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Unionsregenternas myntning i Sverige före 1448 
Av Bengl Hemmingsson 

U mlcr 1997 lirade:- sexhund
raårsminnet av Kalmarunio
nens tillkomst. Den me!'>t pa

tagliga manifestationen av lieila ju
bileum utgjordes av en imponerande 
nordisk vandringsutstiillning. hl. a. 
pa Kalmar slott. 

l den utförliga utstUIIningskatalo
!!en. anmiild i SNT 1997:3 av under
iccknad. behandlas iiven den tidiga 
unionsmyntningen (t o m Kristoflcr 
av Bayerns rcgcring)1. Di\ framstii ll 
ningcn dUri för Sveriges villkom
mande - Erik av Pommerns Åbo
myntning unuantugen - lir tiimligen 
konfallad. skall hiir göras cll fikslik 
au niirmarc belysa periodens mynt
ning. 

Myntningen fiirc 1405 
Det har allmiint an tagits all det in triiii 
cll uppchiiii i myntningen i Sverige 
efter Albrekt av Meeklcnburgs av
lägsnande från landets tron fl r 13!;1)2. 
Först ca 1405 skulle den ha Iller
upptagits. endast ell par är efter det 
att det danska mynt viiscndct ree
tablcrats. i sin tur ha:-crat pil dc t lyb
ska. Det skriftliga kiil lmaterialct an
tyder emellertid au den sven:-ka 
myntningen pågått utan liingrc av
brott. l en förlorad handling. daterad 
den 29/1 O 1389. har Alhrckts focde 
i Stockholm. Herhen Köningsm:trk. 
behandlat fragan angående mynt 
samt myntare i staden.3 Skrivclsen 
har således upprättats långt efter det 
au Albrckt tillf<lngat agit~ av Marga
reta. vilket skeudc i samband rncd 
slaget vid Asle niira Falköping (den 
2~12). 

De mecklenburL:ska hiivi tsmiinnen 
höll Stoekholrn åt~ Alhrckt även efter 
det au Marg;trcta erövrat praktiskt 
taget hela Sverige. GeiHH1t beliig
ringcn l 39 1 avskars staden. vilken 
därefter måste försU1jas sjiiviigcn. 
Den 21112 1391 omniimns Berend. 
myntare i Stockhohtl , i ett fastc
brev rörande egendomar i Sk:1nclla 
socken i Uppland. som hlivil upp
låtna t i Il framlidne drotsen 13o .lons
son (Grip).4 Möjligen Hr Berend 
identisk med en Bernhard von Ro
derlo. som den 27/11 1379 kallas 
'"stadzens myntare'" i Stnckhohn.s 

Tideke ··si lvhriinnare.. i Swck
holm bevittnar en handling är 1.194: 
bl a Sticrnstetlt niimner hiinom Stlm 
möjlig myntmästnre. En Tideke 

12~ 

myntare~ hustru Katarina nämns år 
l ~38 i e u sådant sammanhan !Z. all 
det kan antas an hon då var "iinka. 
Miijligtvi:- föreligger en identitet 
mellan dc t va Tidckc.6 

Efter uppditlandet av traktmen på 
Lindholmen den 17/6 1395 försat te!-. 
kung Albrekt och hans son. hertig 
EriJ... pil fri fot bl a mot au de ven
diska hansestäderna fick SlOckholm 
i besi tllning såsom underpant. l det 
fall au Albrekt ville återfå staden. 
skulle han inom tre år ställa 60.000 
lybska mark till panthavarnas förfo
L:ande. Städerna skulle förse Stock
holm med en garnison soldater. vil
ken i sin tur skulle försörjas av 
Margareta och Albrekt med 2.000 
respektive l .00(1 lybska mark årli
gen: den senare lick dock uppskov 
med betalningen. Trots upprepade 
p:, minnclser betalade dock Marga
reta inte annat iin smiirrc belopp för 
garnisonens underhåiJ.7 Befälhava
ren Albrekt Russe tillskrev därför 
hanscsliitlcrna den 9/1 1398, dels 
med bcgiiran om entledigande, dels 
mcd klagomftl over au drottningen 
ej i tid liuit betala av henne utlova
lic medel. Russe hade därför varit 
tvungen att "'linera myntet·· (gelt fi . 
niren). Vad som menas med deua 
uttryck är inte entydigt. Möjligtvis 
avsag Russe en omsmältning av 
myni för all prägla nya. Jfr tysbns 
··nnicrcn·· = ··arfinicren ... 

l september 1398 kom Margareta 
iint ligcn i hcsiuning av Stockholm. 
Hon var sjiilv närvarande vid över
liimnandet av staden 9. Eu knappt ar 
senare. den 19/5 1399. nämns i ett 
brev en betalning av 200 mark sven
ska penningar. ··sådant mynt som nu 
i Stockholm myntas. och nu i riket 
Svcri!!e giinct och !!iivt är··. l januari 
saml;a 1\ r omtalas en betaining i 
"'Stockholms mynt ... III 

Dc mynt som avsflgs var dock tro
ligen brakteater. l ett brev av den 
3 1/10 1405 talas nämligen om 60 
mark svenska penningar "i detta nya 
k. Eriks mynt. som i Stockholm slås 
och gUngt och gävt iir i Sverige". Den 
7 och 9111 samma år preciseras det 
niirmare i två brev såsom ""detta stora 
och nya myntet k. Eriks'" 11 . Det 
m:1ste säledcs ha rört sig om Erik av 
Pommcrns örtugar. som för fOrsta 
gungen träder fram i det skriftliga 
krill materia ler. 

Örtugmynt ningen i Stodd1ohn 
och Västerås 

1ägra skall fynd J. om n:irmare kan 
belysa örtugmyntningen~ kronologi 
under Erik av Pommcrns regering li r 
vi tyvärr inte i hesituting av. Vi iir 
således hiinvi!>ade till typologiska 
jiimförclscr. stampkopplingar samt 
undcrsöknin1!t1r av halt och vikt. Da 
det riir sig 0~1 en gan:-ka om fallande 
myntmateriaL vilket delvis Lir i tl il
li2l skick (Eriks örtugar cirkulerade 
li~1gc och Ur tlfta bc;kurna). s:1 har 
dock nilgra större detaljsllldicr inte 
utförts av forskninccn. 

Intill ucss au ni 1gon tar itu med 
delta tå lamodspriivanuc arbete. filr vi 
diirrör nöja oss med att giira vissa 
generel la iakttagelser och antagan
den. Det skrift liga klillmatcrialet ger 
hii rvidlag vissa indi kationcr, siirsk i lt 
bctriiiTandc linviktens utvecklinc. 

Eriks iildsta stockholmstyp. vT!ken 
priiglats frfl n och med 1405. iir J.an
nolikt den som bildmiissigt ansluter 
sig till Albrckts örtugar. Den har e ll 
krönt. framviilit huvud '"' :\tsidan 
saull l..ung<llildn ERICUS REX . 
Frånsidan uppvisar ett unicalt E på 
kors och mynwrt~bc teckning (/iR. / ). 
Efterföljande typ iir 1-100-talcts i sUr
klass vanligast fiirck!lmmantle örtug. 
vilken följak tligen pri.iglats under 
lång tid och i stora miincder. Den 
uppvisar som :1tsidesmoti v~en trekro
nor;.sköld lagd pa litet kors samt 
kunumitcln ERICUS REX D(aciae) 
S(ucciac) N(orvegiae). Frånsitlan tir 
oförändrad (fig. 2). En miingd initial
och hitcckcn förekommer pa dessa 
mym: kors. ros. ring. treklö\'cr eller 
lilja i olika kombinationer. Möj ligt
vis indikerar dessa teckenoli ka emis
sioner. 

Inledningen av myntningcn av typ 
2 iir svilr all nii rmarc tidsnista. Den 
2211 14 16 talas dock i en handling 
om en betalning av 30 mark svenska 
i "'det nya myntet. s;\ alt örtugen går 
för ålla smil penningar" '. Den 20/6 
14 19 niimns en li kvid av 50 mark 
svenska penningar i '"del nya myn
tet".'2 Någonting mllste s:, lcdes ha 
hiint med myntet innan den fiirra tid
punkten. Det vore inte ologiskt all 
siiua notiserna i samhand med en 
introduktion av typ 2. w m s:11cdes 
skulle ägt rum ca 1-1 15: antagandet 
kan åtminstono.: tjiina si\som arbets
hypotes tills vidare. 

Hildebrand och Lagcrqvbt siir-
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,a J. • Fig. 1-3. Erik m· Pomlll<'nr. Ömt};w: SrorÅitolm (LL Ja. lb resp. 3). 

skiljer sil~om en egen typ en snarlik 
örtug. dHr svcaskiildcn dock saknar 
det ~ntkrliggandc korseL l övrigt Lir 
detta mynt av en viiscnt ligt grövre 
stil, med klumpigt graverade mylll
bilder och inskril"lcr Uig. J). Hilde
brand antyder atl m~ddvikrcn lir 
något lligrc (in !"ör föregående typ 
( 1.0 mot 1.1 S g). men detla förhål
lande återstar att ~lu t c illi ut faststäl
la. Han antog vid<1re. ~att typen med 
sveasköld utan kor~ \ ar iildre ii n den 
med. Samma antagamle gör Lagcr
qvist 1961. i anledning av uppnickten 
av en möj lig ~tämpelkoppling mellan 
Eriks och Kristntrers örtugar. Nils 
Ludvig Rasmusson hade dock i förc
läsningar över Sveriges mynthistoria 
anfört en avvikande uppfattning. i 
det au han ans;'g au örtugen utan 
kors varEriks yngsta. Skiilettill detta 
är att initialtecknen p;~ des~a mynt 
endast iir av etl slag, nHmligcn stjär
na. vilken •'terkommer p{\ Kriswffcrs 
örtugar. Typen med sköld p1\ kors 
(typ 2) har diiremot ii ven bi tecken av 
samma slag som pä Eriks äldsta typ. 
den med krönt huvud.13 

Introduktionen a\' dc ~ämrc utför
da mynten kanske kan siittas i sam
band med l-BO-talets politi~ka hän
delser. Engclbrcktsfejdcn hröt ur \id 
midsommanitlen 1434. då den lilla 
tränistningen Borganii~ vid DaHilvcn 
i trakten av Borliinuc stormade~ och 
brändes ner. Diircl~er intogs i rask 
takt sloucn i Kiiping och Viisterås. 
Det var inledningen till en li\ng rad 
politiska förvecklingar. vilka utmyn
nade i all Erik av Pommern s lutligen 
avsaucs 1439. 

Stockholrns stad övergick i upp
rorsstyrkornas kontro ll i januari 
1436. medan s lotL~!.W rnisonen inte 
kapitulerade l"örriin i-november sam
ma år. Däremellan hade den nva re
!.!cringsmaktcn med Karl Kmitsson 
(Bonde) i spetsen hunnit med all 
utf.irda cu privilegiebrev till staden. 
vari det borgerliga sjii l\·~tyret inte 
bara fastställdes utan ii ven ut vidga
des. Bland annat fram l!år deua av en 
bestiimmelse. snm in~1~bar utlovad 
rätt för stadens styresmUn att kontrol
lera det i Stoekholrn slagna mynteL~ 
halt. Efter det att "herr~kapet" och 
riksrådet enats om fiireskrilkrna för 
myntet. "di\ skall det s1ittas borgmäs-
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tama och r[I(ICL i hiinder i Swckhnlm. 
au dc må det sf1 st yra och fiirvara, att 
det bliver som del upplagt varder··. l~ 

Vi kan således anta. au mynt
ningen har fortsatt 1\ven under dc 
oroliga 1\rcn. Sannoli kt skedde den i 
Eriks namn under den t id som han 
formellt fonfarande var svensk kung. 
I urkunderna talas niimligen on1 
betalningar i "Swekholmskt mynt" 
vid Clt Oertal tiiJ 11illen under åren 
1435 -40}5 

Vi känner till var mv1Hvcrker i 
Stockholm var helii~ct 1tr '1433. n:tm
ligen i den norra delen av nuvarande 
Prästgatan. pa antlm sidan Storkyr
kobrinkcn. Den kallades senare för 
Hclvctcs!!r;ind. eftcr~om bödeln från 
1490-talct hade sin hemvist diir. 
Ännu år 149S kalla~ den dock för 
''gatan till 1\!lyntt:C'. Någon gång 
under Hcync van Nadclwijks länga 
myntmästartid (ca 1434 -04) nytta
des myntverket till hans bostad i 
kvarteret Cassiopcia vid Skärgfircls
och Kindstugatorna.1(• 

En följd a~ Engelhrcktsfejdcn blev 
dock ett generellt l!Ynnandc av stä
dernas sven~ka bc{olkning pli be
kostnad av deras utliindska element. 
Stadslagcns bud om tudelning av na
tionaliteterna skulle nu verkställa~. 
bl a skedde vissa personfiir:indringar 
i Stockholms stadsriids styrelse utan 
att man avvaktade [imhetsi\rets ut
~ån!.!..17 
- oeua kan riven ha inverkat men
ligt på myntverkels bemanning. Vi 
vet ju all man h:imtadc kompetent 
personal frfln utlan<.let under Erik av 
Pommcrns rcgeri ng. Senast 14 15 har 
myntmiistaren. sedermera borgmäs
taren Hans Myntare crsaus uv Rolf 
Comhaer. tidi!!arc verksam i Liine
hurg. Comhaer avgick frl'ut denna 
post redan 14 l 6. d;\ Ila n i\terviinde t i Il 
Tvskland. Från 1421 var han dock 
aicr \"Crksam i Stockholm. Han efter
tr[iddcs av nedcrliindaren Arelll van 
Bomblen ca 1427. och 1434 upptr:i
der landsmannen Hcyne van Nadel
wijk för första gangen i källorna så
som innehavare av rnymmiistaräm
betet. Den sistnlimndc tillhörde san
nolikt dc unionsviinliga i staden. ef
tersom han senare bl a rörctriidclc dc 
danska kungarna \·id diplomatiska 
uppdrag.111 

Det ligger ~ ;\ledes niira till hands 
att förkll'i'ppa den stilmiissiga ned
gången i Stockholmsönugarnas ut fö
rande med dc politiska orol igheter
na under 1430-talcts senare hlilft. 
Utländ~k myntpersonal kan ha fl yu 
undan stridigheterna e ller uppmun
trats alt Himna sina iirnbctcn till för
mån för inhemska. mindre skickliga 
ersättare. 

