En stor mndringswstlJIIning om och kring Sl'en 1/cdin lippnas i tir i Japan. l denna ingflr orksil en del 01' /ii!dins vetenskapliga
belöningsmedaljer - nlJsum alla i guld- som i omgdngar sklinktes till Kungl Mylllkllbinellel, de sista efter hans död 1952.
Här a11Jildas som exempel en medalj instiftad dr 16 i Meiji·enm (1883). dvs kejsar MWs11hitos 16:e regeringsår, fOr Kejserliga
Förbundet fOr utbildning och tilldelad Hedin år 1908. Denlir av guld och vliga nästm1 152 g mm.
Foto Gunnel Jansson. Roll/s/mun.

Oranien- husorden och Kronorden

sid 172

En klenod från Fredrik l :s dagar

sid 173

sedelutgivning av köpmän i Jönköping

sid 174

Arsmötet 1988

sid 177

Lejonet från Norden

sid 180

Ulla Westermark hedersdoktor

sid 181

~~ ~El1E3 ~ El i E3 ~Eli El i~ ~::3+3 ~IE3 1El ~ E31El~ E31El~ ~~

~ MYNTDAGAR I GÖTEBORG ~

m
~j

m

~

15-·1 6 OlCIOBER 11988

.rn
UJ

ID

MYNTAUK.TION - LÖRDAGlEN DJEN 15 Ol(TOBER

~

Nu är det äterigen dags för en ny stor myntauktion på Sheraton i Göteborg!
Ett evenemang som blivit tradition och en trevlig träffpunkt för myntsamlare.
Utbudet är mycket varierat och här finns objekt för de fle st a samlarinriktningar .

0:

•
m

Någr a exempel på vad som utbjuds:
l) Kristina, Plätmynt: l Daler SM 1649 - RRR
2) Karl X IV Johan, l Riksdaler 1827 "TROYSKA ASS" - Kung Farouks praktex!
J) Sedel: Discontcon toiret i Göthebor g, 1.000 Riksdaler 1793 - RR
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Övriga objekt presenter as i en rikt illustrerad auk tionska t alog, som utkommer
den 15 september och erhålles genom insättande av 40:- på postgiro 48 92 03-0.
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MYNTMÄSSA t - SÖNDAGEN DEN 16 OKTOBER
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Göteborgs första myntmässa arr angeras pä Sheraton av Antikören Mynt & Antikt!
Nägra av Nordens rnest aktiva mynthandlare bjuder ut sina välsorterade lager.

.m

Mässan kompletteras dessutom med en rad andra akti vi teter:
Göteborgs Numismatiska Förening arrangerar en utställning, som säkert
komme r att in t resscr(l s5v.:i l ;!Jimtinhct en som den erfarne sam lar~n.
Den medeltida Myntsmeden präglar mäss-brakteat er i begränsad upplaga!
De yngs ta besökarna kan sysselsä tta sig med "mynt-f iske" i Västerhavet.
Ett bildspel om numisma tik och myn t samlande kommer a t t visas .
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Sheraton erbjuder mässbesökarna: Trevliga r um
bar, restauranger samt mycket god service!
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Entre: Tio (kronor) för de stora och fem för de små.
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Oranien-husorden och Kronorden
Av Leif Påhlsson
l samband med det nederländska stalsbesöket i Stockholm under maj månad
1987, aktualiserades Oranien-husordens nya organisation, vilken - med
sedvanlig fOrdröjning - ännu ej trängt
igenom i referenslitteraturen, t ex i
1974 års upplaga av Dorling's Ribbons
and Medals och den andra tyska upplagan av Hieronymussens standardverk
Ettropadske ordner i farver (1975) 1 .
Här följer en aktuell uppställning, byggande på min bearbetning av " Hieronyrnussen" (se SNT 1987 :4) , med
hänvisningar till illustrationsmateriaJet i Hieronyrnussens olika nationella
upplagor (danska, engelska, finska
och tyska).
Oranien-husordcn (Huisorde van
Oranje), NedOHO, 134-139, instiftades genom beslut 19 mars 1905 av
drottning Wilhelmina och erhöll statuttillägg 1908, 1910, 1917, 1928, 1945
och 1947. Orden förlänades ursprungligen såväl nederländare som ut länningar fOr förtjänster gentemot det
nederländska konungahuset. Med nya
statuter av 30 nov 1969 reformerades
orden genomgripande och uppdelades
i fyra grupper: l) "Husorden " ("de
Huisorde") i tre klasser (reserverad
för nederländska medborgare); 2) Trohets- och förtjänstorden ("de Orde
van Trouw en Verdienste''); 3) Hedersmedalj for konst och vetenskap
resp för nit och snille ("de Ere-rnedaille voor Kunst en Wetenschap" en
". . . voor Voortvarendheid en Vernuft"); 4) Kronorden ("de Kroonorde"), NedKrO, såsom utmärkelse för
utlänningar för särskilda förtjänster
gentemot det nederländska statsöverhuvudet eller konungahuset. Konungen
(d rottningen) är ordens stormästare
och f6rläning, som sker i hovprotokoll
och ej liksom betr de nederländska
statsordnarna i konselj, är helt och
hållet monarkens prerogativ. Stormästaren utnämner, enligt 1969 års
stadgar, kansler, vicekansler och registrator, varjämte ett särskilt kapitel
på fem ledamöter äger pröva ärenden
om utesl utning ur orden.
Orden har haft inalles aderton värdigheter:
l Storkors Ordenstecken (134) i
axelband samt kraschan (135), vilka bibehållits för Husorden; för
Kronorden vitemaljerat ordens172

tecken samt kraschan (motsv 136)
med vitemaljerad ram .
2 Storofficer: Ordenstecken (134) i
haJsband samt kraschan (136); sedan 1969 endast Kronorden såsom
"Groot Erekruis rnet plaque" (stora förtjänstkorset med krascha.n)
med vitemaljerade insignier, ordenstecknet av dam buret i bandrosett .
3 Hedersmedalj för konst och vetenskap (till 1969: i guld): Guldmedalj i halsband, av damer i bandrosett invid axeln.
4 Hedersmedalj för nit och snille
(1908-1969: i guld): Guldmedalj
i halsband, av darner i bandrosett
invid axeln.
5 Kommendör (sedan 1969: "Groot
Erekruis;' stora hederskorset):
Ordenstecken (134) i halsband, sedan 1969 av dam i bandrosett och
Kronordens ordenstecken vitemaljerat.
6 Officer: Ordenstecken (137) såsom bröstkort utan band, sedan
1969 fOr Husorden ("Erekruis;·
hederskors), ehuru mindre och för
damer i bandrosett; för Kronordens "Erekruis met rozet" (ltederskors med bouton) bröstband
med bouton resp bandrosett.
7 t Hedersmedalj for konst och vetenskap i silver (avskaffad 1969):
Silvermedalj i halsband, av darner
i bandrosett invid axeln.
8 t Hedersmedalj f/Jr nit och snille i
silver (1908 -1969) : Silvermedalj i
halsband, av darner i bandrosett
invid axeln.
9 Riddare av J: a klassen (19051908: "riddare"): Mindre ordenstecken i bröstband; sedan 1969 endast Trohets- och förtjänstordens
blåemaljerade guldkors (Het krui s
van Trouw en Verdienstein goud"),
av darner i bandrosett.
9a Riddare ("Erekruis"), inom Kronorden: Mindre ordenstecken av
vitemaljerat guld i bröstband utan
bouton resp bandrosett.
10 t Ledamot ("Eredame"; avskaffad 1969), som var reserverad för
damer och vartill bars litet riddartecken av l:a klassen i bandrosett.
Il Riddare av 2:a klassen (införd
1908): Mindre ordenstecken av
emaljerat silver i bröstband; sedan

Officerskors av äldre modell (62x5/ mm).
Ur: Grof Klenau oHG, Manchen , [Kata·
log/ 109. Auktion, Orden + Ehrenzeiclzen,
21. Juni 1975, nr 6443 (te.xt nr 6446).

1969 endast biaemaljerat ordenstecken för Trohets- och förtjänstordens silverkors ("Het kruis van
Trouw en Verdienste in zilver"),
av damer i bandrosett.

t Hedersmedalj för nit och snille i
brons (1908- 1969): Bronsmedalj
i halsband, av damer i bandrosett
invid axeln.
13 t Förtjänstkors i guld (avskaflat
1969): Mindre ordenstecken av
oemaljerat guld i bröstband, av
damer ett litet dy likt ordenstecken
i bandrosett.
14 t Förtjänstkors i silver (avskaffat
1969): Mindre ordenstecken (138)
av oemaljerat silver i bröstband,
av damer ett litet dylikt ordenstecken i bandrosett.
15 Hedersmedalj i guld, ingår sedan
1969 i Kronorden: Guldmedalj
(139) i bröst band, av damer i bandrosett.
16 t Livräddningsmedalj ("Medaille
voor Moed en Zelfopoffering";
1908- 1969, men aldrig utdelad):
Oval silvermedalj i bröstband.
17 - 18 Hedersmedalj i silver resp
brons, sedan 1969 ingående i Kron orden: Silver- resp bronsmedalj i
bröstband, av darner i band rosett.
Ledamot (damer erhöllo ej före 1969
års reform egentliga ordensgrader)
och livräddningsmedalj stodo utanfOr ordens rangordning, medaljer för
konst och vetenskap resp for nit och
snille hade enligt de ursprungliga stadgarna samma rang som föregående ordensgrad. Korset fOr trohet och förtjänst i guld resp silver förlänas för 40
12

resp 25 (ursprungligen 20) års hovtjänst.
Ordenstecknet (134. 137) är sedan
1908 ett rödemaljerat latinskt kors av
guld. för riddare av 2:a klas~en av
silver. med utsvängda armar och med
en krans av apelsinblad ("oranjcbladen") av guld resp silver i korsvinklarna. Förtjän tkorset (138) var av samma storlek som riddartecknet men
saknade emalj. officerstecknet (137)
av en mellanstorlek mellan kommendörs- och riddartecknen. Ledamotstecken och förtjänstkors för damer
voro mindre men eljest av samma utförande. Åtsidans mittglob visar clt
blå- resp oemaljerat jägarhorn. furstendömet Oraniens sköldemärke. med
omskriften JE MAINTIENDRAI {Jag
skall upprätthålla) i röd- resp oemaljerad ram. På frånsidans miltglob synes elt krönt "W" (Wilhelmina) i mattfdrgyllt resp silverfälL Det ursprungliga ordenstecknet från 1905 var ett
förgyllt avrundat latinskt ko~ med
rödemaljerade bårder och i korsmitten belagt med en 5-sidig sköld med
Oranien-vapnet och valspråket i clt
devisband i korsvinklarna; frånsidan
visade en krönt "W:' - Det ovan beskrivna ordenstecknet bibehölls 1969
för Husorden, ehuru blott i två storlekar: den större för storkors- och kommendörstecknet (134), den mindre för
officerstecknet (motsv 134 men mindre): sistnämnda storlek ha även övriga
avdelningars ordenstecken i bröstband. Ordenstecknet för Trohets - och
fortjänstorden är av blåemaljenat guld
resp silver med minglob av guld, men
eljest identiskt med Husordens:
omskriften JE MAINTIENDRAI står
dock i en blåemaljerad ram. Ordenstecknet fo r Kronorden är däremot av
vitemaljerat guld med vitcmalje.rad
ram. medan frånsidemittglobcn v1sar
en kunglig krona.
Hedersmedaljen for konst och retenskap (införd 1905) resp för nit och
snille (införd 1908) präglas i en storlek emellan 14:c och 15:c (50 mm)
och visar på åtsidan stiftarinnans bild:
fOrlänas sedan 1969 endast i guld.
Frånsidan bär furstendömet Oraniens
vapen med överskriften "JE MAIN·
TIENDRAI" och underskriften VOOR
KUNST EN WETENSCHAP (För konst
och vetenskap) resp VOOR VOORTV,\·
RENHEID EN VERNUFT (För nit och
snille) . - Hedersmedaljen (139) sedan 1969 Kronordens hedersmedalj
- präglas i 7:e storleken (30 mm) oc!1
visar på åtsidan furstendömet Oram-

ens vapensköld med överskriften JF.
MAtNTIENDR,\1över ett par korslagda
orangckv istar. På frånsidan synes en
krönt "W" med överskriften VOOR
VERDIENSTE (För förtjänst) omgiven
av en orangekvist. - livräddningsmedaljen (infOrd 1908 och avskaff~d
1969). som bion präglades 1 malt Silver. visade på åtsidan en cordenstecken
med omskriften \'OOR ~IOED EN ZELF·
OPOFFERING (För mod och självuppoffring), på frånsidan en krönt " W"
med omskriften JE MAINTIENDRAI.
Storkorskrascluuu:rr (135) är en
s-uddig och storofficerskraschanen
(136) en ~-uddig silvcrstjärna. De äro
belagda med ordenstecknets mittglob
med ordensdevisen JEMAlNTIENORM
i guld. Förstnämnda kraschan (~1ed
rödemaljerad mittglobsram) har bibehållits för Husorden. medan Kronordem kraschan är den 4-uddiga silverstjiirnan med vitemaljerad mittglobsram.

