Efter 1871 utvecklades 11tiringslivet i Tyska riket på ett explosionsartat stitt, ime minst tack vare det vtilorganiserade
bankvtisendet. Riksbanken i Berlin betraktades som ett sliken st6d for valutan.
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Ett axplock ur Stockholms spinnhus
ekonomiska historia

De mlirkliga
stockholmska spinnhuspol/ettema har
föranlett denna artikel.

Av Katarina Schoemer
År 1698 utfårdade Karl XII en förordning om att ett "Arbetz Rasp- och
spinnehus" skulle inrättas i Stockholm. Förordningen kallas allmänt
för "spinnhusstadgan" och ett av dess
officiella syften var att bekämpa lösdriveri och tiggeri. Enligt denna ursprungliga fOrordning skulle anstalten
inhysa "vanartige, så kvinns- som
manspersoner. oavsett de till lemmar
friske, eller icke så lytte och vanföre
äro, att de ej kunna göra något arbete,
endast av lättja och självsvåld slå sig
till tiggeri och under sken av fattigdom skyla sitt okynne samt allehanda
laster:· Ett annat skäl till att man inrättade ett spinnhus var att man behövde arbetskraft till manufakturindustrin. Samhällets behov av garn var
stort men det som producerades av
klädesfabrikernas spinnerskor räckte
inte till . Arm~n behövde uniformer
och vid speciella tillfållen behövdes
dessutom extra mycket gam som tex
till Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas
kröning 1751. Det var naturligtvis billigare för f.'!brikantema att fä sin uU
spunnen av f7tngar än av fria arbeterskor och spinnhushjonen kom således att med sitt arbete göra en sarnhällsekonomisk insats. Att samhället
var i stort behov av den här typen av
arbete gjorde man ingen hemlighet av.
l en instruktion från år 1724 heter det
att spinnhuset si.'Ulle sättas i gång "så
att icke månufakturistema, som dagligen bctarfvn spinnerskor Lill deras behöriga drift och fortsättande, genom
dröjsmålet måtte komma att lida:·
Det fanns liven tankar om en allmän
moralisk fOrbättring av det vanartiga
folket. Således heter det att spinnhuset skulle "bringa arrestanterna till
erkänsla af deras vanart och brott
samt förmå dem till gudsfruktan, arbetsrunhet, flit och dygd på det att de
vid återvinnandel af den förlorade friheten måtte blifva nyttiga medlemmar
i sanlhället:· Spinnhuset skuUe inhysa
"lättingar och tjenstlösa personer samt
lösaktiga qvinnor, fOr att med arbete
sysselsättas:• Tanken var alltså att
fångarna skulle av tjäna ett straff samtidigt som dc lärde sig arbeta.
År 1722 kunde planerna på arbets124

inrättningen förverkligas. Ett stenhus
med tillhörande tomt och tr'cidgård på
Långholmen köptes och inreddes till
lämpliga lokaler fOr bl a linberedning.
Däremot upprättades aldrig något
rasphus för män för "Raspandet af allehanda Brissilie Trä, som till Färgestoffer brukas:· vilket från början varit planerat. Själva arbetsorganisationen var uppbyggd enligt det för den
tiden typiska manufaktursystemet. En
fabrikant levererade råmaterialet tiH
spinnhuset mot viss betalning och fick
tillbaka det fårdiga garnet. En betydande del av ullen kom från Barnängens fabrik. Spinnhuset- som alltså var en kombinerad barnuppfostrings-, tvångsarbets- och straffanstalt
med uppgift att utgöra ett stöd för
den inhemska industrin - stod under
kommerskollegiets fOrvaltning.
Arbetet för de intagna bestod dels
i att skrubba, karda och spinna uH ,
dels av " lins beredande, häcklande
och spinnande, lämpat efter vars och
ens ålder och kraft.e r samt begångne
förbry telser:· Spånaden utfördes på
stora spinnrockar, sk långrockar, vid
vilka man var tvungen att arbeta ståc~·ie. Spinnerskan var ålagd en viss
mängd fårdigspunnen ull per vecka
för vilken hon fick mat och uppehälle
efter en best.ä md kostordning. För
eventuellt överarbete skulle hon betalas en marknadsmässig lön. Överarbete måste dock ha varit sällsynt då
det kvantum som ålåg var och en var
mer än nog.
Levnadsförhållandena för arrestanterna på Stockholms spinnhus var
mycket dåliga. Friska och sjuka vistades tillsammans, man arbetade och
sov i samma rum och för den som var
ung och frisk kunde arbetsdagen vara
femton timmar. Hur det I.'Unde vara
att sitta på spinnhus på 17(JO-talet har
skildrats litterärt av bl a Per Anders
Fogelström i Vllmmas bom: "När det
blev dags fOr middagsmålet, klockan
var då elva, flyttade kvinnorna i rummet sina pallar till de två bord som
fanns. Tre fatlag placerade sig vid det
större bordet och två vid det mindre.
En vakt kom med trätallrikar och skedar och en annan med en bricka med

mat för varje lag"... ''l så fall hade
man väl lyckats med sin uppgift på
Spinnhuset. Då hade man, som vaktknekten spått, med karbasens hjälp
slagit latmasken och liderligheten ur
henne och gjort henne till en arbetsam
och nyttig människa. En som varken
protesterade eHer fOrsökte smita utan
tyst och tåligt slet ut sig i herramas
tjänst:'
Spinnhuset befann sig gång på gång
i akut ekonomisk kris. Från början
var det tänkt att verksamheten skulle
kunna finansiera sig själv. Detta visade sig emellertid omöjligt. Underhållskostnaderna för ett hjon översteg
arbetsförtjänsten för samma hjon.
Dessutom framkom vid en boutredning efter en av föreståndarna att
denne hade använt spinnhusmedel för
egna ändamål . Spinnhuset tvingades
låna pengar så att man år 1736 var
uppe i en skuld på l2.000 daler kopP.armynt hos Ri ksens ständers bank.
Aven på andra håll lånades pengar så
att den totala skulden uppgick till ca
30.000 daler kopparmynt. Avbetalningar på dessa lån fick man dras med
länge. För att förbättra ekonomin
framlades under årens lopp flera förslag till omorganisation. AHa dessa
förslag gick ut på att öka produktionen
och minska utgifterna. Det var maten
som kostade mest och på 1740-talet
upprättade spinnhusinspektorn Carl
Magnus Levin ett förslag till ny spisordning. Denna innebar en klar fdrsämring av levnadsförhållandena för
hjonen men enligt Levin var det ett
medel att hindra dem från att sälja
eller byta bort husets mat mot brannvin samt en uppmuntran att arbeta flitigare. Förslaget innebar att P.lngarnas
matranson halverades! Den dagliga
portionen skulle bestå av ett skålpund
bröd, ett stop svagdricka och 3 ~ 4
kvarters mått varm mat. l stället för
den uteslutna maten si.'UIIe fångama
ta lintyg, ett par svenska skor och en
kontant summa pengar (!), för vilka
de själva skulle skaffa sig frukost och
kvällsmat. r detta förslag ingick också att ett marketenteri fOr cnkelöl och
skorpor skulle inrättas i spinnhuset.
Genom att längarna själva fick för-
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Kungliga myntkabinellet har i sina
samlingar ett antal papperspolleuer
från Stockholms spinnhus. Dessa är
utförda på 1760-talet i en för ändamålet ovanligt elegant stil. Texten på polletterna lyder: PolJet No l Går och
gäller innom l Stockholms Spinnhus,
såsom l contant for Halft öre Koppar!!! l säger 1/2 öre Kopp!!!. De motsvarar valörerna 112 öre km, l öre km,
2 öre km, 5 öre km, 6 öre kn1, 7 öre
km, 16 öre km, 24 öre km, l daler km.
Polletterna är oanvända och har förmodligen ingått i ett av de många förslag till forändrad spisordning som
gjordes under 1700-talet. Då och då
förekommer de också på auktioner
och i enskilda samlingar. Pollettsystemet torde dock aldrig ha införtS vid
Stockho1ms spinnhus. Tanken kan ha
varit att fångama skulle fä polleuer i
stället for pengar som lön for siu arbete. Polletterna skulle de sedan kunna byta mot varor i spinnhusets marketenteri. Med tanke på spinnhusets
ständiga ekonomiska kris verkar detta
ganska rimligt. Man hade ju också
tidvis problem med att fångarna med
vaktemas hjälp bytte till sig otillåtet
brännvin.
År 1808 inordnades spinnhuset under stadens fattigvårdsstyrelse, bytte
namn till "korrektionshuset" och inhyste tvåhundra hjon. En spiinnande
episod i spinnhusets historia iir den
unga adelsdamen Magdalena Rudenschölds vistelse på anstalten. Hon
dömdes år 1794 får konspirationer
mot kungahuset. Straffet var insåuande på spinnhuset - men det är en
helt annan historia!

Uuerawr:
Matordning frtln 1741.

Fant, C FM, Långholmen. Nordisk Familjebok. Stockholm 19U.

tjäna sitt levebröd ansåg man att de
skulle arbeta bättre, eller som spinnhusinspektoren Levin uttryckte det:
"ty kärleken till penningar lärer ofelbart göra folket villigare och flitigare
att arbeta:' På 1770-talet lades mathållningen ut på entreprenad, vilket
innebar om möjligt ännu sämre furhållanden . Fångarna skulle, får att
höja produktionen, fä en marknadsmässig spinnarlön och själva bestå
kosten i spinnhusets eget marketenteri, som år 1772 inräuades och drevs
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av mångsysslaren Magnus Benedictus.
Vid en inspektion av kommerskollegiet samma år fann man att "fangarna
av vanmakt inte orkade arbeta, gossarna var fOga bättre än nakna och
fulla med ohyra:· Hjonen klagade på
skämd mat, drickat kostade olika vid
olika tillfållen och brödkakorna blev
allt mindre. Efter bara något år tvingades man tillåta längarna att köpa mat
av vem som helst och år 1775 var det
dags for en ny spisordning, liknande
den som råu tidigare.

Fcrlin, P R, Stockholms stad i juridiskt,
administrativt, statistiskt och borgerligt
lrdnseende. Stockholm 1858.
Fogc1ström. P A, Vä\·amas bam. Stoc kholm t986.
Lindwall, L, Magdalena RitdenschOid.
Stockholm 1917.
Muller, J, Fauigtdrden i Stocklwlm. Stockholm 1906.
Nathorst-Böös, E & Lagerqvist LO, Nu mi smatiska notiser i en reseskildring frnn
1760-talet. Myntkontakt 1982 :4 - 5.
Rudstedt, G, Långholmen. Lund 1972.
Stiemman, A von, Samling av Kong/. bref
mm. Stockholm 1766.

Leonhard Posch
Av 1110m Braunerhielm

Leonhard Posch. Sjlllvporrrlltt, tenn , 86,7

mm. 1815, Berlin. Efter Hintze, plansch
nr 47. s 30, serie VI: 146. Skala l : 2.

