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Medaljer över familjen
Nobels verksamhet
i Ryssland
Nobel hör till de mest kända svenska
namnen. Vi tänker närmast på uppfinnaren och donatorn Alfred Nobel och
de av honom instiftade prisen. Vad de
flesta dock inte tänker på, är att flera
framstående medlemmar av familjen
haft betydesefull verksamhet i Ryssland. Svensken Immanuet Nobel
(1801-1872) utvandrade till Ryssland
och grundade på 1840-talet i S:t Petersburg en fabrik ror tillverkning av
krigsmateriel, maskiner m m. Hans
son Robert Nobel (1829-1896) grundade tillsammans med brodern Ludvig Nobel (1831-1888) nafta/petroleumindustrin i Baku. Även brodern
Alfred Nobel (1833 -1896) hade vissa
intressen i Ryssland. Ludvig Nobels
son, Emanuel Nobel (1859-1932),
var den som utvecklade industrin.
Rysslands största oljedistrikt ligger
på Apsjeronhalvön i Kaspiska havet.
Vid Suraha ny nära Bak u fanns från urminnes tider ett elddyrkartempel, i
vilket en evig eld underhölls av den ur
marken framströmmande naturgasen.
Från 1872 blev det fritt för enskilda att
söka och utvinna petroleum. Därmed
inträdde ett uppsving för den ryska oljeproduktionen. l fältens exploaterande gjorde de svenska bröderna Nobel
en stor insats. De öppnade 1875 ett
raffinaderi i Baku och skapade sedan
med användande av förstklassiga raffinerings- och transportmetoder en
god marknad i Ryssland för sina produkter. Bröderna Nobels företag utvecklades snabbt till det största i sitt
slag i världen. Efter den ryska revolutionen 1917 förstatligades företaget
och familjen Nobel flyttade från
Ryssland .
Medaljerna över familjen Nobels
verksamhet har i olika sammanhang
publicerats, men det kan vara av intresse att se dem samlade tillsammans. Här nedan finns de medaljer
som tillhör Kungl. Myntkabinettet.
De har alla beställts av Emanuel Nobel under 1900- talets första år.
l. Nobels petroleumanläggningar
vid Bak u.
Plaketten av silver är slagen 1907
och mäter 102X82 mm. Den visar en
vy av petroleumanläggningarna vid
Baku, med stadens hamn. Nedanför
denna scen finns på en sockel porträtten över Ludvig (Louis), Robert,
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Fig l Frdnsidtm

Alfred och Emanuel Nobel. På kantramen överst nam net DR IWAR LAGERWALL (direktör vid Nobel fabrikerna). Dessutom förekommer på en
liknande plakett namnet Pauline Nobel. Under portriitten inskriften: EN
COMM EMORATION DU MILLIARD DE POUDS DE NAPHTE
EXTRAIT PAR LA SOCIETE NOBEL FRERES 1879- 1906 (dvs Till
minne av utvinnandel av en miljard
pud rånafia genom aktiebolaget bröderna Nobel 1879- 1906).

Frånsidan visar ett elddykartempel
(vid Surahany, Baku) på en kulle, med
ett antal till bedjare. Nederst en tavla
med texten: IGNIS. MUNDI LUMEN. VITAE FOCUS. (ELD.
VÄRLDENS UUS. LIV ETS FOKUS. ) Plaketten har utförts av skulptören Henri Frederic Varenne (18601933). Varenne hade gått i lära hos
konstnärerna Durnont, Rossel och Valence. Varje år från 1890 visade han
sina alster i Salon des ChampsElysees i Paris.

Kungl. Myntkabinenets plakett (inv
nr 23 828: l) överlämnades som gåva
1947 av Torgny Lindgren.
Det är missvisande att Hyckcn och
Lilienberg tar upp denna plakett under Emanuel Ludvig Nobels namn.
Plaketten bestiiiides troligen av honom. men behandlar snarare !Oretaget~ verksamhet än ägarna.
Litteratur:
Forrer. L.. Biographical Dictionary
of Mcdallists. Vol. VI. London 1916.
sid 203.
Hyckcrt. B.E. & Lilienberg. V.E ..
Minnespenningar öfver enskilda
svenska män och kvinnor. Vol. Il.
Stockholm 1915. sid 320.
Rasmus~on. N. L.. Kungl. Myntkabinelte!, Stockholm år 1947. årsber'..ittelse. Nordisk Numismatisk Årsskrift
1948. Köpenhamn 1948. sid 164.
Fig 2 Åtsidan

2. Nobels pctroleumanliiggningar
vid Baku . Ludvig och Emanuel Nobel. PlakeHen av silve r iir slagen 1907
och mäter 103><71 mm. På åtsidan
finns dc båda toretagsledarna Ludvig
och Emanuel Nobel. Mellan deras
bröstbilder finns en rysk text som i
översältning lyder: "Till minne av utvinnande! av en miljard pud rånafia
genom aktiebolaget bröderna Nobel
1879- 1906" samt en kana över
Apsjeronhah·ön med Baku. Nedtill t v
en bild av eu tankfartyg av trålartyp.
t h en karta över ön Chelleken (i Kas- I'II!IMI;;i~~
piska havets östm del). Frånsidan visar en vy från oljeråhen med eu stort
antal borrtorn. l Rirgrunden står en allegorisk gestalt vid eu allare höjande
ena am1en med en brinnande oljelampa.
Plakeucn. som liknar den fiiregående nr l. har till ve rkats hos Faberge i
Fig 2 Frånsidan
S:t Petersburg. Troligen har den utfOrts av A. Thihnann som var anställd
vid Faberge. Bredvid tillvcrkarstiim- (Rama VI) av Siam. Ett stort antal
peln på kanten finns nämligen en oval medaljer och ordnar beställdes. t ex
stämpel med signaturen AT. Firma en medalj till minne av grisens år
Faberge tillverkade mängder av fOre- (1913). Av mer traditionella medaljer
mål och smycken på beställning av kan här bl a nämnas Fabergc!mcdaljen
Emanuel Nobel. Denne utdelade all- över tsar Nikolaus II och hans gemål
tid Fabergt!föremål till sin sliik!. di- Alexandra Feodorovna av guldsmedrektörer och tjänstemän i samband en August Hollming i S:t Petersburg
med jubileer. födelsedagar m m. En från ca 1900.
middag var ime fullständig om inte
Den här behandlade plakeuen har
alla damer fän en gåva - ofta ut~m)'C tidigare tillhön forskningsresanden
kade med små diamanter eller andra mm Sven Hedin, vilken erhållit den
ädelstenar. Det har aldrig gjorts nå- som hedersgåva. Den överlämnades
gon fOrteckning över dc medaljer och som gåva (tillsammans med andra
ordnar som fmm stiilhs hos Fabcrgc. medaljer) till Ku ngl. Myntkabineuet
Det är dock känt au Fubcrgc utnyttja- enligt testamentariskt fOrordnand e
des flitigt av kung Chulalongkorn (inv. nr 24 844).

LiHcratur:
Bainbridge. H.C. , Peter Carl Fabcrg~. Godsmith and Jeweller to the Russian lmpcrial Court. London 1949. sid
58.
Christie's Geneva (auktionskatalog). Il November 1987: Russian
works of art and Faberge. nr 150.
Rasmu son. N.L .. ArsberiiHelser.
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1954.
Helsingfors 1956, sid 152 - 155.
Snowman. A.K .. Carl Faberge.
Goldsmith to the lmperial Court of
Ru ~s ia. London 1979, sid 124.
3. Nobels pctrolcumanliiggningar
vid Baku samt Robert. Ludvig
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nor. Stockholm 1937, sid 230.
4. Nobels mekaniska verkstäder
1862 - 1912.
Guldmedaljen, som mäter 24 mm,
iir omgiven av en briljantkrans. fåst
utanrör r..tnden.
Åtsidan visar Ludvig och Emanuel
Nobel (namnen utskri vna med kyrilliska bokst.iivcr utmed kanten).
Frånsidan visar en smed i arbete
samt en text som berättar att 50 år förnutit ~edan Nobels mekaniska verksräder grundades 1862. Medaljen är
inte signerad. men har troligtvis u!rörts hos Faberge i S:t Petersburg.
Kungl. Myntkabinettet förvärvade
111edaljen 1952 från direktör Harry
Gliick (inv nr 24 710:4).
Litteratur:
Rasmusson. N. L., Årsberättelser.
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1953,
sid 223 - 234.
Tillväxten 1952.
Nor

Fig J Arsidan (frdnsidtm samma som.fig /J

Förf wckar Kurt Pettersson. Grankulla. Finland, för läm nade uppgifter.
lan Wise/111
Snmtliga medaljer fotograferade m • Bentp
A Lmulhag och Gunnel Jansson. RAA I
SHMM·T.

Köpes
f/g 4 Å1- och fninsidan. Dubbel skala.

(Louis), Alfred och Emanuel Nobel.
Plaketten är slagen 1907 och mäter
101 x82 mm. Åtsidan visar fyra medlemmar av familjen Nobel inomlagerkransar som sanlillannätats med facklor. På två av dessa facklor finns plattor med årtalen 1879 och 1906. På
åtsidans mitt finns en banderoll med
den inristade texten: TILL HANS
MAJESTÄT KONUNG GUSTAF V
S! PETERSBURG 1908. Under denna banderoll finns på en sockel tre urtidsdjur som represelllerar oljans
bildningssätt. Bergolja utgör nämligen omvandlingsprodukten :tv i havssediment inneslutna väx t- och djurlämni ngar. huvudsakligen från juraoch kritaperioderna. Nederst texten :
EN COMMEMORATION DU MILLIARD DE POUDS DE .NAPHTE
PAR LA SOCIETE NOBEL FRE134

RES 1879- 1906. (Till minne av utvin nande! av en miljard pud rånafia
genom aktiebolaget bröderna Nobel
1879- 1906.) Frånsidan har samma
utseende som nr l.
Plaketten, som har utförts av skulptören Henri Frederic Varenne (om honom se nr 1). överlämnades till Gustav
V som gåva 1908. Kungl. Myntkabinettet fick plaketten som gåva av Gustav VI Adolf och prins Wilhelm ur konung Gustav V:s numismatiska samling (inv. nr 24 596).

Medaljer över
Mika Waltari
och Väinö Linna
ingående i serien
Sex finska författare.
Ev. hela serien.
Kontr. silver
Svar till

Litteratur:
Tillväxten 1952.
Boströ m, H.J.. Suomen Muistorahat. Vol. l, Helsingfors 1932. sid
116- 117. pi 38:8.
Wahlstedt, A.. Minnespenningar
över enskilda svenska miin och kvin-

G. Samuelsson
~ 0176-127 20

Dansk myntreform

MYNTNYTT

Jubileumsmynt över den austral iensiska
delstaten Queensland. Åtsidan visar drott ning Elisabeth Il.
10 dollar 1989. silver. 20.0 gram.

Fmnkrike
Minnesmynt 100-årsd;lgcn :tv Eiffcltornets
uppförande i Paris den 31 mars 1889. Skissen till åtsidan. som visar valören, har
gjorts av Joaquin Jimcncz och fn\nsidan av
Frederic Joubcrt. Upplaga 80.000. Minnesmyntet finns också i guld.
5 frdncs 1989. silver. 12.0 gram.

Kanada
Minnesmynt över "Saintc- Maric-au -paysdes-Horons:· den f<irst:t europeiska kolonin i Ontario, som för 300 år sedan grundades av franska jesuiter. Åtsidan visar drottning Elisabeth Il. Utkastet har gjorts av
medaljören David Craig.
100 dollar 1989, guld. 13.3 gram. Upplaga 65.000.