Kronordtms bond m/1969 (jirln f' a M W

Milre/z & Sons Ejif, KlJpenlumm).

Orrlens/Jand: Orangegult, får Kronorden med kantr'iindcr i nederHindska
nagga ns färger, riitt - vill - blått, med
den blåa randen innerst.
Samtliga ordensinsignier återläm:
nas efter innehav-arens död. dock CJ
förtjänstkors och hedersmedalj , som
iiven biiras efter befordran till högre
ordensgrad. Reformen berör ej tidigare förvärvade utmärkelser. Befordran
kan endast ske minst tre (till 1969: en)
:\r efter föregående utnämning inom
Husorden, vars "hedcrskors" iir för·
sta utmärkelse mr nederländska un·
de~åtar.

• 1 regel f<irlänas vid SI3L~besök nu me~ de
nederländska stat~ordnarna. d v s rcgermgcn~ u1rnärkelser. men grader inom Kronorden endast till konungahusens medlemmar. presidentgemåter och sådana utländska hovfunktioniircr som gjon det neder·
liimbka majesliilet personliga tj änster (se
telex nr 870513 -902 till UD/protokollet
från 36737 PNE NL).

lkrgkrisrallmedaljong ö1•er lamgfl'l'e Karl
1 m·ll<•ssen·Kassel. Foto: Nils Ll1gergren
IIJ73. Skala J:/.

En klenod från
Fredrik l :s dagar
År 1828 avlämnades en rad hi~toriska
föremål till statens samlingar och till
den person som vårdade dem - Johan
Gustaf Liljegren, Sveriges riksantikvarie. Föremålen kom närmast från
Kungl Räntekarnrnaren som hade inventerat bl a samlingarna ute på Drottningholm. Mer konstnärliga fOrcmål
(t ex konsthantverk) gick till Kong!
Muscum (här var Fredrik Samuel
Silfvcrstolpe chel).
Bland alla dessa föremål som fick
nya hem finns ett porträtt av lantgreve
Karl I av Hessen-Kasse!. Ponriittct är
ut fort i bergkristalt med hög relief och
monterat i guld. Den ovala bröstbilden är 4,1 cm hög. Enligt uppgift är
denna lilla klenod tillverkad 1714.
Lantgreven Karl l av HessenKasse! var far till sedermera Fredrik l
av Sverige. Karl föddes 3 augusti 1654
i Kasse!. År 1670 efterträdde han sin
bror Vilhelm VII som lantgre\c. Han
var en aktiv deltagare i krigen mot
Frankrike. Under Stora nordiska kriget sökte han. med ringa framgång,
medla mellan Karl XO och Fredrik l
av Preussen.
Tillsammans med sin gemål , Maria
Amalia av Kurland, hade han 15 barn,
bland vilka märkes Fredrik l.
Trolil!en kom den lilla medaljongen
av beri'kristall till Sverige tillsammans med Fredrik av Hessen. l och
med att Fredrik stannade !.:var i Sverige blev även medaljongen kv-ar. Idag
finns medaljongen över Karl av Hessen-Kasse! i Kungl Myntkabinettet.
lan Wiselm
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sedelutgivning av köpmän i Jönköping
Av Magnus Widell
Under 1760-talets starka inflation fOrsvann praktiskt taget allt metallmynt,
även de minsta kopparmynten, ur den
allmänna rörelsen. Deras värde som
metall hade stigit över värdet som
mynt. Därigenom uppstod en stor
brist på v'.ixelmynt, eftersom skiljemynten av koppar blev begärliga och
försvann.
För an klara sig ur denna besvärliga
situation valde många köpmän. huvudsakligen i Skåne, BlelUnge. Halland och Småland, an utge egna småsedlar. De utfärdade nämligen anvisningar på mycket små belopp, "i brist
af lös mynt"', som det heter i en sådan
anvisning. Valw er var den samtida benämningen på detta slags anvisningar.
Beloppen var inte stora, högst 24 öre
silvermynt. Denna valör är dock
ovanlig och oftast rör det sig om 4. 8.
12 och 16 öre silvermynt fOr valuterna.
Det är förklarligt au det just var handlare. som ställde ut sådana val uter. De
fick ju i sin dagliga gärning erfara olägenheter genom bristen på växelmynt.
Många gånger var kanske detta det enda tillämpbara för att kontrahenterna
skulle "komma isär" vid växling.
Från Jönköping känner vi till två
personer, som utfårdat sådana valuter.
Båda var handelsmän och deras namn
var Lars Lindqvist respel..:tive Gabriel
Tobies Gabrielsson (Gabriel Tobies
dy).

Lars Lindqvist
Lars Lindqvist föddes i Jönköping,
Kristina församling, år 1733. Enligt
födelse- och dopboken är dopdatum
den 21 oktober, men möjligen är födelsedagen densamma. Lindqvist ingick äktenskap med Rebecka Tobies,
fUdd 1738 o<.:h doller till karduansmakaren mäster Gabriel Tobies. l äktenskapet föddes tre söner, Gabriel 1762,
Lorentz 1763 och Fredrich 1765.
Lars Lindqvist ägnade sig åt handel
och bland annat ägde han stora delar
av Kålgårdsområdet. l lönköpings
historia nämns hans namn bland annat
vid kontroll av stadens räkenskaper.
Enligt stadens privilegier skulle räkenskaperna för det gångna året avlämnas åtta dagar fdre Valborgsmässan. Det förekom dock ofta att det
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gick år utan att några r'.ikenskapcr avlämnades. Men 1769 års räkenskaper
hade handelsmannen Lars Lindqvist
godvilligt åtagit sig att revidera.
Med anledning av konung Adolf
Fredriks död sammankallades riksdagen åter till juni 1771 . Valet till denna
riksdag, som för lönköpings del förrättades den 13 april, blev en stormig
tillställning i staden. Man blev ej ense
om att allmä nt rösta med slutna valsedlar, varför det blev så att somliga
röstade med slutna valsedlar och andm muntligen inför protokollfåraren.
Misstroendet mot magistraten tog sig
nu det uttrycket. att manufakturisten
och glasmästaren Anders Nordström
samt guldsmeden Lars Bjugg anhöll
att borgerskapet skulle fä ha deputerade inne hos själva magistraten från valets början till dess slut. Dessa skulle
få fora anteckningar och tillse att valet
tillgick ordentligt. Efter en hård debatt utsågs slutligen Bjugg och handelsmannen Lars Lindqvist till deputerade.
Natten mellan den 23 och 24 november 1785 utbröt en stor brand i
Jönköping. Nästan hela Torgkvanerct
eldhlirjades och rådhuset blev till stor
del f6rstön . Något återuppbyggande
under den kalla årstiden skulle ej kunna komma ifråga. Stadens äldste och
magistrnten beslöt att göra ett provisoriskt tak och med briider spiku igen
fi:insteröppningarna samt att lugu
skorstenarna så att eldning skulle kunna ske i rådhuset. Arbetet med taket

och fönstren åtog sig vid entreprenadauktionen den 19 december handelsmannen Lars Lindqvist. Arbetet skulle vara fullgjon fOre januari månads
utgång. Det visade sig emellenid att
arbetet ej var så lätt som man tänkt
och reparationen var inte klar förrän i
mars 1786.

Lindqvists sedelutgivning
År 1764 utgav Lars Lindqvist sedlar,
eller. som de kallades. valuter. Valören var 4 öre silvermynt (s: mt). Den
tryckta texten är:
..Jönköping den .... 1764. Af underteknact inlöses denna Sedel på Fyra
öre S: mt. Enär innehafwaren har så
månge som swarar emot en Ba neo sedel. Säger 4 öre S:mt."'
För hand är bl a ifyllt dag, månad
samt att Lindqvist med sin namnteckning undenecknade sedeln. Längst
ned till vänster återfinns en vitstämpeL Denna består av initialerna LL
krönt ovanfOr med en "friherrlig"
kro na. Till höger i vitstämpeln ett på
bakbenen stående lejon visande vänster profil. Vitstämpiens v'.instm sida
visar ett biadornament. Lindqvists sedel har storleken 93 x 62 m m och
numreringen är ej siffror utan bokstäver.
Lars Lindqvist var bosatt i Viistra
kvarteret nr 7 fr o m 1760 och fram till
sin död dcn24 februari 1788. l boupp·

teckningen är denna en av tolv upptagna fastigheter. Västra k-varteret nr 7
köpte Lars Lindqvist (enligt köpebrevet 3 april 1760) av Brita Christina
Dam och Sven Swedman för 2 874 daler silvermynt. Senare finns angivet
att Matilda Lindqvist ärver efter brodern Lars Lindqvist denna fastighet.
Löjtnanten B O Carlberg köper år 1814
fastigheten av Matilda Lindqvist för
3.000 riksdaler.

Gabriel Tobies
Gabrielsson
I Jönköping, Kristina fOrsamling,
bodde under senare delen av 1700-talet en handelsman vid namn Gabriel
Tobies. Han var född den 16 januari
1736 och hans fader hade samma
namn. Fadern var kard uansmakaren
mäster Gabriel Tobies, sedemera även
rådman i staden. Gabriel Tobies Gabrielssons namn återges även som Gabriel Tobies d y. Liksom sin svåger,
Lars Li ndqvist, var även Gabriel
Tobies d y handelsman och han utgav
också valuter. Sedlar utgivna av Gabriel Tobies d y är kända i valören 8 öre
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s: mt och med årtalet 1766. Linnelärjungen och sedernem Gött ingenprofessorn Johann Bcckmann berättar i
s in reseskildring "Schwedische Reise, in den j ah ren 1765- 1766" om en
dylik privatsedel utstiilld av en köpman Gabriel Tobies Grön i Jönköping.
Namnet måste emellertid läsas
Gabriel Tobias Gabrielsson. Beckmann ange r i reseskildringen att han
tisdagen den 24 juni 1766 besökte Jönköping (midsommar 1766). I texten
återger han också:
"Emedan det nu är sällsynt med skiljemynt eller kontanta pengar nere i
denna landsdel, och folket med banksedlar inte al ltid kunde komma överens. så har ansedda köpmän i städerna
utgivit sedlar på mindre värden, som
de i alla tider åter inväxla mot banksedlar. Dessa små tryckta sedlar används bara i köpmännens gran nskap
och kallas valuter. Här är innehållet i
e n sådan valute: N.C.L. HO. Jonko·
ping d . 5. April 1766. denna Sedel på
(åtta) öre S.mt. inlöses af undertecknad när lnnehafwaren har så många
som swaras emot en banco Transport
Sedel. Sägcr [?l 8. [?l öre S.mt. Gabriel Tobias Grön (köpmannens s igill i
tryck)".

