
hans egenskap av storfurste av Finland.
Det hade legat i isbrytaresoffan under otaliga kylslagna uppdrag i östersjöisarna - alltmedan Nikolaj störtades och mördades tillsammans med
SNT 5 · 93

hela sin familj, Finland blev självständigt och Ryssland blev Sovjetunionen.
Svält och terror, krig och perestrojka.
Lenin och Nurejcv. Mannerheim och
M. A. Numminen - nästan hela vårt
sekels dramatik ru llade på, och när
myntet åter kom i dagen, hade Sovjetunionen försvunnit och Ryssland återuppställ. Historien hade tillryggalagt
ett varv.
Som en bekriiftelse på detta har nu,
exakt ett år senare. ett nytt myntfynd
gjorts - denna gång ombord på själva
regalskeppet Vasa.
När Jörgen Wallin, s keppsteknisk
konsult på Vasamuscet, häromdagen
höll på med uppmätningar på Vasas

akterkastell, hittade han ett · l-rubelmynt från 1992. nu å ter pryu med
dubbelörnen, den gamla kejsarsymbolen. Som betalningsmedel är rubeln
tämligen värdelös - dagsnoteringen
ligger under eu ö re. Kanske har någon
biuer rysk biståndssökare funnit det
rationellare att offra rubeln till Vasas
beskyddare "Den Gamle" i hopp om
att han som en ekonomins, politikens
och samhällsmoralens Anders Franzen skall återupptiicka det förlista imperiet och lyfta det mot en ny, strålande framtid.
Klas Helmerson
birr. museichef. lflsamuseer
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Ett minne från Nordiska Industrioch Slöjdutställningen i Malmö 1896
Av Eva Wisehn
id den stora Nordiska Industrioch slöjdutställningen i Malmö. juni till september 1896.
deltog Carl Gottfrid Öhrström i tva av
utstiillningcns uppställningsgrupper;
dels i "Metallindustri" där han bl.a.
visade tennsoldater. dels i "Verktyg,
redskap och maskiner af alla slag" diir
han visade en maskin för tillverkningen av knappar. Öhrström hade till
utställningen låtit tillverka askkoppar
i metall med Karl X Gustavs bild och
texten ''Industriutställningen 1896".
Kanske var det en avbildning av den i
Malmö just avtäckta ryttarstatyn. som
också finns på utställningskatalogens
framsida.
Öhrström lät också vid detta tiiWille
prägla en medalj i bly som minne av
utställningen. Medaljen mäter 60 mm
i diameter. Åtsidan visar en slank rytta re på en travande häst under vars hovar stadens namn MALMÖ står utskrivet. Omskriften lytler MINNE
FRÅN NORDISKA INDUSTRI &
SLÖJDUTSTÄLLNINGEN 1896.
Utmed kanten löperen pärlrand. Ryttaren motsvarar de gjutna hiistburna
tennsoldaterna, vilka tillverkades i
fabriken.
Frånsidan biir texten C. G. Ö HRSTRÖM LEKSAKSFABRIK YSTAD
och i en båge därunder följande medaljens kant GRUNDLAGD 1893.
Utmed kanten löper en piirlrand.
Möjligen tillverkades denna tämligen enkla medalj infOr utställningspublikens ögon, som ju ofta var fallet
vid den här type n .~v utställningar.
Carl Gottfrid Ohrström föddes i
Malmö 1854 och är nämnd som g!!.[veringsgesäll i husförhörslängderna.
Möjligen var han verkligen garveringsgesäll iiven om det ligger nära
till hands att tro att det kan vara en
felskrivning av gmveringsgesäll. År
J882 flyttar han till Ystad och 1887
kallas han fOr svarvare. Först 1890 95 tituleras han gravör och därefter
fram till 1914 iir han fitbrikör.
Öhrströms leksaksfabrik i Ystad
grundades 1893 och registrerades i
Handelsregistret 1895. Fabriken tillverkade leksaker av metall - bl. a.
tennsoldater - och var belägen på

V
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Fig l. Omslager till kawlogen jl'llll Nordiska Industri- och Slöjdwsrällningen 1896
i Malmä. Foro: RIK-foto.

Norrögatan.
År I899 hade fabriken sex anställda, tre gjutugnar och 80 gjutformar
(kokiller). 1900 hade personalantalet
sjunkit till fem anställda. Man hade
då 85 olika gjutfonnar (de flesta troligen graverade av Öhrström) och 1901
hade antalet figurer ökattill 405. Under åren växlar sedan antalet anstiillda
och också verksamhetsgraden. Tydligen var främst unga människor anställda. Fabriken kallades allmänt IOr
"Leksaksfabriken" och man tillverkade inte bara tennsoldater utan även
andra tennleksaker och metallstiimplar. Fabriken upphörde 1914, enligt
Kommerskollegiets statistik, men tillverkningen fonsatte sporadiskt. Fab-

riken hade sin intensivaste period år
1905 då inte mindre än 3 500 kg tennsoldater till en v'.irde av 7 300 kronor
tillverkades. Därefter sjönk produktionen och verksamheten. Öhrström
arbetade möjligen ensam från 1909
och under krigsåren 1914 - 1917 var
tillverkningen troligen nedlagd.
På Ystads stadsmuseum/ Gråbrödraklostret finns inga figurer från Öhrströms leksaksfabrik, däremot finns
det några exemplar i Tennfigurmuseet
i Hjortnäs utanfOr Rättvik i Dalarna,
samt i Hans G. Hagströms privata
tennfigurkabinett i Stockholm.
Idag kan man köpa nygjorda tennsoldater, gjutna i Öhrströms gjutformar, i museibutiken i Ystads stadsmuSNT 5 • 93

fiJ:

2. Medalj

(Il'

bly pn1glad for IIIstäiiningen

scum / Gråbrödraklostret. Figurerna
gjuts av konstgjutare John Söderberg.
Ystad, v-Jrs farfar och fars farbror arbetade vid Leksaksfabriken. N ii r Öhrström flyttade till Stockholm 1918
fortsatte dessa personer verksam heten
ett tag. Dc skickade figurerna, både
omålade och målade, till olika leksakshandlare i Skåne.
sotdaterna iir tunna och halvlackerade. Ryttarfigurerna är halvrunda
och lackerade s~m skånska dragoner.
Till dessa hade Ohrström nära tillgång
då Ystad 1897 blev gami~on~on förde

Inblick i Kungl.
Myntkabinettet 1833
Sedan 1826 hade riksantikvarien Johan Gustaf Liljegren styn över dc
antikvariska samlingarna inklusive
Kungl. Myntkabinettet. Han var i
praktiken helt ensam med detta arbete under de första sex åren. Resultatet
var mindre tillfredsställande, beträffande såväl lokal so m sa mlinga rna s
ordning och vård. Det var därfOr en
stor händ else niir en ung amanuens
anställdes 1832. Det var Bror Emil
Hildebrand som hade fatt ett rörordnande på tre år med åliggande att arbeta med myntsamlingen. Hur det var
ställt på den nya arbetsplatsen har
Hildebrand berättat om i sina självbiografiska anteckningar (som tyvärr
fortfarande är otryckta). Om förhållandena i Kungl. Myntkabinettet skriver Hildebrand på följande sätt:
Kongl. myntkabinettet jämte dc antiqvariska samlingarna och kongl. vitlerhets
SNT 5 · 93
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Ölrrströms leksaksfabrik. Fow: RIK·fmo.

Skånska d ragonerna.
Författaren ber att få tacka Peter Pluntky. John Söderbcrg. Ystads
stadsmuseum samt Hans G. Hagström
för Jämnade uppgifter.
Littcmtur:
Hans G. Hagström: Några anteckningar
om C. G. Öhrström och lek.~aksfabriken i
Ystad. Carolinen nr JO 1985.
Nils Törnblad: C.G. Öhrmöm och lek·
saksfabriken i Ystad. Ystadiana 1985. 0

historie och anti qvitets akademiens bibliotek fOrvarades i två mycket små och två något större rum en tmppa upp i den södr.t
hal frunda nygeln (den s. k. kommendant~
nygeln) vid kong J. slollets yl! re borggård,
dit de år 1830 hade bli fvit nyttade från två
stora rum i bollenvåningen af slouets östra
sida.
Lokalen var i alla afsccndcn otjenlig.
Rummen voro låga, kalla och mörka. dessutom otillräckliga, ehuru obetydl iga sam·
lingame vid denna tid ''oro. De små fönstrerna gllfvo sparsam dager. i synnerhet i dc
två fOrsta rummen. fOr hvilka den närbelägna Storkyrkan rortog både sol och ljus.
Ut efter väggame i fOrsta rummet voro
uppställda ett stort djupt furuskåp. der de
ta sten- och bronssakerna f<irvarades. samt
myntskåp och öf,·er dessa bokhyllor. Mid·
ten af rummet upptogs af två låga. mycket
långa och breda skåp med draglådor. På
enträdr:icke hängde några svärd. spjut och
yxor af brons och jern. l det andra stora
rummet upptogs midtcn af ett lfl ngt och
bredt bord. helt och hållet betäckt af en
lika lång och bred monter med glasrutor
sluttande åt båda sidor. Här hade Liljegren
upplagt allt hvad som fanns af guld och