Polen
Minnesmynt över pitven Jc)hanncs Paulus
Il:s 10-åriga pontifikat (oktober 1978). Åtsic.l;m visar den polska iirncn samt valiiren.
10.000 zlotych 1'.188. silver. 31.1 gram.

Sovjetunionen
Minnesmynt på 160-årsdagen av den ryske
diktaren Leo Tolstojs Rid el se (1828 - 1910).
l rubel 1988. koppar-nickel-zink. 12.5
g ram.

USA
Jubileumsmynt över 200-:\rslirandet av
den amerikanska kongrcs~en.
112 dollar 1989. kopparnickel. 11.34
gram.

Bokpris
AINP (International Association of
Proressional Numisrnatists) har vid
sill årsmöte i Monte Carlo tilldelat
delta års hederspris för den biista pub-

likationeo till :
Denis R. Cooper. 71te r1rt and Craft
ofCoin Making : A HistoryofMiming
Technology (Förlag Spink & Son Ltd.

London. 1988).
Intresserade. som vill bli norninerade till delta bokpris. kan erhålla underlag och villkor Rir delta hos:
Dr. Hans Vm:gtli. c/o Mlinzen und
Medaillen AG, Postfac.:h 3647.
CH-4002 BASEL. Schweiz.

SNT har flera gånger påpekat, alt de
övriga nordiska länderna ligger långt
före oss när det gäller anpassningen av
mynt- och sedelserierna till penningvärdels fall. Från Danmark meddelas
nu f<iljande:
Fr o m l juli 1989 gäller icke längre 5
och 10 are som lagligt betalningsmedel. Lägsta mynt blir 25 are, som man
klokt nog bibehållit. En ny valör, 50
0re, kommer i omlopp från 3 juli, och
JO kroner har omformats.
50 are har på åtsidan den kungliga
kronan varunder 0 RE. Sedvanliga
märken fOr den ansvarige mynt producenten, myntortsmärket och gravören
återfinns på denna sida. Material:
Tenn brons. Diameter 21,5 g. Vikt: 4,3
g. Randen är slät. 10-kroncn har på åtsidan draliningens halsbild, höger
sida, varomkring MARGRETHE Il
DANMARKS DRONNING. Myntmärket (ell hjärta). myntproducentens. gravörens och tecknarens signaturer återfinns på denna sida . Frånsidan visar visar statsvapnet (tre lejon
och nio hjärtan) inom en cirkelrormad
ram, varöver den kungliga kronan.
Kanten utanför upptas av ornament
och nederst 10 KRONER. Randen är
slät.
Matc.:rialet är aluminiumbrons. Diameter: 23,35 mm. Vikt: 7,0 g.
Den tidigare 10 kroner gäller alltjämt men indras så snabbt som möjligt. Vidare meddelar Danmarks Nationalbank och Industriministeriet:
'IEndringernc af montrte kken i lobet
af 1989 er farstc led i en sam! et rerorm
af m~mtrrekken. Målet med refom1en
er au skabe en velfungerendc, sammenhrengende mentrrekkc, hvor m0nterne er leue alt kende fra hinrmden,
samtidig med at de ikkc fylder eller
vejer for meget. Det kan cndnu icke
siges, hvornår m0ntrerormen vii were
fuldf~Jrt."

Och vi lär få vänta minst ett par år
ännu på vårt 10-kronorsmynt, fOr att
inte tala om en totairerorm av vår helt
fOråldrade myntserie!
l Danmark blir nästa steg att infOra
nya typer fOr 25 ere samt l krone och
5 kroner. därtill en ny valör om20 kroner. samt att ge mynten andra. konsekventa storlekar och mctnlltlirgcr (dvs
25 och 50 0re blir rödbruna. mellanvalörerna silverfårgadc och de två högsta
"gyllene'').
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Rapport från
SNF:s årsmöte
Den 27 maj höll Svenska Numismatiska
Föreningen sin årsmöte, denna gång i
Stockholm. i Svenska Läkaresällskapets
vackra hu s intill Klara Kyrka.
Ett 50-tal medlemmar hade samlats och
efter en kopp kaffe höll docent Thomas
lhre en intressant fåredrag om Svenska
Uikaresiillskapet. dess bildande år 1808
med kungligt tillstånd och dess syfte an
vara en sa mlingsplats för Sveriges läkare.
lhre berättade om Sällskapets medaljsamling som visades dels utställd i montrar,
dels i ljusbilder. l samlingen finns bl. a.
medaljen över Astlcy Levin, slagen av
SNF 1934.
Därefter inleddes det egentliga årsmötet
med an ordfOranden Torbjörn Sundqui st
tackade Thomas lhrc för hans trevliga presentation av Svenska Läkaresällskapet och
överliimnade en kungajetong som tack.
Förhandlingarna leddes av ordRirande
1orbjörn Sundquist med Rolf Sjöberg som
sekreterare.
Med en tyst minut hyllades minnet av de
14 med lemmar som avlidit seda n fOregående årsmöte. bland dessa korresponderande ledamoten Ernst Nathorst-Böös.
medlem sedan 1933 och tilldelad Föreningens Förtjänstm edalj 1977.
Från fårha ndlingarna kan noteras att styrelsen kvarstår ofllr'j ndrad då inga avsägel-

ser fårekommit. (Se SNT nr 415 sid 122.)
Årsavgiften får 1990 fastställdes till 150 kr
och får juniorer 75 kr. Alll~ en mycket
blygsam höjning med 15 kr.
Därefter fåljdc utdelning av belöningar.
Foreningens Elias Bretmer-medalj tilldclades Ulla Ehrensvärd for hennes berömliga fårfattarskap om medaljkonstnären Erik Lindberg. som utgivits som Numismatiska Meddelanden XXXII del J och
Il, samt nyligen bibliografin i festskriften
lill Lars O. Lagerqvist. Ordfåranden avslutade sin taltill Ulla med orden: "De två
volymerna är verkligt imponerande genom
sin utfårlighet, detaljrikedom och den elega nta svenskan. Ulla, vi villtill Dig som på
ett fårcdömligt säll främjat numismatikens
intressen och kunskaperna i ämnet med ett
sto rt tack överlämna vår Elias Brcnnermedalj med en forhoppning om fortsan
fint samarbete:·
Föreningens Fönjänstmedalj i guld tilldclades Nils-Uno Fom ander. Denna medalj kan enligt stadgarna utdelas i guld "om
utomordentliga skäl fOreligger:·
Nils-U no har under lång tid gjort stora
insatser för SNF, både som kassaförvaltare. bibliotekarie mm och varit den vars
goda r.\d alla anammat med goda resu ltat.
Han har varit och år en fa~t klippa fiir SNF
och ordfåranden avslutade med orden:
"Nils-U no. an i dag på Din bröst f?l flista
vår främsta ulmärkelse får tjänster inorn
Föreningen är elt stort hedersuppdrag fOr
mig.

Du är den andre i SNF:s historia som
tilldelas Förtjänstmedaljen i guld och eftersom den fOrste som fick den ocks.'t är en
av 1914 års män förstår man att denna årgå ng måste vara en av de allra finaste. De
verkligt stora årgångarna blir ju bara bättre
och bänre med åren.
Med stort och varmt tack till Dig NilsUno från oss alla inom SNF och vi hoppas
naturligtvis på Din medverkan länge än:·
Föreningens guldnal får 40-årigt hede rsamt medlemskap utdelades till lArsMagnus Björkquist, Örebro samt Eric I'On
Posr. Lausanne och Soren Schioler. Kalmar. vilka två sistnämnda tyv-iirr ej kunde
deltaga i årsmötet.
Efter den högtidliga utdelningen av medaljer och gu ldnålar var det fritt fram får
personliga yttranden varvid L1rs O. Lagerqvist begärde ordet och framfårde si tt
varma tack for hyllningarna på hans 60årsdag, denna dag som väl ingen kunnat
undgå att känna till, som han själv sade.
Brita Malmer informerade om sigtumasymposiet "Viking-age coinage" och hälsade alla välkomna au på ett eller annat
säu deltaga.
Bengt Holmer. ordförande i Göteborgs
Nu mismatiska Förening mekade för de
ljudband SNF hyr ut till ansJulila fOrcningar. Han berättade även lilet om verksamheten i GNF.
Därmed var det egentliga ~rsrnötct nvslulat och Harniad Ni lsson från Kungl.
lV!yntkabinettet visade ett videoband som

7ill l'iin.rrer ordj'IJnmden Torbjörn Su11dquisr med Lars-Mag11us Bjorkquisr (gultlnålell), N.- U Fornallder iförrjänsrmetlaljell i x uld)
och Ulla Ehren.n'ilnl (Brenner-medaljen diw). Fmo Madeleine Greijer.
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Från söndagens utflykt efterlördagens årsmöte: vid Skokloster. Foro Madeleine Greijer.

mycket instruktivt och trevligt berättade
om Loheskatten.
Scdan fick vi höra ett forcdrag av Erik
Gamby om kammarherre Magnus Lagerberg. Garnby berättade om Lagerbergs
uppv-J~t på 1800-talct och hur han trots
svård fOrhållunden kämpade sig upp till sin
position. Han blev tidigt intresserad av numismatiken och gjorde bl a stora insatser
för Göteborgs Muse ums myntkabinett, där
han en tid var anstiilld. Så småningom fick
han kontakter i huvudstilden och tack vare
hans energiska siriivanden tillsammans
med bl a A. W. Sticrnstcdt och Carl Snoilsky att dr 1873 bilda SNF kunde vi denna
dag fira Föreningens 116:e årsmöte.
Dagen avslutades med supe i Läkarsällskapets vackra JugendmatsaL Det var gemytligt och trevligt.
På söndagen anordnade klubbmästare
Anders Fröseli en utf.ird till Skokloster, ett
av världens friimsta barockmuseer. Vädret
var underban och den skira vårgrönskan
bildade en perfekt mrn kring slottet invid
en glittr:tnde vik av Miilaren.
Slottct började byggas 1654 av greven
och faltmarskalken Carl Gustaf Wrangel.
En kunnig guide ledsagade gmppen runt i
de olika rummen. men trots imponerande
prakt var vi nog alla tacksamrna att inte ha
varit födda på 1600-tnlct och tvingats bo så
utan all kom fon. Kallt och dragit måste det
ha varit. badrum syntes ingenstans till och
köket låg - på grund av brandrisken - i
en angränsande byggnad.
l slottet finns en stor samling v:il bevarade vapen och många konstfciremål. Sc-

dan 1967 är Skoklosters slott ett statligt
museum.
Efter lunch i värdshuset gick fården till
Sigtuna. där ännu en guide tog hand om
gruppen och visade runt bland alla sevärdheter i den idylliska staden med så gamla
anor och d1ir dc fl'irsta svenska mynten
slogs omkring ca 995 - l 000 fOr Olof
Skötkonung.
MK

