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rcgister.''
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l kr l%8- 1981 har cn kiirna llll'U
97'ii- Cu + Yi~ Ni samt cn pliitc rad
yta med 75 % Cu + ::!5 % Ni .
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Alexander den stores myntporträtt
Av Ulla Westermark
å våra enkronor har vi Carl XVI
Gustafs porträtt. Alltsedan den
svenska myntpräglingens början
har vi haft kungens bild och namn på
våm mynt. Den stiliserade bilden av
Olof Skötkonung i sin punkfrisyr är
inget porträtt i vanlig mening, men
funktionen ii r densamma: Bilden/portriittet är en symbol fOr kungamakten.
Bruket att sätta härskarens porträtt
på myn ten går tillbaka till antiken.
Det uppstod i Orienten . diir persiska
satmpcr och inhemska dynaster präglade mynt med sina egna porträtt redan fr.in slutet av 400-wlct f Kr. Under den hellenistiska tiden (ca
320- 30 fKr) upptogs seden av grekerna. och myntporträttet nådde under denna tid sin fårsta blomstring.
Dessa myntportr'.itt återspeglar en ny
härskaruppfattning. som är förbunden
med Alexander och hans tid. Dc gamla stadsstaterna försvann och ersattes
av kungadömen, vilkas hii rskarc i
Alexanders efterföljd åberopade gudomligt ursprung. Alexander uppnådde gudu111lig status. då han under sin
erövringståg mot perserkungen Darius III kom till Egypten och drog ut till
Zeus Ammons tempel i den libyska
öknen. Där blev han upptagen som
gudens son och kunde utrustas med
gudomliga att ribut så som han fram ställs på sina postburna myntportr.itt.
Efter Alexanders död 323 f Kr delades hans väldiga rike mellan hans
gener..tler. de s k diadokerna (eftcrfåljare). En av dem. Ptolemaios. blev
grundare till den ptolemaiiska dynastin i Egypten. vars sista ättling Kleopatrn VII besegr..tdcs av romarna år
30 f Kr. Ptolemaios var den som fOrst
lät prägla mynt med Alexanders bild.
Det skedde ca 320 f Kr på en serie tetr..tdr..tchmer av attisk vikt (tig. 1). P.å
åtsidan ses Alexander som Indiens erövrare med ett elefantskinn dr..tget
över huvudet och prytt med ett vädurshorn. guden Ammons gudomliga
attribut. Under clefantskinnct. vars
s nabel är utformad som en egyptisk
Urncusorm. skymtar det platta kungadiadcmct. På frånsidan linns Alexandcrs namn och bildtypcn. den tronande Zcus. är densamma som på
Alexanders egna silvermynt.
Att det blev Ptolemaios som fOrst
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slog mynt med Alexanders portriitt
var ingen tillfållighct utan ett led i
hans striivan att stärka sin och sitt nya
rikes makt. Alexander själv hade
grundat Alcxand ria. den nya huvudstaden där han dyrkades som kt is tes
(grundare). Ptolemaios var ock.~å i
besittning av något som gav honom
stor prestige. nämligen Alexanders
döda kropp. som han genom en kupp
rövat bort på dess väg från Babylon.
där Alexander dog. till Aigai. den
eamlu makedonska huvudstaden där
kungagmvarna fanns. och i stället fört
till Egypten.
En annan av diadokerna. Seleukos.
grundade det seleucidiska riket med
Syricn som kiirnland. Han började ca
300 f Kr ge ut en serie tetrndrJchmer.
som på åtsidan visar ett hu vud ifön en
hjälm Ö\'enlrngen av en pantcrflill
(fig. 2). Vem detta "portr:itt" förestiiiler har mycket diskutemL~. Dc flesta
menar att även denna idealiserade
bild visar Alexander som Indiens crövmre. andra tror att det iir Scleukos
sjiilv. som på det indiska få htåget vunnit sina törsta framgångar. Dc gudomliga attributen. tjurhorn och tjuröra. tyder dock på Alexander. eftersom Sclcukos ännu inte uppnått
gudomlig ~tatu~.

Långt glan~fullare är emellertid dc
Alexandermynt som Lysimachos av
Thrakien började priigla från ca 297
fKr (tig. 3). Här ~cs Alexander med
Ammanshorn och kungadiadem.

B!/JJTEXTER

l. Smnlill}/ E. E/im/u. Swcldwlm.
1. Kun,l/1 A(mt/..nhinl'llt't,
(Smit/r 157).

Stoc/..lwlm

3. Kungl Mylllka/Jim•//t't, Stock/wlm.
4. Reprofoto ur ''P/r i lip of Mact' dOII · • tllfi.
m· M. 1/m~opou/M oclr L umkopou/o,,

At/ten /980.
5. Samli11g E. nm Post (Sylloge 36).
6.
Repmfow ur
16.10./993. nr 7.J.

7 Samlin/l E.

lVIII

kawlog

Sm/te/J,\ ,

Pn.fl (Sylloge 5/J.

8. Kungl Mym/..abine//t't, Stocklwlm (Syl·
loge 1183).

Tack till G. Mik che fOr hjälp med
bilderna.
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Man ser också tydligt den höga locken
över pannan. anastole. som är en karakteristiskt drag i många Alexanderbilder. Dessa mynt är fina exempel på
de n tidiga hellenismens rika my ntplastik i hög re lief.
Alexanders postimma myntbilder
går inte tillbaka på en levande förebild
utan återspeglar en ideal Alexandertyp på samma säu som bevarade
skulpturer. För Alexander skapades
en ungdomligt hiirskaridealmed vissa
karakteristiska drag: skägglöst ungt
ansikte. halvlångt , lockigt hår med
den speciella locken över pannan, en
lätt vridning på huvudet och en strålande blick. Så framställdes han av
SNT 7 · 9-1

3.

5.

8.

den berömde bildhuggaren Lysippos
och så beskrivs han av Plutarchos.
Det viktigaste var inte att visa han s
verkliga utseende utan hans inre karaktär, hans et hos. Frågan hur Alex ander verkligen såg ut lämnar varken
rnyntponräuen eller de många mer el·
ler mindre säk ra portränskulpturerna
besked om. Den seasationella upptäckten av den s k Filips grav i Vergina. det antika Aigai. i Makedonien år
1977 kan ha givit oss ett bevarat orig i·
nalponrätt av den unge Alexander.
Bland fynden i graven fanns en rad
mycket små huvuden i elfenben. Två
av dem har tolkats som porträtt av
Alexander (fig. 4) och hans far.

Fil ip Il. Identifieringen iir inte oomtvistad. men om de n är riktig ge r oss
denna lilla skul ptur, trots att ävenlelen av huvudet saknas, den biista upp·
filltn ingen av den bl ivande världshärskaren.
Själv satte Alexander Herak le~ på
sina silvermynt (fig. 5). Herakles var
den makedonska kungaättens myt iska
anfader och Herak les som rnynnyp
hade en lång tradi tion i Makedonien.
l samband med Alexanderväldets
framväxt öppnades allille r myntorter
som pr'.iglade A lexanders silvermynt.
Den stora geografiska sprid ningen
gör att det fi nns en mängd varianter

-
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av skiftande konstnärlig kvalitet. Numismatiker har mycket spekulerat
över om vissa av de kvalitativt bästa
Hemklcsbilderna i själva verket är
porträtt av Alexander. Det är enligt
min uppfattning osannolikt och i varje
fall omöjligt att avgörd. Helt klart är
däremot att Hcraklesbilden på Alexanders mynt, som pr'.iglades i ocrhörda mängder iiven långt efter hans död
och således var välkända över stora
delar av den dåtida världen, så småningom kom att uppfattas som Alexander. Det fr<1mgår av mynt präglade
av den baktriska kungen Agathakles
på JOO-talet f Kr med inskriften Alexander, Filips (son) (tig. 6).
För de romerska erövrarna blev
Alexander en fOrcbild och Alexandermytens fortlevnad under romersk tid
kan rtiljas även på mynten. Alexanders
gamla rike, Makcdonien, blev romersk provins år 148 f Kr. Den ro-

merske questorn Aesillas liit på
70-talet fKr pr'.igla silvermynt i sitt
och provinsens namn och med Alexarrders bild (tig. 7). P..\ 200-talet c Kr
utgavs får provinsen Makedonien talrika bronsmyntmed Alexanders na mn
och bild (fig. 8). Ännu på dc senromerska kontorniatema (ett slags medaljer). priiglade i Rom från ca 350 och
in på 400-talet, är Alexanderportriittet ett viktigt motiv. som i detta sarn manhang representerar det hedniska
motståndet mot den frambrytande
kristendomen.
Med kontorniatema mynnar myntbilderna av Alexander från den
grekisk-romerska antiken ut. Därmed
:ir inte Alexanderportr'.ittets historia
slut. Knappast någon h:tr i lika hög
gntd som Alexander fårblivit en kiindis i historien. och otaliga är dc bilder
av honom som skapats i alla ml!dia ända in i nutiden.
O

6.