silfvcr. sflväl från :ildre som från nya>te tid,
fornsaker. konstarbctcn. smycken 111.m. l
alla rummen lågo på golfvet. under bm·
den. uppstaplade hiigur af biickcr och
handskrifter. som icke mu plats på hyllor·
na.
Mill arbete började gena;t. :..~ snan jag
hade fl\11 en dupleunyckcl till yurc dörren.
hvilkcn bevakades af en gardistpo~t. Min
arbetslokal blcf det fOrsta rummet. der
mynt~kåpcn förv-JrJde>. Dc tre inre runt·
men voro får mig \liingda. ~;\ledes till·
gängliga endast när Liljegren händelsevis
kom upp ror an hemta nflgon bok eller med
besökande. som ön\kadc ~c ~amlingarna.
Tidigt 0111 morgona mc mf.1nn jag mig i
min arbetsrum. där min for..ta be>tyr var
an elda i kakelugnen. Akademiens vakt·
mästare. tillika anstäld i ri~rkif,et. hade
i museet intet annat bc~tyr än an skaffa
frisk1 drick.w:mcn i en for dcna ändamål
begagnad f.d. porterbutelj. Sopning eller
annan städning kom yucrst >ällan i fråga.
ännu mindre skurning. Innan kakelugns·
brasan hann sprida någon vtirrnc i rummet.
frös jag stiiclsc erbarmligt. Ehuru öfverklädcrnc bchullus 11ll. åtminstone under
dc forsllttimmarna, san jug dock vu nligen
med stelfrusna ben. Dc enkla, otiilll f<instrcnancdde viirmcn. Stundum t:~nnjag. när
jag kom upp om morgonen. dricksvattnet i
buteljen forvanladt i en isklump. Fiiljderna
af mörkret och kölden visade sig redan efter forsta året och torde göra mig siillskap
intill min död.
Under 1840-talet kunde samlingama
flytta till något bättre lokaler i det s. k.
Ridderstolpeska huse t vid Skeppsbron i Gamla stan. Efter det att samlingarna åter flyttats till det nybyggda
Nationalmuscum kunde detta hus rivas under 1860-talet för att lämna
plats för telegrafverkets byggnad.
lan Wiselm
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Bernt Harder Santesson och Bromö glasbruk
Av Max Karlberg

ommerserM. bruksiigare och
sparbanksgrundare. en idog
och framsynt man. som hade
kraft att genomförd sina ideer till Sveriges och folkets väl. Så kan Bcrnt
H~rder Santesson kort beskrivas. Redan 1809. endast 33 år gammal, blev
han invald i riksdagen och då som
representant fOr borgarståndet i Götcborgs stad. Hans hjiirtcfråga blev under många år Göta Kanal-byggandet,
for vars genomfOrande han verkade
med glöd och argumenterade i riksdagen. Av dc bruk han ägde skall
här mer ingående ber'.ittas om Bromö
glasbruk som låg utanför li:>rsön i Vänern. Västergötland.
Bromö fOrvärvades genom köp av
Santesson år 1813 och hit hade - till
f6ljd av den på orten rika skogstillgången - de t tidigare i Göteborg fOrlagda bruket fOr taffelglasframställning flyttats. Samma år som bruket
inköptes infårde Santesson något som
redan sedan tidigare forekom på hans
bruk i Årnäs. nämligen en sparkassa,
i vilken arbetarna blev skyldiga au
lägga 10% av sin inkomst. Dessa inneliggande medel kunde späs på med
friv illiga insättningar. gav 5% i r'.inta
och var tänkta au användas for arbetarens uppehälle om han blev friställd
eller sjuk, eller som forsärjningsfond
för hustru och barn om bruksarbetaren dog. l nödfall kunde dc insatta
pengama även användas får au återbetala skulder om någon ~ kaffat sig
sådana på annat håll.
Att deua sparkassesystem kom att
avlasta socknens faltigvård är inte
svårt att fOrstå om man bctiinkcr att
arbetslösa och åldersstigna miin, änkor och faderlösa barn - ötminstonc
en tid - nu kunde leva på besparade
medel i stiillet för all hamna på f(tllighus.
Della var också tanken bakom dc
några år senare tillkomna första sparbankerna - att tygla faltigdomen genom au låta folk spam tills dess att
sämre tider kom. Idag betraktar man
sparkassorna på Santessons bruk som
föregångare till Sveriges fOrsta pensionsfonder. Det är forvis o ett faktum att Santesson 1828 motionerade

K
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Om en man med visioner, om sparkassor och aktiebrevs utformning
på 1800-talet samt om polletterna
som sänktes i Vänern ...

för ett obligatoriskt in fOrande av dylika på svenska företag. Själva konceptet var, fOr att hålla sig till sanningen,
dock inte något som Santesson själv
kornmit på utan en ide som han lånat
från liknande sparinrättningar i Storbritannien.

*

År 1836 nödgades Bernt Harder Santesson sälja ut 2/3 av Bromö, sedan
han hamnat i ekonomiskt trångmål i
samband med finansieringen av Göta
kanal. Bruket omstrukturerades nu
till aktiebolag och på bilden här intill avbildas ett aktiebrev om 5/250delar av ak'tiekapitalet. Aktiebrevet är
utfårdat 1859 och framvisar förutom
en infonnationstext skri ven i tidstypisk stil, även en intressant bild förcställande - med bmket i bakgrunden
- ett lokomotiv med vagnar framfOr
vilka ett par män står. Dylika små
reklambilder hade till uppgift att imponera på eventuella aktiespekulanter
och framvisade ofta vad som skulle ge
intryck av ett modernt och framgångsrikt företag.
På ett ak'tiebrev for Göta Kanalbolaget år 1810 ses på en bild Moder
Svea sittande framför en mäktig slussport bakom vilken ett kanalfartyg
skymtar. Sålunda, och det var ett vanligt motiv, visade bilderna på aktiebreven även upp företagens produkter
och deras användningsområden.

*

Någon gång på sommaren 1866 meddelade disponenten på Bromö glasbruk August Paul , att hela det befintliga forrådet av tennpolletter hade
stulit~ och sänkts i Vänern. Vad ligger
bakom denna lite märkliga händelse i
svensk brukshistoria? Jo. det var nämligen så att det vid Bromö liksom på
en hel del andra platser mntom i landet - i norrländska sågverk. i bergslagens gruvor och så också i västgötska glasbruk - användes en form av

Bem t Hartler Samessm1.
Ur Nordisk Familjebok.

polletter för utbetalningen av arbetarnas löner. Dessa var tillverkade i
mässing. zink, koppar, nysilver eller
t. o. m. i papp och ofta, som i fallet
med polletterna i zink från Bromö. i
valörerna 2, 5. 10, 25 och 100 öre, instämplade med arbetsgivarens initialer, samt v'.irde. Polletterna var vidare
brukbara endast i de affärer som förctagsledningen slutit avtal med eller i
brukens, gruvornas och verkens egna
handelsbodar.
Följande citat om Persbergs allmänna Grufve-Bolag skvallrar om hur det
kunde gå till:
Sålunda har till forekommnnde af
de tidsödande och skadliga besöken i
det 314 mil från grufvoma belttgna
Philipssrad, dels anordnats en torgdag for land/mannavarors försäljning. dels inräuats en salubod. der
urbetam e mot polleuers aflemnmule
bekomma stl väl de mest bellöjliga l'aror, som ock bröd mot billiga priser.
Men allt som oftast var det inte
''mot billiga priser" som arbetarna
kunde skaffa sig sina varor, utan mot
priser arbetsgivarna själva satte och
som fOr en redan fattig och lågavlönad
nerbarnsfar kunde te sig synnerligen
höga.
Självklart så ville arbetarna ha betalt i reda pengar och kunna disponera
dem var och på vad de ville, och därfOr uppstod ofta missnöje bland arbetarnas led.
SNT 5 · 93
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Aktit>brn· for Bronui glcn/md. mfllnlar 1859 till lkrgmlisrarm. B.
G. Bmlill'tl{- Nt!rl' till
n111~trr .l l'S 8.11. Smrti!SSOIIS 11mmrreck11mg.
N1111: RIK. repro ur Sl'trlska aktiebre1•fore 1880.

