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MYNTNY TT
Konungens
regeringsjubileum
Som 'iikcn alla ''-'ll utgav, ''~i minnc,mynt
till lll\1 Konungen> 20-:iriga rcgcring.'jubilcum (dc 'ar utannon,cradc i S 'T
1993:5. ' 122. od1 har erbjudit' S:'IIF:>
llh.'dkmnwr ' om liirhamhbc,tfi llning).
Guld m} ntcl t11ll 1000 kr ii r ' l;1ger i 900/
1000 guld . 5011000 s il"er och 50/1000
koppar. viiger 5.8 g. och har en d iameter om
~ l mm . Silve rmyntet om ~00 kr innehåller
92511000 'iher- uch 7511000 koppar. ,J.
ger ~7.03 g ;x·h mäter 36 mm .
Upplagorna ii r 15.000 C\ fi>r guld m) mer
t><:h 50.000 !Or >i herrn) ntcl .
B..:,kri\'ning :

Atsida: CARL XVI GUSTAF upptill läng>
1-.antcn. SVE RI GEs KONUNG 1•20 Å-R
ncdtilllang> kante n. allt inna nfilr piirlkant.
l 1111 l1Cn konungen~ haJ,bild. d n,tcr >ida.
l-iw11itlu: FÖ R SVERIGE I T IDEi'\ uppKR I993 nl.'dtill. orntill Jane' l.antcn.
!!1\'CI .~, till \ inbter myntorhmärl.ct. till
hiiga D = Bengt Denni' . allt innan lilr pärlkant. I millen Eril. XIV : ' krona
!kun~akronan). Randen >liiL
G;ldrnymct är tilltypen idc nti,kt. från'cll 'alorcn 1000 KR på frårhid:m.
R1k,lx1nkcn> fOre>krift.:r om det n) a juhil..'unhnl\'nlel är tnckm 'urn SFS 1993 :
386 och uikl>m -1 juni I993. ~l ed filrnöjel-c kon,tar.:rar notisförfallaren an man nu
län ,jg ,l;illnadcn mellan kam och rand .
Kun,tnär är Anni Sundm. 'om "''>låll
fr:lil an >lgncra >i ll ponriill a' kungen. En
mcd fiilja ndc bro,chyr hcriitlar om tradi tio nerna på de11a område 'amt 'kildrar
kuncakronan. e11 "erk :l\ Curndi' \ er
\\'.:iden till Erik XI\':~ kröning 1561. Som
Ilekant iir den och öni!!a rc~alier Maht:!!cndom och underställda K;mmarkollcg.ic" lonahnin!!. De är uhtällda 1 Sl.ankammarcn p.i Kungl Slollet i Stocl.holm.
~ l) men lär \ara ,Jur på de nc, la banker.

:wo

/·mo:

M ,\11/l'l'rÅI'I.

Pom iltt. ida : DROTTNING S ILV lf\ •
SVER IGE upptill läng, kanten. 19.13 • 2:1
DEC • 1993 nedtill läng> kanten . Drnu ningcn, habbild. höger 'ida. iförd dc
leuchtcnbcrg,k:r ~a lirerna (diadem nch urhänge ') nliga). lill '-än'>tcr dmuningcn'
\'a pen i uval 'l.old. till höger dnmningl.ronan.
l'llliir5itla : Det 'tnm. kninta rik".1pnct
men skiildh{tllande lejon. diirundcr lii ng'
kanten myntun,miirkcl. IOljt ;1\' JOO() Kl~
Bengt Dcnni'.
D
På bägge 'idor pärlnng. Randen ar ,l,u.
200- l. runor-m) nte l i ,j h er är idcnll,l-.t.
från,cu 'alnren 200 KR på fr.in,idan 1\anu
giH'I\ j, metall m:h \ IOrkk).
Åt,idan' punrilll är modcllcr.u "' Ann1
Sundin. \Oill ock~;, utfOrde medaljen m er
drouningen (diir en f.1cc). Mun prc,cmcr.l·
dc> i liirr.1 1111111rct av S/\T (, 169). r:rilll·
'idan iir av !\larila Norin nch har mn·ä111'
på 198J ;ir> juhilcurmmynt (konungcn10-:iriga rcgcring-.jubilcum).
uppJagurna blir dc-amma 'Uill fiir (iJro:!!åendC m' nt. SNF:> mcdlcmmaruch ami ·
;:.., liircning.1r kommer au crh iuda' fi•rU .t
hand,ahunnemang .

=

Drottning Silvia
19./3 - 23.12 - 1993
~l)nt'crl..:t prJglar i hö,ll\;t mmnl.',m~nl
till H~~ Orollnin!!Cn> 50-:ir-;lal! dt:n :!3
det'l.'mb.:r. D.: t ä( län2c 'edan ~ 1 \Cit en
"en'k dronning' pun~u p:i c11 mynt. lill
det kungliga guldbriillnpel 1907 ' log' en
,ih·crnl\'111 om l\'ä kro no r. men dronnim.!
Soli:t ii; h ii r :t\ bildadtilk1mnwn' med ,j~
mal.c 0\Car Il. Ulrika Eleormr.1 linn' cn 'am p:i rcguijär.t mynt i rik,daler - och
men
Ol:lrk\~llilrer '011111 dukater 1719 - l
hon \:Jr regerande drollmng . Den ,j,ta
ICkc -rcgcr.mdc '0111 filrel.onuncr pa en
minllC\111) 111 ;i r d rullning 1-h:th ig F.li,ahct

no.

17-l

C harlolla . Karl XIII :, iinka. var' hcg r:l\' ning, kastpcn ning rr~n den 16 j uli 1!!18
h:tdc va lören Il;\ ri k~dalcr.
. Dc nya mynten ii r av 'amma \a li)r. vi kt.
f1ah och diameter >:>m de ovan hc,l.ri\'n:J
till H M Kummgcn' 20-ånga rcgl.'ring-.jubilcunt. '"m l.um ut i >Cfllcmber allt,a
JOO() k runor 1 guld l'l.'h 200 kronor i ,jJ\'er.
1000-krnnor,\':llörcn avbilda' h:ir i 1\ir,turi ng.
Det 1\ir en numisma t iker int rc,,an ta
prnblcmct iir vad >Om skall kalla' fiir lu'idan. Normalt ;;r det rnymhcrrcn' (kungen,) bild: i J\>al.naJ av denna hlir det ,j.
dan nu:d denne' namn Ot.'h ril.wapnct och
finn' inte dc Ila. hl i r landet' namn och
>ymbol :\t\lda . O muni ngcn iir inte "myntherre". Ml'll 'edan summare n 1985 :1r inte läng.n: rcgcring.:n (tidigare. liirc 197-1.
K. Maj: t) an>\'arig !lir rnymutgivningc n.
Tumba Oruk i\13 m~'d Myntverket ii r eu av
Rilc, banl.cn hcWgt Jkticbol:1g och tlct ar
banken 'omu tf.irdar forordningar ang:lcndc nya 111) 111 och ~ed la r. Sedelutgi\ n ingen
är sedan grund;mdet Riksbanken' rätllghct
och här tlircliggcr och förcl:lg ingen :m led ·
ni ng au :1\'hilda regenten. All '':lm III) nr efter 1985 har kungl.'rl\ bi ld eller monogrJm
(utom p:i llcn lag~ta valiiren) är ,:\k-dc' ;1\'
trJdition. inte dilrfor au ~å må,lc \'ara. N ii r
1ex jubiil.'um,myntcl med Gu,tav Va,a
kom ut 1921 '~1r >idan med rik>,apnct och
Gu>ta\ V : ~ namn och titcl1 onhkriftcn au
betrakta 'om å1~1lla. inte den med Eril.
Lindbcll!' b1ld a\ rik,förcslåndarenl l.ungen! ~l en ,;j ar det inte automall,kl J;mgrc.
Tent:Hi\1 ger Jag därfik fåljandc be' l. m ni ng:
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SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRENINGEN
Program 1993
V:'ilkomna på wrsdag I l / Il Iii r all t illa i biblioh:kct. dricka en kopp kafli~. bcriilla eller fråga om
nå gol my n! c. d .. e lle r bara !lir :111 u tug:is. Tag
gii rna med siillskap!

Om ej annal ange '.
hill b miilena kl 1!!.30 p:\
Ban~rgalan 17 nb.
Tag huss nr -1-1 eller )4
eller T-bana l iii Karlaplan .

November Il Sc ova n
November 24 Lars O. Lagcrqv i~l heriittar om Svensksund - medalj en och a ud ra
belöningsmcdalj<:r
December 14 SNFs sedvanliga jul fe'!

SNTurkommcr under
tllr>~a vc:ckan i
februari - maj.
,cprcmb<!r - december
Prenumeration : hel M l ~5: ANSVA RIG UTG IVAR E
Ian Wischn

Drottning Silvias minnesmynt
Föreningens medlemmar kan hc,liilla dc"a mynl hc fOrcg. ' ida) genom S1·.:n,~;,
Numisma!iska Föreningen~ kan,li . Enda,! t '// t'.\ av guld- respeklive ,ilv.:nnymcl
per medlem kan be>!iili:J>.
OBS! För au kunna garnmcrJ Er l'k:,liillning m:b!e bcloppel - enlig! ncd:tn- 'ara
bokfön på föreningen, JXl)lgirukonw 15 00 07 · 3 " ' IW.\1 den 1/nm·cmh,·r 1993.'
Guldmynl. ................. 1.()()0:- + 75:- e~p a,·g = 1.075 :Sil vermynl .................
2CXl :- + 75:- ex p a"g = 275:Guld- +silve rmynt ...... 1.2(XJ :- + 75:- ex p avg = 1.275: -

REDAKTION
Tel 08 -78:1 94 00
R('(/akrlir :
Mon ica Guhtbicwski Lannby

My n!Ct kommer au db1ribm:r:1s per po't i december 1993. Föreningen bek lagar d.:!
korta va~lct. ,om beror p5 Myntverk!' vi llkor !lir godkännande av vår bcsrii llni ng.

Malwsl.:ripi~IWI.I'kare:

Kansli

Lars O LagcnJ vi~l
; lnnonSN ' och oukrioner :

Kjell Holmberg

Tel 018 -38 23 ·17

Besökst id 10.30 - 13.00 onsd ag och wrsdag .
Semesterstiiffgt: M iclso mmar - l scprcmhcr samt j ul - och nyårs he lge rna.

(kvälb rii.l och helger)
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Georgsmynt
Al' Monica Go/abiewski Lannby

hopp om

~kydd

och hjlilp har
sedan urminnes tider
san sin tilltro till andliga vlben i
ege n~ kap av a mulener i skiftande former och av olika be~kaffen h ct. Särskilt föremå l av material hämtat ur
jorden ~;\som metall - framförallt sil''er och koppar - var länge betrodda
skydd~mcde l mot de underjordiska
krafterna. Under medchiden skulle
amulenerna helst visa en kors eller
andra kristna motiv. som skyddade
bäraren 11101 onda väsen och händelser.
Mynt kunde j u ha alla dessa egenskaper och har därför ofta brukats som
amulencr. Mynt och andra föremål
som dessutom kunde knytas till en legend ansf1gs ha ~lirsk ilt skyddande
egenskaper. An all\•linda mynt som
turbringare lir alltsa en mycket gammal tradition.
Eli av dessa mynt med legendanknytning var det som förestäl lde riddaren Sankt Göran. Olika framstiillningar av delta helgon har anviints p~
mynt i CIl nertal Hinder sedan l 000talel. Det som senare kom au betecknas som "georgsmyntet" har en mycket intres~ant bakgrundshistoria och
upphov i de n. i bitd~ tid och rum. folk - Fill. J
ligt utbredda Sankt Görans-kulle n. Grr•·skapet Mansfeld: Giinther IV, Ernst
Kuhnen kom under 1500-talet. d~ en Il, 1/oyer VI, Gebhard VII, Albert VII
(1-186-1526)
man im•.nr)
rad märkliga hlindclser kring den Ei,ft•ht•n. wlt•r(KMK
1522. 29.06 g
man~fcldska georgstalem utgjorde
\11flt'111Åiild. 1522
början till den mest ~pridda myntamu- ,\/\.:
0 ,\/0NI:.":ARGEN:COM:DO DE:MANS:
letlen i vår tid.
Frt!111.: Ritida n•n med lansen bakom hul'll Tron var stark och ledde sil ~mil dt'l:
ptl hii\t('ll.f .mdeltiicke ORA PRO (N0ningom till all man började tillverka 11/S). dmÅt'll på rygg; 1')'1/lll'l'IIS lltll'lllf
am uletter med mansfddstalrarna som .mmt hii'll'll\ hm·or 1111111jiir inre ri11gen
förebild . Des. a myntamuletter fick SANCTVS:GE ORG/VS:P ti:DO,\II·DEmed tiden medaljkaraktär och fabriks- :MAN·
U u .: Tomiiiiii l' 58: Hus::.ar tlbb. l
till\'erkade~ i Mora mängder ända in i
dr tid. HUr kan man mycket tydligt ~c
ut\'ccklingcn från ett mynt a\' männi~kan till~krivctma!!iska krafter. till ett
m~ nt ~pccialtill\'e;kat för amult:ttan' ändning. för att o,a -.maningom fram- man ,l.,ap.ldc egna romanti~erade helställa!> 'om medalj helt utan funl..tion gonlegender och ~kyddspatroner.
som bet a l ning~rnedcl.
Ett :1\' d ra genomtiderna mest firadc hdgon lir S;mkt Görnn. Enligt leSankt Göran
genden var han en kristen ädling och
Kristendomen födde martyrer. Inom Mildat i den romerska hUren under kejkyrkan upptogs många av dessa med sar Diocl ctianu ~· tid och han led martiden som helgon. Det folkliga beho- tyrdöden omkring år 300. Under 300vet a\' andligt beskydd \'ar stort och ·100-talen va r dc kristnas dyrkan av

I
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mlinni~ka n

martyrer på sin höjdpunkt och kulten
kring honom uppkom inte långt efter
hans död. Inte förrän betydligt senare
upphöjdes han på grund av sin betydelse till skyddshelgon. Denne martyr dyrkades som helgon under medeltiden både inom den österländska
och den \'ästerländska kyrkan.
Olika legender har uppstått kring
hans person: den mest populära är den
från 11 00- 1200-talen om hans kamp i
Lydien (i nuvarande Turkiet) för att
rädda en jungfru från draken. och det
lir också från denna version som moti vet på georgsamuletten är häm tad.
Jungfrun symboliserar här renheten
och oskulden.
Inom hagiografin, d. v. s. helgonbiogmfin. finns mängder av legender om
helgon som dödar drakar. Draken
jämställs med ormen och symboliserar i dessa beräuelser den lede frestaren. hedendom, överhuvudtaget världens ondska. Den som dödar draken
förkroppsliglir segern över ondsknns
och otrons krafter såväl i världen som
inom sig- själva kampen symboliserar de svårigheter människan m1\stc
övervinna för att nå inre visshet. Triumfen över det onda inger mlinniskor
hopp och styrka.
Den äldsta fornsvenska versionen
av Sankt Görans-leeenden härrör från
omkring 1300. u; Kulwrlrisroriskr
Lexikon del VI är följande här förkortade sammanfattning av legenden
hämtad:
Sankt Göran kom en gäng till staden Selena.
1en stor sjö utanfö r staden bodde en drake .
åt vilken invånarna dagligen måste överlämna sju får. Då fåren var slut uttogs i
stället varje dag genom lottning en människa. Då Sankt Göran kom till staden. hade
lotten just fallit på konungens dotter. Sankt
Göran väpnade sig med korsets tecken.
stack draken med spjutet och kastade den
till marken. Konungadottern band sitt bälte
om halsen på draken och ledde den runt
omkring i staden. Invånarna flydde undan
av förskräckelse. men Sankt Göran sade. att
han var sänd att frälsa dem om de ville tro
på Jesus Kristus. Därpå drog han sitt svärd
och dräpte draken. Tjugotusen män utom
kvinnor och barn blev kristna och lät döpa
sig. Därefter kom Sankt Göran till Spanien.
s tåthållare där var Dacianus. en grym förföljare av de kristna. Många kristna förmådSl" l 7 • •1.\

i\Iansfeldslalcrn
l\l)nt med bilden a\' Sankt Giiran till
häst dödande draken prUglacb i flera
länder. men del mynt 'om kom all utgöra förebild en rtirju~t gcorgsamukt·
ten- eller gcorgsmyntct ~om tli.: n allm1im kallats - v:1r grevarna~ av Man,.
feld i Tv~kland ~ihct1alrar ,om ,101!'
från år .15:!1. G re\ armt av t-.lan,f'cld
ärade Sankt Giir.m 'om ,iii hu~ 'k~ dd·
spatron och llit franhllilla han~ bild pa
:,ina 111) n1 lik,om pa den 'edan ar
15:!1 priiglade 1alern.
Mynten ble\ mycket popuHira 'orn
skyddsamulctter. mr~ag~ med ett
hän!!e av ett eller annat ~la!! och har'
a\· framförallt 'oldatcr. Ge1~om anekdoter kring delta lll) nt. 'om 'pridde'
under det \'id denna tid krig~hlirjadc
Europa. ~kapade' tron pa de~'a talr.tr
som skyddsarnulettcr. Det var dock
inte alla mynt med denna fram~l:ill ·
ning som anvlimJcs som amule tt utan
endast man ~fc ldstalern. Santlida k!ilkn· berättar orsakentill varför just det·
ta mynt kom all hruka' \0111 amulcll.
Ur en artikel i 1\lima Kurier den 17
juni 19-19 har följande anl!kdot kring
talern hlinmll ~:

des genom tortyr att dyrka avgudarna.
Sankt Göran ropade då att alla hednmgar·
nas gudar var djävlar. Dacianus sökte för·
gitves genom övertalningar och sedan tor·
tyr få Sankt Göran att överge sin kristna tro
och lät släpa honom runt stadens gator och
slutligen halshugga honom. Inför sin död
bad Sankt Göran, att de som anropade ho·
nom om hjälp alllid skulle bli bönhorda av
Vår Herre. En röst från himlen svarade ja t1ll
hans bon.

