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Orientaliska myntkabinettet i Jena
Av Stefan Heidemann, l ena
enas många dyrbarheter har
Hinge legat dolda, undandragna
inte endast offentligheten utan
även fackfolk. En av dessa oskattbara
samlingar är det orientaliska myntkabinettet i Friedrich-Schiller-univcrsitetet i Jcna, som ligger i delstaten
TI1iiringcn i östra Tyskland. Med sina
8.600 föremål är Jenakabincttel den
tredje största offentliga samlingen av
orientaliska mynt i Tyskland. Under
1800-talet utgjorde Jenakabinettet
ett unikt centrum for isl:m1isk numismatik. Fram till kort tid efter fOrsta
världskriget var myntkabinettet infOrlivat i personalunion med Orientalisehes Seminar (orientaliska institutionen). Det var först nlir professuren
i semilistik och islamvetenskap återbesattes för någm år sedan som S<Ull·
lingen återfick sitt vetenskapliga erkännande.

J

Begynnelsen
Den orientaliska numismatikens historia i Jena är äldre än sjiilva myntsamlingen. Starten ligger 220 5r tillbaka. 1775, samma år son1 Goethe
kom till Weimar. gjorde den nyutniimnde professom i orientaliska
språk Johann Gottlieb Eichhom
( 1752 - 1827) sin vetenskapliga debut
i Jena ( 1775 - 1788) med ett föredrag
överdet arabiska myntväsendets början: Dc rei 11111/Ulriae apud Arabas
i11itiis (Jena 1776). Han förde därmed. som en av de första i Tyskland,
den islamiska numismatiken in i
orientalistiken på universitctsnivå.

Uppbyggnad av samlingen
Johann Gustav Stickcl (jig l ) är den
egentlige grundaren av det storhertigliga orientaliska myntkabinettet
(das Grossherzogliche Oriewalische
Miin:Jwbinet. fOrk GOM) i Jena. där

han verkade i 69 år ( 1827 - 1896),
fOrst som docent i teologi och därefter professor i orientaliska språk
och orientalisk litteratur. Stickel var
både tcolog och semitist. något som
inte var ovanlil!.l under 1700-talet.
Hans vetenskap;uppfattning hade sina rötter kvar i del raregående århundradet. Stickel medverkade aldrig till att ta det steg som h;ms egen
gencmtion tog under den fOrsta hälften av 1800-talet. nämligen orientalistikens omvandling från tcologi till
filologi. l stället utvecklade Stickel
132

ett specialintresse som framb liver
honom inom sin tids orientalistik:
den islamiska numismatiken. Slickels viktigaste verk iir Handlnwh
zur morgenliindisc:hcn Miinz.kund(•.
Das grosslterz.ogliche oriema/i.l·clte
Miinzcabinet zu l ena, vars två delar

ut kom 1845 och 1870 (nytryck Leipzig 1975).

Maria Pawlowna
ocb F rederic Soret
Den viktigaste främjaren av Jcna·
samlingen var den mångsidigt intresserade tsardottern och sachsiska
storhertiginnan Maria Pawlowna i
Weimar. Vid samma tid levde vid
hovet en annan person. schweizaren
Frederic Soret. som satte en swrk
priigel på 1 800- taleL~ islamiska numismatik. l mars 1839 bjöds en möjlighet att rorvärva en betydande samling orientaliska mynt 11t Jena. Mynten tillhörde den i TI1iiringen verksamme pastom och fd herrnhu tmissionären llcinrich August Zwick.
som hade levt 18 11r p11 en missionsstation vid Volga. S<Ulllingen omfattade ungcflir 1500 mynt. Dessa var
framfOr allt 900-talsmynt från samanidemas dynasti i östm Iran och
medeltidsmynt från Gyllene horden.
den mongoliska dynasti som dominerade Ryssland under Jnng tid
( 1236- 1480). Stickel lyckades övertala sin beskyddare Maria Pawlowna
att förviirva Zwicks samling 11t Jcna.
Också i den vidare utbyggnaden
hade Maria Pawlowna stor del. Hon
utrustade myntkabinettet med en årlig stal. Genom hennes ryska sHiktingar kom talrika islamiska mynt till
Jena. På Pawlownas uppdmg köpte
Soret 1846 en del av den berömda
Moskva.~amlingcn Sprewitz åt Jcna.
Till och med efter Pawlownas di>d
1859 fOrblev de nära familjebanden
mellan Weimarhuset och Ryssland
fruktb;Lra mr Jenasamlingen. Islamiska mynt från östeuropeiska skattfynd från 800- och 900-talcn iir ri kligt fOrctriidda i Jenasamlingcn och
utgör ett utm1irkt källmaterial för
forskningen rörande Am1enicns och
Georgicns historia samt hela.. Kaukasusornrådct. östra l.ran och Ostcuropa. Genom v ik ingarn a.~ han.dcl mellan Kaspiska havet och 0:-tersjön
nildde stora mängder av dessa mynt
Ryssland. och det är samma slags

mynt son1 n;,dde Gotland och and ra
fyndområd en i Skandinavicn. Wladimir von Ticscnhauscn skriver (0ber
Zll"ei in Ru.nlmul f.:t'machte kujisclte
Miiw:jimde. NZ l &7 1) all det stOr.!

ryska fyndet fr~n Murom p;\ uppskallningvis 18000- 19000 islamiska
mynt fördelades p;\ cll antalm useer i
Ryssland och all 553 dubblcllcr gick
till Jcna. Denna uppgift bekriiftas
nu genom acccssionsh:mdlingama i
Jena men än återstår all se. om det ii r
möjligt att identifiera ifrågavarande
mynt i samlingen.

Exempel på mynt
Figur 2 visar en silvcrdirham fr;\n ~r
11 9!737. Den kom som gåva l iii
Soret fr~ n den ryske generalen och
orientalisten Ivan Alcxcvitch Bartholomaei. vars numismatiska arbeten fortfaronde ~ir ih~gkomna. Senare
kom myntet via Sorcttill Jena. Myn torten iir ai-Bäb ('"Ponen'"), idag Dcrbcnt i Dagestan. Enligt legenden låg
i närheten av denna stad den port som
Alexander den store st:ingdc för all
skydda viiriden från Gog och Ma gog.
Islamiska mynt kom inte bara till
Östeuropa. dc blev också imiterade
där. Så 1ftngt norrut kunde den ar.Jbiska skriften inte förstås och den
blev på manget mynt upplöst i streck
och kors (ji~. 3) 1•

Sorcts samling
Det enskilt betydelsefullaste tillskottet var :.torhcrtigfamiljens köp av
Sorets samling. Den 17 oktober 1865
dog Sorel i Gcncve. Soret lämnade
efter sig en av den tidens största och
mest kiinda privatsamlingar. be~t å
ende av 5500 mynt. Storhertigfami ljen delade på det då cnom1a inköpspriset 25000 guldfr;mc. Många av dc
viktig<L~te exemplaren hade Soret
själv publicerat. Det konsthistori\kt
intressantaste och tills idag mest citerade exemplaret ur Sorcts samling är
gulddinaren CStåcndc kali f-dinar".
jig. .J) från början av 11r77/696. Myn-
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tet befinner sig i skärningspunkten
mellan de bysantinska traditionema
och en kommande arabisering/islamisering av mynt vlisendet och förvaltningen. Myntbilden lir fortfarande huvudsakligen av bysan tinsk
typ, trots au inskrifterna är arabiska
och trots att det iir kalifen sjiilv som
är avbildad i stället for den bysantinske kejsaren.

Bortre Orienten
1873 vidgades samlingshorisonten
för GOM långt österut. Av den berömde tyske japanforskaren Heinrich
vo n Sichold förvärvade storhertig
Carl Alexander en specialsamling
bestående av 343 siillsynta japanska
amuletter och mynt. Storhertigen,
som påve rkats därtill av viiridsutställningen i Wien, överlämnade det
japanska materialet till GOM (jig. 5).

Andra g.i var e
Många kända namn finns bland dem
som med gåvor fr1imjat san1lingen.
bland dem orientalisterna Mordlmann dä och dy, Mart in Jlartmann.
Henri Sauvairc. Josef von K;lr<lbacek. afrikaforskaren G Rohlfs.
orientresenären Hennann Burchardt
s<Unt numismatikerna C L Grotefend.
H Lavoix. F lmhoof-Biumer och H
Niilzel.

Stickel<> död
l sitt 9 1:a levnadsår dog Johann Gustav Stickel den 2 1 januari 1896 efter
en kort tids sjukdom. Medveten om
den vittgående betydelsen i sill numismatiska livsve rk skrev han redan
1885: ''Här, långt in i Tysklands inland. i detlilla Jcna. där det för dryg t
fyrtio år sedan inte fanns något enda
orientaliskt mynt, har jag lyckats
skapa en samling, som under lång tid
framöver kan bjuda sådana forskningar en outtömlig källn" (ZDMG
39 [ 1885]. 39).

Bevararen Kurl Vollers
Efter Stickcls död ställdes frågan om
efterföljden. Universitetets ~ l föll
på den profilerade arabisten och dialektologen Karl Voilers. Dennes tretton år ( 1896 -1 909) vid snmlingen
kännetecknas mindre av publiceringar än en systematisering av samlingen och en skicklig och cngagemd
utvidgning av beståndet. som hnn
1906 r'.iknade till 13.500 f<iremålz.
1909 dog Voilers. Han<; efterföljare
blev semitisten och specialisten på
äldre orientaliska kult urer Arth ur
Ungnad.

Fig. l. Johann Gusun· Slicke/ tir /8-17.

Samlingen splittras
Efter Ungnads bortgång 19 19 blev
GOM övergivet under mer än sj u
årtionden. Samlingen blev avskild.
bly- och tennmynten prisgivna åt
sönderfall och inventariet överlämnat till Thiiringische Hauptstamsar·
cflil·. Under osakkunniga transporter
kastades mynten om varrmn. Den 15
maj 1939 gavs fyrJ femtedelar av
Sorets samling tillbaka till det storhertiali!!a huset. Denna del av samlingen :ir sedan 1945 försvunnen.

Ny start
1993 besnues lärostolen för semitisk
filologi och islamvetenskap vid Frie-

drich-Schiller-univcrsitetct av professor dr Norbert Nebes. 1994 tillkom dr Stcfan J leidcman n3 som forskarassistent. D1irigenom ~te rvan n
GOM en vetenskaplig framti d med
stora möj ligheter till att utvecklas till
att hli ett instrument för modern historisk forskning. Ännu ror ett år
sedan var samlingen en obestämd
massa. bcst ~e nde av 8600 mynt utan
best:imnin11ar. invcntarienumrner och
dokumem;\tion. Sedan har restaureringen börjat. Samtliga mynt har nu
invc ntarienummcr. De gamla handlin!!ama. :.om trotts vara skincrade.
har återfun nits i Thiiringische Hauptswmsnrrhil·. Vidare pågår under..ök-

-
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Fig. 2. Sill'etrlirlwmfrån år 737.

ningar om vart Sorets samling tagit
vägen. De första forskarna utifrån
har redan kunnat ta sig en till på samlingen.

J enakabinettel<; bestånd
Den numismatiska samlingen består
idag av ca 8600 mynt och arnuleller,
vartill kornmer 200 lackavtryck av
sasanidiska. hebreiska och arabiska
sigillstenar. Följande lista ger en ungefärlig bild av samlingens viktigaste beståndsdelar:
Panhcr. huvudsaklieen i koppar. ca
550
Sasanider. ca 120
Umayyader, ca 550

INTERNATIONELLA
AUKTIONER
FORTIÖPANDE lNLÄMNJNG
TILL VÅRA 4 ÅRLIGA AUKTIONER
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Fi}:. J. Imitation av okiint ii.l lt'umpriJkt urspnmg.

Abbasider och diinill knutna emirat.
ca 1200
förutom samanider. ca 500
Nordmesopotamien och Kaukasus
under 1100- och 1200-talen. ca
300
Spanien och Nordafrika. ca J00
Egypten och Syrien från fatimidcrna
till mamlukerna. ca 350
Arabiska blysigill, ca 60
Arabiska halvön under 1700- och
1800-talen, ca 300
Osmaner. ca 800
Mongoliska Persien, ca 280
Persien efter mongolerna. ca 280
Gyllene horden, ca 800
Islamiska Indien. huvudsakligen
koppar, ca 500
Kinesiska och japanska mynt och
amuletter. ca 1.200
Ännu icke bestämda mynt. ca 950
Dessutom lackavtryck av sasanidiska
och islamiska sigill. ca 200

llibliolckct
Till GOM hörde ocks~ det gamla
biblioteket. Det sköttes av Oriemali·
selles Seminnr fram till 19 19. DHri
ing~r mer iin 700 islamnumismatiska
band och siinryck från 1700- och
1800-talen. l delta bibliotek ingick
Stickels privata handbibliotek. liksom en del av Sorets. l m:'lnga band
finns riittelser. tillägg. hHnvi~ningar
och kommentarer av Stickeb respektive Sorets hand. Biblioteket har allts:'\ direkta band med myntsamlingen.
men utgör också ett minne~mHrkc
över 1800-talets vetenskapshi~toria.
Dännäver förfogar det egentliga univer.-.itet ~bibliotekct i Jena över mer
än -100 numismatiska verk fdn tiden
före första vii rldskriget. Tillsamman~
utgör delta det omf:'lngsrikastc och
fullstiincligaste biblioteket i ~itt slag i
Ty~kland.

