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Föreningslokalerna är öppna för medlemmar - giirna med ~iillskap - en
torsdagkväll i månaden. Dörrarna öppnas kl 18.30.
8 september Ta med och visa dina nyfi)rvärv.
26 september Henrik Klackenberg och Ian Wisehn presenterar planerna
kring KMKs nya utställningar pit Slottsbacken.
6 oktober
Öppet hus.
3 novemb~r Öppet hus.
l december Öppet hus.
Om ej (lllllllt anges lull/s mötena kl 18.30 pcl Bwu!rgnum 17nb. 7ilg buss nr
44 eller 54 eller T· bana till Kar/ap/an.

Numismatiskt TV-program 1994
Ni som i somras missade Ulf Schcnkmanis progr:un .. Från Krösus till Wibhlc..
får en ny möjlighet an se det i höst. Serien om fyra delar kommer att gå i repris
i TV 2 lördagarna den 8. 1.5. 22 och 29 oktober kl. 18.30.
Medlemmar läs sid. 133'

Meddelande från KMK
Kungl Myntkabinettets utställningar är nu stängda och öppnar åter på slottsbacken år 1996.
Kansli Besökstid 10.30-13.00 onsdag och torsdag.
Stängt: Midsommar - l september samt jul- och nyå rshelge rna.
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Omslag
Riksbanken tillverkade olika typer av reklam i samband mtd utgivandet a'' Kun·
gafemman 1948. Delta är en diskskylt som var avsedd au stimulera iorsäljningen
av jubileumssedel n. Företagen uppmanades an låta skyltco stå på v-.11synlig plats
inom arbctsplatSen. Foto: RiK· f. Se artikel på sid. 128.
123

Lovisa Ulrikas begravningsmedaljer
Av lan Wisehn

är änkedrottning Lovisa Ulrika avled på Svartsjö slott den
16 juli 1782 var det nog en och
annan som drog en lättnadens suck.
Hon hade inte varit lätt att ha att göra med. Redan från början hade hon
viljan att bestämma över både kung
och riksdag. Drottningen hade många
motgångar i denna strävan. När sonen
Gustav III gjorde sin statskupp 1772
var det en fOrändring helt i Lovisa
Ulrikas smak, men sonen visade sig
vard svår att styra.
Hennes personliga ekonomi hade
länge varit ett orosmoment, men de
materiella rörutsättningarna fOr hennes existens fick en tillfredsställande
lösning. Från 1774 var Fredrikshof
(Östermalm. Stockholm) hennes residens. men 1777 måste hon avstå från
Drottningholm och alla dess dyrbara
samlingar som motprestation till att
hennes skulder reglerades. På landet
var Svartsjö hennes änkesäte. Svartsjö
slott. beläget väster om Stockholm.
hade uppforts vid mitten av 1700-talet med Carl Hårleman som arkitekt.
Tidigare hade där stått ett praktfullt
slott som byggts under Eri k XIV: s
och Johan III: s regeringsperioder.
Här hade också funnits ett myntverk
på 1540-talet under Gustav Vasas tid.
Lovisa Ulrikas sista levnadsår fordystrades genom brytningen med
Gustav III. föranledd av dc cirkulerande ryktena om sonsonen Gustav
Adolfs börd. Vid dennes födelse l november 1778 blev den definitiv. N~
gon fOrsoning skedde inte förrän Gustav den 13 juli 1782 besökte sin döende mor.
Med vid dödsbädden den 16 juli var
av hennes närmaste endast dc båda
barnen Fredrik Adolf och Sofia Albertina samt svärdottern Hedviu Elisabeth Charlotta. Änkedrottni~uens
sista ord lär ha varit "Bed Gud for
mig". Liket fOrdes sjövägen till Stockholm där det utställdes på "lit de pamdc" i slottets riddarsaL Likpredikan
hiills av drottningens fd överhovpredikant. biskopen i Göteborg. Johan
Wingård och jordl1istningcn förrtittades av iirkeb iskopen Carl Fredrik
Mennandcr. Temat i likpredikan var:
Dödens visshet och Dödens vikt. Per-
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· 'ENKE DRO'I1NINGENS DÖD·' - Plm1.rch ur Skåde Penningar öfver de FQmiimsta
Händelser wm tillhöra K0111111K Gmtaf 1/l:s Historia.

KaSifU'Iming<'ll 1ill L<wisa U/rikas beg mming. Fo10 : RIK-f

Utsikt {h-er Swcklwlmfnln flmjaktwm·et på Kungsholmen. när dmunin[l Lm·isa Ulrika.~
lik fö rdes sjii/edes frcin Smrrsjö slou tilllull'ltdstaden den 25 juli 1782.
Akvarell hämwd ur Bibliotheca Rosenhaneana. Viuerhetsakademiens bibliotek.
Foto: R1K-f

sona l ia över drottningen skrevs av
statssekreteraren Elis Schröderheim
och altartalet av kanslirådet Jacob
von Engeström. Alla dessa akter är
otryckta (Riksarkivets kungliga arkiv). Dekor.nionerna vid begravningen har aldrig återgivits i bild.

Kastpenning
Till begravningen präglades en kastpenning i silver (i Kungl. Myntkabinettets samling finns även ett exemplar i guld). Kastpenningen graverades
av den Oitige medaljgravören Carl
Gustaf Fehrman. Den mäter 32 mm
i diameter. Åtsidan visar änkedrottningens högra profil. Hon bär ett diadem och nackslöja som är framdragen
kring bröstkanten. Under porträttet
finns konstnärens initialer: C. G. F.
Åtsidans on1skrift lyder: LUD. ULRJCA D.G. REG. SVECIAE V!DUA.
Fråilsidan har texten: REGUM FlLIA. l SOROR. CONfUX l MATER
AUGUSTA. l NATA XXIV IULII l
MDCCXX. l OBIIT XVI IULII l
MDCCLXXXJI. (i översättning: Konungars högt uppsatta dotter. ~yster.
SNT 5 · 9~

maka och moder. fodd den 24 j uli
1720. dog den 16 juli 1782).
l samband med att begravningsmynten skulle utslängas hade myndigheterna uppgjort särskilda regler för
hur det hela skulle gå till: Wid Högst
Salig Hennes Kong!. Maj:ts EnkeDrottningens Lovisa Ulricas Begrafning. then 31 Julii 1782. i akt tages
följande Ordning (§ 12. p. C verso):
"Emedlertid och sedan Processionen
i Kyrkan är inkommen. begynnes at
utkastas Begrafnings-Pcnningar bland
folket. af en Kong l. Räntmästare. sittande til häst. och beledsagad af sex
Dragoner fOr at afhålla oordentligheter. Början med Penningames utkastande göres wid Kong!. Slottet. hwarifrån \vägen tages utfOre Stora Kyrkobrinken til Riddarehus-Torget. Riddarholms Kyrko-Gården. och sedan
på Platsen utan för Kyrkan. och sit
widare til Munkbron, Södermalms
Torg. Nya Kongsilolms-Bron och Ladugårdsland~ Torget".
Enligt ett kungligt brev till Karnmarkollegiet den 19 juli 1782 skulle
1.500 kastpenningar utkastas.

Som är fallet med andra begravningspenningar är även denna tämligen enkelt utförd. Det gällde att
snabbt få fram en förlaga. Därför ~ak
nar frånsidan bildframst;illning.

-

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

Öppellider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgalan 6
111 53 Slockholm
Tel. 08 ·11 50 81
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Minnesmedalj
Vid sidan av kastpe nningen pr'.iglades
en mer officiell medalj. Här var Gustaf Liungberger konstnär. Medaljen.
som präglades i guld och silver, mäter
55 mm i diameter. Åtsidan visar Lovisa Ul rikas högra profil oc h omskriften lyder: LUDOVICA ULR ICA
D.G. REG INA SVECIAE.
Frånsidan visar en örn som flyger
upp från jorden mot den strålande solen. J bakgrunden finns kl ippor och
Riddarholmskyrkans torn tillsamma ns med and ra byggnader. Örnen
antyder dronningens apoteos och syftar därjämte på hennes börd från
Preussen. (En liknande symbol - en
örn med en pärla i näbben - återfinns på medaljen över Lovisa Ul rikas
ankomst 1744, Hildebrand Il, s. 125
nr 1.) Överst ordet : ATTIGJT (Hon
har nått sitt mål) och nederst: D. XVI.
JULII I MDCCLXXII.

Minm•smcdaljen ii1·cr drolllliiiJ.I Lol'i.w U/rikas diid. l'ino: RIK -f

Källor och littenttur
Hildcbr.1nd. B. E.. S1-eriges oc·h .n•e11.1kt1
ko111111gahusets mi1111espenningar. praktmyiii och belöningsmeda/jel: AndrJ delen.
Stockholm 1875.
Jiigerskiöld. O.. Lovisa Ulrika . .'il't!IISkt
Biograji.,·kt lLtikon, band 24. Stockholm
1982 . 84. s. 151 · 58.
Lindgren. T.. Anteckningar om kastpen·
ningar från och med drottning Kristinas
kröning 1650. Nordisk Numismatisk At:5·
skrift 1947.
Li ndgren, T.. Till kastpenningens hiswria.
Notrlisk Numismatisk Årsskrift 1971.
Piper. S.A .. Lof-Tal öfver Högstsalig Hennes Kongl. Maj:t Enkc-Drottningen Lovisa Ulrica. VHAAH l. Stockholm 1789.

o

Bulgarien
Konungariket Bulgarien. som uppr'.ittatles 190 8. var furstendöme 1879 1908 och dessfOrinnan turkisk provins. La ndet nådde Egeiska ku sten
under sina stö rsta expansioner 191319 (Th rak ie n) och 1919-47 (Sydthrakicn. dvs ös tra Grekland, därtill nuvar.tnde Makcdonicn) .
Den 1946 - 90 cxister.mde Folkrepubliken Bulgarien hade inalles sjutton ordnar. Sedan folkrepubliken avskaffats. har alla ordnar får bulgariska medborga re bortfall it. Två d"iirav
var bibeh1\llna iildre o rdnar. ehuru
med nya insignier. niimligen 7ilpperhersordl'll (1880. 1944. 1948) och
Kwillos- och Me1hodinsorden (1909.
IY44. 1952). Dc sist instiftade var
On/en fi'ir t'il·ilt mod och fi'irtjiinst
126

(1966), Orden för miliriirt mod och
och Arbetsämns orden (båda
1974) samt Orden fo r /3 seklers Bulgarien (198 1) ; år 1977 erhiill Folkliga
arbetsorden (1945), dåmera Arbetsorden , nya insignier.
Enligt "State Gazette" (Dår:jm'llija sdvet) nr 27 / 199 1 återstår följande
ordnar liir utländska medborgare:
Balkanbcrgsorden (Ordt'll Sram Plcminll)
in~tiftadcs 4 aug 1966 med samma rang
som Gcorgi Dimilrovorden. Den kan endast tilldcl;1s utländska stats- och rcgc·
ringschcfcr. regeringsmedlemmar. diplomater och andra ulländska medborgare
som inlagt u1omordcntliga lhrtjiinstcr fOr
niint och vänskapliga relationer med Bulgarien och stii rk<~ n,let av vii ridsfreden efter
mrslag av Ulrikcsministern. Stadg;lr t;l~t 
stiilldcs 24 juli 1969.

fär~iiinst

Orden har tre grader. varav dc båda Higsutdelas mtd .mini till militärer och utan
sviird till civi la:
Storkor.1· (cg • med bam].): Siirskilt vi tcmaljerJt ordenstecken av guld i axelha nd sann kraschan: denna grad ii r av ,edd for stats- och regeringschefer.
2 /:a kla.uen (eg •utan band. l:a klas'ert-): Vitemaljerat ordenstecken i halsband.
3 2:a klassen (eg •ulan hand. 2:a klas;en•): Rödemaljerat ordenstecken i
halsband.
Otrl<'nstecknet är fcir storkorset en viiemaljerad 5-uddig guldstjiirna med ett litet
polerat guldlejon såsom biirlänk. mr !:a
klassen en vitemaljerad s- uddig silvcr~tjiirna med guldkant och 2:a klnsscn en
rödema ljerad 5-uddig sil vers tjärna ; dc
ta