förde Sankt Gli·
(och pa vb~a av
mymen). ~pred sannoliktlegenden till
Europa och han blev soldater~ . riddares och erter Rickard Lejonhjiirta pa
1200-takt Englands skydd~patron.
Under den senare medeltiden vann
helgonkulten ökad spridning. Stiider.
landskap och enskilda per~oner Miillde sig u~~er beskydd av helgon (patroner). Aven Sankt Görans-dyrkan
fick då en snabb utbredning. Flera ridtiarordnar upps10d under hans nam n
och valde honom som skydd~patron.
Kulter av helgongrupper med olika
specialiteter uppstod. En av de~~a var
den s.k. nödhjiilpargmppen om tjorton helgon med privilegiet att hj:ilpa i
nöd och farlighet. ''Dc fjorton nödhjälparna". l denna togs Sankt Göran
upp n:'lgon gång under 1400-lalct.
Ock~å i Norden dyrkades han som mc~ t under 1400-talcl - och itbcropadcs mot såväl sjukdomar och
krigsfara som onda människor och
övernaturliga vä. en. l Sverige kallades han Göran eller Örjan och han
firas som Georg på sin dödsdag den
23 april. Det finns belägg för hans
namnsdag i en svensk kalender ':'\tidigt som ar 1198. Men iinnu tidigare.
redan år 1126. invigde~ ell altare till
Sankt Görans ära i Lunds domkyrka i
d11varande Danmark.
Sankt Göran avbildas vanligen ~om
en stilig yngling, framst!illd som ritldare - ofta~t till hiist och hållande en
fana med rött kors- som med en l an~
dödar den vid hästens föucr liggande
draken. En av dc idag mest berömda
framst:illningarna av Sankt Göran ~t år
i Prag och utfördes år 1373 av Georg
och Martin von Klauscnbur!,:. Den utgörs av t: n mycket clcga~ t i halv
kroppsstorlek utformad skulpturgrupp av brons förest:illande Sankt
Göran till häst k1impandc mot den p~
marken liggande draken. Ett av dc
främsta verken tir den svcn~ka ,kul p·
turgmpp i trä. utförd av den ty,ke
skulptören och målaren Bernt Nmke.
som stod fUrdig år 1-189. Gruppen
Kor~fararna. som
ran~ bild i ~itt baner
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fi~. 2
D(ll•itf
Ma11sjeld-Hi11terort:
lil(iell
(1603-1628). KMK 111011 im•.ur
Ei~ft·hen. •pmkwfer 1608. 18.93 g

Åts.: Ridtlan•n med niird bnkmn lmwder.
på ryx~
IJAVIIJ:CO:t:·DO.I:olfAli/SF:NOB:D:I·

tlm~en

:N EL·l:.T·SCIIRA PL:
Frtl11.1.: /Jf.'l GOT IST RATH \'ND THAT.
•·ap,·n~kiild. 1608. G M lmymmii.,·wre G<•·
orgMeinlwrr)
Litt.: Tanuwnr l f.ll.

skänktes till Storkyrkan i Stockholm
av Stcn Sture den äldre efter slaget \'id
Brunkeherg 1-171. då svenskarna anropatle Sankt Göran till sin hjälp.
Konstverket anknyter till versionen av
den Sankt Görans-legend som förckommer i Örjan~\·isan . belagd från
1-100-talct.
Detta helgon fråa den katolsk<~ tid·
en avbi lda~ Uve n efter reformationen
ofta i svenska kyrkor; dyrkan av katolska helgon och andra folkliga sc<lv:injor ~om illle reformationen förm5dde föriindra. vände kyrkan till sin
t:gen fördel m:h Sankt Görans k:tmp
mot draken blev ::ccepterad som en
~ymbol för kyrkan, strid mot det onda.

Mansieids dragonregemente väntade påor·
der att ingripa. Då och då kom några tör·
irrade kulor över ryttarnas huvuden. Ptöts·
ligt tog sig en av dragonerna för bröstet.
vacklade - stönade frän håsten och blev
liggande till synes hvlos. Några kamrater
hoppade ur sadeln for att dra undan den
döde. Därvid markte de att det inte kom
något blod ur hålet• hans laderjacka. Nar de
öppnade jackan foll den nu helt platta mus·
kölkulan ur och mannen kunde åter resa
sig.

Undret m:htc förklara~: bak!!nlll·
den \·ar aH den m~ nthcr!ittigad; greven Ernst (1(1 a\ :-.1an~fcld hade fiirseu soldaterna med 'iii eget ut gh na
mynt som ~old . Dt.:lla mynt vi~adc pa
åtsitlan de t nutn~fe ltl~ka vapnet med
priiglingsårct och pit fdnsidan Sankt
Göran dödande draken (jfrfig. l). Den
stöl1ade dragonen hade jw.t cu sadant
mynt liggande i jaekfickan milt mr
hjärtat och det kom au 'kydda honom
mot kulan. Efter denna h:indcl'e har
~ nart nog varenda dragon de nna n:irmare 30 gram lunga ta ler ~0111 ~kydds·
am ulell framför hjiirtat. Till en hli1jan
hars den friimst av beridna soldater
men senare ot:ksa av infamcriet.
Händeben ~pred 'ig inom arm~n
dlir intrc~sc1 fiir lllalhfcld~talern tog
sin början och med tiden upp,wd en
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hel marknad. Talem uppk Ziptc~ av judiska afnirsmlin och sflldcs vida re till
mångdubbelt pris. Legenden hade givits ny nliring niir en tivcr~te blev beskjuten vid två tillnillen och biu.Ja
gångerna triiiTade kula n talcrn. Så
små'Oingom sade~ det all dessa talrar
skyddade mot stick. hugg och kulor. ja
till och med mot risken all bli störtad
frttn en ske nande hUst.
Men trots aH samtliga mansfeld stalrar bar Sankt Göran~ bild pa fr:in~ i
dan ,·ar det bara vb sa typer med vissa
årtal som ansåg~ verkningsfulla sorn
amulcuer. Särskilt omtyckta varde för
grevarna gernen~a mma priiglingarna
från 1523. men liven 152 1 och 1522
för grevarna Glinther IV. Ernst Il. Hoyer Yl. Gebhard VII och Albert VII
( 1.:1!:!6-1526) med inskriften ORA
PRO <NOBIS> (bed för oss) pil hiistcns schabrak (j/g. Ju) samt en senare
taler för greve David från 1606- 161 5
med dennes valspr:'ik BEl GOT IST
RATH UND TATH p:'t fränsidan (j/g.
2b). Även diir föredrog man vissa :ktal. siirskih 1609 och l611 men iiven
1613. Redan under tn:llio:'triga kriget
( 161 !:!- 1648) och senare under krigen
mot turkarna bars mansfeldsarnuletterna av niistan alla officerare och av
de meniga soldaterna. All iiven andra
årtal bars hämzande visas av en 2/3
taler från år 1675 hinact på Gotland.
som visar spår e fler en tidigare fastsall
ögla Uig. /2).

Det ungerska georgsmyntct
Tron på mansfeldstalerns undergörande krafter var naturligtsvis inte obekant i Ungern dii talrarna. föru tom :ttt
de cirkulerade som gångbara mynt.
bars som amuleuer av dc motturkarna
kämpande tyska l and~knektarna. Dcras popularitet skapade stor eft crfriigan. och nii r tal ra rna under kriget blev
en bristvara saue man igång med en
inhemsk till verkning av georgstalcrn.
Det ungerska georgsmyntet böJjadc präglas under ~lutet av l 600-talet*.

*Här har Backman en avvikande uppfauning: han menar all dc ungerska
georgsmynten böJjade präglas redan
under 1500-talet. dvs efter det all "O ra
Pro Nobis"-talrarna försvunnit ur
marknaden. och före Davidstalem
1606- 15. Backman har inte lUst Huszar 1940. och hans teori grundar sig
på en georgstaler med :irtalct 161 O.
som enligt Huszar är en erterprägling.
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Fig. 3
Unxun. Kremnil:. 11~ w/er. präglad. o 37111111. 14.33 g. KMK 111011 im·. nr.
rl ls.: Riddaren med la11Sen mol drake11. l.lt. li1e11 k11iibiija11de ju11gfm . 11eder.!l C·J/·R
(mylllfira'·tir Chris1ia11 H entl(ltlll ROIh. 1645-90)
S: GEORG/VS·EQVITVM·PATRONVS*

Frtllls.: Skepp i s1orm. Jesus med n·å liirju11gar. 1.h. ,-indgudell. ifondt'nlalld
IN TEMPES1;\TE*SECVR/TAS*
Li11.: Hus:.ar 11r6; jfr J.:aw/og Lanz 11r 1014.

Men georgsbilden hämtades inte från
mansfeldstalern utan från frånsidan
till en ungersk medalj graverad av
Daniel 1-lailcr. guldsmed och kopparstickare från Augsburg, föreställande
den drakdödandc Sankt Göran, vilken
i sin tm torde haft en nlirnbergskt georgsmynt som förebild i sin framställning (jfr 1-luszar 1932 nr l Ol). Från
och med nu är draken alltid bevingad
({ig. 3u).

Det var först i Ungern den nya från sidan med skeppet i storm på sjön
Gennesaret och de n lugnt sovande
Kristus kom till (jig. 3b). Scenen återfinns på medaljer från l 500-talet samt
på italienska påvl iga medaljer. Denna
nya frånsida till georgsrnyntet gjordes
för au framhäva dess arnulettkaraktär.
förstärka dess skyddande verkan genom au åberopa både Sankt Göran
och Kristus. och på så sätt försöka
trtinga undan mansfeldstalern från
marknaden. Med den nya frånsidans
införande blev myntet inte bara anvUnt av kämpande soldater ulan även
buret som am ulcu av sjöfarande och
krigförande till havs.
Till en böJjan utgavs dc nya georgsmynten till storlek och vi kt som dukat
och taler och prUgladcs framförallt av
mynt verket i Kremnica (Kremnitz på ungerska Körmöcbänya) i det dåvarande kungariket Ungern men idag
tillhörande Slovakien. Försäljningen
av den populära amulcucn torde ha
givit myntverket strålande inkomster.
Dc första gravörerna var Christian
Herman Roth ( 1645- 90) samt dennes
son Herman Rot h ( 1690-95). Utmärka nde för den ~ildre Roths framstiillningar var au han endast hade med två
av Jesu liirjungar på skeppssidan (jig.
31>): för sonen au han införde det ung-

crska vapnet på hästens schabrak.
Brodern Jercmias Roth senior ( 16901751) och dennes son Jeremias Herman junior ( 1718- 54) arbetade några
år tillsammans. Under dc senares tid
tillverkades till och medsMana praktmynt som 100-dukater. Efter år 1750
präglades georgsrnynten endast efter
äldre förlagor i Krernnitz. År 1773
upphörde den regulj~ira tillverkningen
helt. ( Fig. 4.)

Fig. 4
Medo/j i 3 dukalers l'ikl. präglad.
111111. 10.35 g. KMK IIIatt i111·.nr.

o 28.2

.4rs.: Riddannmetllan.H!II i dmkl'll,\ kiifiar
S:GEORGIUS EQVI TIJM PATIWNIJS·

1-'rclns.: Skepp i S/01111. Jesu.v med fyra /iirjungCir
IN TF.t\lfPESTATJ; Sl::CIJRf'li\S·
Li11.: Jfr Hns~ur III' 19 OC'It 52: /.:a/(1/og
IViellllr 628
S-"=T 7 · '1.1

fig. 7
Georgsmeda/j i siln·r. o -11111111,

J.J..J7 g. KMK uuuz im·.nr.

Ars.: Riddaren (ptl briislt'l kmsalelllslwrser) med lwz.H'll i tirokens kiifror. r. /z. liren kniibiijwuh• jwzlifru. nedt•rsr A.S.

S:GEORGJ\IS·t:QVITVM·I'ATRO·
f råns.: Skepp i swrm. Jesus (i akt em) nu•d tri' liujungar

INTEMPESTA TE·SECVRITAS·

Så småningom fick georgsmyntcn
till utseendet mer och n1er utprUglad
amulettkaraktär och olika storlek.
Dessa vill spridda mynt ha r linda in i
våra dagar eftergjutits och eftcrprliglats i framförallt mässing. nlltid med
samma framställning men i olika varianter, endast omskriften lir densamma. Båda sidor ilr mycket rika på detaljer bestående av himmelska och
jordiska symboler för livet. oskulden.
ondskan, kraften. kampen och scgern:

Årsidan
Sankt Göran ridande pli en häst sedd
från höger eller vänster sida. med en
lans mot den bevingade och besegradc draken som ligger med utsträckt
tunga och krökt/knu ten stjän. Nedan
till höger kan man ofta se den knäböjande mycket lilla jungfrun. en bild
hämtad ur den ovan omtalade legenden. Hon har även tolkats som personifikation av Ungern (Holst s. 162 not
45). Pli senare kopior syns hon endast
mycket förenklad och så sm!tningon1
lir hon överhuvudtaget inte med i
framställningen.
Omskrift: SANCTVS GEORGIVS
EQVITVM PATRONVS (Sankt Georg, ryttarnas skyddspatron).

vindguden framstlills med tiden, liksom jungfru n. i mycket förenklad
form och på vissa amuletter saknas
den helt.
IN TEM PESTATE
Omskrift:
SECVRITAS (säkerhet i stormen).

Efterpräglingar av det ungerska
gcorgsmyntct
På grund av den allt större efterfrågan
gjordes redan från 1700-talet efterbildningar i flera länder runt om i Europa. framförallt inom det tyska riket
och siin;kilt i städerna Wien och
Niirnbcrg. av det ungerska georgsmyntet både i guld (jig. 5) och oädla
metaller. Efterbildningarna gjordes av
olika gravörer och under olika myntmiistare - men mestadels utan myntmästanecken. De var till utförandet
snarlika originalen och tillverkades

Fig. 6
Semitia imit({/imz i silt·1•r infouatl i <'Il ring
ejil'f Jere111ias Nor/t sr. /690- 175 1. c> :N
111111, 3,58!1. SW>'f·KMK 2 / .I.J7.

Frå11sidan
Frånsidan försågs med ett viilkiint religiöst motiv frl\n konsten (Matteus
8:23-27, Martus 4:35-4 1), nlimligcn
hur Jesus lugnt sover i ett segelskepp
seglande åt höger eller vänster på ett
stormande hav och blir väckt av sina
lärjungar. Lärjungarna kan vara t v å
eller flera. Skeppet symboliserar hiir
kyrkan. frälsningen. Den bliisande

S:-IT 7 · '13

inte för att cirkulera som mynt utan
präglades enelast i syfte all anviindas
som medaljer eller jetonger. J folktron
kom de ocks5 till anviindni ng som
amulett mot övernaturliga väsen och
till framförallt barns skydd mot dc underjordiska. Till och mt:d i Kremnitz
gjordes de sista eftcrpriiglingarua av
elen rothska georgstalcrn så sent som
år 1896. (J.fr.fig 6.)

Fi!i. 5
lmi f({/ifm m· 1/, ilukat. prii~:lad,
1. 77 g. KMK uian im·.nr.

o

17 111111,

,\r., .: Nidda r!'lllll<'d lansen i drakens kiiftm

S:Gt:ORGIUS·F.QV/T·P;\TRONFrånc Skt'JII' i storm. Jesus med rwi liir·

A rs.: Riddaren metllml.ll'll i tlmkms
tar. r.lz. lmiihiijmzde liren jwtg{i·tt

uu:

S:(iEORGI/JS J-;QVUITUM l 't!TIWNUS
Frtl m .: Sk<'f'fl i
itmgar

.1 1111'111. J e .111.1

med tre liir·

izmt::ar

INTI':MPI:'STATf SECUNJ'li\S
Lirr.: Jfr 1/us:ur nr 20 oclz 711: kowlog

INTJ::MPIOS1i\ TF. SF.CURITAS
l.iu.: Jfr Hus:ur nr 22 och 71

Wiennr/WO 01 . 7i!f XXII: 7: /.:wo/o,~ Lan:
nr 1026

-

171J

Fig. H
Modt'm georgsmeda/j i tt'llllml'll iig/a. c1 27111111. 3.78 g. SliM-KMK 22 708.

Ptt de tidiga georgsmynten skildras
ibland mycket dramatiskt både striden
med draken och skeppet i stormen
som på guldmedaljen om tre dukater
(jiJ:. 4). en dramatik som med tiden
blir alltmer eftersatt på imitationerna
för att till slut helt upphöra (jfr fiR·
21 ). En annan variant är den mycket
vackra georgsmedalj i silver. där utförandet av frånsidans storm och
skepp klan avviker från övriga framställningar (jig. 7).

Ats.: Riddaren med lcm.w·n genom dmkens kropp. t.h. mycketliten ochfiirenklad kniiMiimuil' j11n8fi·11
S GEORGIVS EQVITVM PATIWNVS
Från.c Skepp i storm. )1'.\'1/.r nll'd tl'flliiljungar, t. h. förenklad vindr:ud. i jimtil'n land
INTEMPESTATE SECURJ'Ii\S

Fig. 9
lmitmion i u·nn m · 11: III Il' r. mt'll it;l'nfyllt hål for upphängning. sannolikt eftl'r Christian
Herman Rot!z.,· 'l: talu.fnln K remnit:. (135.5 1111n. 12.38 g. KMK 111an in1•.nr.
Åts.: Riddannmed lansensenom <lrakens kropp. uum signarlir
S GEORGIVS-EQVITVM-PATfWNVS
(lwhiilll S)
Fn1ns.: Skepp i storm. Jesus nwd tl'å liiljllngar. r. h. vindguden, stiliserad blomma
INTEMPESTATE·SI::CVRI7i\S
Lill.: Jfr Hus~ar nr -14

Fig. Il
Modem gMrgsmedalj m·fiirsiilwu bly ( ~)
med påliidd ;;gla och hake. Diam 29 mm.
romil•ikt 18.55 g. Fabrik.Willl·erkad gjuten
medalj gjord m• Lauer i Niimberg. SHMA'MK27396.

fig. 10
Georgsmeda/j i jiim med 1/(l /iilld iigla och del m· kel/ja, priiglad. i> 37 mm. 19.32 .~
SHM·KMK 24 57CJ:9.
Ats.: Riddar('nmecl lan.H•n g('lwmborrande drakens kropp. r.h. liten kniibiijande j 11ng[ru
S:GEORG/VS·EQ\IITVM·PATRONVS
!-'råns.: Skepp i swrm, Jc•su., m('(/ti'Ci Jiilj:mgar. t.h. förenklad \'indgud
INTf.M PJ::STATE SECVR/Tt\S. blomma

l HO

;\rs.: Ridtiaren med lansen genomborran·
de drakens kropp. t.h. kniibiijande jwiJ:fi·u
S:GEORGIVS EQV/TVM·PATRONVS*
1-'rfiii.C Skepp i storm. Jesus med tl'(1 /iirjungor. t.h.fiin•nklad dm/gud
INTEMPESTt\TE*SECVRITAS. blom11111
Li11. : Jfr Hus:ar nr 38
St'T 7 · 'l.l

Fabrikstillverkade moderna
amuletter
Den allra störsia delen av georgsmyntcn - som :m vänds [in idag- är dc som
tillverk:us under de två senaste århundradena (jji" fig. 8). Under 1800talet vi nner de fabriksmässigt framSt[illda georgsmymen terrling. Dc producerades framfOrallt i Budapest. Wien och örnberg i en otal varianter. dc
nesta ut:m större konstnärligt värde.
men här kan man se såväl det ungerska vapnet som gamla myntmlistarsignaturer. Dc tidiga kremni tt.ka talrarna
av Christian Herman Roth var dc vanligaste förebilderna (jfrfig. 9). Ända
in i dra dagar kan man se sådana efterbildningar av Kremnitz-myntct använda om medaljer och berlocker i
olika metaller och skiftande storlekar
hängande i klock- och halskedjor men fonfarande under beteckningen
georgstaler. Förklaringen till detta kan
vara att talern som begrepp ej IUngrc
associeras till betalningsmedel och i
~tället har Ö\'erle\'l i folkmun som !>å
an !>äga medaljamuletten georgstalcr.
(Fig. 10-11.)