(Denna anikcl har tidigare publicerat~ i en konare version i Al11w Mmu
Jenensif) .
Ö1·ersiitming Gert Ri.\ pling

Kommentar
f\1• Gert Rispling

Heidemanns artikel visar att mycket
all göra. men ocks:'l att bcrönwiirda anstriingningar görs för all
förblilira situationen. Niir Stickels
elev Heinrich Niitzcl clog 1934, dog
iiven den islamiska numismatiken
som ve tenskaplig disciplin i Tyskland. 19!!8 - 89 föriindrades lliget
drastiskt. D:'l fick universitetet i TUbingen. mot en mycket rundlig l.umma. överta viiridens största privata
samling av blamiska mynt. Det var
den amerikanske mynthandlaren och
storsamlaren Stephen Album som p:\
detta s1ill bidrog till all :lteruppviicka
den islamiska numismatiken i l )'skland (se S T 1990:7). Dc urspnmgliga 30000 mynten i TUbingen v:ixtc
snabbttill 50<Xl0.
Den entul.ia~m och sakkun~kap
som utgick fr:'ln TU bingen. inte min~t
frnn samlingens föreståndare dr Lut z
Uisch. har haft positiva :'lterverkningar på fl era siill. Det som nu hiinder i Jena skall del vis ses som en
sMan effekt. Heidcm:mn har f:lll !.in
utbildning till arabist i Berlin (vibt).
men sin numi,matiska skolning har
han huvucbakligen f:'l11 från TUbingen och Lutz Il isch. Il isch har tillsammans med Florian Schwarz p:\börjat utgivningen av en serie kataloger över TUbingcn~am l ingc n. men
har även iignattid och kraft åt andra.
smiirre univer,itcts~amlingar i Tyskland.
l februari 1996 ~lOd J ena ~om v:ird
får cH planering~~cminarium römnde
dc orientali~ka ~amlingama i Tyskland. med tidtagare frnn Drc~den .
Gö11ingcn. Tiibingen. Jcna. Marburg
och Rostock. Ansvariga för myntkabinetten i Gotha. Berlin. rrankfurt.
Weimar och llamburg hö l b infonncmde. Det var föNa g:'lngen som pcr~onal och ledning för de orientali~
ka samlingama iT)~kland triiiTade,.
Det ~törsta prohlcmet ii r nog myntl-.abinellct i Berlin. som intl.' haftn ~gon
åtcrst~r

St'TII·%

Fig. -1. l enasamlingens praktmym. en
gulddinarfrån 696.

fast orientalisttjänst sedan Hermann
Simon slutade för ett tiotal ~ r sedan.
Frnn Schleswig finns en gnidjande nyhet: Ralf Wiechmanns prisbelönta arkeologiska doktorsavhandling Edelmewlldepors der Wikinger:eir in Scllleswig -Holsrein, med bestämningar av varje mynt, väntas
under :\ret.
Den överlag positiva ut vec klingen
av islamisk numismatik i Tyskland
bör ses i ljuset av ämnets ut veckling
internationellt. Där är Hicct säm re.
Dc islamiska ländemas rchlliva betydelselöshet i sammanhanget verkar
va ra pcm1ancnt. Det nästan enda
positiva från det h:\llet har varit att
den saudiarabiske mi ljonären Samir
Shamma depone rat sin myntsamling

i Ashmolean Museum. Oxford. och
också bekostat en forskanjiinst där.
(Det kan väl nu vara dags att av~löja
att Shamma. som alltså innehade
viiridens största privatsamling näst
efter Album. hade IMgt g~ngna planer p:\ att placera sin samling i
Köpenhamn. Stockholrn eller Uppsala. Dessa planer gick tyviirr inte i
1~.)

Problemen i östs tatema är dcsamma som i Mellanöstern: det saknas inte mynt men väl numismati ker
som kan materialet (och naturl igtvis
pengar). l öststatema har det varit ett
ston generationsskifte. vilket tillsammans med de välbnda politiska
och ekonomiska problemen resulterat i inakt ivitet.
Till dc återkommande internationella eminariema i Tubingen har
man iirskilt tänkt på att bjuda in kolle!!er frnn arabvärlden och Ö!>tstatema. men situationen är erkiint :.vk
Det finns även en allmiint ut bredd
åsikt. all man vare sig i viist eller öst
under de senaste 1'1niondena lyckats
få fram några riktigt stora och viktiga
verk av det monumentala slag ~om
t.ex. Gcomc Miles och John Walker
presterade: För den som haft fonnåncn att regelbundet ha umgått ~ med
TUbingenkre tsen under flera år ter
SNT6·96

Fi~:.

5. En m•il<' uulnga amttll'tU'rtltl
i Sit'lmld.v samling.

sig situationen paradoxal. Det iigcr
nog sin riktighet. au det inte skri vits
många viktiga verk under de senaste
40 :\ren. men samtidigt måste man
inse att de t troligen aldrig tidigare
har funnits en s~dan topp bland dc
kunnigaste. Kanske ligger förklaringen i all sMana skickliga islamnumismatike r som Stephen Album,
Lutz llisch och Michael Bates skaffar
sig s:l stora kunskaper om materialet
och har en så tung arbetsbörda. all dc
inte hinner dokumentera framstegen.
Endast den inre kretsen av ko lleger
delges och det sker muntligen. Den
som stod i centrum för dessa numismatiska samtal var Nicholas Lowick.
vars plötsliga bon g~ng 1986 innebar
en stor förlu ~t for ämnet. Lowicks
stora katalog över tidiga abbasidiska
mynt ( 132-2 18/749-833). Coi11a1:e
of rhe Ear/y Abbasids. viimas utkomma pos111mt under 1996/ 1997.
en händelse av samma stora betydelse som n ~gons in något av Milt.:s·
och Walkers arbeten tick. P:\ lite sikt
kan vi vlinta oss iinnu en stor monogr.Ifi. niimligen Luke Treactwells arbete över dc buwayhidiska mynten.
Åter till llcidemann i Jena. Det
ske r inte ofta all nå!!on doktorerar i
arabisk historia med anknytning till
numismat ik. Heidemanns av handline. som lades fram 1993 i Berlin.
rör-den period p~ 1 200-t::~lct d:\ kalifatet flyttades över från Bagdad via
Aleppo till Kairo. Den utgav~ 1994
av Brill under titeln Das Aleppiller Kalifat (A D 1261). \0m Ende
des Kalifms in Bagdad iiber A/ep·
po :u den Reswumrio11en in Kairo.

Sehwarz har utforligt recenserat
den i Schwcizer Miinzbliittc r 179 l
180. december 1995. Hcidc manns
kommande habilitationsarbete (utökad doktorsexamen) heter Geldwirrsc/wfi als Su~iales Sysrem in
S\·rien im IJ./1-1. Jahrhwulerr. llcidi::mann kommer an l.:da dct tvMriua

all

projektet i Jcna. men det är tiinkt
e n (ännu) yngre orientalist skall göra

bestiimningama och registreringen
p:\ dator.
Med all respek t för alla spiinnandc
mynt som siiken fin ns i Jenasamlingcn. me n de t mest fantastiska med
Jenas uppvaknande ur tömrosasömnen måste vara det gamla. orörda
1800-talsbiblioteket. För en islamnumismatiker blir inga böcker för
gamla. Det iir intressant att notera att
de två andra Mora samlingama av
islamiska mynt i Tyskland. niimligcn
TUbingen och Berlin. inte ha r riktie! fulleeda numismatiska bibliotek.
Be rl ins -myntkabinem bibliotek fördes under andm vli rldskriget till Leningrad, diir det förbli vit (mynten
liimnades dock tillbaka. men i oordning och ofta 111cu fi.i1lorad proveniens). Det bibliotek som är knutet till
Tiibingensamlingen har av naturliga
~käl vissa luckor i den iildrc lineraturen. men situationen där är iindå inte
s1\ problematisk. TUbingens allmiinna universitetsbibliotek råkar vara
Tysklands hii~ta specialbibliotek för
Mellanöstern och Indien.
Slutligcn vill jag niimna. att det i
det !!amla GOM ocks~ fanns en ~tu
diesamling av antika och medeltida
mynt till ett antal av ~000. som nu
tillföns institutionen ror klassisk ark.:ologi i J ena.

n

Noter
.. Nu tre ex. känlla. Ett finn~ i l te"ingfor..
avbildat i Fonw;inncn 1987. s 76. C. och
tentativt be~tämt ~om rusi'k imitation
från Kiev. Eli trcdje finns i Kl\IK. Stocl..holm (övc.-,. :mm.).

z. K. Vol!~ r... 0:1\ orientalischc Milnl.k abincn der Univcr,itllt Jcna im Jahrc t906
( Bililler for Miinifn•wuh-. t 906. sp 35 t5352-l. 3529-3537. plamch 165).

lbr Spr~chcn und
K uhuren dc' Vordercn OricnL~ der Friedrich-Schilkr-Univc.-,ittit Jcna. Lölxlcrgmben 2-la. D-077•13 Jcn:•. Tyskland.

-~s Heillcmann. ln\tllut

135

Sofisten Rufinus och hans privilegier
Av Ursula Kampmann
ad hör jag? Skall man höja
inkomstskatten igen? Räcker
inte alla dc pengar till för statens behov, som medborgarna viinligt
nog stiiller till statens förfogande?
Städerna i provinsen Asia (ung
detsamma som nuvarande viist ra
Turkiet) stod inför samma problem:
Vem skulle betala för det allt dyrare
underhållet av stadens infrastruktur?
Grannstaden hade just byggt en ny
och påkostad idrottsanläggning man fick väl inte halka efter i kon kurrensen utan att åt minstone snygga
till sin egen gamla anläggning en
smula! Och delegationen till kejsaren
i Rom måste ju utrustas ståndsmässigt för att göra rlitt intryck. Och om
man ville framstå som den förnlimsta
staden i provinsen. så måste de
inbjudna toppidrottsmännen erbjudas lockande penningsummor för att
delta i stadens stora spel.
Kort sagt. allt var dyrt och ett ordnat inkomstskattesystem som vi är
vana vid idag hade man inte på den
tiden. Staden var därfor hänvisad till
''frivilliga" bidrag från dc rikaste
invånarna. En av dem prescmcrar sig
stolt i omskriften på dena mynt. Det
är sofisten C laudius Rufinus, som
åtagit sig att bekläda ämbetet som
strateg i Smyrna
l Smyrna var strategerna en grupp
iimbetsmlin. som fullgjorde lagstiftande och verkställande uppdmg. De
ledde mötena i folkförsamlingen och
rådet. de skickades som ambässadörer eller svarade ror omanisationen
av brandforsvaret eller for arrangemangen vid de religiösa process1onerna. Hur mänga sådana strateger
det fanns i Smyrna kan vi inte säga.
Rufinus var i alla fall en av dem. trots
att han egentligen inte hade behövt
äta sig uppdraget. Han hade nämligen ett yrke. som garanterade honom
fullständig skattefrihet. Sofisterna e ller professorerna. som m;m kanske
hellre skulle kalla dem idag - hörde
liksom läkare och grammatiklUrare
till dc grupper i samhlillet som \ar
befriade från att tjänstgöra som
ämbetsmiin. dvs de var praktiskt
Laget befriade fr~n att betala skatt.
Redan under diktaturen på Caesars
tid var dessa grupper gynnade. Om
de arbetade i Rom erhöll de automatiskt romersk medborgarrätt. Kejsar
Vespasianus befriade dem 1\r 74 från
skatt och kravet att la emot inkvarteringar. Dessutom kunde ingen i stä-

V
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dema tvinga dem att ta på sig limbelen och dc dtinned förbundna kostnaderna. Speciellt Had rianus - som ju
ömmade för den gamla grekiska ku lturen - delade ut p riv ileg ier s:' frikosti g! att vissa städer råkade i ekonomiska svårighcler, eftersom en hel
rad av tlinkbard ämbetsinnchavare
genon1sitt yrke fritogs från kravet p:'
att äta sig ett sådant. Vad var det nu
som gjorde att sotistema kunde
erhålla så stora ekonomiska förde lar
från kejsarnas sida?
På 100-talet e Kr upplevde det
romerska världsväldet äntligen ett
lugnt skede. Krigen hade upphört
och givit plats för utbildning och
sköna konster. Den gamla grekiska
talekonslen upplevde ett enonnt uppsving. Denna rörelse kallas efter Philostratos ror den "andra sofistiken". i
motsats till de stora talamas tid på
400- och 300-talen f Kr. Man tog
efter sina föregångare både i stil och
i språk. vilket - framför allt hos dc
mindre framstående talarna- kunde
leda till ren imitation. Lukianos giir
sig lustig på deras bekostnad i en ironisk& fom1ulcmd rekommendation
till en talare:
...och glöm ror all del in1e an nämna siagel vid M~ra1hon och Kynegeiros. ulan
dem går del bara imc: dcssulom m~s1c
man f.cgla nu11 Al hos och gli liii fol~ över
llcllcspomcn. och solenmilstc fördunkla\
av persernas alla pilar. och Lconida'
rn~~tc varJ hj;il&cn för dagen osv...
Detta får emellertid inte skymma
det faktum att dc verkligt s10ra
talarna var kejsarnas vkinner och
liirare. Dc utövade in nytande pfl politiken i sina respektive hemsiiider och
anlitade~ gärna inte bara för högtidsoch festtal utan också för att tala för
olika politiska förslag. sotistemas
sjlilvkiinsla iir imponerande. Sä hii r
såg /\elius A ristides på sitt yrke:
... Rhc10m (= solls1cn. l:llaren) m~>tc vu ra
r'.iurndig. sj!ilv ;alhid göra tle1 räua och
leda andra m!inniskor au göra del r.iua:
han m~~le hch och ful h vam en kung ...
Dessa liirare i talekonsten vandrade från plats till plats som
modem a anister på tumc och förkun·
nadc sina Hiror. Somliga stiidcr blev
kiinda ror att alltid ha ett stort antal
otistcr som verkade där och utbildade unga miin. Smyma. en av dc
mest kiinda stiidema. var så berömt
att" ... det kom inte bara jonier. lyder.
k;~rer. maionier. eoler. hellener fr~n
Mysicn och Frygien. utan också kap-