-
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båda ordenstecknen •utan band• har dess utom mellan uddarna stiliserade silverstr;i·
la r i två rader och i miu.en en grönemaljerad förgylld cirkel resp oemaljcrad silver·
cirkel med inskriften •STARA PLANINA•
(Bal kan) i kyrillisk skr ift i guld resp rött.
Fråns idan är i dessa fall s lät, medan bär·
länkens lejon är fi)rgyllt resp av silver:
kategorien • med svärd• har korslagda dy·
lika mellan lejonet och stjärnan.
Kraschanen är av guld och motsvarar
l:a klassens ordenstecken. men har guld·
strålar och sak nar lej on.
Ordensband: Vitt med i övre kanten
räntler i nationalfargerna vitt. grönt och
röu.
Mada rantiarens orden (Orden ~Ma·
darski ko1~nik) . BulgMadO. instiftades 4
aug 1966 med samma rdng som Folkre·
publiken Bulgariens orden. Den kan rilldc·
las utländska diplomater ackrediterade i
Bulgarien och övriga utlänningar som in·
lagt utomordentliga fårtjänster i fråga om
vänskapliga fOrbindelser med Bulgarien
efter förslag a\' utrikesministern. Stadgar
stadsfastes av nationalförsamlingens presidium 24 juli 1969. Orden har sitt namn efter en i klippan uthuggen tusenårig avbild·
ni ng av en ryuare. nära byn Madara i Bu l·
garien.
Orden består av två avdeln ingar. den ena
med Sliird för militära och den andra utan
svärd för civila: vardera har två grader:
l J: a klassen: Ordenstecken av g u Id med
svärd resp utan i halsband.
2 2:a klassen: Ordenstecken av silver
med svärd resp utan i halsband.

Ordenstecknet är en störtad , av strålar bil·
dad femhörningav guld för l:a klassen och
av silver fOr 2:a. be lagd med en viternalje·
rad femhörning med förgyllda kanter; den
senares mittparti utgöres av en fyrkantig
förgylld relief med Madararyttaren och avrundade hörn. Frånsidan är sliit. Militära
ordenstecken har två korsade svärd under
en fi:irgylld resp silverring såsom bärlän k.
Ordensband: Vitt med gröna och röda
kantr'ånder.

Sporrongs
reklamjetong

KÖPER
SÄLJER
VÄRDERAR

Kvalhetsauktioner
tva ganger per ar
o

o

o

Rnsrns Or<lt•n.
Rosens orden (Orden 11a rosmal instifta·
des 4 aug 1966 med samrna rang som 9

september 1944-ordcn. Den tilldelas efter
försiagav utrikesministern utländska kvinnor inom politisk. ekonomisk och social
verksamhet och övriga kvinnor. som inlagt
stora förtjänster om folkrepubliken Bulga·
ricn. Stadgar fasL~tälldcs 24 aug 1969.
Orden har två grader. gult/ och si/1-er.
Ordenstecknet är en rödcrnaljcrJd ellips
med rombmönster och avtrubbade ändar.
belagd med en fOrgylld naturlig ros och
på sidorna omgiven av tio strålgrupper av
gu ld resp silver: :av dessa är sex längre och
har negativ form och sval stjärtliknande
spetsar, medan dc alternerande korta strå lgrupperna ha positiv fom1 och är spetsiga.
Det blires uran band i en bärliink i form av
ett vajande band uv resp mct:tll.
Text oc h illustration (Studio Frank /
Hans Pettersson. St:afftan Ullström) ur Leif
Påhlsson - Poul Ohm Hicronymussen.
E:ltroprts on/nar i jlirg, 3 korrektur, 1973.
Litteratu r:
lbdor Petrov, Btllgm:r~i orde11i i medali.
Solija 1982.
Poul Ohm Hieronyrnussc n. Europaäske
ordner i fan•cr, KHbenhavn 1966, s. 154-6.
L. P-n. "Roscnordcn", Svenska Dagh/adet 1112 1971. s. 10.
LcifPåhlsson, "European orders". Part Il.
'!7w Hemldry Gaumc (London), New series XLV. September 1992. s. 9.
Sveriges ambassad, Solia, til l UD 199208-04 Nr 90 C 60.
Leif Påhlsson

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Norrmalmstorg l, ltr.
Box 7662 103 94 STOCKHOLM
Tel: 08-10 lO 10 Fax: 08 · 678 77 77

Köpes!
Nils (Nicolaus) Keder:

-

Catalogus nummorum .. .
De a rgenio runis .. .
Nummi aliquot .. .
Nummorum in Hibernia ..
Nummus aureus .
Runw in nummis . ..

Allt av intresse - även inkompletta exemplar.
Svar med uppgift om vad som linnes.
skick . och begärt pris till:

Kjell Holmberg
Gråna Oalby - 755 91 Uppsala
Tel. (kvällar. helger): 018- 38 23 47

Den ledande pollettillverkaren vid
början av 1900-talet var C. C. Sporrong & Co i Stockholm. Vid denna tid
tillverkade man en reklamjetong som
var avsedd att utdelas i samband med
kundkontakter och vid va rumässor.
Jetongen, som är av aluminium. miiter 29 nm1 i diameter.
Åtsidan har omskriften: C.C. SPOR·
RONG & cg REGERJNGSGATAN
28. Frånsidan har texten : FABRIK l
FÖR l SÅVÄL FINARE SOM l ENKLARE l METALLARBETEN l
STOCKHOLM .
/W
$1\1 5 . 94

Rl'klamjetonx från C. C. Sporrmt/( & Co. NJio : RIK ·fotu.
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Kungafemman 1948
Av Ian Wiselm
ed anledning av Gustav Y:s
90-årsdag (som inröll den 16
juni 194!!) beslutade Sveriges Riksbank att i samarbete med
"Kungakommittcn 1948" utge sedlar
a 5 kronor. Dessa skulle tillhandahållas allmänheten till ett pris av 10 kronor per sedel. Genom överkursen
skulle man få medel till en fond , benämnd "Gustaf Y:s 90-årsfond ror
Sveriges ungdom", vilken hade till
uppgift att främja ungdomens frivilliga ideella verksamhet. Sedlarna skulle gälla i den allmänna rörelsen ror 5
kronor. Sedlar, som från allmänheten
inkom i kassorna, fick inte återigen
mrsäljas eller utges.
Ursprungligen var avsikten att i likhet med vad fotilet varit vid tidigare
liknande tillfållen utge ett jubileumsmynt au mrsiiijas till viss överkurs.
Då det emellertid visade sig av valutaskäl ogörligt au erhålla importtillstånd fOr den avsev'.irda kvantitet silver, som skulle ha erfordrats fOr genomrorande av detta rorslag. stannade
man fiir au utge en särskild sedel.
Den 16 januari 1948 inlämnades
ett fiirslag från Kungakommi tten till
Riksbanksfullmäktige rörande utgivande av en jubileumssedcl. Den 24
februari 1948 gjordes en formell
framställning i ämnet till fullmäktige.
Den nya sedeln utformades av Akke
Kumlien (1884- 1949). Om detta står
det i fullmäktiges protokoll den 31
mars:
"Förelåg provtryck på den jubileumsfcmkronesedel. som skulle utgivas i anledning av H.M. Konungens
90-årsdag ... Enligt det roreliggande
mrslagettill sedel. vilket uppgjorts av
intendenten. fi l. dr Akke Kumlien och
tillstyrkts av professor Olle Hjortzberg såsom konstnärlig sakkunnig.
skulle sedelns grundtryck erhålla en
grönaktig flirgton på framsidan och en
brunaktig på baksidan ... Fullmäktige ansågo sig kunna godkänna provtrycket .. :· Den 22 aprilträffades ett
avtal mellan Kungakommillen och
Sveriges Riksbank om sedelns utgivande. Avtalet innehöll i huvudsak
tliljand..: :
Riksbanken åtog sig an kostnadsfriii hita tryc ka femkroncsedlar av
visstut~ccndc . Seddn skulle tryckas
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Di.1kskylt 111:wld till stimulera fiirsii/jningt•n av juhileumssedeln. Foto RIK-f Se
ilt'ell fiirgbildt•ll på omslagssidan.

i en första upplaga om en miljon exemplar med rätt för kommitlen au
framdeles utöka upplagan intill ynerligare högst en miljon exemplar. Riksbanken fl'irband >ig au ha första upplagan rårdigtryckt den 7 juni 1948
samt åtog sig au kostnadsfriu ombesörja all reklam.
På hemställan av Riksbanken ställde
sig Svenska BankfOreningen. Svenska
Sparbanksföreningen. Svenska Jordbrukskreditkassan och Kungl. Generalpoststyrelsen kostnadsfrill till rorfogande ror sedelns tillhandahållande. Kungafemman blev alltså tillgänglig hos samtliga affars- och sparbanker. jordbrukskreditkassor och postanstalter.
På grund av det genom pappers ransoneringen ansträngda utrymmet i
dagstidningarna och därmed rorenade
svårigheter att kostnadsfritt erhålla
önskviird publicitet för såväl kungaporträtt som kungatemman. visade
det sig nöd viindigt au tillgripa en
mycket omfauande annonskampanj .
Reklamen om fallade dels affischering
s;\viil utomhus som på försiiljningsstiillcna. dels skrivelser till större industri- och afnirsföretag. Tio tusen

företag fick en riktad viidjan om att inlägga minst en jubileumssedel i varje
avlöningskuvert. Företagen uppmuntracks även att. fc.lr att möta efterfrågan
innan sedlarna blivit tillgängliga, inskicka förhandsbeställningar. Riksbanken fOrbehöll sig dock rällen att
leverera rekvirerade sedlar i flera omgångar samt au med hänsyn till den
bcgr'.insade upplagan verkställa viss
ransonering om så erfordrades. För
rekvirerade sedlar skulle fOretagen
erlägga likvid vid leveransen med tio
kronor per sedel. Riksbanken fOrband
sig att vid försäljningstidens slut återköpa ej fOrsålda sedlar. Scdlar som
återgick skulle levereras antingen i
obrutna buntar eller, när återleveransen gällde delar av sedelbuntar, i fortlöpande nummersviter.
Då sedlar levererades från Riksbanken. översändes samtidigt remsor
ror ronsterreklam, avsedda au uppsättas i fårsäljningslokalen. samt eu antal av Kungakommiuen tillhandahållna kuvert. avsedda som sedelomslag.
På propagandaskyhar fanns uppmaningar som t ex: ''Gör Kungen glad Köp kungafemman".
Man fick stor publicitet via mdion
genom au Ku ngafemman utdelades
som pris i en tävling i programmet
"Frukostklubben". Veckotidningarna fick biläggsblad med reklam rör
Kungaremman utskickade till eu antal
av 2.114.000 stycken.

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och vj\RDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och UTrERATUR
GRATIS LAGERLJSTA
(11ppgi1· samlarområde)

Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel 046- 14 43 69
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Kungafemmwl 1948 som wgm·s i anslwnin~ ri/1 Gusl<ll' V:.1· 90-år.wlag. Medlen skull/' gil rill<•n fond som skullr• främja .wulieverksamher, ledarurbildning. ungdomsgilrdamas kw:n •crksamher .mmr liknmult· tlm/anull. Ntlgor ftirminskad. Fow A'/~1.