Fynd
Mansfeldstalrar påträffas främst
bland mynten i de stora s ilwr~k:mer
som nedlades under de dan~k-norska
krigen på 1600-talct. framförallt i
~ödra Sverige. Talrama är från både
1500- och 1600-talen. ( Fig. 12- 18.)
Kateeorin fabrikstillverkade mcdaljamuictter förekommer då och då i
fyndsammanhang, mestadels som cnsamfynd.(Fig. /8-20.)
Följande svenska fynd har registrats vid Kungl. Myntkabinettet:
Fynd m· MansfeJdsta/rar

• På Gm/and. på 1-lemse Annexhemmans ligor. Hemse socken. hittades år
1 ~72 i en grusbac ke tillsammans med
en mlingd andra forntida förem~ l ett
talermynt från år 1675 rncd spår efter
pålödd ögla. SHM-KMK 4~ 1 5.
Linjen i Uorns tcdt: Fran1. Maximilian &
Heinrich Fran1. ( 16~"- Hi92)
Eislcbcn. 2/Jlalcr 1675. ll!.85 g lfi~t· 1'11
Å1s.: Riddaren med lansen i dmkc ns kliftar
FRANZ·MAX·HEINR·FRANZ
COMIT·IN·MANSFELT:
Fr5n~.: Vapcnskiild. 1675. AB K (mynl·
mästare A mon Bernhard Koburgcr)
NOB:DOM:IN·HEIIJRU GEN·
SEB:E:SR:
Lin.: Tomau nr 295 h

• l el! trlbchatull hitlat i vr;tket efter
regalskeppet Kr~_nan i 1-lulteN:ttl•
!>ocken utanför O/and ar 1981 l:if
bland andra mynt en mansfcld,lalcr
av år 159-t Kalmar lUns mm.eum.
Linjen i Fricdcbur~: Peter Ern~t l, IIruno Il, Gcbhnrd VIl l, J oh unn (;cu rg IV
( 1587-1601)

Eislcb<:n.lalcr 159-1.26.97 g (Jig. /.1)
Al,.: Vapcrhköld, 1)-1
PETER·ERN·BRVNO·GE·HA·GE·F· B ~~
(rnynun!hlarc Bcnho'tll\lcinhan)
Fr:in,.: Ritidaren rn~-d l;ul>cn gcnurnhurrantlc draken: riddaren' och h!iqcn' hll\'11dcn utanfiir irm: ringen
·COM l·E·DOM I+MA NSFE·N< lB·D+II·
Lin.: 7imrmrnr 600 a

• l llll'kingl'. Torhamns socken.
Rom. hi Hade' :'1r l ~-l9 vid plöjning 39
silvermynt hland vilka fann~ tre
man~fcldswlrar av :ircn 1535 (ej inlöst). 1 54~ och 1556. SHM-KMK
1556 ( 15-IB och 1556. vilka ~an rwlikl
utgör dc tvil ncdanst1\cntlc ur KMKs
samlingar).
Vo rd cr ortska linj en: ll o1yc r VI. (;ch·
hanl VII, Alhn·l·ht VII, l'hilipp Il
( 1531- 15-10)

Ei,lchcn. 1alcr 15:\S. bc'kri\ ni ng enlrg1 rn-

\'Cruarrcl

Ål,.: Vapc"'kiild
HOIGER·G F.B IIAR·i\LBER·PHILP·

1\ION·ARG·CO·~II·DO~li·D·E·~IANSf
Från~.:

Sanl.t GiirJn<. 'trid med tlr.tlcn.
1535
Ormkriflcn ej ,llcrg,i\'cll

llintcrortska linjen: Gehha rd VII •.lohann Gcnrj! I.I'Cll'l' Erns t l ( 1547- 1558)
Ei,kbcn. wler 15-IK, :!l!.6 1 g
Ah.: Ritld;~rcn (ulan h:i,l) med dr;~l.cn bal..om \'apcn,l.iild: riddaren' hu\ ud O\'anliir

inre ringen
GEBIIART·E·IIANS·G·PETF.R·E·
C'·D· I·f\.1·
Fran,.: V;~pcn,l.illd ..IK
Lilja (1nyn1m!htarc He in rich Frölich).
MON·NO ·ARG·C· I~·D· I ·MANSI '·

Li11.: 7imwu nr IJ07a
Vnrdero rtsku linjen Eislchcn: J ohann
(; corj! l, l'l'tcr Ern~t l, Chris toph Il
(15511- 1579)
Ei,lchcn. la ler 1560({1). ~X.61 g
t\1,.: Riddaren med lan,cn riklad 111111 dra huv till: ridd:u c11\ nch h:islcn' huvu den 111anl'iir ir11 e ringen
IOII AN • GE*PETI :R• ERNS"CII RIST.
vinrank,hlml (rnynrm!blarc Anton Kohur\!e" 111\'llllcl'l.cn l
l=ran,.:· Vapen,l.i>ltl. (>0(6)
C'O~ IITES ET DO~II l 1'-lt\:-/SFEL
l.ill.: Jiii'IICII/111' .f-l/
ken~
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• l Skå11c. Harlös ;c 'm:k~:n. hilta(kS
vid jordbruksarbete ar 192ll en guld och silverskatt om 76 m vn t frtlll tiden
157':1- 1708 innehålland-c tva mans feJdstalrar fri\n :i ren 1579 r~:spckt i ve
1582. SHM - KMK 1895!!.
Linj en i Eislehen: .Johann (;corl! l. l'cll·r
Ernst l. .Johann Hoycr III (157.l-1579)
J:i,l,,h,·n lal~r 1579.29.09)! lfi~:. N I

Åt~.: Vapcn~köld. 1579
·IOH·GEOR·PETE:ERNS·IO·HOI·E·
C·D+MANSF· C G Cmyntmäscan: C hristian Göltc)
Fråns.: Riddaren med l:nlscn i draken~ kilftar
RUDOLPHV:II·D:G·ROM·I MPE:
SEM·A:P·F:D:
Lin.: Tomau nr :\96 p
Linjen i Fricd cburj!: l'ctcr Ernst l, .Jethann Alhrcd11 •. Joha nn Uoycr III, llru·
no Il, lloyl'r Christoph ( 1579- 1585)
Eislcbe n. ta ler 1582. 28.97 g l}i"~:. 15 J
Åls.: Vapcnsköld,l.\2
·PE:ERN:IO:AL:IO·HO:BRV+IO:CHR:
FRA:E:PA· B M lmyntmli,tarc rknhold
Meinhart)
Fråns.: Riddaren med lansen i drakens kliftar
COM I: E:DOMI:IN:MAN:NOB I:DOMI:
I:HEL:
Lin.: Tomall nr 558
• l Småla11d. Kr!'t keryd i U 111garyds
socken. hinades vid pllijning ;ir 19-15
en >krill bes tåe nde av 80 takrmynt
fr:in tide n l55 R- l650. Däribland
fanns e n man~ feld>taler Mm ;\r 1622.
SHM- KMK 23 479.
Hintcrorts k:1 linj en: Fri('(Jrich C hristopli ( 16 10-1 631)
Eislchcn. ta ler 1622. 28.79 g (/i~:. /61
Åls.: RiJdarcn hållande clt sviird vvcr hu vudet
FRIDER IC VS·C HRISTOF·COM·ET·
DOMI:IN·
Fråns.: Vapensköld. 1622. A K ( myntmästare Anton Knburgcr)
MANSFEI.·NO·DO·IN·l·IEL·SEB·ET·SC·
Lin.: Jfr Tomt w nr 1293 f
• l Ö.wergiitland. kvarteret S:t P\!r i
Li nköping. hilladcs vid g riivning fiir
grund år 1905 en s il\'crs ka!l om l 07
m ynt innehå llande wcns ka s ilvermynt samt en stor mUngd ta lrar. dlir·
ibland fyra mansfcld~talrar fran ftren
153-l. 1535. l:i-16 oc h 1572. SHM KMK 12 52-l. Liu.: Nor:.tröm 1905.
Vorderortska linjen: llo~·cr VI. {;(•hhard Yll, ,\lhrccht VII. Philipp Il
(1531- 15-tOJ
Ei;.khcn. takr 1534. 21(06 g ({i):. 17!
Ats.: V:1pcn,köld. 15:\J
IK2

ltalvmånc och stjärna ( myntmästare Hans
Schu llhciss mynncckcn)
HOJGER·GEBHAR·ALBER·E·P HJLIP·
Fdns.: Riddaren åt vänster med lansen
bakom huvudel; riddarens huvud och häslcns bakhovar utanför inre rineen
MONEAR COMI·DOMI·DE:-MANS·
Lin.: Tomau nr 105 g
Ei,lcben. t:llcr 1535. 29.08!! (KMK utan
inv. nr. sa nnolik! från detta fy-nd)
Al,.: Vapc1t>köld. 1535
Hal vmane och stjärna (mymmästarc H an~
Schuhhci" mynucckcn)
HOIGER·GEBiiAR·ALBER·E·PIIILP

f'rCtns.: Riddarenmedlansen bakom huvudet: ridt.l;~n:ns hu vud och hästens bakhovar
utanför in n: ringen
MON ARG CQMI·DOM·DE·MANSFEL·
Lin.: lla/11'11 V'· 20: Tornatt nr 107 h
Egcntlij!a hinlcrortska linjen: A lbrt'Cht
V II (1546-1554)
Hcttstcdt. takr 1546. 2!!.56 g ( KMK utan
inv.nr. ;.a nnolik t fr~ n dcua fynd )

Åt>.: Vapcn,köld. 15·16
ALBt::RTVS COi\II~S DOM l DE M t\NSFEL. ;.ol (rnymm;i$larc nkiind)
Fr5n;..: Riddaren med lan":n bakom huvudcl: riddaren;. hu\'ud och hii>te ns hovar
S1''1 7 · 'l.t

utanfår den inre ringen
MONE·ARGEN COMITIS·DOM·
ALBR·DEMAN
Lin.: Hagr11 LVII s. 69: Tnmmt nr IOJ2a
Vordcrorlska linjen Friedeburg: l'elcr
Ernst l, Christoph ll ..lohann lloycr III
( 1558- 1573)
Ei~lcbcn.takr

1571. 28.81 g (jig. /H)

Åts.: Riddaren med lansen i drJkcn' käfwr.
tre vapensköldar bryter onL~kriflcn
PE:ERN:CHRI IO:HOI:COMI:E DO:
I:MANSIFrlns.: Tv~hö\'dad örn. 72
1\·IAX IMI·II·RO·IMP·AVG·PVB·FL:C·
DECRETO. vinranksblad (mymrnlii>larc
A mon Koburgcrs mynneckcn)
Lin.: Tonuw nr 5-12 b

Fynd m· georgsmeda/jer
• På Gotland i en åker i Sudcrby~.
Bro ~ocken. hiuade!> en medalj '"'
brons försedd med ögla. l nköpt år

1898. SHM-KMK JO 778:2.
Scmida imi~:nion. präglad. n 2-1 rnrn. -1,23
g (jig. 19}.
Al!>.: Riddaren ~ticker lan--en i dra~cn' kM·
t:u: l.h. m) eket fårenklad liten knhböjandc
jungfru
S·GEORGIUS EQVITUM PATRONUS
Fräns.: Skepp i storm. Jcw• med tre !Hr·
jungar
INTEMPESTATE SECURITAS
Lin.: Jfr Hus:ttr nr 70

• Fdn Snuilaml. Södr:t Vi socken.
Sund. Kolmorör. kommer en s licen
medalj i dti ligl silver försedd med Ugla. h inad år l!!97. SHM-KMK lO 6-1:\.
Imitation, priig lud, u 39 .~ mm, 16.72 g.
Åts.: Riddarenmed l an ~c n g.:nombnrrantk
•lr:tkcn. t. h. liten knähiij:111dc jungfru
S.GEORGIVS EQV ITVM PATRONVS
Fr.1rh.: Skcpp i >tunn. Jesus med tva J:irjung:tr. t.h. vindgudcn. blomma
IN TEMI'ESTATE SECVRITAS

• Likalcdc' i Smiilmul. i en park vid
Sccnshcrg~hcmrm:t i Kalmar. hiuadcs
år J992 en hron~medalj av av ö' ler·
liindsk karakc:ir. avbnnenupplill. Priv:u Hgarc.

lmit:ttiun.

~Utcn. U

.IJ

111111.

17.87 g ((ig.

20/.

Fig /Y.

s:-:1 7 · ''~

Ab.: Ritldar~nmctllan>en genomburrande
dr.•kcn' huvud. t. h. liten kniiblijandc j ung·
fru
S:GEORCi iVS ...... i\J·PATRO:'-l\'S
Fran,.: S~cpp i 'lt>rm. J.:'u' med ''·' l;~r
jungar. t. h. lnrcnl..l:td 'indgud
1:--: TEi\IPESTt\TI: SEG\' RITAS

• l Ösrergjjrfwul. Norrköping. hinades vid grävningsarbele år 1897 en vU!
bibehållen medalj. 1roligen av låghal·
tigt silver och försedd med ögla.
SHM-KMK JO642.
Se ntida imitalittn, prHglad, u39 mm. 20.05
g ({ig. 2/)
Åt s.: Riddarenmed Jansen gertumborrande
huvud. 1.h. en fiirenklad liten kn:i·
hiijandc jungfru
S·GEORG IVS·F.QVITVM·PATRO:-!VS·
Fr:'ins.: Skcpp i >IOrnt, Jesus med två J:•rjungnr. t.h. f'iircnk l:td ,·indgud. blomma
med sljlilkttr
IN TÖviPESTATE·SECVRJl~<\S
dr.rken~

• Fdn Värmlamt har Varmlands mu~cum. Karl~tad. l:imnal uppgifter om
eva georg~medaljcr upphiuade under
l 900-caleL
Den ena medaljen hinades på Hammarö. Den lir av \ilver och har ögla
~a mt en hit av kedjan k\'ar. Privat ligare.
Sentida imitation. n ... ' ikt -.
At,.: Riddaren Jt hi•gcr med lan...:n ge·
munborrande dra~en. l. h. liten knäböjande
JUngfru

-

Fig 10.

S·GEORGIVS·EQV ITV~ I·PATRONVS

Fr:\ n~. : Skepp i ~torm. Jc>u' m.:d tva l:ir·

j ungar

SECVRIT: IN·TEMPESTATE·

Den andra medaljen hitlades i Värmlands-Näs. Den är också av si lver och
försedd med en pålödd rektanguHir
ögla. Privat ägare.
Sentida imitation. o··. vik t ··.

Ab.: Riddare n !11 höger med bn,cn gen(>mbmm ndc draken. t.h . rnvckct liten
knlibiijandc jungfru
•
S·GEORGIVS·EQV ITVM·PATRONVS
Fran,..: Skcpp i ~torm. Jesus med tv:i lärjungar. t.h. förenklad vindgud
SECVRIT IN·TEMPESTATE·

• l VJ!pland. Ulriksdal, hitlades en
mycket sliten medalj i tenn med ögla i
Skiindals trUdg~rd. Gåva är 1950. Di-

am 34 mm. vikt IOA6 g. SHM-KMK
24 346.
Im itation, gjuten, o 33 mm. 10.-17 g.
Åts.: Riddaren åt höger med lansen mot
drakens huvud. t.h. förenklad li ten knäböjande jungfru
S GEORG IVS EQVJTVM PATRONVS
Fråns.: Skepp i storm, Jesus med två lärj&mgar. t.h. förenklad vi ndgud
fNTEMPESTATE·SECURITAS

• Från Gästrikland finns uppgifter
om en georgsmedalj av mässing Försedd med ögla som hittades på 1920talet i ett potatisland i Byn, Forsbacka.
Valbo socken. Sannolikt 1800-1 900tal. Privat ägare.
Sentida imitation, ej närmare beskriven.