padokicr, assyrier, egyptier. fcnikicr,
dc mest framstående akaijer och hela
Athcns ungdom .. .'' Dc skiink tc g lans
och iira :'\t Smyrna. Samtidigt medförde detta ett problem för stadens
linanscr: sofisterna, som blivit rika
genom honorar. lön mr undervisning, gåvor fr:'ln höga tjiinstcmiin
eller kejserliga nådcvcdcnn1ilcn.
kom inte ifråga för befattning som
Hmbetsmiin och bidrog diirmcd inte
till stadens driftkostnader.
Rufinus var inte n~gon av dc mer
betyda nde sotistema - PhiloMratos
betecknar honom som en liirare av
inte alltför stor ryktbarhet - men han
tjiinade uppenbarligen inte alltför
dilligt pil sin liirarvcrksamhct. Diirav
kom det s ig att politikerna i Smyrna
entriiget bad honom att äta sig ett
limbete och framför allt dc diinncd
förbundna kostnaderna. Rufinu~ gav
efter. Han Hit sig viiijas 1ill strateg
och övertog en del av staden~ utgifter. Kanske bestred han ko~tnadcma
för denna myntutgåva som kan datcras genom hans limbet~mannapcriod.
Med sina minst 48 från~ides~tampar
var dcua med all s!tkcrhet en kost~am
historia.
Rufinus hade allts:\ genom s in
ge nerositet triiii fram i rampljuset
och med sill finansiella bidrag ti ll
stadens ekonomi vunnit evig ryktbarhet för sig och sina efterkommande.
Men han tyckte att det fick riicka med
ett undantag och vidtog sina mått och
teg ror att det inte skulle upprepas.
B:~ra ror att han hade Miillt upp en
gång skulle han inte behöva tvinga"
att göra det en g:'lng till. Föm1odligcn
Miilldc han som krav för all åta ~ig.
iimbctet att staden Smyrna skulle
slinda en beskickning till Scptimius
Scvcrus och Caracalla för att ge
honom personlig bckrUftclsc på sin
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SM YRNA. Scptimius Scverus. 193-211. tilbamrnarl\ med Carm:alla och Gcta. Medaljong. IYI! -202. 27.90 g. 35.8 rnrn. KJo,c 271.
LVI. Serie A, Grupp a. VI/R l. 15 (detw ex). BMC 21!3.361!. llunter Cu 383.230 (:\t>idan 't!impdidcnti~k).

Års.: •A•CE• - rETAC•K•AV•KM •A•-•ANHlN INi•A V•K•A•CE•CE/OVHPOC•Scptimiu> Scvcnrs med sina b;'lda söner ;iunndc

på var.;in limbctsstol (se Ila curulis) vända :\t v!in~tcr. Dc !ir kHidda i toga och Scptirniu> Scvcnr~ oc h Caracalla. som bMa lir kcj~urc.
har lagerkrans. Alla har en bokrulle i vän~tcr hand. Scptimius Severus har en gloh i den ut,triickt:.t högr.r handen; Car:1calla och
Geta h:\llcr högeramlen utsträckt med handn:uan upp:\ t.

Frå11s.: nPOTA•KOIN/ A•AC IAC/CMYPNA I!lN inom en kr.ms. runtom: E III· CTPA· KA•POV<DINOV· CO<I>I (= pr!iglat under
det år d;'l sofisten Claudius Rufmus var strateg).

skanebefrielse. Della kan vi sluta oss
till genom :111 vi har dc båda kejsarnas svar bevarat:

Smr frr1n de gudomliga kej.wma
Se1·erus och Caracalla ril/ im·ånarna
i Smyma: Om er medborgare Claudius Rufirws. senil pci gnmd 01' sin
kärlek till bildning. m• l'ilken han är
uppfy lld och på gnmd at· au han
ägnar siu lit· tir au sriindigr forkunna. har kommir au limjura befrielse
f rån plikten au åwga sig ämbeten.
vilken (befrielsen) han iimjwer enligr
t·åra fötfiiders gudomliga föreskrifter berriif!ande sofister: om han 1111
alltså titng sig au mra strateg på
grund m• sin kiirlek till sin Itemstad
eftersom ni efter starka påtryck·
ningar (men l'isserligen illfe rwing)
på honom fick honom att acceptera

detta. sti är der bara rätt och riktigt
att hans pririlegier i ö1•rigt forblir
ofiiriindrade. Fiir der går ju inre mr.
att clemre mwrs insats for er hli r till
skada fiir honom. speciellt inte .l'lmr
just ni llfl'erkat den a1· hanom. IA>I'
riil! - Aurelius Aruonim1s oclr Aelius
Sperams dtog sig au \'lira ambaswdärer: •
iir vi ser detta vackra och osedvanlig t viiibevarade mynt. är vi allts~
i den ovanliga situationen att Rufi nu~. som hade ansvaret för utgivningen av myntet. dessutom möter
oss i bMc skriftliga klillor och i bevarade inskrifter. Vi kan allts~ se hur
han motvilligt gav ut sina sun förviirvade slantar efter påtryckningar fr:\n
sina medborgare att ta över en del av
stadens driftkostnader. Vi ser sedan

med vilken stolthet han anger ~i tt
yrke i omskriften p:'l myntet, för att
markera att han ju egentli gen inte alls
hade behövt ta p:'l s ig detta iitubcte
och dc utgifter det medförde. Och vi
ser hans oro för att detta undantag
från hans sida skall skulle kunna
utvecklas till en reael. Denna lilla
hi storia l~ ter oss alltS:'I ana. :Jtt ha kom
varje namn. som vi kan Hi.~a i en
myntinskrift. h:u funnit~ en pcr..on
~om haft sin stolthet. sin oro och sina
sv~righeter. vilka vi genom ödet~
nyckfullhet inte llingre klinner till.

Ö1•ersiitming: Harald Nilsson.
* G P..:tll. Die lnschriftcn von Smyma Il.
l. Uonn 1987. Nr 602: ()vcrsiittningcn till
wcn-.ka gjord från den ty~k:r tlvcr~!ltt 
ningcn. HN.
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Mynt från nyupptäckta gravar i Broby bro
Av Lars Andersson

nder sensommaren 1995 utförde Stockholms liins museum en arkeologisk undersökJling vid Broby bro i Tiiby
socken. Vägverket skulle bygga en
ny bro över Gullitn. För au kunna
göra deua krävdes en tillf1illig förbifart och bro. vilket i sin tur innebar
all schaktning behövde göras p:\ b:\da
sidor om Gullån. Dit bron har en
forntida föregångare i forn1 av en
runstcnsbro. bestämdes att schaktningen skulle ske under ..amikvarisk
kontroll'". dvs en arkeolog kontrollcrar om eventuella okända fornliimningar dyker upp.
Vid undersökningsomrMet har tre
runstenar hittats. varav en omnlimner
både en hög och ~tt brobygge:
Ingefast och Osten och .Sten liiw
resa dessa stenar efter Östen. Jin
fader. och de gjorde detma bro och
denna hög.
Man kunde förvänta sig au finna
en rest av den forntida viig och brol:iggning som har löpt förb i platsen.
eftersom dess vikingatida strliclming
och placering med all sannolikhet var
identi k med dagens. Diirför blev
fOrviningen stor när grlivmaskincn
stölle i en stcnpackning. som visade
sig dölja skelettet av en vuxen man.
En kristen skeletti!rav från l 000-talet
hade kommi t i dagen. Ännu större
blev förvån ingen när ytterligare två
skelettbegravningar påtriiffades. denna gitng helt omarkerade. Dc saknade
varje fonn av synlig överbyggnad.
som t ex stenröse.

U

Två grava r med mynt
Gravarna låg i östvästlig riktning
med huvudet i väster. Dc gravlagda
var en iildrc kvinna. hi/d l . en vuxe n
man och en pojke i tio11rsåldern, hi/d
2. l två gravar låg mynt. Den iildre
kvinnan och barnet hade försetts med
tvit mynt vardera. Den vuxne mannen saknade gravgåvor. men ett antal
kistspikar möjliggör en rekonstruktion av kistan. En tu nn silkestråd vid
vänster underarm, möjligen en del av
ett sidenband. berättar om en kliiclscl
som troligen har bestått av en iirmlång. bandkantad skjorta.
Den tildre kvinnan - som rör
övrigt hade en missbildning som
gjorde hennes överkropp oproponionerligt liten - hade vid ~in fotiinda
restema av ett skrin med tillhörande
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nyckel. l skrinet låg en korrosionsklump. som vid n;innare under!.ökning visade sig inneh~lla ett schwabiskt Aldrich-mynt från 1025- 1040.
bild 3:2. ett obestiimbart myntfragmcnt. !Jild 3:3. en mindre silverring
(ej en fingerring) samt tre vik ter i
jäm och brons. Skrinet Ur ca 20 x JO
cm stort med en ''"gorlunda vlilhevar<ld låskonstruktion av typen dr~1glk
Myntet ger gr.1vcn en tpq-datcring
till 1025.
Bamgmven innehöll och~ två
mynt. \'arav ett återfanns till~am
mans med en kam och en bl:\ gi:L~
plirla i ett före detta skinnfodral/pung
vid skelettets vl.instra hand. Myntet
visade sig vara ett l/4 fmgmcnt av ett
Knut den storc-mynt av typen Shon
CrosJ.. bild 3: l. Nedanför barnet!>
högra hand. i j;imnhöjd med kn;it.
framkom dessutom ett halvt mynt
fr~n Ollo II I (983-96). bild 3:-1. vilket
passar vm in på övriga datcring:ar.
Knut-myntet ger gr:1ven en tpq-datcring till 1029. l övrigt framkom
restema efter en kniv samt en dubbelkam av en typ som uppträder
under perioden l 000-1200 c Kr.
Tv:\ av tre gravar ger allt:.~ tpqdatcringar till 1020-talct. Gravskicket. med östvästlig riktning och
avsaknad av egentliga gravg:\vor.
tycks tyda på en kristen miljii. Ti ll
detta hör dc runstenar. vilka alla Hr
explicit kristna i fom1 av korsm;irkning, som har varit placerade nHra
nog p:\ gravarna. Dessa ligger med
all sannolikhet mycket niira i tid med
skelcttgravama. Det iir alltsit inte
bara Higet och tiden. utan ocks:' möjligen en krisren tradition som hinder
samman runstenarna med gravarna.
Sammantaget ger detta intryck av
en kristen begravningsplats inti ll den
på l 000-talet (ny)uppfiirda bron.
"Ny" inom parentes för all det kan
ej uteslutas. all runstenens omnlimn:mdc av hrobyggc avser cll återuppförande eller en restaurering av en
1ildre bro. PornliimningsomrMel intil l undersökningsplatsen allgiir ett
relativt monumentalt gravnilt av
friim .l·t lildrc jiirnfi ldcrskarak tiir med
inslag av yngre j1im1\lder. dv1- ca SOO
f Kr - 500 c Kr. En av runstenarna
niimner desl>utom byggandet av hro
och hög. vilket tyder p11 ett kon1-ervativr drag.
En arbetshypotes iir att gravarna Ur

anlagda av relativt nykristnade och
också relativt "nyinflyttade" personer. Av dc intilliggande fyra iigoma
(alla med medeltida belägg) är det en
som tyck~ sakna fdrekomst av fomHimningar i form av gårdsgr,avflilt
eller dylikt. niimligen Broby. Ovriga
ligor har en vacker romlämningsstruktur med var sitt gårdsgravmit
med tydliga inslag av yngre järnålder. Vidare indikerar namnet Broby
att girdt:n iir yngre än broanläggningen. eftcr..om bron har givit namn
till gården. Broby tycks Julklämts in
mellan tidigare. iildre ägor. troligen
stntx efter eller i samband med brobygget. SUkert är att de t skedde före
1328. d:\ Broby finns omnämnt och
tycks varn en etablerad egen äga.
Eventuellt är det aiiL~:l Broby~
nybyggare. ~om red:m frln början är
kristna. ~om etablerar ett nytt kristet
g~rdsgmvl1ilt p~ det gamla monumentala iildrc jäm~ldersgrav11iltet
och ..kristnar.. detta genom att resa
kristna runstenar intill. Att detta sker
i början av deras kristna tid är
omniimnandct av högen ett tecken
på. Högen har varit synlig ;inda fram
till början p~ 1800-talet och finns
utmärkt på kartmaterial från 1720tal. Numera ;ir den helt bortodlad.
men under..ökningsomr11det har tangerat dess kant. Inget sp11r av storhög
syntes dock i undersökningen.
l samband med uppförandet av
den nya g~rdcn bygger man också
bron över det som redan tidigare troligen var en viktig övcrfan. kanske i
fonn av ett vad. Bron byggs alltsit ej
endast för Brobybornas bekviimlighet. utan viigen tycks redan tidigare
ha varit en viktig .. tvärled". som för-
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Ili/d l AnliiJigning 3. En il/dre ~ 1·inn11. lltldr· dt•t .~dlll"ltbisktt my111e1 och myntfmJiml!nlel upphittat i skrinet F2.
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lli/J 2 Anlilggning R. En _m g!'l' pojl.e. Knut tlen .\llll'l' ·tll_\'lllt'l fimneluncler kcmune11 l'id 1:J. Otto 111-myme/ fimnetl'icl F5.

binder området i öst-viistlig riktning
vidare mot Edsviken.