Den tryckta texten på Tobies sedel
är:
"Jönkiöping d. 176.. Denna Sedel på
[åtta[ öre S.mt. Inlöses af underteknad, enär Innehafwaren har så många
som swarar emot en Banco Transport
Sedel. Säger 8 öre S.mt".
I sedelns nedre vänstra del återfinns
ett sigilltryck i svart där man kan läsa
initialbokstäverna Gr i ett "hjärtformat" ornament. G och T upprepas
upptill. Dag, månad och sista årtalssiffran på setleln är ifylld för hand.
Längst upp No + bokstäver. Kungliga
Myntkabinettets exemplar av denna
sedel är numrerad "No CMGG".
Numreringen är ifylld för hand liksom
Tobies nanlllunderskrift. I Nordisk
Numismatisk Årsskrift 1970, där denna sedel presenteras, anger kännaren
av l önköpings tryckerihistoria, överste Sven AJmqvist, att tecknen fOr zodiakbilderna, lejonet och vågen, på
ömse sidor om valörsiffran , är hämtade ur jönköpingstryckeriets typfOrråd.
Tryckeriet innehades vid sedelns utfårdande av boktryckaren Israel
Faleks änka. Detta tryckeri tryckte bl a
almanackor. Det är ur detta typförråd,
som zodiakbilderna är hämtade. Under denna tidsepok var detta det enda

'

'

Sedelwgin•n lll' Gabriel Tobies Gabrie/ssc)ll. 1766. 8 öre s. m. Den tJr daterrzd l april 1766 och har nummer: CMGG.
Tillhör Kungl M)7llkabinetlel. Foto N Lage'liren. ATA. Förstorad.
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tryckeriet i Jönköping. Därför är det
troligt att även Lars Lindqvists valuter
(sedlar) har tryckts här. Tobies sedel
har formatet 88X58 m m och nummerbeteckningen består av bokstäver.
Lindqvist angav på sina valuter:
" inlöses denna sedel, enär innehafwaren har så månge som swarar emot en
Banco Sedel" (sedel utgiven av Rikets
Ständers Wäxel Bank = Riksbanken) .
Tobies d y angav på sina valute r att de
"inlöses af undertecknad, enär Innehafwaren har så många som swarar
emot en Banco Transport Sedel". De
flesta handlare som utgav val uter hade
en text med denna innebörd på sina
sedlar. Den lägsta sedelvalören som
Riksens St~inders \Växel Banco (Riksbanken) utgav under denna tid var 6
daler kopparmynt. l daler silvermynt
(DSM) = 3 daler kopparmynt (DKM),
l Daler kopparmynt = 32 öre km. l D
SM = 4 mark s m = 32 öre s m. För att
få ihop till den lägsta sedelvalören som
Riksens Ständers Wäxel Banco utgav,
6 daler KM, behövdes 64 öre silvermynt. Av Lars Lindqvists 4-öres valuter krävdes således 16 stycken innan
handelsman nen växlade in dessa ··privatsedlar" och av Gabriel Tobies d y
behövdes det 8 stycken valuter.
Handelsman nen Gabriel Tobies d y
gifte sig den 24 juni 1762 i Bankeryd
med Cath Sofia Hjertstedt från Månseryd. Sofia Hjertsedt var född i Gränna 1742.
Gabriel Tobies d y var åtminstone
från och med 1766 bosatt i Kyrkak-varteret nr 32. År 1783 köper " Hofr'Jttskarnmereraren CJ Svanbeck denna
fastighet å handelsmann en Gabriel
Tobies G:sons auktion för 191 32 riksdaler specie:' Därefter är han i husförhörslängden 1790 - 1801 först antecknad på Västra kvarteret nr 23, därefter
samma kvarter nr 22. I nästa hustörhörslängd är Gabriel Tobies d y ej upptagen på sistnämnda adress. Ingen anteckning finns i längden 1790 - 1801
om att han flyttat eller avlidit. l 1797
års mantalslängd för Jönköping har han
ej påt räffats, ej heller i l önköpingsförsamlingarnas dödböcker 1796 - 1799.
Utflyttningslängden fOr Kristina församling fOr denna tid finns ej. Någon
bouppteckning efter Gabriel Tobies
dy är ej upptagen i landsarkivets personregister till Jönköpings stads bouppteckningar. Hans hustru Sofia dog
i Jönköping 1793.

176

Förbud att utge
valute r
Sommaren och hösten 1766 började
valutemas utgivning få stora ekonomiska problem för landet. Genom en
kunglig förordning den 22 oktober
1766 förbjöds utgivandet av valuter.
Dc som bröt mot detta förbud skulle
straffas som falskmyntare.
Hans Maj:t Konung Adolf Fredrik
undertecknade taljande förordning:
Kungl. Mat:ts nådige Förbud emot
The så kallade Valuter samt Kopparpoletters gångbarhet.
Gifwit Stockholm i RAd-Caromnren then 22 October 1766. Cum Gmtia & Pri vilegio S:ae R:ac Maj:tis.
Tryckt uti Kong!. Tryckeriet.
Wi Adolph Friedrich med Guds Nådc Sweriges, Göthes och Wändes konung ec, cc. cc, Arfwinge t il Norrige.
samt Hertig til Schlesswig Hallstein
ec.ec, Gjöre winerligt, huruledes Wi
med missnöje måst förnimma at i en
del Landsorter wisse enskille Personer, i stället för Contant skiljemynt,
utgifwa dels Koppar-Paletter. dels
tryckte och skrifne Sedlar, innehållande et wist öretal i Silfwermynt,
hwilka uti handel och köpenskap blifwa nyttjade. och the senare under
namn af Valuter äro gångbara.
Och som samma Koppar-Poletters
och Valu ters bruk ej allenast hindrar
thet rätta skiljemyntets Cirkulation.
utan ock medförcr twång och osäkerhet i handels- rörelsen. samt kan gifwa
anledning til allehanda bedrägeriers
utöl\vande:
Alltså och emedan thettn af private
Personer wid tagne steg. at göra sina
Poletter och Sedlar i allmänna rörel sen. likasom Rikets egit Mynt, gångbara, af Oss ingalunda kan gillas:
Ty, och uppå Riksens Ständers underdåniga tilstyrkande. är härn1cd
Wår all\varliga Nådiga Wilja och Påbud, at sådane Poletter och Valute r hädanefter ej måge utgif\vas. wid thet
straff, som uti Allmänna Lagen å falsk
Myntning är stBdgadt, och at the nu
ute löpande, af hwad beskaffenhet the
måge wara, ofelbart skola innom then
fårsta Maji nästkommande år wara
inlöste ; Fahlu-Bergslags- Poletter af
Koppar dock härifrån undantagne.
hwilka ta hädanefter. som hittills, blifwa tillåtne, at nyttjas inom Stora Koppar-Bergs-L än, på sätt , som therom
tilförne är förordnadt. Thet alle, som
wederbör, hafwa at ställa sig til under-

dånig eftcrlefnad. Til yttermera wisso
hafwa Wi thett.a med Egen Hand underskrifwit. och med Wårt Kong!. Sigill bekriifta låtit.
Stockholm i RAd-Camrnaren then
Il. October. 1766. Adolph Friedrich,
P. F. v Hegardt.
Med denna förordning framkom att
utställarna blev ålagda att lösa in alla
utelöpa nde valutcr före den l maj
1767. Av vad vi kan se idag, så upphörde i stort sett utgivandet av valuter i
och med denna forordning. l fOrordninge n anges att sådana valuter " hädanefter ej måge utgifwas. wid thet
straff, som uti Allmänna Lager å falsk
Myntning är stadgad t .. :·.
I den finstilta straff- och belöni ngssatsen på Sveriges Rikes Ständcrs
Banco Sedlar från denna period återges att: "Den som denne sedel efterapar skall ward a hängd ....". Valuterna
var visserligen inga efterapninga r.
men utgivningen medförde minst flera års straffarbete vid någon fästning.
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Årsmötet 1988
Svenska Numismatiska Föreningens
medlemmar och inbjudna gäster samlades lördagen den 14 maj på hotell
Witt i Kalmar - staden bakom den
gamla vallen, som min farfar prosten
brukade säga. Ordföranden i Kalmar
Myntklubb, advokat Harald Dahl,
hälsade de närvarande välkomna å
Kalmar- klubbens vägnar, som fått
fortroendet att arrangera mötet.
Från f<irhandlingarna, som leddes
av Föreningens ordförande, Göran
Bergenstråhle med Torbjörn Sundquist som sekreterare. kan noteras:
sedan föregående årsmöte hade 17
medlemmar avlidit. bl a Carl Jedvard
Bonde på Ericsbergs slott , som hyser
en fantastisk myntsamling.
Sittande ordforanden framf<irde en
önskan om avgång. Ny ordförande
blev Torbjörn Sundquist - styrelsens
utseende i övrigt framgår av årsmötesprotokollet (se SNT:s föregående
nummer).
Föreningens guldnål fcir 40-årigt
hedersamt medlemskap tilldelades
Bertel Tingström och Bertil Svenselius.
Torbjörn Sundquist harangerade
avgående Göran Bergenstråhle, som
blev ordinarie styrelseledamot och
tillika ordförande på årsmötet i Uppsala 1978. Han har således suttit ett decennium - endast fyra ordföranden
har suttit längre! Föreningens ekonomi har under denna tid avsevärt stabiliserats, vilket möjliggjort en ökad aktivitet på flera områden. Tre nummer
i den traditionsrika serien Numismatiska Meddelanden, alltsedan 1873,
tre Smärre Skrifter samt foreningstidningens årliga s-nummerserie har
tillfört oss en myckenhet numismatisk
kunskap. Därtill har Föreningen
framträtt med 2 medaljer och 5 jetonger, egna utställningar samt deltagande i andras. Detta och annat har
åstadkommits under Görans ordforandetid. Som bevis för Föreningens
tacksamhet och uppskattning har styrelsen beslutat kalla honom till korresponderande ledamot, vilket alltså
manifesterddes vid årsmötet. Göran
framf<irde sitt tack och framhöll att
han hade många glada minnen från sin
ordforandetid.
Ordförandena Peter Hammerich,
Danmark och Eero Helme, Finland,
hälsade från respektive föreningar.
Efter inlägg av Sten Törngren angående referenslitteratur, Gunnar Sund-

Från SNF:s tlrsmiJre:
Fr v Rolf Sjöberg. Anders Frösell, Robe11 Fe/rh. Foro M Greijer.

berg angående nya guldmyntet, Ulf
Nordlind angående årsmötesjetongen
och Lars O Lagerqvist , som saluterade Göran och Föreningen, fOrklarades
årsmötet avslutat.
Därefter gav Göran Bergenstråhle
en intressant och faktaspäckad information om Kalmar. Trakten omtalas
redan år 1027, då norske kung Olof
Haraidsson efter en hiirfård i Östersjön lade till vid Kahnarnas näs. Platsen betecknas som köpstad av Snorre
i början av 1100-talet. - I slutet av
detta århundrade anläggs en kastal
därstädes. Redan på 1200-talet torde
den borg ha uppf<irts, som blev kärnan
till det kommande, praktfulla Vasaslottet. Kalmars sigill är nordens äldsta stadssigilL I juni 1397 kröntes Erik
av Pomrnern till unionskonung över
de tre nordiska rikena. Christian Il: s
amiral, Sören Norby, intog slottet år
1520, men redan 1523 återtogs Kalmar
av Gustav Vasas folk. År 1647 härjades Kalmar fullständigt av vådeld.
Året därpå utstakades den nya staden
- ledare för nyetableringen var Lars
Kagg, därav namnet Kaggensgatan.
Slott.et förföll under 1600-talets slutdelar användes till bränneri och fängelse. Restaurering skedde under slutet
av 1800-talet. I Kalmar fanns ett
mynthus redan i slutet av 1200-talet som bekant slogs under Gustav Il