Förf. tackar Tamas Sarkan y för givande diskussioner om medaljerna.
Fig

21.
Foto: Jan Eve Olsson. RIK-f.
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Bilden av Karl XII
Av Jan Wisehn
arl XII var en av ~i n ~~mllid~
mest avbildade persone r. Be·
römme lscn kom tidigt. Efter
den uppseendeväckande segern vid
Narva år 1700. som ingen viintat sig.
spreds ryktet om denne miirk lige to nåring som steg fram i ntllll>ljuset.
Onwiirlden ~åg en gosse som blivit
f(ir'.ildralih och myndigfiirklarad vid
femton och Miilld inför anfilll,kric av
tre av sin tid ~ stora regenter - tsar
Peter l. Kristian IV och August den
starke. Omvärlden fick också bevittna
hur snabbt och effektivt des~a hkv
be~egradc a\ den unge kungen. Se·
gern vid Narva med 10.000 !.\en~kar
ml)l 32.000 r}l>~ar kunde cnda~t jiim·
för..t~ med Davids ~cger över Goliat.
Efterfrågan blev gena~t \!Or på att
ta ä!!a en bild av denn.: unge Da' id
Fr:u11föralh utförde en rnd koppar:
>tick Ö\Cr den unge kungen - giirna
till häst. En Mon antal av lle~'a kop·
parMick fram~tiilldes i Frankrike. Dc
franska sticken med Karl X Il pa en
stegrande häst påminde om dc många
spridda bilderna av tidens l>tor:t t;il t·
herreidoL Eugen m· Savoycn. Även i
Ty~kland ville man ha fram bilder på
den militära kometen ~om ju kom fr:'tn
~amma nordliga land :;om hjiiheko·
nungen Gustm· Il Adolf. l Niirnberg
producerades gravyrer. ofta utan n;i~
gon som hcbt kiinnedom om kungcth
utseende eller klädvanor.
Kungen~ pe~onliga tapperhet och
oriiddhet skapade myten om m.;\rbar·

K
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het. Att biira hans bild behövde inte
e nbart tolka~ som bevis på tillgi·
ven het. Den kunde iivcn biirus som
'kydd mot !:unr. Hii r kan man jiimfö·
ra med dc bland soldater ~å vanliga
S:t Gcorg~jctongcrna . populiira sedan
bötjan av 1600-talet.
Må nga av gravyrerna är mycket
~må. i spelkorts~torlek. och har sä·
k.:rt burit~ av kungens soldater. Ringar med miniatyrportriitt bar!. oftast
av oflicerare. Naturligtvis kan man
iivcn tänka ~ig en kvinnlig kundkrets
mr dcs~a kungabilder.
Karl XII hade ett starkt grepp om
'oldaterna. som han ofta kunde ha ett
f(llkligtumgiinge med. Han hade ock·
,,j en livsfåring ~om nära sammanföll
nu.:d den enkle mannen i ledet. än!n
om m}cket a' enkelheten är ·cntida
lll) t bildning. l umgänget med yngre

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

if~'
\@)
Öppeuider
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00- 1400
Regeringsgatan 6
111 53 Stockhotm

Tel. 08·11 50 81

" Hans liv bör lära konungarna"
Voltaire. Hisloire de Chartes XII.
Rouen 1731.
officerare \1;11' han ibland l\) 111 urp·
sluppen. Säkcrt avgudade~ kungen av
dessa grupper och de hörde till dc
som gärna bar monarken' bild. l
Adam Lewenhaupts skildring om Ka·
mlinen Eth·art! Gyldt•nstolpe (Stm.:k·
holm 1941. '· 169) kan man lii'a om
hur det kunde !.!il till när man ,kaff:tll.:
~ig ett kungaponr:itt.
Inför det f(ire~tåend.: uppbrottet
mot Ryssland 1707 var det en allmän
efterfrågan pil porträtt ii\er kungen.
Ed,ard Gylden,tolpe. !>Om \ar kn~nen
till högkvarteret. hade hiiure l.ontakt
med hemlandet ii n dc lle,ta. Han fick
därfcir på begiiran då och då dc" port·
r'.itt i guld och emalj au begagna' ~nm
hiin!!sm,·ckcn. delo; helt lomå målacli.•
minlaty.rer sända från S'crigc. Det
var många som "plågade" G) Iden·
stolpe om miijlighcten au ft h.:l>tiilla
ringar. armband elit-r h;ing,myckcn
med kungens bild.
Henuna i Sverige och på kontincn·
ten fyllde medaljerna en \'il..tig funk·
tio n. Propaganda ·apparaten fu ngera·
dc viii. Det giilldc all uppeh;"la tron
på all S'·erigc, ~a k var den ~ann a nch
av Gud \iilsignad. Det sbta l..ung.:n

-

IH5

2.

iin~kadc

var e n inhemsk opposition
mot kriget. Det var viktigt au kunna
få fram nya soldater som ersäuning
för alla dc som stupat eller döu av
sjukdomar. Samtidigt önskade man
visa furstarna i Europa au Sve rige
:>kulle segra. Deua var betydelsefullt
med tanke på allianser och subsictiemedeL Kon sagl. alla skulle övertygas om kungens oövervinnligheL
Vad kungen personligen tyckte om
au bl i rnarknadsfcird på den a sän är
inte kiinl. Troligen lät han ändamålet
helga medlen.
Det finns närmare tvåhundra samtida ntedaljer präglade över Karl XII.
Hiir avbildas endast en par medaljer
som exempel på hur kunge n framstiilhs. Dessutom visas kungens bild
på andra tOremåL både samtida och
senare utiOrda. Samma person i olika
tolkning.

3.
186

l. Den svenska segern vid Narva den
20 november 1700. Guld - och silvermcdalj som miiter 51 mm i diameter.
crave rad av Arvid Karlsteen.
~ Åtsidan visar Karl XII :s bröstbild
i höger profil. lagerkransad. i peruk .
harnesk samt mantelveck. Omskrift:
CA ROLVS. XII. D. G. RE X. SVECIAE.
Frånsidan visar striderna utanfOr
Narva. l förgru nden rider kungen i
spetsen mr sin stab. Solstrålar bryter fram p<i ena s idan ur ell moln .
Fr.in andra sidan av molnet fitllcr snö
ned över ry~sa rna. Omskriften lyder: MAN lFESTO. NVMINE (Under Guds tyllliga ledning). I avskiirSNT 7 ·
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MYNTGALLERIET AUKTION
2 1 NOVEMBER 1993
SVEHI GE
Medeltid. Stort urval Riksdaler-mynt
Samt 8-4-2 & l mark 1500-1700 talet
i h öga kvaliteter.
Flertal "Dukntc r·".

"4" Riksd nler 1633 Gustnv Il Adolf.

••

"UNIK"
Stor guldmedalj 163l''Slagct vid Breitenfeld".

Sällsynta bcsittningsmynt, ELBING 1/2 Talcr 1628
Erfurt 1/2 T alcr 1645.
RIGA

5 Dukater "1645"

1"8"

Daler plå tmynt l~ Ex.Svensson

FINLAND
Unik guldmedalj.
"Freden i Nystad 1721"

NORGE
Christian IV 1/2 Specie 1640 (RR)
Frederik m Speciedaler 1660 & 1663

DANl\'lARK.
Knut den Storc. Penning. Lund.
Ex. Bruun 1309 (RR).
Frederik IV
"SKEPP" 2 Dukater 1708. Ex Seck.

Specialsamiinget r

G.
'

PORTUGAL

80 Nummer med Gon-Gold-Xcrafm 1803 (HRR).

[
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AVESTA.

140.

PLÅTMYNT ur Myntgalleriets auktion i Stockholm .

1659. 8. DALER SILVERMYNT 1659.
SM 45. Ett mycket vackert ex.

01

400-500.000:-

Della mynt hiir~tarnmar fr;\n det viilkiinda myntfynd som gjordes vid muddringsarbeten i floden DUna år 1901.
Fyndplatsen ligger strax ovan mr den lilla staden Boldemja. som under svensktiden hette Boldenl. Det har anta·
gi t~ allmynten som ingick i fynde t va r en betalning frln myndigheter i Stockholm till guvernören i Riga. Stadcn
tillhiirde ju Sverige vid denna tid. T~.:urin om hur mynten bevamdes ti ll efterviiriden iir fiiljandc:
Transporten av plåtmynt.:n g.jurdes under vi ntern och den sista delen av n:san gcnommrdes med sHidar d" llod~.:n
var fru sen. Den stora tyngden av pl;\ tmyntcn va r uppe nbarligen mer iin isen kunde bära. och en !>liide gick till
botten. Mymen begravde~ i lludbouen vilket skyddade mynten mot korrosion och iirg.
Tack vare Sonny Se rrc~tam~ noggranna ka rtliiggning av delta exempla rs historik . kan vi praktiskt taget !tilja det
Mm dc~~ tillkum~t i Avc~ta mynt ve rk :\r 1659. Det tonic därefter ha hamnat i kronans kassa Hir att relativt

omgående ingå i en betalning till Riga. Efter att ha vilat på floden Dlinas botten i 242 år. hamnade det så småningom i mynthandlare D. Holmbergs besittning. l ett ännu bevarat brev från år 1904 erbjuder han myntet till
greve C. Tro lie-Bonde på Trollenäs. Priset var 1500 kronor. menTrolle-Bonde avböjde. Exemplaret kom istället
att säljas till israel Berghrnan. År 1914 avyttrade Berghman sin fOrsta samling. och mymet förvärvades av Sven
Svensson. vilken i sin tur ju som bekant testamenterade sinjättesamling till Svenska Numismatiska Föreningen.
År 1966 höll Hirsch mynthandel sin fOrsta delauktion på mynt ur Svenssons samling. och diir ingick bl. a. vår
8-daler. Den köptes då av Börje Johansson Iiir 30.000 kronor, kontant! Det var det dyraste objektet vid denna
auktion. Efter att ha vandratmellan två andra välkända storsamla re. C-0. Algård och Sune Berggren. kommyntet år 1975 åter till Hirsch mynthandeL Där förvärvades det genom byte av Sundeli n. vars samling i sin tur såldes
1990 genom Mynthuset (auktion 2. nr 37). 8-dalern betalades då med det nya rekunipriset 450.000 kronor +
10% inropsavgift. Köparen deponerade myntet på Smålands museum. diir det sedan dess varit utställt. Då de
flesta av de stora plåtmynten idag ingår i museisarnlingar. iir detta ett sällsynt tillfälle att förviirva ett exemplar
av det största priiglade mynt som finns i privat iigo. diirtill ett av de vackraste kända.

MYNTGALLERI ET AUKTION
2 1 NOVEMBER 1993

POLEN
120 nununcr incl. Medeltid med "ju1Liskn" brnktentrnr.
Sigismund Ul

5 Duh«• 1611 & """'" 5 Duk"" 1622. . .
Talrar samt småmynt.

1
l•".f

"UNIK~

<rl>ld-Cnaden Pfenning (l 2 Dukater) ifrån Kurl Ferdinand "VASA •.

RYSSLAND.
Samling Denga' s & "Drop" kopeker

Sällsynta m ynt ifrån Peter d. Store
bl. a 8 Dukater 1725

Guld- Dukater, 10, 5, & l Rubel.

Silver. Rubel , Poltina samt små mynt.
Original - Plåt mynt Crivna, 1726.

Plutinum 12 Rubel 1830.
lmperial lO Rubell895 (RRRR).

Provmynt & Medaljer.

Utvalda u tländ.•ka mynt

Vackra Antika mynt:
Grekiska - Romerska & Byzantinska.

MYNTGAlLERIET l Sto ckholm AB.
P.O Box 7 049 S- 103 86, Stockholm
_ _ _T
"'"cl. +46 (8) 611 33 88_, FI\X. +46 (8) 611 25 11
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ningen finns texten: CASTRA. MOS·
CO-R. AD. NARV. CAPTA. XX.
NOV. MDCC. (Moskoviternas läger
intaget vid Narva 20 november 1700).
Denna medalj (Hild. 39) visar klan
kungens styrka - välsignad av Gud.
Porträilet visar också (avsiktligt eller
oavsiktligt) en likhet med krigarfursten Eug;n av Savoyen. Medaljen tillhör Kungl. Myntkabinellet.

2. Staden Thorn i Preusscn erövras av
svenskarna den 4 oktober 1703. Guldoch s ilvermedalj som miite r 51 mm
i d iameter. graverad av Arvid Karl·
steen (Hild . 77).
Åtsidan visar kungens bröstbi ld i
profil, höger s ida. i ställ harnesk och
släta mantelveck vikta över axeln.
Omskriften lyder : CAROLVS. XII.
D. G. REX. SVECIAE.
Frånsidan visar segergudinnan med
palmkvist i viinstra handen, som sät·
ter en lagerkrans på kungens huvud.
Denne står kliidel i antik krigardriikt
och mantel. med en <iskvigg i sin
hand. Omskrift: OB. PERDOMITVM. CONT VMAX. THORVNIVM.
(Till minne av det trotsiga Thorns kuvande). l avskärningen-fi nns årtalet:
A. JVIDCCIIL.
SNT 7 · 93

Medaljen visar monarke ns kontakt
med övernaturliga krafter och anknyt·
ning till antikens ideal. Åskåd<tn:n får
även en känsla av all kungen . som
snart tär en segerkrans på hu vudet iir
tursam - en inte oviktig egenskap fcir
en fältherre. Med<tljcn tillhör Kungl.
Mymkabineuet.

3. Silve rpokal. ca 25 cm hög. med infauad riksdaler pr.igl<td 1713. Runt det
infauade myntet finn s e n g rave rad
ram. krö nt med kunglig krona och vid
sidorna dc svenska tre kronorna. Pokalen ingår i Gustav V:s s ilversamline.
För många kunde cu mynt och dess
portriiii duga som minne från hjiiltc·
konungens daga r. Kanske fick någon
släktmedtern myntet direkt från kunge n. Karl XII :s mynt hör till dc som
oftast anviints som smyc ken e Iler dekorat ion på silverpokaler. supkoppar
etc.

4. Porslinsbå l från millen av 1700talet. Den rikt dekorerade billen har
på ena siclan en medaljong med Karl
Xll :s bild . på den andra en blomsterko rg smyckad med svenska riksvapm:t
tre kronor. Kungen' bild iir <itergiven

efter en fronte~pis till el! arbe te om
Karl XII :s kampanjer. utgi\'et 1705 i
P:rris. vilket den kinesiske m<ilaren i
Kanton hafltillgåne till. Den franska
frontespisbildcr~ har i sin tur som mrlaga gravö ren C harlc~ S imonncau·~
kopparstick efter Bengt Richter.; medalj 1702 tillminne av kunge ns seger
vid Dlina - a llt efter en utredning
av M<trshall Lagcrquist i Fataburen
1965. Porslinsbålen tillhör Nordbk:J
museet.
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5. Emaljmålning på koppar. storlek
71 x 46 cm. Karl XII besegrar mörkrets makter. Konungen till hiist i halvrustning. med fladdrande mantel och
fältherrestav i handen. Under häste n
finns en avgrundsande och en hydra.
Öve r konungen öppnar sig skyn och
diir syns ett kors med omskrift : IN
HOC SIGNO YINCIT (han segrade i
detta tecken). och en kerub med segerkrans i handen. Bakom konungen.
på ett språkband : CAROLUS DUODECII'viUS DEJ SERVUS (Karl XIL
Guds tjiinare). l bakgrunden syns den
svenska hiircn.
Denna emaljmålning tillhör Statens
historiska museum (inv. nr 7145:8).
Den kom til l museet 1883 genom
testamentarisk !!åva av hovrättsrådet
Fredrik Järta. ~
Även de nna bild visar Karl XII som
rättvisans beskyddare. Ankny tningen
till S:t Göran är också tyd lig men också till Gustav Il Adolf. lämfor med
M. Merians kopparstick över Gustav
Il Adolf (5a). där hästhovarna trampar mot allegoriska fig urer som Ond·
skan och en flodgud. Samma komposition har använts över andra kända personer. bl a Gusta,· Il Adolfs
motståndare kurfurst Maximilian av
Bayern.

6. Vaxpoussering över Karl XII. 1700talet. diameter ca 6-lmm. med rarn98
mm. Kungens bröstbild. höger profil.
är ut mrd :w färgat vax. Naturl1irgad
med brunt hår. s,·an halsbindeL blå
rock. röd mantel med hermclinbård.
silverk napp (obs! äkta silver}. s\·an
bakgrund. Yaxpousseringen tillhör
Göteborgs Historiska museum (in\ .
195-1:55).
Här frams1iilb kungen som enk.:l
soldat. ungdomlig och frimodig .
Porträttet anknyter ti ll de mynt och
medaljer som framställdes under
kungen~ levnad.

5a.
5. (SI'

{il"t'/1 IIIIISICI/-:1'/)

6.

7. Gjutj;irnsmedaljong ih-er Karl XII.

troli!!en till verkad omkrin!! 1918. diamet;r 52 cm . Kungen~ brö~tbild iir
sedd i profil. höger -sida. Karl XII ii r
iförd uniformsrock med piibkrage.
halsduk tiitt lindad kring haben . PorträHet är utför! i heroi~erandc ~t il - en
stil som sammanfaller med den ~yn
som var allmiin omkring 200-årsminnet av kunge ns död. Medaljongen
som tillhör Armemuseum ( inv. nr
60/222) är avsedd att hänga~ på viigge n. Den är till ve rkad vid Husqvarna
Vapenfabrik AB.
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Il. Bog<kiirs fyr. l't.ruill.t: m · J.A.G. , lekt•. Fmo: Jan

f:,.,.0/.\.lfJII, RIK-filro.

Bogskärs fyr ännu en gång
Av Jan Peder Lamm
SNT 4/ 93 gav lan Wischn intressant information om den vack ra
och sällsynta belöningsmedaljen
som utdelades 1884 till dc arbetare
som varit med om det strap:usfyll ·
da fyrbygget. Uppenbarligen är tiden
och plmsen fOr ytterligare information
om fyrbygget och dess dekorations·
historiska konsekvenser nu inne. Det·
ta sker genom att jag nu offentliggör
några sidor ur min farfar Carl Robert
Lanuns (1856 - 1938) opublicerade
memoarer. Carl Robert Lamm var son
till ägare n av Ludwigsbergs Yerkswds
AB. somtillverkade fyrtornet och vid
arbetet med fyren nybliven 25-årig
VD i familjefi rman. Hiir följer hans
redogörelse :

