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SNFs program hösten 1994
Förenings lokalerna ii r öppna för medlemmar - gärna med siillskap - en
torsdagkviill i månade n. Dörrarna öppnas kl 18.30.
Öppet hus.
6 oktober
Lars O. Lagerqvist kåserar om Bernadotterna i mynt
25 oktober
och medaljer.
3 november Öppet hus.
l december Öppet hus.
14 december Jul fest med kaffe, lotterier frågesport mm.
Om ej (mnat cmges !rå/Is mötena kl 18.30 på &uu1rgwcm 17nb. Ttzg buss nr 44
eller 54 c•ller T-bana till Kar/ap/an.
Numismatiskt TV-program. Ni som i somras mis,adc Ulf Schcnkmanis pro·
gram .. Frln Kriisus till Wibble" far en ny möjlighet all se det i höst. Serien om
fyra delar kommer all gå i repris i TV 2 lördaga rmt den 8. 15. 22 och 29 okto·
ber kl. 18.30.
Kllnsli Bestikstid 10.30-13.00 onsdag och torsdag.
Stängt: Midsommar- l september samt jul· och nyårshelgerna.
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Omslag
l år fyller Wien 800 år som mynton. Det handkolorerade kopparstickel är hämtat

ur Wi~11er Jiauptmilm.nmt och föreställer sex unga damer. >Om ägnar sig åt vikt·
utjämning av guldmynt genom vägning och finslipning. Bilden är framStälld av
Moritz. Ledeli (1856- 1920). som gjorde sig l.:ånd genom sina många b11der från
folklivet i Wien. Foto: RIK-foto.
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Fyrtorn på svenska medaljer
Av lan Wisehn
yrtorn förekommer i olika sammanhang i konsten. Ofta rör det
sig då om dramatiska oljemålningar med fartyg i storm som hjälps
av fyrens blinkande sken. Fyren och
båken symboliserar vanligen begreppen varning och budskap. l svensk
medaljkonst finns ett mindre antal
medaljer som visar olika typer av fyrar. De iir från skilda epoker och har
av olika anledningar hamnat på medaljer.
Få länder i Europa har en så svårseglad skärgård som Sverige. Farliga
grund har genom åren sänkt åtskilliga
fartyg. Landhöjningen har ständigt
ställt till med problem samtidigt som
fartygens storlek och djupgående hela
tiden ökat. Sedan medchiden har
kustbefolkningen försökt skydda fartyg genom au under stormar tända på
vedbåkar ute på klippor. Under 1500talet utprickades Stockholrns skärgård med hjälp av rusk- eller slätprickar, dvs stänger med eller utan
ruska. Andra sjömärken som utsattes
var stenkummel, kasar etc. Under
1600-talet utvecklades sjömärkena
varmed nem spirbåkar, kän ningsbåkar och fyrar uppfördes. Amiralitetskollegiet fick under 1630-talet i upp·
gift au undersöka kusterna och göra
beskrivningar fOr inloppen till de viktigaste hamnarna runt Östersjön. År
1644 var undersökningen klar och arbetet trycktes under namnet Sjömärkebok. I denna redovisas inga svenska
fymr, men redan 1645 erhöll Sverige
genom freden i Brömsebro tre fyrplatser•.. nämligen Nidingens fyrplats
samt Osels och Runös fyrplatser.
Alltsedan denna tid har Sverige haft
ett gott fungerande fyrväsen.
I Kungl. Myntkabinettets samlingar
finns olika exempel på medaljer med
anknytning till svenska fyrar.

F

l. Matti as lser (1645- 1725), biskop i
Västerås. Med;~ljcn är graverad av Arvid
Karlsteentidigast 1694. silver, 52 mm. Hy
l. s. 136
Åtsidan visar lsers bröstbild. Frånsidan
visar ell fyrtorn st:\ende på en klippa med
fartyg seglande på havet i bakgrunden. l
himlen finns halvmånen mellan moln.
Överst i hah'Cirkel texten: MONSTRAT
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!TER (! Hanl visar vägen) och nederst i
exerguen årtalet 1694.
Fyrtornet är en ren fantasifyr. Vid slutet
av 1690-talet var det emellertid möjligt alt
man hade en oljelampa eller talgljus inbyggd i lanterninen. Vissa forskare hävdar
all man i fyren hade en öppen stenkolseld
med extra törstärkande speglar bakom,
men denna konstruktion ii r mindre troviir·
dig eftersom speglarna snabbt skulle sviir·
tas ner i blåsten. Vid dåligt viider kunde elden inne i fyren ersäuas av en uthiingandc
stenkolsgryta.

2. Karl XII. Konu ngen landstiger på
skånska kusten 13 (24) december 1715.

Medaljen är graverad av Georg Wilhelm
Vestner i Niirnbcrg ca 1716. Den är pr.iglad
i silver, 43 mm. Hd 188.
ÅLsidan visar kungens bröstbild. Frånsidan visar ell fartyg. med tre kronor i fl ag·
gan. som näm1ar sig en hamn. På en utskjutande pir står en signaltorn/ fyr. Omskriften i halvcirkel lyder: PER VARIOS
CASVS PER TOT DISC RIMINA REGNJS (För rikena genom så många farofyllda situationer). Nederst i cxerguen
finns texten: VDSTAEDT. 26 DEC (övers.
Ystad den 26 dec.).
Först måste man konstatera alt Vcstner
avbildat Ystad i fantasiform. Han har naturligtvis inte varit på plats. Det kunde
dock ha funnits ell signaltorn eller fyr
inom hamnområdet. Fyrtornet tycks vara
byggt i sten.
3. Adolf Fredrik, hert ig av Slesvig-Holstein, vald till tronföljare i Sveril(e den
23 juni (4 juli) 1743. Medaljen är utfcird
av Engel Hartman omkr. 1743. Den iir
präglad i silver. 52 mm. Hd l. Della är
En~el Hartmans sista medalj.
Atsidan visar Adolf Fredriks bröstbild
(f<ircbilden är okänd). Frånsidan visar cll
fyrtorn med strålande lanterna på en klip·
pa vid havet. l bakgrunden scgl:tr ett flertal
skepp. På himlen finns stjärnor och små
moln. Överst i halvcirkel texten : OMNIBUs PRODESSE. CUPIT (Hans önskan
är all gagna alla) och nederst i cxergucn:
DEl GRAT. REG. MAJ. NUT. SENAT.
ET. STAT. UNANIM. CO NSENS. SUCCESS. REGN. SVEC. ELECT. D. 23
JUNI. 1743 (Med Guds nåde. med Kungl.
Maj:ts välbehag, med rådets och ständernas enhälliga samtycke valdtill Svea Rikes
tronf<iljarc den 23 juni 1743).
Omkring 1740-talet brukade man bygga
fyrar av gråsten med ell yure skikt av
sandstensnubbsten. De kunde vara mellan
30-40 meter höga. Högst upp placerades
paraboliska speglar och fmmfi)r dessa. ol-

jelampor. Fyrapparaten brukade täckas av
en sexsidig trälanternin med små blyin·
fanade glasrutor. Lanterninen ströks med
olja. Under 1760-talct ersalles en del garnla fyrapparater med en ny typ av spegelapparat med rörliga speglar. Fyren på medaljen överensstämmer med fOrstnämnda typ.
men är annars en ren fantasibild.
4. Riket~ stiinder antar ny ri ksdagsordning den 8 december 1865. Medaljen iir
graverad av Adrien Hippolyte Veyrat.
Bryssel, efter en bestiillning av M. Lagerberg och A. W. Sticrnstedt. Den senare lär
efter verkstiilld prägling av en mindre antal medaljer ha kastat stamparna i Norrström i Stockholm. Hyckert, NM XII I. s.
61-63.
Åtsidan visar den svenska kungakronan
vilande på fyra kolonner, vid vi lka står
symbolerna fcir de fyra stånden. Text i
halvcirkel: IN SECULJS HIN C ROBUR
ET SALUS (l sekler härur styrka och häl sa) och i exerguen: MAIESTAS ORDINESQVE REGNI PLUS CCC ANNOS
CONIUNCTI (Rikets majestäter och stånd
har varit enåde i mer än 300 år). Frånsidan
visar en hamnscen. Ett linjeskepp, med tre
kronor på akterspegeln, svenska örlogsflaggan under gaffeln, seglar med fulla segel från hamn. På kajen står en tiind fyr.
Havets vågor bryter fram mot klippor. Ur
molnen framljungar blixtar. l exergucn
texten: ORDD. R. SVECIAE VIOLENTER FRACTI MDCCCLXV (Konungariket Sveriges stånd brutna med våld 1865).
Troligen är fyrframstiillningen en ren
fantasikomposition. Annars var det inte
helt ovanligt med stenfyrar i anslutning till
kajer och pimr.
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5. Custaf af Klint (177 1- 1840). kartograf och viceami mi. Medaljen ii r graverad
av Lca Ahlhnrn och 'lage n 1884 av Vetenskapsakademien. Medaljen iir pr'Jglad i
sil ...er och brtln' och mäter 31.5 mm.
Åtsidan visar Gustaf af Klint~ bröstbild.
höger profil 'amt omskriften: GUST. A
KLI NT CLASSIS SVEC. PRAEFECTUS
<G a K chef fiir wen,l.a nonan) och efter
nedre kanten: N. 1771 O. 1840. NedanfOr
hu vudet finn~ kon\lnäl'l>initialcrna: L. A.
(dvs Lea Ahlhorn). Fr:ln~idan visar en
man. klädd i flou;m, uniform. ~lående vid
rodret p:l en iippcn b~t. ~om fUr fulla ~e
gel g:\r fr.un mellan klippo r. P:\ yttcr.aa
kl ipp;m st:l r en pyr.unidformig båk. Överst
i hal vcirkel tex ten: EXPLORAT VIAS
ET DES IGNAT (Han 1.11for~kar och tecknar vägen). Ncdcr~t i cxcrgue n texten:
SOCIO DE RE NAUTI CA l OPTIM E
MERITO l REG. ACAD. SC. SVEC. l
MDCCC LXXXIV (Å t den leda mot av
Kungl. Svcn~ka Vctcn skopsakadcrnie n
som på en •ynne rligen flirtjiinstfullt säll
gynnat den 'vcnska flouan).

5.

6.

6. Is ntel l hmsscr (1790- 1860). professor i teoretisk och praktisk medicin vid
Uppsalu universitet. Medaljen ii r grJvcrad
av Lca Ah lborn och slagen 1873 av Vetenskapsakademien. Medaljen iir pr'Jglad i
silver och brons nch rniitcr 31 mm. Hyckert Il. s id. 148.
Åtsidan visar b r.tcl Hw:~sscrs bröstbi ld.
vänster profil samt omskri ften: ISR.
HWASSER MED. THEOR. ET PR.
PROF. UPS. Neder't NAT. 1790. DEN.
1860. Frånsidan visar en fyrtorn med en
strålande lanternin. ~uende p:l en klippig
strand vid havet. l fjärran syns en fartyg.
Ö\'er..t i halwirkel finns te;uen: ARDET
ET DIRIGIT. l exerguen: SOCIO INGENIOSISS. l REG. ACAD. SCIE 'T.
SVEC. l MDCCC LXXIII.
Fyren tycks v:1ra en fantasibild av konst·
närinnan. men den ansluter till dc fyrar
som byggde> under perioden 1800- 1850.
Det bör vara en linsfyr eller en spegelfyr.