Posch var tyrolare och föddes i Haasberg i Zillerthal i Österrike som son
till mjölnaren Heinrich Posch den 7
november 1750. Sexton år gammal
kom han i lära· hos bildhuggaren J B
Hagenauer i Salzburg och följde med
denne som medhjälpare till Wien
1774. Där väckte han ingen mindre
än kejsarinnan Maria Theresias uppmärksamhet och tillsammans med
Hagenauer utfOrde han statyerna till
både slottet och parken vid Schönbrunn. Efter att ha drabbats av en svår
sjukdom (stenlunga?) var han tvungen
att sluta med bildhuggeri och större
skulptumrbeten går ej heller au påvisa
efter den här tiden. l stället kom Posch
att intressera sig för vaxpoussering och
portr'.ittframställningar. Ett annat område den fd bildhuggaren ägnade sig
åt, tillsammans med en herr Barsch,
var marionetteat.er av så kallat optisktmekaniskt slag med rörliga v-axfigurer.
Snart vann han med sina vaxporträtt
det kejserliga hovet.s och societ.et.ens
bevågenhet i Wien. Ett tidigt exempel
på hans konst från den här perioden
i hans liv (omkr 1789) är ett porträtt
av ungdomsvännen, tonsättaren W A
Mozart (1756- 1791). Originalet, en
vaxrelief. är uppenbarligen identisk
med det som. sedan andm världskriget, varit försvunnet från Salzburgs
Mozartmuseum (Pyke s 114). Den här
nedan avbildade portränmedaljen går
under dubbelbeteckningen Mozart/

Moreau (den franske generalen J
Victor Moreau 1763 -1813) och tillkomståret anses vara från omkring
1806 och inte från omkring 1789
(Hint.ze s 102, 70, nr3). Huruvida det
är Mozart eller inte har Hint.ze ingen
bestämd uppfattning om eller ens om
den kan tillskrivas Posch. Att detta
skulle k'llnna vara en Posch torde inte
vara någon omöjlighet och då ett exempel på hans tidiga, litet vekare maner. Men en attribuering till Mozart,
vare sig postumt eller i övrigt, torde
ej vara riktig. Åtsidans fysionomi, näsan, pannan, hårfästet mm kan ingalunda någonsi n bli mozaruka och att
den skulle kunna föreställa Wolfgang
Amadeus i unga år måste få anses
helt uteslutet. En attribuering på rent
fysionomiska grunder till en ung Moreau - inskriptionens frånsida lyder
MO-REAU - skulle stämma bättre
överens med verkligheten, men då givetvis inte till så sent som 1806 (Moreau var då 43 år), utan snarare till

tidigt 1790-taJ. Mannen på porträttmedaljen är på sin höjd några och 30,
fOrvisso kanske ä:1nu yngre.
Posch gjorde även en studieresa till
Italien mellan åren 1793 -1795, där
han framför allt var verksam i Neapel.
Efter vistelsen i Neapel återvände han
lill Wien.
År 1803 flyttade Posch på grund av
försämrade inkomster till Hamburg i
Tyskland och 1804 slog han sig ned i
Berlin. I den preussiska huvudstaden
arbetade han för den kungliga familjen. Efter Napoleons intagande av
Berlin 1806 fick Posch på grund av
si u rykte som förnämlig porträttör efter levande modell inte bara den franske kejsaren utan också många av hans
officerare som kunder. Förmodligen
var det nu han gjorde den store "Voleur a la suitc dc la Grande Armce"
(Lehnert , H. u. Kiihlwein, C.v., 1907),
generalinspektörcn, m m för de fmnska museerna Vivian Dcnons bekantskap. Dcnon skulle senare bli Poschs

J V Moreau.jronsk gent!rol. Efter Nordisk
Familjebok. v 18. Sth/111 1913. Skola l: l .

Mort!au, IJI'tm bml!mnd Mown. Ttnn, 85
mm. c J806 ? (1790 - 93). Eftu Hinru,
plansch 70, nr 3. Skala l: 2.

W A Mo:prr 1id 14 clf'l' 6/dt!r. Efru Nordisk
Familjebok, l' 18, Sthlm 1913. Skola J: J.

Mowrr i mannaclrm. Efter Nordisk Fa·
mi/jtbok, '' JB, Sthlm J9J3. Skokl J: J.

-

127

mecenat och det var antagligen han
som fick honom att 1810 bosätta sig i
Paris. I Paris fick Posch genom Denon
en rik kundkrets och han stannade i
fyra år. År 1814 fick han av chefen fOr
Berlins myntverk, svärsonen Gottfried Bernhard Loos, en uppmaning
an anträda återresan. Hans arbetsuppgift.er skulle bland annat bestå i au
undervisa de unga konstnärerna vid
Kungliga Myntverket, porslins- och
järnverksfabrikerna - för den senare
främst den kungliga hyttan i Gleiwitz
- i konsten att modellera porträtt.
Samma år fick Posch en kallelse att
bli medlem av Wienakademien, vilken han ej beaktade och 1816 tog han
som fullvärdig medlem säte i Berlinakademien. Leonhard Posch avled i
Berlin den 21 juni 1831 (Forrer, L, IV,
och Lehnert, H u. Kilhlewein, C. v. ,
1908, har den l juli som konstnärens
dödsdatum).
Förutom porträttbyster av berömda
män, som tex Napoleon 1814 (Napoleon var så förtjust i Posch som konstnär att han, trots de kaotiska förhållandena efter slaget vid Leipzig den
18, 19 oktober 1813, tog sig tid att sitta
för honom i januari 1814), Goethe 1814
och 1827 torde Poschs medaljproduktion omfatta ca 800 verk. Av dessa bör
omkring 150 gips- och vaxmodeUer
härröra från hans tid i Wien, medan
den övervägande delen givetvis torde
ha tillkommit under hans verksamhet
i Berl.in. Där hade han vistats under
två perioder, 1804 - 1810 och 18141831, dvs större delen av sitt yrkesverksamma liv och där hade ban dels
arbetat med ·au avporträttera samhällets alla ledande personligheter dels
med att skapa ett fullständigt persongalleri över den preussiska konungafamiljen. Efter hans modeller gjöts
fina kopior i järn vid den, som ovan
nämnts, kungliga hyttan i Gleiwitz. I
början massproducerc~des inte Poschs
fina vaxmodeller i järn. I stället utgavs
från gång till gång exemplar i gips,
vars dekorati va kvaliteter väl lämpade
sig för inredningskonsten omkring
sekelskiftet 1800. Först i och med att
järnet blev en symbol för befrielsekrigen började man gjuta Poschs modeller i järn i stor slm1a.
Efter att i yngre år ha arbetat i ett
litet vekare man~r. kom Posch, speciellt under sin sista tid 1814-1831 i
Berlin, att anamma en kraftfullare,
mer skarpskuren, uttrycksfull stil.
Denna Poschs egenartade stil fick
många imitatörer, som dock till allra
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största delen var andra rangens konstnärer. Poschs stora insats - bortsett rent allmänt från hans kvalitativ-c~
konstnärliga värde - måste ses mot
bakgrund av hans förmåga att återuppliva den ädla konsten att gjuta en
medalj. På så sätt blir han med en
metafor den överbryggande bropelaren, länken mellan hemlandets barocka medaljtraditioner och 1800-taIets store, franske förnyare av medaljkonsten, David d'Angers.

Posch - en estet
Leonbard Posch är en stor konstnär.
Som mogen konstnär är hans stil monumentalt klassicistisk. Han är vaxbossierare (han arbetade förnämligast
i rön och rosa vax), medaljör och bildhuggare. Poschs kännemärke, fr.imst
hans många modellerade porträttprofiler, karaktäriseras av en så stor genialisk uppfattningsförmåga av varje
modells särdrag att modellen inför
en betraktare förmår levandegöra en
känsla av perfekt harmoni, ett samspel mellan den inre och yttre fysionomin. Denna Poschs intuitiva känslighet och psykologiska skarpsinne att
besjäla sina modeller - en sammansmältning, vad som i modernt språkbruk brukar kallas en fusion av såväl
yttre som inre företräden - vittnar
om konstnärens djupa inlevelseförmåga och förståelse av den avporträtterade. Detta Poschs kännemärke tar honom att framstå som tämligen ensam
i sitt slag och gör i de allra flesta fall
att konstnärens osignerade arbeten
lätteligen låter sig identifiems.

Citatforteckning:
Berliner Miinzbliittcr, N.F. 2, 1907. s 614619 av Lehnert, H och Kiihlewein. c.v.,
Berlin 1908.
Forrer, L. "Biographical Dictionary of Me·
dal1ists:• vol rv. London 1909, s 669-673.
Hinll.e. E. "Gieiwitzer Eisenkunstguss:·
Breslau 1928.
Thieme, U und Bccker, F. "Allgemeines
Lexikon der Bildenden Kunstler von der
Antike bis zur Gegenwart:' vol XXVII,
Leipzig 1933, s 293.
Pyke, EJ. "A Biographical Dictonary of
Wax Modellers;· Oxford 1973, s IJ4.

Kungliga Myntkabinettet äger följande
av Leonhard Posch utförda arbeten :

UTLÄNDSKA

J.
Scharnhorst, Gerhard Johann David
(1755 - 1813), generallöjtnant. BrlJstbild,
\Yinster, signerad Posch F. c 1820, 116 mm,
190,29 g. Medaljong i svart patinerat jtirn
inom flJrgyl/d eklövskrans. N M. (Nat Mus)
invnr 1071. KMK invnr 20704: 141. Hirm;e,
s 103, plansch 73: 7. Skala J: 2.
\'011

2.

3.

4.

Ludvig XVIII (1755 - 1824), konung av
Fmnkrike. Portrtitl, /z(Jger profil, otydligt
signerat/ Pose/r, wan dna/, men daterbar
ti/11814. Jfr medalj i brons, signemd And·
rieu, B den 4 j uni 1814 och Himu. neda11.
77 mm, 82.65 g. Medalj i swm patinemt
järn. KMK utan invnr. Hinru. I'Oriantti/1
s 27. nr III och liktydig m~d dllr jlJijand~
citaJ, enllr k.dnd av Hin/U bam i gipsavgjutning: " U!? iler gibt es noch e in ande·
res, nu r in Gipsabgassen nachgewiesenes
Modell. aufdem das Brostbild nnclr reellts
ersclreim." Skala J: 2.

von Hellig, Carl Go11jried (1765 - 1844),
svensk-preussisk genera/flllll)'llmastare.
Portrtill, Mger profil, signerad Pose/r F
1814. i nederkalllen " MINERVA f/JELP"
dsyftande von Helvigs mlsprdk. 89mm.
62.27 g. Medalj i SI'On patinerot jam.
KMK invnr 100087. Ej upptagen i Hintu .
IVISelm, J, SNT (SI'etiSk Nrunismarisk 7id·
skrift) nr 7. 1989. Skala J :2.

ljJTand, August Wilhelm (1759- /8/4). generaldirekttJr jlJr Berlins statsteater. Portriiu, lrtJger profil, signerad Pose/r F 1809,
94 mm , 94,93 g. Medalj i smn patinemt
jäm. KMK utan invnr. Hintu, s 33, serie
V/1:4. Skala 1:2.