Ett liknande mönster kan också 
spåras i Västcrasörtugarna~ utt"öran
de. A,· typologiska skäl kan vi anta 
att örtugmyntningen pa denna ort 
i!!tlngsattcs senare än i Stockholm. 
På Viisterasmynten ;m~lutcr näm
ligen bildschema och tillilatur till 
Stockholmsönugarnas typ 2. Åtsidan 
uppvisar en trekronorssklild. lagd på 
ettlitet kors eller utan kors (fig. 4-5), 
med den längre kungnt itc ln ERI
CUS REX D S N eller varianter 
därav. Frånsidan uppvisar eu krönt 
A (Aros). jiimtc myntortsbeteckning 

-1. 

5. 

•
7 .•. •• · .; 

~--~ 

Fig. 4- 7. /i rik m· l 'oJII/111'1"11. Örtugw: 
Viistenh (l .. l. -1. 5o, 6a r<',IJI. 7). -
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(AROS , AROSIE respektive WES
TE' ARS eller varianter diirav)}9 

Ä ven Västeråsörtugarna degenc
rerar stil- och inskrifunässigt. Dc för
modade senare varianterna uppvisar 
en smått förvirrad kungatitcl (IRX 
ERICUS IRX eller REX REX ERI
CUS,.fig. 6).20 Till gruppen hör liven 
en yuerst sällsynt typ med bokstaven 
A lagd på kors med lång huvudann: 
möjligen rör det sig om ett Ave Ma
ria-monogram (fig. 7).21 

Västerås slou intogs ju som 
nämnts i eu tidigt skede av fejden. 
Staden blev under dc följande åren 
skådeplats för ett ncnal samman
drabbningar. även i samband med 
interna upf:görelser inom dc uppro
riskas led. 2 Myntningen i staden Ur 
dock inte på något s1ilt skriftligt 
dokumenterad under Erik av Pom
mems regering, utan vi 1ir helt hUuvi
sade till myntens vittnesbörd. Det Ur 
frestande att även här förknippa den 
stilmässiga nedglingen med upprors
åren. 

Erik/ KristofTerhybrider 
l det kända myntmaterialet ingår 
även en del präglingar, vilka får 
betraktas som irreguljära såtillvida 
att dc tillverkats med stampar som 
normalt scH inte hör ihop med va
randra. Bland dessa kan niimnas en 
örtug av Eriks vanliga stockholms
typ, men som av misstag försetts 
med kungens namn och titel på båda 
sidor.B 

Den intressantaste bland dessa 
präglingar är emellertid en förmodad 
stampkoppling mellan Eriks Stock
holmsörtugar och Kristoffer av Bay
crns dito (jig. 8). Den omnUmns fak
tiskt för första gången i samband 
med publiceringen år 1928 av L.E. 
Bruuns samling, vilken Ur deponemd 
på Fredriksborgs slott i Danmark. Ett 
exemplar av denna siillsynthet tinns 
nämligen (vilket hitti lls inte upp
miirksammats) katalogiserat under 
nummer I l 264. l katalogtexten an
ges dock klart att frånsidesbilden 
uppvisar ett "bakvänt '' uncialt C. 
Exemplaret stanHnar ur Bi Ile-Brahes 
samling. Typen publicerades mer 
ingående av Lars O. Lagerqvist i 
NNÅ 1961 , efter c..let att en pri
vatsamlare förevi sat ett exemplar 
på Kungl. Myntkabinettet. År 1974 
framkom ytterligare ett exemplar. 
vilket enligt uppgift hUrstammade 
ur ett baltiskt fynd. Myntet. vilket 
var stampidentiskt med det tidigare 
publicerade, förviirvades av KMK.24 

Det visar sig dock, att det redan år 
1963 hade sålts ett exemplar ur Sven 
Svenssons samling, utan att det upp· 
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8. 9. • Fig. 8-9. Ömtgar. Swckholm. 
Hybrider: cltsidor med Eriks namn och titel; frdnsidom a med boks t<ll'l'll C 

( .. Ch risrophems ·· ). 

mUrksammats vid katalogiseringen. 
Det såldes igen på Myntgalleriets 
auktion 2, 1994 (nr 67). Nyligen 
framkom ett femte exemplar på sam
larrnarknaden. vilket avbildas här
intill. Dess tidigare Hgarhistorik är 
okänd. 

Svenssons exemplar har en åtsida 
som Ur stampidentisk med de övriga 
klinda mynten. Frånsidan - med ett 
uncialt C på kors - är dock präglad 
med en tidigare okänd stamp. Frågan 
lir dock, om det rör sig om en "riktig" 
hybrid, eller enbart ett misstag från 
gravörens sida. Vad som talar för det 
senare alternativet, är att samma 
fenomen - ett uncialt C i stället för 
e tt E pli kors- förekommer på Eriks 
lildsta typ. den med ett krönt huvud 
på åtsidan (fig. 9). Ett hittills unikt 

• 
.. 
-

10. 
" 

Il. 

12. 

13. 

Fig. 10-13. Kristoffer av Bayern. 
Örtugm: Stockholm ( LL 2c, 3, 4. resp. 5 ). 

exemplar utbjöds på en auktion 
1992, återigen utan att det uppmHrk
sammadcs efter förtjänst. Frederic 
Elfver och Anders Fröseli påpekade 
dock existensen av myntet i sitt bi
drag om 1400-talet i jubileumsskrif
ten NM XL.27 Författarna framhåller 
hUr möjligheten av att det i båda fal 
len rör sig om en ren fclgn1ve1ing. 
Lagerqvist kunde inte Iinna något 
Kristoffermynt som var stampiden
tiskt med den av honom undersök
ta hybriden. Jämförelse gjordes då 
med KMK:s samlingar och samtliga 
publicerade exemplar.2H En förnyad 
genomgång bör dock göras, mot bak
grund av den nya stampkombi nation 
som representerades av Svenssons 
exemplar. Innan detta iir gjort, kan 
frågan om gravören gjort misstag 
eller ej inte anses avgjord. 

Kr istoffers Stockholmsör tugar 
Klistoffer av Bayems äldsta stock
holmspräglingar lir vid en hastig be
traktelse förv illande lika E•iks typ 2: 
då och då hittar man också fc lbe
stUmda exemplar i auktionskatalo
ger eller hos mynthandlare. Åtsidans 
kungatitcl skiljer sig dock - KRIS
TOFER REX (S)- likviii som frånsi
desbilden, vilken utgörs av ett uncialt 
C istället för E lagt på kors. Åtsidans 
sköld är vanligtvis lagd på ett litet 
kors. På ett fåtal kända exemplar sak
nas dock korsarmen (jig. 10- 11). 

På en frånsidesstamp har gravö
ren ~!ellimnat det lilla korset (jig. 
/ 2). Aven denna typ iir ytterst sUII
synt; dc tre kända exemplaren linns 
i Köpenhamn (ex Thomscn 11 657) 
och Helsingfors (Antell 347 samt 
fynd från Oravaisensaari; viinligcn 
meddelat av Kjell Holmberg). 

Kristoffers yngsta örtug har anta
gits vara den som typmiissigt ansluter 
sig till efterföljarens - Kur! Knuts
son - präglingar. Frånsidan uppvisar 
nämligen ett versalt K mellan ringar 
(jig. 13). Typen lir viisent ligt sällsyn
tare än Kristoffers tidigare mynt, var
för vi kan anta att den priiglats i rela
tivt små mängder, kort före Krist
offers plötsliga bortgång i början av 
januari 1448. 
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Brakteatmyntningen 
Vid sidan av örtugmyntningen har 
sannolikt priiglingen av brakteater 
fortgatt. l in grundliga studie av dc 
senmedeltida penningarna har Brita 
Malmer daterat vissa brakteater med 
dels krönt framv:int huvud. dels 
krönt A eller S till den tidsperiod 
som här behandlas. Även Malmer 
anser att henne~ under ökning pekar 
på, att pr.iglingen av i varje fall små
mynt vari t instlilld i Sverige från 
1370- eller 1380-talet. ''i två, tre el
ler nera decennier". Å andra sidan 
konstaterar Malmer att det skriftliga 
källmaterialet pekar på att "nu icke 
iden t i lierbara myntgrupfer förekom
mit i mellanperioden".· 

De första brakteaterna i det beva
rade myntmaterialet som producera
des efter det alltagna priiglingsuppe
hållet skulle enligt Malmer vara dels 
dylika med krönt , framvlim huvud 
av relativt grovt utförande (av Mal
mer betecknade KrH Ylle och lid). 
dels mynt med krönt A eller S (Kr A 
YL KrS Yl-ll :jig. f.l - 16). Grupper
na dateras förs lagsvis till 1410- eller 
1420-talen. Nögra grupper av mynt 
med samma motiv. men varierande 
utförande. dateras till 1430-talet och 
följande decennier (KrH Yla-d. Ila
b: KrAYIIa. 111).30 

Malmer konst:llerar dock sam
manfattningsvis. att 1400-talsbrak
teatcma är svårdatcrade. Myntgrup
perna är mindre och mer heterogena 
än sina motsvarigheter från 1300-
talet och de få depåfynden lir krono
logiskt sv11rtolkade.31 

~Myntortema för dc niimnda brak
teaterna torde vara Stockholm för dc 
med krönt, franwlint huvud och Viis
terås för krönt A i enlighet med ör
tugmyntningens hildschcma. Myn
ten med krönt S kan vara prUgladc i 
Söderköping. Stadcn Hr ju belagd 
såsom myntort under senare delen av 
1300-talct och är 1453 ntimner Karl 
Knutsson i en stadga om mynt och 
tull. att han ' \vilia hafwa mynt:lra" i 
bl a Söderköping.-n Vid ett möte i 
Tälje år 1493 w las det om att "rikets 
mynt(hus) åter må komma till $öder
köping. såsom det under gången tid 
varit". vilket ju utgör ytterligare en 
bekräftelse på att myntning bedrivits 
i stadcn.33 

Brakteatmyntning har dock med 
all sannolikhet hedrivits liven i den 
fin ska riksdclcn. Pckka Sarvas har 
för inte så länge ~edan kunnat iden
Iiliera en gmpp brakteater - han 
förtecknar 68 exemplar - med bok
staven A inom slUt ring. vilka uppcn-

Sl\16 · 99 

@ (~· 
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/6. 17. 

Fig. 1-1-17. Exempel på brakreater 
som priig/111$ um/er dt•ll hiir bellalldiade 
ridsperioden My11torrer: Sr ock/w/m( 1-1 ). 

Viisrmis ( 15). Siiderkijping ( 16) resp. 
;\lm (/ 7). 

hariigen priiglats i Åbo (jig. 1 7).~ 
Detta för oss in på myntningen i den 
östra delen av unionsriket. 

Abamyntningen 
Åbomynten niimns första gången i dc 
skriftliga källorna den 26/3 1412. Då 
talas det om en hellilning som skall 
göras i Stockholm. "i Åboska mynt, 
så goda att tio mark gör en lödig 
mark''.35 • 

Synbarligen är det så. <111 det i A ho 
slagna myntet accepterats till en 
sämre kurs än det som slogs i det 
egentliga Sverige. där relationstalet 
var l :8 mellan mark lödig och mark 
penningar. Frågorna kring rnyntrör
hällandena i Finland under Erik av 
Pommern har utretts av Pekka Sar
vas . .lli Förklaringen till kursskillna
den är den. all -man i Åbo präglat 
mynt baserade på den livländska an i
gen, vilken Hingc cirkulerade till en 
kurs av 6 svenska penningar. Det fin
ska myntet korn att kallas "abo" (jfr 
benämningen "rcfflisch" pli de liv
llindska präglingarna).37 Abons kurs 
genternot det svenska myntet synes 
dock ha sviktat på ett tidigt stadium. 
Redan år 1414 talas i ett kungligt 
brev till Finland om att "det första 
myntet skall gå (för) 6 penningar 
som det för. t gick".38 l en förord
ning utl1irdad 1436 omtalas Åbo
myntet. och man hiinvisar till en 
kurssänkning som inträffat sjutton år 
tillbaka. dvs 1\r 1419. Innan dess gick 
"Abosccr peninge n" för sex små pen
ningar och fyra gjorde fullt ett öre. 
Därefter skulle dc emellertid gä för 
fyra penningar. sil att sex gjorde ett 
örc.39 Samma kurs för abon nämns 
i drottning Filippas myntkonvention 
med dc vendiska hansestäderna av 
den 8/1 O 142-t~0 

En ' 'abo'' kom scm1rc i Sverige att 
beteckna ett fyrapennin gstycke eller 
en halvörtug i allmlinhet. Det fram
går bland annat av en rlikcnskap från 
Stockholms myntverk. hiinförlig till 
åren 1479-81. O:iri talas om leve
ranser av silver till prägling av "ar
tieher". "ahow" och "penncgen".~ 1 

Dil 1478 k myntordning omfatta
de "örtugar". "fyrepenningar" och 
''små rnningar" Mår sammanhanget 
klart.~ 

Abon existerar i tre huvudtyper, 
varav den fiirmodat Uldsta (finvikt 
0,56 g) endast lir klind i ett exemplar 
(jig. 18).~·1 Dc tV< andra typerna har 
tidigare kallats sex- respektive fyra
pen~lingar (fig. 19-20). Det troliga 
är att dc båda utgör olika emissions
stadier i abomyntningcn. Haltanaly
ser utförda :w Sarvas ( 1981) visar 
nämligen all dc bilda typerna har 
ungemr samma finvikt (0.46 respek
tive 0.44 g). 