Försäljningen av sedeln pågick till
och med juli månad 1949. Sammanlagt såldes endast 170.819 exemplar
och den resterande upplagan makulerades. Den låga försäljningen måste
ha varit ett stort misslyckande.
Dag Hammarskjölds namnteckning
på sedeln har alltid tilldragit sig intresse. Han var åren 1941-48 ordförande i riksbanksfullmäktige. Sedan
han valdes till Förenta Nationernas
generalsekretcrare ökades intresset
för sedeln bland samlare i utlandet.
SNT 5 • 94

Det dröjde med försöken att utge
jubileumssedlar. Niista gång var 1968
i samband med Riksbanksjubileet od1
den utgavs utan överkurs.

*
Källor· och lill~ralur :
Bankofullmiiktigc' protokoll den :Il ruar,

1948.
Kungakonuniltcn 1948. skril'dl'e riff fiin:ragsledare.

Lagcrqvbt . L.O.. l)c svenska jubileums-

mynten 1821 -1952. Nordisk Numi.mwri.1·k
Årsskriji 1956, s. III ff.
Lindgren. T.. Sverige.\' rihbrmks sed/w:
Stock holrn 1968.
Platbf1mlis, A .. S1•eri/ics .sedlar 1661·
1961. Del l. Lu nd 1963.
RiblnmkeiiJ Cirkuftlr.\'kril·else anfilu•nde
j(jrstl/jning al' jubilewns.wtleln å 5 kronor.
Sn·nsk l'i~tj{lllllings.mmling (Sr"S) nr 262.
14 maj 1948, j{irordning.
\Valle n. L., S1•eriges sedlar. De l 1- Il.
Stockholm 1984.
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Kring överlämnandet av belöningsmedaljer (6)
"Guldtolva" av "NOR"
Under denna titel skrev framlidne fil.
dr Torgny Lindgren en hel serie små
uppsatser i MYNTKONTAKT, sista
gången i nr 2/1984 (jfr nr 3/1985
och - av sign. llt - nr 7/1987).
Här skall lämnas ett annat bidrag.
från sekelskiftet. rörande en sällsynt
storlek av vår eljest vanligaste belöningsmedalj (jfr riksdagsmotioner
1973:1853 och 1984/85:2327).

Alltså, en notis i PT (Post- och inrikes- Tidningar) den 8 / 2 1905. s. 2
(bl. a. avtryckt - någo t fOrkortad i Norrköpings Tidninga r. 8/ 2. s. 2.
sp. 3) från Ecklesiastikdepartementet (Underrättelser från Konungens
Kansli) fOrmälde följande:
Medalj. Kungl. Maj: t har tilldelatlektorn
vid högre allmänna läroverket i Norrkö·
ping m. m.. filosofie doktorn Yngve Nyberg, i anseende till hans långvariga och
förtjänstlulla lärarverksamhet. medaljen
i guld af tolfte storleken med inskrift •För
nit och redlighet i rikets tjänst•.

l vanliga fall brukar notiser med dylikt innehåll avslutas med en beskrivning av bandets f.'irgkombination och
- ej minst väsentligt - sättet ror medaljens bärande. d.v.s...att i högblått
band med gula kanter bäras på bröstet
(om halsen. i kedja om halsen)... Så
icke här. men därom senare.
Överlämnandet ägde rum fyra månader senare. l Norrköpings Tidningar den 8/6. s. 2 s p. 4-5. läses följande:
Arsexamen och alslutning
i h. allm. läroverket
härstådes ägde rum kl. 10-1 i dag och
bevistades af tandshäldingen grefve
Douglas och läroverkets eforus biskop
C.V. Charlevilie samt examensvittnen och
elevernas anhöriga och vänner i stort antal.
Vid sjåliva alslutningen kl. 1 blev därför högtidssalen fylld till trängsel och flera kunde ej komma in. - - Biskopen uppläste sedan en skrifvelse. i hvilken han erhållit i uppdrag att till
lektor Yngve Nyberg öfverlämna den honom tilldelade medaljen i guld af tolfte
storleken med inskrift: För nit och redlighet i rikets tjänst. Ölverlämnandet skedde med några hjärtliga ord. hvarvid tal.
nämnde. att det för honom vore synnerligen kärt att få fu llgöra det honom lämnade uppdraget.
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'fitl/fiirl'(l/ture lv.V.

Lit'/I('IWit (/822 - 1904) hiin/e till til'm. som erhii/1 Osmr /1:; NOR i
11:e storll'kc•n till hiims pci hrtistl'l. Han i/r ijilrd rulluniform.
Fow Glitl'horgs Stml.mwst'tlln.

Lektor Nyberg hade under 100 terminer eller 50 år varit i skolans tjänst. Det
var dårlör ej underligt att en utmärkelse.
som lämnades för en dylik lifsgärning.
var synnerligen sällsynt. Tal. trodde att
alla de. som lärt känna Nyberg under
hans långa tjänstetid skulle glädjas öfver
den utmärkelse. som nu kommit honom
till del från vår jordiske konung.
Belöningen borde för hr N. vara en
uppmuntran - sådan behöfva vi alla.
Tal. lyckönskade hr N. af hjärtat till den
utmärkelse han erhållit. Herren Gud
hade på honom uppfyllt ett löfte: "Jag
skall bära eder intill ålderdomen. Jag vill
upplyfta, bära, hjälpa".
Tal. önskade och bad till Gud. att lektor Nyberg ännJ länge måtte få stanna
kvar bland dem som akta och älska ho·
nom. När hans dagar lyktas, skulle han
kunna se tillbaka på en gagnande lefnadsbana och evighetsmorgonen uppgå
ofördunklad! klar.

Nyberg. so m var född i Stafby. Uppsala Uin. 1830. var lektor i matematik
och kemi vid h.a.l. i Norrköping sedan 1862 och Hiroboksförfattare (se
S1•mskt porlliittgalleri, Xll:l , Stockholm 1898. s. 104, och Edv. Kölgren.
Matrik1•l äjh:r rikets allmiimw lärol'erk oc!t seminarier m.jl. , Vimmerby

1905. s. 149 och 565) . Enligt sistniimnda erhiill han avsked 1905, men
han ii r ej upptagen bland .. l V. Lärare,
som avlidit efter utgivandet av Matrikeln 1905" (LiitYJ\'erksmatrikel 19081909. 2. uppl. . Vimmerby 1909. s.
777). Han blev RNO 1887 och är
avförd ur riddarelängden i 1907 års
statskalender, varfOr man kan sluta sig
till dödsåret 1906. Den fina medaljen
fick han således - trots biskopens
fronuna önskan - ej gliidjas åt så
liingc.
SNT 5 · 1)4

En · ·mnlig ··Oscar ll:s ''Rjr nit och redlighet i rikers tjänsr ·· (NOR). 12:t• .fw rlekt•ll i fillld. ur Kullt:figa Myntkabinl'llets samlingar. Å.ldre portriill_17ll'n. som ej blrt· 111h.111 fiir dt•mw storlek. Fow Jan - Et·e Olsson. RIK/ Foto.

Torgny Lindgren har i uppsatsen
·· 'Hedersbelöning för nit och redlighet i riketS tjenst' (2) . Till medaljens
histOria under Oskar l:s och Karl
XV:s tid" (Numismatiska meddelanden. XXXIII , 1983. s. 158) behandlat
de första utdelningarna av de yllerst
sällsynt förekommande största stor·
lekarna av denna medalj (1866: 18:e
storleken. samt 1871 och 1872: 12:e
storleken. samtliga all i kedja av guld
bäras om halsen).
Karl Lötström har vid några tillfällen meddelat förteckningar över innehavarna av dessa storlekar. nämligen

va rit alltför snabb med att draga scha·
blonmässiga slutsatser. niir han skri·
ver: ..... ha samtliga dessa varit i guld
(och burits) i det sedvanliga (högblå)
bandet (med gula kanter) om halsen.
dock med ell undantag" (tre kedjor
nämnas). l själva verket förhåller
det sig så, all - förutom i kedja av
guld om halsen (inalles sex fa ll) ''GMnorl2" burits i det sedvanliga
b<mdct amingen om halsen eller på
bröstet; däri torde otvivelaktigt föreligga en hittills i litteraturen olu·akwd

i Kungl. medaljen lllis quorum meruere labores, Stockholm 1933, s. 35

utdelats inalles två gånger (1866 och
1881). vartill kommerett fi1ll av denna
storlek med den särskilda inskriften
"För nit och redlighet i Konungens
tjänst" (till en UD-man 1886) samtliga i kedja av guld om halsen;
l guld av 12 :e storlek en har GM nor
utdelats inalles 36 gå nger, diirav i kl'dja av guld om halsen sex gånger (;\ren
1871 - 1896). i band om /w/sen 22
gånger (åren 1872 -1932) och i band
på bröstet sju gå nger (;\ren 1890 ·
1919): därtill kommer lektor Nybergs
medalj. vars biirande ic ke - såsorr1
ovan nämnts - iir utrett. Lektor Sa-

(ofullständig, bl. a. Nyberg saknas)
samt uppsatserna «Kungliga medaljen
'För nit och redlighet i rikets tjänst:
Vår vanligaste belöningsmedalj ursprungligen avsedd fOr tullens personal>•. Notiser fiirn Tullverket, nr 7-8 /
1936. s. 77 · 78. och ''De kungliga
svenska belöningsrnedaljerna", Herramas kalender /938, Stockholm
1937. s. 182 · 3 (j fr osign. art. Förs·
ta nitochredlighetskvinnan verkade i
Malmö. SDS816 1954, s. 6. sp. 4-5).
Förf. har i båda s istnämnda uppsatser
Sf\:T 5 · \1~

lander i Skar<~ hade dock 1883 erhållit
samma storlek att bäras o m halsen.
l sih·er av 12:e sto rleken utdelades
en unik "nor" 1878: e n "s il ve rtolva"
har emellertid alltid betraktats som en
liigrc utmärkelse iin en mindre guldmcdalj. varfOr den rimligtvis torde ha
burits på bröstet Ufr Myntkontakt. nr
7/1981:144).
Leif Påhlsson

gradering av lltmärkelscn.
l guld 18:e sturlekl'n har GMnor

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

NORRTÄWE MYNT AB
Box 4. 76121 Norrtälje
Tel. Ot76 -16826. Fax 0176-16856
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Genuesarnas penningväska
Ett av dc mest kuriösa målen vid tingen i Järvsö kan man läsa om i protokollen från åre n 1736 och 1737. Där
finns allt man kan önska av stämningar och motstämningar. lösa rykten.
skvaller och gammalt groll. men också riktig mystik.
Det började vid tinget den 4 december 1736. då bonden Per Jonsson i
Hamrc nr l. " Koks". i protokollet genomgående kallad Jönsson. stämde
Johan Persso n i " Higården'' och Olof
Larsson i "Länsmansgården" i Nybo
samt tre andra. De skulle nämligen ha
spritt ett ryk te i bygden att Per dolt en
värdefull v'.iska , som hans mor Margareta Persdotter hittat vid Tävest randen.