Följande stycke är saxat ur tidnin·
oen Fäderneslandet år 1866:

"' En ins. frrin Bmmii ~:laslmtk klagar
öfi-er, au folket derstädes blir mycket
illa lwndtem dt och i st([ l/et fiir riktiga
penningar erhåller b/o/1 "dispon en·
rens termstä mplar'' - En myntsort
som i dessa kritiska tider rorr/e mrrr
till föga ny/la för irm elwmre n .

Som ftJ/jd t/\' poll<'llwlildt•lf /866 är pol/et·
ra från BromiJ idag Jt111J)IIta . Al' de fora/
som jimu hemrot/e a1-bihlas lu1r 11ågro i
mliJremcr 2. 5. 10. 25 Ol'h /00 ört'. samt·
ligamt>d dispo11~111 A. Pmrls inirial~r.
Foro: Gumrt•l Jnii S.!IJ /1, RIK.
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Nåoon vecka efter denna artikels
publikation va r måttet rågat mr arhe·
tama på bruket. någm av dem tog saken i egna händer och bröt sig en natt
in i lokalen där polletterna tllrva ra·
des. Här letade dc rätt på de avskydda
zinkhitarna. tog med sig dem diirifr.\n
och rodde ut på Vänems böljor där de
kastade hela rasket i sjiin.
Därmed upphörd e faktiskt pollett·
användningen på Bromil glasbruk och
efterhan d så rorsvann den också på dc
andra arbetsplatserna diir den varit i
bruk.

*

Bromö glasbruk fann s kvar in i
1900-talet och vad betriiffar Bernt
Harder Santesson ~å levde han under
sina sista år ett ganskn torftigt liv på
ett litet hemma n invid Billingens fot.
Då han dog 1862 hade tusental s fartyg
redan korsat den skandinaviska halvön via Göta kanal. tusentals riksdaler
fanns insatta på :.parbank~r och spar·
kassor runt om i landet. An idag ser
vi spår av Sante!>sons energi, cngage·
mang och framtid stro som ro r 150 år
sedan bidrog till att !>kapa vad som
idag är självklam inslag i den svenska
miljön och i det !>venska samhiill et.

o

Max Karlberg är ungdoms·
praktikant vid Kungl. Myntkabinettet
man-september 1993.
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det av myntsamlingen till universitetet. Efter några dagars uppehäll vid
Hangö badort begav sig Stiernstedt
fO rst till Svartå och Fagerviks bruk
samt vidare till friherre E. Hisinger
på Brödtorp. Vid ankomsten dit lär
Stiernstedt ha känt sig något illamående, varvid vistelsen förlängdes
utöver det tänkta. lllamåendet tilltog
emellertid och visade sig snart vara
tyfusfcbcr. Efter åtta dagars sjukdom
avled Sticrnstedt i en ålder av 67 år.
Besöket vid Helsingfors universitet
blev aldrig av och dess rektor fick
meddelandet om Stiernstedts plötsliga död.

Några anteckningar
om August Wilhelm
Stiernstedt
Den 19 septembe r 1880 avled riksheraldikern och friherren August Wilhelm Stiernstcdt. Hans san~ingar av
mynt och medaljer hörde till Sveriges
största. Stiernstedt hade under sin
livstid tänkt sig att huvudsamlingen
skulle skänkas till Kungl. Myntkabinettet i Stockholm samt att dubblettsamlingen skulle gå till Helsingtars
universitet. Det senare på g rund av
släkten Stiernstedts finländ ska ursprung. Nu blev det inte riktigt som
han tänkt sig, utan allt såldes av arvingarna till H. F. Antell. Denne donerade sedermera allt till Helsingfors universitet (nu i Nationalmuseets myntkabinett).
Kopplingen till Finland kände
Stie rnstedt starkt. Släkten härstammade från Johan Thesleff, som i början av 1600-talet var domprost i Viborg och av vilkens avkomlingar en
gren blev adlad och baronåserad under namnet Stiernstedt. Av dessa v-.tr
en Johan Stiernstedt. som under börj!ln av 1700-talet var landshövding i
A bo och Björneborgs liin, och dennes
son Carl Johan. Den senare blev efter
Karl Xll:s krig landshövd ing över

&~r~?~:m~~;{ =--"
Kopparstick över frih erre August Willte/m
Stiemstedt samt hans nammeckning.

Nyslott och Kymmenegårds län samt
1746 kallad till riks råd. Carl Johan
Stiernstedt ansågs som synnerligen
duglig och gjorde Sverige tjiioster under det olyckliga kriget 1741 mot
Ryssland.
August Wilhelm Stiernstedt slutade
sina dagar i Finland. l slutet av augusti
1880 avreste han dit från Stockholm.
Han skulle hälsa pä hos vi!nner och
beleanta samt ordna med överlämnan-

*
Stiernstedt roade sig ibland med skaldekonsten och han publicerade dikter
under pseudonymen nwslef l ett album som förvarades vid Hangö badanstalt, nedtecknade Stiernstedt följande rader:
l landen. som omgifva Bottenhalvels
stränder,
Slår furan lika hög. är luften lika ren,
Och odling. språk och seder göra
folken lill fränder.
De gå från samma stam, med blott
en annan gren.
w
1

==============~·==============
Den reldste svenske
periodiske beretning
om nye mentfond
l vore dagcanses det her i Norden for
en selvfl-llgc, at de offentlige mentkabinetter i deres årsberetninger fortreller om nye montfund. Det er en sa:dvane, som - kan man sige - er blevet
regelbunden siden Nordisk Numismatisk Årsskrift begyndte at udkomme i
1936.
I Danmark går traditionen betydelig
la::ngcre tilbage, fra 1835 indrykkede
Mentkabinettet regclrna:ssig beretning om gaver i Berlingske Tidene,
undertide n kom der også kortfattcde fundberetninger. De fo rste mere
pretensiose fundbcrctninger da:kker
perioden 1843-50 og fremkom i AllIiquarisk Tidsskrift. som blev udgivet
af Det kgl. nordiske Oldskriftselskab
i Kobenhavn. Her find es og diskuteres alle vigtige nye skattefund, ny
fremkomne menttyper m. v. 1
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Det kan va:re rimeligt at anf0re,
at Oldsagskommissionen allerede i
1800-tallets forste tiår - helt nojagtigt for tidsrummet 1816-1827 - systematisk havde publiceret store dele
af dens protokaller over tilva::ksten.
Men denne omfattede kun de ikkcnumismatiske fund, altså regula:re
oldsager. 2 M0ntfundene blev ikke
medtaget, fordi Det kgl. Mynt- og
Medaillc Cabinet ikke havde noget
med Oldsagskommissionen at gore.
og kollegialt samarbejde lå, så vidt vi
kan sk0nne, professor Christian Ramus. der var Mentkabinettets leder.
ten~melig fjernt.
Arsagen til disse bema:rkninger ligger i Ian Wisehns nylige opsats "En
fortsättning på Liljegrens fyndfOrteckning". 3 Det manuskript , som
her pra:sentercs "Fynd upptagne ur
Svensk jord åren 1828- 1831, antecknade af Joh. G. Liljegren Sv. Riksantiqvaric, Professor" er nemlig, så vidt
underteg nede kan vurdere, den f0 rste

svenske systematiske ovcrsigt over nye
montfund, beregnct til offentliggerelse i et tidsskrift, og det har faktisk
v;eret trykt.
Så vidt det kan ses er det nemlig
dette manuskript - samt endnu et
manuskript, udarbcjdet af B. E. Hildebrand -der ligger t il grund for den
på svensk publicerede oversigt over
svenske fund , der- formidlet af C. J.
Thomscn - frcmkom i f0rste bind af
Oldskriftselskabets ny tidsskrift Nordisk Tidsskrift for 0/dkyru/ighed i
18 34.~

lodledningen fortjener at gengives
her:
··Följande underrättelser om de vigtigasic fynd af Nordiska Fornsaker
och Mynt, som i sednare år träffats i
Sverige, äro meddelade af Riksantiqvarien och Riksarkifvarien, Herr Professor J. G. Liljegren, hvilken förnämligast lemnat upplysning om de fynd,
som blifvit inlösta till Kongliga Antilp·itcts =Samlingen och Mynt=
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"Sigtuna Anno 1000"