5.

6.

7.

Wieland, Clrristoph Martin (1733 - 1813),
diktare. PortrtJ/1, vänster profil, osignemd
1809, 89 mm, 77.45 g. Medalj i svan pa·
tinerat jam. KMK invnr 7608:5. Himze,
s 33. Vl/:2. Skala 1:2.

Karsten, Dietrich Ludvig Gustav (1768 1810), statsrdd och ledare for preussiska
grov- och bergverksindustrin, minemlog.
Brostbild, vOnster, otydligt signerad /809.
88 mm, 81.61 g. Medalj i svan patinerat
jam. KMK invnr 8092. Hin/U, s 25. strit
V/:74. Skala 1:2.

Klaproth, Manin Heinrich (1743 - 1817),
medicinal- och sanitetsrdd, professor i
kemi vid Berlins universitet, kemist och
natmforskare. Brostbild, vanster, signerad
Posch F 1809, 87 mm, 75,15 g. Medalj i
svart patinerot jtJm. KMK invnr 7608.
Hintu. s 25, serie V/:75. Ska1a l :2.

-
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8.

9.

JO.

Hem1bsrt1dr, Sigisnumd Friedrich (1760 1833), lil'erscmirersråd och professor i kemi och famwci (/tlkemedelsberedning) i
Berlin. Briisrbild, lltJger, Ot)vlligr signerad
Posch F 1809, 85 mm , 60.10 g. Medalj i
svart patinerar jtlm. KMK invnr 7608.
Himze, s 25, serie V/ :76. Skala 1:2.

ll'Jnlienler, Johann Gottfrieli (1744-1803),
teolog. skriftställare och diktare, pd Goethes inrådan hovpredikant och överkonsismrialrdd från 1776 och från 1801 president
i tJverkonsistoriet i Weimar. Bröstbild, höger, osignerad, lttan årtal, enligt Himze
omkring 1822. 98 mm, 83,72 g. Medalj i
smrt patinerar järn. KMK invnr 7608.
Himze. s 32, serie VI: 181. Skala J: 2.

Örsted, lians Christian (1777- 1851),
dansk fysiker, professor. Brllsrbild, l 'linster, signerad Posc/1 F 1822 , 85 111111, 70,17 g.
Medalj i smrt patinerat }lim . KMK wan
itlVIIr. Ej upptagen i Himze. Skala l: 2.

SVENSKA
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Il.

12.

Cmse/1, Bemhanl lienrik (1775 - 1838).
musiker. Brllstbild, 1'{fnster, signenul Posch
F 1822, 88 mm, 62,61 g. Medalj i smrt
patinerar )lim. KMK invnr 6777:20. Ej
upptagen i Himze. Skala 1:2.

Hisinger, Willre/m (1766- 1852). bruk.\·
patron, kemist och minemlog. Brtisrbild,
höger. signerat! L Posch F 1827, 88 mm,
91.48 g. Medalj i gips, vitfigur mot bltl bot·
ten. brun glosad mm. KMK invnr 7608:3.
liim:e. s 33, srrie VI: /91. Skola l : 2.

13.

14.

15.

Galm, Johan Goulieb (1745 - 1818). kemist. BrtJstbild, /r(Jgtr. signerod Posch F.
mandna/, omkring 1822, 84 mm, 79.34 g.
Medalj i smn patirttrot jllm. KMK utan
invnr. Ej upptagen i Himu. Skala 1:2.

Ben.elius, J6ns Jacob (17i9-1848), kt·
mist, professor. friherre. BrtJstbild, \'l7ns·
ter, Pose/r F 18(22?), oldsligt dnal, ftJrmodligen 1822, jfr nedan Ben.elitlS nr 15.
86 111111, 54,88 g. Medalj i svart patine·
rot jtim. KMK tilliii invn r. Ej upptagen i
Himze. Skala l: 2.

Berzelius, J(Jns Jacob (1779-1848), kl'mist, professor. friherre. BrtJsrbild. \'dliSrer, signemd Pose/r F 1822. 89 mm. 74,09
g. Medalj i ponlin, \il figur mot b/d botten. KMK invnr 6786. Ej upptagen i
Himze. Skala J: 2.

Fotogrofiam•isningar:
Fig 1- 9. 11 - 13. 15. Bengt Lundberg, RJKf RAÄ-SHMM
Fig 10, 14. Gunnel Jansson, RIKf RAÄ·SHMM

============== ~ ==============
Olaus Petri och
fordomdags mynt
Sveriges fr'.imste kyrklige refonnator,
Olaus Petri (1493 -1552), har i sin
"Svenska krönika" lämnat uppgifter
om medeltida myntförhållanden. Först
en bakgrund. - Det enda mynt som
till en början präglades, var penningen, slagen i silver. Penningen ställdes i förhållande till viktsystemet l mark = 8 öre= 24 örtugar - men
efter v'.ixlande beräkningsgrunder, i
det att man i Svealand r'.iknade 8, och
i Götaland 16 penningar på örtugen.
Till en början bör väl, åtminstope i
princip, en mark silver ha motsvarats
av en mark penningar, men med tiden
försämrades myntens linvikt och halt,
och relationen mellan mark silver och
mark penningar fOrsköts alltsedan
llOO-talet mer och mer till penningmarkens nackdel. Olaus Petri ger i sin
krönika en i huvudsak fullt korrekt
redogörelse för dessa förhållanden:

Så skal man ock weta, at fordomdags war här litil mynt i landet, men
thet war gott silff mynt, så mykit th et
war, så at en lödig mark silff thet war
en mark pen inga, huilkit ock noogh
bewijsas kan med Sichluna mynt,
ther fyra små peninga halla itt halffi
qwintin sil fl ... • Så med tijdhen begynte myntet förwarras och settes
kapar ther til med och bleeff så åtskild at i myntet, at thet gambia kallades mark, öre ock ortugh i silff,
men thet som kapar war med vthi
kallades mark, öre eller ortugh, raknade eller talda. Tala och gambia
laghböker om dobbel mark, karlgilla
och köpgilla, och mark karlgil synes
haffua warit bettre än mark köpgil,
ja, mark karlgill kan tilewentyr haffua
warit mark silff och th et andra myntet haftuer kallas köpgilt.
Vid mitten av 1200- talet förhöll sig
tydligen silvermarken till penningmarken såsom l till2 ; en århundrade
senare hade differensen mellan de
båda värdeenheterna ytterligare ökats

och kunde anges genom relationen
1:5. För tryggande av silvertillgången
i och för myntningen, förelåg redan
under Magnus Erikssons tid en kunglig förordning, vilken förpliktade
främmande köpmän att vid förtullning av varor lämna en viss silvermängd till kungens mynthus.
Olaus Petri historiska skriverier
gillades inte av Gustav Vasa som också fr-amgångsrikt förhindrade tryckning. I Sverige kan man annars knappast tala om någon historieskrivni ng
fii re den "Svenska krönikan:· Här
tecknades vår historia fåre Gustav
Vasa på ett nyktert och relativt objektivt sätt, med en religiös syn på den
historiska utvecklingen.
/W

*Se N L Rasmusson, Myntkunskap och
Myntsamlande . .. .. , Numism. Medd.
XXVII (1933). s 120. En halv kvintin
(1,66 g) sindie vara någorlunda lagom för
ett sigtunamynt från Olof skötkonung, inu:
fyra. Möjligen har fOrkonningstecknet gällt
lod, inte kvintin (1/2 lod blir 6,58 g).
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Kejsarinnan som var medaljkonstnär
Av Ian Wisehn
Storfurst Paul Petrovitj (1754 - 1801)
hade just förlorat sin hustru Natalja
Alexejevna (tidigare prinsessan Viihelmina av Hessen-Darmstadt). som
avlidit i barnsäng, då hans mor Katarina D av Ryssland föreslog honom en
ny gemål. Paul svarade glatt: "Blond,
brunett, liten, stor?'' Paul ingick fåljaktligen ett nytt äktenskap, denna
gång 1776 med prinsessan Sofia Doroten av Wiirttemberg (1759 -1828),
liksom kejsarinnan född i Stettin.
Hennes blivande make Paul (Paul I,
1796 - 1801) var till sin läggning despotisk, oberäknelig, inkompetent och
behandlade sina underlydande alltfår
hårt. Många ansåg honom som helt
galen.
Den unga storfurstinnan, som i
Ryssland kallade sig Maria Feodorovna, var utrustad med alla egenskaper,
som gjorde henne till en förträfflig
hustru, hade fatt en solid uppfostran,
ägde älskvärda talanger, var liksom
svärmodem erotiskt intresserad. men
hade också några fel. Hennes sparsamhet, vilken växte till girighet,
smak får att lysa, lust får pomp och
ståt och får små hovintriger gjorde
henne knappast populär. Så länge
Katarina Il levde kunde Maria Feodorovna inte blanda sig i statsangelägenheterna. Sedan hennes make uppstigit på tronen eftersträvade hon en
politisk roll. Denna inblandning i
styret av Ryssland hjälpte knappast
Paul I, som 1801 blev mördad i sin
sängkammare av en grupp officerare.
Tillsammans var dock Paul och hans
gemål lyckliga och fick flera barn.
Även i konstnärligt hänseende har
Maria Feodorovna gjort sig känd hon var nämligen också grdvör och
medaljkonstnär. För sitt nöje. som en
hobby, började hon redan som storfurstinna gravera gemmer och medaljer. Som lärare hade hon bl a Carl
Leberecht (1749- 1827), som var anställd vid kejserliga myntet i S:t Petersburg som medalj- och gemgravör.
Många av hennes samtida berömde de
arbeten som hon utfårde. Visst hade
hon talang, men man far nog ändå
betrakta henne som en dilettant i medaljgravörens yrke.
Maria Feodorovna är främst känd
får medaljen över Alexander I (tig 3)
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l svensk ägo finns en medaljong i
keramik av Maria Feodorovna, som
fåreställer Katarina II som Minerva,
(tig 4) dvsden romerska gudinna som
vdr beskyddarinna får allt slags hantverk och konstskicklighet - främst
kvinnlig slöjd. Detta måste ha varit
ett motiv som intresserade den konstintresserade l.:ungliga artisten.
Av hennes bevarade arbeten finns
de flesta kvar i Sovjetunionen. När
det gäller en konstnär av kunglig börd
finns det alltid de som ifrågasätter om
hon verkligen gjort allt själv eller om
andra konstnärer hjälpt till vid utfårandeL Det är naturligtvis möjligt att
t ex Lcberecht gjorde det slutliga arbetet med hennes medaljer, men om
detta vet vi idag ingenting.
J. Storfurstinnan Maria Feodoroma av
Ryssland,ftidd Sofia Dorotea av IJflnrmr·
berg. Kopparstick utfon i Paris 1782 av
Casrors.
Reproforo: RIK-foto.