Hastig rikedom
Från de instiimdas sida sade man att
det var ett allmänt rykte i socknen om
Per Jonssons och hans mors hastigt
påkomna rikedom. Vid en skatteuppbörd hade Per Jonsson erbjudit kronobefallningsmannen två dukater av
ett slag som Olof Larsson aldrig sett
och som befallningsmannen ej heller
velat la emot. Han hade också till
en sold:ll vclm pantsätta ett viirdefulh
mynt. en dubbel Carolin:"
Johan Persson hade i Per Jonssons
bodeland Tävtjära sett en läderväska.
En sådan hade också en annat vinne
sen honom ha vid en uppbördsstämma. En par nämndemän berättade att
en piga sen den här läderväskan. till
storlek som en tolvdalersplåt. hos honom:"*

De turkiska få ngarnas pengar
Man antydde nu au v'.is kan som hittats
var den som fOr någ ra å r sedan ftirlo -

* En dubbel

c:1 rolin var ett sil\ er m\ nt
= l carolin. 2 c:irolincr = ~ mark) eller l daler carnhn.
om man -.å \'iii uttl')cka det. Dukaten
\':Jr ett intcrn:lli<)ndlt l!å n!!bart !!Uidmynt l>OOl innehöll ca i~ rent g uld.
D<"t \':t r \'ärt ca 2 riksdaler (obs! inte
daler. det är inte samma sak). Efterl>Oill dukaterna var :l\ ' en slag >Oill Olof
L.1r,~on :tldril! sett kan dc ha \'arit ut·
länd,ka - dc- gällde lika bra >Om dc
>''t'r~>ka . Dc k:tn tom ha \'arit turkiska.
sådana har hitt:ll, i Sverige. (Fast det
hade kanske antecknat>. dc ser helt annorlumla ur. 'aknar bilder.)
LLI
om ~ mark (2 mark

g
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.J dn/pr sm 1720, präglad fi.ir Frettrik l. S k tnlwlnlcr. Ur Kungl. M.mtka/linl'ttt•t.\
samlingar. Fota: Jan E 1·1' 0 /.wm, RIK-f

ratles av en par främ lingar. och som
man hört sägas vara genuesare (Genua i nu varande norm Italien var vid
den här tiden e n självständig s tal). De
v-Jr ute fOr att tigga ihop allmosor mr
längama i Turkiet. sades det. och de
hade vid Tävestranden ffiriorat en \~is
ka. Kyrk värda rna bekr"dftadc att fOr
sju - åtta år sedan hade i kyrkan efterlysts en läde rväska med pengar till
länga r i Turkiet med löfte om hittelön

** Vid denna tid :Invände man ii nnu dc~ k
plåt m~ nten i koppar. >Om ju var gam.ka
,tora. Emcllcnid hade de '':tli\rcn :mgi\Cn i d:tlcr >(ii\'Cr) m(ynt). men i $\caland r.iknade "i alla i daler k(oppar)
m(\ nt ). Förhållandet mellan des>a 'ar
,0,;, 1:3. Med andra ord kallade' en l·
daler..plåt för tredaler O>V. "Tolf da hler
Plåt" ii r helt enkel! en .l daler s rn- pi~L
,om efter \'iktncdsiiuningen 1715 \:tgde
dr)gt 3.000 g (3 kg) och \':t r n:i,tan f~ r·
kantig. Ett ,-Jnligt mått blir sådär 22 x
2~ cm. men 26 x 28 förekom ock\ft.
niir pl:ltcn \"Jisat, tunnare.
LLI

på 100 daler km. Ett vi nne preciseradc efterlysningen till å r 1728. i slåttertiden . Me n länsmannen. kluckaren
och dåvarande komministern Johan
Beckmark. nu kyrkoherde i Hälsingluna. mindes inget sådant .
Två dagar senare kom ett par l>:Jkligarc vittnesmål. Soldaten Jona~ Falk
i Ny bo berättade. att han för ~ex år ~c
dan vid Tävestranden hittat en garnsiick. hopsydd i båda ändarna och
ml!d några danska skiljemynt. en par
skinnbyxor och skj ortor i. Han hade
Himnat den till Olof Olsson i Nybo.
sedan han hört att den efterlyst,, Denne viltnade alt två fr'.immande miin mr
)I!X år sedan bett om hjälp alt betsla
deras häst och att dc helt honom att efterlysa deras bontappade ~äck . Dc efte rlyste den också i U nder~vik . En av
dem kom tillbaka efter ålta \'Cc; kor och
tick d:i den av Falk upphi1tade garn)iicken och var mycket nojd däm1ed.
Pe r Jonsson kunde också visa upp
en altest från handelsmannen Grupcnius. alt dc dukater som Per visat vid
uppbörden. dem hade han lält av han-

-
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delsmannen tör levererat gods. Men
ner vittnen skulle höras vid nästa
ting.

Eldskopa som tillhygge
Vid marstinget 1737 kom saken upp
igen, ytterligare tilltrasslad genom all
Johan Persson nu stämde Pers mor.
änkan i " Koks", Margareta, för all
hon kallat honom ''en tjuv över alla
tjuvar.. och slagit honom tre slag i huvudet med en eldskopa. Det hade hänt
sent en kväll i februari. då Johan med
ett villne kommit in och väckt upp familjen för att lämna en stämning till
sonen. Ett par vittnen hördes 0111 della
oväsen en söndagskvällliksom om ett
annat gräl med Johan Persson annandag påsk om samma läderväska.
Rätten konstaterade att landshövdingen i Gävle inte begän någon efterlysning av en väska med pengar. inte
heller ..den Kejserliga ministern i
Stockholm...
Och med r.ittens goda hjälp kom
alla inblandade paner fram till en fOrlikning. där slagen med eldskopan
och skällsorden förläts och där alla
antydningar var bona om au Per Jonsson och hans mor blivit rika på genuesarnas pengar.
Källa:
Järvsö domböcker.

Gunnar Käl/er. Vallewuna

Besparing. En arbetskarl uti en
liten småstad fick veta att på
postkontoret fanns ett bref till
honom. Han fick derföre stor
lust att känna innehållet: men
hade inga penningar att betala
lösen. Han gi:;k likväl dit. Se·
dan postskritvaren visat ho·
nom brefvet låtsade han ta
fram penningar, men bad tillika
att den förre skulle bryta och
läsa brefvet för honom, ty han
sjelf kunde ej läsa. Han hörde
mycket noga på och du läsningen var slut, utropade han:
" Tackar ödmjukast, när jag får
pengar någon gång, så skall
jag komma och hemta brefvet,
var god och göm det till dess:'
och skyndade fort sin väg.
Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon

1000 års myntning i Sverige
- nytt jubileumsmynt
År 19951irar Sverige myntningens tuscnårsjubilcum. Såvitt forskningen kunnat
utröna var det år 995 som Olof skötkonung slog sina första penningar i Sigtuna.
Vi s kall återkomma senare i höst med mera uppgifter om såväl mynten som
andra intressanta saker - utställning;~r. skrifter etc. Detta är endast ett viktigt
meddelande till alla dem. som genom sin före ning vill beställa mynten. (Det
går också all göm detta hos Myntverket direkt.) Det blir ett guldmynt om l 000
kronor med en avbildning av ett Olof~-mynt p<\ frånsid<lll, samt ett silvermynt
0 111 200 kronor och fi em Sigtuna-mynt på frånsidan. Båda myntens åtsida bär
H M Konungens portr'.itt. Vikt. storlek och halt ii r densamrna som för tidigare
mynt.
Föreningens medlemmar kan beställa dessa mynt genom Svenska Numismatiska Föreningens kansli. Endast ett ex av guld- respektive silvermyntet per
medlem kan bestiillas.
OBS! För att kunna expediera Er besiiiilning måste beloppet - enligt nedan
- va ra bokfOrt på ~\)reningens postgirokonto 15 00 07-3 senast den 5 oktober
1994.
Guldmynt . .. . . . .... 1.000: - + 75: - exp avg = 1.075: 200: - + 75:- exp avg = 275:Silvermynt . . . . . .
Guld +silvermynt .. 1.200: - + 75: - cxp avg = 1.275: Myntet kanuner att distribueras per post i fe bruari 1995.
P g a den starkt bcgriinsade upplagan fOrbehåller sig Myntverket riitten att
i samråd med Riksbanken begränsa tilldelningen till SNF med flera. Skulle detta ske kommer principen turordning enligt inbetalning bokförd hos SNF att
giilla. . .
O

HJÄLP BARN MED CANCER.
POSTGIRO 902090-0

SNT 5 · 94
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Fluorescerande bild på nya sedlar
Alla nya sedlar har tryckts med fluorescerande fårg på delar av bild eller
text som syns med ultraviolett ljus.
Man måste ha en speciell UV-Tester
som kostar ca 300 kr. Sådana säljs bl a
hos frimärkshandlare och hos mynthandlare. Det är bäst att välja en nätansluten (230 V) variant som även
skärmar bort ljuset från betr<~ktaren
så att endast sedeln belyses med UVljuset. Lägg en svart pappskiva på
bordet där du placerar sedlama så att
inte bakgrunden reflekterar för mycket på grund av det vitmedel som
finns i nästan alla papper utom sedlar.
Följande nya sedlar har fluorescerande tryck:
20 kr Selma Lagerlöf 1991-1992:
Scdclnumrct har gulgrön fluorescens.
Den guldockra fårgen bakom Selma
har blå fluorescens.
100 kr Carl von Linne 1986-1988:
sedelnumret har gulgrön fluorescens.
500 kr Karl XI 1985: 25 daler kop·
pam1ynt har gulgrön fluorescens.
Denna sedel saknar fluorescens hos
sedelnumret!
500 kr Karl XI 1986: 25 daler kopparmynt har gulgrön fluorescens. Scdelnumret har gulgrön fluorescens.
500 kr Karl XI 1989- 1992: 25 daler kopparmynt har gulgrön fluore-

scens. Scdclnumrct har gulgrön fluorescens. Baksidans violetta tryck med
hjulet och namnteckningar har gulgrön fluorescens.
1000 kr Karl XIV Johan 1984: Årtalet och sedelnumret har orange fluorescens.
1000 kr Gustav Vasa 1989- 1991:
sedelnumret har gulgrön fluorescens.
Staden närmast till vänster och höger
om Guswv med orange fluorescens.
Hörnen diagonalt upptill vänster och
nedtill höger med gulgrön fluorescens. Solen på baksidan visar gult fluorescerande IH1Ivmåne-gubbc.
Denna halvmåne kan ibland ha
mycket svagt tryck så att den niistan
saknas. Det finns då endast några små
prickar i kanten som antyder att det
borde vara en halvmåne. Det har htint
att affårcr v-:igrat ta emot sådana sed·
lar trots att dc varit äkta. Alla sedlar
från 1989 och några från 1990 har ett
svagt tryck som ser tunt ut även om
halvmånen ~yns tydligt. Halvmånen
har en i huvudsak vit fårgton. Vis~a
~cd lar från 1990 och alla från 1991 har
ett mycket massivt tryck med en gulgrön fiirgton.
50 kr Gustav III med svart sedelnummer saknar allt fluorescerande
tryck .

Frikort till resande med ångslup

Frikon från Giitl'imrg.l Nya Ån}lslups Aktie Boftl/1. 1-'ow: RIK ·}illo. Skula 1: 1.
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5 kr Gustav Vasa 1979 har vissa siikcrhctsfibrcr med kmftig bl:'! fluorescens. Jiimför med de synliga fibrernas Hingd och form sa att du kan skilja
detta från löst damm som också är
fluorescerande.
Förutom tryckfårgen kan själva scdclpappcrct ha olika grad av vitmedel
som reflekterar det ultraviolena ljuset. Mängden vitmedel kan varierJ så
att vitheten i UV -ljus skiftar. Det är
tveksamt om man kan katalogisera
dessa variationer. En specialsamling
med sedlar kan dock innehålla exempel på mycket vitmedel och nästan inget vitmedel. Försök inte att samla
alla mellanting eftersom det finn s en
glidande skala med mindre och mindre vitmedel. Sedlar fOre ca 1957 ger
ungefiir samma fårg i UV -ljus som i
vanligt ljus. Skillnaden mellan sedlar
före och efter 1957 är mycket markant. så dessa två varianter kan vara
värda att samla. Vitmedel började anv-:indas ca 1957 men omkring 1970
har mängden vitmedel minskat betydligt. Alla sedlar i den nya sedelserien
fr;\n 1985 visar mörkt violett papper i
UV -ljus så att den fluorescerande
trycktlirgen ska synas tydligt.
Jan r11e.wnders.wm

Till polletternas stora familj måste vi
inräkna ett frikort gällande på slupar
tillhörande Göteborgs Nya Ångslups
liktie Bolag. Kortet har vit bottenfiirg.
smal röd ram och en kraftig röd ring
i mittpartiet med ett tvärgående kraftigt rött streck. Årtalet (?) 1921 finns
p:\stämplat på kortets högra sida. Kortet iir utstiillt på en herr B. Olofsson.
Frikortet gällde på Ångslupsbolagets
samtliga linjer. Baksidan bär fUlj ande
tryckta text:
··Kortet gäller endast fiir den person
till hvilken det iir utstiildt och skall
alltid medhafvas för att vid påfordran
uppvisas. då i motsalt fall afgift mr
resan crliigges. Missbruk;~ s kortet så
:m~es detsamma förverkad!. Kortet
skall återlämnas··.
Dessutom har följande stiimplar pållirts ··192r· och '"Detta kort skall
al ltid uppvisas vid landstigningen".
Stiimpclfiirgcn ii r blå.
1w

Medalj präglad på Gustav 11/:s befld/ning med anledning av fr<tden 1•iil Vi/rt/111 den 14 a/11!11.1'/i 1790. Medaljen. som är graverad m·
Carl Gustaf f elmmw. 1·isar Gustav III i alllik rustning. med spjut i hand. och kej.wzrimum Katarina Il. även hon i alllik dnlkt
och med lmmatHl luml(/et. De två kungliga räcker mrandra /umdm li1·er e//a/11/re. Hi/d. nr 85. Foto: ATA.