Jarlabankc
Om runstenarna har relation med
gravarna, vilket mycket tyde r pil. så
har vi en samband med en mycket
känd sliikt som hade sin storhetstid i
Täby under l 000-talet. niimligen Jarlabankeiinen. Alla runstenarna p:i
platsen är niimlige n resta av medlemmar av J;~rlabankes släkt. De ov;~n
nämnda. strukturella föriindringarna
i områdets iigobild bör också ha
underHitlats om det fanns en stor
ägare e ller förvaltare av hela området. Om man gör en analys av på
vilka iigor som det har hittats Jarlabankestcnar. upptäcker man snart all
Broby bro belinner sig i dessa ägors
centrum. Detta tycks v;~ra e n ant ydan
om att Jarlabanke kanske inte hade så
fel i all han "Ugde hela Tiiby" eller
kanske till och med i ullrycket "hela
detta hundare". Frå!!an kvarst11r dock
om han i.ir godsiig'3re eller hiiradshövding.

l.

Bitti J
l . /:.'ng/and. Knm ( /0/6-1035). Short
Cmr.1· /029-1035.
2. 7)'ska riket. Sclnmben. Basel. biskop
Ahlriclt ( 1025-1040).
3. Tyska riket. ej niirmare besiiimim r/.

-1. 1.i·ska riket. Kung Ouo III (983-996).
Ande mae/t.

2.

Jarlabanke levde under 1000-talet och
tillhörde en rik och mäktig släkt. Hans
huvudgård låg i Täby men han ägde
även jord i bl.a. Broby. Av runstenarna
framgår att han byggde broar och
anlade en tingsplats.

Undersökningarna kommer så småningom att resultera i en utstmlning
om 1000-talet och givetvis också en
arkeologisk rappon från Stockholms
läns mu~eum.
Lars Andersson är antikvarie vid
Stockholms läns museum
s:-;T6·96
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Drottning Kristinas spelbrickor
Av lan Wi.w?hn
land de förc1m\l som fumtils
llingst i Kungl. Myn1kabine11e1
rir fem spelbrickor med reliefer i guldbleck. visande romerska
kejsare. De efrcrliknar alla an1ika romerska mynt. Ursprungligen kommer de fr.1n drottning Krislinas samling. Bakgrunden är följande:
När Kristina abdikcr.tde 1654. fördes slora skatter ul ur landeL Delar
av myn1- och medaljsamlingen pantsattes i Bryssel. När s~ dro11ningen
avled 1689 fick Karl Xlmöjligheren
all lö a panten. Della gjorde han och
f<ircm~lcn fick &ka tillbaka den l~nga
vägen rill Srockholm. Kungen. som
hade Cll intresse får gamla mynt. !;il
samla hos sig på Slockholms sl<lll
några för mynrkunskapen inlresserade män. greve Carl Wrede. Sparfwenfeldl. Brcnner och Keder. På
slottcl sammantr'.idde de vi)~a dal!ar.
då dc i kungens närvaro undersÖkte
och dbkutcrade mynr. ~är-;kilt dc
romcr..ka. Det var inre cnban dronning Kristinas mynt som ~tudcradcs
ulan även de romerska mynten fr:\n
Jacob Gyldcnklous rika mynlkabinctt. Den samlingen hade Karl XI
också köpl. Bland Krislinas föremål
fanns även de fem spclbrickoma.
År 1697 avlider Karl X I och kon
därefter brinner slo11c1 Tre kronor.
Den nye kungen har ingel intresse för
mynten och de i sin tur har inte
längre n ~gon hemvisl. Man inser
dock all dc har e11 viirde och diirfiir
deponeras Kristinas och Gyldcnklous mynl i statskontorcl. s~ börjar
del srora nordiska kril!el ( 1700-1719)
och samlingen glöms-bon.
Tidig1 på året 1719 planerades
del för begravningsmedaljer till Karl
Xll :s begravning och kröningsmedaljer lill drollning Ulrika Eleonora.
Problcmcl var bara det all man saknade guld och silver 1ill medaljerna.
D~ kom nllgon på an det i slalskontorel fanns deponerat en massa myn1
och medaljer. För att fil loss dem
krävdes c11 kungligt brev (Rik~rcgi
slraturel):
"Uirica Eleonora etc. Såsom wij
förnummit, att utj et hoos Eder
stående Cabinet skall finn as åtskillige M edaille DoubleUer och
Copier af guld och sölfwer, som
till dess halt är gådt och brukeligit,
och att de af guld, finare och
sämbre, wäga tilhopa En m[ark],
1O lodt och 12 äss och de af sölfwar femti jo nijo m[ark]1 lodt myn-

B
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tewikt, altså är wår nådige be fallning, datt l föranstalta låten. att
berörde gull och sölfwer blifwer
anwändt till Begrafnings- och
Cröningsmedaillerne, som wij nyligen Eder belalt att förfärdiga låta."
Efter del alt samlingen plundrals
på guld och silver fick resten ligga
kvar i st:tlskonloret. Tydligen Hven dc
fem spclhrickoma. På dem finn~ visserligcn ock~:\ guld. men cnda~t ~om
tunt bleck.
:i~ta kapitel i bera1tcbcn inled~
med alt Matskomorer den 22 :tuc.uMi
1726 hos regeringen lämnar er! anmlilan orn ~amlingcns cxi~rcns. Del
beslula~ all något m:\src göms. Av
den anledningen u111irdade Fredrik l
delta brev rill kanslikollcgict:
"Friedrich etc. Det gifwer OSS
Wårt StatsContoir under d. 22
aug. nästl. i underdånighet wid
handen, hurusom därstädes skall
wara ifrån åhren 1693 och 1696
nedsatt en Coffert och ett medaille Cabinett, hwaruti ännu finnes åtskilligt gammalt mynt och
Medailler, mäst af koppar jamte pousserade portrailer uti wax
och Elfenben, sedan år 1719 efter Hennes May:ts Wår högtälskel. gemåls ordres af d. 3 febr.
utur förbem:te Medaille Cabinett
blifwit uttagne guld och sillwar
M edaille doubletter och Copier,
så mycket som der funnits af rent
guld och sillwar till begrafningsoch Krönings Medaillers förfärdigande, och som de uti bernalle
Cabinett och Coffert ännu öfrige
saker för antiquitetens skull tyckes böra conserveras till Rikets
heder, så hafwe Wij för godt fun nit at låta berörde Coffre oct1 skåp
m ed deruti befintel. saker af aflefwereras derifrån till Wårt antiquitets archivum at där förwaras , til
dess Bibliothequet får sitt behöriga stelle, at det ey behöfwer
mera flyttas. Det är fördenskull
härmed til Eder Wår nådige willja
och befallning, att l antyden någon af bemelte antiquitets archivo, som nu förut formerar ett Register eller Inventarium på alt,
hwad så i skåpet som Gotlerten
finnes i behåld, samt så föranstaltan, at altsammans sedan af
wederbörande emottages och uti
Wårt och Riksens antiquitets

archivo förwaras, hwarom Wij
jembwäl W årt Stats Contoir behörige ordres lämnas" (Riksregistraturet 3 september 1726).
Tanken var alt ~amlingcn till s vidare skulle rdrv:ti.IS i anlikvilelsarkiVCI för alt ~enare överföras l iii Kungliga Bi bliolekeL Sj1ilva invenleringcn
skulle utföras av bibliotekarien licnrik Brermer (kusin rill E.lias Brcnner. född i Kronoby i Osterbolten
1669 och död i Stockholm 1732.
Han var i f')'l>k Hingenskap 17001721 ). ~cl.rctcrarcn i anlikvitclsarkivcl Johan Hclin och assessorn i
anlikvilct~arkivcl Carl Ludvig von
Schamz (sjU! v myntsamlare). ~H elin
anmrilde emcllcnid lidigt alt han inte
hade tid :111 närvara vid inventerinucn. t\rbc1e1 ulföreles därför av
llc~rik Orenner och \'On Schantz.
Den rärdiga r:tpponen (R A Kanslikoll.. inkomna skrivelser sign E IV 9)
upplli.~le' den 6 november 1727 i
kanslikollcgicL N~gon beskrivning
av mynten Hin111ades aldrig. enda:.~
av mcrallcn och derasamal i dc olik:t
lådor och p~sar. i vilka de l~g. Man
kan änd~ f!t en förcs l1illninu om s~Ull
lincen~ storlek. Uven om del nurnbmatiska vlirdet förblir okänl. Bland
dc upprliknade po~lema finns så dc
fem spelbrickoma:
"5 gamla romerska kejsarporträtt, lagde på lazur med deras
reve rser, alla af tunt gullbleck".
Den urspnrngliga lanken att Krislinas och Gyldcnklous mynl skulle
vidare till Kungliga Bibliotckel blev
aldril! av. l 1-1HIIc1 stannade förem~ 
lcn. i'nklusivc spelbrickorna. hos Anlik viielsarkivet (dvs vad som i dag ;ir
Riksantikvaricrimbclcl, Sratcns J Iis-
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tonska Museu m. Medelhavsmusee t
och Ku ngl. Myntkabineuet).

Beskrivning
Brädspelsbrickoma lir troligen från
1500-talet. Dc visar kejsarporträu
S!\T 6 · 96

guldbleck mot hakgru nd av lapis Ja;.u/i. Dc har svarta svarvade triiramar.
som ej allt id passar samman med bilderna. Diametern iir 51 mm.

ter collection nr 127.

l. Tibcrius ( 14-37 e Kr). bröstbild.
Frånsidan visar kcjsuren som över cu

2. Caligula (37 --I l e Kr). bröstbild.
Frå nsidan visar kejsaren som talar

altare riicker handen till en g rupp soldater. Bilden bygger på en ses tertius
från Domitianus (8 1-96 e Kr). Hun -

-
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4.

5.

från ett podium till en grupp soldater.
Bilden bygger på en scstc rtius frun
Caligul a. Jfr R M 172.

3. Claudius (4 1-54 c Kr). bröstbild.
jfr R M nr 182.
Frnn~idan visar Drusus triumlbåge
vid Via Appia. Bilden bygger på en
se tertius frln Claudius. J fr H1mrer
collecrion nr 45.
4. Nero (54-68 c Kr). bröstbild.
Frånsidan visar Honos och Virtus
(vapenäran och det militäm manna~odet). Bilden bygger på en scstcrllus frnn Galba (68-69 c Kr). präglad
i Rom eller Lyon. Jfr R/C nr -Il.l Sc
:ivcn omslagets fargbild.

5. Domitianus (8 1-96 c Kr). bröstbild.
Från idan visar harrlflen i Ostia sett
fdn luften. Bilden bygger på en scstertius från ero. Jfr Hunrer collecrion nr 39.
Författaren tackar fil. dr Ulla Westermark får uppgifter römndc dc romerska myntförlagoma.
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Kredit. En student hade spisat på
kredit hos fru lhre. som höll spisqvarter i Upsala, och blifvit skyldig
henne 50 R:dr. Som hon ej fick penningar då hon anfordrade honom.
anmälde hon skulden för inspektorn
i den nalion. af hvilken studenten var
medlem, och anklagaren och den anklagade kallades att på samma tid
infinna sig hos honom. Då begge
ankommit. tillsporde inspektorn studenten: "Är herrn skyldig den här
menniskan 50 R:dr?" - "Menniska,"
inföll hustru lhre, "jag behöfver inte
vara menniska för 50 R:dr. hellre
skänker jag eller hela strunten: Med
dessa ord aflägsnade hon sig.