Franska revolwionen
Ny w srällning på Kungl.
Mymkabine((et
Den 14 juli 1989 är det precis 200 år
sedan det franska statsfångel set Bastiljen stormades av upprörda parisare.
Bastiljen, symbolen framfår andra for
den enviildiga franska kungamakten,
eröv rades av en uppretad och revolutionär folkmassa i jakt på vapen. Nyheten om dess fall spreds snabbt till
småstäder och landsbygd runt om i
Frankrike och inom några veckor efter
stormningen hade det kungliga Frankrikes statsmaskineri slagits i spillror.
Stormningen av Bastiljen var en
kraftfull reaktion på det ytterst oroliga
p<Jlitiska läge t i Frankrike vid denna

tid. Fattigdomen både på landsbygden
och i städerna hade ökat, delvis på
grund av dåliga skördar och en stadigt
växande befolkning. Allmogen svalt,
medelklassen hukade under ett allt
starkare skattetryck. allt medan adeln
fortfarande hade en stark ställning
med siirskilda privilegier såsom skattebefrielse och rätt att utkräva feodala
prestat ioner.
Frankrike var svårt skuldsatt och illa styrt av en enväldig kung och en
grupp adelsmän. l syfte att ändra på
detta lyckades det ofrälse borgerskapet den 17 juni 1789 bilda en konstituerande national församling. Denna fårsamling svor att inte skiljas förrän
Frankrike f?ut en ny författning. De
stöddes av en del reformivrande adelsmän, men framfor allt av de fattiga arbetarna i stiiderna och bönderna.
Franska revolutionen var det borgerligt liberala samhällets revolution.
Det var medelklassen som ville nå
makten och tillämpa de ideer som
vuxit fram under 1700-talet. Denna
period. som brukar kallas upplysningstiden. bar fram tankar om
ståndssamhiillet.s orättvisor och individens frihet att hävda sina åsikter i tal
och skrift. Dessa tankar kom naturligtvis många gånger till uttryck i
konsten. Beaumarchais barberare Fi137

garo (tonsatt av Mozart) kri tiserade
t ex redan år 1784 åsiktsförtryck och
maktmissbruk från nationalscenen.
Den 14 juli. dagen för Bastiljens
stormning. har blivit eu symboliskt
datum. Populärt förknippas kanske
deua datum mer än något annat med
den franska revolutionen och sedan
1880 tiras denna dag som Frankrikes
nationaldag. Kungl. Myntkabinettet i
Stockholm har också valt denna dag
för öppnandet av sin nya utställning
"Franska revolutionen".
Utstiillningen innehåller guld-.
silver- och koppa rmynt som präglats
under tiden 1789- 1805, från Ludvig
XVI. republikens mynt, francens införande 1795 fram till kejsardömets
utropande och Napoleons mynt. Här
finns även "Monneroner"·. myntpolleuer i koppar som i brist på växelmynt florerade 1791- 1792. l utställningen fi nns också sedlar från tiden,
assignater, som var det pappersmynt
som skapades under revolutionens
första år och som ko m att användas i
stället fOr mynt även i låga valörer. Dc
medaljer som visas är präglade mellan
1789- 1800. Dc belyser både pro- och
antirevolutionära strömningar. Här

finns t ex Bert rand
Andrieus
(1761 - 1822) präglade bronsmedalj
med motiv från Bastiljens stomming.
Till utställningen hör en katalog.
Den beskriver i text och bild den
franska revolutionens orsaker och
följder samt ger ingående beskrivnin·
gar på många av de uts tällda föremå·
len. Katalogen finns till fö rsälj ning i
museibutiken på bottenplanet. Den
kan också beställas per post eller telefon direkt från Kungl. Myntkabinettet, Aox 5405. 114 84 Stockholm, tel:
7839400.

THÖRNSTRÖMS
MYNT & SEDLAR AB
• Vi säljer
bra svenska och
utländska mynt
till humana priser.
• Guldmynt för
investering.
• Kastmynt köpes
• Svenska dukater
köpes

Katarina Schoemer

Sedlar säljes
1898. 1905, 08, 09, 10, 14,
17, 22 • 10:-/st.
5 st. 1 Kr (KOTIOR)
OLIKA AR • 150:-/st.
FRANSK OVIKT SEDEL 1792
75:-. Även andra

• Sedlar i topp före
1920 köpes
DROTTNINGGATAN 48
582 27 LINKÖPING
TEL. 013 ·13 54 65

Köpes GAMLA BREv
OCH HANDRITADE KARTOR

Tel. 0142-406 59

Vi mottager kontinuerligt
inlämningar till våra fyra
myntauktioner per år.

VI KÖPER & SÄLJER
svenska & ut ländska
mynt, medaljer & sedlar

Den 2 oktober avhåller vi vår
nästa myntauktion, då vi även
kommer att ha en specialauktion AKTIEBREV.

GULDMYNTHANDE L

Vid större inlämningar till
våra kvalitetsauktioner kan
särskilda villkor tillämpas
efter överenskommelse.

Besök oss på

./1

AUKTI~
All STOCKHOLMS AUKTIONSVERK

jakobsga lan10, Box 16256, 103 25 Stockholrn, Tel. 08·14 24 40.
Engelbrcktsga tan 7, 211 33 Malmö, Tel. 040·1 1 20 26.
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lllustrerade prislistor utges
4-6 gånger/år. Provexemplar
mot 10:- i frimärken

GREVTUREGATAN 15
eller skriv
Box 7317, 103 90 Stockholm
eller ring
08 - 661 23 80, 661 35 80

~hv&
INGEMAR WALLIN MYNTHANDEL AB

SYMPOSIUM ON

VIKING-AGE COINAGE
SIGTUNA 1-4 JUNE 1989
l Olof Skötkommgs Sigruna SITUNE DE/ - samlades under
fyra dagar el/ 50-ra/forskare: numismatiker, historiker, arkeologer från 15 länder, för alt delge
varandra erfarenheter ochforskningsresultat inom ämnet vikingaridens mynthistoria.

Symposiet var organiserat av Vitterhetsakademien, Kungl Myntkabinettet och Numismatiska Forskningsgruppen vid Stockholms Universitet
med stöd från International Numismatic Commission, Svenska Institutet
samt - i hög grad - de båda stiftelserna för numismati k: Gunnar Ekströms
och Sven Svenssons.
Initiativtagare och ledare for symposiet var Brita Malmer, innehavare
av Gunnar Ekströms professur i numismatik.

Medeltidsstad
Sigtuna, platsen för Svearikets tidigaste myntning. var för detta välordnade och i allo lyckade symposium en
naturlig samlingspunkt. Dessutom
aktuell genom den pågående utgrävningen av kvarteret Triidgårdsmästaren, där man nu tagit sig ned till det vikingatida lagret, daterat till sent
900-tal. En vis ning av detta, arrangerad av grävningsledningen och Sigtuna museer i samband med rundvandring till stadens rådhus, kyrkoruiner
och runstenar var ett uppskattat inslag
i programmet: likaså den fina kvällsmottagning i Sigtuna museum, som
Svenska Numismatiska Föreningen
bjöd på och som gav oss tillfälle att
närmare studera museets utställning
och de senaste g rävningsresultatcn,
bl a några mynt från tiden ca 1000.
Annars höll man till på Sigtunastiftelsen, sommed sin speciella atmosfä r
i klosterliknande miljö var en utmärkt
lokal, både för själva konferensen och
för dem som var inkvartemde där och
undfågnades med god mat, vänlighet
och omtanke.
Omväxlande prog ram
Symposiets program var rikt på intres-

santa föredrag och diskussioner. Första dagens öppningsceremoni inleddes av Vitterhetsakademiens preses,
professor Stig Strömholm, med ett
hälsningsanfOrandc på omväxlande
engelska, franska och tyska. Sedan talade Sigtuna stadsfullmäktiges ordförande Görel Bohlin och därefter Kolbj0rn Skaare, Oslo, president i International Numismatic Commission.
Två föreläsningar hanns också med
denna första förmiddag: Peter Sawyer,
Göteborg: Coins and commerce: Staraja Ladoga, York, and Sigtuna, och
Ryszard Kiersnowski, Warszawa. som
gav en intressant analys under rubriken "Hcrrschaftszeichcn au f den wikingerzeitlichen Miinzbildcrn".

Lunch i myntfyndens tecken
Under generöst värdskap av Sigtuna
kommun var sedan samtliga symposiedeltagare inbjudna tilllunch på Sigtuna stadshotell. Där talade riksantikvarie Margareta Biörnstad och betOnade starkt dc vikingatida myntfyndens roll för historisk forskning: genom vår fornminneslag med ursprung
från 1684 skall fynd av ädelmetall i
svensk jord inlösas till staten. Detta är
grundvalen fö r existensen av våra internationellt sett så rika. intressanta
och till sto m delar unika samlingar av
mynt från vikingatiden. Det är vårt ansvar att rätt ta hand om detta material,
hålla det tillgängligt för forskning,
samt genom vetenskaplig bearbetning
och publicering stiilla det till vidare
förfogande.
Publikationer
Publiceringsarbetet. genom dc serier
som kallas CORPUS NUMMORUM
SAECULORUM IX -XI QUI IN
SUECIA REPERTI SUNT, Catalogue of Coins from the Viking Age
found in Sweden. och COMMENTATIONES fanns närvarande som en naturlig referensram under hela symposiet. Brita Malmer, huvudredaktör för
dessa publikationer presenterade
CNS-projektct i korthet. Bland symposiedeltagarna fanns Gert och Vera
Hatz från Hamburg, CNS-medarbetare sedan snart 40 år för dc tyska

mynten. Peter Bcrghaus. som började
sitt arbete här redan 1949, var av hälsoskäl tyvärr förhindrad att komma.

Nils Ludvig Rasmusson
l Sigtuna bosatte sig efter pensioneringen den egentlige grundaren av
CNS-projcktet, Nils-Ludvig Rasmusson, som var Kungl Myntkabinettets
chef under många år. Han avled 1973
och är begraven på Sigtuna kyrkogård, strax öster om Mariakyrkan;
som en betygelse av vördnad och tacksamhet inför minnet av hans gärning
nedlade symposiet en krans på hans
grav.
Föredrag
De följande dagarnas föredrag var i
stort sett upplagda i den kronologiska
ordning som råder i CNS: Kalifatet,
Tysk-romerska riket, England, Skandinavien, och kommer att publiceras
inom en snart framtid. Hiir endast
några axplock bland föred ragshållare
och titlar: T.S. Noonan, Minneapolis:
Dirham exports to the Baltic in the Viking Agc; A. Fomin, Moskva: The litcrary sources on the currcncy of dirhams in Europe; C. Toll, Köpenhamn:
The tabrication of Arabic coins: L.
Il isch, Basel: l-loards from the Near
East contcmporary to the Viking Age;
V. Potin, Leningrad: Funde westcuropäischer Denare im Norden der Sowjetunion; St. Suchodolski, Warszawa:
Die crste Weil e der westcuropäischen
Miinzen in der Ostseezone; G. Hatz,
Hamburg: Der Fund Burge und seine
deutschen Miinzcn; J. Sejbal, Brno:
Grundlagen des friihmittclaltcrlichen
Miinzwesens in Mähren; D. M. Metcalf, Oxford: The fall and risc of the
Danelaw connection, the ex port of
obsolete English coin to the Northern
Lands, and the da negelds of 991 och
994; J. S. Jensen, Köpenhamn: The
Lund coinage of King Nicls. as illustrated from a recent hoard ; K. Bendixen, Köpenhamn: Sccattas from the
Ribe excavation in 1987; J. Haskova,
Pmg: Scandinavian influenccs on the
denarius coins of Bohcmia; T. Talvio.
Helsingfors: Stylistic analyses in
Anglo-Saxon numismatics.
Utfärd
Efter att söndag f m ha lyssnat till de
sista föredragen, for vi med buss och
under Lars O. Lagerqvists sakkunniga
ledning genom det historiska och
sommarfagra men för dagen regnvåta
mälarlandskapet. Bitvis följande den
medeltida Eriksgatan fick vi under vii139
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Mercalf. D.M.. Oxford
Jonsson. K. . Srocklro/m
Ja11sson. l .. Uppsala
Malmer, M. P.. Lidingö
Kluge. B., Bu/in
Mikolajcyk, A .• Lod~
l/isch. L . Basel
Rispling, G., Srockltolm
Leimus, J. , Tallitiii
Hel/ander, T., Srockltolm
Hennequin , G. , Paris
Barrczak , A ., Krakow
Pininski, J., Lodz
Kroporkin, W . Mosh Yl
S1•ensson, E.. Srockholm
Sud10dolski, S., Wars:anYI
Sejbal. J.. Bmo
Halm. IV., Wien
Tingsrröm , 8 .. Uppsala
Klor:, E., Srockholm
Hur:. G., Hamburg
J/isch . F.. Manster
Fomin , A. , Moskm
Potin, V. M.. Leningrad
Tall'io. T.. Helsinki
Beljakov. A.S.. Mosh-a
lieber, A . . Oxford
Mol1·ögin. A .. Tallinn
Brahme. S .. Stocklrolm
Berga. T.. Riga
SOI•'yer, P . . Alingsås
Hammarberg, J.. lidint-:11
Sroess, C., Manster
Geiger , H. U. , Ziirid r
Petersson, 8. , Umeå
Bendi.ten , K. , Köpenhamn
Osrergren, M. , Visby
Lindberger, E.. Srockho/m
Halm , W. , Wien
Har:. V. . Hamburg
Hasko1•a. J . . Prague
Dumas. F.. Paris
Golabiell-ski Lamrby. M.. Sror/Jwlm
Arcltibald, M.. London
HarW!J. Y.. Durham
Kiersnol\'ski. R.. IVarS"JIII'O
Zadtrisson. T. . Srocklro/m
Skaare. K.. Oslo
Malmer. B., Lidingö
Sil1·egren, U., Lund