7. Oskar Il :s uch d rultning Solios sil,·crbröllup. Medaljen iir graverad av Lea
Ahlborn och iir s lagen 1882 av Svenska sege lsiillskapet. Den lir priiglud i brons. sil ver och guld nc h miiter 70 mm. Hyc kc r.
NMXIII. s. 116. nr 51.
Åtsidan visar kung:tpa rct i profil S<tnll
omskriften: OSCA R Il SVERIG ES OCH
NO RGES KONUNG. SOP HIA SVERI GES OCH NORGI:~S DROTI'NING och
nedel'l>t: 1857- 1882.
Från•id:m biir texten: LYC KLI G FÄRD
MOT ÖNSKADT MAL overst i halvcirkel. Därunder >Y n> en rcgaua i Stockholms
~kärg:lrd. utfiird a\ n:lgra av Svenska segcbälhkapc~' b:ltar. med chcfsfanygct.
skonenen Vanadi>. ><:glande i förgrunden.
På avst:lnd syn' land med L;mdsort~ fyrtorn . l excrgucn finn' te~ ten : VID KONUNGAPARETs SILFVER BRÖLLOP
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8.
Samtliga fotografier: RIK·/Ot(l. Skafa f : l.
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AF DET FEMTIOÅRlGA SVENSKA
SEGELSÄLLSKAPET på fem r:~der.
Landson har varit fyrplats sedan 1678.
Fyren slår p~ ön Öja utanför Södenöms
sydspets.
8. Gustaf lhlhln (1869- 1937). uppfinnare
och fiirctagslcdarc. Medaljen är gmvcmd
av Erik Lindberg och slagen av Kungl. Vetenskapsakademien 1945. Den är präglad i
silver och mäter 31 mm. Ehrensvärd. NM
XXX11 :2 s. 424.
Åt~idan ''bar Gustaf Dalen. vä n~ter pro·
fil. Ovcrsttcxtcn: GUSTAF DALEN. Till
vänster om ponräuet: N. MDCCCILXIX.
Under porträilet finns texten: OB.
MCMXXXVII. Frånsidan visar en kr:~ns
omslumnde inskriften: DIE l DEFICIENTE l PHAROS l ACCENDERE l TENEBRAS l JUBET (När skymningen faller bjuder han mörkret au lända fyr:1ma).
Utanför krJn~en finns texten: SOCIO.
MERITISSIMO l R.AC. SCIENT. SUEC.
l MCMXLV.
Tanken var llirsl au Erik Lindberg skulle
avbi lda en l'yr tillsammans med en Uimplig
text. men lwn ansåg all medaljens lilla format skulle utgör.1 ell hinder för au visa del-

tema. Dalens uppfinningar i början av
1900-t::tlet gjorde au gasförbrukningen vid
fymrna i världen minskades med drygt
90%. Gu)taf Dale n fick nobelpriset i fy~ik
1912 " för han~ uppfinningar av självverkande regulatorer ::tU i kombination med
gasackumuhuorer användas till belysning
av fyrur och lysbojar".
ta
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Präglad reklam för reservoarpenna
Från slutet av 1800-talet och in i
1900-talct lät olika svenska företag
tillverka präglade reklamjetongert
polletter. Dessa var ofta tillverkade
av den då ova nliga metallen aluminium . Efter första världskriget anslöt
sig firman Svanström till dessa utgivare av präglad reklam.
Svanströms pappershandel grundades av aftars mannen Frans Svanström
(1832 - 1909). Pappershandel var då
en ny företeelse inom köpmannavärlden. Svanströms var framgångsrika,
och man fårsåg snart en mängd av rikets folkskolor och andra skolor med
en stor del av deras undervisningsmaterial. Svanströms började även importera leksaker. bia av den typ som
gav materiel åt den sk Fröbelska uppfostring:.metodcn.
Svanströms n:klamjetong mäter 35
mm i diameter och visar på åtsidans
mittparti en konstfullt utf6rd siffra l
som flankeras ovan av texten MONTBLANC och nedan av MASTERPIECE. Omskriftens text lyder: SVANSTRÖM$. med tre upprepningar.
Frånsidan visar i mitten ett skrivstift från pcnnfirman Montblanc. Vid
SNT 6 ·

9~

stiftets sidor finns texten TRYCK l
SJÄLV FYLLARE. Omskriften lyder: DET ÄR PÅ GULDPENNAN
DET KOMMER AN. SKRIV DÄRFÖR MED MONTBLANC. Säkert
var reservoa rpennan en storsäljare
hos Svanströms.
Den första reservoarpennan till verkades i England i början av 1800-t:tlet.
Den fungerade emellertid inte särskilt
bra. efte rsom den tidens bläck var
alltt{)r tjockflytande. Först 1884 tillverkade Lewis Edson Waterman i

New York fungerande reservoarpennor. Längre fram fårenklades påfyllningen av nytt bläck genom att pennorna fårsågs med en kolv. Sedan luften pressats ut ur bläckcylindern. sög
kolven upp nytt bläck. Under 1950wlet började man ersätta bläckreservoa ren med bläckpatroner, som byttes
när de var tomma. Parallellt med reservoarpennan fanns naturligtvis också kulspelSpennan.
Vi vet inte om innehavet av reklamjetongen var förenat med någon rabatt
!W
eller dylikt.

ReHamjetong fråll Smns1r6ms pappt•rJiumdel i Stocklwlm. Rno: RIK -foto.
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Dyttingar och blåmysare
I Nordisk Numismatisk Årsskrift för
år 1946 ingår en underhållande anikel
med titeln Slangbenämningar på mym
och pengar, skriven av Gösta Langenfelt. Den behandlar mycket riktigt alla
upptänkliga ök- och smeknamn som
mynt och sedlar erhållit av fantasirika, mer eller mindre tillfälliga ägare
under århundradena. Den långa forteckningen skall här kompletteras
med ett par beniimningar från 1590talet.
Dyttingar
I Stockholms stads tänkeböcker fOr

år 1593 redogörs för hur man den 15
oktober diskuterdde i rådstugan hur
vissa varor. bl a öl och kött, skulle
prissättas. l detta sammanhang talas
om de "dutkenn som nu wancke", dvs
börjat cirkulera. Det rör sig utan tvekan om Sigismunds polska 3-groschen, som med början år 1588 präglades
i stora mängder vid ett tlenal myntverk (här avbildas en från Riga, fig.
1). Redan på våren 1588 hade Johan
IIl fått se prov på de nya polska mynten, men var så missnöjd med sonens
ponriitt, att han ville tillverka nya
stampar i Sverige som skulle sändas
till Polen. Bl a skulle åtsidesstampar
till "dydtiker" gravems. Benämningen går att härleda till det polska ordet "dudek'' (härfågel). vilket syftar
på den polska riksömen. Den återfinns på frånsidan av de 3-groschen
som började priiglas 1528. På tyska
blev beniimningen förvanskad till
"Diittchen" eller "Dutgenn". Det intressanta är dock att ordet även f6rsvenskades; några år senare, i notiser
mellan åren 1600- 1608. talas det
nämligen om "dyttingar".

Blåmysare
En annan myntbenämning från denna
tid. som uppenbarligen också har en
kontinental förebild. är ''blåmysare".
Skillnaden är dock, att här har öknamnet - efter en viss fO rsvenskning
- öve rfO rts på ett Sl'enskr myntslag.
Beteckningen "Biaumiiser" (Blaue
Miiuse) , dvs "blåmöss", uppstod på
1520-talet i Nijmegen och avsåg då
stadens låghaltiga halvstyv rar. Namnet kom i Tyskland att beteckna andra
låghaltigu småmynt. Färgen på dessa
mynt var troligen "blå", dvs mörk. i
vart fall efter en tids cirkulation.
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Fig. l. "Dyuing " : Riga, 3-grosc:hen 1588.

I tänkeboken berlittas år 1599 om en
kvinna, som stod anklagad för hor inför borgmästare och råd. Det var hennes egen man som hade stämt henne
inför r'.iua. Hon forsvarade sig med au
han själv hade forsan henne i en ~-vår
situation. då han lämnat henne ' 'uthi
allsomstörste armodh och elänndhet
och icke till en blåmyser lefft hänne
der hon n och hennes barn kunde lefue
åf'. Att inte ens ha en ''blåmysare"
var tydligen höjden av låttigdom!

•

'

kittlar och annanutbränd gammal kittelkoppar, som genast omvandlades
till mynt. Ytterligare några veckor senare präntade skri varen uppgivet: ··o
Herre Gud. förläna oss härefter bättre
köp än nu uti två år varit haver··.
Det skulle dock dröja till 1594. innan bättre mynt började vankas. tig.
2 b. "Blåmysare" präglades även
1593, nu med något högre finvikt mellan 0,0982 och 0,1596 gram. I Sigismunds myntordning av den l januari

Il.

Fig. 2 a· b. " 8/åmysare ": r~·rk 1589 och 1594. Fow: Gabriel Hildebrand . RIK-f

Vilka var då dessa mynt? l en tidigare
notis. från år 1592. får vi en ledtråd.
Där talas det niimligen om att 9 mark
klippingar (av det synnerligen låghaltiga slag som då prtiglades) motsvarande 4 mark i ören och halvören,
medan man fOr 4 mark "blårnysere",
endast behövde erlägga 5 1/2 mark
klippingar. Av sammanhanget framgår med andra ord att "blåmysare''
måste motsvam fyrkar. Iig. 2 a. Under
den galopperande in nationen vid början av 1590-talet var nämligen fy rkarna om möjligt ännu sämre än halvö rena och örena. Den lägsta finvikt
som anges av Wallroth för 1/2-örena
är 0.0356 gram. medan fy rkarna som
lägst höll 0,0095 gram , det vill säga
9,5 tusendels gram(!). Bara en månad
efter det att ovanstående notis var införd skrev man i tiinkeboken (den 20
maj) att myntet nu var så vanvördat,
att ingen ville siilja något fOr pennin·
gar. Till myntverket fOrdes alla gamla

1594 - som ju i övrigt innebar ett
återställande av myntens vikt och halt
till 1560 års nivåer - hade fyrken
dock en i stort sett oförändrad finvikt,
0,1527 gram. Det ii r således inte otroligt att 1599 tirs notis om ''blåmysare''
åsyftar de fyrkar som då präglades,
dvs Sigismunds.
Litteratur
Stocklwlms swds ttlnkebok 1592 (s. 22),
1593 (s. 170). 1599 (s. 228). 1600 (s. 61).
1604 (s. 336) och 1608 (s. 302). Sthlm
1939- 64.
L. O Lagcrqvist: Sigismunds myntporträll
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Miinzkwu/i• (nytryck. Berlin 1970). artiklarna Blaumiiscr C><.: h Diillchcn.

K A Wallroth: Sve riges mynt 1449-t917
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Den ekonomiska
uppryckningen efter
nödmynten
Efter Karl Xll:s krig nöjde sig inte
det unga stiinderv'.ildet med att endast
söka avhjälpa den nöd. som kriget
alstrat, eller återställa gamla grundvalar får rikets odling. Så snart de närmaste behoven var tillfredsställda genom den Hittade tillrorseln. freden
tryggad med alla fiender och ordningen återställd i den svenska statens förvaltning. kom en naturlig önskan att snabbt och systematiskt skapa
ett nyu välstånd och utveckla riketS
ekonomiska tillgångar. Industrin och
handeln befriimjades nu i sann merkantilistisk anda.
l oskiljaktigt sammanhang med hela den ekonomiska uppblomstringen
stod mynt- och kreditväsendets utveckling. Sedan nödmyntet var avskaffat (men fortfarande i cirkulation). kom så småningom gou mynt i
rörelsen. En rik daler (specie), motsvarande i halt och vikt den hamburgska riksdalern. riiknades lika med 3
daler silvermynt eller 9 daler kopparmynt eller 36 mark (på varje daler
riiknadcs 32 i1rc. ett skiljemynt, som .
utgavs både i koppar och i silver). Av
guld präglades endast dukater, lika
med två riksdaler. En tunna guld åter
var en räknecnhet, som betecknade
JOO 000 daler sm. Guld och silver
fanns emellertid i otillr.icklig mängd
!Or behovet av mynt. DärtOr myntades
koppar inte endasttill skiljemynt utan
även i stora sk plåtar. En "plåt" med
valören 2 daler sm var lika med 6 daler km eller 2/ 3 riksdaler. Kopparmyntet. vars påstämplade vä rde va r
betydligt över kopparns marknadspris
och vars viirde i forhållande till ädel
metall var varierande, tr.ingde naturligtvis det biittre myntet ur rörelsen
och var rikets huvudmynt. Då detta
mynt var synnerligen opraktiskt och
tungt , började tilliiitinad fOr rörelsen
pappersmynt att ut veck la sig vid sidan
härav. Redan föru t utgav banken s k
trdnsportsedlar eller insäuningsbcvis,
som överflyttades till en annan person
genom påteckning. En kunglig tOrordning av 1726 bestämde. att transportsedlar. som ej fick utges på mindre summa iin 50 daler km. hädanefter skulle mottas tillsammans med
redbart mynt i statens uppbörd eller allmänna kassor. Härigenom blev
sedlarna mycket begärliga. och kopSNT 6 · 94
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parmyntet inströmmade till banken
fOr att utbytas mot sedlar. l praxis
iakttogs inte bestämmelserna så noga
om transpon. i det att i regel endast
den f6rste och siste innehavaren påtecknade transport in blanco: denna
bckv'.ima men ej fullt lagliga praxis
bidrog också väsentlig! till sedlarnas
allmännare cirkulation. Då sedlarna
ännu motsvarades av fullt tillrucklig
metallisk valuta och således när som
helst kunde inväxlas. behöll dc sitt ful la värde. Kursen på utlandet, friimst
Hamburg, höll ~ig under hela denna
tid , 1720 -1739, vid pari. dvs all ham·
burgerriksdalern vid växelköp notemdcs omkring 36 mark i svenska pengar. Det bevisar. att handclsforhållandena var goda och att den av kommerskollegium och ständer uttalade
underbalansen i utrikes handeln inte
bör ha varit betydande. om den ens
fanns. Däremot hämmades företagsamheten av bristen på kapital. Visserligen inströmmade utländskt kapital efter freden och verkade f6rmånligt for handel. industri och bergsbruk. men lån i banken var inte medgivna eller förenade med så stora