L

PG Bergs Anekdot-Lexikon
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Tissaphernes och Xenophon bakgrunden till ett tidigt porträttmynt
Pfi hösten :\r 40 l f Kr stod ett slag vid
Kunaxa nära Babylon, mellan Kyros
och hans broder Artaxerxes Il. storkonungen i det persiska rikel. Kyros
hade gjort uppror mot sin bror och
tågat mot Babylon för att vinna lnakten. På Kyros sida stred en stor trupp
grekisk:. legionärer. Viune till striden
var en ung krigskorrespondent och
viin till Kyros. vid namn Xcnophon.
För Artaxerxes stred bland andra Tissaphemes. som under några år varit
smrap i Lydiens huvudstad Sardeis.
vilket innebar an han v:~rit den mUktiea.stc mannen i Mindre Asien. Trots
au grckema vann framgångar på !>iii
avsnitt var slaget förlorat. nHr Kyros stupade. Grckema lyckades hålla
samman och rädda sig undan oc;:!1 slå
läger. Men läget var prekiirl. Annu
värre blev det när Tissapilemes svekfullt lät avräua fem grekiska överbefiilh:Jvare och tjugo underbefålhavarc. som han inviterat till fredliga förhandlingar. l delta llige steg
Xenophon fram, övertog bcfiilet och
lyckades trots det sv11ra Higet och
stora avståndet leda sina landsmUn
upp till Svarta haver. Det va r n!ir de
äntligen kom dit. som dc ropade de
berömda orden: rlwlassa. tlwlas.w!
(havet. havet!). Om delta har Xenophon beriiilat i boken Anabnsis. De
tiollisendes härtåg.
Det persiska väldet i Mindre J\sicn
styrdes av en satrap. Del var som
sfidan Tissaphernes under •'ren före
408 i sina försök att n11 kontroll iiven
över de grekiska kuststHdema hade
spelat ut Athen och Sparta mot varandra. Dessa städer - inbegripna i
det så kallade peloponnesiska kriget
- var i trängande behov av pengar
för sin krigföring och för au kunna
hålla Oottor. För sill svekfulla upptriidande i dessa förh :mdlingar och
sin oföm11lga eller ovillighet ; Il uppfy lla ingånga löften avsatles Tissapilemes ~om satr.tp och fick under ell
antalår nöja sig med landskapet Karien innanför Rhodos. Som belöning
för au han underrätlade Artaxcrxes
om Kyros uppror och för ~i na avgörande in :.tser i slaget vid Kunaxa
blev han återinsatt fir 400 och fick
dessutom en av kungens dötlrar till
gem~l. Efter fOrlust mot ~partancma
396 och efter intriger från Hnkedrollningen Parysatis sida. moder till Kyros och Artaxerxcs. avsattes han och
avriillades 395.
SNTll·96

Den som noga ser p11 de t lilla myntet här intill ser :lit det under bi lden
av den skliggige mannen st:\r TI:!:IA
med grekiska bokstliver. Det lir alltså
Tissapilemes sjHiv vi ser. Detta !i r c u
mycket slillsylll mynt. S ~ sent !>Oill
1986 klinde man bara till tv11 exemplar, men nu har antalet vuxit till ~ex.
varav Kungl Myntkabinettet kunnat
förvärva cll. Dct finns 1.!11 litl.!l antal
silve nnynt m~.:d satrapnamn från Lykien i Mindre Asi~.:n från slutet av
400-talet f Kr. men det ii r fortfamnde
omdiskuterat huruvida bildema p11
dessa kan vara porträtt.
Yilrt lilla mynt slogs i staden Aslyra i Mysien i nordvästm Mindre
Asien, med all sannolikhet under
Tissapherncs sista år vid makten.
396-395. Det iir cu av världshistoriens !ildMa !-likm myntponr'.ill och
niL~tan hundra år Hldrc iin dc portrHtlmynt. som diadekerna Ptolernaios
och Selcuko~ !>log över Alexander
den Morc och sig själva. Vårt mynt
hör därmed till inledningen av en
lång tradition. som efter grekerna
togs upp av romarna med eu myntportriiii av Caesar år 46 f Kr. och ~om
vi fak tiskt fö ljer Hn i dag. mer än
2 392 1\r ~enar~.:.
Haraltl Ni!.ISI/11

Koppannyl/l från A.r1yra i Mysieu prii·
l(lal omkring 396- 395 f Kr. l'ik1 1.92 g.

Atsitla: flii!lrn·llm. skäggig/ mans·
ansikte och tliirmrder TtiD\ .
Frånsida: Suuy av Artemis med
tristräckta hlindcr. 7ill>·iins tcr står namne/ pti priig/in/iSIIT/en. AITYPH.

KMK 102 388. Fmo: Jan En• Olsson.
Skala 2: 1.

Officersgymnasternas
ryska jetong
År 1909 dcllug wcn~ka officerare under
ledning av överste Balek i en s1örre gymnaMiktävling i S:t Petersburg. Fr:ung~ng
en i liiv lingama var cn av dc s1ör..1a ~om
den ~vcn~ka gymna~tiken dillill~ hade
vunn il ulllmlan<k l cn1idningsn01b li nn~
fiiljandc kmnmcntar: .. Men s~ var trup~ n
ocks~ den kanske c legant:t~tc, som vi sau
upp. o~:h allt ifr~n tsarens närma,tc omgifning. 'turfur, larnc. Pc 1crsburgs hilg,ta
rnilitiinnynd ighctcr och 1itl staden~ befolkning hade fiir1ju~ningcn vari1 lika allmän wm irlll.'n,iv nch 1agit för ~'·cn,l.amc
\'ttcr..t 'micl.r.mdc uurvcl. ... Den ''cn,l..a
iruppcn hadc tv~ ry,l..:i ofliccr.lfc till 'in
rorfogande under hela vi.ldscn. nilmli gen kaplen l hJg,trum vid l'lir-ta lurkcst:mska arli ll c rihrig;~dcn och kaple n
Sventor~jcl,l.y vid Mn,kva' livgurdc.
Varje wcn, l., dellagare tick ~11111 minne
en liten jcl<lng bc't:knde av ett av en
guldl.r.m' urnf:lllat f:ih av cnJJij r 1!.: "cn'k:l f:irgcma ,,11111 on.r_givct av dc l) ,l. a
och "cn,l.a 'apnl.'n. 0\ er d~l hela lin n'
den l.cj,crhga kronan. Jetongen är fhrsedd med ögla och ring.

Denna typ :w jc1ong var vanlig i Ryssland under perioden 189{) -1 9 17. Nii.~tan
alla regementen. högre ~kolor. föreningar
m.rn. hade egna jc1ongcr. Det \':lr vanligt
att officerare b:rr bMc en och Id jelongcr
p~ uniformen 1ill~amm:m~ med andm ut·
märkcbcteckcn. Dc nc\l:l är id:ll! ln\'CkCI
' • III'
ovanliga.
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Om myntupplagor
l min förra an ikel i SNT behandlade
jag marknadsföringen av sk moderna
rariteter. Reklamen sliger all 1990talcts mynt tillverkade i l 0.000,
50.000 eller e11 par hundra tusen
exemplar är köpviirda eftersom "de
låga upplagorna'' borgar för en god
värdetillväxt. Enligt min åsikt saknar
dessa objekt alla egenskaper som är
en nödviindig fönusällning för högt
samlarvärde:
- De kommer inte under överskådlig
~
tid alt få antikvitetsviirdc.
- Modem tillverkningsteknik förutsäller "konstnärlig förenkling" varrör dc konstnärliga viirdcn; !.Om
linns hos många äldre mynt i stor
utstriickning saknas hos 1990-talcts mynt.
- Vid jämförelse med iildre mynt. iir
dc moderna mynten med "låga
upplagor" ext remt \'a n liga.
fvlynt tillverkade före J873 har o fia.
men inte alltid. liigre upplagor iin
moderna mynt. Den fundamentala
skillnaden iir emellertid alt de iildre
mynten inte finns kvar i mera iin en
bråkdel av de tillverkade miingdcrna.
För vissa. erkiint ovanliga mynt.
iiger vi en ganska god uppfauning
om amalet bevarade exemplar. Denna kunskap bygger huvud~akligcn på
studiet av iildre storsamlares framgång i att - under livslångt sökande lyckas förvärva ett exemplar. För
dessa siillsynthctcr finns det en vedertagen raritetsskala, där eu " R"
anger den Higsta graden av siillsynthet och tolkas som "fler iin l Oexemplar i privata samlingar. men siillan
förekommande i handeln". Denna
rari tetsbeteckning anviinds restriktivt
och ska snarast uppfallas sorn "obetydligt ner iin 10 exemplar i privata
samlingar". fnte siillan kan det vara
fallet au mynt finns i omkring tio
exemplar i privata samlingar utan all
Cll " R" anges. eller all det finns flirre
än tio exemplar men av förs iktighets-

sk1il anger man iinclå siillsynthcten
som ell " R".
Fr~g:ul insHiller sig då; hur vanliga
iir 1ildre myn t som saknar raritetsbeteckning'? Tyviirr linns det inga metoder för all berlikna det exakta antalet bevarade mynt. men det finn~
olika möjligheter all uppskalla Morleksordningen av dc bevarade m1ingdcrna.
Det flimiirnligaste hjiilpmedlct diirvidlag Hr utan tvekan att dra analogis lutsatser med utg~ngspu nkt fr~ n
··n10rdcmans lag"." Denna lag ~Hger
bland annat all s:unman~iillningen av
en <,kaufynd gör det möjligt au med
god siikcrhct beräkna upplagor för
årg~ngar diir dc~sa siffror sakna-.. om
man iiger 1-.iinnedom om upplagoma
för något eller några av dc i fyndet
ingående mynt..:t. Mynt. som ingftr i
ett myntsystem. tenderar niimligcn
au triingas ur cirkulation (för~vinna)
med konMani hastighet och i proportion till dc tillverkade mängderna.
Det Mör..ta tilnkbara "sk:rttfynd" vi
kan swdera är "thesaunt~ nummorum Sueco-Gothorurn". d v:- allt ~om
har bevarats av iildrc mynt.
Kunskap om vilken andel av upplagan som bevarats till våra dagar för
n~gra mynt. bör göra det möjligt all
dra slut'latscr om storlek.wmlninRen
av dc bevarad..: miingdcrna för liknande mynt. aturligtvi:. finn., det
m~nga fclkiillor anta i bcal..tandc. En
mynt kanske inte iir representativt för
sin grupp. n~got vi f~r r1ikna med.
speciellt f'iir internationellt gftngbara
handelsmynt. Samlamas insatser Wr
au "manipulera skatten" Lir ~iikcn
inte heller försumbar. Efter e u nertal
observationer av andelen av den tillverkade miingden som finns kvar
ii nnu idag bör vi kunna se ellrnönster
och diirmed få en uppfattning om
s tOrleksordningen av det bevarade
antalet.
N1lgra exempel på iildre 111ynt.
diir man har kunskap om tillverkad
miingd och dessutom tror sig veta hur
m='nga som linns kvar i privata samlingar linner vi i nedanstående tabell.

Bewmule

MyIII

15 ilrc kl. 1543 RR ''
2 mnrk 1587 31
Riksd~lcr 1653 RR R"'
Dukat 1658 Rn ' 1
8 matk 1667 R RR ~'
l ö 1661 sil\'cr R"
Dukat 1700 RRR "
1/6 Rdr 1828 RRR 51
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i t>ril'llt iigo

6- 10
!l

4
6-10
3·5
10-20?
3-5
3-5

UfltJ/aga

4.650
9:!2
10.7:13
2.664
2.()46
37. 1()5
hög,, 5.!!40
h(llftcn ;w 1.024 '!

"Öl•relt•l'llflll.lttil"

X/4.650 =O.t7%
0.!!(1%
0,().:1%

X/2.664 =IDO',fl

4/2.()46 =o. t 2'.1
l5/37t05 =(),().l t;f
min~t 4/5.!!40 =0.117%
4/512 =0.7K t;~

Vi kan spekulera i all det första myntet i tabellen. 15 öre kl. 1543, har
"överlevt" i nonnal utstr'Jckning för
ell större silvermynt frän tiden. Om
s:l Hr fal let, skulle en tabell över bevarade Svnrtsjöclalrar från 1542- 1545
se ut som fii ljcr:
"ÖI'l•r/ei'IIIUIS·

Brm·
rath•
(prim/)

48 St
49 St
95 St
167 st

My111

Upp/11g11

grad-

t542
1543
1544
1545

27.75K

ca 0. 17'h:

2~.631!

55.345
96.936

Tyvärr tillhör dalern dc internationella handcbmynten. vilket 15 öre
kl. 1543 inte gör. Mynten är därför
inte helt j<imförbara och bjuder oss
all endast konstatera all det finns indikationer p~ all Svartsjödalrar 15421545 finns bevarade i en storleksordning av eu hundratal fnln varje :k
Det bör observeras. all Svartsjödalern inte r:ikna~ till dc anmärkningsvlin lågfrekventa mynten. Dalrar
från Cll nertal andra regenter. lCX
Erik Xl V och Johan III. h='lls för all
vam mera ~iill~ynta. Det relativt höga
priset på mynten beror på all dc viirder.ts högt för sin historiska betydelse. som de t iildsta stonnyntet som
samlare med begriinsade ekonomiska resurser har möjlighet all lägga i
sin samling. och för sin skönhets
skull.
Svansjödalern får nog. trots allt.
anses tillhöra dc ~pektakulära mynten. Det kan (J;irlor vara befogat all
granska n~gra va nligare mynnype r.
Karl Xl:s eliöringar i s ilver lir en
mynuyp som har ansetts som "mycket vanlig". Enligt Bertel Tingström''
tillverkade~ ungefUr 18.5 miljoner
eliöringar i silver mellan 1661 och
1697. Om ··övcrlevnadstalet" för l
öre J661 ii r korrekt i tabell l. finns
det ca 0.04% av upplagan kv:tr. dvs.
ca 7.400 st. Det linns emellertid
anledning att tvivla på att det linns
··nera ii n lO exemplar i privata samling:tr". En storsamlare av dessa
mynt har. under JO års sökande, inte
funnit bevis för all det finns något
enda exemplar. Under tiden har han
cm eliert id lyckats hopbringa en samling av inte mindre iin ca 1.400 exemplar av dessa mym fnln andra final.
På samma t idsperiod har mynttypen
gfitt frfin all vara mycket vanlig på
marknaden till att vara ·•sällan förckommande i handeln··. Naturligtvis
finns det ytterligare exemplar i gamla
samlingar mm. rnen den uppenbara
avsaknaden av eliöringar p~ marknaden talar för all "den resterande
SNT6·\I(>

mängden" är klart begränsad. Storsamlarcn sjiilv uppskattar att det total t kan finnas omkring 5.000 exemplar, varav ett par hundra i Sven
Svenssons samling och kanske 3-400
på Myntkabinettet (osorterade skattfynd ej inräknat). Antagandet att det
kan finnas omkring 4.000 exemplar i
privat ägo av denna mynttyp synes
därför vara rimligt. Vi får då ett
"överlevnadstal" på 4.000/18,5 mil joner och kan beräkna det teoretiska
antalet frän varje år enligt följande;

Mym

Upplaga

1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1677
168 1
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
169 1
1692
1693
1694
1695
1696
1697

37.105
58.960
34.593
430.882
857.475
1.864.377
1.556.572
3.057.832
283.011
606.389
597.972
1.341.252
438.400
} 371\.742
377.796
203.761
376.946
598.929
726.482
582.687
408.558
334.777
324.400
336.639
329.587
323.228
332.692
3 19.534
333.1 80
327.926
422.074
329.420

''Över-

Amal

levnadsfal''

i privlll
iigo

0,021%

8 st
13 Sl
7 Sl
93 st
185 st
402st
336$1
660st
61 st
131 st
129 Sl
289 st
95 st
82 Sl
82 Sl
44 st
81 Sl
129st
157 st
126 st
88 St
72 St
70 St
73 St
71 Sl
70st
72 St
69 St
72 st
71 st
91 St
7 1 St *

* l 697 års upplagJ inkluderar Karl XU:s
mynt.