Liueratur:
med anledning av erövringen av Paris
1814. Denna medalj, som finns utförd
i guld, silver och brons, mäter 65
mm. Motiven till sina arbeten hittade
hon i sin närmaste omgivning, som
tex är fallet med medaljerna över
Katarina n (1789), Paul I (1801) och
Alexander I (1814). Hon utfårde även
självporträtt.

Bolz.emhal. H. Skizzen zur kmutgl'trlrirlrtl'
der modemen medai/len - arbeit (14291840). Berlin 1840. sid 325-326.
Forrcr, L, Biographical dicrionary of medallisrs. Vol II & III, London 1904 & 1907.
Thieme, U & Becker, F, Allgemeines le.tikon der bildenden kilnstler \'Ort der antike
bis Vtr gegemvart. Band 24, Leipzig 1930,
sid 91-92.

2. Maria Feo<loro~na, kejsarinna av Ryssland. Medalj utftJrd 1826 av greve Feodor Perrovitj
Tofsroy (1783- 1873) i hans (?) och ()~·enlragenmed bronsfllrg. Medaljen l/r agnad 50-årsminnet av Maria Feodoronzas giftennål med Pcml J. roto: Gabriel HildebraiUJ, RIK-foto.

3. Medalj ö1·er Alexander l. urjlJrd av Maria Feodoroma med anledning av erövringen a v Paris 1814.
Teckning hiimtad ur Forrers arbere 1904.
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4. Katarina Il som Minenn. Medaljong
urjlJrd av Maria FeoMro\lna. troligenfrån
1790-ta/er. Kemmik.
Foto: N l.Agergren. ATA.

5. Maria Feodorovna som linka. Mdlning
rzv G Dawe. Reprofoto: RIK-foro.
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En vaxpoussering
över Fredrik Ulrik
von Höpken
År 1895 överlämnades till Nordiska
museet en vaxpoussering över en ung
svensk adelsman. Givare var fru D
Adlercreutz (född von Knorring), som
var en bland många som ville satsa på
det nya rikstäckande museet. Vaxpousseringen, som mäter 12,3 cm i diameter, är utförd i vit vax och är inramad
i en enkel guldram. Bilden föreställer
greve Fredrik Ulrik von Höpken som
föddes 1745 i Stockholm (hovförsamlingen). Han kom aldrig an ta någon
befattning utan var fortfarande studerande då han avled 1766 på Fågelsta
i Salems socken, Södermanland. Den

unge greven hade emellertid en betydelsefull far - greve Anders Johan
von Höpkcn (1712-1789). Denne var
riksråd, president i kanslikollegium,
Kungl Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademiens förste preses 1786.
en av de aderton i Svenska akademien 1786. Den äldre von Höpken var
grundligt Hird och mycket vitter. Han
utarbetade 1753 planen till den av
drottning Lovisa Ulrika inrättade Vit·
terhetsakademicn. Över honom finns
flera pr'.iglade medaljer. bl a två av
Daniel Fehrman.
Vem har utfört vaxpousseringen?
Troligen är den gjord av medaljgravören Daniel Fehrman (1710 - 1780).
Endast ett fatal av Fehrman dä:s vaxpousseringar finns bevarade. alla utfOrda i vi t vax. Porträttet över Fredrik

Ulrik von Höpken är nog ett slutgiltigt
arbete. Det var säkert inte meningen
att det skulle bli någon medalj.
Idag räknar vi Daniel Fehrmans arbeten bland medaljkonstens främsta,
men hans samtida betraktade honom
med en viss nedlåtande överlägsenhet
och kritiserade gärna hans förmåga att
teckna. Fehrman, som var elev och
efterträdare till den store Johann Carl
Hedlinger, jämfördes alltid med sin
lärare - en jämförelse som måste utfalla ogynnsamt för Fehm1an. En modem betraktare måste dock beundra
porträttet över von Höpken för dess
elegans och suveränt framställda kläder. Är den möjligen beställd av familjen von Höpken. tiJI minne av en
för tidigt avliden son?

lilxpoussering över gre 1•e Fredrik U/rik I'On Hopketl. Bilden troligen 11tj0rd av medaljkonsmilren Daniel Felrrman. Ur Nordiska museets samlingar (im· nr 80084). Foto: ATA.
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MYNTNYTT
Finland
Det nya finska jubileumsmyntet
för ishockey- VM
Den 16 april utgavs eu 100 marks silvermynt med anledning av världsmästerskapen i ishockey i Åbo.
En bruten linje på åtsidan avbildar Åbo
s1ous kontur. På valörsidan ses en stiliserad målvakt i försvarsställning.
Myntet har utformats av skulptör Arto
Lappalainen. Bokstaven M hänvisar till
myntdirektör Raimo Makkonen. Legeringen är 830/ 1000 silver och 170/ 1000 koppar. Vik"ten är 24 gram och diametern 35
millimeter. Randen är slät. Upplagan är
150.000.
38 konstnärer deltog i tävlingen.
Aimo linkosa/mi

Åuida: Åbo slotts komur, SUOMI FINLAND 1991.
Frtlnsida: ishockey711ålvakt, JOO MK.

Norge
De nya norska mynten med kung Hantids
porträtt/namnchiffer förbereds som bäsl.
Under 1991 slås emellertid mynten från
kung O lavs regering och med samma årtal
så långt in på 1992 som är nödvändigt tills
de nya är färdiga. Den Kgl. Mynts präglingskonunill(! är i huvudsak klar med hur
mynten skall kornom all se ut. Tioöringen
konuner troligen all försvinna under 1993
(i Sverige sker detta som bekant 1992 och
samtidigt tar vi en ny 50-öring, sägs det).

Räknefråga
Bondgumman ville ha 12 styver för
sina smultron men grevinnan bjöd
bara 6 skiJlingar riksgälds (1854).
Vem forlorade?
Svar i ett senare nummer. Rätt svar
belönas med en utställningskatalog.

MEDALJNYTT
Medaljbelöning i USA

Nya Malta-orden

Den förnämsta belöningen i USA för medaljkonstnärer ä r American Numismatic
Socicty's J. Sranford Salws Medal. l år
har den tilldelat~ skulptören Eugene Daub
for "singular achievment in the art of the
medat:• Han har utfört arbeten för United
States Mint , Society of Medallists, American Mcdallic Sculptures Ass. m fl. Bl a
utförde han den originella medaljen till
FIDEM s kongress och utställning 1987
hos American Numismatic Association i
Colorado Springs. Medaljen till tOO-årsminnet av Statue of L iben y 1886-1986
fick han också utföra som vinnare i en
stor tävling.

Sign Peterborough i 77ze Daily Mail
(London) rapporterade den 27 okt 1990, all
en av republiken Malta instiftad ny
utmärkelse bär en slående likhet med den
brittiska S:t Mikaels- och S:t Georgsorden.
"Kommendörer och riddare, flertalet
därav diplomater, bliva säkerligen icke
behagade av bruket av deras egna blåa.
röda och blåa band för den nya maltesiska
Förtjänstorden;· citerar vidare The Heroldry Gazette. The official newsletter of the
Heraldry Society (London), New series
XXXIX, Mare.h 1991. s 4. - Gazetten
aviserar även en heraldisk kongress i
Carceres, Spanien, i september 1991 (jfr
SNTnr311991:50).
LP-n

Red.

Kungl Myntkabinettets
utställningskatalog
från 1986

''Guldskatten från
regalskeppet Kronan''
finns i ny upplaga.
Pris 36 kr +ev porto.
Tel. 08- 783 94 29

ORDENSNYTT

Over 25 Years we offer
Banknates of
the World Mostly first Glass
at fair price.
We se Il-bu y- trade.
Free Lists on request.

Köpes

NORAY AG

1/6 Riksdaler: 1773. 1774. 1783 RXE.
1809 (Karl XIII), 1815, 1817. 1828.
1/4 Riksdaler Specie: 1833.
1/8 Riksdaler Spetie: 1830, 1836. 1837.
1/16 Riksdaler Specie: 1849.
2 öre SM: 1755 (u. punkt efter årtal).
Vissa stampvarian. : 1746, 1757, 1758, 1765.
1 Skilling: 1812
(Likadana pilljädrar som 1814-1817).
1 Skilling Banco: 1853, 1854.
1/6 Skilling Banco: 1844/35 (Oskar 1).

Unter dem Walde
Ch-3932 Zeneggen VS
Switzertand

Smålandsvägen 20 • 611 56 Nyköping
Tel. 0155/69616 (18.00- 23.00)

Sten·Oiof Andersson
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Riksantikvarien i fara
Riksantikvarien och numismatikern
Bror Emil Hildebrand var den fOrste
av detta ämbete som flitigt reste runt i
landet. Han var också den fOrste som
krävde några semesterveckor varje år.
Helst reste han tillsammans med familjen till Gustavsberg invid Uddevalla på västi.."Usten. Vid denna anläggning kunde han njuta av bad och frisk
luft. Resorna kunde dock även innebära faror, något som vi fOrstår av ett
brev från Hildebrand till dansken C J
Thomsen den 20 september 1850:
Jag kan ej nog tacka Gud för det
beskydd jag rönt under mina sommarresor. Tre gånger var jag i ögonskenlig Jifsfara. Utför en brant backe
i Wermland skenade hästarna med
diligencen, på hvars tak jag satt. En
rask medpassagerare räddade oss
genom att rycka omkull hästarna
just i det ögonblickvivoro färdiga att
nedstörta i ett bråddjup. J Göteborg

nedstörtade jag på ett ångfartyg
genom en af besättningen oförsigtigt öppnad Jucka. Jag fick svåra stö·
tar och blessyrer, men kom utan
benbrott eller annat fördert från äfventyret. På hemvägen råkade jag
med de mina ut för en förfärlig storm
mellan Norrköping och Stockholm.
störtsjöar gingo ofta öfver oss och
genomblötte oss; mycket förderivades på fartyget; men vi kommo till
slut i lugn inom skären. Gud var Jof
att jag åter sitter oskadd med alla mina i det trefliga hemmet.
Om Hildebrand omkommit redan

1850 skulle han knappast ha räknats
som mer än en medelmåttig riksantikvarie. Hans stora medaljarbeten var
ännu oskrivna och arbetet med nya lokaler f<ir samlingarna låg fortfarande i
sin linda. Tack vare ödets nyck fick
Hildebrand ytterligare 30 år på sig au
ställa samlingarna i ordning och öka
i.ntresset f<ir de arkeologiska föremålen.
fW