fordringar på r'.inta och hypotek samt
en del besvärliga formaliteter. att dc
praktiskt taget inte kunde förekomma. 1731 medgavs utlåning på lösörepanter av värdefull metall och på lånebanksattester. I detta avseende önskadc målsmiinnen !Or en hastigare ekonomisk utveckling en reform. ~om
gjorde banken lättare tillgänglig fOr
lån och fOrvandlade den till en inhemsk penningfOrläggare åt industrin
och övriga näringsgrenar. År 1734
gjordes en liten början till detta, då
ständerna medgav au banken mol
vanlig ränta av 6 procent gav lån på
fast egendom och vågfort jiirn. men
fordringarna på säkerhel och formaliletema var fortfdmnde sådana. att lånen knappast utnyttjades.
Yrkandet på en tidsenligare bankoch kreditlagstiftning förblev ett
program för hattpartiet vid sidan av
yrkandena på ytterligare f6rmåner.
skydd och kontroll åt handel och industri.
På 1730-talet spelade dessa ekonomiska motsalSer en växande roll och
ingrep snart i det politiska livet.
/W
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Elektroniska pengar
Den tekniska utvecklingen har nu gått
så långt att mynt och sedlar på sikt
kan ersättns av plastkort fyllda med
digitala elektroniska pengar. Vanliga
kreditkort har en magnetremsa som
kan läsas men ej skrivas till. Kreditkort har endast tillstånd att belasta en
beviljad kredit eller ett bankkonto, s k
betalkort. Det finns alltså inga pengar
på det fysiska kortet. Tekniskt finns
två nya hårdvarulösningar där man
både kan liisa och skriva - således
kan pengar lagras:
- Endast minneskapacitet (datalagring).
- Microprocessor och minne (bearbetning och lagring).
Telefonkort infordes i Sverige 1990
och har blivit populära samlarobjekt.
Det finns äve n kataloger över dessa
telefonkort. E. W. Larssons frimärksaffår på Klarabergsgatan i Stockholm
köper och säljer sådana kort (även begagnade). Enligt E/teknik 18190 har
telefonkortet 256 bitars minne som
maximalt kan lagra 150 markeringar.
Ett telefonkort ges normalt ut av samma företag som forbrukar pengarna
och kan jämföras med polletter eller
förköpshäften av bussbiljetter, som
förbrukas successivt. l princip far företaget inkomstennär kortet säljs. Vid
själva användningen r'.icker det att
makulera. på liknande sätt som posten stämplar frimärken på brev. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att
flera olika resultatenheter hos samma
utgivare av telefonkort önskar bokfåra
sina egna inkomster. vilket kräver
mera komplicerade system.

.Mynrsam/aren
Per Hanxelli.
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Man skiljer på slutna system (t ex
telefonkort eller frimärken). där
tjänsteleverantören själv genererar
pengarna, respektive öppna system,
där en fristående central instans ger ut
pengarna. Det iir önskvärt att all sådan betalning kan göras anonymt.
Riksbankens mynt och sedlar är
exempel på öppna system. men det är
nu även möjligt att göra motsvarande
elektroniskt. l Danmark har man provat ett öppet system i Nrestved på Själland. Detta Damn0nt har nu börjat
införas i Köpenhamn (se notis i SNT
2 · 94 sid 43). Danm0nt är ett engångskort som slängs när de elektroniska pengarna är slut, således lämpligt som samlarobjekt.
Betalningen kan vara on-line, så att
en centraldator kan kontrollera giltigheten av pengarna under själva trdnsaktionen (t ex checkar och kreditkort
med telefonkontroll). Alternativt är
transaktionen off-Iine (t ex mynt och
sedlar), men även detta kan göras med
elektroniska pengar. En off-Jine
transaktion måste skyddas med fysiskt skydd eller ännu bättre med ett
logiskt sådant. Ett logiskt skydd kan
göras med ett protokoll med digitala
signaturer. Detta garanterar att de digitala mynten inte kan användas mer
än en gång samtidigt som kundens
anonymitet garanteras.
En komplett betalningscykel består
av:
- uttag: överfOring av pengar från
banken till kundens kort
- betalning: kunden betalar till tjänsteleverantören
- insättning: leverantören sätter in
pengarna på banken

Kunden kan använda samma kort
för betalning hos fl era olika leverantörer så länge det finns pengar kvar i
denna digitala plånbok. Sanuna kon
kan användas flera gånger genom att
det töms och sedan fylls med nya pengar om och om igen.
Referenser
Betalkort i Danmark med DannH:Jnt
(Nrest ved, Köpenhamn. SNTZ • 94 sid 43.
Elektroniske rnanter. SIEGs Mm11katalog
Norden 1994 sid 279.
Plastkon ersäuer mynt (telcfonkort). Elreknik 18190.
!C-kon lyft for Europas kretsfiiretag.
Elektroniktidningen 6194.
Elektronisk portmonnii ersätter kontanter
(Avant i Finland). Elektroniktidningen
6/94.
Betalko rtet fOr alla småsla ntar från Visa
1995. Datateknik 6194.
Elektroniska kontantbetalningar off-line
(Stcfan Hellberg). behandlar säkerheten
med hjälp av blindsignering med digitala
signaturer. TELE /194.
Jan Alexandersson

Kort om myntsamlaren
Per Hanselli
Bland köparna vid olika myntauktioner under 1860- och 1870-talen fOrekommer då och då namnet Hanselli.
Per Hanselli var född den 21 februari 1815 i Skcpptuna socken i Roslagen. Fadern, som var bonde. hette
egentligen Hansson, vilket namn sedan av sonen ändrades till Hanselli.
Per Hanselli var boktryckare, men
arbetade lång tid vid Bokauktionskammaren. När han avled i Uppsala 29 januari 1879 efterlämnade han
också en mycket viirdefull boksamling. I värde jämförbar var iiven hans
myntsamling. Enligt försäljningsannonser i dagspressen bestod samlingen av fOljande objekt: ca 20 guldmynt. 150 specier. 200 större silvermynt, 600 mindre silvermynt , 450
kopparmy nt och 12 plåtmynt, förutom dubbletter, utländska mynt mm.
Mynten förvarades i ett elegant myntskåp.
Enligt tidningsannonserna skulle
anbud på samlingen liimnas till HanseBis sterbhus. Resultatet blev att en
enskild köpare mrvärvade hela samlw
lingen ror 2.100 kronor.
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"Att bäras i högblått band med gula kanter"
-om tre improviserade belöningsmedaljer
Av Leif Påhlsson
' ' !Sverige har vi aldrig haft någon motsvarighet till den
danska Kongens Fortjenestemedaille med dess karaktär av allmänt medborgerligt rörtjänsttecken.
Tvärtom. det var något karakteristiskt
redan. då vårt belöningsmedaljväsen i
modern bcmiirkelse uppkom för över
200 år sedan. att vi fick olika medaljer för olika slag av förtjänster. En belöningsmedalj kunde nyttjas som hederstecken allenast för vissa specificerade fcirtjiinster inom ett bestämt.
tämligen sniivt avgränsa t område.
Allteft ersom det för statsmakterna
framstod som angeiiiget att belöna
förtjänster på flera områden, krävdes
det nya belöningsmedaljer eller också
fick andra medaljer. utan avsedd belöningsmedalj karaktär. fungera som sådana."
Så inleddes Torgny Lindgrens studie • 'Hedersbelöning fcir nit och redlighet i rikets tjänst'. Till medaljens tidigaste historia•. Nonlisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ). 1959, s. 30. Han
fortsatte Iiing re fram: "Typiskt för
denna f<.irkiirlek fOr olika belöningsmedaljer för olika arter av förtjänst är
att vi år 1789 inte fick en medalj får
visad tapperhet i strid mot rikets fiender utan /1'() ''(s. 31). "När man sysslar med studier och forskningar beträffande svensim belöningsmedaljer
får man gärna ett intryck av att det stora antalet medaljer tillsammans med
dc varierande medaljstorlekarna och
band färgerna efterhand för höga vederbörande skapade en svårbemästrad embarras dt• richesse (Torgny
Lindgren. " luvat indulgere labori. En
hittills obeaktad kungl. belöningsmedalj". NNUM; nr 4- 511959, s. 82).
En tendens i nutiden, att använda " Illis quorum mcrucre labores" - numera utdelad genom regeringsbeslut
(således uran Konungens medverkan)
-såsom ett slags cnhctsmedalj. måste betecknas s:\som ohi~toriskt: ''För
att uppnå ökad enhetlighet i belöningssystemet bör lllis quorum ges
generellt före triide vid val mellan
denna medalj och medaljen För medborgerlig fiirtjiinst. Illis quorum är
den mest arwiinda och mest kända av
SNT 6 ·
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Fix.

l. Oscar / , ''Fiir befrämjad ''accination': tudt'lod i sil1•erlmed band (men iimrtt mott
krona) , demw gång blårt med gul mitmmd. Ex. i Kuttgl Mymkabinerret,fönilrmt
som gtll'/lfrcln S1·en S1•ensso11s Sriftelse 1969 (sr NNÅ 1970. s 265! och 269), invnr 28902.
Foro N ulg<'rgren, ;11i1.

kwr~:lig

regeringens medaljer" (Statsrådsberedningcn. r'.iuschefen, PM 1989: l.
1989-02-21. "Handläggningen i regeringskanslicl av iirenden om utmärkelser". s. 3. avsniu 3.2.3).
Lindgren meddelar några fall av
"in casu" slagna hederstecken 1ill
bondest~ndcts talman, nämligen dels
en guldmedalj av 18:e storleken ("25
ducaters vigt") till Olof Thorsson
(Thorcsson) i Voxtorp, Kalmar län,
genom k. br. 13 mars/25 maj 1792
(NNÅ 1971, s. 138- 9), dels en motsvar;mde guldmedalj (Löfström 1933.
s. 53. och Arccn 1938. s. 85, tala dock
om silvermedalj) till Olof Larsson i
Bic. Södermanlands läns, genom k.
br. 2juni 1800 (NNÅ 1971). s. 139 och
147. Traditionen med en guldmedalj
i kedja till talm:mnen - så småningom. sedan 1841. normaliserad till
För medborgerlig fönjä nst i guld av
18:c storleken Ufr NNUM, 5/1957. s.
143. not 7) - synes ku nna återfåras

till Anders Manssons i Husie, Malmöhus län. sedermera ärftliga "fadderminncsmcdalj" från kronprinsens
dop 1778 (se NM XXIII, 1923, 118-9.
och XXX. 1965, s. 231 ff. jfr s. 237).
Vidare hade genom k. br. 5 dec. 1782
Gustaf III : s kröningsmedalj i guld av
18:e storleken att i guldkedja bäras
om halsen tilldelats borgmästarna i
Danzig. Rcyger och Pegellau Ufr Areen. s. 65).
Areens swndardverk De nordiska
liindemas officiella belöningsmedaljer. Stockholm 1938, är knappast

klarliiggande eller ullömmande betr.
den rådande fOrbistringen bland våra
medaljer (jfr SNT; 1/1987, s. 4). Den·
na förbistring har även påtalats av
Lindgren (NNUM, 1/1958. s. 2. not l.
och Mwukomakr. 6/1978, s. 156:
NNUM: 4/1956. s. 86. no1 2. jfr
NNUM. 511954, s. 142, 311958, s. 48,
och Mymkomakt , 7/1978, s. 181). För-