STÖDFÖRENINGEN
FÖR SIGTUNA MUSEUM
ANNO 1000

- en viktig del av Sveriges historia
Sigtuna museer genomfårde under
åren 1988-90 en av de största arkeologiska undersökni ngarna i Sverige
någonsin. Utgriivningen gjordes i kv
Trädgårdsmästaren i centrala Sigruna.
Nu kunde det slås fast att Sigtuna är
Sveriges äldsta stad, anlagd av kung
Erik Segersäll omkring år 980. Den
första stadens tillkomst va r ett viktigt steg i upprättandet av en central
kungamakt och franwiixten av ett enat
svenskt rike. Redan från början var
bebyggelsen reglerad efter en bestämd
plan med långsmala tomter anlagda
med kortsidan mot Stora Gatan. Under 1000-talet kan antalet Stadsgårdar
uppskattas till ett hundratal. Utgrävningen i k v Trädgårdsmästaren omfattade fyra av dessa.
Redan på ett tidigt stadium av utgrävningen föddes en ide om att återskapa bebyggelsen och livet i tOOOtalets Sigtuna i ett underjordiskt museum på samma plats. Nu finns det en
unik möjlighet att förverkliga denna
ide. I den byggnad som uppförts på
utgrävningsplatsen finns en underjordisk lokal - 900 kvadratmeter stor
och med över fem meters takhöjd färdig att inredas som museum. Projektets arbetsnamn i.ir "Sigtuna Anno

1000".
Kabinettet i Stockholm, samt af Docenten vid Universitetet i Lund, Hr.
Mag. B. E. Hildebrand, som eger värden om Antiqvitets- og Mynt-Samlingen i Unive rsitetets Historis ka
Museum, och som i synnerhet afgifvit berättelse om den till vext detta
Museum haft, men derjemte äfven om
åtskilliga andre icke ovigtiga fynd, af
hvilka de flesta från Skåne, Bleking.
Småland samt Öland och Gou.land."
Dette svenske bidmg blev en enlig
svale (som det hedder på dansk). Dets
fremkomst i et meget seriest, men forhoidsvis kortvarigt eksisterende udenlandsk tidsskrift , gjorde at det aldrig fik den opmrerksomhed , som det
egentlig burde have fortjent, i selve
Svcrige.5 Når det ikke fik nogen fortsrettelse skyldes de t formentlig en
vis uvilje hos B. E. Hildebrand mod
at publicere hos Oldskriftselskabets
sekretrer, C. C. Ra fn. Der var både en
personlig animositet og i hvert fal d senere også ubehag ved Oldskriftselskabets voldsomme ekspansion med sysSNT 5 · 93

Postgiro: 620 22 57-9
Bankgrro: 5855-2639
Adress: Skcppargränd 5
193 30 Sigtuna.
Telefon: 08-592 56112
Organisationsnummer:
814801-1540
Stödforeningen harfoljmrde styrelse:

Ordförande: Anders H RunnedaL
Vice ordförande: Gunilla Åberg.
Kassör: Rolf E. Nilsson.
Sekreterare: Stctån Österholm.
Maj-Brill Lekander.
Med hjälp av bildspel. ljus, ljud och
dofter skall museibesökaren göra en
resa i tiden. I våra utställningsplaner
ingår bl. a. att bygga upp en av de undersökta stadsgårdarna i full skala.
Genom alt gå in genom den trånga
gårdspassagen kommer museibesökaren att kunna gästa en sigtunafamilj
för att fä en inblick i hur livet tedde
sig i rikets fOrsta stad. Museibesökaren skall själv få slå mynt , rista runor,
väva, spinna etc. l ett arkeologiskt
museum som detta har naturligtvis
tematisk hvervning af medlemnler
over alt i Verden, intet svensk eller
ålanclsk sogn var så lille, at ikke prresten blev hverve t som medlem. og intet
kejserrige så stort. at Rafn skulle vige
tilbage fra at få dets dignitarer som
be talende medlemmer. 6
Set på denne baggrund bliver Liljegrens manuskript, hvis eksistens Jan
Wisehn nu har mindet om, den ferste
forleber for det snrevre samarbejde
inden for publiceringen af mentfund ,
der nu i et par generationer har eksisteret mellem nordiske numismatikere.
Jmgen Steen Jensen
Korrespmuierende medlem af SNF

också det omfattande och i många fall
unika fyndmaterialet sin givna plats.
Besöket i "Sigtuna Anno 1000" har
alla förutsättningar att bli en upplevelse utöver det vanliga.
Lokalen, fynden och ideerna har
vi. Men för att utveckla och bygga
uts tällningen behöver vi pengar och
stöd i alla former. Med de unika arkeologiska förutsättni ngar som finns
och mot bakgrund av Sigtunas betydelse fOr den svenska historien
har museiprojektet "Sigtuna Anno
1000" alla möjligheter au bli en attraktion av både nationell och internationell betydelse.
Sten Tesc/1
(clreffor Sigtuna museer)

Nyårsafton 1992 bildades en stödförening som arbetar ideellt med all
förverkliga projektet "Sigtuna Anno
1000:· Generösa donationer mollages
därför tacksamt!
Vi är naturli2tvis tacksamma för bidrag oavsett storleken på detsamma.
men för Din informations sh'llll är det
så här:
• Vid gåvor på ett hund m kronor eller
däröver förevigas Ditt namn i vår
Donationsbok, som kommer att finna~ tillgänglig på museet.
• Vid gåvor på ett tusen kronor eller
däröver tar Du dessutom ett gåvobrev.
• Vid gåvor på tio tusen kronor eller
däröver graveras Ditt namn in på en
tavla i museets entre.
• Donerar Du ett hundra tusen kronor eller däröver, erhåller Du också
ett för ändamålet speciellt utforniat
konstverk.
s. 101.

4. Side 225-240. Opsatsen bragtes på
svensk.
5. Allerede bcma:rkct af B. Hildcbrand.
C. J. nwmsen och hans lärda förbi n·
delser i Sverige 1816-1837, Stockholm

1937- 38, s. 627.
6. J fr. Inger Jensen og undertegnedes ·Det

Kongelige Nordiske Oldskriftselskabs
breve 1825 -1864', Aarbeger for Nordisk
0/dkyndiglretl og Historie 1987, s. 2 11 -

Jfr. oversigten over Den kgl. Ment- og
Medaillesamlings årsberetningcr 1835 1980 i Nordisk Numismatisk U11ions
Medlemsblad 1982. s. 51 -52.
2. Jfr. også lillvä~ten 100 år, Form'iltllll'll
3/1991. s. 201 -203.
3. Sl·ensk Numismatisk Tidskrift 4/1993.
l.

273. Animositeten hos Hildebrand mod
Rafn fremgår - ganske vist noget senere - i et par af brevene i Selskabels arkiv. hvor Rafn påminder Hildebrand om
adskillige års ikke-erlagt kontingent til
Selskabel og tilbydcr ham at erstatte betalingen med skriftlige bidrag til Selskabels tidsskrifter.
D
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Nya lokaler för Sven
Svenssons Stiftelse och
Svenska Numismatiska
Föreningen

KONGRESSER
XXIV FIDEM 1994
Den internationella sammanslutningens för medaljkonstens främjande
(Federation Internationate de la Mcdaille F.I.D.E.M.) XXJV:e kongress
och utställning kommer att äga rum i
Budapest 6 -9 april 1994. Kongress
och utstiillning kommer att bli förlagd
till N<Hional Galleriet (Magyar Nemzeti Galcria. Budavari Pulota. l. Disz
ter 17, H- 1014 Budapest. Ungern).
Utställningen kornmer au omfatta ca
1700 medaljer. Sverige har erbjudits
utrymme for femtio medaljer.
Atta pri~er från olika institutioner
och organisationer kommer att utdelas till konsiniirer vars medalj/ medaljer är med på utställningen. En illust·
rerad katalog kommer även att utges.
Kongressen iignas åt att genom fö.
reläsningar belysa fårhållandet mel·
lan material. teknik och stilen i medaljkonsten (The interplay of mate·
riat. technique and style in the art of
the medal). En rad föredrag. s. k.
workshops. ägnas konstnärlig medalj·
teknik och metod för framställning av

Kungl Myntkabinettet
Spoc,alutställning:
6/8-29/10 Trumf på hand
- en historia om svenska spelkort

medaljer. Förutom föreläsningar omfattar programmet utflykter. mottag·
ningar. konsene r samt en bankett. Det
lin;s även möjlighet au delta i en tre·
dagars utflykt efter kongressen.
Avgiften får F.I.D.E.M.-medlem·
mar är 290 USD och medföljande
person 190 USD om avgiften betalas
före den 30 september 1993.
Ochngnrna erhåller iiven en illust·
rerad utställningskatalog samt kongressmednljen .
För information om kongressen
kontakta FIDEM 1994 Congress Office. H-1014 Budapest. Uri u. 54-56.
Tei./Fax .: 00936 l 1561764. T.S.

Sova kan den som
har värk
men inre den som
har skulda

Ring telefon 08 · 783 94 oo
mollan kl 9 ·11 och 13 ·15
för Information.