Roddsport på medaljer
Roddsporten ii r en av de traditionsrikaste av dc moderna idrottsgrenarna.
De skandinaviska länderna har fatt sin
moderna roddsport från England . .Å.r
1851 stiftades Göteborgs Ro-Club av
nio göteborg:rre med konsul T. W.
Duff i spetsen. Troligen fanns detta
sällskap kvar under hela 1850-talet.
l Karlskrona arraneemdes mellan
skeppsgossebriggar;as besättningar
kapprodder åren 1865. 1866. 1868.
1869 och 1871. skeppsgossarna rodde
tunga skeppsbåtar och prisen utgjordes av penningsummor. År 1868. då
e11 lag från ängkorvetten Gefle rodde
mot artillericxcrcisskolan. fick det
segrande laget 20 riksdaler. men silverpokaler kunde också fOrekomma
(1869). Den 14 juli 1868 hölls i Helsingborg den första internationella
roddreeattan i Norden. Till reeattan
hade nästan 20 000 personer ko~1mit.
Karl XV. kronprins Oscar och den
danske kronprinsen Fredrik (VIll)
funns med som överdomare och åskådare. Under 1870-talet förekom många liknande roddre!!all<>r i Götcbor!!.
Aven i Uppsala vann sporten anhä~ 
gare och 1877 bildades inom Stockholms nation vid Uppsala universitet
en båt klubb. Den första egentliga aka174

l.

demiska kapprodden gick dock av stapeln fiir.,t 1882 då Uppsala studenter
"lekte Oxford - Cambridge".
Roddsporten är en av de först organisemde idrouerna och många klubbar bildades. Svt:nska Roddförbundet
tillkom 1904 som en sektion av Rik idrottsfOrbundet. Det internationella
RoddfOrbundet tillkom emellertid n:dan 1892 och heter Fedemrion lmernmitma/e des Socieres d 'Ariron.

l Kungl. Myntkabineuets samlingar
finn s ett mindre antal äldre roddsportsmedaljer ,·ara\' här nedan prcs.:nteras tre olika.

l. Giitcllorg~ Roddlörcning >tift:idc, 1879.
Ursprungligen bene den Göteborgs Gym·
na~tikf6rcnings Roddklubb. men namnet
'ar nog fOr Ot) mpligt. Föreni ngen tiivladc
under t880- och 1890-talcn huvud\:tkli·
gen i giggar.

Denna medalj är :1\ 'i tmetall och mater
mm i diameter. Åtsidan '1>:tr en g1gg
'om fram fån. av fym roddare och en >l) rman. l bakgrunden syn>) ncrligarc en gigg
'amt n~gra klippöar. 0\'an finn> en femud·
dig >tjiirna och neden..t. Göteborg' ,tad,\~ipcn framför eklöv. Ovcn.t i hnh·cirkcl
finn' texten: GÖTEBORGs RODDFÖRENING. Från~idan visar en lagcrkran\,
:VIcdaljen saknar konstniin.initi:llcr.
].l

-
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2. Göteborgs Roddklubb stiftades 1880.
Redan 1882 började Roddklubben tävla i
utriggade båtar: tidigare i giggar. Både
Roddklubben och Roddfbreningen deltog i
många nationella och internationella rodd regattor samt arrangerade svenska och nordiska mästerskap. Särskilt \'ar Alvrodden
en uppmärksammad kraftmätning på Göta
Älv mellan utvalda åttor från stadens båda
rodd klubbar.
Denna medalj är graverad av Adolf
Lindberg 1883. Den är av silver och mäter
34 mm i diameter. Upptill finns en ögla for
bygel och band i vattrad rips i blå och vita
fårgcr. Åtsidan visar Göteborgs kr(inta vapen framfOr två korslagda åror. Overst i
halvcirkel: GÖTEBORG$ RODDKLUBB
samt nederst årtalet 1880. Fn'tnsidan visar
nederst en kraftig eklövskrans samt överst
texten: FÖRSTA PRIS/TILLoch därunder
i skrivstil L. Lidholm/19 16/8 03. Medaljen
finns medtagen i Hyckert. sid 181. KMK 25
263: 1.

3. Jönköpings roddsällskap stiftades 1884.
Från början ägnade sig sällskapet även åt
andra idrotter. Ar 1896 hade man t ex på en
åker i stadsparken anordnat de första tävlingarna i fri idrott. Roddsällskapet hade
sitt båthus vid Munksjön.
Medaljen är graverad av Lea Ahlborn.
Den är av silver och mäter 32 mm i diameter. Upptill finns ögla fOr bygel och band i
vattrad rips med vit mittrand ochljusblå
kanter. Åtsidan visar stadens vapen frdmf<ir två korslagda åror. Överst finns texten:
JÖNKÖPINGS RODDSÄLLSKAP. Frånsidan visar en kraftig eklövsknms som går
runt hela kanten. l mittpartiet finns följandc text i skrivstil: Minne/af!J.R.S.
KMK 25 835.
Medaljen finns ej medtagen i Brita Olsens doktorsavhandling: Lea Ahlborn. En
svensk medaljkonstär under 1880-talct,
Lund 1962.

2.

/W

Litteratu r
Hyckert, B. E. , Sveriges och svenska konu ngahusets minnespenningar. praktmynt
och belöningsmedaljer efter 1874. Numismmiska Meddelanden XIII , Stockholm
1892, sid. 181.

Gäldenär. En gäldenär träffade sin
fordringsägare. "Ursäkta mig," sade han, "på nyåret skall jag dessutom komma och gratulera och då
skall jag tillika betala min skuld."
Fordringsägaren svarade härtill :
"Glöm bara inte att komma med
penningarna, jag skall nog gratulera
mig sjelf till erhållen god betalning.
Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon
SKT 7 · 94
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Myntpolitik och mynträkning under Magnus
Ladulås och Birger Magnusson (1275-1318)
Av Bengt Hemmingsson
år kännedo m om myntningen
under det senare 1200-talct
och det tidiga 1300-talet har
länge i huvudsak varit baserad på ett
f:'ttal depåfynd (skattfynd), vars sammansiittning i n era fa ll inte ens ii r med
si.ikcrhct dokumenterad.' Därtill
kommer någ ra sporadiska notiser
med myntanknytning i det likaledes
glesa skriftliga källmaterialet. Följaktligen har det varit svårt . fOr att inte
siiga omöjligt. au få en fullst.'indig
bild av myntningen unde r denna
period.
Ett material som int iii nyligen endast vari t delvis bearbetat är de ganska omfattande fy nden från utgr'.ivningar av landets kyrkor och kloster. l l
dubbelårgången 1975- 76 av NNÅ
publicerade dock Kenneth Jonsson
sin ingående studie av Birger Magnussons tvåsictiga mynt. där såv'.il
depå- som de hopade fynden (lösfynden) av dessa p[iiglingar förteckna~
ocb analysems. Ar 1992 utkom Henrik Klackenbergs av handling, Monew
no.wm - monl'lnriuring i medt•lriden.l S1·erige. vilken e nkelt uttryckt
fon.öker all besvara fr.igorna om niir
och hur mynten blev "var mans egcndom". Såsom basis fOr deua arbete
har just utgr'.iv ningsfy nde n från Sveriges och Finlands olika kyrkor anvii nts. Detta material utgör en intressant utgångspunkt när även andra
a~pckte r på myntningen skall di~
kuter.lS.