Fynden från
Helgeandsholmen
I en tidningsnotis från omkring 18941895 finns följande uppgifter:
På Helgeandsholmen fann man i lördags vid på sjöbottnen verkställda
draggningar en blecklåda af hög ålder, hvilken, sedan den med möda öppnats, belans innehålla hvad
man skulle kunna kalla ett sibyllinskt
blad, nemligan ett pergament med
följande af alla tecken att döma mer
än två sekel gamla inskription:

Påå Helge Ands Hålme måå ey man
Huus och palatzer byggia
thy hauffuer man bygtther watn rann
tå hauffuer man bygt på löösan sandh,
the Huus ey långhe stånd he försann!
Watnet grauffuer med mächtigan hand
fast Menskjor troo sigh trygga.
Stor del av fynden från Helgeandsholmen samlades av antik.'Vitetshandlaren
Hagander.
Per Österlund

AUKT I ONSVERKET
S TOCKHOLM
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AUKTIONER
Rekordauktionen del 4
i Kristianstad
Klockan 14:50 den 16mars 1991 klubbade
Ingvar Nilsson bort det sista objektet ur
Karl-Erik Schmitz storslagna numismatiska samling. Därmed satte han punkt för
det mest omfattande myntsamlarprojektet
i modem tid som, med "obegränsade resurser:' tog sin början fOr drygt 15 år sedan. Denna fantastiska samling, som ju
innehållit Sture-marken och i stort seu
hela den samlingsbara svenska myntserien
from Gustav Vasa (utom plåtmynt men
med sedlar och polletter) har nu skingrats.
Att det varit eftertraktade samlarobjekt
vittnar de sedan hösten 1989 välbesökta
fyra auktionstill fållena i Ziirich och Kristianstad samt den totala omsättningen på
nästan 22 miljoner kronor.

Nya samlare
Den sista delauktionen, i Kristianstad ,
omfattade resterande mindre dyrbart material, överlag i normaU·valiteter
..
för respektive period men "förgyllt" med en del
roliga och rara varianter. Den i likhet med
del 3 stencilerade auktionsförteckningen
innehöll också ett mindre antal modemare
objekt, främst sedlar som ej nådde de relativt höga minimipriserna i Zurich (del 2),
men som nu skulle säljas till bästa anbud.
Villkoren varaUtså ytterst gynnsamma och
samlarna hörsammade verkligen kaUelsen.
Lila förra delauktionen kom samlarna från
såväl Norrland, västkusten, mellansverige
och naturligtvis, nästan manstarkt från
Skåne. Glädjande nog väckte auktionen
också intresse hos nya, blivande samlare
och arrangerande Kristianstadortens Numismatiska Förening kunde räkna in en
flertal nya medlemmar. En stort antal brevanbud vittnade om engagemang även bland
frånvarande samlande medlemmar.

1500-talet
Tio Gustav Vasa Svartsjö-dalrar utgjorde
det mest minnesvärda bland detta sekels
utbud. Normalt är dessa präglingar mer
eller mindre skadade genom uppgraveringar, förgyllning eller med spår av hängöglor eller infattningar. Auktionsexemplaren
utgjorde med få undantag dalrar i sådant
skick och såldes för mellan 2300 och
6400 kronor. Några oskadade norrnalslitna, ganska vackra dalrar betalades med
mellan 4000 och 6000 kronor. Stockholmsdalem 1559 med den åldrade Gustav
i långskägg hade små hängspår men betalades ändå med 7200 kronor. Bland de
mindre silvermynten kan nämnas en tidig
112-mark 1537 med kraftigt naturligt slitage men utan övrig åverkan (UOO kr) och
Johan lll:s 2-mark klipping 1569 i gott
skick (2500 kr). Sistnämnda mynt be-

Tidigare artiklar införda i SNT
nr 2 1990 (J)
8 1990 (2) - 4/5 1991 (3)
skrevs ha en pilspets i stället for ruta efter
PROTECTOR men svagprägling gjorde
tolkningen diskutabel. Bitecknet. som
normalt är en liten romb. kan tolkas som
en trekant ("pilspets"), vilket kan ha
åstadkommits genom en skadad eller snett
i stampen inslagen romb-puns eller genom
ofullständig handgravering. Närmare studier av privatägda och museiexemplar kan
forhoppningsvis bekräfta hur det forhåller
sig och därmed hur sällsynt ("unik"?) varianten kan vara.

1600-talet
Gustav Il Adolfs och Kristinas kopparmynt
samt dronningens silverpräg.lingar dominerade utbudet från stormaktstiden. Bland
fåtalet kopparklippingar utropades ett sanno.likt mycket sällsynt hammarpräglat öre
1626 med "liggande sexor:· Det estetiskt
uppseendeväckande resultatet åstadkoms
kanske av en ovan gravör. stressad av skriande brist på stampar till den myntning
som !..'Ungen ställde så höga forväntningar
på. sexornas "fall" kan ju även ha blivit
gravörens. . . Den obesvarade hypotesen
till trots kämpade en ettöressamlare till sig
den bevarade vittnesbörden för 2500 kronor.
Säters kopparmynt representerades av
73 runda, variantrika öresmynt. däribland
det rara 1/2-öret 1627 i dåligt skick (1110
kr). Ett något bättre (!) exemplar av samma svåra årtal identifierades dock oväntat i
en Iot med tre 1/2 -ören, där ett exemplar
misstolkats som en vanlig "1628:' Den
kunnige köparen kunde däm1ed bärga ett
av dagens fynd för endast 480 kronor.
Auktionens intensivaste och längsta budkamp inspirerades av utrop nr 95, ett välbevarat öre 1628 präglat i Nyköping. Vad
som särskilt lockade några entusiaster var
en bladprydnad mellan riksvapnets krona
och sköld. varianten dessutom kännetecknad av nio "diamanter" i kronans basband. Denna variant har som närmaste
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motsvarighet den välkände kopparmyntsamlarens, apotekare Gustav Cavallis exemplar nr 209, som på dennes auktion 16
september 1927 såldes för då höga 37:75.
Myntets detaljer innebär att man sannolikt
kan sekvensbestämma dess tillkomst i anslutning till präglingen av 1628 års märkliga typvariant med pilsköldar på ömse
sidor om riksvapnets sköld. Dessa omständigheter orsakade en mycketlivlig budgivning. som startade på 200 kronor och un der stigande forvåning och sorl in for auktionspubliken steg till 4100 kronor. En blivande specialist på dessa tidiga kopparmynt kunde därmed lägga ytterligare ett
intressant mynt till si na övriga hemma i
Småland.
Numismmiskt smågodis tillfredsställde
samlarna även bland Kristinas mynt. 60
utrop 114- och ettören erbjöd äve n den
"meste" variantsamlaren stimulans och
klubbade priser blev som regel åtskilligt
över de första försiktiga, låga startbuden.
Detsanuna gällde resterande 43 riksdalrar
i skiftande kvaliteter som "konsumerades"
mest av en skånsk specialist till, i stort,
normala priser. Ett trevligt exemplar av
"lokalmyntet" 8 skilling - präglat i koppar i samband med danskarnas belägring
av Kristianstad 1677-1678 - köptes formånligt av en skånsk gentleman for 1700
kronor. Efter denna period stabiliserade
sig snart såväl den svenska historien som
auktionens prisbild.
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Okänt provmynt

1700-talet
Till prisfynden denna period måste räknas
Karl Xll:s dukat 1708, något bucklig, annars normal 1+, som denna gång(!) såldes till en samlare for endast 4550 kronor.
Samma exemplar såldes på auktion del 3
f<ir 5600 kronor (redan då billigt) till en
icke närvarande mynthandlare i Stockholm,
men återlämnades då beskriven kvalitet
inte motsvarade förväntningarna. Prismässigt hade det emellertid varit motiverat att
handla annorlunda . ..
Bland resterande 13 mynt från frihetstiden kan framhållas ett annat fynd, öre KM
1724 med avsmalnande pilvingar (Lind gren 170) - ett v'.ilbevarat exemplar med
ljusbrun, vacker patina. Detta exemplar
har den karaktäristiska stampklumpen i
sköldens nederkant ut mot kanten, vilket
antagligen snabbt fOrkortade fråns idesstampens tjänstetid - en bidragande orsak
till variantens sällsynthet idag. Typen med
avsmalnande pilvingar var den gängse förekommande alltsedan Ulrika Eleonora
introducerade det lilla öret kopparmynt
1719. 1724 infördes dock den trubbiga pilvingen, som med smärre modifiering bibehölls till 1778 - sista präglingsåret fOr
det "rena" kopparöret. Schmitz exemplar
hade dessutom en i stampen graverad
punkt meUan 17 och 24, en kuriös detalj i
den för övrigt sparsmakade, välbalanserade myntbilden - en klar kontrast till dc
ofta överdådigt utsmyckade större silvermynten. Samlaren som denna dag kunde
~omplettera med en så fin liten klenod
kände dubbel glädje - dels var det en sedan länge gäckande variant som nu hamnade "r'.itt;' dels var det till ett pris - 300
kronor - som antydde att varianten läm nats obemärkt av i stort sett hela den närvarande samlarkåren.
Bland övriga, särskilt fascinerande numismatiska objekt kan nämnas Avesta
myntpolletter 1721 (10 mark KM) och 1722
(5 mark KM) i prydligt skick, vilka be·
tingade 2010 kronor styck. Siirskilt myntpolletter men likaså flenalet övriga slags
pollet!er röner allt större uppmärksamhet
och berättigad efterfrågan, det visade försäljningen den andra auktionsdagen. En
fuUgod Avesta-präglad 5-kopek 1787 med
den numismatiskt ointressanta men annars
kuriösa, angivna proveniensen "kyrkoherden i Döderhult 1976" klubbades för 3300
kronor. Ett exemplar av Gustav IV Adolfs
kopparprägling 1794 präglad på e tt öre SM
1740, av den tidiga stampen med bred pilvinkel och en gång tillhörigt samlarlegenden Algård, kostade 2300 kronor - förmånligt med tanke på att endast 13 exemplar är spårade, av Sonny Serrestam, i
privata samlingar och den knappt är fOreträdd i offentliga samlingar.