Adolf 1- och 2-ören där åren
1623-27.
Efter Görans anf<irande berättade
Lars O Lagerqvist om det fantastiska
fyndet av guldmynt som gjorts i samband med utforskningen av vraket efter regalskeppet Kronan. Han började
emellertid med att påminna om den
gamla ramsan l mark = 8 öre = 24
örtugar = 192 penningar samt att den
gamla silverdalern efter 1604 benämns riksdaler.
Sveriges genom tiderna största
guldmyntskatt utgjorde någon slags
privat skeppskassa, troligen amiralens. och bestod av både svenska och
utländska guldmynt. Magnifikast är
väl JO dukater eller portugalösen från
1606. Där finns även Sveriges första
dukat, från 1654, ytterst sällsynt, samt
en rad dukater från Carl Xl: år 1666,
1670, 1673, 1675 och ett fyrtiotal från
år 1676 - förlisningsåret. Framförallt
dessa senare mynt är av högsta kvalitet
- de kan ju i princip ha varit just levererade från myntverket i Stockholm. Men även utländska mynt finns
i skatten. Dukater från Reva! och
Stralsund, då "svenska städer", danska från Fredrik Ili och Christian V,
tyska från Brandenburg, Preussen,
Hamburg, Köl n, Mainz. Vidare franska, polska, spanska m fl.
Eft.e r Lars' lärorika introduktion
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Åfsmötesmiddagen. Fr v Carl-Axel Lindblom, Bertil E/owson, Guwrar Hassler, Kerstin Bergensm'Jhle, Lars O Lagerqvist. Foto M Greijer.
begav vi oss till länsmuseet, inrymt i
staden Fremantle i Västaustralicn, där
ringmur finns rekonstn1erade järnålgamla Kalmar Ångkvarn, etablerad
intressanta vrakdelar visas, liksom
dershus, som visar hur man bodde för
1847 och på sin tid en av Nordens
stora "partier" spanska piastrar. Visst
1500 år sedan eller så.
stö rsta. Här besåg vi vad marinarkeokände man till Anders och hans senaCa 25 000 föremål påtr'.iffades vid
logerna fått upp från regalskeppet
ste fynd: Kronan.
utgr'.ivningarna - enkla vardagsföreKronan, som exploderade och sjönk i
Kalmar länsmuseum visar föremål och konstnärliga smycken och
sjöslaget med den dansk -holländska
dömligt ett bildspel som låter besökavapen och även mynt. Ett representaflottan den l juni 1676.
ren uppleva sjöslaget och på en stortivt urval kan beses i ett muscum
bildsvideo följer man med arkeoloAv skeppets 84 man överlevde eninnanför ringmuren.
gerna i deras påfrestande arbete. Man
dast 42. Befälhavande amiralen friVid Ölandsbesöket fick vi även stifherre Lo rentz Creutz omkom - hans ser även en mängd fynd utställda : kata bekantskap med arontorpsroscn,
vapenring har hittats av dykarna, vil- noner, tallrikar och krus, kistor,
våradonis (Adonis vernal is) , en praktsmycken, strumpor och skor, och
ket ger en klar identifiering.
full ranunkelväxt, som finns e ndast på
framför allt, den fantastiska guldKronan sjönk på 26 meter~. djup
Öland och Gotland. När vi med busmyntskatten, som Lars alltså presenutanför Hulterstad på östra Oland.
sen passerade Torstunda kyrka korn
t«rade i ord tidigare på dagen.
Man kunde följa sjöstriden från land,
jag att minnas mina tidiga kontakter
På k viilien följde en utmärkt årsmödit även så småningom liken efter de
med den rika öländska floran, som
omkomna flöt in. Vår fantastiska tesmiddag med en rad tal, bl a av heromfattar över 1000 arter. Som barn
rar J0rgen Steen Jensen, Hammerich
vrakforskarc. vännen Anders Franhorlrle jag med min familj i f~lrfar!:
och Helme.
zen, nybliven teknologie hedersdokprästgård och fick där mitt naturinPå söndagen styrdes fården till Eketor, lokaliserade vraket tack vare sitt
tresse.
torps järnåldersby långt ner i söder på
goda forskningsfanyg och sina goda
Ja, detta var en personlig betraktelmedarbetare. Jag besökte, inom pa- Ölands östkust. Eketorp är en av 15
se men den ger anledning att uppmana
kända fornborgar på Öland. Utgrävrentes, i höstas marinmuseet i hamntill besök på Öland inte bara med nuningar på platsen visar att Eketorp vamismatiska vänner. För oss, Förerit bebyggt i tre olika skeden från år
ningens medlemmar och gäster, finns
300 fram till 1300 e Kr. När jag för
all anledning att tacka arrangörerna
BEGÄR FÖRTECKNING
första gången besökte Eketorp kunde
for ett mångsidigt och intressant årsÖVER LITTERATUR TILL SALU
man skymta en blygsam samling övermötesprogram.
HOS SNF!
vuxna murar - i dag reser sig en stor
Dalarö i juli
SKRIV eller RING 08·667 55 98
del av den märkliga ringmuren åter på
Carl-Axel Lindblom
det öländska Alvaret. InnanfOr denna
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Innanfor ringmuren på Eketorps jänuildersby på Öland. Foro M Greijer.

Den säll.f)nta Adonis l't!malis. wlrodonis beundms på Almrer. Foro M Greijer.
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Lejonet från
Norden
Ingen svensk kung har under sin livstid - eller cfler sin död - blivit så
ofla framsliilld i bild som Gustav Il
Adolf. Orsaken till denna enorma
bild11om - i metall, gravyr, målning
etc - är dels cH ullryck för tidens
spontana hjältedyrkan, men även en
medveten handling i propagandasyfle.
Efter de uppseendeväckande segrarna
i Tyskland, som ingen till en början
v'.intade sig, spreds ryktet om denne
konung som okänd steg fram i rampljuset. Bland protestanterna i Europa
kom han som en ny frälsare. För köpmännen som handlade med dåtidens
souvenirer upplevdes nog kungen
också som gudasänd.
Få av alla bevarade bilder kan betraktas som originalponräu. Det kan
inte heller finnas många bilder som
skapatS med kungen som levande modell. TrotS att vi vet att det under
1620-talet anlände en rad utländska
konstnärer till det svenska hovet lär vi
anta att den stora massan bilder utgått
från ett litet antal förebilder. Fr:\n
dessa förebilder har en mer eller
mindre fri kopiering skett (här kan
man t ex studera tidens medaljkonst).
I Kungl. MyntkabinettetS samlingar
finns en vaxpousseri ng över Gustav Il
Adolf. Proveniensen är osäker, men
troligtvis har den funnitS i de statliga
samlingarna i flera hundm år. Den
torde vara den äldsta vaxpousseringen
i Kungl. MyntkabinettetS samlingar
(de äldsta bevarade vaxpousseringarna i Europa kommer från slutet av
1400-talet).
Vanligtvis tjänade vaxpousseringen
som en fårstudie till en planerad medalj. Det är dock osäkert om den här
behandlade bilden har någon anknytning till någon medalj - med tanke på
den detaljerade klädedräkten. som är
tlerfårgad, är det troligaste att den utgjorde konstverket i sig.
Eo formell beskrivning av vaxmodellen lyder enligt följande: Vaxpoussering i mycket hög relief mot glas,
underlagt med svart. Bröstbild, en
face, höger. Ursprungligen gul dr'.ikt
med vit spetskrage. Reliefen innesluten i en svarvad dosa av björk med glas
på framsidan. Samtida tyskt arbete.
Yttre och inre diameter 9,5 cm resp.
6,7 cm.
Det är svårt att se något s~:m "'and
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lfupcussuing lJI't!f GriS/al' // ;Ido/f. samlida I)'Skl arb~t~.
Foto: Nils Lagergrt!n 1972. ATA.

med det så omtalade lejonet från norden när man ser det här portr'.ittet av
en t1imligen fet herre. Bilden är knappast heroisk - snarast ser Gustav Il
Adolf ut som en förvånad gris. l r'.ittvisans namn bör man notera att 1600talets skönhetSideal var annat än idag.
Men visst är bilden rolig.
lan Wiselm

Nytt mimre.mrylll
AB 1\Jmba Bruk Myntverket har av
fullmäktige i Sveriges Ri ksbank li\H i
uppdrag au börja tillverka ett siirskilt
minnesmynt som skall ges ut i samband med världsmästerskapen i ishoc·
key i Stockholm våren 1989.
Minnesmyntet kommer att ges ut i
två valörer: ett guldmynt med viirdel
l 000 kr och ett silvermynt med viirdct
200 kronor.
Guldmyntet komme r att ha en vikt
på 5,8 g och silvermyntet på 27 g. Ena
sidan kommer att visa bilden av en ishockey målvakt och den andru sida n
riksvapnet Tre Kronor och valörsiffran.

.---------------"""~

GYNNA
SVENSK
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Distribtuion och fördelning av
myntet kommer i större utstriickning
iin tidigare att skötas direkt av Tumba
Bruk My ntverket. Innan formerna fiir
detta och upplagan slutligt bestiims
avser Tumba Bruk att genom direkta
överläggningar med berörda intres·
senter- inte minst inom myntsamlandet - diskutera lämpliga former. Utgångspunkten är att upplagan bör vara
begränsad för att ge mynten ett ytterligare intresse från samlarsynpunkt,
samtidigt som upplagans storlek och
dist ri butionsformen är sådan utt seriösa samlare skall ha en reell möjlighet
att fä tillgång till mynten.

Ulla Westerma rk
hedersdok tor
Ulla Westennark. fil lic och avdelningsdirektör vid Kungl Mymkabincnet har av
Humanistiska fakulteten vid Stockholms
universilet utsens till filosofie hedersdoklOr. Promotionen iigde rum den 9 september 1988 vid en högtidlighet i Stockholms
Stad~hus med ceremoni i Blå Hallen och
därpå foljandc banken i Gyllene Salen.
En händelse som ser ut som en tanke var.
au samtidigt promoverades även de w.i
doktorander som under det sistut\ret disputerat !Or doktorsexamen på avhundlingar i
numismatiska ämnen: Kenneth Jonsson
och Lennan lind.
Bakom Ulla Westermarks utnfimning till
Doctor Honoris Causa: slår de båda institutionerna for dcb Konstvetenskap. dels
Antikens kuhur- och samhällsliv. Hennes
k\'3lifikationer tör denna hedersbetygelse
är gedigna och får dc flesta av denna tidskrifts läsare välkända genom hennes artikl ar i skilda numismatiska ämnen. ~är
skilt vad gäller antikens mymhbtoria. En
Förredming ö1·er Ulla IHmemwrks hillil/s
wgima l'erk. sammanställd av Harald
Nil )On och publicerad till Ullas
60-å~>dag i NNUM nr 3. april 1987. visar
med alltydlighet både bredden och djupet
i hennes vetenskapliga produktion. som sedan dess vuxit med ynerligare en antal
nummer.
Sin licentiatexamen i konstvetenskap tog
Ulla Wcstem1ark 1958 med en :ovhanclling.
som se nare trycktes under titeln Das Bildn is des Philetairos I'Qn Pergamon. Corpus
der Miin::prägung. (Acra Unil·usitatis
Stoekholmil'llsis. Suulies in Classical
Arehaeo/ogy. /. ) Stockholm 1961. Avhandlingens konsthistoriska syfte var au skapa
en bas for ett stilstudium av den hellenistiska bildkonsten under 3:e och 2:a ~rhund
radet f Kr. Detta skedde genom en numismatisk undersökning a,· en myntcorpu~
från Pergamon, där porträttbilden av en
och samma hä rskare. Philetairo~. under en
längre period återkom på mynten. Ulla
Westermark kunde fastställa den kronologiska ordningen mellan präglingarna och
därigenom säkerställa dateringar av ett material , som hon sedan kunde jämfOra med
andra, odaterade bildkonstverk från samma epok. Resultaten av hennes arbete har
i allt väsentligt accepterats av den internationella forskningen. Metodiskt hade hon
inga föregångare. och hennes li centiatarbete framslår numera som en betydande
pionjärvcrk.
En annal stort arbete med intcrmllioncll
räckvidd är 171e Coinage of Kt111U1rina,
(utg i London 1980 tillsammans med dåvarantlc chefen fiir myntsamtlingen i British
Museum, G Kenneth Jenkins), vilket är en
monografi över myntningen från en pa sin
tid mäktig stad på Sicilien. Verket innehåller vid sidan av en grundlig och noggmnn
katalog viktiga undersökningar av datering
och stilutvcckling.