Observera an vi i detta fall in te korrigerat beräkni ngen i tabellen med
faktorn för utträngning ur cirkulation
över tiden enligt Thordemans lag.
Hade det gjorts. skulle de tidigare å;gängama fått något lägre siffror för
antalet bevarade exemplar. och de
senare något högre. Felet får dock
anses som försumbart vid sidan av
det fel vi kan ha inbyggt genom felakti!!l antagande om den bevarade
mängden a; mynttypen.
På samma sätt som vi har beräknat
SNT6 · 96

mängderna av Karl Xl:s silverettöringar, skulle vi kunna utföra en
beräkning på Kristinas 1/4 öre. Även
här finns det en storsamlare som
hopbragt inte mindre än ca 2 .500
exemplar. Medan Karl XI:s silverettöringar "blivit sällan förekommande
i handeln" när 1.400 exemplar undandragits marknaden, har Kristinas
1/4 öre blivit mindre frekvent men
tinns dock att uppbringa på m<, nga

häll. Mycket tyder alltså på att det
finns betyd ligt större mängder av
Kristinas 1/4 öre, kanske 5 -l 0.000
ex. Enligt Tingström tillverkades det
inte mindre ii n 128,6 miljoner av dessa mynt (enligt Tonki ns Myntboken
1995 tillverkades helt andra mängder).
"Överlevnadstalet" blir då 0,0040,008% och en antals tabell ser ut så
hii r;

Allfal i
My11f

Upplaga

1633
1634
1635
1636
1637
1638
1640
1641
1642
1644
1645
1653
1654

0.985 milj.
18,867 milj.
29,913 milj.
20,244 milj.
27.25 1 milj.
2.534 milj.
0,435 milj.
8,277 milj.
4.233 milj.
3,379 milj.
7.520 milj.
3.563 milj.
1.400 milj.

Inte heller i denna tabe ll har vi korrigerat för utträngni ng ur cirkulationen.
Om vi till sist skulle granska en
mynttyp från J800-talet med samma
angreppsmetod, vore 1/8 riksdaler
specie frän Karl XIV Johan ett intressant område. Mynten från 1836 och
1837 är sällsynta. Enligt Tingström
gjordes det 9.026 exemplar för dessa år tillsamn~_ans. Kata logutgivama,
Tonkin och OrtendahL har lyckats
fördela upplagan på de olika åren,
och dessutom på radikalt olika sätt.
En samlare frän Mellansverige har
ägnat dessa mynt stor uppmärksamhet och innehar sex stycken frän vardera årgången. Efter ivrig forskning
anser han an mynten är ungefar lika
ovant iga, och att det tOrde finnas ca
e tt dussin av vardera mynt i privat
ägo. Om det är riktigt, blir överlevnadstalet för dessa mynt 24/ 9.026,
dvs 0.26%. Med samma överlevnadstal skulle mynttypens van ligaste
årgång. 1832. ha bevar.us i omkring
7 .500 exemplar.
Visst är l /8 riksdaler 1832 en av
de vanligaste silvermynten från perioden 1818- 1873, men att detta
mynt skulle vara vanligare än alla
Karl Xl:s ettöringar tillsammans e ller ensamt väl svara mot tillgången
på Kristinas 1/4 öre förefaller vara i
överkant.
En tänkbar förklaring är i detta fall

"Öw!rlewuu/"

0,004 . 0,008 %

privlll ägo

40 - 80 ex
755 - 1.5 JO ex
1.208 - 2.416 ex
817 - 1.634 ex
1. 100 - 2.200 ex
102- 204 ex
18 -36 ex
334-668 ex
17 1 -342 ex
136-272 ex
304-608 ex
144- 28R ex
57-114ex

att 1800-talets saml are har manipulerat "myntskatten" i si n strävan efter
att foga ett mynt från varje årtal till
sina samlingar. l så fall skulle de
ovanliga årtalen ha bevarats i högre
utsträckn ing än de vanliga.
Sammanfattning: Mynt från 1990talet marknadsförs som "modema rariteter". Upplagorna kan vara 10.000.
50.000 eller 200.000 exemplar och i
princip finns alla tillverkade kvar på
marknaden. Reklamen säger. att dessa mynt har en potelll ial för värdcstegri ng eftersom de är "sällsynta".
Syftet med denna artikel har varit att klarliigga att erkiint sällsynta
mynt finns bevarade .\ omkring 10
exemplar e ller färre. Aven "vanl iga
mynt" från äldre tid finns ofta bevarade i ett antal omkring l 00 exemplar.

G~ran Wallner

Noter
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Num. Mcdd. XXXIII.

'' Ahlström. auktionsbialog 52.
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~~ Ahlström. auktionskata log 42.
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Ahl ström-Aimcr-Hcmmingsson. Sn·riges Mym. 1976.

11

Benet 1ingström. S1·e11sk Numismatisk
Utlf'Siag.l·lmk 1972.
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Sparmärke till
världsspardagen

Elias Brenners bokoch manuskriptsamling

Regelbundet sparande kommer ~nte
alltid av sig själv. Man mås te från
bankemas sida uppmunini och propagera i frågan. Sparbankerna var
tidigt ute för all fön11~ vanliga människor att sätta in en del av lönen på
sparbanksbok. Tanken fanns redan
från bö1jan när Sveriges första sparbank i Göteborg bildades 1820. Affärsbankerna bÖrjade intressera sig
för lönesparande först ca 140 år senare.

Alla numismatiskt intresserade klinner till den fr~n Finland bördige Elias
Brcnner( l647- 1717). Friimst klinner
vi honom som författare till en av dc
första svenska böckerna inom numismatiken. Med miniatyristens kUrleksfulla ögon s~g han p~ mynt och
medaljer. samlade och beskrev dem.
J-lans Thesaums Ntiiii /IIOI'IIIIt SueoCO!Iticonllll var i sin första upplaga
från 1691 ganska knappt hållen men
stimulerade det privata myntsamlandct, en viktig förutsiiuning för fort salla studier.
Vid sidan av mynten och mcdaljema iigde Brenncr liven e n kuriosasamling som friimst bestod av fom saker. Inom detta område var han
emellertid inte s~ skicklig. vilket
kanslirMet Carl Reinhold Berch
konstaterar i s in "AI11andling um
ford na svenska s tridsv;~pn" i Nya
Svenska Biblioteket (utgiven ;~v C.C.
Gjörwell 1763). Brenncr ligde niirnligen en "stenyxa" som gick under
bCniimningcn "torvigg". Egentligen
var torviggen och andr;~ miirkliga stcn;~r som t ex ~skv igg;~r och dunderstenar inget annal än vanliga naturalster. "Enfaldigt folck". skriver Bcrch
med upplys ningstidens överHigsna
ton. hade fall it p~ den tanken. att
dessa stenar vore torviggar. "hvilket
ingen aldrig s~ lilet förfaren i Naturkunnigheten skulle vilja siiga dem
efter". Han styrker sin tes med en
exempt!l. framfört med den för honom typiska ironien: "l Sal. Assessor
Brenncrs Cabinet var el fragment af
s~dan Stcn-yxa med Runor uppi\ :
hvilka säkert icke v;~rit skrifnc i himmelen. utan p5 jorden; och det ej för
många hund rade ~r sedan...
Ett samlingsområde som iir mindre känt var Brcnners bok- och manuskriptsarnlande. Niir Brcnncr avled
1717 behövde familjen pengar. Det
som hade störst vlirdc var mynten och
medaljerna. men dessa s;\ldes inte
förr;in 1721 till den engelske klipmannen i Stockholm, Walter Gminger. Boksamlingen dlircmol s:\ldcs
redan i september 17 17. Sliljarc var
Elias Brenncrs maka. den liirda skaldinnan Sophia Elisabeth Brcnncr.*
Försäljningen av boksamlingen skedde efter tryck t katalog som finns bevarad i kanske endast cll exemplar
(Carnlina. Uppsala). Förteckningen
innehåller endast 772 nummer. varav
ett treiiiOtal lir manuskript. Man kan
tycka all antalet böcker lir litet. men i
förhållande till vad personer av hans

Efter första världskriget kom en
period av mellanfolkligt samförstånd
och internationellt samarbete. Ett utslag för dena var den första intemationella sparbankskongressen i Milano 1924. OLir beslöt man bl a att
konoressens sista dag - den 3 1 oktober: i fonsättningen~skulle tiras som
en Sparsamhetens dag av sparbanksorganisationer världen över. Vid nästa n1öte i Milano 1926 presenterades
också ett mycket omfattande programförslag för firandet av Sparsamhete ns dag~ l fortsältningen ägnades
den 31 oktober ett stort allmänt intresse (främst i Västeuropa) och detta fortsatte fram till början av 1960talet. Ida!!. görs inga större arrangemang k.rrng dagen som ju har f~ll
konkurrens med så myckct annal i
samhället.
Till Sparsamhetens dag tillverkades ett spam1ärkc av papp för all
kunna användas och bäras v;irlden
runt. Det inte rnationella märket visar en jordglob omgiven av ordet
"Världsspardagen" på de olika stora
kulturspråken. Framför jordglohen
finns dagen utsatt: * · M;irkligt nog
kom detta märke aldrig i användning
i Sverige. Della trots all Sverige spelade en vik tig roll i det internationella samarbe tet. Frlimst var ledaren för Svenska sparbanksföreningens avdelning för sparpropaganda.
J. H. Jönsson, en drivande kraft för
Världsspardagen.
Det avbildade mlirkel finn s avhildat i Svenska Dagbladet den 2 november 1929. Notisen har rubriken:
1W
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klass brukade ha i bokväg Ur det iindå
en stor samling.
l Brcnners bibliotek fanns. naturligt nog. många 1600-talsböcker som
va r tryckta i Sverige eller utländska
böcker som berörde Sverige. Han hadc ocks:\ ell ganska stort antal svenska 1500-talstryck- alla idag ytterst
sällsynta. En specialavdelning sl?m
skiljer s ig frän dc tlcsta s_venska bibliotek var ett ston antal hnska tryck.
Förklaringen linns att hiimta i Elias
Brenners ~finska härstamning och ett
hos honom levande intresse för linska språket. Av dansk litleratur .innehöll Elias Brcnners boksamling
m~nga 1600-talsvcrk i historia. numismatik. juridik. topograli m.m.,
dessutom flera siillsynta 1500-talstryck.
Den tryckta katalogen upptar
många nummer italiensk. fmnsk och
holländsk skönlitteratur tillsammans
med några arbeten i poetik. Kanske
har Sophia Elisabeth insmugit dessa
bland makens böcker?
En rikhaltig avdelning i Brenncrs
bibliotek utgjordes av böcker rörJndc m~lcri. arkitektur. perspektivlära.
planschverk m.m. Även cll närgriinsancle iimne som heraldik fin ns representerat i samlingen. ~lan.d konstböckerna kan nämnas Gwrgw Vasaris Vite de piti eece/lenti pium·i. scultori ed are/titel/i ( 1550); Albrecht
Durers Vier Biiclter 1'011 menschlidzer Proportion ( 152!!) och Jost Ammans Kumtbiiclzlein. En mycket stor
sällsynthet i Brcnncrs bibliotek var
den första upplagan av Ciceros De
o.ffkiis ( 1466) p5 pergamenL
Bland Brenners manusknpt fanns
många medeltida lagha ndskriftcr.
däribland nl\gra som idag ~ir okiinda.
Av senare handskrifter kan niimnas
Olaus Petri och Laurentius Petri krönikor. laghandskrifter från 1500-taleL TeQcls Gustav l:s och Erik XIV:s
histori'C r, Girs Johan lll:s historia,
numismatiska manuskript och andra
handskrifler som hade niirmarc beröring med Brenners egna forskningar.
Brcnncrs bokliga intressen hade
nog betydelse för det egna förf~ttar
skapct. Han s:1g möjlighetern~t 1 och
med att han hade sett motsvangheter
i den utilindska litteraturen till vad
/W
han sjiilv ville göra.
' Nyligen (1996) har Carina Burman uppmärksammat Sophia Elisabeth Brenner i
en roman kallad Den tionde s~nggudin
rwn. Boken är en helvetesskildring vid tre
sekelskiften. och ett litteraturhistori skt
äventyr i brevromanens fonn och deteklivromanens förklädnad.
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SEDELNYTT

o

o

Irland

o
o

o

Central Bank of lrcland har geu ut en ny
(50-sedel Il mars 1995.

o
u

...u

1.t4 x76 mm
Storlek:
Färg. fnunsida: hltlgril. röd, grön
bak~ida: gulbeige grön. gril
Vaucnmlirk.:: kvinnohuvud med sdm·
leu och siffran "'50"
SäkerhetstrM: finns inlagd vertikalt som
en streckad silvertråd med "J:So··
Microskrift: p11 framsidan i sedelns
nedre vänstra del finns orden "BANCCE·
A:o.;:'oOAISSAIIF.IRF.,\NN" repeterade.
Porträu: Dougla.s Hyde (1860- 19.t9)
Som kännetceken fOr blinda finns en tri·
angel pli ~delll) vänstm framsida. De:,sutorn är en del av ~cdelns texter upphöjda.