Samtida berättelse om utdelaodet av gåvor och medaljer i samband med
undertecknandet av fredstraktaten i Värälä
Freden med Ryssland i Yiirälä den 14
augusti 1790 återställde förhållandena
mellan Sverige och Ryssland sådana
de va r före krigets utbrott 1788. Krigets mål hade från svensk sida varit att
återvinna det område av Finland, som
Sverige avtditt genom freden i Åbo
den 7 augusti 1743 samt att frigöra
Sverige från den ryska inblandningen
i dess inre angelägenheter.
Landkriget hade inte gått ti ll något
avgörande, bl a på grund av länge uteblivna segrar till sjöss och inre politiska spänningar med Anjalaförbundet
av den 12 augusti 1788 som dess vik tigaste tecken. Örlogsflottan lyckades i
början av kriget inte få herraväldet till
sjöss. Sjödrabbningarna vid Hogland
den 17 juli 1788, vid Ölands södra
udde den 26 juli 1789 och vid Styrsudden (K ronstad t) den 3-4 juni 1790
slutade alla oavgjorda. l det sk Viborgska gatloppet den 3 juli 1790. då
den innestängda örlogsflottan slog sig
ut genom den blockerande ryska flottan. led svenskarna avsevä rda fö rluster och blev därefter blockemdc i
Sveaborg till krigets slut. Skärgårdsflottan genomtorde ett flertal strider
med växande framgå ng. Dess glänsande seger vid Svensksund den 9-10
juli 1790 bidrog verksamt till den för
Sverige tiimligen lyckliga utgången av
kriget. l fredsfördraget omnämns varken freden i Nystad 172 1 eller i Åbo
1743. Ryssland hade tliirigenom bcröSl'T 5 · 9-+

vatS varje formell rätt att blanda sig i
Sveriges inre angelägenheter. Genom
kriget hade Sverige därmed hävdat sitt
oberoende. Detta var den största vi nsten av kriget, som annars blev synnerligen betungande främst ur ekonomisk synpunkt.

Barfods anteckningar och fredsförhandlingarna i Yärälä finns tryckta i
en bok med titeln Märh·ärdigheter
rörande S1•eriges forhållanden 17881794. Stockholm 1846, s. 194-97.
Utgivare var G. O. Hylten-Cavallius.

De svenska och ryska fredstorhandlarna möttes i Yärälii by vid Kymmene älv (riksgränsen). Sverige representerades av friherre Gustaf Armfelt
(Gustav III va r också på phlls men
höll sig mer i bakgrunden) och Ryssland av generallöjtnanten Otto Henrik
lgelström. Glädjen över freden var
stor på båda sidor vilket man förstår
av utdelande! av gåvor och medaljer.
Om detta finns en samtida skildring
som nedtecknats av publicisten Johan
Christopher Barfod (!Odd 1753 i Kvidinge och död 1829 på Mäntsälä
gård i Finland). Bar fod efterlämnade
mängder av historiska och genealogiska samlingar som efter hans död
publicerades. Han har ka llats "en
bland svenska hovlitteraturens största
anekdotberättare". Uppgifte rna från
Yärälä hade han främst fått från Gustav III: s sekreterare vid fredsförhandlingarna, Johan Albrekt Ehrenstriim
(född i Helsingfors 1762 och död i
samma stad 1847) . Ehrenström blev
med tiden statSråd och ledamot av senatens for Finland ekonomiedeparte·
ment.

Här nedan följ er berättelsen:

*

Ryska kejsarinnans l'örnöjelse öfvcr den
slutade fr ede n ådagalades, utom an·
nat. genom den mängd presenter af dosor
och ringar. som vid Ve relä nästan östes ut.
Icke allenast de som vid freds-verket haft
någon bclåttning. utan äfven åtskilliga af
hofvct. som af blott kuriosile att se kosackerna en gång fOljde baron Amife/t till
konferens-stället. blefvo begåfvade. Dc
som voro närmast konungens person tingo
iifvcn sin del, och bland dem kammarjunkaren Möllcrsrt'ird en skön ring. Baron
Amife/t fick bland annat en ganska dyrbar
blå emaljerad dosa. som icke allenast var
briljanterad kring charnieren och kanterna. utan äfvcn i täta rutor öfver hela ytan.
oberäknad t dc präktiga stenar som orngåfvo kejsarinnans porträtt. Kongl. sekretcraren Ehrmström fick på sin del 2000 dukater i guld och en gulddosa. rund. af va nlig storlek. briljanterad kring locket, charnicrcn, samt nedra kanten. och dessutom
prydd med en större medaljong ofvanpå
och med fyra smärre på sidorna, hvilka
medaljonger likaledes voro omgifna med
briljanter. Man ville eljest anmärka. att
juvelerna på dessa så ymniga presenter ej
voro af förnämsta slaget. hvilket i allmänhet gäller om det vid ryska hofvet vanliga

-
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öfverflöd på ädla stenar, samt om kejsa rinnans vanliga briljanterade presenter.
Elirenström sade, att ibland all den pragt
som lyser vid hofvet i Pctersbur<J. ii r ingenting så utmärkt och lysande. som den myckenhetj uve lcrhvarmed all a pråla. Man ser
der diamanter och ädla stenar lysa iifverallt
på dems kliider. och då man i and m lfinder
finner denna dyrbara prydnad egentligen
forbehållen åt damerna. så synas herra rnc
der på stället i denna slags yppighet täfla
med fruntimren. Många slom hcrmr äro
nästan öfverhöljda med juveler: knappar i
kläder. sko- och knä -spännen. vä rj -tasten. epåletter. allt är sammansatt af dessa
dyrbara stenar. Ofta ser man sjelfv;1 hatten
i st111et fc.ir galon vara omgifven med flere
mder briljanter; och ordens-stjcrnor af juveler äro så allmänm1. att dc knappt hållas
for någon prakt. Denna yppighet med juveler har utbrcdt sig ända ibland medel·
ståndet, och det är ej sällan man fin ner en
borgarehustru pråla med ett bälte och hufvudbonad af äkta perl or och iidelstcn;tr. till
ett värde af 12 till 1800 rubel. Vid högtidliga tillfållen sy nas fö rmög na kiipmansfruar nästan betäckta af äkta perl or. till ett
ganska ston värde. låst.'in man också ofta
fi nner dessa perlor klyfda. får att visa en
så mycket präktigare brodering.
Det har varit en nöjsam sy n. an. straxt
etier fredens kungörande. se båda liigrcn
nästan sanunanblamladc, och lic till fi"irne
stridande soldaterna likt de fö nrol igaste
vänner språka och dricka till sam mans.
Den dagen som r:nifikationcn skedde. var
Rir båda härarnc en glad högtid. Bcmiildc
akt torrällades med all den ceremoni IJCh
beledsagades med all den ståt. som vanligen utmärkte Gusmf III vid högtidliga tillfiillen. Den 19 Augusti var dertill ämnad,
men anstalterna, som ej hunno :ut bli fiirdiga. hindmdc an på dclll! mera viirdiga siill
fira samma d<tg, hvilken af konungen vanligen begicks med någon särdeles miirk lig ståt eller förränning. Således blcfvo
grundstenarna till Haga slon och Norrbro
båda lagde på den 19 Augusti.
Konunge n var sjelfibland åskådarnc ute
på f:i ltet vid Wc re lä. för att se utvcxlingcn
af freds-t raktatsinstrumentet. Vid detta
tilltalie lyst.: baron Armfe/t just på sin ii ras
höjd. emot gencral/gelstrlim. lwa rs sednare oblida öde i Warschau iifven llirmörkat
glansen af hans då egamlc heder och höga
nåd: så an både han och Armfe/t !Or det
närvamnde äro flyktiga ifr:\ n det land. lml·
rest de njutit så mycken lycka. - Bland
andra som besökte konungens ffih -Iiige r
var Baschkir-höfdingcns fru. lwilken p:\
lanariskt vis fOijde si n man i krig. Hon inställde sig till häst. i sitt bruh dr.1gt. Mössan \'ar isynnerhet uuniirkt hög. ,ä,om en
sockenopp. och behängd med åtskilliga
penningar eller med~ljer. fibt~dc vid top·
pen med silkes-s nören. Dylika prydnader
betäckte äfven hennes bröst. När hon liirestiilldcs !Or konungen. gjorde hun en bugning med hufvudct. Hans Maj:t prcscmcmde henne p:i sin Ilat;! hand en guld-mcdalj och två silfvc r-mcdaljcr. i tank:! att
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hon fi nge viilja antingen den första eller dc
båda andr:t. Men mr att ej vara villrådig
i valet. tog hon dem allesammans, då konungen skrattande sade : · hon håller till
godo•. Man skulle eljest nästan hafva
kunnat säga. att konungen af Sverige nu
höll hof i l'ctcrsbuf!!: ty så var han omgifven af ryska hcrmr. icke ~llc nast fr.ln armccn. utan äfvcn från hofvet. hvilka vid
detta tillf.illc infunnit ,;g på gr'.i nscn.
Bland dc sednare \~tr äfvcn grefve Stackel111•f8 . som kommit till Wcrelii f<ir att med
sin slughet biträda general /ge/ström. Sistnämnde herre visade sig ~åväl den dagen
da tacksägcbcfe,ten fimdcs. som då freden
uttrumpetades. behä ngd med alla sina ordens-band och stjernor. hvarf<ire också
den skalkaktige baron Gyllengranlll sade,
att · han såg ut so m när Arnphion
fla ggar • .
Tacksägelse-dagen fingo soldatema tmktering i båda lagren. För au förstärka pamden på 'venska sidan voro icke allenast de
vid Kelt is. under ge neral Paulis betal stående trupper. utan äfven alla andm kommenderingar från nejden fOrsam lade på cu
stiill e. Ryska krigsfolket kom hoptals öfvcr
till vårt liigcr. !Or all de ltaga i dc svenskas
vä lfiignad. likasom man på deras sida lät
rinn;• ymnigt bränv rn. till tjenst för svenska soldaten som besökte dem. Flitigt och
gliidtigt ski.inktc rys;cn i fOr dessa som så
nyligen voro hans fiender. och sade beständigt: · Dob ra C amral! • Sådan skill nad
är der emellan fl)rra tiders ryssar och dc

närvarande. - emellan politiska krig och
de borgerliga.
Det var på svenska sidan, eller inom
svenska gränsen. som fredsverket afhand ladcs och kungjordes. nemligen på det
ödelagda sädcst:ilt, som tillhörde den redan forra året afbrända och då icke ännu
åtcruppbygda Werelä by. Denna mark ut·
gjorde nu skillnaden emellan svenska liigret och de ryska trupper som kamperade framfår Werelä bro, hvilken ännu vid
fredsslutet innehades af fienden. Likasom
vid Werclä, så trädde man genast på dc
andra gränse-onerna från båda sidor i vänligt u.;;gänge. Ryska kommenderande generalen en chef grcfve Solrikoff. som stod
vid Anjala. också på svenska sidan. gaf
general P/a/1!11 forsta underräuelsen om
fredsslutet. och bjöd honom tillika med
hela sin stab och andra hö!! re officerare till
bords. l aJ lmänhet talte d; rvska oftic:erarne af anseende antingen sv;n;ka eller t)''
ka. General Denisoll' var den ende som ej
fi)rstod något friimmande språk. och visade mycken ledsnad deröfvcr au han icke
kunde njuta umgänge med dc främmande.
hvilka han gerna visade hötlighct. t:tstän
han var rem af en kosack, och dcrf<ire med
fårakt ansedd af de andra ryska gcnemlspersonerna.
D et bör noteras att texten ursprungligen nedtecknades av Barfod 1794.
Därför finns vissa kommentarer som
syftar till senare händelse r.