Under många dr har Ulla också anlit:IL~
~om ex pen vid forskarutbildningen i :lrnnct
Antikens kulluroch ~mhällsliv vid Stockholrn~ univcrsitctlik.wm i Upp~ la och hon
har meddelat undcrvi~ning på skilda ni-

''åer i deua ämne. Hennes kortfallade och
mycket lina Ö\'Crsik t Om grekiska 111)711
(Stockholm 1975) har använ~ i unh·crsitctsundervisningen men är M!dan flera år
utsåld.
Ulla We.\ tcrmark blev 1979 mu~ci 
dircklOr och chef fdr Kungl Myntkabinettet. en tjänst som innebär stor admini~tm
tiv arbetsbörda. Främsta anledningen till
att hon 1983 lämnade denna befallning får
au återgå till tjäll\ten som l :c antikv;1rie
var. aH hon önskade ta mer tid. deb liir
KMK :s egna samlingar. forskning och dels
fOr det stora samlingsverk. som •yftar till
att kritiskt publicera hela det kilnda beståndet av antika grekiska mynt. Sylloge Nummorum Gmeromm. Fö r detta har Ulla
Westermark från begynnelsen fungerat
som ~vcnsk utgiv;1re och hiniils f!irdig)tiilh
tre volymer. 1974. 1916. 1980 v;~ruv den
fårsta omfattar Kung Gustaf VI Adolf~ och
Fred f-orbats samlingar. dc två andra en del
av Kungl Myntkabinettets: en Giirdc t(irc-

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖJ>ER • SÄL.JER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEOAWER

ligger i manuskript. Sedan 1986 !ir hon på
uppdmg av Commission lnternationale de
Numismatiquc ledare får hela det internationella arbetetmed detta publikationsprojekt. vilket speglar den uppskattning hennes person och kapacitet röner inom fackkrcL\ar världen över.
Ulla West.ermark är stillsam och an'pråkslös i hela sin framtoning: hon for
sallan talan i egen snk men törsöker väl
hä\'da det ämne och den museiinstitution
som hon IOreu"Jdcr. Vänner och kullcgcr,
alla gliidcr vi oss :\t den hedersbetygelse
~om nu kommit Ulla till del och ä\·cn riktar
lju~et Ö\ er numismatiken som vetenskap.
Sedan 1987 kan Kungl Myntkabinenet
med hjiilp av anslng från Sven S\cns)ons
stiftelse ge Ulla Westermark partiell tjänstebefrielse under tre månader v-Jrje år, vilket erbjuder en vJikonunen möjlighet till
mer oMörd forskning. För tillfållet arbetar
hon bl n med an slutfcir.1 det manu~kript fOr
Cll verk om hcllcnistisku mynt som den
alltfilr tidigt bortgångne Köpenha mnskollegan Ono Morkliolm lämnade efter
sig.
Elsa Undberger

SPECIE
M YNTHAND EL HB
Köper och säljer
Mynt • Scdlnr • Medaljer

Spec. ud/ar
Betniar b m for sedlar före 1930

Spec. Å'!dre svenska koppamry/11.
Sed/ar ftJre 1900.
Kommissionslip pdrag - Auktioner.

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM
Tel 08 - Il 08 07

Storgatan 19. Box 69
574 OJ VETLANDA
Tel 0383- 153 OJ
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Numismatisk frågesport
vid SNF:s julfest onsdagen den 9 december
1987
1. Hoppet. det sista av nödmynten.

~

utgavs 1719. Bakom personen på
frånsidan finns ett föremål. Vilket?
l. Ett ankare
X. En hammare
2. En sköld

d
>1

..;;
-~

i_

2. Hadrianus, romersk kejsare 117 138, hade en vacker yngling som
gunstling. Hadrianus lät slå ~åde
medaljer och mynt med ynglingens porträtt. En 112 drachm slagen
i Alexandria ses nedan.
Vad hette denne gunstling?
l. Antinous
X. Antonius
2. Actrianus

_

N)YI

_

l 000-kr. frumidmz.

6. Snart kommer l 000- kronorssedlama i den nya sedelserien som
började med 500-kronorssedeln
1985. Vilken regent kommer att
pryda åtsidan på l 000 kr?
1. Gustav Vasa
X. Gustav Il Adolf
2. Fredrik l

aoroo
7. Under senare tid hartvå stora fynd
av plåtmynt gjorts utanför Norden.
Var?
l. l Thrkiet och Israel
X. l Pakistan och Zambia
2. I Indien och Sydafrika
8. Hur många myntorter är kiinda i

nuvarande Sverige och Finland (då
det var en del av Sverige)?
l. 25
x. 30
2. 35

9. Enligt bibeln förrådde Judas Jesus
för 30 silverpenningar. Vilken typ
av mynt var det sannolikt?
l. dirhem
X. dinar
2. tetmdrJchm
3. Karl XI är den svenske regent som
har störst antal varianter av portr'.itt
på sina mynt. Hur gammal blev
Karl XI?
l. 31 år
X. 41 år
2. 51 år
4. 7-dukaten är så vitt jag vet unik
både till årtal. valör och myntort
inom den svenska myntse rien (besittningsmynten inräknade).
Var är detta rara mynt slaget?
l. Riga
X. Reva!
2. Stralsund
5. Under slutet av Karl XII :s regerinosperiod utgav upphandlingsdeputationen under ledning av baron Görtz så kallade myntsedlar
1716 - 17 i olika valörer. Vilka?
l. 5 och 10 daler silvermynt
X. 5, 10 och 25 daler silvemlynt
2. 5. 10, 25 och 100 daler silvermynt
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10. Närblev 5- och 25-öringarnaogiltiga som betalni ngsmedel i Sverige'!
l. l juli 1984
X. l juli 1985
2. l juli 1986

Kung l Myntkabinettet
Utställn ingar:
Ingång Narvavägen
(hörnet Linnegatan) 2 tr, Slackholm
Tillfälliga utsllillningar:
" Ur dolda gömmo r"
förlängd till årets slut .
" Medaljer från Austral ien''
30 sept-6 nov.
"Antika mynt med andra ögon"
visas under okt-no v på Historiska
museet i Göteborg.
Ring i övrigt telefon 08· 783 94 00
för programinformalion.
Museer:
Tisdag - söndag 11 - 16
Måndag stängt
Besöks tid: tisdag 13-16
ingång Narvavägen
Besöksadress
(efter överenskommelse om tid
per telefon): Storgatan 41
Postadress:
Box 5405. 114 84 Stockholm
Tel : 08-783 94 00

11. När svenska medeltidsmynt skall
bestämmas hänvisas nästan alltid
till LL nr så och så. LL står som
bekant för Lars O Lagerqvist:
"Svenska mynt under vikingatid
och medeltid samt gotländska
mynt". När korn den boken ut?
l. 1970
X. 1972
2. 1974
12. Till 300-årsminnet av Gustav Il
Adolfs död gjorde en i Sverige
vcrksan1 konstnär en svit medaljer
om 24st. allagjutna. Vem vardenne konstnär?
l. Eugen Erhardt
X. Sven Kulle
2. Leo Holmgren
13. På våra mjölkl'aket från Arla finns
då och då notiser i olika ämnen.

Här nedan ses ett exempel från år
1987 med numismatisk anknytning. I notisen finns ett uppenbart
sakfel. Vilket?

BONDEHISTORIA l SVERIG E

Bad för fruntimmer och aktiebrev
I Kungl Myntkabinettets rikhaltiga
samling av historiska värdepapper
finns ett par tidiga aktiebrev med anknytning till kvinnlig simmning och
bad.
Det fOrsta av dessa aktiebrev är
Stockho/ms Fnmtimmers- Badillriillllingar, nr 39, utgiven i Stockholm 8

juni 1849. Undertecknare är C.G. Mineur. Det andm aktiebrevet är Fruiltimmers Sim- och Badillrtitltlillgen vid
Skeppsholme11, nr 194, utgiven i

De första skatterna
NAr kungen under Aldre medeltid besökte sina gårdarkom bönderna med
egna bidrag till hans uppehl!lle. Det
kallades gl!stning. En annan skyldighet var ledungen. Bönderna skulle
utrusta cx:h bemanna skeppen n1!r
kungen gav sig ut på krigiska sjöf11r·
der. Det var sAkert tunga plikter. men
de drabbade inte regelm1!ssigt. På
120<Halet förvandlades de hl! r till f ålliga skyldigheterna till årliga, stående
skatter. Införandet av stående skatter
var en av de mest revolutionerande
förAndringarna i Sverige under medel·
tiden. skatterna betalades i förnödenheter, in natura, men redan i slutet av
vikinga.tiden hade man börjat prl!gla
mynt. Teckningen visar i stark förstoring ett mynt från omkring år 1000.

Stockholm 26 april 1870. Bland undertecknarna märks främ st O E Borg.
För dagens svenskar kan det nog te
sig som märkligt att det under flera år-

hundraden ansågs som farligt att bada
och nära nog ett helgerån för damer att
visa sig offentligt i baddräkt. Att svenska kvinnor alltsedan lomtiden kunnat simma iir dock helt kl<1rt. Här
nämns endast som ett exempel från vikingatiden Helga Jarladotters dramatiska simning från Geirsholmen. där
hon bodde tillsammans med Hord
Grimkelsson under hans fredlöshet.
Natten efter det att Hord blivit dödad
sam Helga till filstiandet i fruktan för
sin eget och barnens liv. På ryggen
hade hon sin fyra år gamle son och sedan sam hon tillbaka och hämtade sin
åttaå~igc son. som själv inte orkade

--

l

Svar:
Lycka till!
l

- -i . "

Torbjöm Sundquist

Rätta svar återfinns på sid 191
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Aktiebre1•i Stockholms Fnmtimmers-&dinr(luningar /849. /nneha\YJren ägde en hundro·
del (värd 100 Rdr &o) i badinrätlllingama 1id Riddarhusgården och 1·id Kastellholmen.
Foto Gunnel Jansson. RAÅ"tSHMM- T.
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Aktiebrev i Fruntimmers Sim· och Bad-Inrättningen vid Skeppsholmen /870. Aktiebrel'et
fick imresserade köpa i apri/1870 för 50 Rdr rmt. Foto Gunnel Jansson RAAISHMM- T.