Moderna mynt
Silvermynten från 1700- och 1800-talcn
var i likhet med del3 av ringa omfattning,
betydelse och kvalitet. varfår priserna
också var modesta. Därför överv'.iger kop-
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parmynte n i rapporteringen, dels för att
Zurich-auktionen merendels omfattade
det kvalitetsmässigt bästa av silvermynten
och dels for att det äldre kopparmaterialet
är så variantrikt att det bäst kan uppskattas
på hemmaplan såsom i Kristianstad.
Ett av de årgångsmynt från den tidiga
Bernadotte-perioden som på senare år
uppmärksammats speciellt i värderingskatalogerna ii r den sista Avesta-präglade 1/ 4skillingen, 1830. Den är känd att vara mycket svår i högre kvalitet. Det var därför
med spiinning samlama av dessa mynt såg
fram emot att få se det som kvalitet 8/9
(01) beskrivna exemplaret. Utgångspriset
höjde fOrhoppningarna åtskilligt -endast
60 kronor. Det klubbade priset blev emellertid 15 gånger högre. 925 kronor. Att det
inte blev betydligt högre förklaras av au
åtsidan präglats med en ocrhört sliten åts idcsstamp som i kombination med SV'<tg
priigling åstadkom en mycket diffus myntbild. Kronan var nästan av ''streckkarak·
tiir" men den ljusa patinan och spår av lyster visade ändå att det var ett i praktiken
ringa cirkulemt mynt. Inte heller i denna
stOrsamling fanns alltså en välpräglad,
ocirkulerad 1/4-skilling 1830 ...
Bland Gustav V: s material kan noteras
många "korta" årsserier (dvs l, 2 och 5
öre) i höga kV'Jiit.e ter - men endast några
mverkliga prak1exemplar - som såldes till
goda priser. Under Gustav VI Ad ol f fanns
en nästa n kompl~tt uppsättning årsset
1952 - 1973 i s k Osterlund-kvalitet. En
noggrann granskning visade dock att samlare med "perfektionistisk'' inställning en·
dast kunde bli nöjda med årssetet 1960 och
några från övriga 60- talet. Detta är värt att
konstatera. eftersom en motsvarande upp·
sättning årsset såldes på en fOreningsauktion i Kristianstad fOr några år sedan till då
mycket höga belopp till samlare. K"aliteten
med många ''riktiga speglar" utan märken
överträffade dock Schmitz' exemplar. De
nu uppnådda priserna överraskade heller
inte någon. "Superexemplaren" är inte så
vanliga som de "låga•· priserna tycks visa,
efterfrågan är å andra sidan inte heller vad
den var fOr 10 - 15 år sedan. Kanske kom ·
mer detta samlarområde snart an möta en
prisrenässans . . .?

En av auktionens överraskningar alla kategorier var det provmynt som under nr 528
bjöds ut till en likaså häpen auktionspublik. Denna hittills obeskrivna prägling, i storlek och vikt ungefår som ett
bronsöre, bär Gustav VI Adolfs porträtt
med omskriften "GUSTAF ·VI · ADOLF
· SVERIGES · KONUNG ." samt på frånsidan det l.:ungliga spegelmonogrammet
mellan årtalen 1882 och 1967. Stampställningen är noll grader. Randen är slät.
Frånsidan är bildmässigt identisk med en
provprägling i järn (SMF P31) men kombinationen med porträn och prägling i
brons har alltså inte varit allmänt känd tidigare och saknas likaså i den senaste, reviderade förteckningen över Bernadotteperiodens provmynt i Svensk Myntf<irteckning. Denna prägling t)'der på att man
hade långt framskridna planer på antingen
en minnesprägling till kungens 85-årsdag.
möjligen i ädel metall, eller introduktion
av en ny ettöresdesign. Avsikten kan också
ha varit att införa en helt ny typserie med
annorlunda porträtt. Det går heller inte att
utesluta att man provmodellerat någon ny
slags belönings-jetong, men det är i så fall
märkligt an provpräglingen gjordes så liten. Vidare efterforskningar hos Myntverket och i arkiv kan möjligen kasta en förklaringens ljus över denna numismatiska
nutidsgåta. Tillsvidare kvarstår nämnda
präglingsfakta samt att Schmitz genom
Ingvar Nilsson förvärvade provpräglingen
hos Strandbergs mynthandel, Stockholm,
for ett tiotal år sedan till en kostnad av
2500 kronor. J Kristianstad var flem övertygade om dess officiella status som provprägling från Kungliga Myntet i Stockholm
och bjöd friskt tills den slutligen klubbades
for 2610 kronor till en entusiastisk ettöressamlare.
sedelavdelningens 90 utrop möttes av
livlig budgivning. Särskilt 1900-talets
sedlar från de första decennierna i ovikt
skick eftertraktades. Detta kan exemplifieras med 10 kronor 1917 (1310 kr), 10 kronor 1940 med vit medaljong (1860 kr) och
stjärnmärkta 5-kronorsemissionen 1956
(1000 kr). Missade man någon av dessa
fanns möjlighet att "trösta sig" med en
"lax:· dvs tusenkronorssedel 1939 i cirkulerad kvalitet för 800 kronor. Det handlade dock inte om någon rabatt i reda
pengar, eftersom sedlar av denna äldre typ
dragits in av Riksbanken och därför ej är
giltiga betalningsmedel längre. Men som
konsttryck och numi smatiskt intressant
objekt har de fortfarande en värde.

Polletter
Till de minst utforskade områdena hör
svenska polletter. De äldsta bevarade är
från tidigt 1600-tal, präglade i koppar,
näver och läder. Då var det ofta de gamla
järnbruken och gruvföretagen som utgav
såväl kvitto- som myntpolletter att tjäna
so m enkla administrativa redskap och
även som "lokalmynt" i brist på reguljära

växelmynt. Brukspatronerna insåg också
att polletter dels var ett intelligent sätt att
hålla igång en rörelse med anställda utan
att i onödan ge ut reda pengar och dels ett
sätt att i praktiken göra personalen livegen. Myntpolletterna eller dess motsvarighet var endast "giltiga" i patronens egen
brukshandel och med den låglönepolitik
som gärna tillämpades gick det knappast
att spara några "flyttpengar" i en barnrik
familj . Mot denna korta bakgrund kan de
äldre brukspolletterna ses som ett ytterst
intressant och nästan nödvändigt komplement till en allsidig svensk myntsamling.
Bristen på aktuell heltäckande beskrivande
pollettlitteratur har resulterat i liten efterfrågan, litet utbud och låg prisprofiL Trots
dessa svåra men likväl utmanande samlarvillkor ägnar sig en liten krets entusiaster
utspridda i landet åt dessa " folkliga pengar:' För hundra år sedan var intresset
desto livaktigare, främst genom utgivningen av Stiernstedts pollett-beskrivning
(fortfarande den bästa referensen och eftersökt) och större tillgänglighet (mycket
smältes dock ned och förstördes, därav
polletternas allmänna sällsynthet). Auktionen i Kristianstad var därför ett sällsynt
fint tillfiille att börja samla eller komplettera med olika emissioner.
En del av de äldre brukspolletterna hade
Schmitz genom Ingvar Nilsson tOrvärvat
av storsamlaren Algård , provenienser som
uppgavs under auktionens gång. Det klassiska. utbudet k.o.n här barn antydas med
några exempel: Avesta l korgh ko hl med
Markus Kocks sköld och initialer, präglad
i mässing ca 1650 (2210 kr) , Forsmarks
järnverk l Kanna Dricka på åttkantig
plants (650 kr), Nisshytte järnverk l staf·
rum wedh, koppar (610 kr), Svappavaara
kopparverk 10 öres pollett A:I: M med
inslaget nr 198 (1950 kr).
Bland de nästan 250 utropen polletter
fanns också många ''modernare" !Or transporter, panter (mjölk, vin) och nöjesfålt.
Flertalet av dessa betalades med en hundralapp eller två. Det trevliga med 1800talets senare polletter är att de börjar
prydas med motiv, exempelvis ångbåtar,
spårvagnar, byggnader mm. De utgivande
foretagen går i de flesta fall au spåra och
läsa mera om. På det sättet kan historia
"grävas fram" i närmaste stadsbibliotek

Skärpta regler
mot skattplundring
Förbudet att använda metallsökare
gäller from l juli hela landet, inte
bara Öland och Gotland, beslutade
riksdagen den 23 maj. Det blir också
en avsevärd straffskärpning. Förbudet
är avsett att förhindra den organisera-
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utan att kräva en skolad vetenskapsman.
Sambandet till vår postala historia är ju
också uppenbar och många kända adresser
går säkert att para ihop med såväl brev
som vykort. Här finns enormt intressanta
möjligheter !Or den som vill hitta sitt "privata" samlarområde till, nu, låga kostnader.

Epilog
Så slutade den fjärde och sista delauktionen över Karl-Erik Schmitz' fantastiska
samling. De avslutande dagarna inbragte

knappt 600000 kronor, vilket innebar att
hela samlingen totalt såldes !Or ca 21,7 miljoner. I denna stund var det många som
kände ödmjukhet inför minnet av alla klenoder som hopbragts, den ambition som
präglat hela proje.ktet och de stora kulturella, numismatiska och ekonomiska värden som hanterats. Stcn Törngren, en av
de senaste decenniernas flitigaste aktörer
på den numismatiska s,·enska marknaden,
sammanfattar här en av många delad uppfattning kring det storslagna som nu passerat revy: "De som haft tOrmånen att
del ta på dessa auktioner torde alla ha tätt
ett numismatiskt minne for livet. Särskilt
gäller det nog den första auktionen på lyxhotellet Dolder i Ziirich, Schweiz, den 30
november - l december 1989. Den stämning som där rådde på lunchen före auk-

de plundring av gravfåll som pågått
under senare år. RAÄ / SHMM undantas från förbudet liksom militär
och myndigheter under förutsättning
att man inte söker efter fornfynd. Seri ösa mineralprospekterare lär dis~ens för yrkesmässig användning.
Aven amatörarkeologer och rena hd>byletare kan fä tillstånd på "antikvariskt ofarliga platser:·

tioneo har säkert etsat sig fast i minnet hos
alla närvarande. En orsak härtill var givet·
vis de mynt som alla hoppades lägga beslag på. När samlingen byggdes upp under
1970- och 1980-talen var ju målsättningen
att den skulle omfatta alla svenska mynt
från Gustav Vasa till i dag - med alla årtal
och överkomliga varianter. Eftersom priset
inte spelade någon roll blev det möjligt att
på kort tid skapa denna samling, vars make
aldrig skådats.
För deltagarna blev det möjligt att komplettera sina samlingar på ett sätt som tidigare aldrig varit möjligt när någon samling
sålts på auktion. Här fanns verkligen tillfållen att fylla besvärliga luckor. Att samla
riksdalrar har ju alltid ansetts vara ett av
numismatikens adelsmärken. En samlare
kunde här, vid ett och samrna tillfålle, för·
värva ett flertal riksdalrar så sällsynta att
de endast är kända i något enstaka, privatägt exemplar och nästa n aldrig tidigare
varit till salu. En annan riksdalersamlare,
specialintresserad av drottning Kristinas
populära riksdalrar, kunde här utöka sin
samling med 50 nya varianter. En samlare
av exklusiva guldmynt kunde likaså forvärva över 20 dukater av guld från Småland eller Dalarna. Dessa mynt är så sällsynta att de på "vanliga" auktioner tOrekommer endast någon enstaka gång per år.
De som önskade sällsynta varianter eller
kopparmynt i exklusivt skick hade här
också mycket att hämta. Att göra sådana
köp som var möjliga på dessa auktioner
skulle kanske annars tagit en livstid. Detta
har också utförligt refererats i tidigare artiklar i denna tidning.
Den sista auktionen avslutades värdigt
med "ett fyrfaldigt leve !Or numismatiken,
for denna samling, for ägaren Karl-Erik
Schmitz och framfOr allt !Or mannen som
med oändlig möda skaffat samman denna
samling och nu på ett föredömligt sätt
auktionerat bort dess sista del - Ingvar
Nilsson:·
Per-GlJran Carlsson

Pengar
får en aldrig
f ör många.