-
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Fix. 2. Ktmgl. Vetl'llskctpsakademiens jetong som belöningsmt!dalj. Ul'eransexemplar 1872 frrln Kong/. Mymer till Riksbankens .mmling (mtmt'ra tleponemd i
Kungl. Mymkabineuer), gi,·etl·i s W(lll originaleLr bltmnordning.

bistringen blir ej mindre av att t ex i
Forwn Navale, 29 (1974), s. 128, infOra en siirskild rörkortning for ''guldmedalj För mckm gämi11gar' : en
medaljinskription som överhuvudtaget aldrig förekommit! Detta måste
betecknas såsom en missvisande tolkning av ordal ydelsen av typen •(tillägga) hvar sitt exemplar i guld. af medaillen fOr wackra gärningar. med inskrift: 'Sui memores alios fecere
merendo' att i hvitt band bäras på
bröstet• (k. br. 29 april 1830. nr 173
till kammarkollegium). for att nämna
ett exempel på gängse standardformulering i medaljbcslut.
Stundom f6rekom i iildre tider, att
en skådepenning helt improviscmt be·
gagnats såsom belöning (jfr Lars O.
L1gc rqvist . "En skådepenning som
belöningsmedalj", NNUM, 1/1956, s.
4- 5; utvidgad version "En skådepenning som hcdersbelöning". M )m kontakt, 10/ 1978. s. 268). Därmed kan
ej anses ha konstituerats en permanent belöningsmcdalj. utan är detta
på sin höjd ett nytt exempel på en
ren "engångs"medalj (se t ex Torgny
Lindgren. "Norrköpi ngsmedaljen".
NNUM . 511957. s. 138 - 143 och
"Slöjd -cxposit ions- medaljen. Den
fOrsta svenska utställningsmedaljen".
NNUM , 5/1957. s. 144- 147; j fr nr
6/1957. s. 172).1
Hii r skall niimnas några exempel på
beslut , där Kungl. M r~ :t antingen låtit tilldela eller medgivit utdelande! av
medaljer. att bäms i det genom k. br.
22 dec. 1841 (ej publicerat) fast~tällda
och ännu för "regeringsmedaljema"
- dvs dc tidigare "konseljmedaljerna" - brukade högblåa bandet med
gula kanter (egentligen "kantr'.inder"
- se Os Fi 1972:5. s. 54).
M:t
har, enligt D.B., tillagt Direktören
lör vaccinations-institutet i Berlin,
Medicinalrådet D:r Bremer, medaljen i guld för befrämjad vaccination, att i blått band med gula
kanter bäras på bröstet.
PT 20/4 1847: = Medalj. K.
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Ett samtida exemplar, men med
omvända bandfårgcr, avbildas som
lig. l. Medaljen, som saknas hos
Areen, reglerades forst i det i Årstrycket intagna " Kong!. Maj :ts nådiga
reglemente fOr vaccinationen i riket"
av den 6 mars 1816, 3 §:
•. . . För att uppmuntra skicklige
Vaccinatcurer har Kong l. Maj: t redan
i Nåder anbefallt, att de Collecter,
som får Vaccinationen insamlas, må
förblifwa inom hw·.trje Församling,
och kunna anwändas åt Vaccinateurer.
hwilke wisat nit och skicklighet. äfwensom dc kunna ihågkommas med
de Mcdaillcr, hwilka för Vaccinateurer blifwit pr'.iglade, samt genom ut·
märktare fOrtjenst med anslagne premier; ... » (§ i sin helhet avtryckt i
NNA , 1961. s. 126- 7).
Därefter stadgades i kap. 6, Belöningar och ansvarsbestämmclser, §
22, Kong!. Maj:ts fornyade nådiga
Reglemente f<ir skyddskoppsympningen i Riket, av den 29 september 1853
(SFS 1853:67):
•För att uppmuntra till en nitfull ut·
öfning af skyddskoppympningcn, wilje Wi , uppå Wårt Sundhets-Collegii
underdåniga rörslag, grundadt på wederbörandes anmälan. tilldela den.
hwilken i sådant afseende sig utmärker, ett scrskildt hederstecken: 'for
befr'.imjad vaccination', eller annan
lämplig belöning. i den mån tillgiingliga medel det medgifwa.»
Det sistnämnda upphiivdes med lagen den 2 juni 1916 om skydds kopp·
ympning (SFS 1916: 180). vilken tr'.idde i kraft den l januari 1917. Därmed
blev "vaccinationsmedaljcn". som
normalt bars i vitt band på bröstet och
stundom iivcn ;w Kungl. Maj:ttilldeladcs i guld, obsolet1
PT 20/1 1872, s. 2, sp. 3: Ecklesiastik-departementet = Uppå We·
tenskaps-akademiens underdåniga hemställan har Kongl. Maj:t
den 29 nästlidne December i nåder tillåtit Matroserna vid 4:e Matroskompaniet N:o 19 F. Boman

och N:o 20 P. Petterson, hvilka under de år 1868 tilllshafvet, år 1869
till Atlantiska halvet samt år 1871
till Grönland utförda expeditioner
tillhandagått de åtföljande vetenskapsmännen vid deras vetenskapliga förrättningar och dervid
ådagalagt ett synnerligen berömligt nit och mycket skicklighet att,
såsom utmärkelse för detta sitt välförhållande i högblått band med
gula kanter på bröstet bära hvar
sin av Akademien bekostad och
dem tilldelad minnespenning af
sil Iver.
Kungl. Myntkabinettets ''arkivex·
emplar" avbildas som tig. 2. Denna
unika bclöningsmedalj, som. ald rig
återupplivats, behandlades utfOrligt
av regeringrådet Erik Reuterswärd i
den nyligen utkomna festskriften till
Lars O. Lagerqvist (NM, XXVII ,
1989, s. 323 ff. "En rar mula").J l
PT lick sedermera underofficeren vid
flottan Pettersson fOrnamnsinitialen
"P'' fastän han hette Jonas. Han synes
aldrig ha blivit sv'.irdsman, varöver
årliga längder publicerades t o m årgång 1903 av statskalendern (liksom
betr. Vasatccknct, vars innehavare
däri betecknades såsom '\vasamän",
vilket ej knäsättes vare sig vid instiftandet i ordensprotokollet den 25/11
1895 § 8 eller senare ordcnsstadgar).
Kungl. Vctensk;1psakaderniens nuvarande f<irtjiinstrnedalj, "Konung
Carl XVI Gustafs medalj", vartilltillstånd meddelades vid fOredragoing i
hovprotokoll den 13 februari 1974. nr
17. är inte avsedd att bäras (jfr SNT.
111987. s. 7). Den är avsedd att som
belöning lillcrkännas svensk eller utländsk person fOr fmmståcnde insats
gällande miljövård i vid bemärkelse
eller för upplysande skrift i detta
ämne. Medaljen skall utdelas sparsamt och endast fOr ypperliga insatser.
PT 314 1876, s. 2 : Från Konungens
Kansli. Civil-departementet.

Sedan hos Stuteriölverstyrelsen
SNT 6 • 94

Fig. 3. Oscar Il. ''För häsrafvelns främjande". gra1•erad av Lea Ah/bom. Levenmsexemplar i Kungl Mymkabinellet;
fmo N Lagergren, 111/1. Silver. Der var demw medalj som 1876 utdelades med blironordning och band.

anmäld! blifvit, hurusom Franske
hästföraren Jean Thomas Desire
Fleury, hvilken jemte annan betjening varit anlitad för att till Sverige
hemföra de under sistlidne höst för
statens räkning inköpte hingstar af
Angla-normandisk ras, med syn·
nerligt nit och ovanlig oegennytta
fullgjorts sitt uppdrag, har bemäfda Styrelse hos Kongl. Maj:t i underdånighet hemställ. att det måtte tillåtas styrelsen att, såsom ett
erkännande af Flaurys berömvärda förhållande tilldela honom ett
exemplar af den såsom prisbelö·
ning för hästafvelns befrämjande i
nåder fastställda skådepenning af
silfver, att å bröstet bäras i högblått
band med gula kanter; och har
Kongl. Maj:t vid föredragning af
denna hemställan funnit godt att
till densamma lemna nådigt bifall.
(jfr PT 5/4, 1876, s. 1: Af Kongl.
Maj:t i nåder afgjorde mål: Up·
på Civil-departementets föredragning: Underdåniga framställningar: .. . : af Stuteriöfverstyrelsen,
angående tilldelande åt Franske
hästföraren J. T. D. Fteury af en
prisbelöningsmedalj att bäras å
bröstet.)
Kungl. Myntkabinettets "arkivex ."
av denna medalj återfinns som fig. 3.
Enligt Hildebrand, Il. s. 525, hade
Kungl. Maj :t den l nov. 1872 förordnat att, i ändamål att bereda uppmunt·
ran till hästavelns rörbättrande, en
särskild belöningsmedalj skulle präglas, att av stuteriöverstyrelsen vid årliga besiktningsmöten utdelas i silver
eller brons till ägare av uppvista unghästar. som ansetts fönjänta att pri sSNT 6 · 94

belönas. Den 1875 av Lca Ahlborn
graverade medaljen, av 12:e storleken, avbildas i Brita Ols~n. Lea Ahl·

bom. En svensk medaljkonsmär rm der 1800-ta/et, akad. av h., Stock·
holm 1962, s. 225 Ufr Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg
1873-1966, 2, NM (XXXII:2) Stockholm 1988, s. 95 och- bild- 392/pl.
98, nr 162). Kungl. Lantbruksstyrelsen, vars stuteribyrå 1933 ersatte den
tidigare stuteriöverstyrelsen, medde·
lade den 23/4 1969 (Dnr H 230/69):
" .. . denna medalj, vilken inte var
fOrsedd med band eller krona, utdelades sista gången 1966 i samband med
sommarpremieringen av hästar och
drogs därefter in. Medaljen utdelades
endast i silver och bar på ena sidan
motivet av en varmblodshäst och på
den andra Konungens bild." Adjunk·
ten Gunnar Sundberg har i sin uppsats
"Mynt och medaljer från Huscby".