D
Australien
Resene Bank of AuMralia utgav 1995 en
ny plastsedel i \':llören 5 dollar.

CENTRAL
BANK Of
tRELAND
flfTYPOUNDS

Storlek:
130 x 65 mm
F:irg. fr.ml!.ida: röd. lila. orange
baksida: lila. röd. orange
Vanenmärke: Australien~ vapensköld
Microsk rift: orden FlYE DOLLARS
pil framsid:ms övre v1instrn höm.
Fluorescens: pil baksidans vänstra del
framträder en 15 mm kvadr.ll i lila fårg.
Porträn:
Eli ~abcth Il
l nedre högrJ hörnet finn~ en tmnsparent
yta med en gumrnitriidsblomma i millen.
En ~juuddig \tjäma i en cirkel. Fyra
uddar kan ses från framsidan och tre från
baksidan. Scdd mot lju!OCt är stjärnan
komplell. Delar av tex t och motiv har cll
län upphöjt tryck.

, f;lfl/·~

...... an• 1!:*111

,..,

1/.tiJ,,;.~

D

HÅKAN \VESTERLUND
MYNTliANDEL

KÖPER • Si\ W ER • BYTER
l\IYNT • Sl-:DLAR • MEDALJER
Spec. setliar
Rl'lalar IJra f1ir .INI/ar f1ire 1930

Vasag:1tan 42
II I 20 STOCKHOLM
TEL O~· l l OK 07
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The Ba nkcr 's Art. Studics in Pa per
Money. Red. Virginia I-lewin. utgiven av
British Muscum Press. London 1995. 168
s. rikt illustrerad med 102 svart-vi ta bilder
och 18 f1irgbildcr. ISBN 0-7 141-0879-0.
Pris t 30.
Under m~nga lir var intresset fOr sedlarnas historia minimalt, och de enda som
iignade sig lit detta iimne ansllgs vara
mer eller mind re cxeemriska. Men under
1980-talct började nya vindar bilisa i
Europa. Dll utkom flera viktiga sedelarbeten och flera Mora museer tog tag i dc
sedelsamlingar som redan fanns och
började utöka dessa. S11 var det i Italien.
Frankrike och Storbritannien. l USA har
man dock alltid haft intresse för :uulra typer av betalningsmedel som t ex
checkar, plastkort m.m. r Kungl. Myntkabinettet i Stockholm har det sedan
liinge vari t sjillvklart att sedlarna ocksil
hör till samlingsornr.'tdet. Detta kan man
bl a tacka Torgny Lindgren. Alcksandrs
Platbån.dis och Ernst Nathorst-Böös fOr.
r Briti~h Muscum skedde en uppryckning i och med all Virginia I-lewin knöt>
till museets Coin and Medal Department
vid börj:m av 1980-taleL Au man tidigare
inte ~)~~lat s.~ mycket med sedlarkan man
nästan utläsa ur :wdclnin~cns namn.
I-lewin ~y~tcmati~e rade sectelsamlingcn
och började skriva i iimnet. l-lon fick god
draghjiilp. dll Bank of England 1\lu~>cum
öppnades 1987. John Keyworth. som är
chef fOr delta museum. har tillsammans
med Virginia Ilewill förfallat en av dc
bästa böcker som skrivits om briui,t..a
>ed lar: As Good as Gnid. JOO l~ars of
Briti.1h Rank Nme Design ( 1987). Under
början av 1990·t:llct har de fortsatt. var
och en p:\ iii hall. med all utge skrifter.
bygza uL'>tällningar. anordna sedels~ mposicr osv. Virginia Hcwin är idag mycket
invoh·crad i uppbyggandet av en ny nu·
mismatisk basutställnin!! i British Mu·
seum. Ä\'Cn Joc Cribh och n~ra andra av
medarbetarna iignar sig at denna kr'Jvande och mycket spiinnandc uppgift. M:u1
tycks ha upptilckt au betalningsmedlens
historia innehåll er mer iin !!rekiska. romcn.ka och anglosaxiska mynt. Den nya
utställningen iir planerad au inviga, J 997.
l-lär kommer sedlama au in!!:\ som en
naturli!! del.
l s:mtband med :nt Bank of Em!land
fimc.le ~in 300-årsjubileurn 199~ a,-hölb
en sedel ympo~ium innanför Briti'h
Museum.> väeear. Förcdraeen har nu
tryckts i en mycket vacker bOk. som även
går au köpa i vanligaengelska bokafTårer.
Annan. är det ju ofta så au man sällan n:\r
ut utanför d.: numismatiska kretsarna med
den här typen av litteratur. Säken finn'
det m11nga med allmänt kulturhistoriskt
och konstvetenskapligt intresse ~om
skulle kunna h illa an iklar som roar.
l denna anm iilan liimnas ingen kritik av
de olika ani t..l ama. Det kan rilcka med all
här uppräkna innehållet i boken:
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Yirginin linritt
lan Wi>.~':hn: S11't'llen's SwcJJwlm 11onco
ond the jirst Ewvpew1 bmrknmes.
Dougl:a' B. Ball: T/re injluence of t/w
Bw1k of England and tlrr Sco11i.1h hm1kf
Amencanlxmking. 1781-19/J.

Tuukka ·r:,lvio: "Soml'llring l'lmmctt•ri.l ·
lit• ofou r /mul": Eliel Saarillt'll 111 11 baiiÅIIIJit' tlt#.H',r~11er.

Et-:1 Li zaldc Chavcz: A

/to.~t·lld

111mbll•'

Il. W. Jacob i: Pof>I'T for sih·er: Du tch cam
nO/t'S und sil•·er twtes.

dml'll: tlre g•·psy ontht' llcmco tft• Mhico
}il'l' pe_w tWU! primed by tlre Ami'Tit'llll
Bank Note Compa11y.

Erik a G:tmmi: Louis Kossillir ·.f ban~nolt'
iwu• and legal case in Londem in 11161

Virgini:t l Iewin: Soft inlllfl<'l. hurr/ c ur·
rency: the portroyal of n·onu•n cm f'llfii'T

Peter Bowcr: Economic warfare: banknate forgcry as a delil>erate weapon.
Joc Cribb: t! case swdy: dasJifYing tlre

/Il'

011

1111/l'.f of t/u• Hangkong and
Bm1~ Corporation. 1865·1898.

Shm1glwi

Maureen Grecnland: Compmmcl-plcllt'
prillling multhe nineteenth·celllury bcm~
nole.

mvnt
cg
..
e e e~idningen ~·

Tere'a Tondla: Priming Spcmish bwiÅtw-

... är tldnlngen fö r Dlg
som är Intresserad av hLstorla.
konst. ekonomi. kultur etc.
D.v.s. MYNT & SAMLANDEl

tes in England. 1850-1938.

Ilelen \Vang: l..nte Qing pnper

mon~

f mm Diml{hi:Jwi and ntlrt>r prim i ng /um·
~es in Sh<~nglwi. / 905-1911.
Richard G. Doty: Sun·il·ing imagr.<. flu.~tl//1'/t
fll'oplt•s: Nlllil'e Americm1~.
1\'0IIIl'/1, mul Afriran Americcm.< 011 Unitc•d
Suucs obsoft•tt• banknolt'.<.
Guy R. Swansun: Ageml of mllllrt' mul
twlitmaliMn: tlre Confetlame Trc•awry·
am/ Crmfcdt•mte currency.

l
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Axel Wallenber g - et t konstniirska p
(r ed. B. A nde rsson & C. A. Ryd s tröm). Nässjö 1995, JOO s idor. ISBN
91-972070-3-9, rikt illustrerad i svartv itt
och fiirg. (Bestiilles från Kulturnämnden,
Nässjö).
Skulptören Axel Wallenberg (född i Nässjö 1898 och död i stoeksund 1996) utveck lade sitt konstnärsskap under ledning
av Carl Milles. Hans konsmärsbana började med studier vid bl a C. Althins och E.
Berggrens konstskolor. När han var 24 år
garnmal antogs han vid Konsthögskolan
i Stockholm. Där fick han Milles som
lärare under fem år. Året efter det Wallenberg avslutat sina studier lick han i uppdrag att göra sin första medalj, nämligen
"Spetsbergsexpeditionen 1928", som utgavs till minne av den svenska expeditionen till Spetsbergen för att riidda Nobile
och hans män . Wallenberg anses genom
denna medalj ha medverkat till medaljkonstens förnyelse i Sverige. Han fick
många andra medaljbeställningar efter
denna lyekade debut.
Axel Wallenbergs medaljer har funnits
med på flera internationella utställ ningar.
År 1968 anordnade Kungl. Myntkabinet·
tet en separatutställning i Statcns Histo-

BÖCKER KÖPES
OCH SÄLJES!
• Enstaka bättre
objekt samt hela
boksamlingar.
• Lista på numismatisk litteratur
kan erhållas.

BOK & ANTIK AB
Box 2031, 191 02 Sollentuna.
08-673 39 61

SNT6 ·96

riska Museum som ägnades Wallenbergs
medaljkonst. Med anledning av konstnärens 90-års dag 1988 visades en sextiotal av hans medaljer vid en utställning i
Millesgården. Få svenska medaljkonstnärer har blivit så uppmärksammade som
Axel Wallenberg. Det är framförallt Lars
O. Lagentvist som i o lika sammanhang
skrivi t artiklar och en bok ( 1978) om Wallenberg. Nu har det utkommit en bok som
lämnar ytterligare uppg ifter om konstnären. Vi får en helhetsbild av ett långt
konstnärsskap. Följande kapitel finns i
bo.ken:
Göran Söderlund - Axel U~1llenberg skulptör
Axel Wallenberg- \Va/lis om Milles
Lars O. Lagerqv ist - Axel Wallenberg
som medaljkonstnär
Annette Rydström- Wallenbergs konst i
Nässjö komm1m
Boken är trevligt skriven och illustrerad.
Den rekommenderas varmt!

/W

Mynt under Valdemar
Myntfrån
kloster och kyrkor
Återigen har jag fått två B-uppsatser i
arkeologi (och numi smatik) vid Stockholms Un.iversitet i min hand. Den ena har
ti teln Myntningen tmder Valdemars rege·
ring 1250-1275 (22 s) och är skriven av
Janett Lindsted t. Den andra heter Kloster·
land med undertiteln En jämförande silldie mellan myntfynd i medeltida kloster
och kyrkor på landsbyxden (20 s) och är
skriven av Linda Andersson. Vid båda
tillfållena har Kenneth Jonsson (Numismatiska forskningsgruppen) varit hand ledare.
Janett Lindsted t presenterar en fyndförteckning jämte utbredn ingskartur över de
Valdemam1ynt ~om berörs. Syftet med
uppsatsen är att utifrån fyndens spridning
försöka klargöra vilka typer som kan ha
pr'JglatS i Svealand respektive i Götaland.
Materialet har varit ensamfunna mynt och
hopade fynd.
Linda Andersson jämför de medeltida
myntfynden i kloster med dem i kyrkor
på landsbygden. Mynten har i tabellerna delats in i femtioår~periodcr. i landskap samt efter inhemskt och utländskt
urspn111g. Jämförelsematerialet är hämtat ur Klackenbergs avhandling Moneta nostra, Monewrisering i medeltidens
Sverige ( 1992).
MGL

Svensk penninghistoria
- nytt j ätteverk med katalog
över .Julius Haganders samling
Sver iges och dess forna b esittningars
guldmynt och riksdaler från G usta v l
t ill Carl XV I G ustaf l Goldmii nzcn und
Reichstalcr Schwcdcns und sciner friihcrcn Bcsitzungen vo n Gustav l. b is
Carl XV I. G ustaf. Sanun iung Julius
Hagander. 576 s., inb und en. Ut ges i
Nord en :w Svenska Numism at iska Föreningen, i övriga världen av Stä mpfli
+ C ic. AG, Bern.

Etthundra av de intressantaste
mynten i Julius Haganders samling
visas
ti sdagen den 29 oktober - lördagen
den 2 november kl 12 -18
(lördag 12 ·16) hos Bukowski AB,
Arsenalsgalan 4 i Stockholm.
Samti digt presenteras delta
tvåspråkiga arbete.
Som framgår av titeln lir Julius Haganders
sam ling sj:ilva utgångspunkten för boken.
Den omfattar Sveriges och de gamla
svenska besittningarnas guldmynt samt
riksdalrar från 1528 till våra dagar - dvs
den in leds med Gustav l:s si lvergyllen till
kröningen 1528. Ytterligare ett undantag
tir en penning från Olof skötkonung, det
enda myntet från tiden före Gust;w. Samlingen är i sitt sl;~g den mest omfattande
som sa mmimbragts i modem tid.
Anledningen till att utställning och presentation äger rum hos Bukowskis k;~nske
bör förklaras för dem som inte syss lat
med sam larhistoria. Niir Henryk Bukowski. en polsk adelsman. kom som ung
llykt ing undan det tsarryska fönrycket till
Sverige 1864. försörjde han sig först med
att katalogisera den stora Hammerska
samlingen. Sedan "öppnade han eget"
och blev vår främste inte bara vad gä ller
konst och antikviteter. utan också mynt
och medaljer. Han hade - så länge han
levde - dc blista auktionerna på det numismatiska området. Personl igen samlade han sedlar.
En närmare presentat ion av boken
kommer i SNT:s novembernummcr.