/W

Jägarmärken
l Kungl. Myntkabinettets samlingar
finns ett par miissingsmiirken/ tecken.
vars anviindningsområde ä r okänt.
Båda anknyter till Motala.

l. Ensidigt triangel format tecken med
ögla. Text: MOTALA SOKENS IEGAREFÖRBUND utskrivet i c irkel.
Innanfordenna ordet ÖSTR A. l trian gelns hörn finns pilar och korslagda
kvistar.
2. Ovalt märke med ögla . Längs kanten går ett pärl mönster. InnanfOr finns
tex ten: MOTALA W JÄGARFÖRBUN D. l m itt partiet finns två korslagda pilar och tre blommor. På tecknets fr.lnsida tinm det ins lagna årtalet
1873.
Är dessa miirken / tecken bevis på
jakträtt inom e11 visst om råde oc h
sam tidigt utvisande au man be talat
någon avgift ? Kan n:,gon av SNTs
kunniga läsare lämna upplys ningar i
fråga n?
/W

f (m>:

Gtnmel Jansso11. RIK-foro.
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SEDELNYTT
Kanada
?O dollars . /.H ut• of 1991
Storlek:
15J x 70 mm
fmm~ida: Grön. ro~a . gul
baksida : Grö n. ro:,a
Microskrift :
l det pastcllf:irgadc f:.iltet
på framsidan fi nns tryckt
i 'lingur "siffran" 20.
l det griina bandet liings
sedeln finns tryckt
"BANK OF CA NADA
20". "BANQUE DU
CANADA 20".

Färg.

l de ljusa gröna och gula liiltc n finns fina
linjer in lagda. som kan ses med fiirsto ringsglas.

(ö~re vänstra hörnet på framsidan finns
inlagd en sk "Oplical Sccurity Dcvice".
Denna skiftur f.irg fr.in guld till grönt då
sedeln vrides.
O
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Mynt och sedlar
på svenska frimärken
Mynt
Det finns några Ii\ "svenska" mynt
som använts som motiv på svens ka
frimärken. Underligt nog iir alla dessa frimärken utgivna under en kort
tidspe riod 1969-1973 ~ Följande utgåvor finns:
Facit 649-650. Norden 1969: Handelsskepp från mynt från ca 825 fu nna på Björkö i Mälaren, LL 50. Se
SNT 6 / 93 sid 157. Tuppar l Båt.
Facit 720. Blodsklipping 1971: Hertigarna Johan och Karl. 8 mark 1568.
HG l.
Facit 774. Myntmoti v 1972: Gustav
Vasa. daler 1547 präglad i Svartsjö.
HG 100.
Facit H267. Springare 1973, häftesomslag: LL 49. Hjon. 800- talet.
Facit H268. Vikingaskepp 1973, hiiftesomslag: LL 49. Vikingaskepp.
800-talet.

* Den 20 maj

1975 anvä nde Postverket
ell ,·ikingatida mynt som fön:bild för
en fOrswdagsstiimpcl. Sc SNT 9/ 10 •
88 sid. 246. Rl!d. anm.

$;\T 5 ·
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Sedlar
Facit 14 - 16, Liggande lejon 1862 1866 (tecknare P.O. Bagge. gravör
P.A. Sparre): Samma lejon och lilla
riksvapnet finn s som motiv på Baneosedlar av fargal papper 1835- 1858,
32 sk b:co. 2 rdr b:co osv.
Facit Tj 1- 26, Tjänstefrimärken stort
fo rmat. 1874-1895: Sanuna stora
riksvapen finns på riksmy nt -sedlar
1858-1873 och kronsedlar 18741879. Detta stora riksvapen saknar
hjärtskölden på samma siitt som Oskar Il:s guldmynt 1&73 - 1876. l-kro**Om den "bortglömda" hjärtskölden.
se G. Sundbe~g i NNÅ 1963. sid.
173 ff. Red. anm.

nassediarna 1914 -1921 hardock riksvapnet med hjärtskölden. vilken saknas hos l kr 1874- 1875:'*
Facit (?). EES-avtalet 1994: Sittande
Moder Svea från sedelserien 18901963 ~**

Referenser:
LL = Lars O. Lagerqvist. Svenska mynt
1970

HG = Harry Gliick. Svenska mynt 1980
Facit = Frirniirkskatalog Norde n.

Jan Alexandersson

***

Erik Gambv har skrivit en artikel om
Moder Svcå i SNT 4 / 5 • 9 1 s. 92 · 95.

Retl. lllllll.

137

Numismatiskt korsord

Ko11stmktör:
t!11ders Li11dbom.
Västerås

Bauers haandbog
Endnu bed re end studiet af montfund
og dc i samlingerne lo rhåndenv;erendc menter er i mange till'telde de samtid ige håndboger om mentva:senet,
som i århundrederncs lob er udgi vet
til brug for kobm<end og andre handlcnde. Dc <e ld re kaldes ralwuioner.
de senere comorisrer og til sidst kaldes de slet og ret lullldbttgt'l:
En s<erdcles bem<erkclsesv;crdig af
slagsen er: Harmdhog i Mmu -. M;;alog Vregrforlwld af R. W. Bauer. Kaptajn. Kjobenhavn 1882. Trods den sene udgivelse. har den i flere tilf<elde meddelt vigtige oplysninger om
montforhold, som i hje mlandet siden
er blevet glcmt.
Bogens eksistens skal her pr<esentcres for dc sve nske h:csere i an ledning af lan Wisehns artikel Tanzan ias
mynthistoria (SNT 4 · 94 s. 101 - 105).
Man vi i bema:rke. at Bauer giver et
glimrende supplement, men man bor
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også huske på, at han ikke har skreve t
s it arbejde for montsarnie re og numismatikere. Samme R. W. Bauer har tillige udarbcjdet en i Danmark megct
benyllet kalender for å rene 60 l - 2200.

Sansibar
Hovedstad i sultanatet af samme Nav n
paa 0stkysten af Afrika, Byen beliggende paa en 0 af samme Navn, af
Afrikanerne kaldet Ungujo.

Mem
Man regner efter nordamerikanske
Guld-Dollars a 100 Cents (se nord amerikanske Fristater). De her boende Arabere dele denne Dollar i 2 Nusu a 2 Ruba el!. Rubo a 2 Toman il
2 Annas a 8 Biya a 4 Ruba baisa.
Tidligere regnedes efter de reldre
es terrigske Maria Thcresiadalere.
men ved stiltiende Overenskornst er
den amerikanske Dollar bleven Enheden og ved Omvexling faar man i Reglen fra 1-6 pCt. Opgjreld mod Maria

Theresiadalc rcn. l den nordlige Del
af Landet gaar kun denne sidste.
De amerikanske Mmller ere ikke
t~lcne de mest anvendte, men de ere
n;csten de eneste, der gaa i Landet, de
engelske og franske Menter ere under
V~crdi: den cng. Sovcreign gj;clder 4
Doll. 75 Cents. den halve = 2 Doll.
37 11: C., den franske 20- Francs = 3
Doll. 75 Cents, lO-Francs = l Doll.
87 1h Cents, 5-Francs i Guld = 93~1.
Cents. 5-Francs i S0lv = 94 Cents,
den britisk-ostind. Comp. - Rupie =
47 Cents, den spanske Guld-Onza =
15 Doll. De mindste Pengestykker.
der gaa her. ere de i Bombay prregede
britisk-ostind. Kobbenneoter paa 'l•
Anna eller 3 Pies og paa 1/ u Anna
c ll . l Pie (her kaldet Biya). hvoraf
henholdsvis 128 og 384 regnes lig l
Dollar, en Cou rs. som lor 0vrigt varierer efter det Forrand der havcs, for
den ferste Mon t f. Ex. fra 110 -130
Stkr. paa l Dollar.

-
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Vågr'.itt
l . Guldmynt präglat under Johan 111
1569 -71.
10. Veckotidning.
12. Myntmästare 11!55 -76.
13. Bergsmannen i lodriin 8 blev senare
utnämnd till hövitsman i denna M:ld.
~!)111 även är mynlort.
14. Ar en bmk tcatmynt pr'.iglat.
17. 11 10-de1s fen i ~lanchuriet eller 576
meter i Kina.
18. An ha i pung.
20. Schweiz största myntverk ligger här.
22. Valuta i Portugal fram till 1910 och i
Bmsilicn till 1942.
24. Bakverk som kan associera~ till en
av Österrikes myntortcr.
27. Landskap i Ryssland som senast var
svenskt mellan åren 1617 - lnt.
29. Myntmästare kortare.
30. På m)nt från Pretoria. Även initialer
för landet där Pretoria ligger.
31 . Entrcplan.
32 . Tillika.
3-1 ........ ~talen har mest p:\var p:\ ~ina mynt.
38. Fick man tilldelat under kriget.
-10. UlSiäppande av sedlar eller aktier.
-n . S'enska Reproduktions AB.
-13. Gör man bössan.
-15. Är Hebridema som gav ut m)nt p:\
70-talct.
-17. ~·lin~ka.
-18. Gjorde den gamla 2-takL\·SAAB:cn.
51. 10 x 10 meter.
53. Ropar man kanske då m:tn lii\t dena
"tjuriga" kor..ord.
5-I. Om björnar ligger däri och tänker.
kanske dc kläcker en s:\dan.

55. Här var K:tr1 XlV Johan kung.
57. Kan mnden va m p:\ mynt.
60. På pollener från Katarinahis~cn.
62. Hårdvaluta i Ty~k land 1945.
64. Gör den late. men siin.:r även den
morgo npigg.: yrkesmannen.
66. Ingår i koks:~ lt.
67. Valula i Baltik um.