Domar har nyss falJjt i de båda aktuella målen mot misstänkta skattplundrare angående brott mot kulturminneslagen. De anklagade har befunnits skyldiga och dömts till böter
och fcingelsestraff.
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FRAN LÄSEKRETSEN
Om Linne
Med anledning av rubriken Utställningar i majnumret 4/5 • 91 och omnämnandet av Linnes portr'.itt på Smålands Enskilda Banks sedlar år 1894
kan jag hänvisa till en artikel 19/4
nämnda år.
Linne i affärsrörelsen. Smålandsbankens
nya sedlar utsläppas i dessa dagar i allmänna rörelsen, och dermed sprides Carl
von Linnes ponrätt i mångtusen exemplar
öfver landet. De olika valörerna - JOO kr.,
50 kr. och JO kr. - prydas nemligen hvar
for sig af den fräjdade Smålandssonens
bild. Hundrakronesedeln fOreter en baksida i bruna schatteringar med det af Roslin
utfOrda ryktbara Linneporträttet i midten
inom en ram af slingor och andra ornament. Porträttet är en bröstbild en face af
den store naturforskaren, och samma porträtt återfinnes i grön tononing på femtiokronesedlarnas baksida, omgifvet äfven
der af en konstnärlig ornamentering. Tiokronesedelns baksida visar deremot i ljusbrun fOrtoning en profilbild af Linne, tagen från Inlanders berömda medalj, som
gjordes i vax 1773 och ännu finnes på
Hammarby.
Om båda porträtten har man yttranden
af Linne sjelf. Sålunda skref han om det
af Roslin utfOrda: "Roslin, som begär af
andra 1000 plåtar, målar Linnes porträtt
fOr ingenting och så utmärkt, att intet kan
vara mera likt:• Om den lnlanderska porträttmedaljen yttrade Linne: "En nytt prof
af min konungs favör bar jag haft genom

Rättelse
Som uppmärksamma läsare redan sett
blev frånsidan till medaljen över Kolhjern Skaare felvänd . Den stående
mansfiguren på frånsidan blev liggande i st f stående. Så här skall den se ut:
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Inlanders hand, som modellerat mig i vax
och så skickligt, att alla säga, att de aldrig
sett något så utmärkt och så likt mig:•
Alla tre sedlame prydas öfverst af Smålands vapen samt till venster af en qvinlig
gestalt, fOreställande Värends hjeltinna
Blenda med draget svärd och stödd på
skölden.
Ö

Per srerlwul

Hver gang Ham'ren
siger bum har jeg nok
et unikum!

Med denne metode har jeg selv i
1978 på Fabrikken MEKA i K0benhavn ludet prrege afbildcde misfoster:
En kebcnhavnsk otteskming fra Frederik IV forsynet med ny bagside i
form af en souvenirudgave af 10 cents
mcxican silver fra G. Bcrctta, St.
Thomas, Dansk Vestindisk privatm0nt , idet prregestemplet til sidstnrevnte stod til min rådighed.
lergen Semod
Sven Aagaard: Proverneoten 8 skilling
Kongsberg 1712. NNUM 1979 p. 30 - 31.

Il

1/6 öre SM l l öre KM
Kobbel1ll0nten med de to vaJersicter
omtalt i SNT 1991 p. 112 - 13 har en
slregtning i form af en norsk oueskilling 1712 prreget på Menten i Kongsberg og med forside Frederik IV's
portrret prreget i K.0benhavnu.
Hvorfor sådanne m0nter er prreget,
ved jeg ikke, men med hensyn til den
svenske J/6 öre SM Il öre KM er jeg
dog mest tilbejelig til at placere den
som en "skämtsam tilfållighetsprägling:'
M0nten er ferst prreget som normal
1/6 öre SM ved valseprregning i Avesta. Derefter kan forsiden vrere siebet
ned i forbindelse med blankenens formindskel se. Anden prregning er ved
hammerprregning foregået i Stockholm, hvor man i stedet for understempel har anbragt et tykt stykke bly
på ambolten. Herved bevares det underliggende prreg.

Sparbankerna
blir aktiebolag
Sparbankerna skall fä bli aktiebolag. På
initiativ av sparbanksforeningen tOreslår
regeringen att sparbankslagen ändras så.
au bankerna kan ombildas till aktiebolag
redan i år. Regeringen tOreslår att ändringarna i banklagen träder i kraft den J juli
1991.
Sparbanker kan inte som affårsbankema
skaffa kapital genom att ge ut aktier. Enda
sättet fOr dem att bygga upp ett kapital är
au se till au verksamheten går med vinst.
Kapital måste sparbankerna ha, fOr att
sparamas insättningar skall vara trygg:~de.
Sparbankerna själva tycker att deras nuvarande form är en black om foten i den allt
hårdare konkurrensen med andra bankformer. Eftersom vinsten går till au trygga
spararnas peng:~r blir det inget över for att
utvidga verksamheten.

Forf :s "misfoster." Foto Fritz EngstrtJm.
KMK.

Regeringens förslag (Proposition 136)
innebär att sparbanksstämman får besluta
att ombilda banken till aktiebolag. Aktierna överfors till en särskild stiftelse, som
blir formell ägare till banken. Varje ombildning kräver tillstånd från regeringen.
SparbanksfOreningen planerar att bilda ett
holdingbolag som blir moderbolag for de
ombildade sparbankerna. Även koncernbildningen kräver tillstånd från regeringen.
Liksom sparbankerna i dag skall de nya
stiftelserna ha som huvuduppgift att främja sparande.
l dag finns omkring etthundra sp:~r
banker. För varj e bank finns minst tjugo
huvudmän. Hälften av dem utses av kommunfullmäktige eller landstinget i det geografiska område där banken verkar. Dessa
i sin tur utser resten bland bankens sparare. De nya stiftelser som kommer att äga
sparbankerna skall ha samma system med
huvudmän.
TS

RECEN SIONER
Poul Erik Balle Varmose: Monter, priser og lenniDger fra Danmarks senmid·
delnlder. Klampenborg 1988. 24 s, iii.
ISBN 87- 920200-5-6. Pris 25 DKr ink!
porto. Beställes från Forlaget Frie Fugl,
Tårba:k strandvej 101, D-2930 Klampen·
borg, Danmark; giro nr 4 l9 80 26.
Författaren har med det lilla häftet avsikten
- for att citera honom själv- "vise sammanha:ngen meJlem rrumterne fra dansk
senmiddelalder og nogle skriftlige kilder
fra samme pcriode, således att la:seren kan
ffi et indtryk af. hvad menteme oprindelig
var va:rd:'
Perioden som behandlas går från Valdemar atterdag (1340-75) till Kristian Il:s
flykt från Danmark 1523. Myntsystemet
och mynttyperna genomgås s 5-9, varefter foljer utdrag ur olika källor. S 20-21
återger priser på en del andra varor. Här
har författaren också utnyttjat svenska
prisuppgifter och räknat om dem i danskt
mynt.
En nyttigt arbete för samlaren, som häri·
genom fu litet ''kött på benen'' betr:iffande
sina mynt och deras användning. Notappa·
raten (s 22 - 24) ger också en hel del for
den uypmärksamme läsaren.
UJ

Riksantikvnrieii mbctet och Stntens Historiska Museer: Årsbok 1988- 89. 80 s.
Illustrerad. Stockholm 1991. ISSN 0348IJ4X. Pris 60 kr+ porto. Försäljs i Historiska Museets butik.
Årsboken inleds med tvenne intressanta
a.rtiklnr ••. "RAÄ vid Indiska Oceanen.
Arkeologi som U -landsbistånd" och "Det
nya Medelhavsmuseet:'
Den sistrtämn<la bör enligt min mening
ingående studeras av de två numismatiska
stiftelsernas styrelser med tanke på fram·
tida lösning av KMK:s verkligen prekära lokalfråga. styrelserna bör allvarligen
överväga att redan nu gemensamt planera
ror vad som kan komma att ekonomiskt
kr'.ivas av dem. För en privatsamlande skara som stått och står bakom stiftelserna, är
d;gens insatsläge inte uppmuntrande: vetskapen om hur bekostade forvärv i allmänbet "lagras" och blir en notis i en årsredogörelse i bästa fall. uppmuntror inte till
inköp, när andra, angelägna projekt även uteilandet - kan föreligga. Dc fram·
tida lokalerna måste forses med ett så säkert, men ändå flaibelt monterbestånd,
att flertalet specialområden i varierande
omfattning kan f.ingsla nutida och framtida
besökare. En investering for annan ordning kräver därför stora medel.
Den därefter följande myndighetsredovisningen ger en bra inblick i fr om 1.1.

SEUNSMYNTHANDELAB

Öppetlider
vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08-11 50 81

1989 gjorda ändringar i organisnti?n och
arbetsuppgifter. Här finns många tntressanta uppgifter att beakta.
Från museisidan är KMK:s redovisning
mest intreSsant for oss. Det var roligt an
Jiisa om de fina inköp, som stiftelserna
gjorde under budgetåret 1988/89. lllustrationcrna var utmiirkta.
En särskild rapport lämnades för CNSprojektet.
N UF

VISSTE DU ATT ..
. . . Erik XIV lät prägla de första
reguljära svenska guldmynten år 1568?
... Valören kallades ungersk gyllen
och upplagan var 5.032 exemplar
vilket motsvarar 21 ,2 kg guld.

Beställ medlemsfört eckning från :

SVERIGES
MYNTHANDLAREs
FÖR ENING
ÖSTRA STORGATAN 20
S-611 34 NYKÖPING

Erik XIV
(1560 - 1568)
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AUKTIONER

SVENSKA
Sept

30 Stockholm, Auktionsverket.

Okt

19 Göteborg, Antikören.
26 Stockholm, Mynthuset
29 Stockholm, SNF: s höstauktion (endast fur medlemmar i SNF eller fOrening
ansluten till NNU).

Nov 9-10 Stockholm,
B Ahlström Mynthandel AB.

UTLÄNDSKA
Sept 17-18 Ziirich, SBV.
19-20 Basel, Miinzen und
Medaillen.
20-21 Solingen, Miiller.
23-26 Miinchen, Hirsch Nachf.
28
Köpenhamn, Bruun Rasmussen och B Ahlström.
30
Osnabriick, F R Kiinker.
Okt. 1-2
5
7-8
9
14-16
21-22
26

Osnabriick, FR Kiinker.
Helsingfors, Holmasto.
London, Glendining's.
London , Spink & Son.
MaasLricht, Van der Dussen.
Ziirich, Bank Leu.
Trondheim, Riibe.