V

Kronans fina nser och m_yntfiirs ämringcn
Myntpolitiken var sjalvfallet tätt ~am
manlänkad med kronans finanser. och
\'ad beträffar des ·a har ''i en likakdcs
fragme ntarisk bild. Ute i Eumpa
blåste t(ir'.ind ri lli!CnS vinda r under
1200-talet. " ilka Tiven nådde Swrigc.
Krigen kom all drivas med hjälp :l\'
tungt rustat rytteri istället fiir d.:n
bondemil is-ledungsorganisation. ~om
tidigare utgjort stommen i krigsmakh!n. På olika strategiska platser uppmrdes stoll där garn i ~one r inkvarterades. Kungens mak tutö\·ande kom all
haso:ra sig på dcs~a sloll ;l\' ncra ~kiil:
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törst och friimst blev det sil . att den niimnas den ersiittning, som hertigarsom ko nt ro llerade slollcn ocksil hade
na Magnus. Bengt och Erik utlovade
makten i rike t. Slotten blev dock även
till den danske kungen Erik Klipping
centra fOr dc lokala fOrvaltningarna.
fOr hun~ bistånd i form av etthundra
och bildade tillsammans med dc om- tungt heviipnadc soldater. För detta
råden som kringgav dem administrati- skulle Erik erhålla 6 000 mark i silva enheter. slottslän , som fö rvaltades ve r.$ Med hjälp av dessa soldate r
av kronans hövitsmiin och fogdar.
vann briiderna revolten mot Valdemar
Tidigare hade kro nans huv udsakli- år 1275. och Magmt~ - känd under
ga inkomster utgjorts av avkastningen
namnet Ladulås - blev vald till kung.
av dess gårdar Gämte kungarnas priMagnus brotiades uppenbarligen
vata godsinnehav) samt böter och tulmed ekonomiska problem i början av
lar. Diirutövcr hade kungen riitt till sin regering till fOijd av kostnadana
gästning (fri kost och logi) när han för revolten. År 1278 tvingades han
reste runt riket samt rätt all bjuda ut pantsiitta Lödöse slott fiir sina obetalledung. dvs en slags värnplikt i hiin- da skulder till Erik Klipping. och fOI delse av krig. Dessa fOrpliktelser om- jande år anmodade~ Magnus av påven
vandlades under 1200-talet till ståen- att till kyrkan återbetala tionden som
de skaller. laga gengärd och laga leinsamlats till det heliga landets unddung (omniimnda i källmaterialet för sättning. • Kungen hade uppgivit att
första gången 1267 och 1276). J som han moltagi t dc insamlade medlen
jämte andra skaner ullog~ av allmo"av tvingande nödvändighet". l ctt
gen. Det \'iirdsliga fr:ilset. ~om gjorde odatcrat brev till invånarna i Häbingruslljiin~t. och ky rkan åtnjöt nämliland om extra skatter motiverar han
gen skallefri het. Från och med ~enare
myckct riktigt behovet av inkom~tcr
hälften av 1200-talet utgjorde dc stå- med de n långa tide n av krig och fOröende skatterna de n friimsta inkomst- delse innan hans trontilltriide. att han
källan fOr kronan. Skallerna upphars
inte övertagit några av dc tillgångar
huvudsakligen in natura. och dc fOrsom han~ far samlat. samt au kostnabrukades på ort och ställe till under- derna fOr krigsmakten var höga. 7
håll av slott och slollsgarnisoner. 4
1200-talets och det tidiga 1300Myntningen '"dr under större delen talets tiita inbördcskrig satte även sina
av 1200-talet sannolikt en liten intiikt- spår i my nte ns silverhalt. Efte rsom
skälla fOr kronan. Pr'.igling~volymer
krigsutgifterna i ~tor utmäckning
na var fdnnodligen små. och som kr'.ivdc kontanter. ligger det nära till
Klackenbergs undersökning visar. så hand~ au anta att den succcs~iva
var am'iindandet av mynt bcgriinsat.
myntfOrsiimring som k<m spårJs i det
Unde r 1200-talcts senare hiilft ökar magra kiillmatcrialet hiinger samman
\'Olymen markant. men fiirst vid se- med dc ständigt återkommande konfkelskiftet k:t n ma n. enligt Klackenliktcrna . Den äldsta antydan vi har av
berg. kall:t det svenska kunga riket en skillnad mellan cn rmtrk om\'lllat
monetarber.u.
sil\-cr och en mark i penningar ·återKronans inkomster visade ~ig dock
finner \'i i Äldre Viistgötalagen från
inte r'.icka till. då extr.Jordiniint uteif- ca 1220. där det siigs all dc "heta 3
ter stod fiir dörren. Framförallt '\•ar och iiro 2". Della har tolkats som all
det militiira kostnader i samband med en mark silver vid denna tid motsvakrig och uppror som anmiingdo: firadc l 112 mark penningar. 8 Scxtonnanserna från tid till annan. För all
hundrat::tlsforskaren Pcucr Dijkman
möta dcss;t utgifter var kronan '' unanger kursfOrhållandct under Birger
gen all ibland pålägga extra skaller.
Jarb tid till l :2. men niimner ingen
som ä\'en u11ogs av fräbet. Trot~ exkälla får sitt påståcnde. • Möjligen
trabeskauni ngar och andra åtgiirdcr lwn ha n ha använt ~ig av nu förlora t
'''in!!adö kronan au skuld~i.itta sic.
kiillmaterial. li~om Olaus Petri niir
Bland de ll1rsta beläggen fOr detta k~;n han i sin ·\'enska krönika på~tår att
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under Magnus Ladulås tid "icke mykil mindre war" än 200 mark silver.
dvs en relation om l :3. 10 Kursen l :2
finns också belagd i Östgötalagen från
ca år 1300. Det rör sig dock trQligen
om en "stelnad" kurs. dvs att lagtexten refererar till förhållanden som råddc långt tillbaka i tiden då lagen ursprungligen nedtecknades. vilket också skulle motsvara Birger Jarls tid
eller början av Magnus regering. 11
Först år 1291, efter Magnus Lad ulås
död och Birger Magnussons trontillträde, finner vi en säkert belagd kurs,
nämligen l :3. 12 Därefter forsämras
myntet i rask takt; år 1303 näm ns en
kurs om ca l :4 13 och omkring år 1310
har den sjunkit till l :4,5." År 1312
relateras i två olika räkenskaper för
påvliga penninguppbörder till kursförhållandet l :5. 15 Att något hänt
med myn tets värde under de foregående åren antyds också av formuleringarna i två handlingar från år 1313 och
1315. där det föreskrivs en iindrad
form av betalningserläggning om
myntet skulle ändras ("si monetam
notabiliter meliorem vcl deteriori
contigerit"). 16 År 1317 återkommer
kursuppgiften l: 5; dock nämns förhållandet l :4 i ett brev från samma
år. 17 Under loppet av etthundra år
hade således kursen mellan mark silver och mark penningar försämrats
från l: 1.5 till l :5. Den senare kursen
kom därefter att stå sig ytterligare
några årtionde n. fram till mitten av
1350-talet.
Enbart under Birger Magnussons
regering (1290-1318) kan vi notera en
fårsämringom66%. från 1:3till1 :5.
Säkerligen hänger detta samman med
dc maktstrider som utkämpades mellan Birger och hans bröder. hertigarna
Erik och Valdemar, vilka ju kulminerade med "Nyköpings gästabud" i december 1317 samt Birgers fOrdrivande
ur riket. Såväl Birger som hertigarna
skuldsatte sig nämligen kraftigt under
fejden. Erik och Valdemar lånatie enligt det bevamde källmaterialet 2 737
mark silver under åren 1307-1313
från diverse långivare. och år 1313
tvingades Erik acceptera ett skadestånd om 4 000 mark till Erik Menved
samt 2 000 mark till Nils av We r le fOr
en bruten trolovning med den sistnämndes dotter Sofia. Is Birger i sin
tur erhöll omkring år 1310 två lån om
tillsammans hela- 12 000 mark från
Erik Menved. År 1318 pantsatte Birger sina besittningar i Småla nd samt
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Fig. J Bmku•mer m~(/ boksrm·en 1\ll i fnn olika urfomndl!n . prii~:lml<' une/a Magnus Lmlrt·
lås (1275- 90). 6 1'1'<' mdens 111\'llf är i s•·ealands•·ikr (711 XV. LL X). une/r<' radens i ~:iilll·
lands•·ikr (771 XIII: 3-4. Lt XVIIIC). Fow: A11J.