Förutom abon priigladcs ju liven 
örtunar efter svensk myntfot i Åbo. 
Sarv~s menar. att myntningen i bör
jan endast omfattade ahor och brak
teater (med A inom sl:it ring. se ovan) 
och att man först senare började prii
gla örtugar (/ig. 21).~~ Det är möjligt 
att så lir fallet. Först :\r 1417 finner vi 
nämligen en skriftlig notis som tro
ligen kan kopplalo samman med ör
lUglllyntningen. 011 nämns. en be
lopp om "120 mark svenska 1 åboska 
mynl. sil gott att ätta mark svenska 
cör fullt en lödig mark" .~S Här talas 
det ju om mark .n·t•11ska. till en kurs 
om 1 :8 - jämrör den tidigare notisen 
från 1412 om Åbomynt till kursen 
l: 10 - vi lket ju motsvarade kursen 
förEriks sven. ka tirtugar. 

18. 

19. 
Fig. 18-20. Eri~ m· Pmmmmr. ;t bo. 

"abor" (I.L · : 9b rt'Sf'· 10). -
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Hur länge myntverket i Åbo varit 
verksamt under Eriks regering är 
omöj ligt au fas ts!&. Åhoska mynt. 
Åbopenningar och mark lihoska 
nämns llitigt i kiilln1aterialct fran 
1420- och 1 430-talcn.~6 Möjligen 
har myntningen pågatt utan Hingrc 
avbrou. eftersom ju önugmyntning 
även utröns i Åbo för cftcrfiiljarcn. 
Kristoffer a\' 13aycrn (ji;:. 22). 

Penningbeskattning 
och myntpolitik 
Som fr1imsta orsak till 1434 års upp
ror niirnncr dc samtida kiillorna dc 
kungliga fogdarnas grymheter och 
övergrepp. Karlskrönikan anför vi
dare. ati biindcrna tvingades betala 
rikets skatt i reda penningar, vilka 
fördes till Danmark. Kuncen fUrsiim
rade myntet och orsakade med sin 
skattepolitik Uven penningbrist i lan
det. Krönikan beskriver ocks;'i, hur 
fogdarna undcrviird~rndc böndcm;L~ 
varor och rniittc rör en mark det som 
var värt trc.~7 

Krönikan~ skildring iir givetvis en 
del i unionsmotst~ndarnas propa
ganda. Klart Ur emellertid. att saviii 
Nlargarcta som Erik av Pommem 
sökt-all öka skaltcint;iktcrna i fonn 
av penningar. Redan den 24/1 O 1389 
beslöt drottningen tillsamman~ med 
rådet alt en giird skulle utgä över hela 
riket med en svensk mark av varje 
hondc eller landho. Denna skull har 
några år senare fi>ljts av den s k fem
tonmarkshjiilpen, tillkommen "för ri
kets fall och örlogs skull", vi lken i 
~in tur nedsattes till lO mark iir 1396. 
Ar 1403 avlystes den helt. snmti
d.igt som skattesystemet omdanades. 
Aven i fonsiiunince n tillfiirsiikradc 
sic kronan inkomster i kontanta mc
del, som disponerade!-. l'iir den cen
trala statsmaktens utgifter. Vidilrc la
des Kopparberget uii'dcr kronan och 
man fårsiiktc öka tullinkomstcma.48 

l dc fall som nawraskaucrna om
räknades till penningar och bönderna 
verkligen hade tillgang till kontanter. 
uppstod knappast nagra problem. si
tuationen v:tr dock oftast annorlun
da. Bönderna levde i stor uts triick
ning på byteshandel rncd varor. Goll 
my111 var en bristvara. speciellt i 
gränsområdena mot Danmark och i 
Finlnnd. trakter sorn mer ;in andm 
var utsaua för inilOtlen av underhal
tiga priiglingar. Danmark drabbades 
ju av en betydande mynll'örsUrnring 
från ca 1420. Kopparen från Falu 
gruva anvlindcs t i Il att priigla enorma 
mängder låghaltiga s k stcrlingar i 
N:cstvcd, Lund. Odense och Ran
ders. En tillllillig fiirbii tt ring skedde i 
och med 1424 iirs livcrenskornmclsc 
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Fig. Z J. Erik m· Pm11mem. Alm. iirtug 
(LL 8hJ. 

Fig. 22. Kristoff('l' m• LJayt•m. Allo, iirtug 
(LL 6). 

Fig. l. 2. 3. 5, 8- 1 O. 13 sann 16 i privat 
ägo: foto Gabrid Hiklt:brand. 

Fig . .J. 6. 7. Il. 14 samr 19-22 i KMK: 
foto Nils Lagergr.:n. 

Fig. 12 i Anteilska samling:1rna. llcl· 
sing fors. 

Fi!!.. 15 san11 17 i A lands 1\luseum: ur fvnd 
frfu1 Finsirörns k) rka. A land. • 

Fi2. 18 i ;-lmionalmuscct. llebin!!fo~>: ur 
fynd fran Tavastehus. -

med hansestäderna, men niir Dan
mark råkade i iippet krig med dem 
1426, fortsalle priigl ingcn av dc di\
liga mynten.49 

Ge110m kungliga fiirord ningar 
nedsalles det officiella vii rdct pi\ icke 
rikssvenska mynt. vilket i sin tur 
innebar en skattehöjning i dc nmr~
den. där skallen skulle erliigga~ i 
penningar. Det åboska mynwi ned
saltes exempelvis ilr 1-119 fdn 6 ti ll -1 
penningar, vilket ju i realiteten ledde 
till en skallehöjning med hiilftcn av 
det urspnmgliga beloppet. Pa sam
ma sätt ökades skallebördan mr dc 
öländska bönderna i och med fiir
sämringen av den gmliindska önu-
gen.so -· -
- Före 1-11 3 hade Erik av Pommcrn 
överenskommit med Finlands allmo
ge om erliiggandct av en penning
skall; tidigare hade skatten erlagts in 
natura. Sarvas vill sälta introduktio
nen av Åbomynten i samband med 
kung Eriks strävanden att fiirstiirka 
Finlands autonoma stiillning gentc
mot Sverige i unionen.st Frågan iir 
dock om inte dc liskala skHicn har 
övcrviigt. Införande t av en penning-

skall !'ammanfaller ju i tiden !lled 
uppr(illandct av ell myntverk i Aho. 
Valet all hasera det linländska myntet 
p!a den livliindska anigen, som man 
diin.:fter mrsökte priingla ut till över
kurs. tyder också på au man snarare 
försökte bedriva en motsvarighettill 
dansk myntpolitik i den finska riks
delen. Myntningen i såväl Sverige 
som Finland har således främst varit 
ett instrument att skapa intäkter för 
kronan. de b genom myntförsämring. 
dels genom all skapa cu underlag för 
dc skallskyldigas erläggande av pen· 
ningskaller. 

Myntförsämringen i Sverige var 
inte alls lika allvarlig som i Dan
mark. Såsom framgår av diagram· 
mct hiirintill , pendlar kursuppgi fter
na under 13l:W· och 1390-talen mel
lan l :6 och l :7 för mark lödigt silver 
kontra mark penningar. 1 och med 
införandetavEriks örtugar 1405 sy
nes en mrsiirnrin!! av kursen skell. 
Under delta och följande år noteras 
niimligen kurser om l :8 eller siimrc. 
Från 141 2 uppträder kursen l :R Y1. 
vilken svnes \'ara etablerad vid 14::!0-
talet!-. n; i t t. l :9 förekommer första 
gangen 142-1. Orsakentill all så olika 
kurser uppträder under samma år 
rnastc vara den. au mynt av olika s il
verinnehall cirkulerade sida vid sida. 
Det s;imrc myntet uurUngde sucecs
sivt det bätt re. vilket visar sic i kurs
s(itlningarna. Sista gången ku-rsen l :6 
fö rekommer. är exempelvis så sent 
som [u· 1422.54 

Dc upproriska hade år 1434 s in 
egen teori för att förklara den kritiska 
situationen i landet. Skallcintiikterna 
i fonn av varor e ller pengar. mena
dc man. hade förts ur landet för 
all bekosta kungens dyrbara krig. Eu 
av dc grundläggande kraven gent
emot kungamakten var därför att 
Sveriges skallcuppbörd skulle stan
na i landet. Man vi lle också få kon
trol l över myntpolitiken. s;ltillvida 
all ingen Hiriindring av myntet skulle 
fa ske utan rådets !!odkännande. Vi
dare krävdes au skauen skulle upp· 
hiiras i varor och inte i penningar.'" 

Kristoffer av Bayern fick mycket 
riktict i sin handl1istning lova all i 
frågGr rörande myntet rätta sig efter 
rådet. som skulle avgöra vad som var 
gngncligast för riket. Han gav ock
sflutl1istcber om atl låta rådet utöva 
den verkliga linansmakten och kriiva 
skall i naturapersedlar i stället för 
penningar. Penningsladgan i Finland 
fd n Erik av Pommerns tid förnyades 
emellertid 1441. l övrigt synes den 
skalleordning som etablerades efter 
Eriks avsäuning ha blivit bestående 
rör en lång tid framåt.S6 
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ningar för Sveriges stiidcr. del L Stock
holm 1927. 
R ;L~musson. N. L. Anike ln A bo. KL. 
REA. Rcgi ~tnun ccd cs iac Abocnsi> eller 
Åbo domkyrka> ;,vartbok. Helsingfors 
1890. 
Sarva~. P. 198 1. Ein ncucr 7weiseitiger 
~ liin7t)'p tb König' Eri ch von Pommern 
in Turku cAoo). NNA 1981. 
Sarva,, P. 1989. Die miudahcrlic:hcn 
13r;lktcaten von Turku (,\ho). NM 
XXXVII. Stockholrn 1989. 
Sarva~. P. 199.5. Två unika Åho· nl\'111 . 
NNUM 1995:4 • 

Sarva~. P. 1996. Åhomylll under Erik av 
Ptmlnlcrn. Mar11rctc l. Nordens Fn~e oe. 
l lusbond l3 Kal"lanJnioncn 600 !\r, s. 333. 
Kilpenhamn 1996. 

Schröder, H. 1827. Anmärkningar öfver 
Sveriges tildsta mynt. Tntriidcstal uppliist 
i KVHAA d. 17110 1827. 

v. SchröHer. Fr. 1970. Wörterbuch der 
Miinzkundc. 2:a upp!. Berlin 1970. 
SD. $\'enskt diplomatarium från och med 
1401. Stockhohn 1R7S- 1904. 
SMit Svenska medehidsregester 143-1 -
1-141. Stockholrn 1937. -
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1-100. Stockholrn 1868. 
SRPH. Svenska Riksarki\'ets pappers
handlingar 1351 - 1400. Stockholm 1887. 

SSJ. Stockholms s tads jordebok 1420-
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SSS. Stockholms stads skottebok 1516 • 
1525 samt strödda räkenskaper. Stock
holm 1935. 
SSÄ. Stockholm stads ämbetsbok 1419-
15-1-t Stockholm 1927. 
StiernstcdL A.W. 1874. Om myntorter. 
rnyntmiistare och myntordningar i det 
nuvarande Sverige. NM l. Stockholm 
187-1. 
Styffc. C.G. 1864. Bidrag till Skandina
vien. historia ur utländska arkiver. 11. 
Stockholm 1864. · 
Svensson, S. 1966. 1970. Mynt och me
daljer ur Sven Svenssons samling. Hirsch 
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Thomscn. CJ . 1876. Catalogue de la col
lection de feu CJ . Thomscn. Secondc 
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Thordcman, B. 1936. Svcriccs medeltids
mynt. Nordisk Kullur XXIX, 1936. 

Noter 
l ) Grinder Hansen 1996, Sarvas 1996. 
2l Hildebrand 1887 s. 75: Thortieman 

1936 s. 38: Grinder Hansen 1996 s. 
132. Jfr Lagerqvist 1979 s. 6 och 
Lagcrqvist 1993 s.l 39, som framhål
ler all det inte kan uteslutas att man 
myntat i Albrekts namn i Stockholm 
t om 1395. 

.\l SSJ 1420-1474. bihang s. 445 nr 32; 
ingår i "Extractcr av politic collcgi i 
gamle brer·, en handskriven föneck
ning från början av 1700-talet i 
KVHAA:s arkiv. 

-1) Sehröder l R27 s. 298 not r. 

5) SSJ 1420-1474. bihang s. 444 nr 28: 
se not :l ovan. 

6) SRP 2719; Stiernstedt 1874 s. 18: SSJ 
1420-1474 s. 87. Den 29/9 1-10-1 
omtalao; en "tidheko Gulsmidh i Sto
cholme" (SD 491 ). 

7J Linton 1971 s. 228ff. 

g> Styffe 186-1 s. x. 58: v. schrötter 1970 
s. 15. 195. 

91 Ahnlund 1953 s. 218. 
10> SRPH 1351 -1-100 s. 36: "sodanne 

mymh som nw i Stokholmmyntes och 
nw i rikith i Sw:erike genghe ok 
gen·" ·c :cre": SRP 2953. _ 
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I l ) SD 654. 660-6 1; 1-lildchrand l !IR7 
s. 75. 

121 SD 2178: " (30 nl.~v. p. ) i !hel nya 
mimh. swa :uh 11nugcn gar fem: ana 
sma pcninga .. ; SD 2644: "(50 m.) 
swenska p:cnin!:!a i !het nyia myn
lidh". 