Korrekt simdräkt for damer på 1850-raler.

Fashionabel bculdrtikr for damer ptl
1850-ra/er.

simma så långt, samt förde också ho·
nom i land. Sträckan mellan Geirsholmen och fastlandet lär vara omkring

tre kilometer.
Under 1800-talets första hälft var
det fortfarande mycket få kvinnor som
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kunde simma (åtminstone i städerna).
Bland herrarna var läget något bättre.
l studentkretsar fanns det en liten spirande rörelse (främst i Uppsala), som
startat under 1780-talet, för att få fram
en friskare svensk ungdom.
Det var föreståndaren för blind- och
dövstuminstitutet vid Manilla på
Djurgården. direktör O E Borg, som
bröt isen beträffande damernas deltagande i simidrotten. Han började
1840 en ordnad simskola vid Manillainstitutet (men han hade redan 1831
börjat ge privatlektioner till en del av
skolans elever) för dövstumrna barn.
För att ytterligare popularisera simningen samt för att stimulera sina elever ordnade Borg offentliga simuppvisningar. Som ett resultat av Borgs
verksamhet öppnade fabrikören C G
Mineur år 1847 en bad- och siminrättning för kvi nnor. Riddarhusdirektionen upplät för detta bad kostnadsfri
plats med tr.idgårdstomt vid Riddarhusets norra strand, och det var här
som kronprinsessan Lovisa tog sina
bad. Tack vare hennes dagliga kallbad
blev det populärt bland Stockholms
damer att börja bada och simma.
Det fanns dock snart behov för ytterligare en bad- och siminrättning for
kvinnor i Stockholm och därfor lät
av Kastellholmen sedan han fått kungens tillstånd. Detta bad, som bildats
som aktiebolag, varade under drygt
tio år.
Direktör O E Borg kunde efter
många svårigheter bilda ett nytt aktiebolag 1870. Det nya bolaget inköpte
den vid Kastellholmen på pontoner
uppförda gamla bad- och simanstalten,
för omkring 4000 riksdaler riksmynt,
och anlade en solidare och rymligare
anstalt, byggd på pålar och stenkistor,
vid Skeppsholmen. Denna badinrättning för kvinnor, som sedermera flyttades till Skeppsholmsbron, fanns
ända till år 1910 i Stockholm. Under
många år var sim- och badinrättningens föreståndarinna, mamsell Nancy
Edberg. Hon hade deltagit vid den
första "stora" magisterpromotionen
av damer som hölls den 3 september
1851 i Åbomska simskolan av hovpredikanten C G GrahL
Som en kuriositet kan nämnas att
Svenska Numismatiska Föreningens
ordförande Georg Wolfgang von
Franeken (ordf 1884- 1891) under nio
år var ordförande även för Stockholrns
Simsällskap.
lan Wiselm

Fråga:

Har en medalj i koppar som bilden visar med följande text: Onder de regering van Willem lll Koning der Nederlanden G H V L + 6 japanska
skrivtecken i mitten.
Andra sidan har text: Nippon Taikoen-no sei-si Hollanda Ni kitaroe
samt årtal 1609 - 1862. Hollands riksvapen samt Japans flagga. Medaljen
är i bra skick, kv 01. Tacksam fO r svar.
Med vänlig hälsning
P. Nerg
Huskrama

net, men dels den japanske shegunens
vapen, inte ''Japans flagga" (tre malvablad). Shogunen var ju Japans
världslige regent sedan århundraden
och kejsaren helt maktlös: genom
stridigheterna 1867- 68 fl.ill shogunatet och kejsaren återfick sina ''urgamla rättigheter". Årtalet 1609 åsyftar
den första traktaten mellan Förenta
Nederländerna och Japan. Den citerade japanska texten. skri ven med vårt
alfabete. betyder ''En ambassad från
Tai -Koen [=shogunen. rikst:.iltherrenl kommer till Nederländerna".
De sex karaktärerna (tecknen) på
frånsidan utläses: Ryoo-koku sinboku masu-masu arsusi. vilket ungetlir betyder: "De båda staternas viinskap [blir] alltmer fördjupad". Den
nederländska texten är riktigt återgiven i brevet: G H V L är en förkortning för "storhertig av Luxemburg".
Som bekant upphörde persomllunionen med Luxemburg (som har andra
arvslagar) vid Wilhelminas tronbestigning.
Som nämndes finns det två varianter. Den ena har Utrechts myntortsteckcn. en caduceus (Hcrmesstav).
Enligt Revue Beige betyder det att
denna medalj slogs i närvaro av den
japanska ambassaden. men Dirks tänker sig att det också kan syfta på återöppnandet av dc japanska hamnarna
för Nederländerna.
Gay l'an der Meer
Konink/ijk Penningkabinet
u!iden

Guld

S var:

Medaljen präglades 1862 hos Myntverket i Utrecht. till minne av den första beskickningen från Japan till Nederländerna. Stämplarna graverades
av David van der Kellcn. Medaljen
beskrivs i Revue Beige de Nwnismatique 1862, s 526-7, och i J Dirks, Beschrijving der Nederlandsclze PenIliiigen etc del II, Haarlem 1889, un-

der nr 877- 878 (det finns två
varianter). Av beskrivningen i Revue
Beige (i översättning) framgår, att vad
vi ser på åtsidan dels, mycket riktigt,
är det kungliga nederländska statsvap-

Den svenska guldproduktionen är fn
den största någonsin i vår historia jämf6rt med Sovjetunionens och Sydafrikas är den dock blygsam - och
överträffar Gustav Vasas och hans efterträdares vildaste drömmar. Vårt
första inhemska guld kom som en biprodukt från vissa gruvor på 1600-talet (Gripenhielms-dukaten !) . Det följ des sedan av Ädelfors i Småland på
1700-talet, som i snitt (1738 - 1820)
dock gav under l kg om året. Den sk
Gustav IU: s silverhytta vid Stora Kopparberg, årets jubilar, producerade
tidvis ganska mycket guld åren 1790 1920. Fortfarande är guld en biprodukt från världens äldsta företag (fn
ungef.ir 40 kg om året) och det härrör
från ett kopparmalmstreck, som innehåller ca 7 g guld per ton.
Vår enda guldproducent är som be-

kant Boliden AB (de sköter även raffineringen åt Stora). Bolidengruvan,
som upptäcktes 1924 och lades ner
1967. gav under sin storhetstid guld,
silver och koppar, fmmför allt det
förstnämnda. Det var Sveriges fOrsta
riktigt betydande guldgru va.
Boliden, som ligger inom Skellefteå
kommun, producerar i dag 8 ton guld
om året. Härav ii r ca 4 ton raffinering
och/eller omsmältning av skrotguld
mm, medan drygt 4 ton kommer ur
svensktl gruvor. varav 15 tillhör Boliden; den sextonde är Stora Kopparberg (som emellertid bara bidrar med
40 kg, som vi sett). Mest ger Aitik
(Norrbotten), trots att guldhalten per
ton är mycket låg (0,2 g) - guldet är
en biprodukt när man tar ut koppar
mm. Rikast är Holmtjärn i Skellefteåfåltet (blott ca 5 mil från Boliden),
som har 8 - 9 g per ton.
Den sista gången svenskt guld utmärktes på särskilt sätt på våra guldmynt var 1810, då produkten från Stora
Kopparberg angavs med en sköld med
dalpilarna. Men guld därifrån togs i
bruk långt senare; en årgång 20-kronor på 1890-talet består uteslutande av
dalaguld!
Guldet i vårt 1000-kronorsmynt 1988
har inköpts utomlands av Riksbanken
för Thmba bruk/Myntverkets räkning; ämnena har tillverkats i Schweiz
(Myntverket fabricerar som bekant
inte längre myntämnen, det slutade
man med för ca 25 år sedan, redan i
Stockholm, som en rationaliseringsåtgärd), samt därefter sänts till Sverige och präglats i Eskilstuna.
Till sist kan det kanske intressera att
veta, att vår silverproduktion (ur svenska gru vor) vid Boliden f n är ca 230
ton om året.
w
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Bu/g(lricn

GYNNA
SNT:s
ANNONSÖRER

25 leva 1987, silver, 925 / 1 000, minnesmynt till de XV :e olympiska vin·
terspelen i Calgary 1988. Upplaga
15000 ex.

Australien

a

50
1
2

b

c

c
SA
SA

1988
1988
1988

CuNi
AI-Bronze
AI-Bronze

15,5
9,0
6,6

31,5
25,0
20,0

gl.
ger.
gl./ger.

1988 års mynt S2. SI. 50 c. 10 c. 5 c.
2c. l c.
Åts: Machins porträtt av Elisabeth II
Fråns: 50c James Cooks "Endeavour"
S l Aboriginsk konst
S2 Aborigin (urinvånare)
Övriga valörer som tidigare

mynt till de XXXIV :c olympiska
sommarspelen i Seoul 1988.

Belgien

50 fmncs:
Åts: Kung Baudouins porträtt
Fråns: 50 F. fransk eller flamländsk
text
Årtalet 1987. Nickel

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 20 kr + porto
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Cook Islands

S 50 1987, silver, 925/ 1 000. minnes-

lsle of Mall

Frånsidorna av 1988 års cirkulationsmynt har fatt nytt utseende, som retlek."terar olika aspek."1er på dagens liv
på ön. "EUan Vannin", som är det
manx-~aeliska namnet på ön, har tilllagts. Atsidan bär Raphael Makloufs
ponrätt av Elisabeth II.

BLI MEDLEM l SNF GOD SERVICE UTLOVAS.
ANMÄLNINGsBLANKETT
TEL 08-667 55 9~
tisd- fred 10-13.

a

MYNTFYND
Två guldmynt
påträffades i juli 1988 på kyrkogården
i Solbcrga, Solberga socken, Nordre
härad , Bohuslän (ö om HakeQorden, s
om Stenungsund). De kom fram vid
öppnandet av en gravplats invid Solberga medeltidskyrka och har inlämnats ti.ll Bohusläns museum i Uddevalla. 1 samråd med Kungl Myntk<tbinettet har man fastsiiilit att det ena är
en florin (goldgulden) från Campen i
Nederländerna 1525, det andra en

angel slagen för Henrik VIII av England, av allt att döma från dennes s k
first coinage (1509 - 26).
Fynd av guldmynt från denna tid är
inte särskilt vanliga, även om vi känner en del fall; att de användes i Sverige vet vi bl a från Gustav Vasas räkenskaper och brev. Angeln, kallad engelott, är omnämnd flera gånger i
kungens brev (se L Lagerqvist och E
Nathorst- Böös, Mynten i Gustav 1:s
registratur, Numismatiska Lineratursällskapet, Göteborg 1981, s 39 l)
medan holländska floriner är svårare
att identifiera, då de döljer s ig under
olika namn, mest gyllen eller dukat.
Engelotten hade till e n början en fin vikt om 5,157 g guld och var fram till
1526 mycket lönsam att byta till sig
mot dåliga nederländska gyllen för
export ; sedan höjdes dess värde. l
Sverige motsvarade den ca 1540 ett
belopp av 7 1/ 2 mark örtug. Se också
Stockholms stads tä nkebok får 1525 (s
65) och J Hallenberg, Mynt och warors \värde under konung Gustaf l: s
regering. Stockholm 1798, s 143.
Enligt Kungl Myntkabinenets fyndregister låg en angel (engelott) från
Edvard IV (1461-83) i ett fynd från
Sollentuna utanför Stockholm, nedlagt i slutet av 1500-talet.
Florinen från Campen - som vid
denna tid räknades till Tyska riket och
hörde till Hansan - visar på ena sidan
Johannes döparen, på den andra det
kejserliga riksäpplet i fyrpass. Så
långt det i hast kunnat faststä.llas rycks
inte något sådant mynt ha påträffaL~ i
Sverige (dock åts killiga andra såväl
florentinska floriner som dess imitationer från Ungern, Tyskland och Nederländerna).
Den intresserade kan läsa artiklarna
angel och floriii av N L Rasmusson i
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk
medeltid.
LLt