Visingsö for Erik Menveds hjälp. skador och fOrluster i kriget. 19 En annat
lån - även det från ca 1310 - träffade
Birger fOrlikni ng om 1314, då Henrik
av Mecklenburg skulle erhålla l 500
mark som ersiittning fOr de inkomster
som anvisats honom i Närke, men
som uteblivit under fyra år. lO
De stor.~ lånebehoven kring år 1310
hänger möjligen ~~mman med att Birger vid ett möte i Orebro år 1308 angående rikets delning bl a tvi ngades förbinda sig an inte ''i något avseende pålägga några nya pålagor, skatter eller
tunga, inte ens om samtycke och bi fäll
begärts och erhållits av rikets stormän''. Detta hindrade dock inte hertigarna att redan år 1309 tillgripa en
särskild gärd fOr det utländska krigsfolkets avlönande. som motiverades
med att det gällde rikets försvar. Hertigarna utkrävde sedan extra skatter
vid flera tilllallen under de fOijande
åren. 21 Det segrande hertigpartiets
skulder tog dock lång tid att avveckla.
Först år 1330 fick ärkebiskop Olof
kvittens av Magnus Eriksson för redovisningen av regleringen av dessa.
Det rike som övertogs av den sistnä mndes förmyndarregering befann
sigantagligen i såväl politisk som ekonomisk kris. l början av 1320-talct
konstaterade nämligen den påvlige
kollektorn i Sverige. Nils Sigvastsson, att han ej kunnat växla det i landet insamlade korstågstiondet till silver och guld. på grund av den stont
brist på ädelmetaller som rått under
de krigiska tiderna.ll

Myntningens organisation
MyntfOrsämring - dvs att av samma
mängd finsilve r som tidigare erhålla
en större antal präglade mynt genom
ytterligare legering av myntmetallen
- var emellertid inte det enda sättet
an göra fOrtjänst på myntningen. l bl a

Danmark hade man nämligen satt i
system att med vissa intervaller ogiltigfOrklam det befintliga. kurser.mdc
myntet. samt att utge nya mynt, varvid
en avgift uttogs. Detta var givetvis ett
~ätt att debitem en extra skatt på fiirmögenheten i lorm av den utelöpande
mynt massan. Redan under senare dclen av 1000-t.'llet kan man av de danska
skattfyndens sammansättning utläsa.
att en myntindragning kan ha skett.
troligtvis vid kungaskiftena.u l Erik
Menveds fOrordning från år 1304 kan
vi mera i detalj folja det tänkta forloppet vid myntindragningarna. Förnyelsen skulle ske vid Mikaelsliden
(29 september) varje år, och till den
15 augusti påfo ljande år skulle endast
de nya mynten gälla. Om kungens fogdar och andra vä rldsliga ämbetsmän
mottog böter. skatter och andra avgifter i annat än det nya myntet, dömdes
de till 40 m;~rks böter. 24 Det gamla
myntet nedsattes i värde till2/3 av det
nya. zs Både effekti viteten och regelbundenheten i dessa myntindragningar har ifrågasatts. och det är väl
;~ntagligen så. att kungamakten endast
kunde beivm anv'.indandet av gamla
mynt i de fall man hade kontroll över
betalningsstriimmarna, dvs just vid
skatteuppbörder. tullar m m. 26 Vad
hände då med dc ogiltigförklarade
mynten? Självfallet behöll de ju i den
mån de inte inlöstes sitt metallvärde.
Sture Bolin fOrsökte tillämpa Greshams lag på just denna ~ituation: "de
mynt som har lägst nominalvärde,
motsvarar närmare sitt metallvärde än
de mynt , som har högre nominalviirde. Dc tOrra iir med andra ord dc
" bättre" mynt, som enligt Greshams
lag skall försvinna". Bolin kom fram
till att myntindragningarna borde ha
drivit de demonetiserade mynten i
landsflykt, eftersom de nya mynten
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Fig. 2 1i~isitliga penningar med kmnallwk.,ta\·. präglat/c• """"' Birgc·r MagiiiiJSoii.V
(1290-13/X). (!71 XVII, LL XXII/J. /)e frm 111_1'11/t'lllill winstl'l' 11pptill ill11.1'1remr ali~hl'ler
i til.,·idt·.d;.ronan.,· utfiu·mlling: ii,·rixa mynt ,.;,, ur olika frtin.,idt•,,hok.\lil\'l'r. Ptinnin~-:ar är
ktlntla metllwk.w iin•ma B. E. l. L. M. O. R . S och W 112·pl'llllillgama (c•/11'1' "Giitafmul·
spc•tmingama ·'). s om c1r migotmintlre till fimmllt'l. är Minda med bok.w tin•nw l. K. L.
M och S (lom.wm 1977 s. 114 j]). fiJto : A7il .

ägde ensam gillighet på hemmamark·
nadcn. och diir god togs till el! hiigrc
pris iin de likvä rdiga. avlyst<~ myn·
ten. 17
Om vi återgår till situationen i Svc·
rige. så finns det beliigg för all man
tillämpat 1\irfarandet med myntin·
dragningar vid el! flertal till fällen under 1300-talet. Klart dokumenterade
iir myntindragningar och omedelbart
pMliljande utviixlingar av nyl! mynt år
1340. 1354 och 1363. zs Vid en av
dessa. år 1354. kan det till och med
påvisas all man liksom i Danmark
ncdsal!c viirdet av de gamla mynten
med en tredjedel. Z'1 Allt tyder dock
pil all myntindragningar genomförts
iiven !lire 1340. I de påvliga riikenska·
pcrna över insamlade peterspenningar
finns niimligen el! odat..:rat dokument.
troligtvis uppriil!at ca 1323. vari anges
all man endast erhållit hiil ftcn av in·
komsierna från Striingniis och Viistc·
rås stift. eftersom ·;edan !!ammalt
icke mera brukat" (mynt) crl;;dcs diir·
ifrån. Kollektorn bad om besked. hu·
ruvida dessa stift skulle kvilleras hiir·
för eller tvingas till full betalning.
Han jiiml\lrdc också llirhållantlena i
Sverige med de i Danmark. diir den
under dc sistförlidna lem :i ren insam·
htde peterspenningen lt\fllitrandc mrvarades. ·4 '
l riikenskaper uppriiuadc niigot ~c·
nare. år 1:128. omniimns "gammalt
svenskt mynt .. och "gammalt sm~t ·
17!\

mynt".·11 Även i en annan handling
fr:in samrna år niirnns "gammalt
svenskt mynt". ·'1 Notiserna tyder på
all Magnus Erikssons f!irmyndarregc·
ring ganska snart efter sill tilhr'jde inflirt ctl nytt myntslag samt avlyst det
gamla. All åtmins!Onc denna mynt·
indragning. liksom dc tv:\ Riljandc (år
1340 och 1354) hade karaktiiren av en
extra beskattning snarare iin en mynt·
l!.irsiimring. visar det fitktum all kurs·
fOrhållandet l :5 mellan mark silver
och mark penningar står sigända fram
till slutet av 1350-talct. ·'-'
Gltr vi tillbaka i tiden. s:i iir det p;\tagligt hu r "isolerad" den grupp av
tvåsitliga mynt. som fiirs till Birger
Magnussons regering (med krona/
bokstav: Thordemans grupp XVII).
iir i Hirhållandc till iildrc och yngn.:
grupper. Dc lataliga depåfynd som innehåller dessa priiglingar bcstrtr inte
av några andra svenska mynt. .1.1 Della
indikerar. men bevisar sjiilvl;tllet inte
att en myntindragning iigt rum i samhand n11.:d introduktionen av Thordcmans grupp XV II.
Dc l?l!aliga notiserna angående
myntningen under sluh!t av 1200-talct
ger dock antydningar om att man
organiserat sig liir all kunna styra
mympolitikcn p;\ el! h<!lt annat siitt iin
tidigare. l Magnus Ladulås tcstamcn·
te. uppriittat {tr 1285 i Skara. niinms
åtta nlikil "monctae" : i Skara. Siider·
kiiping. Skiinningc. Jiinkiiping. Ny-