Från myntkabinetter i Växjö - Kronobergsboken 1987, VäJtjö 1987. s.
157-8, en motstridig uppgift därvid·
lag; hans bildmaterial kompletterar
ovannämnda. Belöningsmedaljver·
sionen synes hittills vara obeaktad
och onekligen vara en säregen an·
vändning.
Det bör bemärkas, att medaljerna
inte var de enda medel Kungl. Maj: t,
dvs Konungen i statsrådet enligt 1809
års regeringsform, disponerade såsom "fons honorum''. Sviirdsmcdaljen utdelades liinge såsom komman·
domål enligt RF 15 § (Karl Löfström.
Sveriges riddamrdnar, Stockholm
1948, standarduppl. s. 430) och detta
iakttogs stundom även betr. Vasamedaljen (tex PT 1112 1896. s. 3). även

om dessa egentligen är s k ordensmedaljer. Det förnämsta nådevedermälet
var onekligen nobiliseringsinstitutet
enligt RF 37 § på vederbörande departements föredragning; att Ch. von
Warnstedt i Adel - vaå är det?.
Stockholm 1970, s. 75, missuppfattat
den konstitutionella situationen därvidlag, framgår av såväl statsrådspro·
tokollen som notiserna i PT (t ex 26/6
1855 och - betr. " Vega-männen" 24/4 1880). l stället för medalj kunde
t ex utdelas marinkikare (PT 10/8
1878 till norske kaptenen O. P. Martinsen på "Sommerset") enligt beslut
2/8 (Civ.) och dylik kunde åtföljas av
penningbelöning, vilket senast skedde 14/5 1943 (Soc. - PT s.d.) till tulluppsyningsmannen vid centraltullkammaren i Göteborg Axel L eonard
Abrahamsson (SMbg8 100 kr); jfr
Arbetsmarknadsutskottets betänkande, AU 1979/80: l , s. 3. Således fick
Chr. Ulstrup, dansk arrendator på
Jutland, 11/4 1853 (Civ.) SMbg8 jämte ersättning för förlorad båt, medan
biträdande 10 sjömän fingo dela 66
rdr 32 sk. bko (PT 22/4). Den varierande praxis därvidlag fårtjänar uppmärksamhet vid forskningar betr.
våra olika belöningar, varfår här lämnas ett exempel, kompletterande El·
genstiernas ättartavlor, 8, 1934, s 735,
tab. Il:
Med anledning af K. M:ts Befall·
ningshafvandes i Blekinge län
und. anmälan. hurusom 14·årige
ynglingen G. J. von Wendel, med
egen lifsfara, den 19 sistlidne Februari räddat 2 personer från att

-
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drunkna, har K. M :t, den 25 i nästlidne månad, såsom uppmuntran
för hans vid berörda ti llfälle ådagalagda behjertade handlingssätt,
tilldelat honom en gratifikation af
13 rdr 16 sk. bko, att utgå från sjette hufvudtitelns anslag till extra utgifter. (Post- och Inrikes Tidningar
10/8 1855.)

Noter :

' Slöjd-expositions-mcdnljen, som for
dc utmiirkl<lstc bland dc exponerade artiklarne kornmer :att utdelas, har på ena
sidan H. M. Konungens bröstbild , och

på den andra Industriens si nnebilder. l
afskärningcn namnet å den belönade.
Medaljen är något större än en Specieriksdaler. (PT 26/6 1847.)
' Torgny Lindgren. "För befrämjad vaccination. Till v;accinationsrnedaljens tidigaste historia". NNÅ 1961 , s. 106- 37;
Elisabet Dillncr. ··vaccinationsbelöningar" Samlamyu. nr 9-10/1962. s. 3-6
(även i Medicinltisrorisk årsbok 1963, s.
1-6); Clarence von Malmborg, "Från
smittkoppsköp till vaccinationsbelöningar", Hygieni.1·k fel'): 7idskrift förltälso t'årdsniimnder. 52. nr 7. sept. 1963. s.

-' Om Kungl. Maj:ts tillstånd att bära
Kungl. Lantbruksakademiens guldmedalj. se Gunnar Sundberg. " Lars Persson i Södra Sandsjö och hans guldmedalj". Från mymkabineuer i Viixjö!Kronobergsboken 1987. s. 229-235. Under·
ställningar ang. bärandel av LA:s stora
medalj eller "minnespen ning" i s ilver
påträffas i PT -notiser bl a 1846 1717
(boktryckaren H:cggström) och 30112
(avskedade soldaten E. Höök). 1847 2811
(civildcp:s framställning ang. denne)
och 1848 28111 (d: o ang. å boen Jöns
Larsson i M:1lmöhus liin).

o

317-24.

Den ryska myntskatten från Mynthuset
Våren 1784 började man riva det gamla Tessinska mynthuset vid Mynttorget i Gamla stan. Myntet hade fungerat under knappt 100 år men befanns
nu vara i dålig kondition och man
ansåg det som lönlöst med fortsatta
reparationer. Följande år inkom till
Kungl. Myntkabinettet ett större antal
mynt som hittats vid rivningen. Arbetare hade nämligen anmält att man
under takfoten i ett råttbo hittat en
mängd märkliga mynt. Det visade sig
snart att det rörde sig om ca 2500 ryska denningar (eller droppkopeker).
vikt 50 lod (664 g). Dessa mynt utgjorde troligen de som år 1732 stulits från Kungliga Myntet. Man hade
ständigt R1rråd av äldre svenska och
utländska mynt som skulle nedsmältas och omvandlas till moderna svenska mynt. Dc ryska mynten , som år
1785 inkom till myndigheterna, var
alla från tiden fOrc Peterden stores regering. l Kungl. Myntkabinettet gjorde man ett urval bland mynten och ca
100 denningar behölls till samlingarnas fcirkovmn (inv. nr 374 D). Tyvärr
är det idag omöjligt att identifiera
dessa mynt.
Nils Ludvig Rasmusson har i sin
artikel Ryska mylll i Sverige (Fornvännen 1940, s. 217ft) omnämnt att
Ryssland enligt fredsfOrdraget i Stolbova 1617 betalade ett krigsskadestånd på 20.000 rubler i denningar.
Det finns en möjlighet att dessa stulna
denningar skulle kunna vara en sista
rest.
Vi vet att man iiven låg på förråd av
kopparmynt. T.ex. omnämns i Kammarkollegiets Resolution av den 30
oktober 1752 om slantmyntning av
ryskt kopparmynt.
158

Kanske tYr dessa denningar resrer a•· ./)11der som gjonles i Mymlmser.
Foro: RJK-foro. Skala 2:1.

Till sist kan man undra över varför
mynten låg kvar inom Kungliga Myntets viiggar. Säkert blev det stor uppståndelse niir stölden blev känd och
siikert undersöktes varje anställd
mycket noggrant. Det blev nog nlltfiir
riskfyllt att ens fiirsöka göra något av
dem.
Kiillur:
SHM IKMK:s im·emarieflineckning (des·
sa tidiga ~r iir ej tryckta).
Selling. G.. Myntverkets byggnader i

Stockholm. Kungliga My1ller /850-1950.
Stockholm 1950.
Sticrnstcdt. A. W.. Förteck ning öfver
tryc kta Författningar, My ntordningar.
Bref. Resolutioner och stadganden m.m.
rönmdc det Svenska Myntväsendet. Numi.vmori.~ka Meddelanden IIL Stockholm

1876.
Rasmusson. N. L .. Ryska mynt i Sverige.
Fonwflnnen 1940. s. 217ff.
Thordcman. B. . Loheskauen och a ndra
myntfynd fr~n Stockholm. Srockholms·
minnen i Srculsmuseer. Stockholm 1950.

lan Wiselm
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Siclemavla med trompe /'ol'il ejfekt som bia visar en riksg(l/c/ssedel. Foto : Gabriel Hildebrand, RIK-J

En sidentavla med sedelmotiv
När Kungl. Myntkabinenet år 1974
övertog Svenska Handelsbankens
Bankmuscum ingick. fOrutom my nt
och sedlar, en mängd spännande före·
mål - ofta med bank- eller ekonomisk anknytning.
Ett av de mer udda mrcmålcn är en
tavla av vit sidentaft med målad och
broderad dekor från 1790-talet. 11tvlans motiv är ett antal pappershand·
tingar beståe nde av en lapp med en
dikt. ett brev. tidningen Extra Posten, en kunglig förordning. tidningen
Stockholms Post =Tidningar, en al·
manacka. en riksgäldssedel med den
handskri vna valören 50 riksdaler speSNT 6 · 94

cie samt liggande över sedeln en gåsfjäderpenna. Tavlan är utfOrd i trom·
pe l'oeil-effekt. Texterna är brodera·
de i svart silke, gåsfjäderpennan i vitt.
grått, svart och ljusbrunt silke. Tekniken är schattersöm, stjälkstygn. plattoch läggsöm. De olika pappershandlingarna är utförda i akvarclliknandc
måleriteknik med dekor och skugg·
ningar i gråskala. Bakgrund av målad rödbrunaktig träimitation. En triikvistliknande cirkel i träimitationens
nedre högra hörn kan möjligen tolkas
som en signatur. GS?
Tavlan var i något skadat skick och
behövde åtgärdas. En enklare konser-

vering utfördes av Textilavdelningen
vid RIK - institutionen för konservering i Stockholm. Textilkonservatorerna avlägsnade en brun kartong som
sidenet låg mot. Tyget lades på syrafri
kartong klädd med vit bomullsatin.
Tavlan fick också en passepartout och
baksida av syrafri kartong.
Tavlans höjd är 32 cm och bredd
41 cm. Konserveringen utfördes av
Ulrika Nordfjell och konserveringsrapporten av Mari-Louise Franzen.
/W
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Trädgårdsmästare blir mångmiljonär
på romerska mynt
En notis i Coi11 News från juni 1994
tar upp ett stort fynd av rornerska
guld- och silvermynt funna i Hoxne i
Suftolk. det östligaste grevskapet i
England.
Hoxnefyndct iir en av de största
romerska skatterna som hitlats i Storbritannien. Den innehåller 14 780
mynt och ca 200 andra guld- och silverfdremål. År 1993 flirkla rade domstolen fyndet hembudspliktigt för inlösen och i april 1994 meddelade British Museum aH man hade lyckats ta
ihop lösensumman på.!: 1,75 milj. dvs
nästan 20 miljoner kronor. Händelseförloppet beskrivs som följer:
Bonden Peter Whatling bad 70årige Eric Lawes. en p;nsionerad
triidgårdsmästare. om hjälp att hitta
en hammare han rQrlorat i den upplöjda åkern med hjälp av den metalldetektor Lawcs ägde. Lawes satte igång
att söka och detekto rn gav signal. Han
grävde och stötte då på ett mynt ca 45
cm under jmdytan . Ytterligare mynt
hitlades och så korn en gedigen guldhalsring med kejsarens bild fram. J
det läget tillkallades polis och arkeologer och hela skatten gr'Jvdes fram
och dokumenterades.
Whatling uppgav att han plöjt lite
djupare än han brukar. och att detta
förmodligen var orsaken till att fyndet
kom i dagen. När experterna från British Museum såg fyndet kunde de
bara konstatera att detta utan tvekan
var en av dc mest betydelsefulla skatter som någonsin påtriiffåts. Hoxneskattcns viirue har också höjts genom
att fyndet så tidigt blev anmiilt och
därigenom möjliggjorde en vetenskaplig undersökning. vilket gjort att
viktiga detaljer kunnat dokumenteras.
När Hoxnc-skatten blev förklarad
som hembudspliktig mr inlösen gjordes en vä rdering av l11e Treasure Trol'l' Rt•l·iewing Commiuce, dvs en slags
inlösenkommine (knuten till finan~
dcpartemcmet). vilka fann skattens
marknadsviirdc vara .( 1.75 miljoner.
Eftersom British museums totala
inkiipsmedd ligger på endast .( 1.4
miljoner om året giillde del att hitta
pengar Iii r inlösen. Dt:t tog ett halvt år
innan alla pengarna limns och om det160

Om.l·fa~sbild

på Coin News juni /994.

ta inte hade lyc kats skulle hela skalten
ha gått till försäljning och splittr.lls på
många händer och diirmed gått förlorad ur forskningssynpunkt. ~·
Av mynten ä r 565 av guld. 14 191 av
silver och 24 av icke ädelmetall. Del
äldsta myntet är en miliarcnse präglad
för Konstantin Il (337- 40). Allt som
allt finns det 60 miliarcnse priiglade
för tio kejsare från Konstantin II Arcadius (383-408). Den största delen av skatten beslår av siliquae präglade med lägre vikt på 2 gram för 14
kejsare från Konsl<lntius (337-61) till
Konstantin III (407- 11). De yngsta
mynten är al ltså priigladt: flir Konstantin IIl ca 407 t:llcr 408. vilket följaklIigen blir skattens tidigaste nedläggningstid och senaste nedlägg ningstid
har man bcr'jknat till 438.
De biista bitarna av skatlen finns
just nu utställda i British museum och
en utförlig katalog över fyndet kommer att publiceras inom kort. Huruvida hammaren åtcrll1nns Förtäljer inte
historien. men upphittare n kan kanske ha råd aH ktipa en ny.
EW

Piratens rim
A1· Briu G. 1-/a//qrisr

Fastrar rimmar på piastrar
och kusiner på sekiner.
och d ukater
på pil-ater_
falska, luriga ka nu·atcr.
Och pesetas?
Rim på retas!
lusidorcr ...
vad tusan rimmar lusidorer på?
Storma rimmar ju på gorma.
oceanen på orkanen.
haverera
på madcra.
attackera och bravera.
Sen är kapa
rim på rapa.
Lusidorcr ..
vad tusan rimmar lusidorcr på?
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SNT har den äran att gratulera följande tre åttioåringar:
Nils- Uno Fornaoder
Den 17 september fyllde Nils-Uno
Fornaoder 80 år. SNT gratulerar sin
vid det här laget mångårige medarbetare med denna bild från Samfundet
Kungl. Myntkabinettets Vänners årsmöte i juni på Livrustkammaren då
vännerl Nils-Uno avtackades efter
många år i Samfundets styrelse. SNT
och alla vii nner önskar jubilaren lycka
till och ännu många år i kretsen av
samlarvänner. Foto: Harald Nilsson.