Museet:
Tisdag-söndag 12-17
Måndag slängt

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

Besaks/Id: lisdag 13-16
ingång Narvavågen

Besoksadress
(eller overenskommetse om tid
per telefon) : Storgatan 41

Postadress:
Box 5405, t t <l 84 Stockholm
Tel: 08 • 783 94 oo
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Öppetlider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08·11 50 81

Handlanden Sven Svensson. som vid
sin död 1928 hade den förniimsta privata samlingen av svenska mynt och
medaljer, donerade denna samt ett
kapital på 100 000 kr till Svenska Numismatiska Föreningen. Hans önskan
var au samlingen skulle kunna vara
föreningens medlemmar och forskare
till gagn och att den skulle exponeras
i en lokal som kunde inköpas för det
kapital som ingick i donationen. En
fastighet inköptes för ändamålet men
de hårda ekonomiska realiteterna under 30-talets början gjorde att få.
reningen tvingades att sälja den efter några år. Samlingen deponentdes
1935 enligt avtal i Kungl Myntkabinettet tills vidare. På initiativ av SNF
ändrades 1963 statuterna i donationen genom en sk permutation av K
Maj:t och en stiftelse bildades Sven Svenssons Stiftclse för Numismatik. De viktigaste ändringarna från
ursprungsstatuterna är i korthet följande: Då det sedan 40-talet fanns
en stor exponerad sam l ing av svenska
mynt i KMK var det onödigt med en
konkurrerande. Bäure vore au samlingen i KMK kunde kompleoeras
med material ur den svcnssonska.
Resterande mynt skulle siiljas och
kapitalet förvaltas av stiftelsen. SNF
äger samlingen och ombesörjer försäljningenmen intäkterna öVerförs till
och förvaltas av stiftelsen. Samlingen
skall dol;umenteras så snart KMK i
gåva tau de objekt som eventuellt saknas i dess samling. En utförlig beskrivning om den svenssonska donationen, samlingarna och stiftelsen
finns i den artikel i Myntkontakt nr 2
1978 som skrivits av KMK: s !Orre
chef Lars O Lagerqvist.
För eu antal år sedan kom tanken
upp att försöka förvärva en liirnplig
lokal för stiftelsen, vari iiven SNF
k'Unde ha sin kansli och sina sammanträdeslokaler. En kommine bildades
med uppgift art söka Iinna en sådan i
Stockholm. Alternativet bostadsr'juslägenhet ansågs som lämpligast. Efter flera års försök kröntes anstriingningama med framgång 1992 då Sven
Svenssons Stif1else för Numismatik
iintligen kunde genomföra eu köp av
en lägenhet på Banergatan 17. Man
kan måhända fråga sig vud det var
SNT S · 93

som gjorde att det tog s:\ l:'lng tid. Det
största problemet var att bli godkänd
som medlem av en bostadsriittsftircning, då dc flesta kriivcr ett permanent boende i liigenhetcn . Ett annat
problem var naturligtvis att lokalen
skulle uppfylla alla våra krav: den
skuUe k'Unna utnyttjas som kansli får
stiftelsen och SNF. sammanträdeslokaL klubbmöteslokaL arbetsplats för
tillfälliga forskare. bok- och inventarielager mm. Ett ytterligare syfte med
lokalen är också att den skall bli en
träffpunkt för samlare och forskare
under avspända former.
Hösten 1992 började S<) iordningstäUandet <IV lokalen. För att f:\ en enhetlig inredning med matchande textilier, möbler, armatur etc anlitades
inredningsarkitekt Gunilla Möller
från Göteborg. l november 1992 stod
lokalen klar att taga emot sina första
gäster. Till denna invigningsceremoni
hade inbjudits Stiftelsens och SNF:s
styrelser, personal fr:\n KMK och
Numismatiska Institutionen. SNF:s
kanslist Margareta Klasc:!n samt Ulla
Westermark som efter sin pensionering från KMK utnyttjar en av forskarplatserna.
Lägenheten. som ligger i markplanet. består av fyra rum. kök. duschrum. separat toalett samt hall. Det
största rummet. som vetter mot Banergatan. är sammanträdesrum och
bibliotek. Väggarna är i huvudsak
täck'la med bokhyllor ror föreningens
förnämliga boksamling. En oljemålning med porträtt av donmor Sven
Svensson pryder en av väggarna. P:\
en vägg finns tre vackra portriiii av
föreningens grundare Carl Snoilsky,
A. W Stiernstedt och Magnus Lagerberg. Dessa portriitt har SNF f:\tt åter
efter att dc varit deponerade i Göte·
borgs historiska museum. Innanför
hallen ligger det rum som vi kallar
kanslirummet. varifrån Stiftelscn och
SNF sköter sina administrativa upp·
gifter. Diircftcr kornmer forskarrummet med två arbetsplatser. Som ovan
sades utnyttjar Ulla Westermark en av
dessa för närvarande. Slutligen det innersta rummet. som utgör lager och
arkivrum.
Sedan hösten -92 utnyttjas den nya
lokalen för klubbmöten. styrelsemöten. årsmöten. fester och informella
möten. Under senare delen av -93
skall föreningen på fOrsök ha öppet
hus under vissa kviillar med någon
ansvarig värd. Vår förhoppning är att
många medlemmar skall komrna till
SNT 5 · 93

/Jild l. Fyramtmisnwtiska emusiaster under Sl'l·n .'il't'IIJ.w ms portrt/11 1-id inl'igningen av
Stifielsens och SNF:s nya lokaler. Från l'ilnster ses Elsa Lindherger. Margareta Klasen.
. KMK.
Nils- Uno Fomander och Ulla We.wrmark. Fow : hit~

Bild 2. SNF:s ordförande Torbjörn Sundquist hillsar \'Il/kommen l'itl fOrsill j(Jreningssammtmkomsten (ju/fes/lm -92) i de nya lokalerna. 1-ino: Frit: Engström. KMK.

den fina lokalen för att ha trevligt
tillsammans i numismatikens tecken.
Det är det allra bästa sättet att hedra
vår store donator Sven Svensson som
betytt så oerhört mycket för numismatiken och Svenska Numismatiska
Föreningen.
Torbjöm Sundquist

SNT har
fortfarande låga annonspriser
Utny ttja d et !

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och UTIERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgi1· samlarområdeJ

Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel 0-16- 14 43 69
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lDR över alla socknar respektive fyndplatser. Därefter lika tydliga utbredningskartor över samtliga landskap fördelade
tidsmässigt på järnålder, vikingatid, meEva Wisehn: Sveriges Mynthistoria,
de ltid och nyare tid samt slutligen en utLandskapsinventeringen. 7. Myntfynd
bredningskarta över fynd innehållande
från Härjedalen. Jämtland och Medelpad .
pl:\tmynt. Efter kanöversikterna kommer
Stockholm 1992. 131 ~. ISBN 91 -7192 så bokens huvudavsnitt - FY NDKA863-4. Pris kr 80:TALOGERNA redovisade landskapsvis.
Dessa upptar 52 sidor av totalt 131. Varje
Efter att ha arbetat ett par år med numisfyndkatalog föregås av en trevlig. kort
matiskt material och under fem sompresentation av landskapets karaktär och
rar fornminnesinventerat i Medelpad och
orn dc intressantare fynden i landskapet.
Jämtland öppnade jag med ston intresse
Fyndkatalogerna är lättöverskådliga och
boken om myntfynd från Härjedalen.
tar med allt av intresse angående varje
Jämtland och Medelpad fOrfattad av Eva
fynd . Dc rikhaltiga referenshänvisningarWisehn. Att man här har samlat fynd från
na. bl. a. till utgrävningsrapporter. är bra
tre landskap i en volym fOrklaras i fOrordet
om man vill fOrdjupa sig mera i fynden .
med att Jämtl and och Härjedalen till stor
Här villjag infoga några kommentarer. l
del har gemensam hi storia och mt handelsinled ningen sak nar jag information om hur
och pilgrimsvägar berön alla tre landska myntbeskrivningarna är upplagda, alltså
pen gemensamt.
ordni ngen land, regent, myntort. valör, årBoken har en mycket liittläst och luftig
tal. referens. Vi numismatiskt bevandrade
layout med stor text och enkla. tyd liga karfOrstår beskrivningarna men en intresserad
tor. Här finns ett rikhaltigt material som
vittnar om en omfattande materialgenom- ' hembygdsforskare kan ha svårare för detta.
Här vore dessutom önskvärt med informagå ng. Däremo t hade jag svårt att först;'
tion om dc kartor som följer, t. ex. en förordningen på dc olika avsnitten. Jag återklaring ti ll utbredningskanorna över plåtkommer till detta liingrc fram. Dessutom
mynten. Ett litet namnfel i fyndkatalogen
är det svårt att se var man befinner sig i
kunde inte undgå mig eftersom jag arbetat
materialet, t. ex. vilket landskap man slai nämnda socken: Rödön socken i Jämtgit upp i fyndkatalogen. Någon sons sidlund har i katalogen fatt namnet Rödö.
rubrik vore önskvärd.
Efter fyndkata logerna fOijer ett trevligt
liNLEDNINGEN ges information om
och övermskande kapitel med SÄGNER.
den lag som berör mynt fynd , derns betyT RADITIONER OCH KURJOSA kring
delse fOr vår kunskap om fOrhållanden i
sk:l!ler och iiclla meta Ile r. l urvalet från
äldre tid, om uppl5ggningen :1v fyndkataolika delar av landskapen finns allt ifrån
logerna och något om myntbcskrivningargravskändare, drakeldar, uppgifter om
na. Sen fOijer landskapsvis tydliga KAR·