köping. Örebro. Uppsala och Väste·
r:'ts (i nämnd ordning). ·1~ Dessa skulle
handha dc utbctalningar av stora surn·
mor som testamenterades till olika
ändamål. Magnus bestämde vidare,
all respektive stifts biskop samt kanslern. dr(Jtscn uch myntmästaren skul·
le hålla riikenskap över utbetal·
ningarna. ·1" Om vi ska uppfalla de {lita
"monetae" - fyra i Svealand och fyra
i Götaland - såsom myntverk i tradi·
tionell mening är osäkert. Det skulle
också kunna- rö ra sig cm el! slags
viixclkontor. l uppstiillningen saknas
Stotkholm och Lödösc. Stockholm
hade kanske inte vuxit tillräckligt i
betydelse ii n: år 1289 siigs det dock att
staden "under loppet av någm få år
blivit fo lkrikare än flertalet andm stä·
der i vån land". All Lödöse inte
nämns är iin mer förvånande. Staden
är ju belagdsasomen betydande my n·
tort från mitten av 1100-talet fram till
millen av 1300-talet. ·11
Yl!crligarc en referens till den
kungliga myntpolitiken återfinner vi i
lönköpings privilegier av ar 1288. l
dessa beviljades lönköpings borgare
en marknad. dock med förbehallet all
den av kungen utsedde växlaren var
niirvamndc. Ingen skulle få handla
med eller hant~ra silver utan växla·
rens medgivande..IS l 1284 års privilegier för Jönköping återfinns en an·
nan restriktion: främmande köpmän
var rörbjudna all handla för penningar
vid andra tillflillen än på stadens tre
årliga marknader. vilka ju stod under
kunglig kontroll. ·'"
Av dc tre handlingarna kan vi dra
slutsatsen au man under 1280-talet
var organiserad på el! sådant säll. au
myntindragningar med påföljande ut·
viixlingar av nya mynt var administrativt möjliga. Aven rnyn11yperna från
Magnus Ladulås regering (brakteater
med bokstaven M) visar en helt annan
uniformitet mellan priiglingarna i
Svealand och Götaland än uneler tidigare perioder. Allt tyder med andra
ord på au man under Magnus Ladulås
regering mil! en administrativ nivå.
diir man biillre iin tidigare kunde fOrsvara dc rcgalräl!sliga kraven på mynt·
monopol. tu llar mm. Vi har också
konstaterat au behovet och viljan all
uua beskailning i reda penningar ökat.
Attman diirvidlag sneglat på det södra
grannlandets lukrativa myntpolitik iir
viii inte helt otroligt.
Under Birger Magnussons regering
SNT 7 ·
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är notiser som relaterar till myntningens organisation likaledes fåtaliga.
Att hertigarna Erik och Valdemar haft
egen mynträtt är högst troligt; det antyds också av en formulering i ett
övcrl~tel seb rev rörande några gårdar.
utfårdat år 1307. Hertigarna skulle bl a
erhålla ··sexccntis marchis denariarum nostre monctc"' (600 mark penningar i vårt mynt). ~o "Vårt" mynt
kan syfta på hertigarnas eget mynt. eftersom de själva beseglat köpehandlingen (jfr dock formuleringen i DS
1857. se not 15 ovan). Ett antal myntmästare. verksamrna på olika orter i
lande,t. nämns i handlingar från denna
tid . Ar 1297 förekommer i ett intyg
om jordabyte i Stockholm en viss
"'Nicolaus gener monetarii", dvs Nib.
myntmästarens svärson. ~• Andr.t
myntmästare namnges: år 1302
nämns en Ditmar i Kalmar. ~~ 1307
Öfrard i Löd ö se. ~J 1310 (?) Hans va n
Loon i Stockholm~ och år 1315 Kon rad i Västerås. .as Endast en av de~~a
orter. Västerås. omnämns i Magnus
Ladulås testamente av år 1285. Kt:nneth Jonsson har framhållit att den
rörskjutning till kustoner. som vi kan
märka i uppräkningen av myntorter
från Birgers tid (sex av åtta "monetae" i Magnus testamente fanns i inlandet). låg helt i linje med det utökadc handelsutbytet under denna tid .
Bl a ökade den tyska invandringen
kr.tft igt i handelsorterna ,,id kusterna . .16 Femtio år senare '"dr de nämnda
städerna. med tillägg av Söderköping.
fonfarande viktiga myntorter i riket.
Myntverken med tillhörande växelkomor i dessa exporthamnar och handelsstäder kom att bli en alltmer betydande intäktskälla fOr kungamakten.
i\lynträkning
Ett av de problem. som de styrande
hade att ta hänsyn till i 1200-talets
myntpolitik. var det skiftande antal
penningar som r.iknades på marken i
olika delar av landet.
Ca 1140 påbörjade myntningen på
Gotland. där man räknade 12 penningar på örtugen. eller 288 penningar på
marken. ' 7• Den äldsta myntningen i
Götaland. närmare bestämt i Lödöse.
kan numera dateras till ca 1150. Det
rö r sig dock om mynttyper med norsk
anknytning ...s Några decennier senare. under 1180-talet. präglade Knut
Eriksson brakteater med dels regentnamn. dels mymortsnamnt:t LE-DU
(Lödöse) tydligt utsatt. •Y l Götaland
S!\T 7 · 94
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räknade mun 16 penningar på örtugen
eller 384 penningar på marken. Svealand var den region där man ~ bt
igångsatte en rnyntpr.igling. bon~ett
från den korta perioden av myntning
under Olof Skötkonung och Anund
Jakob. Detta intrMfi1de ca 1180: myntorten var troligen Sigtuna. ~ l Svealand r.iknade man endast 8 penningar
på örtugen. d vs 192 penningar på marken. Av dc,~a tre. konkurrerande
mynträkningssy~tern kom det wcal~indska så småningom att bli det allenarådande. Att s;\ blev fallet kan påvisas först 1332 i det skriftliga kiillmaterialet. då det av de påvliga räkenskaperna fr.ungår au l mark = 8
öre = 3 örtugar 11 8 penningar. Sammanhanget visar. an man avs;ig hela
landet. och inte barJ Svealand . ~ 1
Någon gång innan 1332 har ~åledc'
en myntreform genomfOrL~ . då den
~vealänds ka mynträkningen introducerats i hela landet. Denna refimn har
av forskningen fOrlagts till Uirger
Magnussons tid (1290- 131!\), eller
möjligtvis till dc sista åren av Magmh
Ladulås regering. ~ 2 Myntrefillmen

har ~att~ i ~amba nd med introduktinnen av dc två~idiga penningarna med
krona/huk,tav. Thnrdcman grupp
XVII. Dc~"t fiirekommer ju både som
pcnning:tr och halvpcnningar. där dc
senare betraktats ~åsom substitut mr
giitaland!.pcnningarna: relationen mellan wcalands- och giitaland,pcnningcn var ju l :2. Dc skall ha priiglaL'i fik
att underl;itta överg:ingcn . Det finn'
dock ett antal \käl till varfcir denna teori bi ir ifråga,ätta,.
l nnan vi går vidare med denna fnigc~tiilln ing. kan det vara av intresse att
göra en återhlick på hur myntcirkulationen ut vecklade' i landet' olika delar vad hetruffar fiirdelningcn mellan
mynt fnin Gotland. Giitaland och
Svealand . Utgångspunkten liir denna
gennmgitng iir Klac:kcnhcrgs ovan
nämnda undcf!\iikning av kyrkfynden.
Det kan kun,t<ttera,. att 1 v;h tra Gi)taland dominerar under perioden
1150- 12(X) nor:-.ka mynt i fynden med
klart i\vcr 50'- f. nH:d giitaliindska och
gotliintbka mynt i minoritet (i niimntl
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ordning). J iistra Götaland. däremot.
står de gotHindska mynten flir nästan
75% av dc funna exemplaren från
samma period."·' l Svealand har endast två lll)'nt påträffats från denna period. varför vi kan bortse fr.ln dessa i
sammanhanget.
Under perioden 1200- 1250 har dc
norska mynten minskat i anta l i viisira
Götaland. J stället utgö r dc götaländskapräglingarna den största gruppen i
fynden (14 fynd. 38 mynt). Under
samma period utgör dc gotländska
mynten mer ii n 75% av dc påträffade
pr.iglingarna i <1stm Götaland (22
fynd. 273 mynt). Av de 18 mynt i ~ju
olika fynd som påträffats i Svealand
f rån denna period är en klar majoritet
svca liind~ka . resten gotländska. För
perioden 1250-1300. slutligen. visar
fynden an dc gotliindska myntens dominans i vissa delar av landet brutits.
J västm Götaland (23 fynd . 163 mynt)
är nu dc götaländska präglingarna i
majoritet. tän ftiljda av de norska. J
östm Götaland är ca 657c av de 203
mynten som påträffats i 32 fynd från
perioden götaländska: näst stör~ta
grupp är dc danska mynten. Det me~t
förvånande resultatet finner vi bland
fynden fr.ln Svealand. Även om dc
fynden är få (Il st med 20 mym). är
det intressant an se an de götaländska
präglinga rna utgör 50 % av dessa.
Man kan nlltså konstatera. an de svealändska mynten inte vid någottillHillc
under dessa perioder imagit någon
dominerande ställning i cirkulationen. Ändå blev det Svealands mynträkning som t il l slut kom an gälla över
hela riket. Orsakerna till dt:tta ligger
troligen i att Svealand och Ostsverige
ekonomiskt sett kom all utgöra den
mest progressiva regionen under sent
1200- och tidigt 1300-tal. Framilirallt
utvecklades stiiderna i östra Sverige
viilunder denna period. men även den
stura odl ingstiithcten kan an fOras som
skäl till den ekonomiska dominansen .~ Miilarcn med sina åt alla h;ill
djupt intriingande vikar underlämide
härvidlag kommunikationerna. inte
minst på grund :1v all farbam åar ledde
till många av vikarna.
Vi skall ocks:l niirmare granska dc
myntgrupper som troligen tillhör
1200-wlets sista och 1300-talcts f<irsta
decennier. niimligen Thordemans
g rupper Xll l:J- 4 och XV. dvs brakteater av giitalancls- och svealandsvikt
med bokstaven M~~samt Thordemans
grupp XVII. dvs dl! tvåsicliga mynten
180