Den gamle spanske S0j l epja~ ter
(Colon nato). der endnu forckommer
her ka ldes af Araberne Aba Mudfa,
noglc Stcdcr Riyal Masingo. den
gjrelder 6-8 pCL me re end Maria
Thercsiadaleren. Den eneste Underafdeling af Pjasteren. der gaar. er
Kvart - Pjasteren. som bena:vnes Scringc ell. Pistoline.
Del er kun lidl over 40 /\ar siden
Ment indfi.m es her; det furste he nil
ankomne amerikanske Skib. i /\aret
i830. fandl de her boende Ar:tbere i
en ussel og elendig Tilstand. ikke
cjende hverken Ment eller Landsprodukter t il dermed at tihuske sig Varer.
Handelen med Europa har i hoj Grad
berigel Sansibar. l detlndre af Landel
benylles cndnu Tuskhanclel . dc vigtigsic Betalingsmidler ere: nordamerikanske Bomuldswjer (Domestics).
ubleget Shirting og Sheeting (overall
kaldet l\lcrikani ). venetianske Glasperler og Porct:la:nsperler (Charas
ell. Uschanga). Prisen paa Dorncstics

er afvexlende. l Stykke kaldet Jura
ell. Gora fra 2-2J/• Do llars. Man
beregner Prisen pr. Sebueka ( = c.
l s;, fr. Meter) Domestics. so m ved
Kysten !Gtn koste 25 Cems. dybl inde
i Landel kan Va:rdien stige til l Dollar. Af Perler er i Ornl0b 400 forskjel lige Arter. dc hyppigst eflerspurgtc og
billigste kaldes Chanye ra el l. Usellanga Waupa. dc ere kuglerunde og af
hvidt Porccl:en. i Sansibar koste 5 it 6
Pund af disse l Dollar. for ovrigt af
forskjellig V;crdi efter Beliggen hedcn
af Stcdel. undertiden 6 Gangc hojere
paa et Sted end paa et andel. Og~aa
benylles i Stedel for Mom grofl Mcss inglraad (Nr. 4 og 5) kaldet Masongo (Enkelllal Sango). Arabernc kalde
del Hatischula og i Sunsibar koster l
Frasia (Va:gl paa 16 '1• Kil ogr.) 12 til
16 Dollars.
Jorgc11 Somod

SNT

5 · 94

Lodrätt
l . Snäcka anvitnd ~om betalning\mcdel
i Kina fOr 3500 år sedan - i Afrika
p:\ 1800-talct.
2. Många av dronning Kristina~ rik~
dalrar kan betecknas så hiir.
3. SkuldfOrbindclse pä viss tid til l fa<t
ränta.
-1. Engelskt ljud.
5. Galen fo~äljare .
6. Stora mynt av ~tenan.:n ··~mgnnit""
användes p:l denna ö i Stilla havet.
7 . H~n pryder jubileumsrubel från 1970.
8. Bergsman ~om ~!artade ett uppror
år 1434.
9. Av denna legering prJgladc~ polletter.
men siillan mynt.
10. Är chef lör vågrätt -12.
Il . En slag' ~tickning.
12. Myntmä~tarc i Stockholm 168-1-99.
En annan med samma namn
kommcntcmr ~pon p:\ r:1dion.
15. Ånyo.
16. Svenska. da n~ka. norska och i~
ländsk:•
tillhflr alla denna grupp av 'Pråk.
19. Kan man ocll':i Mava sitt namn om
man har namnsdag p:i julafton.

~;l ~kriv.:r man ··u.:i."" på engelska.
23. Ar kungen för det mesta på sina mynt.

21.

Provin~ i norm Spanien som hade
egen rnyntulgivning åren 1748- 1833.
26. Förkortning av lodriitt 28.
2!!. Mynl i denna vnlör slogs sist under
Oskar Il.
32. Viiderstreck 0111 man ska flyga lill
Svnna havet.
33. Sådan dollar finna,.
3-1. Tillsamman, med fasa.
35. Bör ej fattas till punschen. enligt
Ramel.
36. Aina Ivarsson.
37. Brukar Karo.
39. Är kopparptål tillverkad fOr plåt·
mynt. men ~om ii nnu inte försens
med prägel.
-Il. Det använde~ tidigt ~om pollettmaterial.
-1.-1 . V-inenmärkc p:i '-:\ra första sedlar.
-16. Lämn där kon,tiga kroppsställningar
ingk
-19. Kan numera v:u-:t gjord av pla..~ t.
50. Präglade~ i Sverige fiir..ta gången
1654. Finvikt ca 3.4 gram.
52. ?-.i kungliga fmnska mynt.
5-I. Gå vibc.
56. Riksgälds.
57. Bör man. \å går li,·et lättare.
58. Lopp p:\ ~hn .
59. Råämne vid val~verksprägling.
61 . Sådan brottJre finn~.
63. Rex Svcciac.
65. Monogmm fOr den kung var.; val~pr.ik v:tr: ··Gud och folket"·.

25.

Li.isningen pre5entems i nummer 7 • 9~

Sex ton mynt i
Fontana di Trevi
Varje år töms Fomana di Trevi i Rom
på mynt. Sammanlagt brukar man h ilta ca sex ton my m eller ca 60 miljoner
lire.
Fontana di Trevi är en av Roms
mest berömda fontiiner. ursprunglige n slutpun kt för akvedukten Aqua
Virgo från 19 f. Kr. År 1453 fick platsen en enkel fontiinanordning. utförd
av Alberti pft uppdrJg av påven Nieohtus V. Bernini gjorde 1640 eu utsrnyckningsfilrslag vars motiv, Neptunus hiistar, upprepades i Niccolo Salvis slutl iga flirsl:tg 1735. Fontana di
Trevi stod flinti g 1762.
Scdviinjan au kaslit en slam i fonliincn. mr alt mrsiikra sig ()111 en återkomst till Rom, hiirriir från mitten av
1800-talct. Idag iir det friimst utliindska turister som sliinger mynt i fontiincn~ vauen. V:trje dag hamnar om1w
kring 17 kg på dess bollen.
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RECENSIONER
Virgi na HC\vill: Beauty a nd th e lla nknote. Images of Women on Papcr Money. Utgiven av Br i t i ~h Mu,~u rn Press.
London 199-t, 64 '·· rikt ill ustr. Pri~:
!:6.95. ISBN 0-7141 -0877 -4. Boken ka n
bestiilla, från British Muscum Pub1ications Lim itcd. 46 B1oomsbury Strcct,
London WC l B 3QQ.
l :ms1ut ning till en liten sedclut, tii llning
om kvinnoframst:illn ingar på •cdlar i The
British Museum som invigdes 19 rnaj 1994
utkom en li ten liickcr utstiillni ngskatalog.
Den hiir titel n "Beauty and the Banknotc".
något snrn möjligen iir e n para fra~ på den
franska ti1 lksagan om "Skli nltctcn och
odjuret" (Beauty and the Bcast). l kataloge n ser man kvi nnoligurer som visar högdragen skönhet. stolt frumtoning, arbct;.·
glädje. kyskhet. nakenhet och intelligens.
All kvinn liga rnodersligure rofw fäll representera nationer. t. ex. Britannia och Sve;t,
vet vi alla. Des,a. tilbamman> med dmll·
ningnr, bomullsplockerskor. fabriksarbeterskor har frammanats l<ir all rcprcscntcr..t
centra lbankernas stabilitet och rikedom.
Dc avbildade kvi nnorna >peglar emellertid väl vår bild av kvinnan och henne;, f:tkti ska ställning i samhiillct. Ämnet kring
kvinnor på sed lar blir uttömmande ski ldr:u. Bildexemplen iir många. Även vå r Selma linns med.
Förlimarinnan är kurator vid Depa rt ment ofCoins and Medals vid Britbh :0.1uscum och an;varar ftir mu,cct> ~cdebam
ling. l-lon har tidigare skrivit (till sammans
med J. M. Kcywonh) As Good as Go/d.
JOO l't>t1rs of British Bank Natt' Design.

Lnndon 1987.

Gerald Hoberman: Ex posing Stam ps of
Another Coi n. A br idge between co ntcmporary society an d th e culture of the
Anci cn t World, through n umismatic
phila tcly a nd photography. The South
African Numismatic Soc iety in association with Spink & Son. Cape Town 1993.
ISBN O 620 17584 2. Distribueras av
Spink & Son. London.
Gerhard Hoberman ä r fd ordförande i
Sydafrikas numismatiska sällskap och fOr
recensenten känd som fOrfattare av det
vackra och innehållsri ka verket n1e Art of
coins ond rheir phorogrophy. som kom ut
från trycket 1981. På samma sätt som den
boken är den nu recenserade ett exempel
på det bästa dagens bokdesign och tryckteknik kan å,tadkomma. Det är ell tunt
band på endast drygt trettio sidor. Såsom
titeln säger handlar det om antika mynt
som frimärksmotiv. Ypperl iga fargfotograficr illustrerar ell antal frimärken på vilka
antika mynt avhildas och dc som förlagor
använda m)·ntcn.

1-W

Sammanlagt uppges mer än femhundra
avbildningar av antika mynt på frimärken
va m kända i dae. Det är inte öve rraska nde
att många a\' d;m kommer från Grekland.
Kanske mer överraskande för den so m inte
är frimärks~mlare är det markanta insla!!et av israeliska frimärken. Orsaken fir
;n mynt, som präglade> av judarna under
uppron:n mot Rom åren 66 /70 och 132/
135 c Kr, har använts som lorebild fOr staten lsmei; fOrsta frimärken och även för
vid senare tillfallen utgivna frimärken.
Resterande exempel kommer från ett
större antal länder. bia från fd franska
A frika. Y..td ~g, om A kanthos lejon sum
dödar en tjur på ell frimärke från Mali.
Athens (feldaterade) uggla på eu fr~n Niger och Juliu> Caesar på el! från folkre publiken Kongo·?
E11 de;.ignmässigt riktigt fult exempel
finns också med. Det avbildar e n i DDR
funnen aun~us av Tetricus l med huvudet
p3 sned. d v s myntet roter.ll motSols med
~s o.

1

W

Så 1:\ngt är allt viii. Men boken~ i det
närmaste mr bibliolilcr av~edda design
motsvaras ej av innehållet. Textens högt m·
vande sprjk kan möjligen ursaktas med au
den bygger på c u till iira för en god vän
hållet föredrag. en vän som delar förf.1naren~ intrc!>se i "numismatisk tilatcli". All
en rik flt)r.l av fel fall stå kvar ii r , .,.'årare m t
forst:i. Den trad it ionsrika firman Spink &
Son skyltar j u med >itt namn och borde
ställt upp med en kompetent lektör. Niir
denna recension skrivs stundar våren.
Därfcir kan ett litet florilegium vara pä ,in
plat>.
Vad säg> t ex om au C;te.>ar slog "Pom·
peii" vid Farsalus. Det verkar som om'"''
den Pompeji gick under redan då. mcd:1n
Pompeius klar.tde sig. Att. såsom vidare
ange>. C:tesar förde krig i Gallien åren
58 · 59 stämmer p:\ säll och vis. f:tst riillc·
ligen borde der s t:\59-58. Under dentiden
'ägs han också ha hum1i1 med två cxpcdi·
tioner riii Britannien. Tyvfirr tiger dc histn-

-
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Ny upplaga
av sedelkatalog
l dagarna utkommer sjunde upplagan av
Albert Picks Srandard Cawlog of Hbrld
Paper Money. Volume 1ii'O, General
lssues. Den nya volymen innehåller l 280
sidor (144 sidor tjockare än sjäue uppl).
Sammanlagt finns mer än 22 000 sedlar
medtagna. Prisökningarna är många och
ofta drastiska. En rad nya länder finns med
som en to ljd av senareårs politiska utveckling.
Albert Pick började samla sedlar 1930
och under trenio år byggde han upp en
mycket omfauandc sa mling som sedan
köptes av Bayerische fl)potheken und
Weclzsel- &mk (Hypobank). Själv fick han
anställning som samlinge ns vårdare under
åren 1964 till 1985. Det var Picks samling
som utgjorde kärnan i fö rsta upplagan av
sedelkatalogen som utkom 1975. Med tiden skulle mer än tvåhundra specialister
lämna bidrag till katalogens faktauppgi fter. Stor hjälp lä mnades även av lmemariotza/ Bank Nore Society. De Ilesta sedelsa mlare utnyujar bo ken. Kataloge n kan
beställas fritn Krause Publications, Book
Depa rtment NR, 700 E. State St., lola,
\VI 54990-0001, USA. Den kostar $ 55
samt S 2.50 fö r post. De tar gärna emot
beställ ningar som betalas med MasterCard
eller VlSA.
Volym l. som är mer specialiserad, är
under arbete och lär vara klar under hösten
1994.
/W

riska källorna om just den bedriften. Caesar invaderade visserligen Britannien vid
två till fållen. men dem brukar historikerna
förlägga till åren 55 och 54 fKr.
Ej heller står uppgiften an Tetricus l (författaren verkar föredra stavni ngen Tcnricus) redan år 233 skulle siint ett hemligt
bud;;kap till konkurrenten Aurelianus i
överenss tämmelse med vad andrd källor
har an berätta. året måste snarare ha varit
273.
Även de gamla grekerna far sin beskärda del av felen. Exempelvis anges texten
på Kimons avbildade dekadrachma med
EYPAKOEIO (N) l A9A i stället för !: YPAKO!:/ON l A9AA. Uppgiften att Kimon
& kollegor signerade si na mynt "långt innan konstnärer kom på iden att signera
si na målningar" motbevisas av dc många,
redan från 500-talet kända signaturerna på
g rekiska vasmålningar.
Alexander den store sägs ha börjat regera redan 356 f Kr. d v s samma år han foodes. Hans pappa Philip. av stavningen att
döma en tidig medlem av det hannovera nSl\T S ·