RECENSIONER

Ny bok om

obligationsmarknaden
Hans Sjögren (redaktör): Obligationsmarknaden, 350 sidor. SNS Förlag 1993.
Obligationer spelar en allt större roll. s~e
riges obligationsmarknad är dubbelt så
stor som aktiemarknaden. Utcst3cndc
svenska obligationer är värda lika mycket
som vår bruttonationalprodukt. Svenska
hushåll köper o bligat ione r i större utsträckning än förr. Avreg leringen av den
svenska kapitalmarknaden gör att obligationsmarknaden växer. Statcns budgetunderskott, bostadssektorn och industriinvesteringar finansieras genom obligationsemissioner.
Den som mot denna bakgrund har velat
lära sig mer om obligationer har tills nu
inte haft någon litteratu r att tillgå. Konstigt
nog är det hela tio år sedan en bo k om
obligationer kom ut och det har hänt mycket sedan dess. Den nya boken i ämnet heter kort och gott Obligationsmarknaden
och har utgivits på SNS Förlag. Obligationsfrämjandet, en stiftelse som startade
sin verksamhet J99J.Iiggcr bakom bokens
tillkomst och redaktör är fil dr Hans Sjögren.
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Obligationsmarknaden är skriven av tolv
furskare och praktiker på området. På dc
över 300 sidorna står praktiskt allt som
man kan forväntas vilja veta i ämnet. Boken ger absolut intrycket av att vara heltäckande. Bokens första del behandlar Historia. teori och marknad. Framför allt är
Hans Sjögrens historiska avsni tt mycket
läsvärt liksom Johan Barks och Annica
Erikssons redogörelse fOr Internationella
obligationsmarknader, där de amerikanska, brittiska och danska marknaderna beskrivs. l en andra avdelning görs sektorsanalyser. som behandlar statsskulden , bostadssektorns finansiering, infrastruktu rella investeringar och industrins långfristiga finansiering. Avslutn ingsvis diskuterar
Hans Sjögren obligationens marknadsforutsättningar under 90-talet. En ordlista
och ett fyll igt register gör boken mycket
anviindbar också som uppslagsbok.
Det finns alla skäl att rekommendera
boken 0/J/igationsmarknaden. Den är lättIlist och mycket intressant bl a på grund av
att det hi storiska perspektivet i de flesta
avsnitt finns med. Och den kan som sagt
mycket väl fungera som uppslagsbok.

Ingvar Körberg

ncdgr'.ivda skatter till den vanliga sägnen
om hur en person fatt fatt i en skatt. något
händer (t. ex. en eldsvåda), personen tappar skatten och återfinner den sedan aldrig
mer. När jag läste igenom dessa herättelser fann jag dock några uppgifter som jag
tolkar som fynd och därigenom borde ha
stått i fyndkata logcrna. Ett exempel är
uppgiften om ett påträffat bronssmycke,
en efterbildning av ett algeriskt mynt, i
Gimåfors, Holms socken. Medelpad. Att
skilja på faktiska fynduppgifter och sägner
kan ibland vara svån och jag noterar en
viss ambivalens då det gäller offer-. hälso- och trefaldighetskällor. Som exempel
finns i fyndkatalogen en uppgift o m en
trefaldighetskälla där. enligt två personer.
markägaren på källans botten "funnit silverslantar. mest lO-öringar" {SML7: Mc
15). Under avsnittet om sägner m. m. anges en offerkälla i Solum. Sättna socken,
Medelpad, där man vid "rensning av käl lan" funni t mynt. Båda exemplen är uppgifter om funna mynt och borde placeras
under samma avsnitt. Fler exem1>el finns.
Efter dessa för boken central u delar fi.il jer några fOnydligandc avsnitt. Först ett
par sidor med en översikt och historik över
sex MUSEE R OCH MYNTSAM LINGAR som finns i landskapen. Därefter ett
par sidor under rubr iken MYNT RÄKNING, MÅTT OCH VÄRDE. Hiir f.'tr vi
t.ex. veta vad en daler ii r, skillnaden på
värde- och kreditmynt och hur många
gram l lod mot>varade. En sida med all a
SVERIGES REGENTER OCH MYNTHERRAR !Oijer. från Olov Skötkonung
till vår nuvarande kung Carl XV I Gustav.

Numismatiska
Kongressen i Bryssel

1991
Akterna från kongressen - d. v.s. de
flesta foredragen - fardigställdes i
somras och omfattar fyra band:
l. Grekiska mynt
2. Romare och kelter
3. Medeltiden. Islam. Ind ien. Kina.
Bysans
4. Nyare tiden, Amerika. medaljer,
sedlar, metodik

Det rör sig om totalt 230 av dc 341
föred ragen som nu blivit tryckta på
1.500 sidor med 2. 100 avbildade 10remål.
Utgivare är Seminaire Numismatiquc Marcel Hoc. Universile Catholique, Place Blaise P..:tscal. B- 1348
Louvain -la-Neuve, Belgien. Man
kan skriva dit och bestlilla önskade
band. Hela serien kostar 12.000 BF.
varje band 3.500 BF.
0
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Under rubriken ORDLISTA. FÖRKORTNINGAR förklaras ord i myntbcskrivningarna. Här delinieras ordet ..järnålder..
som tiden före 800 e. Kr. Man har alhså
vall all kalla fynd från den tiden ror järnåldersfynd. men ror all undvika mi ssfOrsländ ~rde även den riktiga definitionen
anges. Aven vikingatiden ingår ju egentligen i järnåldern! Varje myntfynd och
annan information i boken har fAll klara
REFERENSER. Förklaringar till dessa
linns i regi ster över benämningar (t. ex.
forkortningar). otryckta kätlor och litteratur/ källor.
Efter litteraturhäm•isningarna kommer
ett FYNDREGISTER som i tabellform
landskapsvis redovisar samtliga fynd och
derdS fOrdelning med antalmy nt under olika tidsperioder (se ov-dn). Här anges också
övriga numi sma ti ska föremål som li nns
med, t. ex. en medalj (S ML 7: Jii 89). en
medaljong (S ML 7: Mc 34} och en min nespeng (SM L 7:Mc 50). Diircfter fOijcr
ett ORTNAMNSREGISTER. landskapsvis.
Boken avslutas av sju PLANSCHER
med bilder på ett representativt urval av dc
mynt som påt r'.iffaL~. Även bilder av andra
numismatiska fOrcmållin ns med. t. ex. en
dansk sedel (SM L 7: Hr 2) och en skinnpåse vari flera mynt legat men efter en
sprängning endastellåterstod (SML ? :Hr
7}.

Nu till mina funderingar kring innchållsroneckningen. Som j ng antydde i inledningen har jag lite svårt att folj a tanken
bakom fordelningen av dc olika avsnitten.

Utbredningskartorna och fyndregistret
som sammanfattar fyndkatalogerna ligger
fOrc dessa respektive efte r litteraturhänvisningarna. VarfOr inte i ansl utning till
kata logerna? Avsnittet om de olika mu seerna och myntsamlingarna känns också
malplacerat.
Närjag läser om myntfynden och vet vad
de kan ge for information. t. ex. indikera
en gammal bytomt, vill jag naturligtvis
veta den exakta fyndplatsen fOr dem. Dc
flesta borde finnas angivna i RAÄ:s fornminnesregister. eftersom där ska finna s
kartredovisade fyndplatser for fornfynd.
Tyvärr fann jag vid en översikdig genomgång endast en fåtal. Däremot hittade jag
en par fyndplatser fOr mynt som inte iir
med i den aktuella boken. Som exempel
kan nämnas RAÄ-nr 40 i Timrå socken.
Medelpad: en trefa ldighetskälla(?) i vilken man funnit mynt från 1850-talet. Under RAÄ -nr 83 i Bergs socken , Jiimtland.
döljer sig fyndplatsen fOr en 1700-wlsmynt. Samarbetet !!lellan Kungliga Myntkabinellet och RAA :s fornminncsregistcr,
som borde ge båda ömsesidigt utbyte.
fungerar alltså inte så bra. En forbättring
borde kornrna till stånd. Då kanske man i
kommande böcker i serie n även kan hänvisa_. till den mer exakta fyndplatsen via
RAA- nr.