I

Uppfikandet av Bogskärs fyr
ISR0 - 1882
Jag har med tlit sparat till ,j,t ~tt berätta
om ett 3\' de ~törsta och på sitt ~iitt w:'1 rastc
arbeten. >Om jag ,·arit med om att utförd.
Det l':lr uppförandet a1· fyrbyggnader på
Vihtra Bog~käf) klippa un!!d:ir 15 l..m ,ö.
der om Aland. På d~>a ,ki'ir. >tlllllltl!6rd'
av Vii~trJ och ÖstrJ Bogskiir ;11· l'ilka O~tra
SNT 7 · IIJ

iir ; tl\r>t och c:a 7.4 m hii~ under det att
den Viistr;t blott är c:a 3.5 ,;, hiig i\vcr vat ·
tenytan hade under ;irens lopp llc ra ryska
örlogss kepp s trandat. Ryska regeringe n
hade på g rund hiirav hänvänt sig til l Sverige. 'om ~annolik t av den ryska regc rin·
gen ansåg\ ~om ägare av öarna. med upp·
repade fr:tm~tällningar om att Sverige
skulle uppförJ en fyr på en av dem. men
svenska regeringen hade a,·visat ;lrendct
under p:ht:1cnde att öarna icke tillhörde
Sverige utan f-i nland. Ryska regeringen
ålade d:\ till ~ i~t fin:.ka senate n att på en av
öarna upplllrn en fy r. Efter flera års under·
sökningar 0 111 i,gång och dyl ikt be> liit> att
den ,kulle uppföras på den västr.1 klippan.
vil ken ~om en kägla reser sig c:a 3.5 m
ö1·er vancn}tan. Enär finska IOL\\Crkct inte
hade någon för detta arbete kompetent ~J'! r·
son i si n Bygg nad,~ tyrelse. uppdrog, at
den >VCthka öve rfyringenj6ren. ÖI'Cr\te ·
liij tnant G v He idenstam att 'om priv;tl
uppdrag ut ti\ra nöd iga umlersökningur och
därefter uppgöra ritningar och liirslag. Sc·
dan des~a bliv it lärd i!!a vände h;m 'h! till
Ludvigsbcrg' Verkstads AB. den ~nd:~
ICrk>tad. 'om h:ulc erfarenhet häri . l bn·
laget' protol..oll av den 1 811 ~ 1879 i l'ilkct
s:mmtant riidc jag deltog ;om 'upplcant i
stiillct fiir Akrcll. erhöll \'Crkstiillamk di

rektör J;~cquc, l.;tmnt i uppdrag att under·
teckna kontra~! cu11 denna bcställ ninl!. l
diirpu li.ilj:mdc protokoll o mtala; att kon ·
traktct blivit i hc hiirig ordning undcr>kri·
vet. Ko,tnaderna för sj;ilva tornet upp ·
g i ngn till-U 950 kr och f<ir bibyggn:tdcn till
2 850 kr. Hiii flen ;11 kontr.tla,umman lic l..
lyfta,. i föf)kOtt uch finn' i pmtukullrt U\11·
förmäld suru lyfta\! den 2 ja n 1880.
Sum liml..a >tatcn' repre,entant l'id hyg ·
get utsåg' ;~rkitektcn i d..:s' b}ggnac.l"tY ·
rcbc G V Willcniu,. vil ken inom parante'
icke IOr~lod ett dugg av ' aken. utan hu vud ·
,akl igen dr.tck miingde r av :-prit llCh rökte
enorma miin~der "arta cicarrcr och iinnu
nem ry,ka ~llcr lin,ka p7tppyro"er. Jag
har aldrig r.ikat n:igon 'å \tark rök;~ re \lllll
han. Fr.in ry:-k 'ida hade undcrhanc.lling;~r·
na med S1cri!!c fi1rt' :1\· en nwdct 51'k'~ird
man. amir.tl Gu,tav Adolf F..ric»on "' ur' prungligcn "cn'l.. börd . Efter han' fni n·
fli lle hade 'e nator af Haartman i Finland
öve rtacil ii rcnd ct. Sederme ra hlcv del
ih-crll)-;-llat till >enator Leo Med1elin. den
>torc Europccn. "un 'fl'! lade en så ~tur w Il
i Finl and' l..;nnp lilr friheten under Bnhri l..off. l\ärma't honom 'nrtcr.tdc arbetet u n·
der den n~ a Gcncr.allnt,direktörcn Tudcer.
'"ru hade 1arit upp1al..tandc ;~\ljutant ht"
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.:n :1\ tk "'b ,furr'ul"'tarna nch "1111 1.u en
mw~el ,.',,·~er odt 111111 dam~rna dtel:tk·
re·~~ l..a1al.wr. 'ill..cn 1id ..:n middag hem·
ma l.n. m 1ann J\l:unma' heundran da han
Jlir,l a1 al h utbragt~ en 'k;ll ll\r ,111 n:\dig~
mnnarl.. har Ak1ander III a1 R)"land .
;\ rhetel med i'y r.: n ha d.: hentl..nah taga
l\ a ""urar 1:uhpr:lk. menuden m.,,,~ ti11 ·
lim!!a' med 1 th:rli!!are en '"nuna r. Untkr
dc· r; IiiN,, ,,;mm~;en h:~tk 11 ~)!!!l en c·: a
J 1n h(tg 'h:nhH ~l\ gr..anit. en nundrt..• tn:t}!..a
'uhh~J!J!nad .11 -l tun" dub~hpmn.ll lurn' 1r~e <>t.' h en plat~nrndnr. '"lll 'l.. ulk ':tlll ·
ntanhuniJ maga,incr och torn~! . Folt:mdc
'inta '"'l!" 1:\gorna ,i\ntkr dc"·' h)gJ!na·
der """ 0111 dc varit byggda :" 'Pdkon
Grunden m:ht~ tliirtiir htlja' nll'd >llcrli·
gan: n~gr.• nt~t~r. Und.:r hela h)ggnathlt·
den lag en :11 tin,ka lut,,crl..ct' angbarar
··1'md1 :t~l~n.. ,täthc und~r ~~.tl..mng uch
rjan't und~r hcfäl a1 en m~l'l..ct h)ggltg
l..aprcn Jac•>h"nn 1iii...: n a1en ,~ou.: fr.t~t
och a1 h:lllllnin!! :11 al h lll:tlerial 'mu cril>rdr.tdc,. Sjiil~a !') norn>byggnaden var
utllird ><llll e n ''ympad kn11 ca ~2 m hiig av
jiirnpl:\t. Ti lh:un m:uh med gru11den hiijde
'ig tornet 32 "' i\ver hav>yt:tn. Hiirtill kom
lanterninen 'om var fiir,edd med andra
ordningen' lithappamt len:ro:rml avIinnan
Henry L<'JXtute i Pari>. Inne i delta pl:ruurn
Norrmalmstorg l, l tr.
,u)() en inre 'tomme ulllird "'' J .. 'flålllat
'irkc fiir,cdd med >t:rgningar av gah~tni,c
Uox 7662 103 94 STOCKHOLM
ral jiirn. lurrymmer mellan inre odt yurc
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'tnnun~n lnpt~ ll~rppor a\' jarnpl:it gen'""
de t i 'ju ,·[r ning:rr i nde lad~ tornc·t. MHII
upptill 'lurade med l'akrnmuuct d ii r lin,anp:rr.u~n ,lixJ upp,tiilld. Varje \'irning hall~
Under uppll>r.rndct av grunden ~ornm:r
1~ ;~ IUrhh:r i inner\'åggcn . Dc,,a moC,\':t·
rcn 11!80 upp,tnd en gång en m)cket >tark
r~dc' .11 li~a m:Jn-::r till,~rul har.• mcWII·
'tnrm ,;, .111 1:ignrna ideligen ,logo i\1cr
1en1ikr m~d tjnd;;, gfa,rurur 'tll..a 'ut h\ r
den dj ide 11trdiga ~runden. Arbetarna
den 'III'<' ,,,\!ccn nch '"m ,l., ulle mul,la
m:i,ll' d:i l~gg.r en gi'OI ankarkäuning runt
'ind 'uch 1:ig~~- P..l ungd:ir Il! m hn1d mer
den,anuna 1\l'h 't511a ~ig på lä!>idan innanlallcn)tan liiplc. runt l..ring hela tornet. en
fiir d.:nna l..cdja och på 'å säu rida ur ,rorb:tl~ong :11 gjurjiirn med !!<'IH>mhrurna
men. i\11 pmvianl 1om dricksvanner gick
gnlvplallnr. B:tlkungen 1ar ~1\,edd "llll
mrl~~r:td od1 cntla<.t en kantin konjak riidprnmcnadpl:u, tiir fyr~tj.mi ngcnnar lad dntJe, :rv ''ilkcn Wilcniu~ dock fick bror-rcl 1:1r ,:) hårt all det bk1 umnJhgt all ga
lnncn. Arhctarn:r' l..l adt:r !!in!!o ,arnl 11ch
ur pa '):t ha l..lippan. Der 1i'adc ''!!,enare
'~n nerliga fiJrlomdc och c~rle; fri~O>tigt
:111 denna ~on,rrul..riun 1-ar ul\dltl!. Den
enligt ritl..nmgar. 'om dc a1·lämnadc till tin1-l fi:bru.tri 1880 hade 1ilgurn:i 'l..ulJI m er
'ka lut"erl..cl. rncn man gjorde en fullt bedenna bal~ung och ;,at ned den. 1.m genom
fcJgad anmarl..ning 11101 en. ~om begärde crden hk1 ':l t une. all den hmh In" m: h ,l.,;~.
'anning li>r n:igra forlorade skjortknappar
cladc 'jaha pl?urorncr , ;] ''~n . all delta
:11 guld. SMana lyxani klar borde han inte
m:ht.: bygga> om :11 tjod:rr.: pl:'tt och ce h:t tagit 111cd p:i cll ~:i~a nt arbete. men dc
me nt. Utrynmrc l tliir trapporna g i .:~ ~~~~,,._.
bara lade~ dock generi•sl nng. Då grunden
uppuffr:" och trapporna i ' tii lkt liigga'
var t:irtlig '~u lic den bc:. iktiga~ ,·arom ominne i 'jall'a rurncr . Ba11..ollfCII fid hl!lt
liirmiilc' i bolagers protokoll a1• den IJ/ 6
,lopa,. Efter mr-ra uppflirandct t;;, lyr·
18!10 ud> d~tn•id inbjixtos P:lppa och jag
b~ggning.:n h:l\:1 ko,tal .DI·I.'iJ ftn,l..a
och d:irjiinllc nvcrfyringenjiir ,. Heidcn marL efter umh)-ggnadcn hade den ~nm·
'lam. l ; ,re fyringcnji•r Gustaf Hiijcr och
mit upp till den aktningwitrda 'llllllltall av
iinnu n:igr.• :mdra. Vi gingn iland i ~m:ihå
700000 mark.
tar kl-l p!tmorgoncn då havc1 v:rr som lugVc·rk,tadcn ombc,örjtle alh. 10111 ' le nna'!. Fii r var o~h e n 'lod en uppkorkad
gru nd~n ud1j:rg pcr">nligc 11 , tyrde ont inna,ka Ch:ulipag nc 'om vi svens kar enda>!
rcdnllli!CII och miihlcrinccn. K"'tnadcnliir
med llll>tvilja l..untle li>rliira. men i tinnardcmw 7tppgick till:! 7-l67so ~·· mr vill..a jag
n:" '1rupa1 nrnn dc n pnrlande drycken ned
dter klt:r.uhcn' fulh:iirandc uti.. l tllcr.tdc·
,,"' lju,·ltgt 1a11cn. Njgot an rugga p!t till
·' .1-16:!1-1 lin,l..a mar l..~ Jag li.-1.. ':tlunda .:n
dr~dcn hji>\1- daremol i<·kc.
'in'' ·" <'.• 600 ~r 'nm cr-.:urnrng li>r nun
Enhgt prutnl.nll a1 den I016 1881 hade
hc,l:rr •~<:h mm <lnllanl..c tllc·d del!.• n11.1
d.:n d~ pa lerl.,tad,g:irdl'n upp,alla '10111·
:.trh~h:. 'nnl 'j,,, intt• \.ar'~' l Ilet
men hl1111 :rmnaltl till hc,iktning. vil~cn
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utliirdc' a1 arl..ttcl..t Vrlcntu' odt iller
ing.:njör E. '' · Alleutan 1 rd Bcrg,und'
'erk,tädcr. llhlj:rndc pmtnl..oll ~" den l :'lK
1881 meddelar 1crk,l:illantlc direkttiren
d,., jag. all dcnrr.:djc ljiirdcdclcn :tv kontrakb,unuu:r n urhctalt' till O'> cft.-r god~iinu bc>ikrning. l pnnoknll av den 15 fii ljande augu,li meddela' all 'lutll<.'\ll..tning
'id 1erk.,radcn agl rum a1 Kej,crlig:• Frn,k;, Senaten' d.trtillli>mrdnade u mhud <>t.' h
hade nämnda hc,tl..tmng,män med '~n
ncrligcn lx-mm gnd~Jnt -:.1mliga m~tcnal
nch arbeten. '·'ro'cr hc'i~lntnl!'"'''ru 
mcnr uppr:iuar' tl('h r.tkning ull Finan,c\·
pedirioncn i Kcj,erliga Fin'k:l Srn:ucn in,~ ~~~~- Härcftcr hc,liih Jiimlikt ~~•d 'nmlhrur vid vcrhtmlcn \:trit hruklict. all mctl
anledning :11 ~,il..rningcn p:i l~mplig dag
anordna en 'c\:r fiir :rr~rarna P:• 1crl..,1a
den till belupp :11 150-200 ~r. Den hol" 1
ö1 re ma>kin,crl..,t:utcn. J:il! erhiill cll den
-l /9 1881 dal!tcdnar hrc1 'rr.·tn' llc idcn'rammcd crlinnc ligg:rndc den 2 'cpt dagtecknat brev från c hden mr Fiir-vaNicp:rrIClllCIIICI C v Ottcr i viikel han undcrriitt:rr
v H o n1 all Kung Q,c:rr ~agr ,;g vi lja be\iika Ludvig>hcrg antingen p:\1(\ljandc Ti, .
tlag e ller Fredag med b:\tcn fr:\ n Drottningholm. Han ville >c Oug,kär,fyrc n. Jag l..an
inte crinr.1 mig nm deu:r bc>ö~ l..um till
,rånd. men jag rmr rnie ,;', hlc1· fhllct .
l maj 1882 :\rcrupptngth upp,äuning'arbercna. Då fyrappar.ncn milblllllllwrcn
1882 >kulle in,ii ua, anmodade' tl cn franl ·
~t:'aendc >pcci:rl istc n. fabriklir G. W. Lyrh i
Stock hnlm all 1111iir.• <il•ll:l :uhctc varjiinlle
jag :rnnwdadc' all iivcn ~nnuua dit . Vi
vi"re au' i ,l.,ullc hchiila ullhrinca cll eller
par dygn i f} ren 11<.'h ll>gu li)r gi1~1 allman
ombe>örjl nödig li>rpbgnad åt o" ~len
nej. >ådant hade n~;~ n gliinu. L~ rh hade l u,.
rigt nog tagit med ,ig en kruka kriiftur. Jag
hade i pacl..ningcn lagt in några hurkar kon >CI'I'Ctal kön och det hlcv vår l)ck:r. ty det
h lev en sådan '1orn1. uuvi inte kunde komm:r i li:irbindcl'c 1llctl 1;rl..tMrcn och ful~cl
i fyren. 1-aribl:rnd Jag h:rdc l..oppar-lag:trcn.
h.:der.,manncn Lindbom. 'anu dcn nlhr'ägna f~ rb)ggn;rd"p..-ctali,t.:n Juliu' C.r.:·
~::rr Liif>tedt. hade hlnll n:igrd limp· t~<:h
,l..orpk:mter l.. var 'ann litet '"";r. 'um tic
iidelmodigt <K'h 1iil\'illigr ,,iJIIdc till , ;,n
fdrfogandc. Det blev en oliirgliimlig nall
:III sinn diiruppc i vaktrununet o.:h kii nna
hur hela fyren svajatic - natu rligt vi, inlln>
tillåtna grii n,cr - ' ann höra olj;m 'k valpa i
dc >lor.. fyrlju,l:unporn:r. men det hlev lik viii skönt :111 ~lippa 111 fr.\n den ofrivilliga
fångenskapen. Fyrlju,et 'kulle knnuna all
vägledade >ji1farJntlc innm en r.rdic av 11.5
engelska mil. Till fHrdighlh-.rndct. ><>nr var
ntsall till den 20 :rugmri 1882 h:tdc Fin,ka
Senaren , riillr till n1cd en ' 'nr invigning'fcst. Tv:i ' tnra lia rt yg ur de n ry,ka m:rri ncn
,kulle liira gii,rcrna fr{ln rv:'r olika lii nder
Ry»land -Fin land m:h Svcrig,· till fyren .
O<:h gä!>lcrna fr~n Sverige ,l.,ulle lhr.r' tlil
med fin,l;;• lnt"crl..ch ångare Nnrd1al..rcn
'"m tjän,tgjon 'mn ~~~•l..ning,fart)g unda h.:la b~ggnad,tulen . St~rcJ,cn' protu~oll d~ r im ignulg.,tc,rcn nmnamnc' .r r
St-:'1 7 ·
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dagtecknat å del! a fan v~ den 30/H l SH2.
Vid fyren skulle man ~h vill möj ligt g{t i
land och inspektera den miirk liga hyggnadcn. som efter tre år~ arbe te. ej uta n limlr.
bliv it färdig. Dctlim yg. som kom med ry~
sarna fOrdc 'om siirskih välbcvågc nhct~bc
vis t o rn kejserlig örlogsflagga. Omhord p~
dell;i fitnyg skulle det server.~, en lunch
och sedan skulle en stor festmiddag aviita'
i Mariehamn på Åland. Hela de nna mid·
dag var förre~ten hestälJd i Sverige och
blev mycket lyckad:
Jm·igningcn av Bog~kärs Fyrhå k
Festmiddag i Mariehamn
den 29 augu~ti 1882
Smörgåsbord
K1rijrsoppa
Lrn med champignonstis
Hammelsadelmed /egynt•r
Tryffelpaslej
Kront1nskockor
Kyckling med sallad
Gittee-pudding
FruJ.1 och konfekl
Rochefonosl och cakt•s
Kaffe
Goldt•n Sherr\'
Chmea11 Mar~aux
Man-obntnner
Clwmbl•nin
Ji.ure Cliquo1

Myndigheterna hade emelle rtid gjort
upp rä kninge n uta n au höra värden o' h dage n fOre den utsaua invigningsdagen hade
fyren på grund av viid ret inte kunnat iord ningställas. Alla möbleringsföremal lago
fin nu hos oss i Sver ige i några oc h trcuio
lådor.
Då vi aftonen förut lade ut fr:\n k:~jcn i
Stockhohn voro inte bloll a ll a dc. som hade
med arhetct <III göra, utan iivcn dc sve nska
hedersgästerna ombord. Blund dem <.: hc·
lerna för Ku ngl lotsverket och för fyrverket
och av dem. so m representerade hantid
och sjöfart den ga mle veteranen bankd irck tör A. O. Wallenberg. sjiilv en gammal sjöbuss och därför mycke t intresserad. Vi
hade dc några och trcuio lådorna om hord.
som innehöll g:trdinuppsällninga r till dc
28 fönstren. alla möbler och säng:tr ~amt
övrigt bohag. glas. porsli n m m. ja tom
bläckhorn. pennor. böcker- däribland bibe ln och tjä nstgöringsjo urnale r samt en
vackert bunden bok fOr införande av gih·
ternas namnteckninga r - den gyllene boken - saknades ej. Wilcniu> kom ombord
i hah· fört vivlan. söp. rökte och grät allt
under det han vojade >ig för den ry;liga
skandalen om alla komrno ila nd och finco
se au det hela inte var f;irdigt. Jag tröstade
honommed au om bam viidrettilliit. ~kulle
vi gå iland med småMmrna vid hah· fyratiden på morgonen samt om jag t•n.w mfick
styra od ställa med uppackningen 'amt
fick så många man >0111 kunde avvara~ från
ångbåten. utöver dem av milt folk >Om \'ar
kvar på bygget. skulle all t vara kl:ln tilltiottden. Då skulle de inbjudna från Ryssland
och !"inla nd komma sann hcdersgä;,tcrna
frå n vår båt sältas iland. Mer kunde inte
SNT 7 · 93
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Dl'llll

Bo,~skcit-snu)da/jt1Jt

<~rt·mpfar

liggande i silf ori.c:inaleJui.
1iflddades Carl RalJeri Lamm. dark ulan bmuf.
fino: lem t:n• 0/(son . R/K-foto.