131 Amell 1906 nr 30<>-3 14: 11i1dchrand 
1887 s. 78 och lig. 679: Lagcrqvi~t 
196~ s. ~6() no1 9; Lagcrljvi>l 1cno 
!i. l l.> nr·'· 

1·1l 1/5 1436. Almlund 1953 '· ~62f.: PRF 
nr 79 s. 80 (punkt 8): " llcrn naar her
scapit oJ.. ri kesin, radh i Swcrikc :era 
ccns wordhnc. huru got mim i Sink
holm >kal slaas. tha skal thct s:cl!as 
hor!!hamacslamna ok radhit i hx ndcr i 
Swkholm. a1 1hc 1hc1 >wa styre oc for
warc. at thct bl i fl'uc som !hel vpl:t!;!lll 
wardhcr; findl annal. at tha vn!:!i:ddc 
then som hryter. thoch oskadde ok 
ohindradhc the nyno ok rx mo. som 
cronan i Swcri kc alT alder halTuer alT 
mimhet haffl". 

151 1435: SMR nr 275. 329: 1436: SMR 
nr 364. 365. 455. 486; 1437: SMR nr 
535. 638: 143!1: SMR nr 695. 721. 
728. 830; 1439: SMR nr 907. 9~8: 
1440: SMR nr 1030. 1054. 1067. 
1117. 1151. 11 52. 

16) dc Bntn IY15 s. 3. 

17J Almlund IY53 s. 260. 

l8) Henuningsson 1971 s. 3: Johan Myn
lare v;1r bon!m;islarc " svenskarnas 
vägnar i S1oc\holm 1420-35: 'c SSÄ 
14 19- 1544 ~- 323 1><:h Almlund 1929 
s. 19 no! l. Comlucr onualas 1428 
som död: c Gabler 1 93~ ,,22f. 

t9 ) Amcll 1906 nr 3 1 5-3~3: Lagaq,isl 
1970 s. 114 nr 4-5. Variamen med 
sveaskölden lagd på ko11. !ir siill5oynt. 
Följande sex exemplar har ':'h' d.: 
senasic trettio åren: l ) Svcn,,on 1\166 
nr 76: 2) Svcn~son 1970 nr l ~3. kö
pare An!cll sb samlingarna: 3) Ahl
~lröms auk1ion 5. 1973 nr S: 4) Bon
nier 1906 nr 2IS = S\..:n-.,nn. SNF 
aulaion 25-26/10 1')77 nr 23 = All l
ström auklinn 22. 1980 nr 564: 5) 
Ahlslröm :~uktion 19. 1979 nr 65 = 
Ahlwöm :~uktion 40. I Y!!9 nr 94 6). 
Priva1 iigo: .:x J. Pctlcrs.:n Mymh:m
dd. 

20) Amcll 1906 nr 324-326: L:~gcrqvist 
1970 s. 114 nr 6a-h. 

20 L;•gcrqv isl 1970 s. 115 nr 7: cx..:mpl:tr 
finns i KMK. Svensson sanu Kiipcn 
h:unn; se Gri nd~:r- llans.:n 1996 s. 335. 
Åts idan 1ill I.L 7 !ir Slmnpidenlisk 
med LL 6b; se bl a Ahlslrötn auklinn 
40, 1989 nr 98. E u r:l lal stampar syn~:s 
ha anv:ints li ll priiglingcn av LL 6-7. 
vilket lyder pi\ en ej alltför oml'allandc 
myntning. 

22J Kumlien 1971 s. 2 17f.. 22Y. 

231 Lagcrqv iSI 1970 s. l 13 nr 2c. En 
cx.:mplar tlnns i privm !igo. Del slild..:s 
på Mymhusc1s auk1ion 15/10 1989 nr 
25. 
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2~) SHMJKMK im. JO 157: Hemmings
Mln 1974 s. 5: NNÅ 1974 s. 233. -

25) SNF auklion 2511 1 1963 nr 44. 

2~J Arne 13n•un Ra~musscn auktion 572 
nr 1457 (Ch ri slian Lcrches samling}. 

m El fn:r & Fröseli 1995 s. IIO tig b och 
'· III . 

lliJ Lagerqvist 1961 s. 60. 

291 M:llmcr 1980 s. 34. 

30) Malmer 1980 s. 39. 44ff. 

31J Malmer 1980 s. 47. 

321 1\lahncr 1980 s. 47: PRF l nr 125. 
Sannolikt har dc sällsyma önugarna 
med krönt S över bonde\·apnet frun 
K:•rl Knuls~ons försia regeringsperiod 
pr'jglals i Södcrköping. jfr Lagc::rq,·ist 
1970s.l22nr4a-b. 

33) PRF i nr 203. s. 21 1: .. .. . vpc dat des 
r igcns miint mach wedder komcn yn 
dat vorbenamede Suderkoping. as. e 
yn den oldc vorleycn 1id gewesen is". 

:l-1) S:lrV<l~ 19&9. 

.15) FMU Il. nr 1372; SD 1553: " the andra 
for:da pcnningha sc.al han mik giffwa 
j th~:tw aar. sotn nw a:r inne, j Stok
holm i Alloska mynt. swa got myn!h at 
tuyo mark göra :ena lödhoga mark". 

3ft) Sarv:l~ 198 1. 1989. 1995 och 1996. 

.17) Rasmusson, an " Abo" (KL). 

~~~~ REA s. 34Y: SD 2027. 

39J REA s. 353: Lönnro1h 1934 s. 82: Sar-
' 'as 198 1 s. l 76. 

-101 Kilder nr 669: Galster 1972 s. 21. 

-I I I sss 1516-1525 s. 276. 

~2 1 Rasmusson. an "Abo" ( KL) sp. 8. 

H l Puhlirerat av Sarvas 1981. Exempla
rcl framkom vid utgrä\'llill!!ar a,- T:•-
vaslchus 5r 1957. -

-1-1) San·a., 1996 s. 333. 

~5) REA ~- 282: "1wi2hu mark ok hund
radile swenska j J\ hoesk mynth swa 
goth ath otw marc swenska !!Ora fult 
for ena loda m3rc". ~ 

~61 Sc RE/\ s. 2961f. 317. 340. 341 f. 347f. 
356. 3621T. 366. 370. 

~71 Liinnroth IY:14 s. 72f. 

-IKI Lönnroi h 1934 s. 176ff, 18S; Dovring 
IY5 1 ~- 143n·. 

-I'JJ G:lls1cr 1972 s. 20f.: Grinder Hansen 
1996 s. l :lOf. 

!'III Uinnrolh 1940s. 189. 

!'! ) S:•rvas 1990 s. 333. 

;;21 Dovring 1947 s. 194. 

53) Hi Idebrand l 887 s. 75. 

5-I) För en ~ammanfaunin!! av kursförhål
lantlen. se Dovring 1947 s . 194. 

;;51 Lönnrmh 1940 s. 21 Of. 

56) PRF l nr !!6: Lönnroth 1940 s. 21 9. 
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JAZZMEDALJER 
KMK förbereder en ulslällning av medaljer 

med jazz som motiv. Medaljer som 
avporträtterar jazzmusiker och jazz i mera 

symbolisk form kommer alt ingå. 
Utställningen öppnas 11anuan 2000. 

Känner någon av SNT:s kunniga läsare 
till någon medalj med motiv ur 

jazzvärlden år undertecknad mycket 
tacksam för upplysningar. 

Torbjörn Sundquist 
Tel 08-519 553 35 • mobil 0708·82 46 so 

Fax08·411 2214 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

,(.~/,~ 
';ll1,") 14' 
~~~~ 

Öppellider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08-411 50 81 
Fax. 08-411 52 23 

Stockholm studies in 
Numismatics: 

Das Munzwesen 
Livlands im 

16. Jahrhundert 
(1515-1581/94) 
av Ivar Leimus 

Pris: 200:- inkl. moms 
(porto lillkommer) 

+ 

Beställningar: 