0

SNT har
fortfarande låga annonspriser
Utnyttja det!
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Rapport från Österrike
Till den 17 oktober J996 p&g&r å Schloss
Komberg/Steierrnark den stora utst1illningen ''Ehre und Eitclkeit. Österreichs
Orden vom Mittelalter bis zur Gcgcn wan"". Den anordnas av Die Österreichi schc Gesellschaft fUr Ordenskunde och
invigdes i anslutning till dennas 16-19
maj anordnade tredje internationella kongress. En bok på 536 sidor med katalog,
40 r.irgplanscher och över JOO svan -v ita
bilder har samtidigt utgivits (126 DM).
Slottet ligger mellan FeJdbach och Riegensburg. fågelvägen e:1 3.5 mil sydost
om Steiern1arks huvudstad Graz: avfan
vid Gleisdorf på Autobahn A2 ifrån
Wien.
Ifrån Österrike har även under sommaren inkommit det tragiska budskapet. att
Dr. phi l. IIse Elisabeth Gabriel/a Madera omkommit efter en omkörningsolycka
med sin bil vid Absdorf/NO norr om S t.
Pölten c.fen 8 juni. llon bodde hela sin
49-åriga liv i Wiens IX. Bezirk (Aiscrgrund). där hon fixides den 12 februari
1947 såsom enda barnet i en j uristfamilj
av adligt ursprung. Vid Un ivcrsität Wien
blev hon elev till professor Erich Zö llner.
Institut ftlr Österre ichi schc Geschichts forschung. där hon år 1984 framlade sin
dissenation Die Biirger des inneren Raies der Stadt Wien im 15. Jahrlumdert
1465-1526. band J -4 (688 + 8 16 ;,.. iii ..
otrvckt - Ö sterr. Nationalbibliothek. Nr.
t.i32.546 - C) och promoverades den 9
juli 1985. Hennes Ii,· prtiglades ;tv stort
engagemang - såsom ogift hemm;ldotter fOr föräldrar och. nu enda närst:1cnde.
moster. medlem i Malteser Hospitaldieost
och- enligt s ina forskningsintresscn. dclade med fadern - HerJidisch-Gencalogische Gescllschaft "Adler"". Hon assi>tcrade professor Jägcr- Sunstenau i arhetet
med den IO:e internationella genealogioch heraldikkongressen i Wien 1970 (se
HerT nr 39/ 19f9:448), vilket gav henne internationella forskarkontakter. llon
ställde alltid upp för dessa. amingen det
g~llde hjälp med något i Wiens arkiv och
bibliotek eller att levande beskriva det
sevärda i sin hemstad, när göteborgskollcger under professor Jörgen Weibulls ledning besökte denna hösten 1988. Utan
henne hade aldrig besöket i Sicfansdomen
blivit samrna upplevelse. Spec ie llt minnesvän är, n~r vi stannade ett par ögonblick utanför domen och såg på en sten
där n~gon av hennes förflider vi lade. Blirarinna av en rikt ku lturarv, mll blott beklagas, att hon aldrig hann publicera sina
projekterade anik lar och uppsmscr inom
ski lda fiilt. IIse Elisabeth Madera blev
korresponderande ledamot av Vastra Sveriges heraldiska s:illskap år 1979 (SNTnr
1/1994:14) och kallades iiven till Carl
Johans Förbundet.
l Jon efterllimnar en ljust minne för alla
som hade förmånen att triiffa henne i
hennes vackr.1 hemstad. Saknaden iir stor.
tacksamheten större.
Ll'ij'Ptlillsson
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KONGRESS

Nästa internationella numismatiska kongress
1iger rum den 8-12 september 1997 i Berlin. Del är första gängen en sådan hillls i Tyskland. Kongressen iiger rum vart sjtille år och senast möttes världens numismatiker i Bryssel 199 1.
Kongressen sponsras av Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer
Kulturbesitz i samarbete med the lmemational Numismatie Commission.
Kongressen hålls i det berömda Humboldl-universitetet i Berlins centrum. vid U mer den Linden. Museumsinsel ligger mycket nära. Fyra dagar
ägnas sammantriiden och föredrag. en lilutnykter. Den sedvanliga S111Tey
of Numismatic Research utkommer till kongressen. liksom en medalj.
Intresserade skall skriva till:
Mlinzkabincu
Staatlichc Musecn w Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Bodestrassc 1-3
D-10178 BERLIN. Tyskland
Organisationskommiucn siinder då undan för undan alla aklllella trycksaker. En sMan imrcsseanmiilan tir inte bindande. anmälan görs senare
på särskilt fonmtllir.

PRESSKLIPP
Arkeologer dyker
efter silverskatt
l mer iir 300 år har den spanska gallionen Nuestra Sciiora dc Pilar legat

på havsbollen utanför ön Guarn i
Stilla havet. Fartyget har förblivit
niirmast orört, men nu pågår dykningar. Arkeologerna tror all det kan
finnas tusemals silvennynl ombord
p:\ fartyget. förutom en mängd andra
irllressanta föremål.
(AP)

KÖPES

KÖPES

Appelg ren: Lager: Nr 5. Dcc -38, apr-41,
nov-41. jan-42, leb -42. maj-42. mars- 43.
Boberg: Auktion: Nr 5, 6. 7, 8a.
Hesselblad: Alltföre aug-53. Ollerter:
aug-53 (3 s. t48 nr.). maj ·54 (2 s. 11 t nr.),
jun -54 (4 s. 194 nr.) , okt-54 (4 s. 226 nr.).
Ollarter nr: 24. 68. 77. 79. 83. 87.
Specialallertor 1962: 511 O. 24110, 25/10.
SNF auk: Allt1935 ·38, Nov/dec-42. jan-46.
jun- 49, sep-49. jun-54, nov-58. mar-68,
nov-69, nov-70, dcc -76. dec-82, dec-83

Karl XIII: 1/6 Rd r 1809. 1/16 Rdr Sp: 1849.
25 öre: 1855 (Mycket läng tex1) SMF63A
1 Skilling: 1802 och 1805 präglade på
2 öre SM 1755 eller 1757.
213 Sk Bco: 1836 (Ukvända sidor).
Provrnynl:
t Skllling (Sanco) 1833 SM 211.
1/3 Rdr 1829 SM 181.
Beslllnlngsmynt:
1/6 Taler: BremeniVerden och Pomrnern.

Kjell Holmberg

Sten-Oiol Andersson

Gräna Dalby, 755 91 Uppsala
tet: Ot8·16 52 34 (kv~llar. helger)

Smålandsvägen 20. 611 56 Nyköping
Tel: 0155·26 9616 (18.00-23.00)
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Föremål o1· sill·er hilim i Söderköping. h Hertigen.
FoTo i skola l : l resp Teckning i skala 2: l tll' Em Cmfoord.

Efterlysning!
Vill den som sen något liknande vara vänlig kontakta Birgitta Broberg
och Margareta Hasselmo. Skyuegatan 47. 193 63 Sigtuna. tel. 08-592
51 826. Vi arbetar-med en doktorsavhandliJlg om söderköpings tidiga
historia inom ämnet medellidsarkeologi vid Lunds universitet. Utgångspu nkten är arkeologiskt material som

grävts fram i staden under årens
lopp. och vi skulle bli myc ket tacksamma om någon hade uppl ys ningar
all lämna om de Ila fynd.

Föreningsmeddelanden
infiir 1. ex. fiiredrag. miiTen och
aukTioner siimles Till redakTionen
senasTden l :a i månaden
j(ire uTgivningen.
Ulan kosmad fiir medlemmar:

KÖPER- SÄLJER- VÄRDERAR
ARRANGERAR

KVALITETSAUKTIONER

Inlämnl.ngar mottages under
hela ~rett Låga provlslonerl
Snabba redovisningar!

Föremålet kommer från en arkeologisk undersökning i stade ns ccntrurn 1975. Det ;ir a'V silver. ensidigt
priiglat och på baksidan syns spåren
nv en nål fiistc. Föremålet framkom
i kulturlager daterat till 11 00-talcts
andra hälft. som va r e n expansiv
period i Söderköping. Fynd konte xten -bia ben av Lofotcntorsk. slipstenar frän Eidsvoll och mänl!dcr
med nord tysk ke ramik - tyde r p~ att
Söderköping deltagit i en tidig. organiserad handel.
Vän stora illlresse är naturligtvis
vilken betydelse det har för Södcr-

Stureplatsen l. 411 39 Göteborg
Tel & Fax 031-18 39 60

SNT 6 · 96

vore också viirdcfullt att få synpunk-

ter och kommclllarer på föremålets
funkt ion.

D

2:\-2-1 Ziirich. lless-Divo
~4-25 Ziirid1. NAC
2!!-29 Ziirich. Slemberg
JO
Wien. Spink
30-31 Frankfurt. Pcus

AUKTIONER
SVENSKA
November 16·17 S10ckholm, B. Ahlstriim
Stodhnhn.
17
Myntkompaniet
2X
Stockhohn, Svenska
Numisn1atiska
Filreningen (Endast för
mcdlcmm;lr i till NNU
anslutna fiireni nga r)

Nuvcml>er

1·2

4

New York. Bowcrs &
Merena
London. Spink
Oslo. Oslo Mymhantlcl
Lo ndon. Baldwin
Lo ndon, Spink'

X
S- 1() (h n:tbrikk. Klinker
~· l O London. Spink
14· 1(\ Miln~hcn. Giesscner

Miltllh:uullung
17- IR Milm:hcn. P:~n i n
21-22 Zllrirh, Lcu N u mismat i ~

1·2 Frankfurt. Peus
6
Lo ndon . Spink
t 1· 12 Bu" um. Schulman
l J. 14 .Svdncv. Noble
14· 15 B~ah i u;orc.
Howers & Merena
l~
London. Spi atk
25
I-long Kong. Spink
25<!6 Miinchcn.
Lanz Numismat ik
27-29 Mlim;hcn. Hirsch
30
l Iong Kong. Spink

UTLÄNDSKi\
OktOI)CI'

7 .)l

ANTIKÖREN
MYNTHANDEL

köping att detta föremäl deponerades
just hHr och just d~. Vi börjar dock
med att ställa dc arkeologiskt väl
kända frågorna mrifrån? och n ii r ?
Hur frestande de t än kan vara all tillskriva fyndet ett lokall urspnmg så är
det väl troligast all det kommer fr~n
någon ort rKden södra ö stersjökustcn. Vilken on är den stora frågan
som vi nu skulle vilja ha svar på. Det

MÄSSOR
UTLANDS K/\
Okwbcr

l :!- 13 Lo ndon, Coinex

Oktuhco·

26-27 Ziirich. IIIIernationai

Zurich Coin Convem i on

15 1

AUKTION 54
BERZELII TERRASSEN • Lördag 16 och söndag 17 novem ber 1996
bl.a. OLOF SKÖTKONUNG, (3 ex.) penning 1000-1010, och på
fyrkantig plants och med vänstervtind bild.
Specialsamling Oskar Il med bl. a. Riksdaler riksmynt 1873; 2 kronor 1878 OCJ-:1,
1892, 1893, 1898, 1900, 1907 och l kronor 188 1, 1887, 1890, 1903, 1904, 1907 i spegel/proor.
GUSTAV VASA, 79 st. inkl. Daler 1559, ÅBO mark 1556.
GUSTAV Il ADOLF, Kröningen 1/8 riksdaler 16 17 praktex./choice.
Plåtmynt Kristina till och med Adolf Fredrik, (40 ex.).
FREDRIK I dukat 1743 Ädelfors. GUSTAV m dukat 1778 Ädelfors. 5 kopek 1787 (3 ex.).
KARL Xlli l/3 riksdaler 18 1R Konungens begravning med kronor på jordglob.
KARL XfV JOHAN riksdaler 1820 med KARL XIII:s bild.
S VERIGE

SEDLA R

Sror samling

U TLÄNDsKA G ULD-

ocHS n .vF.rtMYNT

med bl. a. Syrakusa clekadrachm.
Stor avdelning lots Sverige, Utlandet och Antiken.

ANTIKA MYNT

MEDALJER ORDNAR

Katalog erluil/es enklast genom insättning av K1: 125:- på postgiro 3003 - l

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
Norrmalmstorg l. l tr.
Box 7662, l 0 3 94 Stockholm
Te l: 08- 10 lO 10 • Fax: 08-678 77 77

Svenska Numismatiska Föreningen

Auktion nr 134
28 november 1996
Bl.a. kommer Numismarisk Lirrerarur ur

Erik Gambys bibliotek
samt

ett mindre antal medaljer
arr försäljas.
Observera arr endast medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen, eller i annan till
Nordisk Numjsmatisk Union anslure n fören ing, äger rätt arr närvara och göra inköp.
Auktionslistan kommer arr publiceras i novembernumret av Svensk Numismatisk
T idskrift samt på interner. Adress: hrrp://www.users.wineasy.se/s nf/auk/auk_961 J.hrm
Upplysningar kring auktionen samt kring inlämning till auktion 135, våren 1997, lämnas av aukrionskommjssarie Jan Karlsson, Götgatan 3, 753 15 Uppsala.
Tel/fax: 018-54 83 42. Mobil: 010-279 09 86. Personsökare: 0749-100 956