göra~ nch ><llll cutrii~tat bam fiill han 1>111·
kull p:\ salnng,golvct och slumrade i härlig
,{lm n til b han blivit hjii lpt in i sin hyll dfir
han fort~all~ au ~ova tilb dc andr.1 väckte~
och han med. Jag purrade~ vid tretiden och
omkring halv fyra nxldc> jag under dyning
iland tillsanun:ms med alla ladorna och dfir
,,,xJ jag 'nm en Napoleon med listan öwr
lådorna> innch:'tll i handen och dirigerade
~lrt innehållet ~kulle biir:t~. Jac såc ti ll all
gardinerna hums upp först och~ s:llte ig:ing
,nickarna med uppsiiuningen. Re,u ltatct
hlcv detjag lovat. allt var f:irdigt vid invigningen. Till och med bihcln.journalcn och
rrii mlinphokcn lågo p:1 'i na plal\er i vakt·

rummet och lårbror \Vi len iu' >ll'illadc ,.,m
en skinande sol. Både han och scn:Hor
Mechlin. 'om blivi t underrällad om mi lt
arbete. tackade mig i höga toner för au jag
riiddat Finlands prestige och lo,~tdc an det
skulle Finland aldrig glömma. Jo pyll. Vid
middagen hölls många '-ackm tal och även
jag fick min oläng av , leven . men niir dc
ryska nådevedermiilena sedan delade' ut
fick alla. t o m kapten Jacobsson >Om 11irt
beva kningsbåtcn. ordnar. Jag blev emellertid utan både rysk och svcn>k. vilkajag nog
hade fiirtjiinat trots a ll jag var ;å pass ung.
Gu;,taf Höjer hade •kånllat om au jag hade

-
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Stani,lirbbn , .Hu i en liten ask. Med ord·
narna hiingd~ det ihop snlu nda: Svensk sjö·
minister var vid denna tid Friherre v Oucr.
som ofw plågade' svårt av giktoch vid s5·
dana ti llfiillen var mer än lov Ii ut ohe riikn~·
lig. od 1 förarglig. Han var dcs~u tom ir tra·
\'Crs mc,l ,. Heidenstam sedan gammalt.
N u he!!av det sig sil. au det ii r ett v'Cdcrta!!ct
politi skt bruk. ~ltt det mind re landet li.i'r~t
utdelar si na ordnar och det större diird'tcr
svarar med att dela ut sina. v Heidenstam
vii ndc sig ocksa mycket riktigt genast elicr
invigningen til l ,. Ottcr och presen terade en
li,w på dem. som enligt hans mening hnrde
Iii svenska ordnar. v Ottcr var inte på gott
lurmör or:h gjorde ingenti ng åt saken. Då
ett fOrnyat hesiik icke heller ledde till åsyf.
lat resultat gick v Heidenstam på audien;,
direkt till Kung Oscar med sin framställning. denne hiev ond och frågade v Heidenstam om han inte kände vägen mr dy li·
ka iirc nd.:n orh då Heidenstam naturligtvis
1nå~te S\·ara au han uåu riina väuen ..men

utan re,ultat blev kur~gen iinnu mer låra r·
gad och sade att han skulle siiga åt v Ottcr
att mr~ fr~m frågan. vilket kungen horde
s~ut v Otter direkt. Erncll~rtid hade ti den
~år t och ryska ord n~ r have givi ts IOrst.men
ryssarna hade av forar!!els~ struk it alla till
svenskar utom någm lä. bland dem som
strukits \'af även Jåg. Jo jo. l(irliten Eder
inte på furstar. Nu är jag glad att jag inte
har Stani>.linskan. men då kiinde jag mig
nog en sm ula rumphuggen mest därfOr att
Höjer och andra förut så högljutt fOrkunnat
min upphöjcbe till riddare eller kommendör.
När svenskarna lämnade ånebfuen och
gingo iland för att bese fyren h;tde ingen
mat 'en·erats dem. l fyren ~erverades
Champagne. som vanligt utan ti lltugg.
Gamle bankdi rektör Wal lenberg stegade
då fram till mig och frågade om jag inte
kunde skaflå honnm en brödbit eller en
~korpa. ty på helt fa,tande mage kunde han
inte dricka Champagne. Jag kunde verkli·
gen skaflå honom ett par skeppskorpor ur
kopparslagare Lindboms då knappa pro·
viant. \'ilket han tacksamt tO!! emot.
Champagne för Finnar och ryssar tycks
j~ mte Vodka. ungetar ersätta modersmjöl·
ken. så ej för S\'enskar och andra ,kandina·
'er. ,. o'tter och v Heidenstam firH!O 'om
,agt hö!'!a n ·ska ordnar. Alla arbetare. som
arbetat ~·id 'r\' ren under alla tre :i ren erhöll o
en cxtr.r präglad fin,k medalj i ;,iIver att bä·
ra> i band med de finska f:irecrna. Denna
medalj framställer en O\'al-platta liistad
ö,·er ett ankare. På ena sidan S\'nes en re·
liefavbildning a' f) ren med in~kriptionen
"Lux in Nocte ... På baksidan synes fin·
'ka lejonet och dilmmkring in.;kriptionen
"Bog,kii~ fyr 1880-1882". ~'lcdaljen är
111\'(.:ket \leker. men eeentlieen lo r 'to r och
tung fOr att bäras på b~ö;tet~ Varken " H ei·
d~n>tJm eller jag hade emellertid crhitllit
någon medalj. 'ilkct l(ir~rgade ,. He iden·
'tam . Då Thudcer nibtu !!ån!! kom iin~r
till S"erige fram,tällde ' Hcidcn,tam ,ina
kla!!omål Ö\ er denna ur.rktlåtcnhct och då
der~nc ,,·arade Jtt man icke hade trott att '
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Säljes
Nordisk Numismatisk
Arsskrift
samtliga mellan

1936-1970 häftade
1971-1980 inbundna
i gott skick för
2.200:- eller till högstbjudande

018-51 02 87
Hciden>tam hade velat bära denna medalj.
,varade han Jll lum rnvcket hellre bure en
för vi;.st tillf;ille ;knp;d utmii rkcbe. ;om
man ju endast kunde n IOr att man på något
särskilt >ätt utmärkt sig. än en orden. som
man ju kunde ra mr \3d 'om hebt och va~
bämndc icke betecknade någon vis> per·
;onlig insats. H;m betonade att jag Rir min
dd ~iikertt)t'k tc det>amrna och att vi bägge
därilir nu:d nflj.: 'kulle mottaga och biira
Bog;kiirsmedaljen. Efter rJtt så lång \'iin·
tan tilbtfillde, os' ett etui med medaljen.
men band och diplom ;aknades. Vi an,åg
dii rl<ir att meninl!en hade \arit att vi inte
skulle bära den. -Oen ligger clärl<ir ogill i
min montcrl:ida tilb~mrn~m' med mcdal·
jer. '"lll j:•g fått ror tjurar. kor och h:i,tar.

D

Inom svenskt myntsamlande kan idag
skönjas en positi v trend - det i\kade
iniresse t mr kvalitet. Med begreppet
kval ite t avser jag kval ite t i den giingsc
bemiirkelsen. säviii som en an nan och
kanske rne ra hctydclsefull uspckt intresset mr rikt igt gamla och wrkligt
siillsynta mynt. För runt hundra år sedan byggdes fl em numismatiskt viirdefulla samlingar upp och samtidigt
utgavs be tyde lsefull litteratur i äm ner.
Hir senare tiders forskare och myntsa mlare har de ssa samlingar oc h verk
haft stor betydelse. Idag ii r åter antalet
specialise rade samlare i stigande, något som verkar befriimjandc för mynrsamlandets mera seriösa sidor.
På Kristianstadsortens numismati ska förenings junimöte i år visalks
delar av en av dessa nya spccialsam lingar. den största i s itt slag. Inte
mindre ii n närmare 250 av Karl X l :s
e ttöre n i silver stiilldes ut av Sven·
Olof Källcrholm . Av Källerholms to·
tala sa mling av silverettören utgivna
unde r Karl Xl:s regeringstidu tgjorde
dessa ca 250 mynt endust en mindn.:
del.
Att med rdati vt ringa medel bygga
upp en unik och numismatiskt oska tt bar samling mynt kan verka niist intill
omöjlig!. l litilet Kiillerholrn står man
emellertid infår fullbordat fåkl!lm .
Sven-Olof Kä llerholm köpte si tt
första Karl Xl-cllörc den 18maj 1984 .
alltså Rir knappt ti o är sedan. Fem är
se nare var Käl lerholm iigarc till 80 st
av dessa mynt. Egen tligen var det
dock inte rö rriin 199 1 som han på allvar beslu tade sig for att ni.i rmarc un dersöka Karl Xl :s e ttörc n. En klan
bidragande orsak var att Kiillcrholm
då lyckad.:s fi'irvärva inte mindre iin
200 olik;J såda na mynt av J Pcdcrscn~
myn th andeL Dessa var alla ur ett
gammalt lager. som i slllrt imc riins
~edan l 940-talet.
Karl Xl :s silverettören priigladcs
1661 - 1697 med kon avbrott under
krigs- och reduktionså ren 1678-1680.
Av~varje <lr från 1662 kunde Kiillcr·
holm uppvisa minst fyrn mynt. Inte
mindre än 220 av dc totalt 242 mym
so m visades var olika \'ariantcr.
Utstä llningen i Kristianstad va r en
utmiirkt expo~<! över svensk historia
och svcn~kl myntviisendc under en
tredjedel av det ~c kel. som ibland kal -

las Sverig..:s "grand sicclc". R..:nt hbtoriskt rymmer myntperioden en intre~sant tid från 1662. då Sverige var
en stom1akt i avtagande, till Karl XI:s
död 1697. då Sverige genom konungens nitisk<! förso rg bli vit Europa ~
fr'.imsta makt militiirt sett.
Äve n konsthistoriskt var myntförcvisningen av ton intresse. Dc mynt
om präglade 1662 var helt olika d..:
~om präglades 1697. vil ka senare med
~in enkla och enhetliga stil med ~tor
tydlighet manifesterar den rena. strama och monumentala karolin~ka barockens genombrott i den ~venska
~tilhistorien .

l fr.iga om stilen på mynten. och
därmed även i fr-.iga om dc förefintliga
\'3rianterna är det i det här ~amma71hanget omöjligt att negligera Berta
Holmbergs Beskriming tln•r /sidor
Adolf Bonniers samling Carl X /:s
mynr från 1931. Ehuru på sin tid. och
f ö även senare. ansedd som auktoritet
på området iir Bonnier enligt Källerholm långt ifr:\n felfri. Medan Bonnier kunde redovisa 172 varianter mcnar Sven-Olof Kiillcrholm att det i
verkligheten finns mellan 400 och
450 olika varianter. Även for den i
iimnet invigde kan emellertid redan
försöken att begripa sig på variant·
beskrivningarn a v;illa en del oliigenheter.
Str'.iv.m efter konformitet i liirening
med tekniska landvinningar spegla~
iiven i det med åren avtagande antalet
va rianter. Störst ii r myntbildens variation åren 1666 - 1668 med tillsammans omkrinl! 230 olika varianter.
Mot slut..:t av ~onarkcns levnad pendlar antalet varianter per år mellan fyra
och tio. Av år 1697 finns e mellertid
endast två bevarade till våra dagar.
De mynt som fanns uL~tällda i Kri ~
tianstad var ett urval av dc kvalitetsmässigt bästa mynten i den kiillcrholmska sam l inge n. Några av dem
var i praktiken att bctrakla ~o m ucirkulerade. AndrJ åter. bland vilka en
del ypperliga sälbyntheter fann~. \"Jr
något svagar..: i avseende på kvaliteten.

Ett a•· de knappt 250 111)711 som fi um• 111stlllftla i Kristimrslad i j uni - t' / l till' 1662
i uumirÅI J..•·a/itl'l.
FOio: Sn•n -0/of Kiillt•rlrolm.
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Sn•n - 0/of Kälh• r/w/m m h R,.,-til ll(•wmriim •·id <' Il wsul//ning.w umt1•r i Krf.\lian.\'tml.
NJto: Dan Carlbt'l'}:.

Sitledcs fitnns flir bcsk;idandc mynt i
kva litet l till O110. Som repres..:ntant
!lir kategorin ~ii llsy nta (i deua fall
unikt) oc:h numbmatiskt viirdefulla
mynt kan hiir niirnnas ettöret 1663
med Jo han Fredrik He rma rts mvn tmiistarmiirke (niirmarc presc nt~:r;rd i
Svensk numismatisk tidskrift nr 4.
1993).
Att Sven -Olof Kiillerholm aldrie
liiggcr 11irrc iin tio timmar per vec k;
på ~ i u spcc:ialintrcsse va r. bi a mot
bakgrund av den trevliga Uh tiill ninI!Cil. inte w;in att fiirc~tälla ,il!. Det är
bar.t att önska att dt:t minutiii~a arb..:tet med Karl X l:'> si Ive rettören så
smirningom utmyn nar i ökade kun'kapcr om j u ~t d.:~~a mynt. andra
mynt från tiden. >amt kan\kc även
om den tid. i vilken det ~'en~ku \ tormaktwiildct upplc\·dc sitt ab~oluta zenit.
Dan Carlbei'M
Dan Carlberg år medlem 1SNF och
studerar histona v1c Lunds umversllet.

Kungl Myntkabinettet
Ring telefon 08-783 94 00
mellan kl9· 11 och 13·15
for information .
Museet:
Tisdag-sondag 12-17
Måndag stängt
Besoltstid: tisdag 13-16
.ngång Narvavagen
Besoksadress
(eller överenskommelse om lid
per telefon): Storgatan 41
Postadress:
Box 5405. 114 84 Stockholm
Tel: 08 · 783 94 00
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UTSTÄLLNING
Skatten från
" Flygande Hjorten"
;\ l~ n i uc:h Sllllll!l!~lrn~ n t p;\ <' Il ;t\ h u l·
l:i nd , ka Os tindi,ka kumpan i<'l' ''-~:pr>

P<\ Rijksmu~cum Oudhcdcn. Het Ko·
ninkl ijk Pcnningkahinct ( Rik~nn•,c~:l
liir formidcn. Kungliga Myntkahincl·
lcl) i Lcidcn i Nctkrl:indcrna öppna·
d..:' den 7 april uhtiillning.cn Skalll'll
frei/l · 'FI_\:~alldc 1/jom•ll ·: Kompa ·
nie!., my111 och SIIIIIJ:~c/myn l på 1'11
m· llo//ii/1(/ska 0.11i!llliska kompanit•!,,
skepp. Ansvarig !lir Uhliillning.cn iir
Arcm Pol som ock,~ 'krivit den rikt
Ki.\ la ach flllllg,gt'lm.nll (c/u~tllflll<'r) jni11 o/i~a lwlliilltl.,~a pnll'illla.
illustrerade ut~tiillning,katalogcn Dc
Dc•flt•tta präglade 1733 · J-1. Fmo: Hc•t Koni11V(i~ P,•mtillg~ailillt'l.
.1dtat 1'1111 liN Vliegend Hen Föremål
som dykare tagit upp fn\n tkl liirl ista
skeppet visas. t ex en kista med siickar
~om innehålle r mynt. pl:\ta,kar med
smuggelmynt och si lvermynt ~om
myntkabinenet har gjort h<ll i och
kedjat fast för au bc~iikarna ska f:'t
ti1 111illc au hålla dem i handen. (Del
ii nns s:i mycket mynt från skeppet au
ma n anse u sic kun na tlirstiira en del.)
Även a rkivm;tcrial linn~ utställt . En
del mynt har ~tampbc,tiiml:. och bil·
der med exempel på olika stampar
finn' all ~c i ut~tiillning.cn . Bakgrun·
den i dc ''iiggfa,ta nHHII ra rna ii r nym:'a·
lad..: litm:t>imiljiicr fr:'an 1700-takl av
G. nm Enckevort.
Gay ,·an der ~lccr had..: inbjudit
mig till 1erni:.,agen 'om äcdc rum i
Rifk~mu,ects :.to~ra entr.!h:tll framför
wslfillllillg('ll "'Ska11e11 jni11 Fl.' ~:mul<' 1/;ortt'll · :
Fmo: H{'( Ko11inWjk Penlling~ahill<'l.
Taffch-templct fn\n Nubien . ..:n g:'1v:t
fr:\ n Egypt..:n. Het Knninkl ijk P..:nningkabincts dir..:ktiir Marjan Sdwrguld· och s ill'crmynt som tillsam·
f(Jrtyg . En stor del av d..:n holländ·
loo och Nedcrliind.::rna~ linan~minb
mans uppgick till ett värde av 133.000 ska llottan be~tod ända till mitten av
tcr invigde utställning.::n. M>m kom·
i den tidens gulden.
1700-tal..:t av ostindicfhrare.
mer att pågå tom 30 januari 199-l .
Kompani.::t köpte gods sådant som
Holliind~ka Ost indi~ka kompaniet
Musiker i sjömansdriikt spelad~ nc·
kryddor. peppar. bomull. te osv i bildades 1602 d:'t cu antal handelsbo·
d..:rl iindska sjömansm.::lodier medan
Asie n fö r Europamarknadcn . Dc
lag slogs samman till viiridens tOrsta
giisterna bjöds p:i tilllugg i have t ~
gjorde enorma profiter niir dc sålde
moderna aktiebolag. Engelska Osti n·
tecken.
dessa på auktioner hemma i Holland.
diska kompaniet li..:k sinu privilegier
Under en vå ld~am ,torm i hö1jan
Kiipen av orientaliska produkter fi.
år 1600 och det portugi~iska grunda·
av feb ruari år 1735 fiirloratk holliind·
nansieradcs friimst genom import av des redan 1587. P:'t 1600-talct till kom
ska O~t indiska kompaniet (Vercnigdc värdefulla metaller i form av mynt och eu danskt och ett fran~k t kompani.
Oo~ti ndi~che Compagnk elle r VOCJ
ingots. P:i 1600· och 1700-tale n tra n·
VOC hade sin ~tor h ..: t s t i d under
två av sina skepp utanfiir kusten i ,iid· sporteratic VOC s:munanlag t ca 600 "det gylk nc [trhuntlratl.::t". ~om 1600·
ra Holland. Skeppcn hade juM liittat
miljoner gulden ti ll Asie n fOrdelade
talet ka lla~ i Ned..:rl;inderna. Utrikes·
<lllkar liir den l<inga r..:,an till Indien . på 4.500 utgående skepp. De flesta av
handeln blomstrade och landet er·
lng..:n ombord p:\ "Anna Catharina" d.::~sa fullliiljdc resan. endast en liten iivrade många nya kolonier. Under
tKh "Flygande Hjort..:n" övcrlc,dc del mrloratleio \0111 vrak eller genom
1700-talet började en ncdgångspe·
kata,trofcn och flirutom ,l..eppcn och
pirater. Fartygen var tvådiickarc med
riod. Ar 1795 be~aue fran~miinncn
dera' besiitt ningar liirlorade~ h:"atla' litet djupgående för att klara dc grun·
N~:dcrliind..:rna och liir~tiirdc dt: n del
hela last. Den me't 1iird..:fulla delen da ''attnen utanliir holländska kusten.
"' flottan ~om im..: r..:tlan erövrat\
'" denna h..:stod a1· ki\tor t~ lida m..:d
Dc kund..: :.iv..:n an,~jndas som örlogs· m eng..:bmiinncn. ln,..:gling.:.lederna
19-l