9~

ska kungahuset. anges att efter segern över
grekerna ha " köpt" Aristoteles for att uppfostra sonen. Eftersom cen segern firades
vid Chaironeia år 338 f Kr och Alexander
enligt samstämmiga uppgifte r tillträdde
tronen redan två år senare hade det inte blivit mycket tid över för undervisning. Till
saken hör att Aristoteles redan 341 eller
340 helt frivilligt åtog sig den uppgiften:
även så blev tiden väl knapp.
Det är mer än så Aie,xander får stå ut
med i boken. Ett mycket vanligt posthunn
myntporträtt av den bland gudarna upptagne makedoniern betecknar författaren som
".. . an uncluttercd. yet powcrful graphic
three dimensional portrait of Lysimachos
...... Deua är särskilt anmärkningsvärt
med tanke på att det på frimärket faktiskt
stå r "Alexander den store". fast på grekiska.
Avslutningsvis citerar författaren de n
kända sentensen "Tho~e who ignorc histo·
ry are destincd to repeat it''. Härvid delar
recensenten fOrfattarens uppfauning helt
och hållet. Det recenserade \'erket ~)'nes

dock snarare ge an ledn ing till varianten
"Those who ignore history are destincd to
learn it".
GM

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖ PER • SÄWER • BYTER
MY!'IT • SEDLAR • MEDAWER
Spec. sedlar
Be w/ar b m for sedlar flire 1930

Vasaga tan 42
II I 20 STOCK HOLM
Tel 08-ll 08 07
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UTS TÄL LNI NG
s torsjöskatten
- en sann sägen
Ny utställning på Gysinge Bruk
i Gästrikland
Den 8 maj 1650 inriiknades i länsmansgården i Österfårnebo 365 daler
kopp;rmynt utgörande ett helt års
kronoskatt från Färnebo socken, som
skulle fåras till Stockholm via Gävle
över Storsjön med båt. Mynten fårpackades i träkagg ar-sk fjärdingar.
Den 21 juni 1650 gick skatten till
storsjöns botten: då "skall forslingen
hafva skett genom tre socknernån i
båt, som kantrat i följd af ett h1iftigt vindkast. hV".trvid två af karlarne
drunknade". l åtta dagar letade 23 båtlag efter båten och tunnorna utan resultat. Brev från bönderna med anhållan att skatten inte skulle behöva erläggas ytterligare en gång finns bevarat, likaså drottning Kristina s svar redan i augusti samma år, där hon fin ner klagan skälig.
Den 21 juli 1889 påträffade arbetare nåor.t kopparmynt "vid framfö r:m·
det ä"' Storsjön i Gestrikland af tim·
merflott or. .. idet att vid stötar mot
sjöbottnen medelst båtshake invid en
stiirre sten . ..". Fyndet fåranledde
nål!ra studenter att söka efter fynd s·
tället och man hittade ytterligare ''ctt
större antal plåtar och mindre mynt
av koppar". En riittegångsprocess
som varade i två år inleddes om vilka
- flottarlaget eller studenterna som hade rätten till fyndet och hittelö·
nen. Totalt hittades 2.737 mynt. varav
39 inlöstes år 1892. Återstod en köptes
av mynthandlaren Daniel Holmberg.
Stockholm. och torde väl idag vara
utspridd över landet.
Den 2 april 1992 liimnade hem·
bygdsfo rskaren Sven-Olof Zackrisson, Sandvik en, ytterligare 323 kopparmynt till Kungl Myntkabinettet.
Efle r åratal av efterforskninga r i arkiv
och i Storsjöns valten hadc Zackris son och hans medhj1ilpare åte rfunnit
fyndpl:usen! My men fyndmrdelades
till länsmuseet i Gävleborgs län. To·
talt har 3.060 mynt - framförallt Kristinas J. och '/. -iircn - hitwts. Slut·
mynt Kristina. Avesta. l daler ~m
\650.
I·H

Kri.wimo.
JÅtlllt'll .

t h 't'Sitl. l lire 1650. Ur Sror,f}ii ·
1-i•w: 81'11JII A. Lmulbl'f'8. RIK.

Den 4 j11ni 1994 invigdes utställnin·
gen " Storsjös katten - en sann sägcn"
i turistbyrån på Gysinge Bruk. pro·
ducerad av Lii nsmusc et i Giivleborgs
Iiin.

*
Kungl Myntkabincllcts personal har
besökt utställningen. Historien om
skatlen i dubbel bemiirk ebe. sum
sjönk i Storsjiins vallen och sedan hit·
tades två gånger, samtom miinniskor·
na kring den skildrad es myc ket le·
vande av åte rupptiickaren själv. Sven·
Olof Zackrisson. En 111nykt till Gysinge Druk och Stor~jiiskatten rekom·
menderas varmt.
Utstiilln ingcn iir iippen dagligen kl
11 -17.
MG!.

Larm ade fyndplatser
skall avskräcka tjuv
Ett fornminneslarm har konstruerats
på Gotland för att avskräcka plund·
ring av kända fyndpl ats~r o~ h pågåen:
dc grävningar. Sven- En k S1gren har 1
samarbete med liinsantikvaricn . högskolan på Gotland m Il konstruerat en
prototyp med antenner. som grävs ner
och aktivera s om en metalldetektor
anviinds i närhete n. Larmet kan kopplas till polisen eller någon närboende.
Problemet med skallplundring kul·
minerade för några år sedan. och som
en fOijd av hiindelser både på Gotland
och fastland et skärptes straffet till all
omfatta fängebc.
Dct ii r nu~ncra ocksfl fårbjudet i hela landet all använda metalld etektorer
uwn tilbt?lnd .
O
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AUKTIONER
SYENSKA
November
19-20 Stockholrn. B. Ahlstriim
UTLÄNDSKA
September
Köln. H. J. Knopek
3
9-10 Stuttgart. Kricheldorf
12-14 New York. Bo,.-ers & Merl!na
13- 15 Ziirich. Swiss Bank Corp.
16-17 Leipzig. H. Höhn
17
Bryssel. Elsen
21 -24 Miinchen. Hirsch
27 -29 Espenau. Möller
28-30 Miinchen. Aufhäuser
28-30 Osnabriick. Klinker
Oktober
Köpenhamn, Bruun-Rasmusscn
l
& B. Ahlström (Hede del 3)
5
London. Baldwin
6
London. Spink
7
Miinchcn, Patin Bank
7
Oslo, Oslo Mynthandel
8
Long Beach, Ponterio
10-12 Miinchcn, Gicsscncr Munzhandtung
11-12 London, Spink
15
Berlin, Berliner Miinzauktion
15
Köln. H. J. Knopek
24-25 Leu Numismatik
26-27 Ziirich, Spink Taisci
31
Basel. Miinzen und Medaillcn

MÄSSOR
UTLÄ NDSKA
Oktober
13-15 London. COINEX
28-30 Zilrich. 23rd Zurich International Coin Show
De som ÖIIJkar tillkä11nage
kommande auktioner l'lll'r mäs.<ar i
auktionskalendem ombedes
kontakta redaktionen. Kjell Holm/Jerg.

FÖRENINGAR
Gunnnr Holsis stiftelse för numismatik
13/9 kl 19.00 "Mone1· iiithe Bible': Föredrag av dr Martin Pricc. British museum.
i Haga .församlingshem, Haga.~Östergatan 30. Göteborg. Frågestund.
l samarbete med Haga församl ing. Alla är välkomna!
14/ 9 kl 19.00 "/11 the foOisteps of Alexallder the Gretll - mone_1· far a11 Empire·:
Föredrag av dr Martin Price. British museum. på Hvitfeldtska gymnasiet. Molinsgatan 4. Göteborg. Frågestund. l samarbete med HistnriclärariOreningen. Alla är välkomna'
Uppsala Myntklubb
17 / 9 Resa till Avesta myntmuseum.
20 / 9 Föredrag: lan Wisehn berättar om kinesiska mynt.
18/ 10 Auktion. Inlämning pågår.
15 / 11 Föredrag av Torbjörn Sundquist: "Bren11er- mtmismatiker och miniwyrmålare·:

6/ 12 Julm iddag med föredrag av Lars O Lagcrqvist: "Falska my111 och mymftirJalskare':

Samtliga föredmg börjar kl 19.00. Lokal kommer att meddelas senare. Kontaktpersoner: Sekr Jan Karlsson, tel 018 -54 83 42, och ordf Harald Nilsson, tcl 08 -783 94 23.

FRAGESPALTEN

PRESSKLIPP

Fraga:

Mynt på kroken

5- och 10-kronorssedlar 1890-1952
har normalt en seriebokstav men kan
ibland ha två. Dessa två är alltid lika,
men den andra bokstaven kan vara
stor elle r liten. Min fråga gäller om
dessa har olika betydelse eller att det
bara råkade bli så. Min gissni ng är att
man anv'.inder bokstäverna A- Z och
sedan AA till ZZ och till slut Aa till
Zz. Jag har sett f61jande med två bokstäver:

En brittisk sportfiskare fick ett tillsynes ordinärt napp när han fi skade
utanför Englands sydöst kust. Men när
fiskaren började rensa torsken ifråga
trillade ett mynt från romartiden ut ur
inkråmet. Myntet bär den romerske
kejsaren Septimus bild och tros vam
från 200-talet efter Kristus. "Det är
otroligt''. konstaterar den omtumlade fiskaren och spekulerar: "Slanten
måste ha fallit från ett romerskt skepp
eller tappats bort och spolats ut i havet". (TT-Reuter)

5 kr 1905 DD. 1916 Ee. 1940 AA.
1940 cc
JO kr 1915 Uu. 1917 FF, 1937 MM.
1937 Rr, 1938 Hh
Jan Alexandersson

Kina renoverar
betalningssystemet
Kinesiska pengar RNB Yuen (Rin Min
Bi) har inte kunnat växlas till annan

Föreningsmeddelanden
inför t.ex. föredrag, möten
och auktioner
sändes till redaktionen
senast den l:a i månaden
före utgivning.

BYTESKONTAKT
Alexej Dmitrijev
vill ha byteskonta~ter i Sverige.
Han samlar på sedlar
och kan t ex ordna fram sedlar
från de nya länderna i öst.
Hans adress är

Nöudmiseni,
EE 0001 Tallinn, Estland

valuta. Utländsk valu ta har bytts mot
värdebevis, Foreign Exclumge Certiflcate, till en sämre kurs. men som kan
återväxlas tillutländsk valuta niir man
lämnar Kina.
När nu Kina mer och mer öppnar
sina gränser för turism och afllircr,
har det visat sig vara svårt att administrera Foreign Exc hangc Ccrtificate. Därför kan man nu viixla till sig
RNB Yuen direkt. In- och utförselförbud gäller. Inom kon planemr man
helt ta bort certifikaten.
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Offentlig Auktion nr 80
31 OKTOBER 1994
Med bl. a. en mycket bra samling
svenska mynt innehållande många rariteter.
(100 guldmynt, 33 silvermynt)

Den rikt illustrerade katalogen finns tillgänglig
runt 1 oktober 1994.
Beställ den om du inte redan finns i vårt kundregister!

Miinzen und Medaillen AG
Malzgasse 25, P.O. Box 364 7 a
CH-4002 Basel
Schweiz
Tel 009-41-61272 75 44
Fax 272 75 14