TrotS an jag har kommentarer till bokens
innehåll tycker jag den är mycket informationsrik och lockar till fordjupat studium.
När jag i somma r ska fornminnesinventera
i Torps socken, Medelpad. skajag försöka
Iinna fyndplatsen fOr ett depåfynd av 17
plåtmynt (SM L 7: Me 43}.
Em Klor:.

Från Kungl. Myntkabinettet
Kungl. Myntkabinettet
vis kräver allt detta omsorgsfull planering.
Kungl. Myntkabinellct, statens muscum
praktiskt -tekniska frågor (t. ex. själva omfOr mynt-. medalj - och penninghistoria
byggnaden, packning och överflyttning
(KMK), har sedan mer än 50 år haft sina
etc. till utställningarnas exakta utforrnlokaler och utställ ningar i Riksantikvariening). Förhoppningsvis kan museet öppna
ämbetets och Statcns historisk.1 museum
sina ponar under 1996.
lokaler vid Storgatan/ Narvaviigen i Stockholm. Sedan 1630 har riksantikvarien varit
Vi ber alla att fOrstå. att KMK: s personal kommer att 111 äg na all sin energi
chef fOr kultumtinncsvården i Sverige och
och all sin tid åt dessa inspiremnde men
KMK har alltid hön till denna organisatidskrävande uppgifter unde r dc närn1aste
tion. Sedan 1975 omfattar den tre museer:
två åren. Utställningarna vid Narvavägen
KMK. Historiska museet och Medelhavskommer att stängas ror besökare under
museet och av dessa har det sistnämnda
1994. Besökare och forskare kan inte tas
sedan flera år haft lokaler vid Fredsgatan
emot efter l juli I993 - med undantag av
i Stockholm.
den som har en tidigare, skriftlig överensDet är nu KMK:s tur an flyua. Lokalerna vid Storgatan har nämligen länge varit
kommelse.
Förfrågningar och fotobeställningar
otillräckliga- varken tjanstcrum, magasin
eller utställningar räcker till. Vi flyttar.
måste anstå till dess att museet åter öppnat under 1996. Kopior av sådana fOremål.
sannolikt hösten 1995. till ett hus vid
Slottsbackcn 6 i Stockholm, mitt emot
som redan är fotograferade kan beställas
Kungl. Slottet, ursprungligen byggt i bör- · direkt från Antikvarisk-Topografiska Arkivel, Box 5405, 114 84 StockJJolm, tel.
jan av seklet for överståthålla riimbctct och
senast använt av Statcns Avtalsverk. Givet- 08-783 90 50.

FRAGESPALTEN
Hänge med runor
funnet på Birka

ffiinge med mnonw K och F. Funnet på
Birka. Foro: Maria Stronger. ATA.

Liksom i dag tillhörde Birka-grävningarna
under 1800-taleL~ sista decennier dc givna kulturhi storiska utflyktsmålen i Stockholmstraklcn. Liksom man nu far med
Strömma -kanal -bolagetS båtar for an titta
på Björn Ambrosiani och hans schakt for
man med dåtidens hjulångare och "ängpottor.. fOr att se doktor Hjalmar Stolpe
och hans arbete på gravt:ihen och i Svarta
jordens mull. Mycket folk korn dit både nu
och då och efter dem blev ell och annat
minne k\•ar i form av bontappade fOrcmål.
En sådant iir sannolikt det ordenstecken
som nu avbildas och som vi gärna skulle
vilja 13 SNT:s läsares hjälp an identifiera.
Det giillcr ett ensidigt präglat, genombrutet hänge av miissing. Under hängöglan ser
man en No rdstjärna inom strålkrans och
därunder i runskrift bokstäverna K och F.
L:i ngs kanten en bård i form av en ranka
av humle'?
Hänget har inve ntarienummer 14 I32
och tillfordes år 191 0 Statens historiska
mu seums samlingar. I inventariet uppges
au det är funnet i Svana Jorden och är ett
emblem fOr någon sällskapsorden. Eftersom vi nu efter mer än etthundra år är i
fård med att publicera Stolpes fyndmaterial från Svnrta Jorden skulle det vara värdefullt an också 111 det runprydda fOremålcl identifierat.

Jan Peder Lamm

Sratens historiska museum
Box 5405. 114 84 Srockholm

o
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AUKTIONER
SVENSKA
Sept I l

Göteborg. Anrikiircn
(skrifllig)
Stodholm. B Ahbtröm

Nov 20

UTLÄNDSKA
Sept 2
8
8-10
13-15
16-1 7
18
20·22
22
22-25
29-30
Okt

l
2
7
7-8
Il
11 · 13
12· 13
12·14
18- 19
25-26
27-28

Hong Kong. Spink Tai:-ci
Lo ndo n. Glcndining·,
New York. Stack's
New York. Bowcrs &
Mere na
Basel. Miin7.c n & Medallien
Bryssel. Elsc n
Ziirith. Swiss hank Corp.
London. Glcndining's
Miinchen, Hirsch
Osnabriick. Kiinkc r
Osnabriick. Kiinkcr (forts.)
San Diego, Pontcrio
London, Spink
Mlinchcn. Parti n hank
London, Glcndining's
Miinchcn. Gicssncr Miinz·
handlung
London, Spink
New York . Stack's
Maastrichl. van der Dussen
Ziirich. Lcu Numi smatics
Ziirich, Spi nk Taisei

MÄSSOR
UTLÄNDSKA
9·10 Miinchcn. Numi ~m:.ta Coi n
Fair
14·16 London. COINEX
30-31 Ziirich. 22nd Ziirich lrncr·
nmional Coin ShtlW