,___._._t .r-o NUMISMATISKA 
~~~~~1Je-~ FORSKNINGS-
7"''~-/) + s'""

0 
GRUPPEN 

Bollhusgränd l B. Il l 31 Stockholm 
Tel: 08-674 77 50. Fax: 08-674 77 53 

eller sideko en check p6 200:
plus 36:- per bok (porto) 

SNT 6 · 11'-J 



Smith, Lars Olsson, grosshandlare i Stockholm 
Lars Ols\on (Smith) flkldc~ 1836 i 
Skane i eu fallictlantbrukarhem. Niir 
han var :ma ar lO!!~ han om hand av 
konsul Carl Smil Ii i Karlskrona. ~om 
hade lagt mlirke till den intelligente 
lille pojken. Lar~ Sll lles i skola i 
Karlskrona men han arhetade på fri
tiden som afl1ir~hitrHdc. Redan da 
visade han prov pit sin. för all vara sa 
ung. ovanligt ~lOr:l ncgavning för af
farer. Vid Qonon ar~ alder bo~aue 
han sil! i Stockholm. där han snabhl 
blev handclsföre~tandare. Tva ar se
nare hörjade han pa cll skcppsmiik
larkomor i staden. l-lt~n studerade pa 
egen hand. bland annat nem friim
mande sprtlk. Vid 21 års ;\ lder in
ledde han ~ in karriär inom hriinn
vinsbranschen m:h anwg samtidigt 
namnet Smith efter s in viilgörarc. 
Han skulle bli en av Sveriges dMör
tiden rikaste mlin. 

l Frankrike liirdc sig Smith !'å små
ningom all rena sprit genom destille
rin!! och inte med kol som man 
gjo~de i Sverige. P:i Reimersholmc 
i Stockholm lät han anlägga ell 
··renin!!s\erk''. D;ir hade han ambi
tionen- :m till\·crka .. tiodubbelt re
nat'·. vilket han ock~a !vekades med. 
Hans bränm·in. som ~:i ldc~ under 
märkesnamnet Absolut rent Briilll'in. 
ansågs mindre ~kadligt med den nya 
reningsmetoden genom all briinnvi
net ble'' befriat frftn den skadliga fin
keloljan. P:1 Rcimersholmc iippnade 
han minutht~nde l med lägre priser Lin 
,·ad Swckholrns ut~kiinknin!!sholac 
hade. - -

Den tidpunkten kom när den in
hemska marknaden ime längre var 
tillräcklig mr all expandera verksam
heten y11erligare. Smith riktade då in 
s ig på Europa. Men cu handelsavtal 
med Spanien l !l83 blev hörjan p:\ 
hans fall. Fem :lr ~enare in förde nlim
ligen den spanska regeringen en hiig 
spritskall med en för Smiths bolag 
kutastrofal retroakti v verkan. Stora 
kontanta helopp tas inte fram sfi ron. 
inte ens av dc mest solida bolag. s:\ 
följden blev all hela det spanska 
lagret beslagtog~ av ~panska ~talen. 
Delta. samt dc tliljdverkningardenna 
chockartade :1tgiird tick. gjorde au 
förlustema blev enorma. Men en 
man som Smith lUt ~ic inte kniicka' 
i förs10nc. Han iivercav förvb'o 
brännvinsbran~chen nlen lyckade~ 
under yuerligarc någr:t ar atervinna 
en del av sin förlorade 11irmiigenhet. 

Arbetarringens bank 
Lars O. Smith hade ock~a en del ide-

S\Tt.· 99 

!.J In O. Smil fl NJ93. Fo1o Karlsllamll.\ /1/IIH' /1111. /lem !>ii r mitlilll,l'rc•r tll' /JI.a. ride/ar· 
ft•c·J.m•l m• \~lltiOrclen. Franska Nt•dt•r.llt•,~illllt'll, O[ficit'r frml('tlil dc• 1'111.1/rttclion 

flllbliqut'. Krwclumcma wgör~ w · SwrJ.or<r l m· flaht•lla dm kmaf,J.a.• ordt'll •11m1 
Kt~mmt•lldiir a•· Ponugisiska Krisllt.f 01rlt•n. Om lm/11'11 biir han lt•cl.m•llill tlt•n <t'llllll'. 

e Ila tlirehavanden. bl. a. för arbetarrö
rcben. Så hr'.innvinsfabrikör han var 
nyttjade han inte bränm·in själv. Men 
hade h:m ett visst imresse för arbetar
klassens vii i och ve. och dåligt briinn
vin tog hi\n pa dem som söp~ Kanske 
skulle det tiodubbelt renade briinn
vinet gör l i te nylla här. 

Inspirerad av den engelska koope
rationen initierade han en s. k. ar
hctarri ng rörelse i\ r 1883 med mål
siittningcn au hiil la låga priser på 
framförallt livsmedel. Denna rörelse 
s1ii11ade~ ekonomiskt av Smith men 
varade inte sa läncc. Den nästan sam
tidigt 'tanade A;betarringens b:mk. 
med arbetarna som deläcare. levde 
vidare men uppgick pa J920-lalct i 
Kiipmanbanken. 

Postsparbanken 
l England hade det sedan 186 1 fun
nils en po~t ~parhank. l Sverige fanns 
ar ll\80 ca 365 sparbanker. Del \ar 

under Smith~ tid ~om Po~tsparban
kcn i S\eri!!C ~tanade. niinnare be
~tämt 1884.-~om en en hel i postver
ket och inte helt utan inviindning
ar fran dc etablerade ~parhankerna. 
Som fra mgfi r av namnet ii r del en 
sparhank men med den flird clen att 
inslitt ning och uttag kunde ske p[i 
poMkontoret. dvs samrna funktion 
~om dagens Nordhankcn. Detta mr 
att underiiiila och stimulera till e tt 
brett folkligt sparande. frlim~t mr 
det arbetande folkets egen \Ociala 
viilllird~ \kull. Under föNa vcrk
<,amhctsaret fanns l 575 kontor 
med in~Uttning~möjlighcter. Fran\ett 
'parhankerna var det tidigare endast 
den penningrika Ö\'Cr- och medel
kla,sen ,()111 varit malet mr banker
na\ 'crk,amhct. Pä Post~parhanl..cn 
var minimibcloppc1 vid inslittning l 
krona. 

Var Smith inblandad i Po~t~par
hanl..en~ li llkomsl'' Sc den lillrl an--
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Postsparbanken srw1wle sin l'erksamher år 188-1 i denna h.r.~xnacl. Lilla Nyxaron 6 
i Gamla srwz i Sr ock/w/m. H ii r /iggt•r 1111 Postmt4fl.'lllll. 

nonsen vid postsparbankens öppnan
de, där man värnar om hustrur till 
s lösaktiga och supiga män! 

Sonen Otto, myntsamlaren 
Lars Olsson Smith avled 1913. l-lans 
son Olto hade redan tidigare fram
gångsrikt övertagit faderns verksam
hel, men han var dessutom en :;arn
lare. Redan som harn hade han hör
jat samla svenska mynt. Sin antika 
myntsamling, hest:1cnde av 457 gre
kiska mynt, sklinkte han till Kungl. 
Myntkabinenet 1929. En katalog 
över densamma upprällades av T. 
G. Appelgren (Doktor Ono Smiths 
Miinzcnsammlung, in Kgl. Miim:ka
binell S10ckholm) och trycktes i Vill
terhetsakademiens handlingar 38.1 . 
1931 . 

Sveriges ute i världen mest namn
kunni!m brännvinsmärke. Absolut 
\lodka~ säljs i en naska med lika be
römd design. En silverfärgad pap
persmedalj med bi lden av br~innvins
kungen LO. Smith och omskriften 
COUNTRY OF SWEDEN • ABSO
LUT • pryder dess hals. 
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Sveriges postsparbank 
bikjar sin verksamhet 

l januari 1884. 

Hustrun och postsparbanken. 
Medel som i postsparbanken i n
siillas af g i n hustru i hennes eget 
namn. bctn1k1a~ under alla förhäl 
landen som hennes egna och kun
na icke uttagas vare sig af mannen 
eller för att tillfredsställa mannens 
fordringscgare. För hustrur, som 
hafva ~Hisak ti ga eller supiga män, 
linnes således här en siiker utväg 
öppnad till bevarande af dc små 
besparingar eller förtjcns tcr. de 
möjligen sjclfva kunna göra. 

Ur Ny ~vcm,k historia. ( l!!!!-!) 
En hoktilm a1• Erik Lindonn. 

Stockholm 1936 

l.illcrntur 
Samuc l s~on. Kun: Posrhankl•n - posr
sparhan~ och pmrgim - /8,'$-1 -1925-
197-1. S1ockholm 1978. 
Svcn~ka mUn och kvinnor. Biugr.tfisk 
upp>lagsb<lk. Del 7. Su:x:kholm 1954. 
S1·aigl.'s Srarskalmder fiir tlr 1895. 
Swckholm l 894. 
Uis g:ima också lix gny Lindgrens roman 
Briitm,•iiiJjitrstt'll. Slockholm 1979. 
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Myntsport 
från Blekinge 

Under en glad kväll i goda vänners 
Jag med förfriskningar i mängd kan 
dei hända. alt man (läs: särskilt män) 
vill pröva sina krafter i vänskaplig 
tävlan. SNT 1•ill gärna bidraga till 
trevnaden med ett -lekt i ps för mörka 
höstkvällar. 

Från Blekinge bcrätt~ om ell nu
mismatiskt alternativ till fingerkrok 
och armbrytning: 

Sätt ett mynt (enligt instruktione~
na en sex styver, men en enkrona gar 
slikert bra) på kant på ett bord med 
träskiva. Lägg ena tummen på den 
uppåtstående kanten och slå sedan 
med full kraft med andra handens 
knutna näve så att myntet drivs nedåt 
ett stycke i bordsskivan. Alla delta
uare gör likadant i turordning, och så 
ser man vem som får ned myntet 
längst. I Blekinge är dc tydligen så 
statka i nyporna -att de kan s lå i re till 
fyra slag utan uppehåll. 

Man behöver inte vara orolig för 
bestående men, ty, försäkrar under
tecknads källa, "aldrig hörde man 
omtalas att någon tick benröta efter 
sildana galenskaper'' (Asarumsdalen 
s. 14). 

Myntet på bilden har tagits ur ett 
bord som stått på Möllcgårdens 
Gästgivan!ård i Svängsta och nu 
förv.i'i·as ( Asarums By~gdemuseum. 
Sven Andersson, Karlshamnsortens 
Numismatiska Förening, skickade 
myntet och berättelsen om det t i Il 
KMK. 

Trevlig kväll! 
Nmwuscltka Myrberg 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och HITERATUR 

GRATIS L.A.GERLISTA 
(uppgil· sam/arområde) 

Klostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel o~h fax 046- 14 43 69 
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Salvatorsdalern från Svartsjö 1542 
l slutet ;t\ 1-HlO-talct började man pä 
kontinenten mr för!.la gangen prägla 
elt riktigt ~lort. reguljärt sil\•ermynt 
om ca 30 g. Det nHll~varadc dåförti· 
den en tysk guldgyllen och fick där
för namnet silvergyllen eller gulden
groschen. Det var nämligen mera 
g oH om si l ve r vid denna tid, först 
genom U!)pt1ickten av flera nya sil
vergruvor och \enare på 1490-talct 
!!cnom flödet av den ädla metallen 
fr:in Amerika. År 1518 började gre
varna av Sd1lick i Joachimstal i Böh
men (nu Tjcckicn) ~lå sådana mynt 
av silver från en rikt !!ivandc. lokal 
gruva. Dc,~a 111)'111 git:k över lu.:la 
Europa. Sentimningen "joachimsta
lcr guldcngro~chcn" Ur något lang
randig. så inom kort kallades dc bara 
"joachimstaler". l kung Gustav l:s 

Kuu;.:l. 
!'\l;naflinhin~·• h•f 

Slut h<luu•ko•u Ii 

\' ltt••••ht•f~<ttkndt•mit•n." 

h lhllu t t•k." 

nnmls mntb<lu • huk."ltmlin;! 

Ttw!'<41n).!m• k l. 1:1- u; 

llillllut••l.·u,.h• , .,,.;,, ll~rf]lnllll 

,,.,, tm •. ;w.; :;:12:1 

r'.iken~f...apcr aterfinns de som ''jock
umsdaler". Snart slog man sådana 
mynt pa manga hall i Europa. främst 
i Tyska riket och ederländerna. 
Sedan tyske kejsaren upphöj t det till 
riksmynt blev namnet reichstalcr, 
hos oss (efter l 604) riksdal et: 

Della mynt blev (liksom guldmyn
tet dukat) cll internationellt och lik
värdigt betalningsmedel, oavsett i 
vilket land det slogs. en slags ··euro·· 
om man ~ii vill. Et: uppgörelse mel
lan handcbm1in i sådan valuta kunde 
omfalla (rik-.)dalcr från ett tjugotal 
olika stater och ~tLider. det hade in2cn 
hctyud~c 'arifr.ln dc kom. K~ng 
Gu~tav in~tig tidigt betydelsen av 
detta nya myntoch lUt redan l 53~ slå 
s~dana med sin egen bild och sven
ska riksvapnet. K-onstnärligt var dc 
dock inte sa högtstående. 

Ungelli r samtidigt som Dackc
upprorct hröt ut i Småland ( 1541) 
llyuade kungen myntverket till sill 
slott Svartsjö i Miil:trcn (inte så hingt 
från Drouningholm). Hiir utges fdn 
l 5~2 under å u a år eu av vara allra 
vackra~te mynt genom tiderna. en 
daler rncd kung Gustav i krona och 
rustning på ~ t:.idan. Frälsaren (på la
tin Snlvator) på fninsidan. På grund 
av bilden kallas mvntct ofta för Sal
vatorsdalcr. Myntet är intressant på 
grund av dc~~ konstnärliga kvalitet 
men 1ir inte sällsynt. ii ven om det inte 
iir ~a liill all m tag på i riktigt gou 
skick. Portriillel visar Gustav i kort
klippt 'kiigg och med långa musta
scher - helskägg hörde till tidens 
mode. man kan jiimföra kollegorna i 
Danmark. J:ngland och Frankrike! 
På huvudet biir han den krona. som 
rn:hte nytiiiverkas till hans kröning 
152!! och sedan liingc iir borta i likhet 
med riksiipplet: rikssvLirdct diircmot 
linns iinnu i Skallkammarcn på 
Stockholrm slott. Med detta mynt 
gör reniis~anskonslcn sill definitiva 
inträde r•1 mymomradct. 

Vem iir nu mibtarc till delta por
triiii (och väl ock~å Jc~us och riks
vapnet)? Det vet vi inte med . 11-
kcrhet. Gravören hc11c Ulrik fr:'ln 
Nlirnherg men var siikcrt inte den 
som gjort förlagan ("viseringen". 
som man sade). Han har niimligcn 
ocksil graverat vid myntverket i Väs
terils ilren innan och dc mynten iir 
inte alls s;l eleganta. Sannolikt men 
inte helt s1ikcrt heter upphovsmannen 
Jakoh Bi nek ( 1500-69). Denne tysk
födde kon~tniir var anställd hos Gus
tav~ svagcr Kristian III av Danmark 
och var "utlanad" till Svcri!!e från 
år~'ki tkt 15~1/~2. På hö~ tcn fick 
han l 00 daler och en hovskriiddar
~ydd sammetsdriikt av Gustav ror sin 
"omak". Säkcrt är. att han är upp
hovsmannen till en portr1itt. som vi 
numera hara klinner i en gammal 
kopia • det ~3 ofta atergivna ''Upp
sala-portriinet" från 15~2. som visar 