/J

Guldmynrfrcln Campen i Neder/anderna 1525 (a) oclzfnln Henrik VII/ av England (daterar ftJre 1526. b) , hiuade ptl Solberga kyrkogård
i Bohus/an. Foto Börje Andersson, Bohusläns museum. Utldevalla.
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Tiotusenkronorssedeln
forsvi nner
fli:stfttlia Numismatica 1988. Minden 1988,

122 s.
Skriften ingår som nr 13 i en skriftserie
som ges ut av Munzfreunde Minden och
är en festskrift till firandet av 75-årsdagen
av grundaodet av Verein der Miinzfreunde
fUr Westfalcn.
Den innehålle r 22 bidrag från medlemmar i Minden-IOreningen och blir därfOr
nv varierande värde för numismatiskt intresserade från vidare kretsar. Jag vi ll dock
fasta uppmärksamheten på några.
l Römisclle Mflnzen mit GermanensiegDarste/lungen in westfäliscllen A mden

granskas sammansättningen av gjorda fynd
och konstateras, an inga innehåller mynt
av typ "Germania capta" eller liknande.
Författaren tolkar detta så an de som handlade med germanerna inte ville "såra" dem
ge nom att beta.la med dylika mynt.
l en artikel publiceras Eine neue Miinze
König Lotliars il/. ~'On Supplinburg aus
Goslar - en hittills okänd mynttyp med

konungen tiIl häst.
l en annan artikel presenteras Ein tmedi-

ener Goldgulden des Herzogs Willte/m von
Berg 1360 - 1408 - av intresse för var och
en som sysslar med medeltidens så rika

gu ldmyntprodukt ion.
Den medaljint resserade lär även sitt -

i Die westflilischen Gnadenpfennige des
Wacllsbossierers Georg Pfrtindt 1653. Det

iir många fina medaljer som här återges!
Avslutningsvis kan meddelas, att boktiteln använts en gång tidigare - 1963 till
N UF
50-årsminnct.
Die J'erbimlungl'll Zll'ischen Skandinm ien
und Ostbaltikw n aufg rund der archliolog iscllen Quellenmaterialien. Studia Baltica
Stockholmiensia l. Uppsala 1985, 151 s

lSBN 91-22-00747-4. ISSN 0282-5066.
Östersjö-bäckenet med dess staters skickclsedigr<~ historia och med dess folk av
olika härstamning liinmar ri kt stoff fOr olika sammankomster av främst vetenskaplig
karaktär. Vi har Hansa-dagama i olika städer. Vi har vidare Visby-symposierna för
historiska vetenskaper, som startade 1963
~h alltsedan dess lämnat fina bidrag till
Ostersjö- ländernas numismatiska historia
i "Acta Visbycnsia".
År 1982 kom det första symposie t fOr
svenska och estniska arkeologer, ordnat av
centret fOr baltiska studier vid Stockholm s
universitet. Resultaten publiceras i Swdia
Baltica Stockholmiensia. Det är en intressant samling föredrag. De rent arkeologiska bör och kan inte negligeras. men jag
stannar dock i denna anmälan fOr att blott
nämna dem med numismatiskt innehåll.
Erik Nylen ger oss med Handel und See-

fahrt zwischen Skandina1•ien und Ostbaltikum um 1000 en fin resume över forsknin-

gens rön om betydelsen av skeppsbyggnadskonstens utveckling fOr utsträck-
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niogen av handelsförbi ndelserna under
äldre tider, tillkomsten av olika stödjepunkter fOr handeln i Baltikum. om den
svenska bergsbrukshanteringens betydelse
för handeln, om de ryska fcirhållandcna
längs fårelvägarna m m. m m. Nylen publicerar en karta, där han visar fOrekomstcn
av skatt fy nd längs ryska, polska och tyska
floder. med samma sammansältning som
dc gotländska, och för in i diskussionen om
skatt fynden begreppet "gömda skcppska ssor" (hot från rövare). De gotländska lyn·
den skulle då vara resultaten av en fredlig
uppdelning mellan deltagarna i handelsresor. Läs själv. ty art ikeln är rik på intressanta detaljer!
Briw Malmer berältar om Der · 'Milnzumlauf" Gotlands in der Wikingerzeit
und die flerbindungen ~11111 ostbaltisclum
Gebiet. Inledningsvis lär vi en introduk-

tion av CNS-projektct (Corpus Nummorum Saeculorum). Med redan vunna forskningsresultat som utgångspunkt besvarns
frågan om myntc irkulation på Gotland nekande, fareslås i stället begreppet "cirkulation av myntad och omyntad ädelmetall",
redovisas myntfynd ens sammansättning
samt berättaS närmare 0 111 stampidentitcter. probermärken och mynt fragment. Avslutningsv is lämm•r Brita Mal mer förslag
på numismatiska forskningsområden for
belysning av svensk -estniska kontakter un der viki ngatiden.
Arkat/i Molwigin ägnar sig åt Einige

10000-k ronorssc deln skall fdrsvinna .
Den 30 år gamla sedeln är alldeles för
lätt au förfalska. Det anser riksbanksfullmäktige och föreslår au den skall
upphöra att gäll a den 31 decembe r
1991. Bankerna behöver den inte längre. Större betalnin gar dessa emellan
ut förs med andra tekn iker. Inte heller
allmänheten bedöms ha behov av sedlar i den valören.
Sedlar i 10 000- kronorsvalör ha r
bara tryckts vid två till fållen, 1939 och
1958. Den tid igare årgången har redan
upphört au gälla.
Nuvaran de sedel har hunnit bli ålderstige n ur säkerhetssy npu nkt, vilket
gör den lätt att förfalsl(a. Och fa lska
10000- kronorss edlar finns i omlopp!
De uppdaga de fårfalsk ningarna är
orsaken till au man nu gör något så
ovanligt som att begära en speciell lag
om att sedeln skall upphöra att giilla.
Inlösningstiden skall vara tre år.
Men gamla 10000-k ronorsse dlar ka n
vid dödsbou tredning ar och andra inventeringar komma fram senare än så.
Därfö r förespråkar riksbanksfullmäktige att inlösningsmöjligheterna ii ndå
skall vara generös a, så an inte någon
förlora r pengar. (Från Riksdag & Departement Nr 27, 18 augusti 1988)

Probleme der Mtlm.zirkulmion in Estland
in der zweiten Htilfte des 12. und im ersten
Viertel des 13. Jh. Hans artikel lämnar

många .intressanta uppgifter om myntflödet till Ost-Europa fr.in 900-talcts min och
under dc följande århundradena med särskild betoning på Baltikum.
Centret för baltisk•• studier tillönskas
fortsatt framgång i sill arbete!
NUF
Gunnar Ho/st: Tre småstycken om mym.

Göteborgs Numismatiska Förenings småskrifter nr 20. 1988, 39 s.
Gunnar Holst har tidigare varit fOrfattare
till fem av föreningens småskrifter. Det nya
numret är en hyllning till Holst av säreget
slag - genom åtcrgi vande av hans eget
vackert textade manuskript.
Titlarna är Mym från ·'Tusen och en

nau ' : Några unuqidmym och deras förlagor samt Pläterade 111)111. Artiklarna, som

är illustrerade med Holses egna teckningar,
blir genom publiceringssättet en särskilt
stimulcrdnde läsning.
Skriftcn avslutas med en komplett förteckning över Holsts numismatiska artikla r
och skrifter (112 titlar!).
Heder åt Holst och föreningen!
NUF
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Ännu ett norskt
skattfynd
i ett skeppsvrak har påträffats. Det
förra var, som väl de flesta minns,
skatten i "Akerendam" utanför Runde, som innehöll mängder av främst
holländska guld- och silvermynt. Den
nya skatten beslår av danska och norska silvermynt i främst lägre valörer
till ett antal av 3 000 och med en vikt
av omkring 20 kg - medelvikten blir
alltså något under 7 g per styck.
Det är tre dykare, meddelas i pressen, som hämtat upp dem från vraket
av briggen "Samson", som forliste i
ett oväder utanfOr Hornborsund i södra Norge (några mil från Christiansand) den Il december 1786. Mynt
från denna period säljs idag for upp
till 10000 styck, skriver tidningen
Verdens Gang.
De tre dykarna har känt till vrakets
existens sedan 1984, men fOrst i mitten av juli i år hittade de silverskatten.
De har tidigare hämtat upp enstaka
mynt från vraket. men ingen har haft
en aning om att briggen, på vilken
kapten Niels Bröndlund Randulf f6rde
befälet, medf6rde en skatt av den storlek som det rör sig om här.
Briggen var på väg hem från elen
dansk-norska kolonin S:t Croix
(Danska Västindien). I lasten ingick
bl a julbrännvin till Christiansand.
Den rejäla silverlasten måtte ha varit
kaptenens egna lilla foretag, for den
nämns inte i skeppspapperen. Det var
bara 50 m från land som fOrtisningen
ägde rum och hela besältningen (JO
man) utom kocken och två kvinnliga
passagerare räddade sig upp på det
torra.
Det är huvudsakligen smärre valörer i ovanligt gott skick - allt ifrån
Christian IV till Christian VU - som
tagits upp; bland rariteterna nämns i
DN for 19 augusti en "piaster från S:t
Croix". Flertalet mynt torde dock ingalunda betinga det ovannämnda fantasipriset. När den artikeln skrevs befann sig skatten hos konservator Johan
Kloster på Norsk Sj0fartsmuseum.
Det var till dennes sommarstuga de tre
dykarna kom med sitt jättefynd. Inlösensfrågan blir en annan sak. Den
norska fornminneslagen har kompletterats sedan Runde-skanen kom fram
och erinrar om den svenska. Kloster
säger dock att man avser att tolka Jagen liberalL
LLt
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ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sista
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLU BB sammanträder första helgfria måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby. Skogsviigen 5, Fagersta. Tid:
kl 19.00. Under verksamhetsåret anordnar myntklubben 4 st anbudsauktioner med senaste
anbudsdag den 7/ 10 och 2/12. Upplysningar: tel 0223 - 116 71.
Gäl'EBORGS NUMISMATISKA FÖRENING håller möte undra måndagen i månaden
kl 18.45 i Traktören, Köpmansgatan 20, Gbg. Auktion varje gå ng. sedelsektionen sam·
manträder sista tisdagen i månaden kl 18.30 på Engelbrelctsgatan 71, Gbg. Antik- och me·
deltidssektionen möts varannan torsdag udda veckor kl 18.30 i Schackspelets Hus. Haga
Kyrkogata 3, Gbg. Upplysningar: Birgit Hahne- Eriksson 031 - 52 14 29, Bo Nordeli kontorstid 031-17 79 70 och Anders Falk (anbud) 13 31 41. Program i SNT 1988:6.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den fOrsta
månelagen i varje månad utom juli -aug. Upplysningar: 035-12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i varje månad. Upplysningar: Even Olofsson 041.3-221 51.
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria måndagen i varje månad (utom
juni, juli och augusti) kl 19.00 i SE-Banken. Storgatan 17. Kalmar. Upplysni ngar: tcl
0480-159 29. 0480-115 84. Auktioner varje gång.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria onsdagen i varje m;inacl
på restaurang Storstugan, StOrtorget l. Katrineholm. Upplysni ngar: te l 0150-210 45 el
15100.
KRISTIANSTADORTENS NUMIS MATISKA FÖREN ING har möten med auktion på
Hemgården, Norrtu llsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30. Listor och upplysningar genom Ingvar Nilsson 044-713 28.
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möten kl 19. 15 den Rirsta onsd. i månaden.
Lokal: Utbildningshuset Studentlitteratur. Åkergriind l. Upplysningar: tcl 046 - 12 25 93.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pensionärs·
gården, V Trädgårdsgatan 57. Nyköpi ng. kl 19. Upplysningar: te l 0155 - 134 29. 671 54,
12!! 41.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen yarjc
månad utom i maj - augusti, i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på tcl 011 · 12 50 12.
NÄSSJÖ M YNTK LUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Rådhusgatan
33, Nässjö. kl 19.00 den 25 / 10, 29 / 11. Visning från kl 18.30. Upplysningar: tel 0383 - 158 35
kl 07.00-09.00.
SAMLARKLUBBEN :-JUMIS. Skellefteå har möten första torsdagen i varje månad i
NV ·huset. konferensrummet. Upplysningar: te l 0910- 186 80.
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 fOrsta onsdagen i varje månad
(ej juli - augusti}. Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: te l 026 · 18 18 36.
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion den 2/ 10. 61 Il.
4/12. Lokal: Club Balder på Kulturhuset Oden i Skö1•de kl 16.00. Upplysningar: tel
0500 - 808 50 (Thord Lund). Datum ej meddelat.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping har möten andra helgfria torsdagen
i varje månad (utom maj - augusti) med början den 8 /9. Lokal: Thörnströms Mynt &
Sedlar AB, Drottninggatan 48, Linköping, kl 18 -21. Årligen anordnas en antik- och
samlarmässa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: t.cl 013- 12 22 62.
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i V'drje månad
utomjuni-augusti på IOGT. Kungsgatan I6A. Klubblokalen: Kungsgatan 38A. Mal·
mö, håller öppet varje tisdag kl 19 -21 under september- maj.
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder forsta torsdagen eft.er den 15 i
varje månad kl 18.30 i Rembostugan, ca 5 km norr om Avesta utmed riksvägen. Upplysningar: tel 0226 - 562 78 eller 0225- 131 52.
TRELLEBORGS MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl
18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. På programmet
står auktioner. fOrcdrag, lotteri mm. Upplysningar: tel 0410 · 345 44.
TÄUE MYNTKLUBB. Södenälje, har möte i \Vendelas rum. biblioteket Luna kl 19.00
andra tisdagen i varje månad. Upplysningar: te l 0755 -619 38 eller 313 14.
NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkabi nett. lid: 19.00. Upplysningar: 018-14 'n Il. 18/ 10 auktion, 15/ 11 föredrag och 8/ 12jul·
fest och fOrcdrag.

VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion p;' Kulturhuset.
Storgatan 20, Vetlanda kii9. 15 den 28/ 10.25/ 11. Visning från kl 18.15. Upplysn ingar: tel
0383 - 158 35 kl 07.00 -09.00.
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstcnar. har möten andra måndagen i
varje månad utom juni, juli och augusti. Föredr.tg och dyl fOijs av auktion. Servering.
Upplys ningar: tel 0345-112 95. Loklll: Biblioteket. Smålandsstenar (kä llarlokalen).
VÄRENDS NUMISMATlSKA FÖRENING. Växjö. har möte med auktion kl 18.30 i
Röda Korsets lokal, Kungsgatan 18. Växjö den 10/ 10. 8/11 och 8/12. Upplysningar:
0470- 731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKL UBB har möten 2:a måndagen varje månad januari- maj kl 19.00. Tingshusgr'.i nd 2. Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 19.00
första onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid v-drje möte. Upplysningar: te l 021- 13 94 94
(efter kl 18).
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3 den
19110, 16/ 11 kl 19. Upplysningar: te l 019- 13 52 13.

SVENSKA
Okt

10 Mynthuset, Stockholm
15 Antikören. Myntauktion
Nov 12-13 B. Ahlström Mynthandel AB.
Stockholm
16 Svenska Numismatiska
Föreningen. Stockholm
(endast medlemmar)
19 Thörnströms Mynt & Scdlar.
Linköping
26 AB Stockholms Auktionsverk

MYNTAUKTION
19 november
Öppen auktion hålles
på Stora Hotellet i
LINKÖPING
lördagen den 19 november.
Auktionskatalog kan
rekvireras per brev eller
telefon utan kostnad.
Du kan träffa oss på
myntmässan i Göteborg
den 16:e oktober och på
Antikmässan i Borås
27- 30 oktober.
Väl mött!!

SYENSKA
Oktober
16

Antikörcn. Göteborg

UTLÄNDSKA
November
5

Stccn Hoy. Danmark

THÖRNSTRÖMS
MYNT & SEDLAR AB
OROTININGGATAN 48
582 27 LINKÖPING Thl: OI3-13 54 65

UTLÄNDSKA
Oktober
l

3-4

5
8

lO
11 - 12
13- 14
17 - 19
19 - 21
24
25-27
28
31

Os lo. Oslo Mynthandel
London. Glendining's
London, Spink & Son
Helsingfors, Holmasto
Munchen, Mii nchener
Numis. Antiquariat
Miinchen, Gicssner
Miinzhandlung
Munchen, Part in Bank
Hamburg. Emporium
Köl n. Schulten & Co
Zurich, Spink & Son
Zurich. Bank Lcu AG
Luzern. Hess AG
Ziirich, Schw. Bankve rein

November
l

2-4
9-11
17-18
19
28-29

Ziirich. Schw. Bankvere in
Frankfurt. Peus Nachf.
Köln, Munz Zentrum
Köl n, Kölner Miinzkabinett
Helsingfors. Holmasto
Mtinchen. Lanz

December
8-9

lO
14-16
19 - 20

Diisseldorf. Ringberg
Nu m berg.
Grad! & Hinterland
Mannheim. KPM
Hamburg. Emporium

En ny medlem
från Kverneland i Norge har tillskri vit
oss med några synpunkter. Två av dem
- beträffande det stora inköpet av
guldmynt till Oslo Mynthandel och
det nya svenska jubileumsmyntet 1988
- är behandlade i SNT:s f6regående
nummer och vi hoppas att det räcker.
Härtill kornmer följande:
Till slut vill jag bara dela med mig
en erfarenhet när det gäller rengöring
av mynt med matt och oxiderad yta.
som uppkommit genom t ex förvaring
i plastfickor av tvivelaktig kvalitet.
Som bekant bör man ju iakttaga stor
försiktighet vid all slags rengöring av
mynt. Jag har i alla fall med framgång
lyckats rengöra mynt av olika metaHer
angripna av tunnare oxidskikt (ofta
med fet och klibbig yta) med hjälp av
vaselin, utan att myntets patina forändrats. Även järnmynt med svag rostanlöpning kan med fordel genomgå
samma behandling och därigenom
återfä en fin och of6rfalskad yta.
Vaselinet torkas av forsiktigt med

hjälp av en bit flanell, medicinsk
bomull (numera konstfiber) eller
annat mjukt material.
Vänliga hälsningar
Nils Melander

Om våra läsare har några ytterligare
synpunkter mottas dc tacksamt.
Red.

Smr i SNF:s numismatiska
frågesport 1987 -12-09
l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.

l
l

x
x
x
l
2

x
x

2
l

12.
l
13. Myntet är i naturlig storlek (och
dessutom felvänt)
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AUKTION 38
· 12 - 13 november 1988
Operakällaren Stockholm

Inlämningar mottages
kontinuerligt till
kommande auktioner.

Sverige med besittningar
Torgny Lindgrens sedelsamling del Il
Medaljer
Ordnar
Utländska guld- och silvermynt
Antika grekiska och romerska mynt

Vid större inlämningar
kan särskilda villkor
tillämpas efter
överenskommelse.

Katalogen erhålles enklast genom insiillning
med 75 kr på postgiro 3003-1
eller årsprenumeration /50 kr

./"?

AUKTIO!§:VERKET

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB

L__MYNT

Kungsgatan 28 - 30
Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM
Tel 08-14 02 20 · Telefax 08-11 30 75

j

AB STOCKHOLM S AUKTIONSVEJIK

)AKOBSGATAN JO, BOX 16256, 103 25 STOCKHOL.M .
TEL 08- 14 24 40.
ENGELBREKTSGATAN 7, 211 33 MALMÖ.
TEL 040-11 20 26.

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 26 företag i
11 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med·
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
De nuVIIrande medlemmaroa iir:
Mynt & Medaljer HB
Sveavägen 96. Box 19507
104 32 Stockholm. tel 08 • 34 34 23
Mynt & Metellböraen l Sthlm AB
Nomnalmslocg 1. 4t~ 111 46 Stockholm

Peo Mynt & Frlmlr1<en AB
Oronn.nggatan 19. Box 16245

tel 011·10 29 50

tel 08·20 55 01

!el 08-11 50 81

Antikliren

Myntet l Molmö
Stora Nygatan 11. 211 37 MaJmo

Specie Mynthandel HB
SJO<gatan 19. 574 00 Vedanda. lel 0383·153 01
Sinondbergs Mynt & Frlml r1<ahlndel AB
ArsenalSOatan 8. Box 1377

B. Ahlström Mynthendel AB
Kungsgatan 28. Box 7662
103 94 Stockholm 7. !el 08·14 02 20
Amneklevs Mynthandel
Sl<olgatan 20. 602 25 Norr1o)ping

Stureplatsen 1. 411 39 Göleborg
tel 031·18 39 60

Hlraeh Mynt AB

Humlegårdsgatan 13. 3 11. Box 5358
102 46 S!ockholm, tel 08 -783 77 65

Karlalerona Mynthandel
Hantverkargalan 11. 371 35 Karlskrona
tel 0455·813 73

Rune Larsson Mynthendel
ÖS!erlånggatan 16, 502 32 Borås
tel 033 ·11 03 15

Lunds Mynthandel
Klostergatan 5. 222 22 Lund
tel 046 - 14 43 69

Malmö Mynthendel
Kalerldegalan 9. 211 35 Ma!m6
tel 040 -11 65 44

Monetertum Kurt Hallström
Box 21047. 200 21 MalmO
tel 040 · 9319
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tel 040 -12 gg 30

Mynthuset

Brt;,~;oteksgatan

s.

Box 7049

103 86 Stockholm, tel 08-20 51 81. 20 60 52

Ulf Nordlinde Mynthondel AB
Nyb<ogatan 36, Box 5132
102 43 Stockholm. tel 08-662 62 61
Non1JI~

Mynthandel AB
Tullpoetsgatan 13. Box 4
761 00 NomålA tel 0176· 168 26
Numla Mynt & Fr1mlr1<ahendel AB
Kasemtocget 6. Box 2332
403 15 G<lleborg. le! 031 · 13 33 45

J. Pedenoen Mynthendel

Sl<olgatan 24. 502 31 Bocås
!el 033·11 24 96

103 25 Stockh<llm. 1e1 08 • 21 12 10

Sellna Mynthandel AB
Regeringsgatan 6. 111 53 Stockho'm

103 91 Stockh<llm.

ter 08·20 81

20

Tameo Numlamatlea
Box 6235, 102 35 Stockl101m, tel 08 · 33 77 75

Th6matr6ma

':l"' & S.dlor AB

Pe;~~~Ts'f

65

582 27 UnkOplng

Tiealen Mynthandel
Stureplatsen 3. 411 39 G6teborg
!el 031·20 81 11

Ingemor Wollln Mynthondel AB

Kungsgalan 4 b 2'"• lr. Box 7317
103 90 Stockh<llm. lel 08· tO 00 57. 10 00 58

Hlkan Waoter1und Mynthondel AB
vasaga:an 42. ttt 42 Stockholm
!el 08·11 08 07

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel 08-34 34 23