Foro Gabriel Hildebrand
På bilden saknas Lagerq1·isr. L odt Wesrennark . U.. Swckltolm samt Jensen . J.
Srren och Km mamr. A .. Köpenhamn.
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gen göra anhalter vid lämpliga runstenar, kyrkor och offe rkällor får att
slutligen tas emot i familjen Lagerqvists vackra Södcrårby, också det
med vikingatida anor och framfår allt
gammaldags svensk gästfrihet.

Många gästforskare
Måndagen den 5 juni var symposiets
alla deltagare inbjudna till studiebesök både på Numismatiska institutionen och i Myntkabinettet, där en ut·
ställning med nyfOrvärv från vikingatidsskatter öppnades. Ett stort antal av
gästerna tog dessutom tiii fililet i akt att
både f6re och efter symposiet bedriva
forskning i våra samlingar, några i flera veckor, andra i ett par dagar. Särskilt för de många deltagare som kom
från öststaterna var detta ett oerhört
uppskattattillfälle till studier, kontakter och nya, vidare utblickar. Deras
och även alla andras tacksamhet uttrycktes vältaligt av nestorn inom den
vikingatida numismatiken, professor
Kiersnowski , vid det "Post-Symposium party", som G. Ekströms stiftelse
för numismatik bjöd på den sista kvällen hemma hos Brita och Mats
Malmer.

Elsa Undberger

Professor Kiersnowski, Uhrszawa. i katedern symposiers fors ta dag.

B. Ahlström
Mynthandel AB
Kungsgatan 28- 30
Box 7662 , 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08- 14 02 20, Fax 08- Il 30 75

KÖPER - SÄWER - VÄRDERAR

Den yngre xenerarionen munismatiku l'llr nU rC'presemerad.
Här .mmtalar / mr Li'imus (t v) från Tallinn med Christian Swess .
Miinsta. l bakgrunden skymtar Lw~ 1/iscll. &tse/.
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MYNT- SEDLAR
MEDAUER
NUMISMATISK LITTERATUR

Frriga:
Jag äger denna miniatyr - vitemaljerad och f6rgylld (frånsidan blank)
med blå-vitt band - men jag vet inte
vad det är.
Fil. kand. Albert Eriksson. Göteborg
Smr:
AB Sporrong har nu konstaterat :m
detta ordenstecken har tillverkats hos
oss. Beställare var Svenska Nationella
skyddskåren och tecknet var fiird igt
13 november 1945. stansnumret är
16758. Det finn s också ett större
exemplar (29 mm), som var tlirdigt
några dagar tidigare.
Med vänlig hälsning
AB Sporrong, Nornälje
Stig Stefansson

Reprofoto Fritz Engström, KMK.
Ska/a l :l

Mitt i City
PEO Mynt &Frimärken
Med stor sortering av
Mynt • Sedlnr • Medaljer
Frimärken • Vykort
Aktiebrev • Tillbehör
Drottninggatan 19, Box 16245
103 25 STOCKHOLM
Tel 08-21 12 10

borgmästare i Hofthihuus - känt från
Reagans och Gorbatjovs möte.
Lördagen den l juli hölls mötesförhandlingar under ledning av Ragnar
Borg. som snabbt och lugnt lotsade
oss genom fdredragningsli stan. Redogörelse lämnades för ekonomin, No rdisk Numismatisk Unions Medlemsblad och kommande åmånoar av Nordisk Numismatisk Årsskrift. Ett varmt
tack fmmfördes tillJorgen Stcen Jensen för hans utmärkta sätt att sköta
medlemsbladet. Ordföranden i den
norska f6reningen, Sven Sonsteby,
framförde en inbjudan att hålla 1991
års unionsmöte i Norge, vilket med
nöje accepterades av mötet. En observatör från Färöarnas numismatiska
förening deltog i mötet. Kanske en ny
unionsmedlem?
Efter fOrhandlingarnas avslutande
Jorgen Snmod
fOijdc föred rag av Stein Meyer, Norge. Lars O. Lagcrqvist, Sverige och
Kolbjorn Skaarc, Norge. "Mynt i
folktro och magi" belystes i kona inlägg av deltagare från de olika länderna.
SPECIE
Scthlabanki istands inbjöd till en
1iii ön Vithey, där middag med
båttur
MYNTHANDEL HB
idel isländska specialiteter intogs unKöper och sälj er
der gemytliga forme r. Under middagen framfördes tack till värdfolket för
Mynt • Sedlnr • Medaljer
allt arbete med unionsmötet och det
Spec. Å'tdre sl'enska kopparmynt.
synnerligen lyckade resultatet. Gåvor
Sedlar ftJre 1900.
i form av medaljer och böcker överKommissionsuppdrag - Auktioner.
liimnades till dem. Som minne av möerhöll alla deltagare en liten metet
Storgatan 19, Box 69
dalj .
574 01 VETLANDA
På söndagen hade en utflykt med
Tel 0383 -153 01
buss till Sydlandct anordnats. Färden
gick till varma källor. där misstrogna
själva kunde känna efter att de var
varma. till gejsrar som kastade upp
Nordisk Numismatisk
vatten 20-30 meter högt, och till
Gullfoss· praktfulla vattenfall. Ragnar
Unions möte i
Borg. vår mycket kunniga och underReykjavik 1989
hållande guide, berättade om det vi
Unionen.s nyaste medlem, Mynts:1fna- såg och om Island i övrigt och dess
rafclag Islands. stod fOr värdskapet fårsök att ta ön grönskande och trädnär delegater och obsen·a törcr rrån de bevuxet. Färden avslutades med midnordiska länderna den 30 juni samla- dag på Valhall i Thingvalla.
Fyllda av nya intryck av ett gästfritt
des tillmöte i Reykjavik. Dagen började med en kort översikt av dc isliind- folk och ett säreget och storslaget
ska förhållandena av Freyr Johannes- land. som man gärna vill se mer av.
son och följdes av intressanta förcdmg tog vi farviii av varandm inför hemreav Jorgcn Stecn Jensen och Anne Kro- san tidigt morgonen därpå och hoppamann från Danmark, Pekka Sarvas, des på snart återseende.
MG & UN
Finland och Anton Holt, Island. Pl1
eftermiddagen besöktes Mynts:Hn Scthlabanka och Di6thminja afns" utställning av isländska mynt. som var 11 0.\·.~. Isländsk:! Scdelbankens och Namycket instruktivt anord nad. Diircftcr tionalmuseets samma nslagna myntkabi följde en reception hos Rcykjaviks nett.

Kommemar III
l SNT 1989 p. 188 afbildes en formenttig skifferplatta, der angives at have
fungeret som myntstamp, men som
Lars O. Lagerqvist rigtig sigcr ikke
kan vrere korrekt. da indskrifterne vises retrograd og skiffer er for sprodt.
Ulykkeligvis ejes kun fotoet og ikke
pladen, men jeg er ganske sikkcr på.
att storrelsesforholdet er forkcn. Fotoct er formindskeL Det må vrere en
mode! til fremstilling af stempler efter
pantografmetoden.
Sådanne modeller fremstillcs nu om
dage af plexiglas. plastic, zink eller
messing, hvor i stor sterrelsc er håndgraveret det 0nskcde motiv - retrograd som på sternplet. På pantografen
er anbragt en frrescranordning, der efter modellen skrercr stcmplet i stålet.
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Ragnar Borg talar vid unionsmötet. Foto M. Greijer.

Unionsmötl'/ fmmfli r Hofililrtnts i Reykjm·i k; mollagiiing på inbjudan av stadt'ns borgmäs tare. Foto M. Greijer.
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Beni/ Malmberg. Reprofoto F. Engstram.

Minnespenning över
Bertil Malmberg
Svenska Akademiens minnespenning
fOr år 1987 begåvas fOrfattaren och
FrdnS Harald
diktaren Bertil
Malmberg.
Malmberg föddes i Hlirnösand den
13 augusti 1889. 1907 tog han studentexamen i Stockholm. 1907- 1908 studerade han i Uppsala. 1909 studerade
han i Berlin och 1910 i Lund. Tysk litteratur och filosofi , framfor allt schiller intresserade honom. Malmbergs
lyrik präglades åren f6re första
världskriget av stark fosterlandskärlek, ungdomlig viljedyrkan och högstämd idealism. Mellan åren 19171926 var han bosatt i Miinchen. Hans
Jitterära strävanden vid den här tiden
var att söka åstadkomma en renässans
inom poesin i Schillers anda. Romantisk skönhetsdyrkan och platonsk idealism besjälade honom, men han ska-

pade också patriotiska tillfällighetsdikter. l Miinchen upplevde Malmberg det tyska sammanbrottet med
Versaillesfreden och efterkrigstidens
omvälvningar. I AdolfHitler "en eldslåga stigen ur folkdjupen" och nationalsocialismen såg han Tysklands
r.iddning. Mot slutet av 1930-talet
skulle han komma att revidera sin
uppfattning om Hitler, som nu blev
''demonkorpralen". Som en f61jd av
efterkrigstidens omvälvningar i Tyskland genomgick Malmberg en personlig kris. Räddningen blev en återvändande till en svunnen, lyckligare tid :
up~Jevelserna i barndomen.
Aterkommen till Sverige 1926 finn s
spår av krisen ännu kvar i Malmbergs
diktning. Om också formen kan te sig
mjuk och melodisk är den samtidigt
behärskat stram med stämningar av
schopenhauersk fOrgänglighet och
personlig disharmoni.
Under 1930-talet kom det definitiva
genombrotten for Malmberg som lyriker och han kom att stå i främsta ledet
bland 30-talets svenska skalder. 1935
vann han Svenska Akademiens stora
pris och 1936 De nios pris. Han rönte
främst nu påverkan f rån Thommas
Man ns Josefroman, Spenglcrs historiefilosofi och Fra1-ers religionsvetenskapliga stud ier. Denna påverkan
märks framför allt i ödsliga. storslagna visioner om en mytlös. ofn1ktbar.
irreligiös nutidskultur och profeterandet om krig och undergång. Ändå fOrmådde han skapa en rad äkta och gripande 'jag'dikter. År 1938 genomgick
diktaren en omvändelsekris och kom
en tid att lillhöra Oxfordgrupprörelsen.
Under 1940-talet återkom han tilltidigare använda motiv och skildrar
höstliga parkstiimningar och själens
oro. Mottot i diktsamlingarna är självrdnnsakan och en koncentration av
sträng formell karaktiir. Åter igen vi-

sar hans skaldekonst prov på upphöjd
f6rnäm avskildhet, en attityd som visat sig så fruktbar i det f6rflutna. Samtidigt utgav han essäer, översatte tysk
lyrik tillsammans m fl och skrev ett
politiskt drama från nazismens Tyskland, därden eviga kampen mellandet
goda och det onda, här speglad i konflikten mellan en kristen åskådning
och nazismens våldslära. Malmberg
var även filmf6rfattare. Har var gift l)
med Gabriele Burger Mariagraete
1918 t 1930; 2) Greta Hellströmer
1937- 1940; 3) Tyra Anna Görel
Törngren, fil. mag. 1941-1946 ; 4)
med Carin Maria Svedberg 1947.
Bertil Malmberg avled 1958.
Bland Bertil Malmbergs arbeten
kan nämnas: "Br'.inder" 1908, "Uppgörelse och löfte" 1911 , "Dåd och
Dröm" 1912. ''Schillers estetiskfilosofiska diktning" 1915, "Atlantis"
1916, "En blödande jord" 1917, "Fiskebyn" 1919, "Orfika" 1923. "Åke och
hans värld" 1924, ''Slöjan" 1927,
"Vinden" 1929. " Illusionernas träd"
1932, "Dikter vid gränsen" 1935, essäerna ''Värderingar" 1937, "Sångernaomsanwetetochödet" 1938, "Flöjter ur ödsligheten" 1941 , det politiska
dramat "Excellensen" 1943, "Under
månens fallande båge" 1947. "Men
bon om mancrpå1arna" 1948, m m.