Nov 6
13-14
20
21-22
25
27-29

London, Glendining's.
Frankfurt/ M, SBV.
London, Glendining's.
Miinchen. Lanz.
London , Spink & Son.
Miinchen, Hirsch Nachf.

Dec 5 -6 London, Glendining's.
12-13 London, Glendining's.
14
Helsingfors, Holmasto.

MÄSSOR
SVENSKA
Sept

29 Växjö, Myntets Dag.

Okt

20 Göteborg, Antikören.

UTLÄNDSKA
Okt 11-12 London, Coine){ 91, British
Numismatic Trade Ass.
27 Trondheim, Riibe.
Nov
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24 Wiirzburg,
Sammlergemeinschaft
Sieboldshöhe/ Keesburg.

..

FORENINGAR
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Giistis kl 19.00 sista
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder fOrsta helgfria måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti). Apollogårdcn vid Almvägen, Fagersta. Tid: kl 19.00.
Upplysningar: tel 0223 - 116 71.
FALU - BORLÄNGE MYNTK LUBB. Möteslokaler Borlänge, biblioteket Borganäsvägen, Falun, Kristinegården, Kristinegalan 9 - 11. Dalen 4, Borlänge.
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med föredrag håll es
andra måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr), Köpmansgatan 20. Studiecirklarna
möts i klubblokalen (KL), Skeppsbron 4", 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Fotocirkeln 3:e onsd. Antik- och Medeltidsektionen 4:e torsd och Utiandscirkeln sista sista
tisd i månaden. GNF, Box 5289, 402 25 Göteborg. Konta ktman: Bo Nordell, 031 17 79 70 (dagtid). Anbud: Anders Falk, 031-13 3141. 4/9 L· E Malmfelt: "J C Hed·
!inger:• Kaffe. 1!1.30 (KL); 9/9 Månadsmöte med auktion. A Falk: "Att samla utliindska
mynt:' Kaffe. 18.45 (Tr); 17/9 Fotocirkel i KL. Praktiska övni ngar. Alla välkomna även nybörjare! ; 18/9 A Burnett: "Romerska mynt !O re denaren:· Kaffe. 18.30 (KL):
29/9 Studiedag. B Deberitz: " Bärgningarna av silverskeppet La Conccpcion:· Kaffe.
14.30 (KL); 30/9 B Deberitz: "Mexikansk myntning och historia:• 18.30 (KL).
HA LMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den forsta
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 utom juni-aug. Upplysningar: Even Olofsson 0413 · 22151.
KALMAR MYNTKLUBB har möten forsta helgfria måndagen i varje månad (utom
juni, juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal, S. Långgatan 39, Kalmar. Upplysningar: tel
0480 • 159 29, 733 30. Auktioner.
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad
(utom juni, juli och aug.) kl 19.00 i s-E-Banken, Torget, Karlskoga. Auktioner vår och
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten forsta helgfria onsdagen i varje månad på
restaurang Storstugan, Stortorget l. Katrineholm . Upplysningar: tcl 0150-210 45 el 151 00.
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff första tisdagen i jan.-april, sept. -dec.
Lokal: G. A. skolans maLSal, S. Järnvägsgata n, Sundsvall. Information om mynt,
värdering, auktion, lotterier. Köp och sälj. Tel. 060-556418, 113503.
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Myntträffar med aktiviteter och aukti on
kl. 19.15 i "Utbildningshuset'', Åkergr. l, Lund. Upplysningar: vard 046-144369 kvällar
046. 12 25 93.
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammantriide med auktion i Folkets Hus,
Klippan, kl. 19.00, andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktionslista tel.
0451- 132 88.
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:e tisdagen varje månad augusti-april , u1om december. Lokal: Notastolan sal 316, Ömsköldsvil:. Upp!. tel 0660-16648 eller 0660-402 20.
NORRKÖPIN Gs MYNTKLUBB har möte med auktion Id 19.00 tredje tisdagen varje
månad utom i maj- augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på tel 011- 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med aul..1ion på Gustavssons Trafikskola. Rådhusgatan
33, Nässjö, Upplysningar: te! 0383-15835 kl 07.00-09.00.
SAMLARKLUBBEN NUM IS, Skellefteå har möten forsta torsdagen i varje månad i NVhuset, konferens rummet. Upplysningar: tel 0910 -186 80.
SANOVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl19 första onsdagen i varje månad (ej
juli- augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026-1818 36.
SIGfUNA MYNTKLUBB har möten onsd 4/9, 2/ 10, 6/ 11, 4/ 12 kl 19.15 i klubblokalen
Rasersbergsvägen 27B i Rosersberg (aul..1ioner, lotterier, bytesverksamhet mm). Klubblokalen öppen helgfri onsd 13.00-17.00 sept- maj (auk tionsobjekt och bibliotek). Upp!
0760-38190.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO, Linköping. har möten andra helgfria torsdagen
i varje månad (utom maj - augusti) i Huvudbiblioteket. Hunnebergsgatan 8, Linköping
i Lindblomsrummet l trupp kl 18.30 - 21.00. Årligen anordnas en antik· och samlarmässa samt en resa till Frimynt i Helsingborg. Upplysningar: tcl 013-12 22 62.
SKÅNES NUM ISMATISKA FÖREN ING håller möten sista torsdagen i varje månad
utom juni - augusti på IOGf. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A, Malmö, håller öppet varje tisdag kl 19 -21 under september - maj.
SKÖVOE NUMISMATISKA FÖRENING Lo kal: Servicehuset Bagaren, Hertig Johansgatan 22A, Skövde kl 16.00 den 1/ 9, 13/ 10, 10/ 11 och 8/12. Upplysningar: tel
0500-80850 (Thord Lund).
-

SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB. Möten kl. 18.30 på Folkare fotoklubb, Teleg. 19,
Avesta. Upplysningar: tel 0226-562 78.
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Sparbanken Skånes samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet står auktioner,
föredrag, lotterier mm. Upplysningar: tel 0410-24131.
TÄUE MYNTKLUBB, Södenälje, har möte i Wendelas rum, biblioteket Luna, kl 19.00
andra tisdagen i varje månad utom juni, juli, augusti och december. Upplysningar: tel
0755 -102 03.
NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA har möten på Uppsala Universitets myntkabinett. Tid: 19.00. 17/9 föredrag; 15/!0auktion (Obs i Skandiahuset); 12/ll föredrag;
10/ 12 foredrag. Upplysningar: 018 - 14 97 ll.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i varje månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15. Visning från kl
18.15. Upplysningar: tel 0383 - 158 35 kl 07.00-09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra måndagen i varje månad utom juni, jul i och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. Upplysningar: tel 0345 -112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen).
VÄREN DS NUMISMATISKA FÖRENING. Sammanträde med auktion kl. 18.20 på
Röda Korset, Hovsgatan Il, Växjö 17/9, 30/10, 28/11, Myntets Dag 91 den 29/9 Smålands museum. Upplysningar: 0470-73114.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten fOrsta torsdagen varje månad oktober-maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45, Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 19.00 forsta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO 1\'UMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen, Järntorgsgatan 3.
Upplysningar: tel 019 - 13 5213.

Den Internationella
Numismatiska Kongressen
(CIN) tOO-årsjubilerar

En lång rad f6redrag kommer att hållas under kongressen, som är uppde-

Utnyttj a det!

NÄSTA NR BL A:
Från Kaunas, Litauen, skriver Mikas Balcius och Eugenijus Jvanauskas om fynden av svenska mynt från
1600- 1700-talen.

C-A Lindblom har besökt utställni ngen " Titanics skatter:' från vilken han rapporterar om upptäckten av ett
romerskt mynt.

En minnesmedalj har framställts.
Den är signerad Henri Lannoye,
skulptör och medaljör. Medaljen är i
brons, diameter 80 mm. Åtsidan visar
den Xl:e kongressens logotyp, en bild
av en keltisk häst hämtad (se fig) från
ett mynt som präglades i nuvarande
Belgien under första århundradet fKr.
Bokstäverna CIN samt BRUXELLAE
och 1891- 1991. Medaljen erbjuds i
fårsta hand kongressdeltagarna men
kan efter kongressens slut även beställas av övriga intresserade till ett pris
av 1.500 BF.

KONGRESSNYTT

Den XI:e Internationella Numismatiska Kongressen anordnas i Brussel
8- 14 september 1991 av Kungliga
Numismatiska Föreningen i Belgien.
Både föreningen och publikationen
Revue Beige de Numismatique et de
Sigillogrophie firar samtidigt !50-årsjubileum. Men den största och viktigaste anledningen till att kongressen
hålls i just Brussel denna gång är, att
den första numismatiska kongressen
initierades av Belgiska Föreningen
för Numismatik år 1891 i Brussel och
alltså nu firar 100-årsjubileum.
De föregående CIN-kongresserna
har hållits i:
Brussel 1891, 1910
Paris 1900, 1953
London 1936, 1986
Rom 1961
New York och Washington 1973
Köpenhamn 1967
Bern 1979

SNT
har låga annonspriser

MGL

lad i sektioner - antiken, vikingatida mynt, men även nya sektioner
som sedlar, myntframställningsteknik,
Amerika, Latinamerika. Vidare kommer att diskuteras bia myntmästare,
kontramarkeringar under medeltiden,
numismatik och datorer, ej torstörbar
analys och myntkonservering.
I samband med kongressen visas
utställningen "Europe in search of
a common currency:' (Det Kungliga
Myntverket i Belgien har låtit slå
mynt i ECU fOr internationell cirkulation under kongressen.) Ett urval
av grekiska mynt ur den berömda
Hirschs samling kommer också att
visas i Kungliga Biblioteket.

r-------------

Gunnar Ekströms
professur
i numismatik och penninghistoria vid
Humanistisk- Samhällsvetenskapliga
forskningsrådet och fn torlagd till
Stockholms universitet har varit utlyst
som till ansökan ledig, emedan nuvarande innehavaren professor Brita
Malmer går i pension med utgången
av juni månad 1992.
Som ende sökande anmälde sig
(fOre 24 april 1991) docenten ftl. dr
Kenneth Jonsson, Stockholm.
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MYNTAUKTION
I

KÖPENHAMN

HOLGER HEDES
danska myntsamling del II
lördagen den 28 september

Malmö Silvergyllen 1516. RRRR (Värdering 100.000)
Skandinaviens första mynt av talerstorlek.

Auktionen innehåller
danska mynt från vikingatid till Christian IX,
bland annat mynt präglade i Lttnd, Malmö, Landskrona och Visby
samt danska medaljer.
Katalogen ingår i firmornas vanliga abonnemang.
Lösnummerköpare erhåller katalogen enklast genom insättning av 50 kr
på postgiro 3003 -l.
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