både till Amste rdam o~:h Rottcrdanl
hade dessutom börjat sanda igen.
VOC: s centrala Iednine bestod av
sjutton direktörer kii nd<t som Hcrcn
Zcventien. Scx lokala handebkam·
mare ansvarade fOr verkställandel av
He re n Zeventiens beslut. l Asien
fanns den beslutande makten hos ge·
neralguvernören och Ostindiska nidet
i Batavia. De siindc va rje år .. Fordmn
från Indien·· till Nederländerna. Den
innehöll deras specificerade krav fi.ir
att utföra Heren Zevcntiens t :.stiil l·
ningar. Guldet och silv ret som ex·
porterades till Östasien bestod delvis
av mynt. delvis av ingots (barrer).
Silvret. som hu vudsakligen kom från
Amerika (via Spanien) fann s disponi·
bel! på Amste rdams handelscentrum
för värdefulla metaller.
År 1734 beslö t Heren Zeventien
all val uta till el! vii rde av över två
miljone r gulden skulle sändas ge·
nom hanliebkamrarnas Rirsnrg. Zec·
landskammaren (i sydvästra Holland)
skulle bidra med en (jiirdcdel: över
180.000 gulden i gulddukater. nära
160.000 gulde n i silverreale r (spanska
silverpiastrar) . 200.000 gulden i s il·
ve rskillingar och dubbla styve r samt
över 60.000 gulden i kopparduiter. En
stor del av delta måste inköpas i Ams·
terdam. E11 ombud tOrviirvade dc
guldmynt som behövdes i Amster·
dams växlingsbank . Vid inköpet av
silverrealerna va r han denna gång en·
dast inblandad indirekt. Det är oklart
om Zeelandskammaren lyckades för·

vii n•a den mängd dc behövde. De små
s ilve r · och k-opparmyn ten s logs i
Middelburg i Zeeland .
Zeelandskammaren sände 1734/5
års val uta till Asien. fc.irdelad på nio
skepp. .. Flygande Hjorten.. och
..Anna Catharina... medl1inmde iivcr
65.000 g ulden va r. salte segel i bör·
jan av februari. l stormen kon efter
deras avfärd slog de i en sandbank.
Båda skeppen sprang läck och sjönk
sedan snabbt.
År 198 1 lokaliserades resterna av
.. Flygande Hjorten.. och de n arkeologiska undersökning inleddes som ännu pågå r. Tusentals dukater har blivit
funna. delvis spridda och delvis packade i de ursprungliga. ännu ofOrstör·
da. starka järnbeslagna träkistorna
som tillhö rde kompaniet. Dessutom
kom ett stOrt antal små plåtlådor, tält
packade med silverdukatoner. upp i
ljuset. Dykarna har funnit tusentals
sådana mynt niira vraket. Det är en
typ av mynt som inte alls nämns i käl·
lorna till Zeelandskammarens mynt·
skeppning det året! Silverdukatonerna var inte en del av den officiella
skeppslasten. utan skulle smugglas
till Asien av VOC:s tjänstemän. För·
visso var detta mot reglerna. men inte
desto mindre skedde detta i stor skala
och alla visste om det. Vid ankomsten
i Asien växlade ägarna in mynte n i
kompaniets skall kammare. De fick el!
kvillo och sedan återbetalades belop·
pet i Nederlä nderna. De inblandade
va r beredda att stå ut med alla svå-

Svenska guldmynt funna
i Italien

Anconas hamn och att mynte n. som
antagl igen fOrvarats i någon form av
kista. spriils ut över hamnbottnen.
Det är bl a känt att ett svenskt fartyg
sjunkit i hamnen den 17 september
1733.
l'vlyndigheterna anställde ett par dykare som systematiskt undersökte
fyndplatsen och området omkring.
Viidrct var ofta bekymmersamt mr
dykarna. men resultaten var så goda
all dykarna ändå fortsatte. De flesta
guldmynten kommer från Spanska
Nede rländerna och områdena där·
omkring från åren 1587-1706. Många
mynt kommer även från Österrike
(1519- 1711). Det äldsta myntet är ung·
erskt och präglades under Matt hias
Corvinus (1458-90) regeri ngstid. De
svenska guldmynten är alla präglade
under Gustav Il Adolfs regering.
/W

l den italienska staden Anconas hamn
hittades åren 1927- 29 en miingd
guldmynt. Fram t o m år 1929 (möjligen fortsatte sökandet) hade 6.468
guldmynt hittats. viigande samrnanlagt 23.5 kg. Av de funna mynten iir
fyrtio svenska.
Det var på senhösten 1927 som man
gjorde det första fyndet - några sto ra
guldmynt från 1500-talet. Vid en
snabb unde rsökning gjord av dyka re
på samma plats hittades iinnu lle r
mynt. Endast under den fO rsta vec kan
efter upptiickten hittades ca 500
exemplar från ol ika länder och i olika
valörer. Till stor glädje för dc italicns·
ka myndigheterna var alla mynten ut·
märkt bevarade.
Hypotesen var all ell fartyg förlbt i
SKT 7 · 9.1

rågheter o.:h risker. eftersom det var
m1ijligt all giira e nniitt profit på viixd·
kursen vid denna transaktion.
Dc upptiickta kistorna i .. Flygande
Hjorten.. iir dc mrsta i viirlden. !lir
aldrig tidil!arc har intakta packl:'tdor
med ~~itt i~nehåll hittats p(t ett VOC
skepp. Varje kista innehiill ett antal
siickar med mvnt och \'iigdc mer ii n el!
hundra kg. FÖr att 11<111~ säckarna på
plats under fiinlcn fylldes kistorna
upp till locket med torv. Alla kistorna
rörvarades i kaptenens hytt. Tack va re
fyndet har ny kunskap vunnits och al lt
man tidigare visste om packning och
skeppning från dc skriftliga kiillorna
iir nu berrist. De~su tom . på grund av
skalan. erbjuder kistornas innehåll en
unik miijlighct all konuna myntpro·
duktionens tekni k och o rganisering
närmare.
Dukaterna iir st't gol! som alla i per·
le kt kondition. Dc Ilesta slogs M 1729
och kommer från regionala myntorter
i Nederliinderna. Utrccht och Viist·
fries land. En stor del av silvermynten
har skadats allvarligt av denlånga vis·
telsen i saltvatten. Niistan alla realer·
na kommer från de n spansk -a mer i·
kanska mynto rte n i Mexiko och dt:
flesta är slagna under perioden 173033. En del av dukatonerna iir gamla
1600-talscxcmplar (från både södra
och no rra Nederländerna). medan
andra var helt nya myn t. huvudsakli·
gen från Gelderland och Ovcrijsscl.
ln~er H am11wrbt'I'M

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄLJER
BYTER och VÄRDERA R
MYNT nc h SEDLAR
TILLB EHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgit· .wmllii'IJI/Itådt•)

Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel 046 · 14 43 69

SNT har
fortfarande låga annonspriser
Utnyttja d et!
195

RECENSIONER
Essays in HonoUJ· of Robe rt Carson
and Kenneth Jenkins. Utg M Pricc. A
Burncn och R Bland. Spink & Son Lid.,
London 1993. ISBN O907605 38 9. 296
s, 48 pi, inb. Distribueras av förlaget,
GBP 70:00 + 6:00 pono.

Ca rson och Jenkins har varit Kcepers of
the Depanment of Coins and Medals i
British Museum och är välkända för
sina betydande forskningsi nsatser inom
den romerska respektive grekiska numis·
matiken. Båda råkar fylla 75 år ungcfår samtidigt. Detta är anledningen till
utgivningen av denna vackra hyllningsskrift, som innehåller 27 läsvärda ess1icr
om olika spörsmål avseende antikens
mynthistoria samt en. som handlar om
mynt- och medaljponriinens ut vec kling
under renässansen.
Unrycket essä är i viss mån vilse ledande. efterso m det kan föra tanken till
ett slags kåseri, vilket det definit ivt inte
är frågan om. Det som redovisas är nya
forskningsresultat, som presenteras p;\
ett tilltalande och för det mesta läniiigängligt sätt. Endast en på subjektiva
grunder gjort urval kan i korthet behandlas här.
En essä i ordets egentliga mening
finns dock med: Roman Pmvinc:ial
Coins oj 1he Julio- Ciaudians av AnTuukka Tal vio: 1-l .F. Antcllja Antellin Valtuuskunta. Helsinki 1993. ISO N
951 -9075 ·60-7. Utgiven av Mm.civcrkct.
189 sid. ri kt illu~t;erau. fln,k text mctl
cnl!elsk ~am nwnfattning och bildtex tcr.
För en hundra ;\r sedan avled en :ll' 'intic.h
främsta myms:nnlare - Herma n Frithiof
Antell. H:tn födde' uto1n iik tcnskapct i
Vasa den 28 maj 1847. Hans fiiriildrar ,·ar
Herman Rosc nherg och Brita C:llharina
Antcll. Den un!.!C Antdl !!cnonudck Va>a
gvmna;,ium odl bli~' , tudcm IR65. Han
;;.lade 1869 Iii. ka ndidatexamen och ;.amma år blc' han Iii. magister. Diircftcr iignade han sig :it mcdici1hka ;,tudicr i Hcl,;ngfors och Stockholm. Ar 1873 v;~r Antdl-la;.arcu,läkar~ i Va~a oc:h 1874 avlade
han liccnuatcxamen i Hrl,ingliH> och 1ar
därmed t:irdi!!utbildad liikarc. Amcll ca'
,;g tidigt ul pi l!inga re>or. Bihttri1dc, han
.:mellcrtid i Pari, diir han inriinade 'in hu'tad i en vacker 1:\ning 'iu Champ' El) ,.:c,. H~m,taden V:~,a fiirhlc1 han dock
trogen.
Vid ,;dan av ,;n ll'rk,.nnhct ,cHn läk:m:
bedrev han ii1·en afl:ir"crk"tmhct. Sti\N
i ntre~~C' ägnad~

ha n ntH! änd;'t ~ina ~;unlin·

;.:ar. Vid ,;dern' dikl iir~·d..- Antcll .:n 1111 ni·
och mcdalj, am ling '()lit h:~n ~dan lll;dc,
,wdietidcn fiiri\k:lde. Han v:~r framfiiralh
road av mynt fr1Jn Gu,I:J\ Il r\dnl f, orh
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drew Burnctt, som innehåller många väl
genomtänkta ord om sambandet mellan
dc au tonoma greki ska staternas myntpräglig och det som på engelska kallas
för lmperial Greek Coins, d v s de av
grekiska städer eller områden (koi non)
under romersk överhöghet präglade
mynten.
Ä ven David Sellwoods Parlilian
Milli Operalions har något av essä över
sig. Han presenterar kortfattat och med
ctt vä l valt bildmaterialtekniska aspekter pa den paniska myntpräglingen,
som här tycks skilja sig märkban från
hellenistisk tmdition.
Tillsammans med en ged igen undersökning av Joe C ribb om attribueringen
av de s k Hernusmynten från nuvarande
Afghanistan till en historisk kushankonung utgör dessa arbeten övergången
mellan bokens grekiska och romerska
avde lningar.
Fr&n de n förra bör nämnas på första
plats Ulla Westermarks stampstudie av
konung Archclaus staterer. den make,
doniskc konung, vars regeringstid infaller vid tiden för det peloponnesiska kri gets slutfas. Studien visar att Archelaus
prligling varit betydligt mera omfattande än man tidigare haft anledning att
tro. En rnyntskatt, som kom i dagen år
1969, innehöll ett stort antal av Arche-

laus statercr. På grund av stamparnas
höga och jämna kvalitet och all avsaknad av myntmästar- och andra särskiljningstecken kunde emellenid antalet
använda stampar - och dämled präglingens omfanning- endast avgöras genom en noggrann detaljstudie. Av intresse i sammanhanget är att även
Arehelaus föregängare-den långli vade
konungen Alexander I - torde ha präglat långt fler mynt än man trodde för
endast några år sedan, ett ytterligare bevis för att Makcdonien lång tid före Filip Il och Alexander den store var en betydande maktfaktor.
Richard Ashton tar sig an myntserierna i den tidigaste präglingen från staden
Rhodos och presenterar nu underlaget
för den uppfattning, som redan för sjutton år sedan konfallat redovisats av
hans läromästare C Kraay i Archaic rmd
C/assical Greek Coins. Numismatikens
kvarnar maler ofta sakta men säken .
Med ett undantag bandiar de återstående arbetena av större kaliber i den
grekiska avdelningen helt eller delvis
om seleukiderna: Amioclms Hierax rm1
Hel/espom av Ch Boehringer, Les ressources financieres de Seleucos IV
( 187-175) e/le paiemelll de /'indemnile
aux Romains av G Le Rider och The
Ma ·Are/ En-Nu'man Hoard, 1980 av H
B Mattingly.
-

Karl Xlf:s tid oc h m~dalj~r från den l~irst
niimndc kung~ns regeringstid. Han skrev
>jiih• katalog öve r den stiindigt växande
>amlingc n. l Stodhnlm van n han rik~an
IJk vari~ l·ht n~ Hildebrands vänskap. Denne iippnadc Kungl. Myntkabinettets samlingar mr Antcll. Vid ett fl ertal til liiilien
lov~1<l~ Antcll :1tt den ~vc nska "" '~':unlin 
gc n dkr han~ diid sk ul le ra uttaga och inmrliva alla diir ;aknadc mvnt och mcdal·
jcr. vilka fann' i h:111s samling. Detta gjord~ att i\ntell kall:tdc> till korresponderandc ledamot av Kungl. Vittcrhct>akadcmien
'amt att han dckl1rcradcs med Nordst jiirna n> riddarkor>. Att s1·cnska >ta ten va~ intrc"cr~d r6r>t:ir Jllan, eftersom Antell inköpt Snoibky~ och SticrmtcdL' myntsamlincar. Ödet ville nu annat och ~amlince n
ingftr idag i Nationalntu,ccts myntknbi~ett
1 H cbinl!for~. Vid 'idan av >ina numismatbka 'a~nlingar hade An tcll iivcn >tora
'amlingar av ga mla 1ap.:n. kmhthantverk.
iildre malcri . tavlor av moderna konstnä~r
(mc't av \\en,kt odJ lln,kt ursprung). 'igi ll-tampar. autografer och hambkriftcr.
biickcr och en 1(1rn-:Jk"amlinl!.
Tuukka Tal vin' fi\rtjän,tfuTia bok bc>kri,er utfiirligt i\ntclb egen hi~toria och
han> 'arnlingar men ock-it vad >Olll hiindc
dkr han' tliid 6 aprill893. Det fin>ka parlamcnl~l 111'i'g lX\1-l en kommittc. kallad
Antclbka Ddcga ti nm:n. \0111 'kulle admi-

nistre ra kapitalet och vårda samlingarna.
M:~n skulle vida re använda riintan p{t kapitalet till inköp av mynt. m~da ljcr och
konst. Fram till första världskriget gick allt
bra och många betydelsefulla inköp gjordes somt ex tavlor av Albert Edclfelt. Hu·
go Simberg. Pekka Halonen. Karl l sak~
son. Anders Zorn. Paul Signac. Edvard
Munch. Paul Cezanne. Paul Gauguin.
Vincen t van Gogh och Pierre Puvis de
Chavannes.
Under åren 1914 -1920 sjönk markens
vii rde till enda~t 9/ 10 av si n ursprungliga
värde och denna fciljde även kapi talet efter
Antell. Den finska lagstiftningen omöjlig·
gjorde placering annat än i linska statsobligationer. Detta gjorde au pengama var
låsta. Ingen möjlighet t:1n ns an sälja obli·
l!ationcrna. Under mellankri2såren kunde
~ndast hegrJnsade inköp göms och under
andra världskriget avstannade naturligt
nog alla inköp. Den Antcll ~ka Delegationen a1Tecklades 1977 nch an!.,~l~.t för
;.amlingarna överfOrdes till Nationalmuseet. T;vlorna fi nns i Atheneum. Efter en
långtuppehåll har samlingarna åter börjat
utökas (sedan 1989).
Boken är mycket elegant utförd med
mängder a1· lo rs tklassiga lärgillustrationcr. Det gör att även en icke finskspr;\kig
lä,arc får full njutning.
la11 lfli.,eflll
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Det nämnda undantaget rör J A W
Warrens arbete om det achaiska förbundets prägling i silver. Warren bekräftar
den tidigare av Ch Boehringer framförda tesen, au pr'Jglingen fonsatte långt efter år 146 f Kr, det år då romarna besegrade förbundet och Grekland förlorade
sin frihet. Då året 146 som slutpun kt för
forbundets mycket omfaunnde prilgling
varit en hörnsten vid dateringen av grekiska mynt från denna tidsperiod. får
omvärderingen långtgaende konsekvenser.
Bokens romerska avdelning spiinner
från en arbete av Ch A Hersh om siciiiska quadrigati till J Kents Sryle and Mint
in the Go/d Coinage of the Weste m Roman Empire. 455-461.
Hershs tema är synnerligen vlil valt
med avseende på både Jenkins och Carsons vetenskapliga intressen. J Kent
förvånar däremot mest genom au i huvudsak citera sig själv och påstå, au utgivningen av vol l O av Romall Jmperial
Coinage kanhända "för första gången
lett till en mycket ingående och detaljerad analys av västrikets myntserier
kring mitten av 400-talet". G Lacams
banbrytande studie i ämnet nämns endast i ett perifen sammanhnng.
Mellan dessa kronologiska ytterligheter finns mycket intressant au !lisa. W
E Metealfs The coinage of Otho and
ear/y imperialmilll organismfon Ur kort
men up to the point. Metealfs konklusion lir au man bör vara mycket försik-

tig med au betr'Jffnnde den tidiga kejsartiden ange, au präglingen organiserats i
form av enskilda, förhållandevis sjiilvstlindiga verkstlider (officinae) under en
gemensam ledning (triumviri a.a.a.f.f.).
Medan H-D Schulz i Samos bronsmynt spårar kejsar Trajanus resa till ostfronten år 11 3. behandlar P V Hill
myntponräuen fOr Septimius Severus
och hans familj. Här saknar man dock
en jämfdrelse med de många bevarade
officiella po~ubystema.
Ursupatom Jotapinnus fataliga mynt
är viktiga dokument om hans kona karriär. R Bland presenterar dem i en. som
det verkar, fl!llStlindig och mycket läsvärd studie. Aven kejsar Valerianus och
hans son Gallienus mynt är viktiga historiska dokument, men här är materialet
ojämförligt större. C E King redogör
med tillbörlig försiktighet for dessa kejsares daterade (och, som det verkar. i
vissa fall feldaterade), i Rom präglade
mynt.
Några av de följande arbetena befattar sig med frågor med specifik aniUlytning till jubilarernas hemland, provinsen Britannia. Vidare redogör P Bruun
rur den fbrsta konfrontationen mellan
kejsarna Konstantinus I och Licinius i
ljuset av myntpräglingen. P Bastien publicerar tv~ tidigare okända solidi, som
prliglats i Konstantinopel åren 335-336.
d v s kort före Konstantinus död. De utgör en god illustration till den planerade

successionsordningen. en fyrdelning av
riket på samma s11tt som under Diokletianus, men nu inom familjen. Det blev
emellertid inte som han hade tänkt sig.
Familjebanden hindrade på intet s!itt ett
blodbad, som klan övenräffade uppgörelserna mellan de gamla tetrarkerna
vid seklets början.
l typografiskt h!inseende är boken
mönstergill. Dess tematiska spännvidd
är en utmaning för läsaren. vars kunskaper ju sällan torde ha motsvarande
bredd.
Gerhard Mik.rcht'