Medaljen mäter 45 mm i diameter.
Kungliga Myntkabinettets två exemplar väger 54, 13 och 54,09 g, silver,
priiglade med ljusoxideringsmetoden
av AB Sporrong. Norrtälje, upplaga
125 exemplar. Medaljen är inte sig.nerad, men konstnären är Tommy Ostmar (1934- ). Åtsidan visar Malmbergs porträtt, trekvartsprofil vänster
sida. På var sida BERTIL MALMBERG. Den enkla bilden kan tolkas
som en clown, en paiazzo eller kanske
Pierrot. Frånsidan slät men med orden "VEM SPELADE MIG" åsyftande Malmbergs filosofiska diktning.
Den dubbelbottnade sentensen behöver ingen tolkning. Det behöver inte
det konstniirliga formspråket heller.
Författaren Bertil Malmbergs porträtt
påminner starkt om graffitti eller klotterkonst (vi behöver bara erinra oss
husväggarna i den till undergång dömda romerska staden Pompeji 79 e.Kr.
eller de mångtusenåriga grottorna i
Frankrike och Spanien) som funnits
sedan urminnes tider.

77wm Braunerhielm
Medaljen i sil••er. Kungl. Mymkabine//et. Foto F Engström.

145

fatta artiklar i dagstidningar. hålla foredrng - eftersom detta var före TVåldern - uppfåra ett krönikespel i radio. Ahnlunds fOrfattarstil är personligt pregnant och ofta mycket t:ingslande. Hans sännärke som historiker
är vidden och bredden i hans intressen, hans kunnighet och det engelsmännen kallar "sleuthi ng" eller spårsinne och fruk-tgivande uppslag. Till
sist att med kritisk blick sammanfOra
materialet. Konstruktiv historiebeskrivning betrnktade han med animositet.
Han var gift sedan 1918 med
fil.kand . Lisa Hallberg. Han dog
1957.

Nils Almlund. Reprofoto F. Engsrrom.

Minnespenning över Nils Almlund
Svenska Akademiens minnespenning
får år 1988 begåvas fårfattaren och historikern Nils Gabriel Ahnlund.
Ahnlund föddesden 23 augusti 1889
i Uppsala. Nils Ahnlunds livsluft kom
att bli den renodlade forskarens och
lära rens. 1908 tog han studenten i
Umeå. 1912 blev han fil. kand . Fil. lic.
blev han 1916 och fil. dr i Uppsala
1918. 1923 utnämndes han till docent
vid Stockholms universitet eller högskola, som det då kallades. 1928 beslöt Stockholms stad att nyi nrätta en
professur i historia vid Stockholms
högskola, en utmärkelse som kom
Nils Ahnlund till del. Redaktör får
Historisk Tidskrift blev han 1934 och
samma år ledamot av Vitterhetsakademien. Säte tog han 1941 i Svenska
Akademien. Teologie hedersdoktor
blev han sistnämnda år i Uppsala.
En annan sida hos Nils Ahnlund var
politiken. där han axlade debattörens
mantel och lidelsefullt kämpade får sina ideer. Sålunda utmärkte han sig i
fårsvarskampanjen 1914 i Uppsala och
som politisk publicist medverkade
han i Svenska Dagbladet 1917 tillt927.
Mest engagerad blev han kanske i den
politiska debatten om Finlands öde
1939. Hans fosterländska patos v.tr lidelsefullt närhelst nationella eller nordiska värden låg i våg~kålen.
Höljd av humanistiskt erkännande
och ära kom han, kanske som ett slags
säkerhetsventil får att så att stiga "lätta
på trycket" och inte drabbas av akademisk "hybris··. alltfår vnnlig inom den
vetenskapliga världen. att spela en
framträdande roll i nordisk hi~toric 
gcmenskap. Hans måbättning var au
försöka popularisera hbtoricn : all mr146

Bland Ahnlunds skrifter märkes:
gradualavhandlingen "Gustaf Adolf
infOr tyska kriget". essäsamlingen
"Storhetstidcns gryning", båda 1918,
essän om historieskrivaren och riksantikvarien "Jonas Hallcnberg" 1923
och "Det ekonomiska programmet får
oppositionen vid 1815 års riksdag".
också 1923. boken om urkundsforfalskaren "Nils Rabenius" 1927. Delar av
"Axel Oxenstiemas skrifter och brevväxling" följde 1931. "Gustaf Adolf
den Storc" 1932, "Svenska riksdags·
akter 1611 - 1616" s. å., "Axel Oxensticrna intill Gustaf Adolf.~ död" 1940.
~om medeltidshistoriker: inledningen
ull G. Rudbergs översättning "Rimbert. Ansgars levnad" 1906 och 1930,
"Engelbrekt" 1934. 1941 kom "Sanning och siigcn om Karl Xll:s död".
Som stads- och roretagshistoriker har
Ahnlund bidragit med "Sundsvalls
historia 1- Il. 1921 , "Mo och Domsjövcrkcn" 1917 och får Stockholm " Ladugårdslandct. Till Hedvig Elconoras
kyrkas 200-årsminne 1737 - 1937",
''Stockholms historia'' I. 1953. Som
folklorist och topografhar han lämnat
bidrag i olika facktid skrifter. vilka till
viss del sammanförts i essäsamlingarna "Oijeberget och Ladugårdsgärde"

1924. ''Svensk sägen och hävd" 1928
och ''Från medeltid till vasatid'' 1933.

m m.
Medaljen mäter 45 mm i diameter.
Kungliga Myntkabinettets exemplar
väger 53,35 g, silver, präglad med
ljusoxideringsmetoden av AB Sporrang, Nornälje. upplaga 125 exemplar. Medaljen är inte signerad. men
~onstnä ren är även ~etta år Tommy
Ostmar (1934- ). Alsidan visar ett
skissartat porträtt av Ahnlund, trekvartsprofil höger; i nederkanten
NILS AHNLUND. Den skissartade
bilden liknar en starkt stiliserad,
skägglös tomtemask: Nils-Nicolaustomten. Frånsidan slät men med orden
HISlORlAM PATRIAE ACUTE INVESTIGAVIT (HAN UTFORSKADE FÄDERNESLANDETS HISTORlA PÅ ETT SKARPSINNIGT
SÄTT). Stilistiskt finn s ingenting att
säga. Konstnärligt utarmad höjer sig
medaljen inte ens över klotterstadiet i
likhet med 1987 års utgåva med Bertil
Malmberg.
71rom Bmunerhielm

Å·nnu en påvlig medalj
Till det påvliga besöket i början av juni
i år, om vilket vi skrev i förra numret
av SNT, utgavs en där beskriven, gemensam nordisk medalj och en jetong, som bägge såldes till allmänheten.
Till dessa skallläggas ytterligare en
prägling, också den modellerad av
Annie Sunelin och präglad av AI3
Sporrang i Norrtälje. Förlagorna har
formgiviL~ av Lars Eklund, Örebro.
Den är emellertid utgiven av den katolska kyrkan i Sverige och kan studcras på bilden härinvid. Årsidan är densamma, frånsett inskriften JOHANNES PAULUS Il I SVERIGE. Frimsidan visar till viinster den stående S :t
Ansgar. Nordens ärkebiskop (i Bre-

Sih•t•rexemplar i Kungl. MymkaiJineuer. Fmo Frir: Engsuiim.

l~rempl11r m· mt•tlaljrn

men) och den som mrst av alla pr..:dikade kristendomen hos oss. nämligen
i Birka (830). Bredvid liises liings kanten S:T ANSGAR. Han iir framstiilld
som stående i sin ärkebi~kopsskrud.
bärande mitra pfl huvudet - omkring
detta en helgongloria - och hflllande i
höger hand en kyrkbyggnad. i v'.in~ter
en kräkla samt if()rd stola, pallium och
halslin. Förebilderna har i detta fall
\'a rit Otto III :s e''angeliarium från ca
1000 (i Reichenau) och ett altamntependium i San Ambrogio i Milano.
Till högerden sittande S :ta Birgitta (av
medaljkanten avskuren nedanfår knäna). längs kanten S:TA BIRGITIA.
ifOrd änkedok och klänning med kapuschong samt med viinster hand hållande sitt helgonamihut , en (uppslagen)
bok, i vilken hon skriver med en glispenna i höger hand. Bilden iir en
"sammanfattning" av nera skul pturer, bl a i Vadstena klosterkyrka.
Bokstavstyperna har utfc)rmnts med
utgångspunkt fn\n typsnittet "Gill",
uppkallat efter dess upphovsman Eric
Gill (1882-1940). som konverter.Hle
till katolicismen i sin ungdom. Han
räknas som en av Englands friimMa
typkonstnärer och var även verksam
som skulptör och illu~tratör.
Formgivaren av medaljen ~iiger
bl a: ''Hans här som förebild använda
bokstavssnitt binder symholiskt ~;am
man vår tid med runriMarnas tidev-Jrv
och den tidi!!a missionen i vån land.
som till betydande del utgid. från
England".
Medaljen mäter 70 mm i diameter.
Den har slagits i två exemplar i 18 ka-

i

Kun~;l

Mymkabinellet. Foro Gunnel l1111s.wm . Raii/Siuum.

rat guld, vilka överlämnades till H.H.
P:lven och H.M. Konungen under besöket. samt ca JOO ex i brons. vilka utdelats till dem som lämnat värdefull
hjiilp under påvens besök i Sverige.
Medaljen har alltså inte salu fOns.
Notisfårfattaren tackar formgivaren
Lars Eklund och AB Sporrang för
O\'an anförda. \-ärdefulla uppgifter.
LLJ

GYNNA
SNT:s
ANNONSÖRER
Rikets mynt
Riksbnnkcn utfärdade den 2 februari 1989
111rcskrifle r om riket~ my m (SFS 1989:61).
Fu lhnäk tige i riksbanken forordnar an ri·
~et> mynt skall ha foljande sammansält·
ni ng. vikt. siOrlek och prägel.
/-i•m kronor: pläterat nmerial i lrC skikt. d.:t
mcllcr,ta av nickel och det ynerska skiftet
a1 cn legering a' 75 % kopparoch25 % nie·
kel: vandera ytskiktets viktutgör 46.5% av
myntet~ vikt. 9.50 g. diameter 28.5 mm.