m-.:d krona/buhtav. Antalet kiimla
exemplar av M -brakteaterna ii r betydligt ~törre vad bctr.iffar götaland~
myntcn iin dc av ~vcalandsvikt. Della
hiingcr uppenbarligen samman med
au dc få depåfynd som påträffats. och
som innch{lllcr dc~sa mynt. domineras av giitalandspriiglingar. ~· Klackcnbcrg~ undersökning av kyrkfyndcn
- även om de n inte rcd()visar dcs~a
detaljerat - synes också bekriifta delta
fiirhållandc. Endast cu fåtal ~vca
land~mynt anges nämligen påtr.iffude
ror perioden 1250- 1300.
En gran~kni ng av Thordeman~
grupp XVII ger en annat rc~ultat. Hii r
kan vi mer i detalj stutlemgruppen. d(l
Kenneth Jon~~on~ grundliga undcr~ökningju föreligger. Följande fördelning av dc hopade fynden rcdovi~a~
från 38 olika fynd. varav sex i
Svealand: ~7

Erik <ir 1310 rörband sig att betala
l 000 mark "uppländska penningar" i
morgongåva till sin trolovade. Sofia av
Wcrlc. Hvi tfeldt synes ha anv'.int sig
av nu rorlorat källmaterial. och om
uppgiften stämmer (sannolikt var originaltexten på latin. varrör en osiikcr·
het i översättningen givetvis kan förcligga) talar det också ror alt n:'lgon reform ime genomförts vid de nna tidpunkt. ~ 9
Dettyngsta argumentet för att reformen dock genomförts efter J3 J9. är
~jiilvfallct det faktum. att utmyntandet av "giitalandsmynt" upph~r under
Magnus Erikssons regering. A,·cn om
myntförhållandena är dunkla under
1320- och 30-talen. så finns inga
halvpenningar bevamde som kan dateras till denna period. toO Fiirst efter
1354 återkommer de nna nominal i
Norge. efter 1363 äve n i Sverige. men
då kortvarigt. 61
Slt'lllwul Gotalwrd
lirw/t
Det finns också en liknande mynt~nnmg
13 (59'! J 55 (~3 'k) 6l!IWt 1 reform dokumenterad vid början :J\'
Hahpcnnmg 9 (~1 "<1 72 t57'}) Sl tW H
Magnu~ regering. nämligen den i
orge. Magnus erkändes ju redan den
8 maj 1319. dvs före det svenska kun"Giitaland~mymcn". d,. ~ halvpcnga\~llc t. till norsk konung efter sin
ningar. dominerar fortfar.mde drku- morfar Håkon Macnus~{lll . J den
lationcn i Göwland. men nu knappt.
gamla norska myntriikningcn gick
medan det omvända förhåll:mdct r:t- det 2-tO penningar på marken. l påvlider i Svealand. Dessa undersöknings- ga riikc nskaper från år 1328 riiknar
resultat stöder emellertid inte tesen man dock med 192 penningar per
om au en myntretorm av det slag som mark. M Diireftcr ge nom !Ors - :i r
tidigare redogjorts för skulle ha in13-tO- i praktiken en myntunion med
triiffat i och med introduktionen av
Sverige. i det att det norska myntet
ThC>rdcmans grupp XV II. Tviirtom.
börjar priiglas till fem . istället rör som
så indikerar det stora antalet påtriiffatidigare fyra. mark penningar per
dc "götalandspcnningar" i dc hopade
mark silver. •J Den påvlige nuntien
fynden an dc pamllella cmis~ionerna Johannes Guilaberti skrev niimligcn
av götaland~- och svc;llandsrnynt (vilsenare. att de norska och svenska
mynten nu "in valorc et numcro conka blivit regel under Magnus Ladul[is
tid) fortsatt. Flera omständigheter tasimilessunt et equalcs" (ii r i viirdc och
lar istiillct mr att de n myntrcfonu,
riikni ng helt jiimbördiga).•~
som bevisligen var i kraft under MagDe niimnda påv liga räkenskaperna
nus Erikssons regeri ng (1319 - 1363).
lhin <'tr 1328 innehåller också på ett
intriiffht i :.amband med den myut tilr·
llcrtal stiillcn kommentarer all dc innyelsc som skedde ca 1320.
sanlladc ~vcns ka mynten riiknats "ad
l.agcrqvist påpekar att det iir svårt
modum Swctic" cll ullryck som inte
all fiirknippa en sådan genomgripan- p:\träffats i tidigare IlandlingarY Man
dc reform med Birger Magnusson~
har med andm ord haft anledni ng all
llinuyndarregcring och vill btiillct
precisera vilken myntriikning som anf(irliigga åtminstone bc~lutet om den
viints: det indikerar också :111 någon
till den kraftfulle Magnus Ladulås
fiiriindring skett inom en ej alltfOr avtid .~ Man kan mrvissn instiimma i att
liigscn tid. Mot bakgrund av det anförtlet iir svårt att se denna reform ge·
da. ii r det troligt all anstriingningarna
nnmmras under perioden 1290 - 1318.
all :\swdkomma ett gemensamt myntthi ju riket snarare splittrade~ ii n ena- ~ystl.! m i J et förenade kungariket Svedes.
rige - Norge började ml.!d a tt svcaDen dan~ke sexto nhundratalshis·
land~riikningen in förde~ i hela Sverige
wrikern Hvitfcldt niimncr att hertig omkring år 1320.
S'liT 7 ·
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utformning
Vi återkommer till mynten och dcms
motivval. Vi har ovan konstaterat att
brakteater med M i fyra olika utföranden. med avseende på bokstav och
omgivande ring. präglats under Magnus Ladulås tid. Dessa tOrekommer i
både götalands- och svealandsvikt.
dvs inalles åtta olika mynttyper. vilka i sin tur har olika bitecken. 66 Eftersom åtta olika "monetae" - fyra
i Götaland och fyra i Svealand namnges i Magnus Lad ulås testamente. har det fOreslagits au de åua brakteatt yperna skall fördelas på dessa
pr'.iglingsortcrY Det behöver emellertid inte vara så. all skillnaderna i utför,mde har att göra med den geogmfiska utbredningen. Myntavfall från
utgrävningar i Örebro har komplicerat
bilden av myntpräglingen under
1200-talet. Fynden, i form av av tryck
av mynt i bitar av bly som använts som
underlag vid bmkteatprägling. visar
att man vid stadens myntverk pr'.iglat
såväl "götalands" - som "svealandsmynt".~>~~ Om vi istället antar. att ve rsalt eller uncial! M inom slät ring eller strålring betecknar olika emissioner. vilka försetts med olika
utseenden ur kontrollsynp~mkt. så blir
det lättare att förklara "Orebrofenomenet".
Inget hindrar då att vissa myntverk
präglat såväl l- som 2-penningar enligt götalandsräkning. eller om man så
vill. t - respektive l-penningar enligt
svealandsriikning.
Som vi ovan har konstaterat. så ha'r
man ju under Magnus Ladulås regering varit organiserad för att kunna
hantera myntf<irnyelser: det är med
andra ord fullt möjligt au de fyra olika
utfårandena av M-br.Jkteaterna utgör
emissioner som ersans med varandra.
Mot bakgrund av den relativt kraftiga myntf<irsämring som kan påvisas
ha intriiffat under Birger Magnussons
regering. vilken inte beaktats vid
Jonssons undersökning av Thordemans grupp XVU. är det tänkbart an
även denna mymgrupps olika bokstiiver betecknar olika emissioner. Sammanfattningen av gruppen i Jonssons
tabel l över krontyper och bokstäver
(Jonsson 1977 s. 114) blir också mer
logisk om myntens bokstäver får markera kronologin. medan krontyperna
står fården geografiska utbredningen.
För att komma närmare frågans lösning krävs doc k en omfattande hallSNT 7 ·
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Magnus Ladu/å; Le.Hamemc• dmt•ml Sl..amtleu 2Zfelmmri 1285.
l-010: Kurt Eriks.w u. Riharki1·n Se ä1·eu omsla!lel.