kungen i hriistbild. Dc gamla sed
larna ("Gustav Vas;t/Modcr Svea") 
gjorde det till Sveriges mest spridda 
hild. Binck var också känd som 
mcdaljkon~tn 1ir. Av denna anledning 
har man \'Chll se honom som upp
hovsmannen till Svartsjö-dalcm: helt 
slikert lir det emellertid inte. eftersom 
den skiljer sig riill mycket från dc 
medaljer vi med slikcrhct kan attribu
era till Binck. 

l<: unskap 

är att veta, 

att man intet är 

LLt 

och intet vet. 1 

S>en•kt ont•pr.>k l 
- - J 
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Pnm11_1111 jm11 Grt•l..lmul. f {)()() dradrmer: ca 1950. Ko111111iire11 !.mJ.omm,\'111<'1 irr 
Lh1 flalmgtt•n. Rl'pmfoto: Jan En• OI.Htm. RAr\ . 

Grekiskt provmynt 
av Leo Holmgren 
l !.eplemher 1991 p< gid, i Ziirich 
en myntauktion hos Schwci7erischer 
Bankverein (nr 38). Bl a saldes några 
provmynt från Grekland (nr 253 1-
32). Mynten är fr:'n ca 1950 i valören 
l 000 drachrner och av silver-alumi
nium. Enligt uppgiften i kalalogen iir 
del Leo l Ioimgren som gjort model
len till dcua prO\·mynl. Denna upp
gift har emcllenid mrhryllal m;lnga 
samlare av grekiska mynt efler..om 
deua tidigare ,·aril oktinl. Del finns 
dock en bevarad arhctshok som för
tecknar Leo Holmgren~ ut t'lirda ar
beten. l denna bok lir111 ~ del grekiska 

Hårdkokt växel 
i Ryssland 
Nlir cll land lamslås av n.:volution 
och inbördeskrig drabba!'. H ven mynt
cirkulationen. Så skedde också i 
Ryssland efter 191 7 års revolution. 
Framför <t ill var del hrbl p:"1 silver
mynt. Trots :Hl del priiglade~ ~ovjc
tiska mynt aren 1921 -23 tyck!. dessa 
inte ha mlirkls bland allm[inhclen. 
Men i t'cbn.ari J 92-t kom '" en ny 
serie mynt i v<tlörcrna l. 2. 3. 5. l O. 
15. 20 och 50 kopek ~ann l rubel. 
Kort lid efter utgivandel av mynten 
fanns dc i folks lickor m: h i sliidcrnas 
bulika. Ruhclmymcn var inte lika 
vanliga. men de statliga bankerna 
hade dem iindil om H n i ~må mlingdcr. 
Samtidigt hcsluwdc den ~ovjctiska 
regeringen all prisstopp giillde på dc 
Ilesta varor. 

l och med dc nya mynten kunde 
miinnisknr upphiira med allehanda 
märkliga pcnningsubMilul. J ~ödra 
Ryssland. friirnsl då pa j!irnv!igsrcs
laurangcr. var det vanligt all glister
na fick hårdkokta ägg i v!ixel. Mån
ga föredrog denna typ av "pengar" 
framför dc mer o. tikra pappcr!.n.hler 
som annars var ahern~!li\el. /IV 
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myntet medtaget. Scdan kan man viii 
lill iigga all man Jirckl av utseendet 
kan se au Leo Holmgren gjort myn
tels portrlill. 

Omkring 1950 fann~ del inget 
myntverk i Grekland. Därfiir gh.:k 
alla uppdrag till mymverkel i Pari~. 
Leo 1-lohngrcn. med sin delvis fran
ska bak!!rund. hade redan IIJ27 arhc
lal vid Ca Monnaie i Paris. Han hade 
också då och då fau medaljuppdrag 
från Frankrike. Med den hakgnmdcn 
är del inte så märkligt au han Uven 
fick uppdraget au ta fram cunyu gre
kiskt mynt. Nu ledde imc Holmgren~ 
arbete till någon produktion. men ~•l 
är nog fallet med manga prnvmynl. 

UN och l iV 

• • • • 
quadra 

Klenoder i 
Kungl. Myntkabinettet 

Ett urval av museets 
saml ingar presenterade l 

exklu siv formgivning 
med bilder i färg, från 

Fyrspannet och Arethusa 
till Belöning för snil len 

90 kr 
Inbunden 150 kr 

Ring vår butik 
08-5195 5304 

och få den hem! 

Portokostnad tillkommer 

l• • • • 

Bild frc1n 1/iinrusmu/s lummmrd ,11/tft•n 
i bakgrrmden. 

Sågen vid Nattviken 
l Kungl Myntkabinenels samling 
linns eu aktichrev från Hiirnösantb 
Hylleri och Snickerifabrik. Fabri
kens urspn.ng var en ångsag ~om 
inledde sin verksamhel l R69 i Svarl
\'ik i Njurunda socken. Svanvik~
sågen såldes 190 l t i Il en ny bi l dal 
boiag. Hem lisands Triifiiriidling,,· 
Aktiebolag. AnHiggningen i Svartvik 
revs och sagen llyuade till dc s.k. 
Löfska kullama 'id N au viken i H tir· 
nösand. l-lär började verksamheten 
några är ~enare. ':unnel ändrades till 
Jo~sson & Fröbergs Aktiebolag men 
c fler konkurs 191 1 Ii ck fabrik en 
namnet Aktiebolaget Hiimij.wnd.v 
Hyfleri och Snickeriji1brik. Fahriken 
inkuvtc~ 1922 av 7/u:\Tik.\ bula.~. 

Aktiebrevet tir daterat den lO april 
1917 och undertecknat av styrcl~c
medlcmmarna Manus Bagge. \Val· 
frid Hedström och Rolf Höglund. 
Aktiens första innehavare var banki
ren August Lindström. Djursholm. 
Bolaget~ aktiekapital siwlic utgi\ra 

minst l 00 000 kronor förde lat i aktier 
på l 000 kronor. J bolag. ordningen 
för fabrik en anges au bolaget har 
~om lindamal au "efter övcrtagan· 
det a" firn1an Hernösands J lytleri 
och Snickerifabrik ..... i Hiirnö~and' 
stag bcdrh·a träfiiriidling. rörel. c ... ". 

Ovcrsl linns cn hild inom en oval. 
om!!iven av grankvistar och kouar. 
Bilden visar filstageplatsen vid Nau
vikcn. med stadens silueu i bakgrun
den. Dornkyrkans tornspira och tro
ligen rådhu ets torn. liksom gym
nasiets (nuvarande rådhuset) kupol 
kan anas. l hamnen ligger eu större 
segelfartyg samt tre ångbåtar med 
ångande skorstenar. 

llögsl upp i viinstra hörnet tronar 
Mcrkur·ius iförd den bevingade hal 
len. l ena handen håller han h!irold· 
staven medan han i den andra handcn 
håller eu sigillförseglat brev. Intill 
honom star eu ankare lutmmotnagra 
halar och__i bakgn.ndcn syn~ lartyg!\· 
master. 0\'erst i det hö!!ra hömcl 
finns en hild pa en ångsåi möjligen 

SNT6 · W 
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Aktie frtin H ii milsmuls Hyfleri och Snil'keri(abrik. KM K 2.1056. 

Stlg•-erl.et •·id N alll'ikc' ll pli de s. k. Löf ,ka kullama m 1900. 

iir det den nya fabriken som avbildats 
eller Svartviks ångsåg. Ett segelfar
tyg ligger vid sågens hamn och viin
tar på last. Invid staplarna av virke på 
strandområdet syns arbetare bära på 
briider. l det nedersta vänstra hörnet 
rusar eu tåg ut ur en tunnel i en gran
skogsk lätt. bergigt landsknp. Jiirn
vägsrälsen läggs på syllar av trii. kan
ske levererade från fabriken. Möj
ligen symboliserar bilden transpor
ten av Hirdigproducernde varor ti ll 
andra delar av Sverige. Nederst i mi t
ten på aktien visas en bild av hur tim
ret flottas nerför Ångenm:tniilven. 
Älven och timret var fönHsiittningen 
för hela verksamheten. Den nedersta 
högra bilden visar en vattenfall ner
mr vi lket man kan länka sig att tim
ret fors lats. Hela brevet är inramat av 
en rikt mönstrad ram i empirestil. 
Aktien iir tryckt hos Lithograliska 
AB i Norrköping. Em \Visc!lm 

Litteratur 
Wik. H .: Hiimiisands hi.fforio del III. 
18 10 - 1920. Härnösand 198 1. 
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Hem1i11~ /(\'lhl11 gjrmh· mr111ganwdoljer. De11 hiir medaljen iir priiglud rii/ World 's Colw11bian Exposition Chicago /892-93. 
År.ridanl'isar 11/lfllikkarl'll Columlms..frårlsidtmal/a USA:s presidmte1: MNia/jrll}iiiiiS i olika metalll'l: KMK har m'l exemp/ar 

ll'/111 och brons. Meda/jenmiirer 55 111111 i tlimlll'/t' l: Fmo: Ja11 /:.'ve 0/s.<OII. KMK. 

Henning Ryden - en svensk medaljkonstnär i USA 

Den 21 januari 1869 fick folkskolc
läraren Johan Arvid Ryd~n och hans 
hustru Johanna Sofia Malmqvist en 
son. Platsen var Asarums socken i 
Blekinge (för övrigt samma socken 
som var födelseplatsen för myntsam
laren Sven Svensson). Sonen. som 
döptes till Henning. visade sig ha cH 
StOrl intrCSSC i'ör konstC.:Il. 

Tidigt kom Henning Rydcn i gra
vörliira i Stockholm. För au ytterli
gare förkovra sig i yrket reste han 
till Köpenhamn för vidare praktik. 
Lediga stunder iignadc han åt konst
studier. 

Vid 2 1 års ålder hade Henning 
Ryden kommit till en vändpunkt i 
livet - han utvandrade till Amerika 
1891. Orsaken till detta beslut är 

okänt. men det behövdes nog inte s;i 
mycket för an en ung man vid slutet 
av 1800-talet skulle längta till möj
li!!hetemas land. Vtil fmmmc i USA. 
re-ser han till Chicago som då var 
något av en svenskstad. Märkligt nog 
kommer han direkt in på en konst
skola: A11 /nsliture of C/ti('((go. Re
dan på världsutställningen i Chicago 
1893 framträdde han med ett an tal 
medaljer över USA:s presidenter. Ty
vätT vet vi inget om orsaken till att 
han bötjade arbeta med medaljkonst. 
men någon konstiiirare i Stockholm 
eller Köpenhamn måste ha satt ho
nom på spåret. 

Tydligen hade Henning Ryd~n 
pengar. Han fonsätter nlimligen sina 
studier i Berlin. London och Paris. 

Sedan kunde han återvända till Chi
cago som 11irdig medaljgravör. l-lan 
utförde även plaketter och porträtt
reliefer. 

Vid sekelskift et 1900 lämnade R y
den medaljkonsten. l-lan övergick 
helt t iii måleriet. Sommaren 1904 
gjorde han en studieresa till Paris. 
l-lan målade huvudsakligast land
skap. Förutom i tal rika utställningar 
i Amerika. särskilt i Chicago, deltog 
Ryden även i den svensk-amerikan
ska konstuts tällningen i Göteborg 
1923. På världsutställningen i San 
Francisco 19 l 5 erhöll han heders
omnämnande. Henning Ryden avled 
i Columbus, Ohio, i december 1938. 

/ W 

Bli medlem i 
SVENSKA NUMISMATISKA 

FÖRENINGEN 

Årsavgiften är 200 kr. juniorer (under 20 år) 100 kr. 
Som medlem får Du SNT automatiskt Du kan också enbart prenumerera på 
tidningen. Det kostar endast 160:- för ålla nr per år. 

Ml'NT & rtiEitALJER 
Sveavägen 96 

llnx llJ:l07 
S- f ()il. :~2 S ttwkhohu 19 

T - H:itlmuus;:ntnu (upp~iiug llnndclshögskolnn) 

'iilr + fux 08-673 34 23 

Svensiw odt utliincls~·a mynt., se(l/a.r och 
ordnar i stor sortering. 

Öppd: \'u ni. l l - l a, li.ird. 1 o- 14· 
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Kungl. Myntkabinettets restaurang och cafe 

• MYNTKROGEN • 
arrangerar middagar och fester 

Kontakta 
lE/F SIGERTUN 

tcl. 08- 10 45 90 • hx 08-22 43 90 
och få ett personligt bemötande! 
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Akrit'hr,·t llf~ll 't'f m· Kormiis Arlll'ltmfillt'llillt.:' :\~firho/ug /XVI. l·i•ro: Jan Ew' O/non. RAti . 

Spekulation i arbetares 
välfärd - Korsnäs 
Arbetareförenings 
Aktiebolag 
l nnan facl.förcning~rörcl,cn biirjade 
på allvar i S1·crige fann' det olika 
arbctarfi>rcningar $om hade bildat~ 
genom arhct1>givarna~ mr,mg. Det 
rann~ ofta en vi lja ho~ dc,~a till alt 
öka arbetarnas skolninl!. Utbildade 
arbetare var duktigare i 7trhctcl. Man 
ville skapa miij lighctcr til l enklare 
swdicr och hcmsliijd,arhctc. Slikcrt 
ville man liven motvcrl..a dc fram
växande radikala strömningarna i 
det 'ena l XOO-talcl. 

Den 30 no1 e m her IRIJ l hi ldadc' 
i Ko~nlh. ulanfiir Glivle. Cll bola!! 
med namnet Kor.mfi., A rhewn.fiire-_ 
nilrM·' Aktie/m/og. Som dcliigarc i 
bolaget inbjiids arbetarna i Kor~nli' 
sagvcrh Akticholag (gnmdal l 855 ). 
Varje al..tiehrev kunde kiipa' Wr 10 
kronor. l och med alt man U!!de en 
aktie var man naturligt\ j, delTigare i 
bolageL Nagon ~>llirre vin'l i pengar 
fanns nog aldrig med i herlikningen 

SKT6·•1<) 

utan vin\lCn ,)..ullc bli l..un,l..ap och 
,·ä l färd. 

Det avbildade akticbrclcl blir 
nummer 36:! och li r ubkrivct pa .. Ko
laren Jon Ni )~,oll. Korsnlb ... Penc
armt som ,,H,adc' i bolaget gick tn
rckttill hyggantlcl av elt :.amling,hu' 
fOr arbetarna. Fiir au yuerligarc !lir
tydliga ~yftct har man l:hit avbilda 
del liinkta hu,cl. Pa llliM!b rram~ida 
finns skyltar som hcriiuar om vad 

BÖCKER OCH MYNT 
Köpes och säljes! 

• lista på numismatisk 
litteratur kan erhållas. 

Besöksadress: Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 ·18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078. 187 06 Taby. 

08 · 510 128 18 

~om skulle l") m ma' innanför' äggar
n a: angki.ik. Hhe,along. ,)l)jd~kola 

och diverschilnth:l. Aktichrc\Cl lir 
tryckt hos Linköpings Lithograliska 
Tryckeri Aktiebolag. 

Såuvcrksrörcbcn i Kor~näs lade' 
ned f9-l5. Men hyggnadcn stitr kvar i 
det som idag kalla~ Gamla Bomhu~. 
Den benämns .. flircninl!~hu~ct'· och 
används för olika al..livileler. 

/IV 

Strandbergs MyntJuUtdel AB 
& 

Akticsmnlaren AB 

köper ocb siiljer 
~1)111. sedlar. nl('daljt'r, uninar 

Gamla aklichrcv, ;rldrc handlingar m.m. 

,.\fS('n:tlsg;uan liC, llox 7577 
103 91 Stuckholm 

Tei:OI\-611 011(),61 1 ;s lO 
Fax: 08·6 11 .H 95 
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Arkfnln 7iunlm bmk 1866 visonde prm· pilmttenmiirken som kundt• bestiillas. Detta ark tillsammans med andra pappersprover 