En J.rona: legering a1· 75<;( koppar och
25 'C nickel: 7.00 g. dianuer 25.0 mm.
1-rmrio tirr: lcg~ring av 75 S1: koppar och
:?5 '1 nickel: 4.50 g. diameter 22.0 mm.
Tio iite•: legering a1· 75st koppar och 25%

nid,cl: 1.44 g. diameter 15.0 g.
V1d uppviigoing av det antal mynt som när·
ma't nulbvarar en kilogram. får mynten'

gcnonhnin lign v:irdc avvika med hög>t 2%
fr~n den vikt ~lllll mynten ska ll h:t enligt
ovan~llicndc.

prr'illt'l. l\ l y m i valörerna fem kronor. en krumt. ferntio öre uch tio öre skall
tilhcrk:l\ med ftlljandc prägel.

Ml'lllt' ll.l

Fcml.mtwnm_llll. Pl åhidan Konung Carl
XVI Gu,t:lf, l.mnta namnchiffer och
om,l.rift. omgivande namnchiffret~ övre
dd. "SVERIGE" t~h pr:igling~ret. På
frln,rd:rn ,iffr.m "5" med en ro~ctt på l'artlera ''d:rn<x-h 'om omskrift ncdtiii"KR0:'1/0R" Upptill till V:in,tt.:r ett "E". wm an·
ger mynturt.:n (E,I,il,tuna). tX"h till höger
ril.,hanl.,chcfcn' monogr:un. Kanten >kall
'ar.1 'lät.
Enl.nmor~mylll. På

åt>idnn Konung Carl
XV I Gu,taf> hild. profil. vii nstcr sida, om·
given av orden "CARL XVI GUSTAF
SVERIGE". Un<kr bilden präglings:irct.
På fr:\m,idan lilla riksvapncttmdcr kunglig
krona oc!) MUll omskrift konungcrh val>pråk "FOR SVERIGE l TIDEN". Nedtill
"l KR" ontgivet till viinstcr en "E", som
anger myntorten (l::sk ilstuna). ~h till hö·
ge r rik>hanksdtcfcn> monogr:un. Kanten
'kall vara r!ifnad .
l';\ :it,idan Konung Carl
XVI Gu,taf, kriint:r namnchiffer omgivet
av p:\ viin,tcr 'ida priiglings~rcts t\'å sissta
,iffmr. P;\ fr~n,idan i minen talet "50".
mng11ct :11 till '~1n,tcr en "E", som anger
111~ murten ( E'l.rhtuna). IX"h till htiger riks·
hanl.,t•hcfctl\ mnnogr.un. Kanten >kall vara 'lat.
ft·mrioiit~·smym.

l iuort'flll\111. Sanuna pr~g.cl wm på fcmtul(>re,myntcn men i förmin,kad skala
':mu medtalet " 10". Kanten \kall 1'3r:t slät.

Dc

11)~1

fim:,l.nllcrn:r trfldcr i kmft den 15

rn:tf'\ 19!19.

TS
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Riksamikvarieämbetet och Stmens historiska museer: Årsbok 1987- 88. Stockholm

1988. 130 s. ISSN 0348-114X.
Den kulturellt intressemde r.tr vara tacksam for an den riksbekanta "osthyveln" ännu inte berövat RAÄ/ SHMM möjligheterna au presentera sin fogderiområde på cu
!iii talande och fångsiande sätt. Alla de som
ställer upp i oli ka former vill ha illustrerade
utgåvor. som talar till dc stämningsbonnar
inom oss som r.tr oss au läna på pe nningpungen.
Årets långa artikel har titeln Detntin ·arande forflutna - 50 år med fomminn esin••entt•ringen. Det är en i dagens miljödeban

mycket angelägen inlaga!
Men numi smatiken är min främsta intresse, trots au det sköna lockar på andr:1
avdelningar. Vi får niirmare följa vårt myntkabinens fortsalla ut veck ling mot en allt
mer hindersam trångboddhet. Trots dcna
hllr en relativt hög utstiillningsvcrksamhct
kunnat omviunas. Den sidan vi ll SNF och
KMK: s Vänner al ltid ha mycket av!
Vi får veta mer om sparbankernas imresse fOrK MKs lokalfrågaoch KMKsiindradc
ställning i fi)rhållande till de lokala mynt kabineucn. För SNFs lokala grupper är det
angeläget. au sistniimnda sida av KMK.~
verksamhet r.tr en stort utry mme. kanske
med stiftelsernas stöd.
Dc numismatiska stiftelsernas insatser i
olika hänseenden lovordas både bild- och
textrnässigt. Må de ej fort rönas!
NUF
Nywgiming
l serien Die Riuerkreuurtl;:er da Dellisehen HNrmracht (Franz Thomas och

Gunter Wegmann. Biblio-Verlag) har del
IV - Die U-Boot-Waffe. Band l : A - 1. ut kommit. Prospekt kan erhållas hos Bund
DeuLscher Ordenssammler e.V. genom
dess expedition. c/o Sauer. Postfach 23.
D-6497 Steinau. BDOS meddelar. an ordenstidskriften INFO ej längre är officiellt
organ fOrdena och FDOM (Frcundes- und
Förderkreis Dcutsches Ordensmuscum
e .V.).
L. P-11
Christian Hamr in & Jan L. Hyllcngrcn.
Svensk myntfö rteckning Del/, Bernadotte·
dynastin 1818- 1988 med värderingspriser.

Stockholm 1988, 459 s. ISB N 91-2201288-5.
Boken ger en värdefullt till skoll till den nu mismatisk:• lilleraturen och är en utmiirkt
uppslagsverk fOr både erll1rna och nyu
samlare.
l bokens inledning finns upptaget olika
begreppsfOrklaringar. vilka speciellt fiir
nytillkomna samlare utgör en bra sän an
komma in i numi smatikens värld. Varje regentavsnin börjar med en kon hi storik om
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del s monarken dels om mynten under denna period. Eftersom myntboken i riklig utsträckni ng tar upp och behandlar olika
myntvarianter är den en bm källa till ål!
stämma av eller fOrbättra sina kunskaper.
Tveksam är dock prissänningen fi)r olika
myntkvaliteter. dels därfOr att boken är ett
uppslagsverk snar.lre än en priskatalog.
dels därfOr an priserna fOrändras relati\'1
snabbt på marknaden. Det borde räcka
med an ange en ca-värde fOr kv OJ och k v l.
En intressant uppgift torde vara om
präglingsupplaga n med en ev. kornmentar
om myntets sällsynthet uppgavs.
Noteras bör. all 10 öre 1941 i Ni ej utgör
lagligt betalningsmedel. då myntet saknar
mynt mästarmärke.
Provmynten under GV perioden 19091920. järnmynten 1916, 50 öre 1920. 2 kr
1919 m m kom au pr'.iglas i minst 4 exemplar men förmodl igen upp mot eu tiotal ex.
Dokumentationen härom ä r dålig men
finns for järnmynten 1916 i Myntkontakt
dec. 1982.
Provmynten kan vara svårJ au prissäua.
då endast en litet antal samlare har intresse
härför.
Med någon mindre anmärkning mot
Christi an Hamrin- Jan L. Hyllengrens
bok om Bernadonc-dynastins mynt linner
jag den intressan t och bedömer den som eu
värdefull t verk av hög klass.
Torbjörn Lind
MEDUSA . nr l 1989. Utgiven av Fö reningen fOr en svensk antiktidsk rift. ISSN

0349-456X. 25 kr/nr.
Även dcna nummer har numismatiskt
inslag.
Mynt används som bevismaterial i aniklar om orgeln under antiken och om utplånaodet av en ari stokmti.
Bertil Falk bcräuar i Arkeologisk fest·
stämning i romamas Britamrien om an
"Storbritanniens arkeologer. inte minst de
som är verksamma i London, har haft en
riktig gr'.ivarfesl under 1988''. Ur hans arti kel vi ll jag citera fOijande avsniu: '' l Chester. där det finns en amfiteater, som till
hälften är synlig, funderar man just nu på
au gräva fram den andr.t halvan. Med dessa
lämningar som utgångspunkt har man sedan tiinkt rekonstruera vad man kallar 'Deva Roman Centre·. Dena turistcentrum,
liir det är vad del hela handlar om, ska befolkas med människor i romerska kläder
som betjiinar besökare med romersk mat
och säljer souvenirer. Betalningsmedlet inom anläggningen ska vam romerska mynt.
Anläggningen har redan betecknats som en
romerskt Disneyland av belackare."
"Men det har gjorts andra faseinemode
fynd. Eller vad sägs om den romerska
falskmyntarverkstad som falskmyntade får
fullt i London för 1800 år sedan. Inte långt

från muren (den av romarna kring London
byggda) stöue arkeologerna denna givande
vår på keramiska gjutformar fOr gjutning av
mynt. JOO gjutformar! Här kan man tala om
massproduktion."
"Eftersom romerska mynt slogs och inte
göts är det helt klan au det handlar om en
forfa lskarvcrkstad av stom mån. Mynten
som forfalskades ii r daterade från året 220
efter Kristus. Det v-.tr denaren som fal skmyntarna gav sig på. En fa lskmyntare som
upptäcktes skickades antingen till gruvorna
eller också blev han korsfäst."
Falk redovisar även en uppgift. som bör
vara av intresse för gemene man. niimligcn
all Hadrianus in.~pircmdcs 1ill sin mur i
norra England av den som partherna hade
uppfOn efter kinesi skt mönster.
NUF
Lars O. Lagerq•·ist och la11 Wiselr11: Stotsbud;::ete/1 wull'r 400 år. Några glimtar ur
rikets jinanse1: Myntkabincuets kata log nr

25. Stockholm
91-7192-754-9.

1989.

28

s. ISBN

Samtidigt som statsbudg~t förslagct for
budgetåret 1989/90 presenterades Rir riksdagen öppnade KMK påpassligt i riksdagshuset en utställning med rubricerade titel.
Katalogen fOr utställningen iir verk ligt
instruktivt uppl agd och bör diirigcnom
myckel viii lämpa sig som underlag for skolors och studiegruppers studium av ~!atlig
ekonomi. Den iircu fint kompi lat med uppgifter som annars inte iir läua au plocka
fram. De många fiirgillustrationcrna är särskilt ti lltalande. De bör diirfOr undcrläua
fOr våra, på svan-vin tryck rimligen tröua
riksdagsledamöter au inpriintn lite ekonomiska kunskaper. fOrhoppningsvi s till
medborgarnas båtnad.
Synd au min upplaga av katalogen. som
verkligen är en "pari:!" i den l:'Inga katalogserien. har vissa tryckfel.
NUF