Okt

Dec

10·12 New York. International
Numismati<.: Convt:ntion

H ÅKAN WESTERLUND
MYNTHAND EL

KÖPER • SXWER • nYTER
MYNT • SEOLAR • MEDALJER

Spec. sNIIar
Beralar bra för serliar ftire 1930
Vas<~gatan 42
III 20 STOCKHOLM
Tel 08 · Il 08 07
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FÖRENINGAR
ALINGSÅS NUM ISMATISKA FÖRENING har möt.e n första torsdagen i februari - apri l
och oktober -december i Sparbankens filmsal kl 19.00. Upplysningar: tcl 0302 · 130 69.
ESKI LSTU NA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästi~ kl 19.00 sista
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB samma nt räder forsta helgfri a måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti). Apollogårdcn vid Ahll\iigcn. Fagersta. lid: kl 19.00.
Upplysninga r: te l 0223 ·116 71.
FALU-BORLÄ NGE MY NTKLUBB. Möteslokaler Borlänge, Samlaren. biblioteket
Borganäsvägen. Falun. Kristinegården. Kristinegalan 9 - Il. Uppl te l 0243 • 258 56.
GÖTEBORGS NU MISMATISKA FÖREN ING. Aukti onsmöten med fdredrag Miles
andm måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr). Köpmansgatan 20. Studiecirklama
möts i klubblokalen (KL), Jungmansgatan 57, 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Foto·
cirkeln 3:e onsd. Antik· och Medeltidsektionen 4:c torsd och Utiandscirke ln sista sista
ti sd i månaden. GNF. Box 5289, 402 25 Göteborg. Kontaktman : Bo Nordcll. 03 1·
JO 65 49 (dagtid ). Anbud: Anders Falk, 031- 13 3141.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i IOGT-lokalen. Murareg 30.
Halmstad. kl 18.30 den fjärde måndagen i varje månad uto1n juli. Upplysningar: 035 12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andr:t torsdagen
i varje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 • 221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje m:\nad (utom
juni - augu sti) kl 19.00 i SPF, S. Långgatan 39, Kalmar. Upplysningar: 0485 · 11 5 52,
0480 · 159 29.
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad
(utom j uni , juli och aug.) kl 19.00 i S·E·Banken, Torget. Karlskoga. Auktioner vår och
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria onsdagen i varje månad i
SPF-lokalen. Djulög. 51, Katrineholm. Upplysningar: tel 01.50-21045 el 15100.
MYNTKLUBBEN KUPPINGEN har mynnräff fOrsta tisdagen i jan.-apri l. scpt.-dcc.
Lokal: Åkersviksskolans matsal. N Järnvägsgatan. Sundsvnll. kl 19 · 21. Information om
mr nt. värdering. auktion. lonerier. Köp ~h~sälj. Tel. 060 ·55 64 18. Il 35 03.
LUN DS NUM ISMATISKA FÖRENING. Mynuräffar med aktivi teter och auk tio n
i "Utbildningshuset". Åkergr. l. Lund. Upplysningar: vard 046 · 14 43 69 kvällar
046 -1 3 46 47.
FÖ REN INGEN NORDVÄSTMYNT håller sammanträde med auktion i Folkel~ Hus.
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionsli~ta te!.
045 1-132 88.
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:e tisdagen varje månad augusti - :1pril. urom december. Lokal: Örnsköldsviks museum. Uppl. te! 0660·166 48 eller 0660-402 20.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen varje
månad utwn i maj - augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjnr kl 18.00. Även
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på te l 0 11 - 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Rådhusgatan 33, Nässjö sista tisdagen i varje månad utom dec. juni - j uli. Upplysningar: tcl
0383 - 15835 kl 07.00 - 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellcfteä har möten fOrstatorsdagen i varje mlnad i NYhuset. konfercnsmmmet. Upplysningar: tel 0910 · 186 80.
SANDVIKEN -GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 forsta onsdagen i \".lrjc månad (ej
juli - augusti). Lokal: Valbo Konununalhus. Upplysningar: tcl 026 - 18 1836.
SIGTUNA MYNTKLUBB har möten 15/9, 13/ 10, 10111, 8/12 i klubblokalen Rosers·
bergsviigen 27 B. Rosersberg. Uppl 08-590 38190.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO, Linköping. har möten andra helgfria torsdagen i
varje månad (utom maj - augusti) i Huvudbiblioteket, Hunnebergsgatan 8. Linköping
i Lindblomsrummet l tr upp kl 18.30-21.00. Årligen anordnas en antik- och samlarmässa
samt en resa till Frirnynr i Helsingborg. Upplysningar: tel 013-12 22 62.
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FÖRENINGAR
SKÅNES NUM ISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje m~nud
utom juni - augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgawn 38 A. Mal·
rnö. håller öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september- maj.
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bag:1rcn, Hertig Johans·
gatan 22 A. Skövde. Upplysningar: te l 0500· 808 50 (Thord Lund).
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten på Folkare fotoklubb, Tclcg. 19. Avesta.
Upplysningar: tel 0226-562 78.
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar·
banken Skånes samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet står auktioner.
föredrag. lotterier mm. Upplysningar: tel 0410· 24131.
TÄUE MYNTKLUBB. Södenälje. har möte i BridgesällskapeL~ lokaler. Köpmungatan 7
kl 19.00 andrd tisdagen i varje månad utom juni. juli, augusti och december. Upplysnin·
gar: te l 08 · 552 403 78.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte 20/4 (föredrag). Tid : 19.00. Upp·
lysningar: 018 - 54 9711.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med nuktionsista fredagen i var·
je månad utom december på Kulturhuset. Storgawn 20, Vetlanda kl 19.15. Visning från
kl 18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 07.00-09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstena r. har möten and m måndagen i var·
je månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyiiOljs av auktion. Servering. Upp·
lysningar: tcl 0345 · 112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar {käll:ulokalcn).
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har sammantriiden med auktion i Röda Kor·
setslokaler Hovsg Il, Växjö 16/9, 27110. 2/ 12. Mynt.ets Dag 3/ 10 på Smålands museum.
Upplysningar: 0470· 77 31 14. kvällstid.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten första torsdagen varje månad ok·
tober- maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45. Ludvika.
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3.
Upplysningar: tel 019 - 13 5213.

Erik Wegraeus ny riksantikvarie
Regeringen utsåg den 29 juli landsantiharien Erik Wegraeus. Yäncrsborg. till ny
riksantikvarie och chef för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.
Erik Wegraeus är food 1940 och fil. lic. i arkeologi. Han har v-arit länsantikvarie
vid länsstyrelsen i Vänersborg 1976-86 och därefter turistchef i Dalsland. Scdan
1989 är han chef för länsmuseet i Älvsborgs län.
Erik Wegrdeus börjar sin tjänstgöring den l oktober 1993.

Norge
Till Grieg-jubileet i M utger Den Kgl.
Mynt i Kongsbcrg ett guldmynt - det iir
fiirsta gå ngen Norge avbi ldar någon annan
iin kungen. V:• lören iir 1.500 (norske) km·
ner. upplagan 12.000 ex och !Orsiiljnings·
priset 2.880 (norske) kn>ncr. Det säljs ge·
nom Norge~ Bank. mlgrJ större b:mkcr och
ett lät:J I mynthandlare. Det kan också kö·
pas direkt från Den Kgl. Mynt i Kongs·
berg. men upplagan torde vam sluts~ld när
detta nummer av SNT utkommer {;mnars
ii r telefax till Den Kgl. Mynt i Norge 03 ·
736 258. telefon 03 • 73 53 00. postadress:
Box 53. N-3601 KONG SBERG).
Myntet har modellerats av Gnnyna Na·
silowska (Som underlag till porträttet <tn·
vändes ett foto av Grieg. taget ca 1900 i
Berlin). Åtsidan visar norska rik~vapnet i
si n 1844 f.1ststiillda utformning.
·
Myntets diameter är 29.5 mm. vikt 17.0
g och halt 91711000 (d. v. s. 22 karat eller
finvikt 15.55 g). Randen iir slät.
Man kan numer:. anmäla sig som "pre·
numer..tnt" på norsk:t myntset direkt hos
Den Kgl. Mynt (adress etc. se ovan). För
1992 omfattas se rien av gångbar:. mynt 5
valörer.
"Nordiske Myntdagc" ordnades med
framgång 1992. Nästa äger rum 15- 17
april 1994. "Myntkurcren". som nu utges
från Kongsbc rg av Stiftelscn Nordiske
Myntdagc r. är ett fyrbladstryck med alla
önskade upplysningar. Fömt gången dd·
tog 2 500 intrcsscrJde och kunde bese så·
viii myntverket som dess muscum och sil·
vcrgruvan. 25 mynthandlare fanns också
på plats.
1994 !ar man också bese ett nytt norskt
viixc lmynt. som skall v:tra fardigt till
Myntdagernc. Det har V:tlören 20 kroner
- niir !ar Sverige den valören. som redan
finns i Danmark?
u1

Nynnorskf jubileumsmym: &Ivan/ Grieg /843 - 1907.
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MYNTAUKTION 13

MYNTAUKTION 14

lördagen den 11 september

lördagen den 27 november

Bland det varierande materialet kan särskilt nämnas:
112 Öre 1625 Hammarpräglad med helt årtal. RRR.
Kristina . 114 Riksdaler 1646. RRR.
Variantsamling: Kristinas 114 ören - 105 utrop.
Nyköpings-öre 1628- Tre myntmästarmärken. RR.
Karl X Gustav. 1 Mark U.år. Utan fältbindel. RR.
Karl XI. 116 Öre SM 167312 - Tv<! ex. på plants. R.
Gustav IV Adolf. l Riksdaler 1794 - 'FOLKFT". R.
Karl XV. 10 Öre 1862. Praktex! Spegel ! R.
Oskar Il. 20 Kronor 1876 Utan hjärtsköld, 1885.
Oskar Il. 2 Kronor l 892. Praktex! Spegell Patina!
SEDEL: 33-113 Riksdaler Banco 185 4. RRR.
MEDALJ: Kristinas kröning 1650. Hi/d. 48a. RRRR.

SVENSKA MYNT
995-1950
samt
SVENSKA SEDLAR &
HISTORISKA MEDALJER

Inlämning

Auktionskatalog (,0:Postgiro 48 92 03 - O.

t.o.m. 25 september

ANTIKÖREN MYNTHANDEL
Telefon 031-18 39 60

ANTIKÖREN MYNTHANDEL
Telefon 031-18 39 60

. AHLSTRÖMS

MYNTHANDEL

TRIUMF PÅ HAND
en historia
om svenska spelkort
av Ali Jerremalm
Inga Lundström och
lan Wisehn

B. Ahlström
Mynthandel AB

En utstiiUniogskatalog rikt illustn:rad med fiirgbildu.
64 sidor. Pris endast 90 kronor.

Vi har flyttat till nya lokaler
vid Norrmalmstorg.

Katalogen har tillkommit i samband med specialutståilningen
med samma namn som visas i Kungl. Myntkabinenet fram till
den 29 oktober. För det inledande avsn inet om konspele!S och
spelkonens äldsta historia svarar Inga Lundström, och för
avsninct om sptlptnningar lan Wisehn, medan Ali Jcrrcmalm är
ansvarig för det övriga innehållet.

Gamla och nya kunder
hälsas välkomna.

Katalogtexten ger fyllig inrormation om spelkortens historia i
världen och i synnerhet S\'trigc. Alla svenska spelkonstilh>erkare
finns medtagna liksom uppgirter om beskailning och stämplar.
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