analys av gruppen. liksom av fOrcgångarens mynt.
Sammanfattning
De fårändringar som hänger samman
med inf<i111ndet av stående skauer och
slott51än. dvs framväxten av en stark
centralmakt efter europeisk modell.
påverkade också myntväsendet. Kungamakten organiserade sig på eu sådant säll. att myntregalet bättre än t i·
digare kunde utnyttjas för att skapa inkomster, bl.a. genom myntfårnyclser.
Sådana kan i V'.Jrt fall påvisas ha iigt
rum vid ett fl ertal tillfållen från ca
1320 och framåt. Den myntf<irsärnring som kan spåras i källorna fr.\n tidigt 1200-tal acceleremr vid slutet av
århundradet och fortsäller under
1300-talets börjarL Ca 1312 stabiliseras fOrhållandet vid l: 5 mellan mark
silver och mark penningar.
Möjligen markerar myntens olika
utseenden och bokstäver olika emissioner. snarare än att de svmbol iserar
olika myntoncr. En nogg-rannare undersökning av mynt materialet från
Magnus Ladulås tid samt en haltundersökning av mynten från perioden
1275 - 13 18 k rävs dock får au få ett
säk111re svar på dessa frågor.
Den myntreform som innebar att
Svealands mynträkning - med 192
penningar p:\ marken - blev allena-

rådande i hela Sverige. genomfördes
först vid början av Magnus Erikssons
regering såsom cll första led i att
åstadkomma ett gemensamt myntsystem i det förenade kungariket Sverige- Norge. Under det senare 1200talet dornine111r dock götalandsmynten i cirkulationen över hela landet.
Först under perioden ca 1290 1318 bryts denna dominans. vilket
troligen hiinger samman med svealandskapens kraftiga ekonomiska tillväxt under motsvarande tid.
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mngar. KL. 'P 439 f.
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Frimär ken - Bre\· - Vykort - Mynt - Sedlar
Guld. ,iJvcr. gl:h . por-.lin. nålmärkcn.
lchakcr. kun'l. ant1k1 m.m.

Köper - säljer
Årlig samlarauktion nu för s :'e gången
Söndag Trettonhelgen 1995
Ett ökande antal inlämnare, ,in,klusive
många sterbhus, har tagit fasta på att vi
sätter inlämnarens säkerhet i centrum.
Detta märks också bland många
inlämnade mynt och andra
intressanta samlarobjekt.
Vid större inlämningar kan särskilda
villkor till ämpas efter överenskommelse.
Välkommen att kontakta
Archie Tonkin , Tel 013-12 41 70, eller
Tommy Östergren, tel 013-U 41 79.

TONKIN AB
Pl iilensgatan Il. 582 20 LINKÖPING

DN del l! ~ 140 f: Rasmusson 1\143 s.
2691'.
~ DN del 8 '· 205: 27 april 1358.
6 ;. AC 1: l nr 243.
66 Lagcrqvi~l 1970 s. 58 f och'· 71 ff. Tro·
ligen h;1r iivcn brak1ca1cr av ~vcn land:. ·
viklrncd e n kronu inom ;.Iii l ring (Thor·
dcman grupp X I V) präg la!~ i blirjan :t\'
Magnu ~ regering - >C Jnn"on 1984 s
122 f. Brak1ca1cr av Gö1alandwik1 med
undall E inom ' lä1 ring h:1r p~träffats i
f)nd tiJI,amman> med ~1 -bra klcaterna.
Dc har attribuerats till hcnig Enk Bir·
gcrs~on (död 1275. >C L1gcrqv"1 1970 >.
70 f). Sjöberg (1986,. 9 fl) fiirc,ltirduck
all dc priiglat;. mr dc upprori,ka folkun·
garna ca 1278-80.
67 Rasmm;.on l \162 s. l 56 f.
68 Malmer 1978 ~ 206 f'f. Vid u1griivningar·
na pålriiffadc;. bl. a. avtryck av ~vca·
land,brakteater med undall M inom ~liit
ring.
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Kä llor
AC: Diplomaturilllll Svcca nun1. Appcn·
dix: Ac1a Pmuificum Svccica. l. Acla c:1·
mcrJiia (Sihlm 1936 -J2 ).
BSH : B1drag 1111 Skandina' •en' h~>toria
ur u1lamhl.a ark l\ er. l. Ull! a' C G. Sl\ ffc
•
(Sihlm 1859).
DO: Di ploma tarium Damcum ~ \'l
(Kbh' n 1946).

s:-:r

1 · \1.1

HÖGKLASSIGA
SVENSKA, RYSKA,
BALTISKA OCH POLSKA
MYNT SÖKES!
P.g.a. den låga kronkursen är
d et extra förmån ligt att sälj a
NU!

MYNT

r--G ALLBRIET------i
Bibliotcksgatiln 5, Box 7049, 103 86 Stockholm .
Telefon 08-61133 88. Telefax 08-6112511.
Helårsabonnemang 1994
(2 auktiunskatalugcr, 2 - 4 lagcrlistor) mol insättning av
SEK 150:- på postgiro 83163 28-7.

DN : Diplomatari um Nurvcgicum (Chri>·
tiania l Oslo 1849 ff) .
DS: Diplom:uarium Svccanum (Sihlm
1829 ff).
LUB: Liibccki>che> Urkundcnbuch (Ui·
beck 1864 fl) .
Munch. P. A.: Pavl igc nunti.:r~ rcgn~kath·
og dagbögcr (Ch ristiania 1864).
PR F: Pri\'ilcgicr. rc>olutioner och liirord·
ninga r fOr Sverige> >läder. l (Sthlm 1927).
Skriftlige K1ldcr: Dc >kriftligc kilder Iii
Danmark\ middelaldcrligc mnnt,.r,en
(Kbhvn 1989).
SSJ : Swckhuhll> \lad' jordchul. l (Sihhn
1876).
ST: Sveriges lr<~ktatcr med frii mmande
magler. l (Sihlm 1877).
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Benjamin Lejas reklampollett
Bland Kungl. My ntkabinelteb polletter ligger en något udda sådan av brun
bakelit. Den gör rek lam fOr ''13. Leja ,
Opticie n" i Paris. Det som gör en
uppmiirksam är au svensk;s riksvapnet
finns på frånsidan. På åtsidan fi nns
det kejserliga vapnet samt omskrift i
tre ci rklar: B. LEJA. OPTJCIEN l
DE SA MAJEST E l LE RO I DE
SUEDE & DE NORWEG E l ET
FOU RNISSEUR BREVETE DE l
SA MAJ ESTE L'EMPEREU R DES
FRANCAIS. Fråns idans text lyde r:
13. LEJA. OPTICIEN . PAR IS. l l.
RUE DE L'ECHELLE EN FACE LE
PALAIS DES TUILERI ES. Polleuen
mäter 31 rnm i diameter. Polleuen bör
ha tillkommit under 1860- talet. Den
fi nns ej medtagen i den numismatis ka
liucnsturc n.

Benjamin uja i sin Stncl.hofm,fmti~.
Litogmji (beskurt•n) m· Frit: \Y/11 /)unlel.

Benjamin Leja fOddes år 1797 i
Hamburg. Han kom till Stockholm
1822. niinnast från Altona. Leja var
tillverkare av optiska instnune nt me n
eftersom han saknade forme ll utbildning tick han inte burskap i Stockhulm. En annan födkrok \:tr mt hålla
"J><!Ibank och under drygt fem år reste
han runt i landet som instrumentmakar..:. Viktigare än delta ) rk..: 'ar då
dock att han på kvällarna upp t räddc utan tillstånd som spe lbank~,·ärd .
med dc populä ra farao och biribi
som specialiteter. Han besökte friimst
markn:sder och värdshu ~. Trots att
han ett par gånger böt tall d..: l- torde
spelrördsen ha lagt grunden till han~
fcirmögenhet.

Lt')a., n·klampolleu. am'iint! i l'ari.1 troligen wuler lll60·taln l-i11o: Gunnel Jan11on .
RIK-jiJto.