l'i.wules ptl lmlustriutstiillningen i Stockholm. Foto: Jan El't' Ol.mm. RAÄ. Starkt förminskar. 

Vattenn1ärkesprov som utställdes 1866 

Sommaren 1866 pågick Konst- och 
Industriutställningen i Kungsträdgår
den i Stockholm. Detta var den första 
stora utstl.illningen i Sverige och den 
riktade sig til l en mycket stor publik. 
Det fanns oeks5 ett stort imcrna
tionellt intresse och utilindska före
tag från när och l]ärran deltog. Alla 
s,·enska företag av något stÖJTC stor
lek deltog sj1ilvk lart. Detta gällde 
även Tumba bmk som ti llhörde Sve
riges Riksbank. I en särskild utstiill
ning visatie man prov pil papper till 
sedlar. obligations- och stämpelblan
ketter med vattenmiirkcn. Bl a fanns 
där papper ti ll en rad pri vatbanks
sedlar. 

Förutom dessa pappersprov hatle 
man liven framstiillt ett sii rskilt ark 
med en blandning av vattenmi.irken. 

I mitten på arket finns texten ( i 
ol ika typsni tt ): RIKETS BANK l 
PAPPERS BRU K l TUMBA l 1866 
l WATTENMÄRKEN l STOCK
HOLM. Diir finns iiven det krönta 
li lla riksvapnet med två lejon som 
sköldhållare. Vid ~itlorna av detta 
vapen finns ytterligare ett par va-
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pen med ett posthorn respek tive en 
fransk lilja. Arkets fyra hörn pryds 
av symboler för dc nordiska länder
na samt texten: SVERIGE l NO
RIGEl FIN LAND l DANMARK. 

När sedlar fungerade 
som omslagspapper 

/ IV 

Vid hörjan .. av året 1923 hade Tysk
land och Osterrike drabbats av en 
mycket svår inflation. Detta gjorde. 
som alla sedelintresserade vet. m t 
sedlarna för lorade nii:>tan allt viirdc. 

l Schweiz kunde man sitta p<'l för
sta parkett och beskåda eländet i 
grannländerna. En schweizisk tvi\1-
fabrikant såg emellertid något l iten 
nytta med de annars s;\ vlirdelösa 
sedlarna. Han använtle österrikiska 
l 0- Kronensediar som omslagspap
per för fabrikens t vålar. Dessa sedlar 
kostade nämligen mindre iin det van
l iga papperet. l vissa amircr delade 
man ut ytterligare nllgon 10-Kroncn
sedel som extra bonus. !IV 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt, årsset samt småmynt. 

Euro-utgåvor, polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 
~ 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4. 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26, Fax 0176-168 56 
INTERNETAORESS: 

http:I/1'/\'IW.nmh-mynl.a.se/index.htm 

HÅKAN WESTERLUND 
M YNTliANDEL 

KÖPER • SÄLJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDAL.JER 

Spec. sedlar 
Betalar brafor sedlar före 1930 

Vasagatan 42 

III 20 STOCKHOLM 

TEL 08- 41 t 08 07 
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Polletter från 
Norrtälje Badrestaurant 
Mathållningen på badrestauranten 
förestod Arnalia Fries. som sedan 
1889 års början anviindc fö ljande 
pollcller med instämpladc värdesiff
ror och med Sporrongs nyare stäm
pel på fråns idan: Valörerna var 500. 
100. 25. lO av miissing. 5 av koppar. 

Amalia Fries förestod även res
taurationen i soeictetslokalen. som 
var det mest besökta matstället, och 
där badgiister erhöll cll särdeles goll 
bord för 2 kr per dag. eller l kr för 
middag, bcst1\cndc av smörgåsbord 
och tre rällers mat. 

Polleuerna ur Sven Svenssons 
samling. 

Numismatiska meddelanden X Il . 
Levertin. A. S•·n1.fko /mumor och bad 
(1892). 

Börje Rådström 

Myntklenoder i ropet 
Julklappsproblcm'! En svensk myntkle
nod - s k ponugalös - i guld från 1586 
kanske kan vara den exklusiva lösningen. 
An Johan lll:s guldmynt tillhört kungens 
personliga h;mdkassa och delats ut till 
tjdens bemUrkta personer och sändebud 
kommer nog au bidra til l all priset kan bli 
lltminstone en halv miljon kronor. Till 
fåilet ges söntlagen 31 oktober d11 Nord
ens, i samarbete mctl Strandbergs mynt
handel och utom~t~endc experter, auk
tionerar dcua och många andra vackra. 
historiska och sUllsynta gulddukater, 
kronguldmynt, riksdnlrar, antika och 
andra mynt fran dc Ilesta av Sveriges 
berömda regenter. Det lir i högsta gmd 
samlingsbara föremål och som represen
terar n Ila prisniv:kr. 

Det numismatiska auktionsmaterial 
Nordens lyckats forhandla sig till härrör i 
sin helhet fd'tn dc myntkonsortier som i 
slutet av 1980-talct d5varande Hirsch 
AB i Stockholm mcdverk:ldc till an sam
mansätta mr enskilda spekulanters räk
ning. Planen vnr au enligt känt mönster 
f ni n USA behålla mynten i 5-7 ;\r och 
sedan likvidera konsortiet. MUnnen ba
kom Hirsch AB hade inga svårigheter au 
övertyga överl ikvida banker au v5ga 
belåna dessa konsortier. Pristrenderna var 
ju uppåt, varje auktion uppfanades som 

SNT6·99 

rekordanad och "alla'' skulle hli vinnare 
med god avkastning. Många okunniga 
spekulanter sökte sig till denna "cirkus". l 
den tidens anda lockade den spekulativa 
spiralen till llagranta övc.:rdrderingar. 
vilka bankem;• för sent ins3g vidden <IV. 

Paralleller fanns i övriga kon~tv5rlden 
ocks11. Först på senare år har priserna :\ter
hämtat sig och det svenska myntintresset 
stegras igen. kanske inspiren11 av Herman 
Lindqvists popul1i rhi storia <xh Kungl iga 
Myntkabinettets nya grepp i friischa loka
ler på Slousbackcn. Den nya generatio
nen verkar också ha fallat tycke för 
gamla mynt som äkta och f'ascincwnde 
förem111 från svunna kulturer nch histo
riska händelser. 

Myntkonsortiernas höglx:l~nade dcl:i
gare drabbades hårt nU r det genuina sam
larvärdet uppdagatles och 1-lirsch AB kon
kursfOrklarades p5 hösen 1990. Sedan 
dess har det varit räusligt efterspel. vi lket 
bl.a. ledde till att Sparbanken löste kon
sortiedelä!!arna fr~n sina !ltag;mden. Nu 
väljer FöreningsSp:1rb:mkcn au lih-idera 
sill innehav och marknaden erbjuds ett 
fint myntmateriaL Allt skall s;Hjas utan 
reservation. Det blir silledes en frisk indi
kation på myntintresset och tortic vara ett 
utmärkt ti llf:ille an göra l'önn&nliga för
v!-irv. 

Auktionen toppa~. förutom av Johan 
III:s praktguldmynt, av Gustav Vasas för-

Foto: Jan Eve Obson. RAÄ. 

sta daler 1534 (typen med "svUrdct'') 
samt ell internationellt eftertraktat gre
kiskt silvermynt. en dekadradun pr1iglad 
omkr -H O f Kr i Syracusa p!t Sicilien. sla
gen med stampar gr.l\'eradc av mUstaren 
Kimon. Vardera kan komnta all betinga 
betydligt över 100.000 kronor. 

Over 125 daler och riksdaler bjuds ut. 
många med vackra regentporträtt. Kvali
teten 1ir överlag god. vilket ocksil galler 
50 st dukater samt llera tiotals carolincr. 
Oscar ll:s mfinga hundra kronguldmynt i 
valörerna 20. l O och 5 kronor kornmer 
sannolikt au säljas i en enda cllcr cu fåtal 
poster. Det kan bli en intressant mängdra
batt. En hel del svenska mynt i I:i,;rc valö
rer toppas av en medeltida örtug från 
Hans i s lutet av 1400- talct. l stort scu alla 
intresseomr~den kommer au bli tillgodo
sedda av utbudet. 

Det är metl spänning man kan se fram 
em01 dena evenemang. Kanske Nordens 
också förn1år attrahera nya kundgrupper. 
som hiuills inte upptäckt alla sm~ som 
stora klenoder. Tidpunkten är nog väl 
\'ald då rapporter fmn marknadcma p3 
såväl kontinenten som USA tyder på cll 
uppsving som ännu inte fortplantat ~i g till 
Sverige. Auktionen kan alltså bli en Jamp
li g avslutning av ell turhulcnt decennium 
men också anvisa trenden in i cll nyll mil
lenium. 

Per-Glirall CarJ,,·.\·on 
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Silverpenningens 
berättelser {2) 

Ar 1358 

Då låg jag i en riddares skrin, och han 
drog på sig sin gyllene rustning och red 
ut till ett tornerspel. Kring banan bygg
des ett skrank beklätt med scharlakan, 
och runt omkring var läktare byggda för 
åskådarna. Riddaren lät plöja banan 
med tolv par oxar och utsadde i fårorna 
tretusen Silverpenningar, och bland dem 
var Jag. Därpå red manga lysande rid
dare 1n genom skranket och störtade 
mot varandra 1 sporrsträck. sa att deras 
Jansar splittrades mot de blanka harnes
ken och mången hurtig kämpe tumlade 
av hasten huvudstupa i sanden. Kungar 
och furstar såg darpå från läktaren, och 
sköna lröknar vinkade med sina fladd
rande skärp, och fanorna svajade. trum
peterna ljöd, hästarna stegrade sig un
der ryttarnas sporrar, och de polerade 
hjälmarna blänkte l solen. Men allt detta 
var endast en lek, ty människorna är 
stora barn, och var tid har sina leksaker. 

Ar 1258 

Jag låg 1 en resande köpmans börs. 
Han seolacie mPd srna varor utför den 
breda och skona Rhenfloden. där vin
rankan med sin lJusa grönska klär de 
grå bergen. Hela naturen strålade av 
frid. solen sken på riddarborgens tinnar, 
och vid dess fot sjöng en trubadur sin 
sång för den unga flickan som lyssnade 
därpa l det öppna lilla borgfönstret. Pa 
fartyget var en munk. så svart som hans 
namn. ty han hette Barthold Schwartz; 
han visade köpmannen ett litet svart 
pulver, som ingen kände. ·ser ni: sa 
han. "della ska göra den svage och den 
starke likar- ·A: sa köpmannen. ·vad 
kan det vara?" - "Det är krut." sa mun
ken. och darv1d log han så besynnerligt. 
likasom visste han redan på förhand vil
ket bullor hans upplinning skulle göra i 
världen. Vid det att de ännu talade lade 
en båt ut från stranden, och den var 
uppfylld mod vilda rövare, ty nästan alla 
borgar v1d Rh en var den tiden rövarbor
gar. De vilda männen kastade köp
mannen i fangelse och plundrade hans 
varor och tvang honom ännu därtill att 
lova dom en stor lösepenning. Ty våld 
gick för räll. och emedan var och en för
litade s1g på sin knytnäve. kallades 
denna tid nävrättens tidevarv. 

Ar1158 
Den lromme biskop Henrik, kristen
domens apostel i Finland, reste på vin
tern uppåt do glest bebodda trakterna i 
Satakunda och hade munkar och tjäna-

1-10 

re med s1g. När de nu blev hungriga be
gårde do mat l den rike Latlis gård, och 
Lalll själv var borta. Men Kerttu. hans 
elaka hustru, ville ej unna dem någon 
mat och då tog de bröd från ugnen och 
hö åt håstama och betalade allt efter 
doss värde. Och jag var en av de silver· 
penningar som de gav den elaka kvin· 
nan. Därpå reste de åter bort. men när 
Lalll kom hem blev han mycket ond. for 
efter dem och slog ihjäl den fromme bis· 
kop Hennk uppå 1sen av Kjulo sjö. 
Någon tid darefter såg jag lalli komma 
hem: han var dyster och vild i sitt sinne, 
och när han tog av sin mössa följde allt 
haret mod av hans huvud. Då förstod 
jag att han gjort något mycket illa. och 
aldrig hade han sedan glädje mera. 
Men biskop Henrik blev mycket ärad för 
det han arbetat för Guds rike i Finland. 
Dot är nu sjuhundra år sedan hans död. 
och den 1 g januari är Sankt Henriks 
dag. ty då blev han slagen av Lalli. 

Ar 1058 

V1d den tiden lag jag i Rom i påvens 
skattkammare, och jag såg en munk v1d 
namn Hildebrand arbeta på att göra 
påven hll världens herre. Väl hörde jag 
ofta samvetets röst som viskade till den 
store prelaten. att Kristi rike inte är av 
denna vartden: men då svarade Hit· 
debrand sitt samvete: "Ser du inte att 
världen är full av krig och synder. och 
kejsare och kungar förgör varandra. oc11 
rovgiriga riddare plundrar kyrkorna? 
Därför låt oss förklara påven för allas 
herre och överman. så kan de ej mera 
forlita sig på sköld och spjut för att 
kämpa som Goliat mot Israels Gud." 

Och det tyckades munken Hildebrand 
efter mycken strid. och han själv blev 
den mäktigaste påve som någonsin 
varit. Men når sedan påvedömets tid var 
förbi. kallade Gud Luther att rena den 
kristoo kyrkan, och numera är påven 
endast en skugga tran förflutna tider. 

Ar958 
Ke1sar Otto den store hade for tre ar 
sedan slagit de vilda ungrarna vid 
Augsburg och drog nu omkring i sitt 
tyska rike att skipa lag och rätt. Kungar 
och furstar böjde knä för hans tron, och 
hans makt sträckte sig vida över 
Europas hjärtländer, och jag låg gömd 
bland hans otaliga skatter. 

En dag såg jag honom bedrövad 
inträda i sin sovkammare och blotta sitt 
huvud i sorg inför Frälsarens bild, 
bekännande sig för den minste och 
ovärd1gaste bland människor. Ty han 
hade fått veta att hans älskade son 
Rudolf dött i sin ungdoms blomma. och 