"Mina hundar skall bära mina hal sband"
Hi r en briuisk monark ha deklarerat. d:\ han

forbjöd sina undersåtar au ta emot utländska ordensdekorationer. l Sverige ä r det som
bekant precis tviirtom. En svensk medborgare får sedan 1974 inte komrna i åtnjutande
av sin statschefs nådevedermälen i form av
en orden. Sådan kan duremot tilldelas utländsk medborgare eller statslös person
som är bosall utom riket. Intet hindrar heller svensk medbo rgare från nu ta emot och
bäm utliindsk ordensdekoration. eller
svenska belöningstecken som inte har karaklär av orden. Deua av jiimlikhetsmillimetri och avundsj uka dikterade arrangemang är cu stolt unikum i viirldshistoricn.
De svenska ordnarna utdelades tidiga re
enligt strikta och offentligt redovisade regler. De tröslpriser som nu utdelas till de egna medborgarna i form av medaljer sak nar
i stor utsträckning säviii publikt redovisade
kriterier som internationell prestige. Alltjämt anses dock. inte bara i världen i övrigt
utan t o m i Sverige. au vissa viisent ligen

internationella regler böra gälla f<ir när, var
och hur man skall bära ordnar och medaljer. Kanske kan det betraktas som en eso·
terisk vetenskap. För många innehavare
torde dock en auktoritativ handledni ng vara av ston värde.
Tidigare litteratur är svåråtkomlig och
delvis föråldrad. Nyligen haremellcnid utkommit en koncis och sakkunnig sammanställning i ämnet, S1•enska ordnar och medaljer (Atlantis. Stockholm 1987. capris
200 kr inb.) av f d ceremonimästaren och
generalmajoren Fredrik UJ11Y.'nhielm, v ordenskansler vid Kungl Maj:ts Orden. Material till verket har också lämnats av den
inte minst för Svensk numismatisk tid·
skrifts läsare välkände skriftställaren Leif
Påhlsson i Göteborg.
l kona avsnitt redogör Löwcnhielm fi.ir
ordensväsendets uppkomst och utveckling.
från korstågens andliga riddarordnar till
dagens belöni ngs tecken. På sa mma sätt behandlas det i tiden senare medalj väsendet.
Ordens- och medaljväsendet i Sverige, historiskt och efler det fatala åretl974, belyses
mera utförligt och med ett fOrntimligt bild·
material. Direktiv ges fi.ir bärande av ord·
nar och medaljer av olika slag- även halv·
officiella svenska utmärkelsetecke n med
en föneckning över viktigare sådana. En
lista över förkortningar för svenska och utländska ordnar kompletterar materialet.
Som antytts tar Sw!llska ordnar oclr medaljerutan att ha officiell prägel likviii betraktas som auktoritativ. Som sådan motsvarar
verket högt ställda krav. Några rnndanteck·
ningar kan dock göras.
När det gäller utländska ordnar är det naturligtvis mycket svån att antingen göra en
helt komplett fOneckning eller ett rcpre·
sentativt urval av i dagens läge aktuella ut·
märkelsetecken. Skall man ta med äldre
dekorationer. so m kanske bara har någon
enstaka svensk recipient. typ Furstliga Hohenzollernska husorden? Hur skall man i
en ständigt fOrändcrlig värld vara siiker på
att ett urval verkligen motsvarar dagens si·
tuation i vederbörande land? Var skall man
dra gränsen för att inte i onödan belasta
framställningen? Fältet är öppet fOr individuella bedömanden.
Av närliggande skäl su knur anmalaren
for sin del t ex Colombiansk:~ San Carlosorden. som i ökad utstr'.ickning har börjat
utdelas i stället för eller vid sidan om den
orden som man alltjämt - även i fOrevarande verk - envisas med att på svenska
kalla Boya~:iorden. Den heter Boyadorden
efter slaget 1819 vid en on med samrna
namn. Bokstaven <; med diakritisk cedilj
existerar överhuvudtaget inte i spa nska
språket. Se min anikel i Myntkontakt
1985:1 , s 17.
Efter samråd med utrikcsdepancmentcts
protokoll har ordensnamnet hittills fOrkortaL~ Co!SCO. Hos Löwenhichn överensstämmer detta inte med förkonningen
MonS:tCO fOr Monaeos S:t Carlos Orden.
Under Iran saknar ma n Taj- eller Iranska
Kronorden (JranKrO: Svensk Numismatisk Tidskrift 1986:2, s 36). Den utdelades

tämJigen flitigt under de senareåren av s ha·
hens regeringstid, också till flera svenska
medborgare.
För den nuvarande regimen i Rumänien
upptas två ordnar: "Stjärnorden" respektive "23 augusti". Däremot inte ' 'Tudor Vladimircscu" (RumTVO; Myntkontakt
1984:7. s 186), som i praktiken torde vara
den enda som tilldelas utländska medbor·
gare and ra än statschefer.
Ytterligare en förkonningsfråga. Löwenhielm begagnar för vad han kallar "Elfcnbenskustens fortjänstorden" ElfFO. Sedan
den tillkorn 1960 har man vanligen skrivi t
ElfkNfO som beteckni ng för " Elfenbens·
kustens Nationalfönjänstorden" (Svensk
Numismatisk Tidskrift 1986:1, s 12). Detta
i analogi med FrNfO för Franska Nationalförtjänstorden.
Enligt texten till Elfenbenskustens Jag
60-403 den lO december 1960 är emellertid
den franska benämningen "l'Ordre National de Ja Republique de Cöte d'lvoire".
Svensk översättning borde alltså vara Elfenbenskustens Nationalorden, inte Förtjä nstorden eller NationalfOnjänstorden.
Den korrekta förkonningen borde då bl i
ElfNO eller ElfkNO och inte något av de
båda andra alternativen. Då denna dekoration numera inte är helt ovanlig i Sverige.
bör man kanske revidera tidigare bruk.
Till sist ett ånal. På s 27 anges för Nordstjärneorden, att insignierna fram till år
1875 bars i ett svan band. Året bör rimligen
vara 1975.
Vad här har sagts rör givetvis barn bagateller i ett större sammanhang. På intet sätt
kan det inverka på det generella omdömet
om Svenska ordnar och medalier: Ett
högklassigt verk som varmt kan rekommenderas till alla intresserade.
Hans E Sköld
Åke Hyensrrand (med bidrag av Anders
Carlsson): Socknar och stensrugor - om
det tidiga Gotland. Stockholrn Archaeolo-

gical Reports nr 22. 1989. 144 s. ISSN
0340-4640.
Boken handlar om den tidiga territoriella
indelningen av Gotland. Den inleds med ett
kapitel om vad Gotlandsforskningen hittills
presterat och f n arbetar med. Därefter presenteras det material som varit utgång·
spunkt för den analys och tolkning av ske·
endet. som författarna framlägger. Hit bör
främst de historiska källorna, skattfynden.
bildstenarna. fornborgarna. onnamnen.
hamnarna och kyrkorna. men även hittills
framlagda tolkningsförslag och uppgifter
ur den rnarkdatabas, som är en praktisk till·
lämpning av modern datamaskinkanogrn·
fi. De olika grupperna redovisas på ett så
instruktivt sätt att framställningen blir
mycket givande även för en lekman. För en
numismatiskt intresserad är det uppmuntrande att få ännu ett bevis på numismatikens tvärvetenskapliga be tydelse.
Hycnstrand framlägger härefter, med utgångspunkt i medeltidens 94 socknar, si tt
simulationsforslag till Gotlands indelning i

12 primiirhundarcn. van och ett omfattande 8 socknar, därfor att antalet 12 förekommer i både Gutalagen och Gutasagan. För
en fastlandstJo är det en mycket rangsiande
och givande läsning att följa författaren i
hans sätt att testa sitt forslag mot gårdsantal. socken- och gårdsnamn, gravfynd, sil·
verskatter. runstenar. hamnar m m.
Författarna för även in i bilden spridningen över hela Gotland av gårdsnamnet
Stenstugu, som ger underlag för en indelning i 24 hypotetiska Stenstugu-distrikt.
Förekomsten av namnet ' 'skulle kunna tyda
på en bakomliggande organi sation·· och på
en högre namngivningsnivå.
Ett särskilt kapitel ägnas forskningens
nuvarunde ståndpunkter om Visbys till·
bli ve! se.
Boken avslutas med kapitlet "Siutsats
och hypotes", vari författarna för Gotlands
del som grundmodell delat upp det långa
tidsskedet "i fyra stadier. vars gränser bestiimts av vissa arkeologiska och historiska
fakta":
stadium
stadium
stadium
stadium

l
Il
III
IV

550-600 - 800-850
800-850 - 1000
- 1100- 1150
1000efter ca 1150

Hycnstrand skriver inledningsvis: ''Ämnet har varit kän fö r många. Det kan därför
synas förmätet av en utomstående att ge sig
i kast med gotliindska förhållanden. Det
kan dock vara nyttigt för ett forskningsområde a't t bli granskat 'utifrån'." Det har
blivit en for en lekman mycket spännande
och givande läsning. Dess sammanfattning
av forskningsresultaten m m bör vara av
ston värde för olika forskningsområden.
NUF

Richard S. Yeoman
avled i höstas i en ålder av 84 år. Han
var länge den utanför USA kanske
mest kände numismatiske fOrfattaren
genom sina världen över nyttjade kataloger, A Guide Book of United States
Coins, A Catalog of Modem World
Coins. samt som sista verk Current
Coins of the World. Alla upplevde
många upplagor.
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ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖREN ING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista
tisdagen i varje månad utom decembe r. Auktion va rje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder forsta helgfria måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti). Apollogården vid Alnwäge n, Fagersta. Tid: kl 19.00.
Upplysningar: tel 0223-116 71.
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB har möten 19/ 9 Borlänge, 17/ 10 Falun. 14/ 11 Borlänge. 12112 Falun. Möteslokal Borl änge, biblioteket Borganäsviigcn. Falun. Krislincgården Krislinegatan 9- Il.
GÖTEBORG$ NUMISMATISKA FÖRENING håller möten med auktioner andra måndagen i månaden 18.45 i Traktören. Köpmansgallin 20. Studiecirklar i klubblokalen i
Schackspelets Hus, Haga Kyrkogata 3 (hpl Lilla Bcrgsgatan) 18.30. l : a månd. Pollcucr,
3:e torsd. Antik- och Medeltid, 4:c torseL översiktskurs. Scdclseklionen Engelbrekts·
gallin 71 sista tisd. 18.30. GNF. Box 5289.402 25 Göteborg. Uppl.: 031-52 14 29 (Birgit
Hahne-Eriksson, kontorstid 031-17 79 70 (Bo Nordcll). Anbud 031 - 13 31 41 (Anders
Falk). Pg 72 06 75-8.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara -salen kl 18.30 den första
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysningar: 035 - 12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i varje månad. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 - 221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad (utom
juni , juli och augusti) kl 19.00 i SE-Banken. Storgatan 17. Kalmar. Upplysningar: tel
0485 - 104 29. Auktioner varje gång.
KÄfRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten första helgfria onsdagen i varje månad
på restaurang Storstugan, Stortorget l, Katrineholm. Upplysningar: tel 0150 -210 45 el
151 00.
KRISTIANSTADORTENS NUMISMATISKA FÖREN ING har möten med auktion på
Hemgården. Norrtullsgallln 9, Kristiansllld. kl 18.30 15/9. 20/ 10. 171 11. 15/ 12. Listor
och upplysningar genom Ingvar Nilsson 044-713 28.
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har mynurä ff forsta tisdagen i jan. - april, sept. dec. Lokal: G. A. skolans matsal. S-järnviigsgallln, Sundsvall. Information om mynt,
värdering, auktion. lonericr. Köp och sälj. Tel. 060- 55 64 18. Il 35 03.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andm måndagen i varje månad på Pensionärsgården. V Trädgårdsgatan 57. Nyköping, kl 19. Upplysningar : tel 0155 - 134 29. 671 54.
128 41.
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammanträde med auktion i Folkels Hus,
Klippan , kl. 19.00, andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista tel.
0451 - 132 88.
NORRKÖPfNGS MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen ':'!Jrje
månad utom i maj - augusti, i Ektorps fritidsgard. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven
icke medlemmar iir välkomna. Beställ lisla på lel 011 - 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola , Rådhusgatan
33. Nässjö. Upplysningar: lel 0383 - 158 35 kl 07.00- 09.00.
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellcftcå har möten försila torsdagen i vdrje månad i
NY -huset. konferensrummet. Upplysningar: tel 0910 - 186 80.
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 forsta onsdagen i varje månad
(ej juli - augusti). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026-18 18 36.
MYNTKLUBBEN SKlLLING BANCO. Linköping har möten andra helgfria torsdagen
i varj e månad (utom maj- augusti). Huvudbibliotekel, Hunnebergsgatan 8. Linköping
i Lindblomsrummet l trupp kl 18.30-21.00. Årlige n anord nas en antik- och samlarmässa samt en resa till Frimynt i Hälsi ngborg. Upplysningar: tel 013-12 22 62.
SKÅNES NUMISM ATISKA FÖRE NING håller mören sista torsdagen i varje månad utom juni - augusti på IOGT, Kungsgatan 16A. Klubblokalen: Kungsgatan 38A, Malmö.
håller öppet varje tisdag kl 19 - 2 1 under september- maj. Auktioner 21/ 9. 19/ 10, 23 / 11.
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING (f.d. Skarnborgs numismatiska fOrening) har
möten med auktion de n 3/9. 1/ 10. 12/ 11 och 10/ 12. Lokal: Club Balder på Kulturhuset
Oden i Skövde kl 16.00. Upplysninga r: tcl 0500-808 50 (Thord Lund).
SÖDRA DALARNAs MYNTKLUBB sammant räde r fOrsta torsdagen efter den 15 i
varje månad kl 18.30 i Rembostoga n, ca 5 km norr om Avesta ut med riksvägen. Upplysningar: tel 0226-562 78 eller 0225- 131 52.
TRELLEBORGs MYNTSAMLARKL UBB har möte andra måndage n i månaden kl
18.30 i Södersläns Sparbanks samlingssal. C B Fri isgaran4 A , Trelleborg. På programmet
sl{tr auktioner. ftiredrag. loucri mm. Upplysningar: tcl 0410 - 345 44.