Bertil Wrern

\
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Förre föreståndaren ror Uppsala universitets myntkabinett, l:e bibliotekarien Bertil Wrern fyllde 80 år den 3
september. Med anledning av högtidsdagen uppvaktades han av en rad
vänner och samlarkolleger. Bilden
ovan visar jubilaren på ett foto fro'111
1992 då han avtackades efter sina 30
år i Uppsala universitets myntkabinetts tjänst. Foto: Bertel Tingström.

Frank Olrog
Frank Olrog fyllde 80 år den 24 mars
och uppvaktades av en delegation från
styrelsen med två tlirglitografier med
motiv från Gustavia i vår forna koloni
S:t Banhelemy. Vid SNFs årsmöte
den 16 april i år kallades han till Föreningens hedersledamot. Se sid 162.
161

S:t Georg i Karlskrona
S:t Georg~jetonger har i långa tider
varit soldaters och vanliga människors lycko- och skyddsamuleller.
Om della har Monica Golabiewski
Lannby skrivit utförligt i SNT 7 • 93.
s. 176 - 184. Traditionen med dessa
"Georgsmynt'' levde tydligen länge.
även på våra breddgrader. l Kungl.
Myntkabinettets samlingar finns en
intressant jetong med ank nytning till
Karlskrona.
Åtsidan visar S:t Georg (S :t Göran)
till häst diid:mde en drake. Överst i
halvcirkel finns texten: S.GEORGIVS
EQVJTVM PATRONVS. Frånsidan
är slät, men har en ingraverad text.
Omskriften lyder: Kungl. Flolians
Sjukhus Carlskrona. l millpartiet
finn s följande datum : 18 2017 86
överst och 18 2017 96 nederst.
Uppenbarligen har jetongens text
ingraverats till ett 10-årsjubileum
1886 -1896. Siikcrligcn var det endast
eu fatal jetonger som fick denna ingravering. Kanske är detta exemplar
det enda som gjordes. Det kan vam så
au någon av patienterna vid sjukhuset
tillverlmdc jetongen till sjukhusets jubileum.
Jetongen iir av vitmetall. mäter 39
mm i diameter och är försedd med
ring vid överkanten.
/W
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Svenska Numismatiska Föreningens årsmöte
Föreningens årsmöte avhölls lördagen
den 16 april 1994 i lokalerna på Banergatan i Stockholm. De formella
preludierna som tillhör inledde ~om
vanligt årsmötet. Vissa fårändringar
skedde i styrelsens sammansättning.
Rolf Sjöberg - suppleant i styrelsen
- avgick på grund av tidsbrist. En
suppleantplats var sedan tidigare vakant. Istället valdes Anders Nordin
och Jan Wallden till styrelsen.
Styrelsen hade f6reslagit att Frank
Olrog skulle kallas till hedersledamot
av årsmötet. Detta forslag antogs med
acklamation. OrdfOranden sade f61jande i samband med detta:
"År 1934 invaldes en yngling vid
namn Frank Olrog i Svenska Numismatiska Föreningen. Det blev niir
man nu ser i backspegeln ett av de allra mest lyckade invalen som gjorts till
Föreningen. Frank har på ett alldeles
enastående sätt tjänat föreningen och
bidragit till numismatikens landvinningar under de nu gångna 60 åren
och gör så fon farande. Jag vill påminna om några av Franks tora insatser.
1962 - 1985, dvs under 23 år. var
Frank ledamot av styrelsen med ol ika
uppdrag som auktionskommissarie
och vice ordförande. Frank eftertriidde år 1965 den legendariske Georg de
Laval som ansvarig för auktionsverksamheten och ledde detta arbete under 20 år - fram till 1985. Frank
skötte detta viktiga uppdrag med en
glöd och en intresse som gjorde auktionerna till höjdpunkter bland fOreningens aktiviteter.
Franks stora erfarenheter och fackkunskaper från sin arbete som fO rlagsredaktör på Norstedt forlag kom
väl till pass då han med bravur ingick
i redaktionen fOr två viktiga volymer
av Numismatiska Meddelanden.
XXX (1965) och XXXI (1973). NM
XXX var en hyllning till den store numismatikern Nils Ludvig R:~s mu sso n
och NM XXXI utgavs till föreningens
100-årsjubileum. Frank var också under många år en utomordentlig chefredaktö r fOr Mymkonlllkt. numera
SNT.
Frank la ner t:tt stort och entusiastiskt arbete under sin långa aktiva tid
i styrelsen. Hans stora intresse är
myntningen på S: t Banhclerny. ön i
Västindien, som var i svensk besittning under närmare JOO :\r. 17841878. Frank ii r den oomstridde ex per-

ten på myntningen under svensktiden
och de mynt som då cirkulerJde där.
Han har i olika fora publicerat sina
forskningar. som ledde fram till ett referensverk fOr denna myntning. Det
banbrytande verket om kontramarkeringarna publicerade Olrog i nyss
nämnda NM XXXI. Nya rön hur han
redovisat i SNT. År 1985 blev Frank
korresponderande ledamot i fOrenin gen och år 1986 tilldelades han föreningens fönjänstmedalj i guld. Fra nk
har varit en stor tillgång och en fOredöme fOr oss alla med numismatik
som intresse. För hans stom insatser
fOr föreningen och numismatiken fö.
reslår styrelsen an Frank Olrog kallas
till Föreningens hedersledamot."
Diirefter utdelades följande belöningar.
Benel Tin!!ström tilldelades Brenncrmedaljen~ OrdfOranden nämnde
vid utdelaodet detta:
"Då man fOrsöker fa en bild av
~vensk numismatik under den senaste
30-årsperioden så dyker Bertel Tingströms namn upp ideligen. Benel har
ett passionerat förhållande till numismatiken och det har avspeglat sig i
många olika sammanhang. Utt mig fa
belysa de viktigaste.
Bertel kom med i Svenska Numismatiska Föreningen år 1948, och 1962
blev han ledamot av styrelsen i vilken
han gjorde en mycket fOrniimlig insats
på olika poster. bl a som vice ord fö·
mnde under slutet av sin styrelsetid på
80-talet. Bertel var den drivande kraften som gjorde att Myntkontakt knöts
till Föreningen under slutet av
70-talet. Svensk Numismatisk Tidskrift. som den nu heter. är vårt ansikte ut mot medlemmarna. År 1981 fick
Bertel Föreningens fOrtjänstmedalj
fci r sina insatser i Föreningen.
Bertel blev riksbekant år 196 1 då
han v;1r utmanare i svensk TV -barndoms stora begivenhet. programmet
"Utmaningen", som då leddes av
Bengt Feldreich. Bertel klarade galant alla kluriga frågor i ämnet numismatik och van n 10000 kronor - en
mycket stor summa på den tiden . 1\,å
år senare kom Svensk Numismatisk
Uppslagsbok ut med Bcnel som fdrfattare. Denna rönte stor uppskattning
och blev snabbt slutsåld. Nya och utvidgade upplagor kom ut ar 1968 och
1972. Även om Benels kärlek till numismatik generellt är stor klappar
SI\T h·
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Friln ••liltster se.•· Fnmk Olrog. Bertel Tingström. Frederic Elfi·er och Hans Henriksson.

hans hjärta hårdast fO r karolinenidens myntning och aJideles specieJit
för de svenska plåtmynten som blivit
hans expenområde. Man kan utan
överdrift säga att Bertel är världens
största kännare av plåtmynt och deras
historia. tillve rkningssätt, pr.iglingsorter. användning och roJI i den svenska ekonomiska historien. Benels omfattande studier och forskning kring
plåtmymen resulterade i en akademisk doktorsavhandling med titeln En
undersökning av plåtmyntens roJJ
som betalningsmedel. Bertel disputerade år 1984 vid Uppsala universitet.
Samma år blev han korresponderande
ledamot i föreningen. Nästa verk från
Bertel var den stora plåtmyntsinventeringen som år 1986 resulterade i
praktverket Plate money utgivet på
engelska. Detta är nu referensverk för
allt vad som gäJier svensk plåtmyntning.
Benels kapacitet är enorm . Ett bevis på detta iir det stora arbete han
lade ned efter att han fatt uppdraget av
Johnsonkoncernen att planera. utrusta och utforrna Avesta Myntmuseum
som rönt stor uppmärksamhet inom
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museivärlden. Bertel har skrivit otaliga artiklar i tidskrifter och tidningar i
numismatiska ämnen. Han var en av
skaparna till den mycket livaktiga Numismatiska Klubben i Uppsala och
har varit dess ordförande under många år. Hur många föredrag Bene! hållit under årens lopp det vet jag inte.
bard att de varit lärorika och intressanta.
Käre Bene!, jag tror att jag slutar
med att säga att Svenska Numismatiska Föreningen med acklamation tilldelar Dig Föreningens Elias Brennermedalj för de storartade insatser Du
gjort och gör för numismatiken."
Rasmussonstipendiet utdelades till
Frederic Elfver som skrivit en intressant uppsats i gymnasiet om sturetidens stormynt.
Föreningens gulenål för förtjän st
tilldelades revisor Hans Henriksson
fOr långt och oegennyttigt arbete till
gagn for Föreningen.
Följande medlemmar erhöll Föreningens guldnål för 40-årigt hedersamt medlemskap:
!ng Per Hellström. Uddevalla
Professor Birgitta Oden. Lund

Ing Stig Thornström, V~_xjö
Herr Vincent Ydrestål. Osterbymo
Fil doktor John Önengren. SoJJentuna
Sedan årsmötet avslutades följde
besök på Tekniska museet med ett
uppskattat och trevligt föredrag om
kommunikationerna i friimst Stockholm och visning av museets poJiettsamling. Därefter gavs middag på
Folkens museum.
Vid ett konstituerande styrelsemöte
fördelades styrelseposterna enligt följande:
Ordinarie:
Ordförande: Torbjörn Sundquist
Vice ordfOrande och auktionskommissarie: Madeleine Greijer
Sekreterare: Göran Wahlquist
Kassaförvaltare: Ulf Nordlind
Klubbmästare och programsekreterare: Anders FröseJJ
Börje Rådström
KjeJI Holmberg
Suppleanter:
Kenneth Jonsson. Anders Nordin.
Jan WaJJden och lan Wisehn
Göran IVahlquisr
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RECENSIONER
Sigrid Engeler: Altnordische Geldwörter. Eine philologische Untcrsuchung
altnordischer Gcld- und MiinzbezeichmJngen und dcren Vcrwcndung in der
Dich tung.

Till "Nutzgeldphase" (brukspcngarfa·
sen} hör betal ningsmedel som kan nyttjas
och anvii ndas. som fe :boskap. vaörnal:
tyg. baugr:ring. l denna fhs r.\dcr en naturalckonorni och man id kar byteshandel.