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge, Danmark och Finland
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Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.
Listor skickas gratis.
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Medeltidsfrälse
Äldre svenska frälsesläkter. Prb: samt liga häften 500: -. enstaka 200: -. Fön.mjcs genom RiddarhuseL~ genealogiska avdelning. Box 2022. 103 Il Stockh olm:
postgiro ($E-Banken) 26 25 40-8. att gott skrivas Ridda rhusets ba nkko nto 5856-

041806.
~l ed det under 1989 utgi' na h:iftc 3 (290
~idor). innehålla nde bl.a. r:s uclscr och

tillägg till häftena 1-2 (1957. 1965). källoch li tteratu rfårteckning amt o rt - och
pcr..onrcgi'>ler fO r hela verket. U\ cn,om 17
- av inalle> 8 1 - ätters gencn logicr. har
band l av det av Riddarhu ~dircktionc n utgi';ra nyttiga ättartavlc\'crket fullbordut>.
A\'cn om medeltidsätterna., \'apc nfåring
icke \'ar enhetl ig. utan •tundom kunde '~•·
ricra fr:\n fader till son. må fr:\n, aron a'
instruktiva \'apc nteckningar bckluga... Forlagar hade varit läuillgä ngliga i Iii. dr Jan
Ranekc~ numera utkomna >tantlun.Jvc:rk
Sl'l'IISkftmedeltid.s mpen. J-III (1 982 - 85).
För en lekma nnaläsare siiger en tecknad
\1tpcnbild 111crJ än en verbal ~ igil l bc~kriv
ning. Å ;~ndra sidan saknar - trlll~ v;tpcnidcnlitct - den behandlade ätten 'lim. ut·
död s~viil i $\'erige som i Danma rk un ·
der 1600-talcts senare hälft. gcnc;tl llgi,J..t
samband med den ännu fortlc,~tntle grevL. p . 11
liga och friherrli!!a ätten Thott.
SNT 7 · IJ.I

l • •trru, l MM U nl.t J•tr.aoalt l 8or\:tl)f, hur.-4.• • hr ' ' L1;11
J o •• n ~· tJ 4hk, '-h n•l•re ~ •• "" u 1 Jtta &Uofr. lho u Aldri l \ollu•~a • J rlllh lu. ...., &11 • n - ~ ~~ ~.
l)t ' • )Adr. ., • •lrf•rl Jlo.r k•.. il• wjr
U. !.•t " bh-n fut dl IIAIItr, •• ~<~•• l•k ll•d• ' 'n ~I•Uu
J•, • • u , _., U. don!~ ""'thuP'•a.• - l ~...
pl f'•rt XI\' J.... •.
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FÖRENIN GAR
ALII'GSAS I'U~II S~IATISKA FÖRENII'G h.ar liKlien li1r-ta tol'o(l:tgen i februari - april
i Sparbanketh lilm,.al ~11\1.00. Uppl),ningar: tcl 0302 - 130 69.

udau~tolx'r - dccember

ESK ILSTUNA NU~IIS\IATI SKA FÖRENING har muten på N~~~ Gä,ti' kl 19.00 ,i,ta
ti,dagen t '~1rje månad utom dcn:ml~r. Auktlllll \:trje gång.
FAGERSTABYGDENS ~IY NTKLU BI3 ,:unnaantr:idcr lilf\t:t helgfria måndagen i "arjc
månad (utom i j uli och augu:.ti). Ap<lllng:lrllcn 'id Alm, fige n. Fagef'ta. Tid: kl 19.00.
Uppl)'ningar: t.:! 0223 -116 71.
FAt U- BORLÄNGE :vtY t'\TKLUfiB. l\ lutc,Jukalcr Bnrl:tn!!c. Saml:tren. biblioteket
Borganii-,~igc n. Falun. Kri>tineg:'trden. Kri,tincg:ttan l) - Il. Upp l tcl 0:!43 · 258 56.
GÖTF.BORGS NU~IIS~IATISKA FÖRF.NI 'G. Au~tiurt,mötcn med föredrag h:lllc
andr:a måndagen i månaden kl 18.-15 i Tr:aktnren (Tr). Kiipm:m,gatan :!0. Studiccirklarna
tmlt' i klubblokalen (Kl). Jungman,g:uan 57. llUO. 1\kdaljcirkcln l :a omd och Foto.:arkcln J:c on,d. A1tik· och ~lcdcltid'e~tltlllcn-l : c tor-doch Utland,cirkeln ~i,ta "''a
ti'd t m:anadcn. GNF. Box 5289. -102 25 Gtltchorg. Knnt:aktman : Bo Nordell. 031 10 65 49 (dagtid). Anbud : Ande~ Fal k. 03 1- 13 J l -Il.
HA LMSTADS MYNTKLUBB har nti\tcn n1ed auktinn i IOCif-l<>k:tlcn. Murarcg 30.
ll:al tn, tad. kl 18.30 den fjiirdc m;\ndagcn i varJe nt~n:td utom juli. Upply:.ningar: 03512 96 76.
II ÖÖ RS MYNTKLUB B har miitc med au ~t ion i Hiii\r, Pl:\t:. matsal den andra tor:.dagen
i varje lll(t n:td ut<un juni-aug. UppJy, ningur: E\'Crl OJtlJ',Mlll ().:1 13 - 22 15 1.
KALMAR MYNTK LUBB har milten liiN:t helgfria on~dag<:n i ,·arjc månad (utom
juni - augu:.ti) kl 19.00 i SPF. S. L3ngg:ttan .W. Kalmar. UppJy,ningar: 0485 - 115 52.
().180 - 159 29.
KARLSKOGA ;\U\IIS~I ATISKA FÖRE ' 1:-IG har moten andra nn>dagen t \":Jrje månad
luttun juni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Oan~en. ·lill'get. J<arl~koga . Au~tion<:r 'år och
hö,t. Uppl)~ning:lr 50641 eller 365 J9.

MÄSSOR
UTLÄ:-JDSKA
Dec

J0- 12 :-icw 'lhr~ . Inte rnationa l
Ntnni,rn:ui<: Cnnvcntion

KATR INEHOLMS MYNTKLUBB harmliten fi1Na hdgfna on'>dagen i \':trjc m{tnad 1
SPF-Iokalcn. Djulög. 51. Katrincholm. UppJy,ningar: tcl 0150 · 21045 el 15100.
l\I YNTKLUBBEN KLIPPINGEN har my nttrii ff Jilr,ta ti,dagcn i jan.-april. ~cpt. -dcc.
Loka l: Åkcr,viksskolan, matsa l. N Jiirn,iig,gatan. Sundwa lL kl 19-2 1. ln fnrm:llion om
mynt. \'(irdcring. auktion. lottc ril'r. Kiip o(.:h ~iilj . 'li:l. 060-55 6-1 18. 11 35 03.
LUNDS NUM ISMATISKA FÖREN ING. ~l y ntt dffar med aktiviteter och auktion
i "Utbildningshusel''. Åkergr. l. Lund. Uppl)'ningar: \'anl 0-16-14 43 69 k"iillar
0-16 - 13 -16 -17.
FÖReN INGEN NORDVÄSTMYNT h:ill<:r ~:llllltl:lntriidc med :mktion i Folkch Hu,.
Klipp:tn. kl. 19.00. lndra frt.'dagcn i '~trje m~nad . Upply,ningar och auktiotbli:.ta tcl.
0451 - 132 88.

Ordensnytt från
Bosnie n- Hereegovina
Den krig,hiirj adc republike n J3o, nic nHcrcegovi na i det ii•rna Jugo, Javic n IUrklur:tdc 'in ..jiil\\tilntlighet den 21 deccm·
her J9\11. :tnon.lnadc en li•lkomri\,trung i
fr.1gan tkn l mar' 0\:h \ann erk:innandc a'
EG den 7 apnl 1\191. Den ~1\ni,~ - mu,.
linl>~a r.:g<.'nngen utdelar "-dan en lld en
tappcrhehdduraunn. allmänt ~imd 'om
Je n "G~ !lene Flcur-dc-Ji,... t nertalet fall
jlll\IUntl 5~ rnhulcn ,t r tmJigcn upptagen
fr.m ''·''"·•rnet. ;t\cn ing:t<'ndc i Jbgg.sn.
ndt har mah:nul.t 'tn fi•rchtltlt den fr:m,l..a
mJa li,ti,ka "Dct:tlr:ttiondu '"" fr.Jn 11! 14.
uppl)'erdet n)·hildmlc Serhia n 'ndcty li>r
hcraltlr). gc nca log)·. plmlcri,tic' & ,·cxt l<l·
log~ "White E:tgk" i 'itt i nlonn:uinn,hlad
nr .l. december I'J'n. ' 20.
1.. p . 11
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NOLA MYNTKLUBB har miitcn 3:c ti,dagen '~'~je månad augu;,ti - ;april. utom december. Lnkal : Örnsköl:l~viks museum. Upp l, te l 0660 - 166 48 eller 0660 - -102 20.
NORRKÖPI NGs MYJ\:TKLUBB lm mi\tc med aukt ion kl 19.00 tredje ti:.dagcn varje
må nad utom i maj- augusti i Ektnrp~ fritid,g.'<rd . Ankti onw isning börjar kl 18.00. Även
it:kc medlemmar iir •·ä! komna. Bc,tiill lbta på tcl {)J l · 12 5012.
NÄSSJÖ t\ IYNTKLUBB har miite med auk ti on p~ Gt"t:l\,~on> Tralik~kola. R~dhu> 
g:ttan 33. Nässjö si>ta tisdagen i '':trjc månad utom det:. JUni - juli. Uppl)>ningar: tcl
0383-158 35 kl 07.0) - 09.00.
SA~ILARKLUBBE~ NU~IIS.

hu,ct.

Skdlcftd h.tr muten li•Na tnr.dagcn i 'arje rn:inad i il: V·
tcl 0910 · 1!!6 80.

~onicrcn;rummet. Uppl~ 'ningar:

SA:>:DVIKEil: -GÄVLE ~IYNTK LUBB h.1r mutcn kl IIJ filNa nn,d.tgcn i v:ujc mjnad lej
JU li augu,ti). Lokal: Valbn Knmmunalhu' Uppl)'ningar: tcl 0~6 - l!! 18 36.
SIC.iTUNA t\IYNTKLUBB har milten JO Il. !!112' ~luhhlul.:tlcn Ro,cr,bcrgwägcn :!7 B.
Rt"er-bcrg. Upp! 08-590 381 ~0.
t\ IY NTKLU lH.l E:'-1 $KILLING BA NCO. l.inkiiping. har nli>tcn and ra helgfria wrsclagcn
i varje m:~nad (utom maj - augu>ti) i ll uvutlltihlitllcket. Hun nebergsgata n 8. Linköping
i Lintlhlnm:.rummct l trupp kl 18. .10 21.00. Årl igen anordna' e n antik - <>dl 'amlar·
n1it"a , amt en rc\a ti ll Frimym i Hcl,inghnrg. UppJy, ningar: tcl OIJ - 121262.
S:-11' 7 · '1.1

FÖRENINGAR
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista tor~dagc n i vmj~ månad
mom juni - augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A . Klubblokalen: Ku ngsgatan 38 A. Ma l·
mö. håller öpp~t varje tisdag kl 19-21 under september - maj .
SKÖVDE NUM ISMATISKA FÖRENING. Miilen 1411 1 och 12112 kl. 16.00 pa Servit·e·
huset Bagaren. Hcnig Johansgata n 22 A. Skövde. Upplysn inga r: te l 0500 - -18 OR 50
(Thord Lundh).
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten pfl foolkare l(l!nklubh. 'JCtcg. 19. Al'c,ta.
Upply,n ingar: te l 0226 · 562 78.
TREL LEBORG$ MYNTKLUBB har möll~ :mdra måndagen i m:~nadcn kl 18.30 i Spar·
banken Skånes samli ngssal. C B Friisgatan 4 A. Trcllt:borg. På prngrammct ~tår auk ti(>·
ner. tlircdmg. lonerier rnrn. Upp lysningar: tel 04 10-24 131.
TÄUE MYNTK LUBB. Södertiiljc. har möte i Bridgesiilbkapcb lokaler, Köpmangatan 7
kl 19.00 andra tisdagen i varje manad utom juni. juli. :wgusti och december. Uppl):-.nin ga r: te l 08 · 552 403 78.
NUM ISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA sammantriider under hö~tetl i Univcr..itcteb
myntkabinett tisdagar kl 19. 16/ 11 : H. NilssorL Ett fOr..ök ti ll pris>tnpp för 1700 år se·
dan. Diokletianus prisedikt år 301 och dess bakgrund: 7/ 12: L. O. Lagcrqvist. Slagcn vid
Fredrikshamn och Svensk:.und - mctlaljcrna. Tid: 19.00. Upply,ningar: 018-549711.
VETLANDA NU~1ISMATISKA FÖREN ING har möte med :lllktion 'i'ta frettagen i ,·arje månat! utom december på Kulturhuset. Storgatan 20. Vetlantia kl 19. 15. Vi~ning fr~n
kl 18.15. Upplysningar: td 0383-15835 kl 07.00-09.00.

Förenings•
annonsering
Från och med nr l • 94
kommer f(i reningsannonscr na
alt få c lt annat utseende.

Stående annonsering upphör
och crsiitts med
ti ll tlilliga meddelanden inmr
möte med utsatt datLUll
och speciella syften.
t. ex. töredrag

o~: h

auklioner.

Dc nuvarande annonserna
kommer alltså all slopas.

Nya meddelanden
insiindes ti ll redaktionen.

VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Sm:llandsstenar. har möten :wdrJ måndagen i varje m:\nad u10rn juni. juli och augusti. Föredrag och dyl följ' av auktion. Servering. Upplysningar: tcl 03-15-112 95. Lokal: Biblintekct. Snuila miNenar (källarlokalen).
VÄRENDS NU ~'IISMATISKA FÖRENING har >amma nt r:iden metl auktion i Röda 1\orlokaler Hm·sg Il. Växjö 2112. Upplysningar: 0-170 · 77 31 l.J. k\'älbtid.
VÄS fl:KI.ll:KliSLAlil:NS M YNTKLU l.ll.l har möten fön,t:t tor~da~cn ':1rjc manad ok·
tuber - maj kl 19.00. Gamla Bangatan -15. Lud vika.

~ct;.

ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har möten 20110. 17/ 11 kl 19 i t- t-lokalen.
Jiirnwrgsgatan 3. Upplysningar: te! 019 · 2-1 60 97.

Bä u re att bö1ja
med en 1om pung
än all sluta
med den.

Notan betalades
med polletter
I slu tet av 1800-talet använde flera
"änlshus i S ve rige polletter. Ett van ligt sätt att begagna dessa var att servi tö ren niir han kom på morgonen
växlade till sig en viss summa pengar
i polletter. Nä r han setlan tagit upp beställning gick han till köket där han
redovisade med dessa . Av eästerna
fick han sedan betalt med~ va nliga
pengar.
Polletter kunde också köpas i värdshusets kassa och setla n avlämnas ,·id
serverinee n. Det före kom ä"en au
vissa polfetter endast gällde värdsh u- .
sets bättre avdelning. medan andra
endast gällde vid cafeet eller på krogen.
Den här avbildade polletten an,·ii ndes av L Hauschilds ,·ärd shus i Göteborg. Det var under några år i början
av 1880-talet som värdshuset begagSI\T 7 · \1.1

nadc ~ig av ~ju olika polkttvaliin:r.
Hö1!sta va löre n \'ar 200 öre m:h metl
dia~netern 31 mm. Liigsta va löre n ,·ar
5 öre (18 mm i diameter). Andra valiire r ,·ar JOO. 50. 25. 15 och lO öre. Den
hiil!Sta \'alören var flirnick lad . medan
all; övriga polletter \'ar i mib~ing.
Pol k tten~ ftt~ida visar inom en piirl ·
rinl! t<.:xten WERTH-MARKE. valil·
ren~ och Hin g~ t ned en rak piirl rand .
P:\ denna piirlrand är L H imtiimplat.
Frånsidan \' i~ar valören inom en piirl·
rinl!.
Polleuen har den mr we nsk an "änuning ovanliga texten WERTH ·
MARKE . Det h:H all 1!iira med att
Hau!>child liit till\'erka~polle ucrna i
Ber l in. Pnllett<.: rna hcgagnadc~ \' id
'iird~hu~ct under några år i hiirj an :t\'
1880-takt.
Mag1111.\ ll'itfc/1
ll)l)

ULF NORDLINDS
MYNTHANDEL AB
.\'ybrog.tWl

36 • Box 5/JZ, 102 -IJ SrockiJolm
Tcltfon 08 · ti62 61 61

KÖ PER • SÄLJER • VÄ RDERA R
MYNT • SEOLAR • MEDALJ ER
O RDNA R
N umism.uisk litteratur

Bli medlem i

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGEN!
Arsavgiften är 175 kr.
Som medlem
får Du SNT automatiskt.
Du kan också
enbart prenumerera på tidningen.
Det kostar endast 125:- per år .

..

. - - - - - - - -·''

MYNTAUKTION 14

Önskas köpa!

Lördagen den 4 december

Vackra mynt, sedlar och medaljer

SVERIGE
Mynt, sedlar, medaljer samt
en omfattande samling polletter.
Dessutom:
Kristinas 1/4 ören -del Il,
plåtmynt, poster och litteratur.

--Auktionskata logen utkommer i mitten av november
och kan beställas p er telefon eller genom insättn ing av
Kr 60:- pil postgiro 48 92 03 · O.
Skriftliga anbud till auktionen mottages t.o.m.
lördagen den 4 december 1993, klockan 12.00.

ANTIKÖREN MYNTHANDEL
Telefon l Fax 03 1-18 39 60

Vi är även intresserade av att erhAIIit inl!imningar av
bättre material till vilra auktioner · tre gAnger per .ir l

ANTIKÖREN MYNTHANDEL
Telefon l Fax 03 1-18 39 60