TÄU E MYNTKLUB O, Södenälje. har möte i Wendelas rum. biblioteket Luna, kl 19.00
den 12/9. 10110. 14/ 11. Klubben är arrangör för Målarkretsens årliga sammankomst den
30/9. Samling ulanför Saab Scania för besök i bil museet. Därefter föredrag och auktion
på Torekiillbergct ca 14.00. Upplysningar: tcl 0755-445 03 eller 135 08.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkabinen (utom 5112). lid: 19.00. 26/9 föredrag. 17110 auktion. 14/ 11 föredrag. 5112 julfest och fOrcdrng. Upplysningar: 018-14 97 Il.
VETLANDA NU MISMATISKA FÖREN ING har möte med auktion på Kulturhuset,
Storgalan 20. Vetl anda kl 19.15. Visning fr.\n kl 18.15. Upplysningar: te! 0383-158 35 kl
07.00- 09.00. Dutum ej meddelat.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstennr, hur möten andra måndagen i
varje månad utom j uni , juli och augusti. Föredrag och dyl fdljs av auktion. Servering.
Upplysningar: te! 0345- 112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen).
VÄRENDS NU MISMATISKA FÖRENING har möten med auktion kl 18.20 i Röda
Korsets lokal. Hovsgatan 11. Växjö, 19/9, 2/ 11, 7112. 8110 anordnas på Smålands museum Myntets dag med utställningar, besök av mynthandlare och fOredragav antikvarie
Elsa Lindberger. Stockholm, om "Vikingatida skattfynd- mynten vittnar i te.~t och bild
om politisk-ekonomisk makt och religiös tro:· Upplysningar: 0470-731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad januari - maj kl 19.00. Tingshusgränd 2. Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLU BB ha r möten på kafeterian. V:ll lby friluftsmuseum kl 19.00
forsta onsdagen i månaden. Närvarolaneri vid varje möte. Upplysni ngar: tel 021-757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO NUM ISMATISKA FÖRENING ha r möten med auktion Järntorgsgatan 3,
1989: 13/9, 11 / 10 och 22/ 11, kl 19.00. Upplysningar: te! 019- 13 52 13.

FÖRENINGAR
Dr John Kent gör succe
Direkt från sjukbädden kom dol.'lor John
Kent. f<irC.\Undare fOr mynt- och medaljkabinenet i Briti>h Mu~eum. till Göteborg
tisdagen 2/5 till sa mmans med sin fru Pat.
Efter några dagars sigluscei ng i Västergölland och Bohusiii n under ciceronskap av de
båda ordlOrandcnu i Göteborgs Numismatiska Förening vnr Kent nästan helt återställd, och levererade på söndagen en redogörelse fOr mynt;pridningcn från Rom och
penningckonomin; fr.unväxande västerut i
romarriket. Föredrogcl efterfoljdes av expenisering av medlemmamas medhavda
mynt. En del bc;vikna miner noterades.
när gamla kura mynt fick >in dom. Granskningarna tog förvånan~vän kon tid, men
så har ju också doktor Kent en otrolig erfurcnhel fr:ln skilda ftih. Fr:\gorna frän deltagarna i ~:unband med cxpeniseri ngen
fOronl eddc en hel liten lel.1ion om falskmyntningurnas tekniker och historia fram
till våm dagar.
Måndag kl 15 höll Kent en fOreläsning
infOr universitetsinstitutionen får antikens
kultur och samhälbliv om votn-myntningarna i Romarriket. varvid han förklarade
skillnaden mellan \'Ola( = tackoffer till gudarna) fOr gångna år och ny.t \'Ola fOr kommande femår..pcriod . Äntligen fick jag
klan för mig. \':lrflir en del \'Olamynt inte ii r
präglade 5:e eller lO:e året efter kejsarens
tronbestigni ngsår. Fiirklaringen är, au legionerna fOrviiniade \ig min'' en penningutdelning i ~mnb:tnd med \'()ta-firandet
varje fem:\rspcrir1d - även om regcmnde
kejsare inte hunn it regera i fem år.
"Föredraget g:tv ~v11r p:\ många av de f rå-

gor jag sjå lv sökt finna ~var på i litternturen
och mycket mer information dänill:' skriver Christer Bornö i brev till undertecknad.
18.30 ;mnmu dag- efter en halvtimmes
cxpenisering - bcr'.iundc John Kent fOr
GNFs ordi narie må nadsmöte om Briti sh
Muscum i allmiinhcl och dess myntkabinen i synnerhet. Christer Bornö: "Föredraget gav cu god inblick i hur myntsarnling:mla vuxit fr;m1, hur de forvaras och
hur arbetet kring dem är organiserat. Dr
Kent underströk. an museet och dess tjänstemän i får.. ta hand är till för an betjäna den
stora alhnänhctcn:·
Själv fann jag sär..kilt beränelsen om donator..kan S:1rn Brook. som på 1790-lalet
årligen skänkte nyutgivna mynt till mymkabinellel. tiinhärd. Nu löses många tvisterom U.S.A.:s fl.irsla mynt bäst genom all
gmn;ka hennes g.~vor till BM . Men samtiden ri ngakUide hennes donationer. Varfor
fortsiiiler inte vå ra ambassader vä rlden
över all dr! igen skicka myntsettill KMK '?~
Kl 19.45 samma kväll höll John Kent e11
tredje fOrcdrag: "M:aklcns portriiii fr:unstiillningar av härskare genom liderna
fr:ln allliken till modern tid:· Denna gång
var uuditorict profc~orer i Göteborgs Vetcnsk:~ps- och Villerhctssamhälle. Kent
gjorde typologiska indelningar: "Härskaren som ~ur i nårkonlakt med gudomen:·
"Fosterlandet:. fc.ir..V'.Jr:lre" etc. Bilderna
- huvud~akligcn hiimtade fr.jn mynt å~k:'td liggjordc p:\ c11 fånräffligt säntankegångarnn i fr:unställni nge n. Vilka skillnader ii r del egentligen mellan vår lids politiker och g:ingna ti ders härskare? Efter en
liin supc vidtng en int ressant deban. Slut-

!igen erhöll dr Kent forsta ex av den myntkopia (Göteborgsmynt från 1625, 2 öre
som klipping). som försäljes på den stora
sommarutställningen i Mässhallarna om
1600-talets Göteborg. Det var tydligt. an
fOredraget hade rönt stor uppskanning.
lisdag 9/ 5 kl 15 gästades arkeologiska
institutionen. "Sunon Hoo-båtgrnven (vid
Suffolks kust, nära lpswich) och dess datering" stod på programmet. Dr Kent har genom an sekvensordna mynten i fyndet kun nat datera graven till c. 625 c. Kr.
18.30 samma kväll höll John Kent den
kanske finaste fOreläsningen i sedelscktioncn: "Briuiska medaljer och mynt och
konstutveckl ingen under 1800- och 1900tal:· Cirkelledaren Sune Persson tolkade
klan och tydligt. På ett inträngande men
samtidigt enkelt säll belystes hur tidsandan
återspeglas i det numismatiska materialet.
Efter kaffepaus med åtföljande expcniseringar visade dr Kent skotska sedlar genom
tiderna och gav huvuddragen i den skolska penn inghistorien. Agneta Winqvist
tolk:tde fOrt riiffligt. Föredraget - speciellt
komponerat fOr sedelsektionen - belönades med kraftiga applåder. På bcgiiran vi sades bilderna från medalj fl.iredragcl en
gång till. The Keeper John Kent hyllades
vurm!. Alle Wohrm tolkade stämningen väl
då han överlämnade en Pommery av god
årgång.
f-ör all citera en nybliven medlem. Ulf
Gcrlach: "Det var tre \'erkligt givande dagar i denna fina miljö och i samvaro med
Göteborg> numismatiker samt att fä en sådant unikt tillfålle att träffa en så utomordemligl fromslående expen som dr John
Kent:·
En varmttack till Sven Svenssons stiftelse som möjliggjorde denna numismat iska
upplevelse!
Bengt liolme11
Dr Kent fortsalte sedan till Stockholm. där
h:m upprepade sitt Sunon Hoo-fOrcdrJg
på Stockholrns universitet (Arkeologiska
forskningslaboratoriet. professor Birgit
Arrheniu~) samt gästade Kungl. Myntkabineuct.
• DärfOr au de fän order aula betair fOr siu
"bc;vär" efter en taxa, som vida övcr,tigcr
Red.
Kungl. Mynt knbineltels anslag.

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken
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MYNTAUKTION
I STOCKHOLM
15/10- 1989
i SAFIR AB's lokaler, Biblioteksgatan 5
Ur innehållet:
UTLÄNDSKA MYNT SOM CIRKU LERAT l SVERIGE Bl. a.:
Edward Martyren: Penny, Stamford R i vacker kvalitet
SVENSKA MYNT
Gustav Vasa:
Johan & Karl:
Johan III:
Karl XI:
Karl Xlll:
Karl XIV Johan:

OCH MEDALJER Bl. a.:
Daler 1550, Svansjö R, Penning 1546 RRR
8 mark klipping 1568 R
1l 2 daler 1592 RR Praktexemplar
Riksdaler 1676 R
Kastmynt 1818 med jordglobRRR
Dukat 1840 R i hög kvalitet

EN TYPSAMLING SVENSKA SEDLAR Bl. a.:
Stockholms Banco: 10 Daler SM 1666 R
Sveriges Rikes Ständers Bank: 24 Daler kopparmynt 1745 UNIK
UTLÄNDSKA MYNT OCH MEDALJER SAMT NORSKA SEDLAR
FÖREMÅL MED ANKNYTNING T ILL OLYMPISKA SPEL

Den rikt illustrerade katalogen utkommer ca. 15/9 1989, och
erhålles mot inså'ttande av 50 kr. på Pg 888608-7

MYNT
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BOX 7049, BIBLIOTEKSGATAN 5
103 86 STOCKHOLM
TEL: 20 51 81, 20 60 52
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