han sade till sig själv: ·vad år min makt 
mot Guds makt? Jag år den mäktigaste 
bland de människor som nu lever, och 
likväl är jag ett bräckligt rö som Guds 
allmakt var dag och var stund kan böja l 
sorg till jorden." 

Ar 858 
En dag låg jag i allmosekistan i ett klos· 
ter på Frankrikes sköna kust, och mun· 
kama läste med andakt en ny bön i lita· 
nian: "För nordmännens raseri bevara 
oss. milde Herre Gud!" Men Gud hade 
den gangen rntet behag till deras bö· 
ner, ty dessa munkar måste ha försyn· 
dat sig med frosseri och snikenhet. 
Innan bönen ännu var slut, sprang de 
vilda nordiska vikingarna från sina drak· 
skepp på stranden och var gruvliga att 
se med sina bevingade hjälmar och 
stora slagsvärd. Och de förhärjade hela 
nejden. brände klostret. bortrövade alla 
dess skatter och seglade så med stort 
byte till norden. Då stod den siste kvar
blivne munken ensam på stranden och 
såg vikingarnas segel försvinna langt 
borta pa havets blå och knäppte sina 
hander och sa: "Gud, vi år inte annat 
värda än straff. men borttag detla dill 
gissel Iran våra efterkommande och ge 
att din knstne apostel Ansgarios matte 1 
Norden pred1ka frid och barmhärtighet!" 
- V1lket också skedde. 

Ar 758 
långt borta i ett kloster i Skottland satl 
två munkar i den halvmörka klostercel· 
len med det lilla halvrunda fönstret 
ovanfor skrivbordet. Den ene skrev sirli· 
ga bokstäver på glatta blad av skinn 
som kallades pergament, och den andre 
målade sköna bilder, inlagda med guld 
och silver. 1 en bok som han nyss förut 
skrivit färdig. Jag låg gömd i munkarnas 
skrin, ty en främmande munk hade fört 
mig dit jämte en hög av silverpenningar 
som utgjorde priset för en av de skrivna 
böckerna. "Nu har jag min Cicero fär
dig." sa den ene munken. "Ganska 
skönt ar det alt läsa vad de gamla hed· 
ningar skrivit. änskönt de ännu var l 
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Angående 
en ordensfråga 
Svar på frågan angaende tkn avbil· 
dade orden i SNT 1999:5. 

Det visar sil! an ordcnstct:knet tir den 
s. k. Järnbä~awrdcn (J BO). Jiimbii· 
rarlagets reglemente upprUllade~ 13 
apri l 1853 och faststii lltb den lli 
maj samma år. Säll~kapct ~kulle fun· 
gera som sjuk- och bcgravningska!>· 
sa. Vid den tiden fanns det manga 
liknande hjälpsällskap i Sverige. 

Själ va orden insti ftade!'. lli9!l i 
Stockho lm och hade i ~ina stadgar 
tre viktiga punkter: l ) en mcdhor· 
gcrl ig bildning, 2) underh<l ll vid 
dödsfall och sjukdom. :1) bereda le
damöterna och deras familjer ntij
samma fiirströc lscr. 

Å r 1945 Hit sty relsen betona att 
Järnbärmorden var en ordcnssalll· 
fund v ilket som sin friimsta uppgift 
hade sjukkassevcrksamhcten. Leda
möterna skulle framfiirall t iigna sig 
åt ordens sociala och Ii lantropiska 
verksamhet. 

Undertecknad tackar Hans-Erik 
Hansson i Falkenberg för fragans 
uppklamande. 

Litteratur 

Berg, P. G.: Sn•n.1ka on/nar: .liiii.IÅllfll'l' 
och foreningw: Stockhohn 1873. 
Sn•nsÅt Furening.<le.•iÅon, R.:d B. Ahlcn. 
Uppsala 1951. 

mycket mörker och inte kände Kristus. 
världens ljus." - "Ja," sa den andre 
munken; "men Guds ord övergår allt 
annat i kraft och härlighet. Se, nu målar 
jag sköna bilder i min bok där jag avskri· 
vil de fyra evangelierna. Det är visst 
mycket besvärligt att skriva av böcker, 
och denna bok kostar tvåhundra silver
penningar. Men så har människorna 
därav en evig glädje. Ack. när ska den 
tiden komma då man inte behöver vara 
en rik man för att köpa Guds ord?" -
"Tålamod!'' sa åter den förste munken. 
"Gud låter ännu den tiden komma. fast 
inte vi lever då mera. Ty skriften säger 
oss: 'För de fattiga varder predikat 
evangel ium'. • 

Silverpenningens berättelser. Av 
Zacharias Topelius. Ur LSsning f6r 
bam. Urval för skolan. S. 253 • 267. 
Stockholm 1903. Redigerad av 
MGL. Forts. nästa nr. 
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Myntklubben Skilling Banco 
3/1 O K l. l 0-15.30. Antik- och Samlar
m:is-,a i Cupolt!n. Linköping. Entre 20 kr. 
S:unlarkluhhen Hans Brask arr.1ngcrar. 

~lyntaul..tion. Om du vi ll lämna in m'nt 
tili :lul..tioncn kontakta i\l ikacl Persson. 
te L O 13 · 31 20 82. 
1-VIO Myntauktion. Tag mt:d mynt som 
du vill sälja s:\ oronar vi en li ten auktion. 

I l/Il Per-Göran Carl,_ on: Från ungersk 
gyllen till dukar. 

911:! Disl..u,sionsafton. Tag med nitgut 
numi,mati skt objekt som du vill diskutera 
d ler har något an beriina om. Efter mötet 
julbord. 
1\!ötcslok;ll: ARF (Sparhankshus~t ) . 
Snidaregatan 20. Linköping, kon rercn~
rum Tallen plan 3. kL 18.30-22.00. 

Dyr amerikansk 
silverdollar såld 
En mycket ovanlig amerikansk sil· 
vcrdol lar har ny ligen sålts vid en 
auktion i New York till en anonvm 
köpare mr rekordpriset 4 .14 miljo
ner dollar. 

Myntet är präglat 1834 och det var 
en gava fran USA:s president And· 
rcw Jackson till sultanen av det som 
nu iir Oman. Myntet skänk tes till 
honom sedan de bada slutit ett han
dcl~avtul. 

Det Hi r bara Ii rmas au a mynt i värl
den av dc aktuella slaget. 

w sning 
på 
Numis
matiskt 
korsord 3 
som 
presente
rades 
i flirra 
numret. 

Ian Wisehn 
har av regeringen utniirnms t i Il chef 
flir Kungl. Myntkabincllet fr. o.m. 
26 au~:us1i 1999. Han har vari l mu
scctl- t i Il förordnade chef ~cdr1n en 
längre tid. 

S,·cm,ka Numbm:ui~ka Fiircnin!!
en framilir ~ina hjiinliga !!nttulatiÖ
ner till mu~ccb nye c hel·. ~ 

Den l O !'eptemher invigde Historiska 
Museet i Lund tt tstiillningcn Pengw: 
'om pågftr en månad. Utstli llningens 
mål är att ge bc~ökarna ~,·ar pd frågor 
kring v<"trt fiirhnlland.:: t i ll pengar. sft· 
väl hisroriskt !>Olll i Cll frarntidspcr
~pcktiv. H~ir vi~ll.~ ocha mynt från 
staden Lunds tid smn mynton. 

För vidare upplysningar kon takta 
Ulla W Silvccn:n. te l. 046-37 18 00. 
e- post ulla.~ilvcgren ~illuhm . .lu.sc. 
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KÖPER 
SÄLJER 

VÄRDERAR 
Kvalitetsauktioner 

o o o tva ganger per ar 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRUGA AUKTIONER 

Du som form liinmat obj,kt till oss: 
Kom gärna med mer! 

Du som hittills i11te liimnatiU1got: 
pröva 05$! 

O~mller: 

l Q,nabnick. Kiinkcr 
11 · 12 L()ndon. Bal d\\ in 
21·22 Stullj:;tn.t>lilntcn und 

1\lcdaillcn Dcut>ehland 
25-26 ZUrich. Lcu 
27·2!1 ZUrich. HclS·Divo 
28-29 ZUrich. Slemberg 

Nm·emha: 

~ AH LSTRÖMS ~ 
~l~MYNTHANDEL~ 

Din• objekt bjuds Ut uU •'ir vä.rldroorup:in · 
n ande kund.Jcn u . )Qm är intrcs.scn.d ;&\' sl\ .U 
MYNT <Om frimlzken, brO\·, h:iftrn. •ykort, 

3·6 fr.mkfun am ~lain. Dr. Bu ~o Pcus 

hand•kriftet och aktiebr"'' m m. 
13 Stodholm. 

B. Ahhtriim 1\lynthandel AB 
15·16 Bu"urn. L. Schuhmm 

~ ·~~ ~'\. -

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norrmalms10rg l. hr. 
Box 7662 103 9.:1 STOCKHOLM 

TEL: 08·10 10 10 FAX: 08-678 77 77 

l)u b n >lit id ,..,.. sil:er på art fl hög>ta möjlig;& 
p..-hcr fhr Din ntlte'rUL Din trygghet :it au 

vi lm 80-lr ig erfarcnh<t och finnor gJ.djc i • tt 
hjllp• vlro kunder ri!J maimalt röul .. t . 

l>iidshon och ad•obrcr anlim ofro n ;s. 

GRATIS RÅDGIVNING! 

Ring gärna! 

~ 08-678 3217 
....... FAX 08-678 19 39 

MYNTKOMPANIET 
Birger J:ulsgatan 8, 3 U' 

t 14 34 STOCKHOLM 

17-18 Sydncy. Noble 
24-26 MUnchcn. liir>eh 

Drcem/1er: 
2 New York, Vccchi 
')· I l M:mnhcim, KPM 

l l llruxc llcs. Jean r:tscn SA. 
60th Public Auction 

Okwh.-r: 

22-24 Köln. Ktiln Mc~~ 

Utländska mynt säljes 
Austria: Florin 1880. Km. 2222 une 250:-

SVENSK 
NUMISMATISK TIDSKRIFT 

ALorc\: 5 rd~ 1797. Km. 9 F 175:- har en upplaga på 1.400 ex. 
Rolivi;a: 50 cent. 1895. Km. 161 .5 EF 125:-
Bulgaria: Sleva 1892. Km. 15 VF 175:-

Ca II I O av dessa nar utanför Sveriges gränser 
- Norden. Europa. USA. 

Tidningen kommer ut med 8 nr per år: 
första veckan i 

Comoros: lO cent. Ah. 1308. Km. 2.2 VF 180:-
Francc: 5 Fr. l!l12Q. Km. 694.12 Vf 650:-
Frcnch lndochina: l pi:btrc 1931. Km. 19 EF 225:-
Great Britain: l ~h iii. 1711. Km. 533.2 F 150:-
Haiti: 12 centime~ (1817), Km. 13 VF 265:-
Ponugucsc lndia: 112 wnga 187 1. Km. 5 (VF) 325:-
haly/Mantova: l ~oldo(li Milan ( l799) Km. l :l l VF 450:-
Naplcs: Pias1r.1 1748, C. 23:a AVF 750:-
Japan: l shu (1 853· 1868) C. 12 VF 225:-
Luxcmbourg: l/2 1ianl 178J. Km. 10 VI~ 150:-
Ncthcrlands/Gcldcrlnnd: l G. 1762. Km. l 00. 1 VF 450:-
Ponugal: 120 rcis ( 17W- 1750) Km. 17!! F/V F 300:-
Rus,ia: Annivcrsary Rouhk 1913. Y. 70 EF 225:-
Ccylon: 10 cent. 1893. Km. 94 une 150:-
Gcrman E..N Africa: Rupcc 1890. Km. 2 EF 425:-
Thailand: 4 an CS 12J8. Y. 20. pccks VF 495:-
USA: Cent 1803 F 750:-
USA!IIa\\aii: lO cent~ 1883. Km. 3 FJ\IF 395:-
Montcncgro: l perper 1912. Km. 14 VF 175:-
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Vi utger lagerlistor 

HB MYNTINVEST CORONA 
O. $TORGAT AN 20 
611 34 NYKOPING 
TEL. 0155-28 63 25 FAX. 0155·28 63 25 

fcbnmri - maj. september- december. 

Vilra annonspriser iir jämförelsevis 15ga. 
För annonsering kontakta Frederic Elfver. 
tel 08-660 25 46 (kviillstid och helger). 

J>riscxcmpcl: 
l Il sida ( l .'i l x 214 mm) 
2:a omslagssidan 
4:e omslagssidan 
112 sida( l51 x 105 mm) 
1/4 ~ida (72 x l 05 mm) 
1/6 ~ida (47 x 105 mm) 
1/12 sida (47 x 50 mm) 

1.!100:-
2.200:-
2.500:-
1 .()()():-

500:-
350:-
175:-

Sista matcrialdag: Den l :a i m:'lnaden före utgivning. 
Heloriginal eller manus och giima skiss 

sändes till Frederic Elfve r efter överenskommelse. 

Annonser .w m ej lir fikenliga med 
SNF:s. FIDEM:s 0('11 AINP:s etik al'/;öj.1·. 
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THE PLATE MONEY TREASURE 
OF NICOBAK 

PLÅTMYNTsKATTEN FRÅN NICOBAR 
Världens största fynd av plåtmynt 

Av Jimmy Herbert & Bertel Tingström 

Pris 150 kr 

Kungl. Myntkabinettets butik 

08 . 5195 5304 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hi tintills 19 företag i tio 
olika städer l landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. 
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och 
utöka sina tjänster. 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Norrmalmstorg 1. 1 tr .• 
Box 7662. 103 94 STOCKHOLM 
Tel. OB- 10 10 10. Fax 08-678 77 77 

Antikboden 
Kyrkogatan 2. 222 22 LUND 
Tel. 046·12 99 00 

Dala Mynt· och frimärkshandel 
Box 307. 791 27 FALUN 
Tel. 023 ·142 50 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverkaregatan Il . 371 35 KARLSKRONA 
Tel. 0455·813 73 

Kronans Mynt 
Våstra Hamngatan 6. 411 17 GÖTEBORG 
Tei. 031 ·135581 

Rune Larssons Mynthandel 
Stora Brogatan 14. Box 98. 503 06 BORÅS 
Tel. 033 -41 03 15 

Lunds Mynthandel 
Kloste<gatan 5. 222 22 LUND 
Tel./lax 046 -14 43 69 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9. 211 35 MALMÖ 
Tel. 040 -611 65 44 
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Myntlovest Corona 
Östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING 
Tel.lfax 0 155 -28 63 25 

Mynt & Medaljer 
Sveavägen 96 
Box 195 07. 104 32 STOCKHOLM 
Tel./lax OB -673 34 23 

Myntsamlarnas Postorder 
Prästkragevägen 4 B. 245 63 HJÄRUP 
Tel. 040-4611 40 

Ulf Nordlinds Mynthandel AB 
Kanavägen 46 
Box 5132. 102 43 STOCKHOLM 
Tel. 08·662 62 61. Fax 08·661 62 13 

Norrtälje Mynt AB 
N•ls Fenins gränd 1 
Box 4. 761 21 NORRTÅWE 
Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56 

Pecunla HB 
Farinvägen 8. 245 33 STAFFANSTORP 
Tel. 046-25 21 19 

J. Pedersen Mynthandel 
Norra Strandgatan 30 
Box 1320. 251 13 HELSINGBORG 
Tel./ lax 042- 12 25 26 

J. Pedersen Mynthandel 
Skolgatan 24. 503 33 BORÅS 
Tel. 033 · 41 24 96. Fax 033 -4 1 87 55 

Sellns Mynthandel 
Regeringsgatan 6. 103 27 STOCKHOLM 
Tei. OS-4115081, Fax08·41 1 5223 

Strandbergs Mynthandel 
Arsenalsgatan 8 C 
Box 7377. 10391 STOCKHOLM 
Tel. 08-61 1 01 10. Fax 08·611 32 95 

Ticalen Mynthandel 
Stureptatsen 3. 411 39 GOTEBORG 
Tel./lax031·208111 

Håkan Westerlund Mynthandel 
Vasagatan 42. 111 20 STOCKHOLM 
Tei.OB-4 11 0807. FaxOB-212196 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19 507. 104 32 Stockholm, Tel. 08-673 34 23, Fax 08·673 34 23 
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