Under "Gewichtsgeldphase" (vik1spen·
garfascn} används betalningsämnen som
har vägts. Ord som tillhör denna fas är
mor k 1 och eyrar.
Under " Mii nzgeldphase" (myntfasen)
använder man sig av mynt till betalning.
uttryckta i ord som penningr. skattr. skillingr och skarfr.
Mot denna indelning ställer forfanaren
en strukture ll gruppering av sina begrepp
i ordfåll som formellt överensstämmer
med trefasindelningcn. Men språkhistoriska aspekter som ordets semantiska betydelse. etymologin, ordbildningen kan förändra dess ställning och innebörd inom
ordfåltcn. En annan metod är den textkritiska gransk ningen. d. \'. s. begreppets anviindning i de litterära källorna. l textsammanhanget kan ett ord framstå med en annan nyans och därmed markera en annan
eller fOrändrad beydelse.
Följande resultat slås fast: Ord i "Nutzgeldfase" behitller sina ursprungliga kvali·
t:lliva egenskaper. samtidigt som de även
bn kopplits bort fr.in dessa och beteckna
en värdeenhet eller t.o.m. rikedom. Abstraktionsförmågan iir dock inte fullt utvecklad och o rden tappar innebörden av
" pengar" i samband med naturalekonomins f<irsvinnande.
Dc termer som tillhör "Gewichtsgeldphasc" har nästan kunnat frigöra sig fr.in
sina kV'J iitativa ege nskaper och represente·
mr kvantitativa enheter eller mått i sam·
band med vägningen. Men de kan inte betrJktas som helt värde neutrala och uppvisar fortfarande en tvetyd ig egenskap som
vikt och som beteckning fOr värde: så sär·
ski lt i samband med vägning av värdefulla
ämnen såsom ädelmetall. Med hjälp av
textsammanhanget fOrsöker Engeler visa
att t. ex. en mark silver inte bara symboliserar den formella vikten. Givaren eller
mottagaren av en bestämd vikt av silver är
personligt involverad. Detta framstår i texte n som någon form av belöning eller böter.

LUNDS MYNTHANDEL

SELINS MYNTHANDEL AB

KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR

Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

Altnordisdre Geldll'tirter iir en nyutkom·

men doktorsavhandling av Sigrid Engclcr
i ämnet Nordischc Philologie vid Universitetet i Kiel. Avhandlingen är en ny pu~·
selbit i forskningen o m betalningsmedlens
och värdebegreppets fOrändringar i nordisk förhistoria och medelt id. 1ills nu har
ämnen som metrologi. numismatik och ar·
keologi bestämt di skussionen.
Sigrid Engelers arbetshypotes är an ord
använda som värde- och bctaln ingsbc·
grepp är knutna till samh ället och dc fOr·
ändringar som samhället har genomgått.
Värdesfåren kan artikulera och speglar sig
i ordf<irrådet. Om man tänker sig denna
st:ir som fciränderlig och trnnsforrnerbar i
det långa tidsfOrloppet så skulle man iivcn
iaktta dessa förändringar i s pr~kbrukct.
Det som människorna viirdesättcr föriind·
ras under tiden. Det ligger närmast som
Engeler foreslår an anta att processen bli r
synlig i ord for ,,ikt och betalningsmedel.
Dock, fOrutsättningen fOr att kunna s kisse·
ra fOrändringarna är att man får en unge·
fårlig uppfattning om när enskilda utiryck
fOr värde va r gångbara och vad dc har be·
tytt i sammanhanget.
Förfanarens undersökningsmaterial ut·
görs i huvudsak av skalde· och eddad ikter·
na från den norrö na. medeltida lineratu·
ren. l analyse n ord nar f<i rf all a begrepp
som betecknar någon form av materiell
värdeuppfattn ing eller betal ning> medel enligt den trefasindelning som har f<ireslagits
av den traditionell a värdcrniimingsforsk·
ningen.

(uppg it• sam/aronmk l e)

Klostergatan 5. 222 22 LUN D
Tel 046- 14 43 69
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Almorrliselie Ge/dll'örter '.v bcsllk mlc viir-

de är an fOr f har fOrt upprniirksamhctcn på
dc samhälleliga förhållandena och tankcmönster sorn fi c k uttryck i språkbruket
och i den samtida litteraturen. Den avgö·
rande frågan är dock om det är möjligt att
uppställa en kronologi p!\ värdebegrepp
och au se värdef<irii ndringsprocessen indc·
lad i faser. Betalnings- och viirdcsf1irens
språkliga manifestation kan ytterligare ge
oss en möjlighet att spåra forna tiders viir·
desfår och mentalitet. Sigrid Engclers ar·
bete få r ses som en början till ett giva nde
tvärvetenskapligt arbete mellan fi lologer.
historiker och arkeologer.
Clrristoplr Kilgu. dokrorand

1'id Nrmrismtrtisku Forskningsfimppen

' Det forni sländska grafemet "o med ha·
ke". som indikerar u- omlj udd a skrivs i
fonsättningen med "o" :

HÅKAN WESTERLUND
MYNT HA NDEL

KÖPER • SÄWER • BYTEn

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA

Intressant är an t. ex. eyrar inte har fått
den urspru ngliga betydelse som de n haft i
det romerska riket. där aureus beteck nar
ett mynt. Ordet har genomgått en betydelsefOrä ndri ng och betecknar en vikte nhet.
Skatt få r fOrst under medelt iden innebörden so m en anhopning av värdeföremål.
Myntbeteckni ngar har urspnrngligcn inte
anv'.ints i det skandinaviska språkomr.\det
själva utan ananunas ut ifrån. Nam nskicket
markerar möj ligen det ny-J och friimmande
intryck mynteko nomin har lämnat.
''A itnordische Gc ldwörtcr" ger nya perspektiv på möj ligheterna an utnyttj:r dc
norrö na och medeltida skriftliga kiillorna.
Sigrid Enge ler har sin frirankring i den
tyskspråkiga vetenska pstrad itio nen oc h
dess syn på vik ingatiden. Referensramen
utgörs till stOr del av det fornislii ndska
skrift materialet.

MY NT • SEDLAit • MEDALJER
Spec. setliar
Öppettider
Vardag ar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08 ·11 50 81

Bellliar bra f ör .l't'tllar.förl' 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
Tel 08- 11 08 07
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Philip AII\IOod: Artistic Circles. The
in BriUiin 1880 ·1918. ,\\'on 1992.
130 S\'llrH·iw illustrationer. Pris ( 6.50.
ISBN 0 -7141-0874-X.
När Bri tish Muscum 1992 skapade en
vandri ngsut~täll n i ng om medaljer frå n
1880 -1918. gjorde ma n också en katalog.
Kamlogen är rikt illustrerad med ~vart·
vira bilder av gj utna och präglade medaljer
ulfOrda av många av de främsta konstnä·
rerna under perioden 1880-1918. Under
1880-talet fanns behovet av an "gjuta" nyn
liv i medaljkonsten. vilket också skedde
genom fransmannen Alphonsc Legros. In·
tresset fOr gj utna medaljer höll i sig i nästan fyrtio år. men 1918 efter torsta viiridskrigel hade ini resser sakta dön ut.
Efter en innehållsrik introduktion har
ma n delat in karalogen i fem kapitel. Det
första behandlar den franske målaren Al·
phonse Legros och ha ns fOr sin tid i London revolutionerande. gjutna medaljer.
Många samtida målare och skulptörer influerades av Le gros. som 1. ex. Edward
Poyntcr. William Hamo Thornyeron och
Edouard Lantcri .
Niism kapitel mr upp Legros elever på
the Slade School of An. vilka uppmuntrades an göra gjutna medaljer i Legros anda·.
Det var dc kvinnliga studenterna. kallade
"The Sladc Girls". som visade störst intresse. Bland andra nämns Ella Castclla,
Maria Zambaco och Lilian Hamilton.

Alexander Boksjö och Mikael Lönnborg-Andersson: s,·ef!Ska finar!Skriser
- orsaker, forlopp, åtgärder och konsekvenser.

~ledat

Det tredje kapitlet handlar om det surntidiga skulpterandet. the New Sculpture.
Det var sl.'lllpturer i stor skala. Al bert Toft.
Fredrick Pomeroy och Edward Onslow
Ford är några av de mer namnkunniga.
Det fjärde kapitlet behandlar den präg·
lade medaljen under 1900-taleiS början
och det sism kapitlet rar upp den gjutna
medaljen under samma period.
Katalogen lir mycket välgjord. informaEw
tiv och vacker.

Avdelningen för finanshistorisk forskning
vid Uppsala uni versi tet utmärker sig ror
en stor publiceringsaktivitel. l en särskild
skrifiSCrie. som benämns Uppsala papers
in financial history, utkommer intrcssan·
m rapporter. Den senaste handlar om fyra
kriser: 1870-mleiS obligationskris. 1920mleiS industri kris, 1930-taleiS kreugerkris
och 1990-talets fastighetskris. Det är naturligtvis något våghalsigt an på en så litet
utrymme som cirka 60 sidor försöka beskriva en så omfauande och komplicerat
ämne. men när man läst skriften tycker
man sig ha 13n en ut märkt sammanfalining
och väntar på fler finanshistoriska översikter av detta slag.
Det har hävdats. an mycket a\' 1980-ta·
lets "marknadsexcesser.. kunde ha dämpats. om fler hade tngit del av erfarenheter
ge nom finanshistoriska studier. Naturligt·
vis är det sant an man kan lära sig av and·
ras misstag och erfarenheter, och Rirhopp·
ningsvis har man nu mera allmänt börjat
inse värdet av ekonomisk-historiska stu·
die r. Skriften Svenska finanskriser iir en
bra inledning för dem som ännu inte börjat
och en bra rekapitulation för dem som re·
dan vet en del.
lngw1r Körberg

~• ====
Falskmyntarskatt under en törnrosbuske
Eu mystiskt fynd gjordes sommaren
1938 under en tö rnrosbuske på ko·
loniträdgå rdso mrådet vid Zinkensdamm på Söder i Stockholm . Då en
timmerman. som hade en ko lonilou,
skulle utvidga sina domäner. fann han
vid griivningen en falskmyntarskatt.
Den bestod av en samling välgjo rda
tvåkronor. vil ka tydligen av någon undangö mts på platsen. då han kiimle sig
orolig fö r att bära fal ska pengar på
sig.
Att ''skatte n" kom i dagen berodde
på att rimmermannen fått räu au med
sin !ou förena en område vilket tidiga re varit oinhägnat. Hans första omsorger bestod naturl igtvis i alt låta
flyna staketet så alt marken blev inhägnad. ~1cda n han och en kantrnl
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grävde ror grindstolparna till det nya
staketet skedde upptäckten. Då timmermannen salte spaden i jorde n under en yvig tö rnrosbuske och vände
på torvan, blänkte plötsligt ett mynt
fram i gräset. Timmermanne n tog
upp det och fann till sin häpnad och
!Onjusning alt det var en hel tvåkrona.
Vid nästa spadtag rull ade ytterligare
fyra tvåkronor fram. Kamraten tinade
genast på klockan, men skakade besviken på huvudet - den var redan
över åtta:
-Jäklar. nu hinner vi inte få oss en
sup och en smörgås. Det skulle annars ha smakat bra. du!
Men så började man titta nän narc
på tvåkronorna. Och då g reps de båda
männen av tvivel om myntens äkthet.

De såg visserl igen ut som vanliga tvåkronor. men var lättare och hade inte
heller den räua metallklangen. Man
beslöt sig för att fråga någon sakkunnig till råds och inställa vickningen,
tills man var säker om det var riktiga
pengar. Dc upptäckte nu också att alla
my nten bar ånalet 1922. Präglingen
var välgjord men reffl inge n var gjord
ge nom uppfiln ing. Det återstod bara
fcir männen att vandra till polisstationen med ''mynten". Man får emellertid hoppas att Nya Dagligt Allehanda,
som tog in historien, betalade någo n
liten summa till timmermannen och
hans kamrat.
flY
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MYNTNYTT
Moderna svenska mynt
och myntset
Av Jan Alexandersson

Myntset
Myntverket har sedan 1973 gett ut
mjukplastförpackningar med kompletta myntset för ett år. Dc tre fOrsta
åren 1973. 1976 och 1977 är olämpliga
fOr långtidsförvaring eftersom mynt·
ytan får en otrevlig beliiggning. Kom
ihåg att spara kartongen med mynt·
fakta om du slaktar ett myntset.
Hårdplastförpackning (presentförpackning) började ges ut 1978 med ett
komplett myntset och fr o m 1992 innehåller förpackningen iiven en miniatyrmedalj ur medaljserien "Mynt·
orter genom seklen". Varje år har en
medalj med nytt motiv, se annons i
SNT 5/93 sid 122. Miniatyrmedaljen
är 22 mm i brons (97% Cu, 2,5% Zn,
0,5 % Sn).
Souvenirförpackning i sexsidig kartong med tlerfiirgstryck började ges ut
1993. Denna innehåller även en miniatymledalj med Eskilstuna-motiv
(samma medalj varje år). Miniatyrmedaljen är 23.2S mm i aluminiumbrons (89% Cu. 5% Al. 5% Zn. 1%
Sn).
Mjuk- och hårdplastf<irp<lckningarna finns även i en variant med engelsk
tex1. Upplaga för dc olika typerna av
förpackni ngar:
Årtal
Mjukplast
Hårdplast
Souvenir

1992
7440
63370

1993
6800
S9864
4956

Upplaga fö r 1992 års mynt:
10 kr
42 S06 792 ex
S kr
5 350 81O ex
16 770 810 ex
l kr
SO öre
39 530 810 ex

Observera att upplagorna för tre av
1993 års mynt blev mycket låga:
l O kr
20 l 07 l l O ex
S kr
274 932 ex
l kr
407 208 ex
50 öre
643 S20 ex
Det finns även en num rcrJd specialförpac kning 1991 med 3 st 10 öre
och 2 st SO öre 1991 samt en provpriig·
ling av ny 50-öring. Den finns i en
numrerad mjukplastförpackning med
upplagan 5000 ex .
166

Varianter
Även moderna mynt finns med vissa
mindre kända varianter.
t kr 1968-1981 har en kärna med
97 % Cu + 25% Ni. From 1982 har
detta ändrats till homogent 75 % Cu +
25 % Ni. Det är mycket enkelt att skilja dessa åt, eftersom den pläterade varianten har en tydlig brun skarv på
randen. En svensk typmyntsamling
bör innehålla båda sorterna av Carl
XVI Gustaf~ l krona.
10 öre 1962-1973 har vil-:ten 1,35 g
medan 1973- 1991 har vikten 1,44 g.
Observera att 1973 finns med båda
vikterna. 10 öre 1986 finns med två
olika mynlmästarmärken: U resp. D.
Myntset 1986 innehåller dock endast
myntmästarmärke U, så glöm inte
att skaffa m m D på annat sätt. lOöringen upphörde att gälla som betalningsmedel efter 30 sept 1992.
5 öre 1972- 1981 har 95 % Cu +
4% Sn + l% Zn medan 1981-1984
har 95 % C u + 5 % Zn. Observera att
1981 linns med båda legeringarna.
Det fi nns dock inget enkelt sätt att
skilja dessa åt. 5-öringen och 25öringen upphörde att gälla som betalningsmedel efter 30 juni 1985.
Referenser
Följande är en lista över referenser
som visar var uppgifterna är hämtade
i min artikel i SNT 3 · 94 samt referenser till ovanstående artikel:
Upplaga tlyttningsmedalj , Medaljboken 1975
Upplaga mynttyper G Yl A, Mynt·
verket nov 1977
Kassett mynttyper G VI A. Myntverket apr 1982
10 kr 1972 för 80-årsfond, Skand.
Num . 72-01.16
90 år fOr 80-årsfond, Frimärkshäfte
6.1.72
Upplaga 10 kr 1972. Skand. Num.
80-03.33
Upplaga 50 kr 1976, Myntverket maj
1979
Upplaga 200 kr 1980. Myntverket sep
1982
Legering 5 öre 1981 , Myntverket apr
1982
Legering l kr 1982. Myntverket apr
1982
Mjukplastförpackning, Myntverket
1994
Samlarmynt 1991 och 1992. SNT 6 ·
92 sid 163
Myntmedaljer och medaljmynt, SNT
3 · 94 sid 60

Uppgiften om upplaga för JO öre
1986 U och D som jag tagit från
Myntverkets nyhetsbrev 1987 är uppenbarligen felaktig. Krause/Mishler
World Coins anger 10 öre 1986 U till
83,2 milj och 10 öre 1986 D till 17,2
milj , vilket låter mycket mera sannolikt. Krause/ Mishler anger även 5 öre
1981 Cu/Sn/Zn till 19.8 milj och 1981
Cu/Zn till 35.2 milj.

Rättelse
Till slut bör kanske påpekas att
tryckfelsnisse i min artikel i SNT
3 · 94 sid 60 gjorde guldmynt till
Ag niir det naturligtvis ska vara
Au.

o

PRESSKLIPP
Pengar och segermedaljer efter ett tredje
världskrig
Den amerikanska nyhetstidningen
Ttme lmemmional (Jul y 4. 1994) be·
rättar om hur Warszawapakten förberedde ett tredje världskrig in i minsta
detalj. Särskilt gällde detta den Tyska
Demokratiska Republiken. Att den
kommunistiska sidan skulle vin na
kriget va r en självklarhet. Allt var
förberett för segern.
Efter Tysklands enande (3 oktober
1990) har man i det forna östtyska försvarsministeriets källare hittat mängder av handlingar och föremål som
vittnar om segervissheten. Där fanns
tex 300000 identitetshandlingar som
skulle anv'.indas av ockupationsmyndigheterna - för civila. militiirpolis
och den sk Yolkspolizei . Diir fanns
också Besatzungsgeld , dv s siirskilda
mynt och sedlar som skulle ersätta Dmarken! l ett kassaskåp hittades epå·
letter hörande till en fältmarskalksuniform. Dessa skulle tilldelas överbefålhavarcn över Nationalen Volks·
armee (NYA) vid krigsutbrottet. Till
sist fan ns tusentals segermedaljer i
ol ika utföranden som skulle utdelas
till de segerrika trupperna.
Man tmdrar om NATO har motsvarande lager i sina kiillarutrymmen?
/W
SI'T 6 · 9.:

AUKTIONE R

MÄSSOR

SVENSKA

UTLÄNDSKA

November
S1ockhohn. Svenska Fiircning.:n
10
fOr Hi~lori~kn Viirdepapper
19-20 Slockholm. B. Ahb!röm

Oktober
13- 15 London. C01NEX
28-30 Ziirich. 23rd Zurich lmern:uional Coin Show

UTLÄNDSKA
Oktober
Köpenhamn. Bruun· Ra~mu>~cn
J
& B. Ahlmörn (Hede del 3)
London, Baldwin
5
London. Spink
6
Miinchcn. P'Jiin Bank
7
Oslo. O>lo Mynlhandcl
7
Long Beach. Pomerio
8
10· 12 ~l iinchen. Gie~~cner :vtiin7·
handtung
11 - 12 London. Spink
Berlin. Berliner Miin7-!1Uklion
15
Köl n. H. J. Knopek
15
24-25 Lcu Numismalik
26-27 Zilrich. Spink Taisci
Ba~el. Miinzen und Medaillcn
31

De som önskar tillktlmml:e
kommande auktioner eller mtl.fSor i
auktion.<ktllemll'm ombnles
komakl/l redaktilme11 , Kj('ll flolmh crli.

N<l\·ernber
2·5.7 Fr:ankfun. Peus
Kiiln. H. J. Knopek
5
7-8 Zilrich. Slemberg
Lo ndon. Spi nk
8
9 - 1J Köln. Miinz Zcmrum

KÖPER
SÄLJER
VÄRDERAR

Kvalitetsauktioner
två gånger per år

Föreningsmeddelanden
infor ux. fort'tlmg, miJtm oc/r
auktionu s<111d(s till
redaktionl'll St'lltiSI t/( n /:a i mtlmulm
fort' 11tgimi11g.

1-1-15
14- 16
16
16-17
17
17-18
21 -22
22
23J25

Bussum. Laurcns Schulman
New York. Bowers & Morena
Ziirich. Spink Taisci
S)'tlncy. Noble
Gcnf. Tradart
Maaslricht. v-Jn der Dussen
Miinchen. Lanz Numismalik
London, Spink
Miinchcn. Hirsch

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Norrmalmsrorg l, l lr.
Box 7662 103 94 STOCKHOLM
Tel: 08 -lO !O lO Fax: 08 -678 77 77

SEDELNYT T
Storbritannien
J: 50. med ponrän av Elisabe1h Il ptt framsidan och Sir John Houblon på baksidan.
Sedeln u1ges from 20 april 199-1.
SIOr1eken är 156 x 85 mm. Framsidans
fårg : röd och brun. Baksidans färg: röd
och månglargad. Vanenmärkel vi~ar dronning Eli>ahelh Il. SiikcrhcL\IrJd finn~ inlagd vcnikah i sedelns viinSira mindel av s k "winuowcd" ly p. Som yucr1igare
skydd 11101 förfa lskning finns vid hög ra
kamen på framsidan en "si1vcrfolic" ulformad som en ros och en meda ljong. l medaljongen finm !ryckt E Il R.
Som motiv på baksidan finns en del av
bankens hu' vid Thrcadneedle Strcct och
infällt banken~ dörrvakt i 1700-talsklädc r.
Till höger om denna scen finn~ en ponrän
av Sir John Houblon. som var Oank of
Englands fö~ta guvernör.
III'
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Offentlig Auktion nr 80
31 OKTOBER 1994
Med bl. a. en mycket bra samling
svenska mynt innehållande många rariteter.
(100 guldmynt, 33 silvermynt)

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

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

KOPIA AV GUSTAV Il ADOLF-MEDAW

Svenska Numismatiska Föreningens styrelse har vid sammanträde den 15 september 1994
beslutat göra följande uttalande. Myntintresserade över hela landet har fått ett reklam·
erbjudande från Ingemar Wallin Myntrapport AB. Det rör sig om en kopia av Sebastian Dattlers
medalj till minnet av Gustav Il Adolfs begravning 1634. Erbjudandet presenteras bl a genom
följande rubrik: • Till 400·årsminnet av Gustav Il Adolfs födelse har hans 5 riksdalers prakt·
medalj 1634 nypräglats•.
Föreningen tar avstånd från denna utgåva av följande skäl. Det år inte fråga om en nyprågUng
• det förutsätter enligt accepterad terminologi att man har tillgång Ull orginalstampama.
Det är alltså fråga om en kopia. Mångåriga erfarenheter visar att vålgjorda kopior förr eller
senare säljs som äkta sedan de moderna stämplama/randskrift filats bort. l detta fall är det
fråga om en ytterst välgjord kopia. Det enda som skiljer den från ett orginalexemplar är att
ett litet PM ( signum för myntverket i Perth, Australien ) i upphöjd relief placerats längst ner
på frånsidan samt att medaljen försetts med randskrift • 5 ounces 999 silver 1994 •.
Föreningen har i många år vänt sig emot företeelser som denna. Som exempel kan nämnas att
Föreningen redan år 1970 tillskrev dåvarande Kungl. Maj:t med en anhållan om förbud emot
kopiering av äldre avlysta svenska mynt och mot saluförande av sådana kopior. Detta fören·
ledde motioner av riksdagsmän både i 1:a och 2:a kammaren i riksdagen. Likartade skrivelser
avgavs också av dåvarande riksantikvarien Sven B F Jansson och dåvarande chefen för Kungl
Myntkabinettet N L Rasmusson ( se NNUM 1970 s 118 tf )
Internationella mynthandlar1öreningen fördömde i ett uttalande 1965 bl a kopior av mynt som
inte längre är giltiga betalningsmedel ( se AINP publ 2 1967, NNUM 1967 s 264 f)
Vidare är Föreningen inställning sedan länge att numismatiska föremål som år kopior skall ha
en tydlig instämpling av order • kopia • så att någon förväxlingsrisk ej kan uppkomma.
l det nu aktuella fallet saknas detta helt och Föreningen vill alltså varna för en framlida risk
för förväxling med orginalexemplar och samtidigt framhålla det olämpliga att den utgivits.
Svenska Numismatiska Föreningens styrelse har den principiella uppfattningen att all till·
verkning av kopior av äldre numismatiska objekt • såväl svenska som utländska • bör på det
bestämdaste undvikas. Kopior av detta slag kommer alltid att utgöra en fara för samlare.
Stockholm 1994-09-15
SVENSKA NUMISMA11SKA FÖRENINGEN
Styrelsen