År 1827 ..:rhöll Leja - trots av~ lag
fr.in Handelskollegium. rnagistrate n
o<.:h Kommers kollegium - regeringens tillst:ind att driva nipper- och
galanterihandel i Stockholm. Fiiljande år hyrde han lokaler vid GuMav
Adolf.~ torg: 1838 blev han k. hovleverantör. Han drog sig tillbaka fr.in
amirerna 1853 och nyttade fiirst till
No rrköpi ng. sedan till Paris och slutligen till Altona. l Paris tycks han ha
vunni t Napoleon III :s välvilja och ha n
fungerade bl a som ku nskapare åt kejsaren. Benjamin Leja har ibl;snd kallats "Stockholms fOrste Epahandlare". l sin affår hade han särskilda avdelni ngar. i vilka alla varor betingade
samma pris. Han blev mycket snart
hu vudstade ns populäraste handlande
(trots att de n tidens skandalpress utpekade honom som ockrare i samband med olika låneaff.irer) g..:norn
sitt goda ~ätt att "ta folk ... sin fcirmåea
att alltid ha nyheter att utbjuda och sin
rihbckanta ''illighet att låta pruta på
sina priser. Mest förde han importerade varor. ofta re nt krimskrams. Siirskilt berömd var hans "exposition".
där dc senaste nyheterna utifr(sn vbades och ~Ides.
1\lcd l>in ..:gen familj kom han på
kant vilket resulterade i att han bl a
fOrnekade arvsrättens berättigande.
Av denna anledning ble'' han en ~tor
don:stor. Sin alTårsrö relse donerade
han 1853 till sina båda första affiirsbitriidcn. Anton Ludvig Carlsson och
Gustaf Amilun. So nen Joseph L..:ja
öppnade egen finna som konkurrerade med fadem~.
Benjamin Leja avled i Altona 1870.
/Il'

Skåpet höggs itu ,
paket med gamla mynt
trillade ut
Kvarlåtenskapen efter en gammal
hantverkare i Viistm Strö (Malmöhus
län) och denne~ hustru. vilka båda avlidit. såldes 1942 på auktion. Bland
möblerna lisnos också ett gammalt ckskåp i d;iligt skit:k me n av hög ålder.
Skåpct inropades bland mycket annat
av en skrothandlare från Reslöv. som
vid näm1are besiktning av skåpet fann
det så skröpligt. att det inte lönade ~ig
att behålla. Han högg därfOr sönder
det på stället till kaffeved . När skåp.:t
trillade sönder. kom emellert id en lite n lö nnlåda i dagen. och den visade
sig innch;illa ett paket med ca JO gamla mynt. inslagna i en uråldrig tidning
med tysk frakturstil. Bland mynten
fanns ett av guld - en Karl Xb dukat från 1665. Även övriga mynt v-J r
svenska (av ~i lv..:r) i blandade valörer.
Ty,".irr vet vi idag inget närmare om
silvermynten mer iin att dc var från
1700-taict.
Nu gjurde död~boet emellertid anspråk på mynten hos skrothandlar..:n.
vilken dock menade att de var han'
eftersom mynten l:lg i skåpet d:l han
inropade det. En ö\·crenskommel\c
träffade~. '~.srig..:nom skrothandlaren
återlämnade mynten till dödsboet mot
en ersättning. som bestämdes till
ungef:ir halva viirdct. Sedan Kulturen
i Lund granskat och värderat samlingen befann~ \ärdet uppgå till inemot
200 kronor.
III'
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Prtles.mr Bas ch s rml/eriseill'l.fi·liu millt'll III' 1800-/cllt'l. Siikcrr kunde denna sedd sktiimma måiiJiO m· aldre lidns Jilrljiuwu!t· '!fi'ir·
.11örd11 lwm. f/Ho: RIK·}illo. NåwH .flirmimkad.

Här presenrems Wsningar på det numismat iska kursordet i SNT 5·94

En trollerisedel
från Tyskland
Under 1800-talets milt hörjar dc första reklamsedlarna dyka upp. Då var
lagstiftninge n fortfarande oklar vad
!!äller sedelavbildande reklam. Sena;e skulle världens centralbanker nogsam t skydda sina sedlar mot p;1hilliga
reklammakare.
l Kungl. Myntkabinettets samlingar
finns en liten intressant sam ling av
dessa tryck - främst svenska men
också en del ut ländska. Bland dc senare finns en "seder· som gör reklam
för en trolleriföreställning. Reklamsedel n är vit med svart text och dekor
samt mäter 183 x III mm. Den här
texten: Soirees fantastiqu cs par le
Professeur F. J. Basch . l JOO thal er.
Dessutom finns det en text som ··ho·
tar"· med straff till den som inte sett
förestä llningen 50 gånger och att den
som efterapar ··sedeln·· kornmer all
straffas med all få se föresiiii lningen
50 gånger osv.
Bilderna på den ens idiga ""sedeln"
anknyter till magins viirid med en
fiolspelande djävu l. vandrande skclell m.m. Dateringen biir ligga om kring millen av 1800-talet.
/W
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MEDAL"'NYTT
H.K.H. prins Henrik
60 år - ny dansk medalj
Med anledning av att prins Henrik
fyllde 60 år den Il juni 1994 har
Dansk Numismatisk Forening låtit
prägla en hyllningsmedalj. Prins Henrik har anknytning till fOreningen genom sin roll som dess högste beskyddare.
Medaljen, som hä r visas i naturlig
storlek. har graverats av Jan Petersen
och den har präg~ats vid Den Kgl.
M~emt i Glostrup. Atsidan visar prinsens bröstbild, höger sida. Frånsidan
visar Dansk Numismatisk Forenings
emblem. Ett exemplar är präglat i
guld och överlämnat till prinsen.
Medaljen i silver går att få genom
beställning till: Bent Petersen. Gl.
Landevej 19. DK-2620 Albertslund.
Girokonto: 9292187. Postgiro eller
check går bm. Kostnaden är 480 dkr.
postavgift 45 dkr - totalt 525 dkr.

o
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MEDALdNYTT

Gustav II Adolf

1594-1994
Den 9 december 1594 föddes en prins
på S10ckholms Slotl. Hans föräldrar
vistades tillfålligt där - fadern var
hertig Karl av Södermanland. modern
dennes andra hustru, Kristina av Holstein-Gottorp. Sonen döptes till Gustav Adolf. Möjligheten att han en
gång skulle bli ''svears. göters och
venders konung·· va r inte stor - år
1594 hade hans kusin Sigismund
krönts i Uppsala och i tronf6ljden
gick dennes barn fdre och däreft.er en
annan kusin. hertig Johan av Ostergötland. Inom tio år var allt fOrändrat
- Sigismund avsatt liksom dennes söner, fadern vald till riksföreståndare
och kung, Gustav Adolf tronföljare.
Blott 17 -årig besteg han tronen i oktober 1611 efter Karl IX:s död och förklarades myndig i slutet av december. Landet var i krig med sina
grannstater och situationen mycket
kritisk. På något decennium hade
kungen och hans berömde rikskansler
Axel Oxenstierna förii ndrat situationen och Sverige var på väg att bli en
stormakt.
Förvaltningen moderniserades och
ämbetsverken inriittades; landet indelades i län; hovrätterna tillkom; riksdagen fick nya och effektivare arbetsformer. Som hä rfO rare va r Gustav
Adolf epokgörande. Ett nästan hundraårigt östersjövälde grundades. Under fälttåget i Tyskland stupade kungen den 6 november 1632 vid Uitzen,
men hans politik fullföljdes av rikskanslern och dottern Kristinas förmyndarregering.

Beskrivning
Åisida: GUSTAV Il ADOLF medsols
kring bröstbild i profil. höger sida.
omgiven av årtalen 1594 l l 1632.
Nedtill konstnärssignaturen EN.
Frånsida: TILL 400-ÅRSMINNET
AV GUSTAV II ADOLFS FÖDELSE
DEN 9 DECEMBER 1594 omgivande stora riksvapnet i sköld med vasavapnet som hjärtsköld.
Rand: Stämplar.

Övriga fakta om medaljen framgår
av rutan härintilL
LLt
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Det är 1111 400 år sedan Gustav Adolf
}uddes. Till detta jubileum har Mymverket pn1glat en medalj .for samjimdet Kungl. Myntkabinettets Vän ner. Den har modelienus av den känMetall
Guld 18 k
Silver 999
Medaljbrons

Diameter
45 111111
45 mm
45 mm

de skulptören och medaljkonsmären
Ernst Nordin. Förebilden är v.d. Putts
bystfrån kungens siswlevnadsår. Här
är den avbildad något fö rstorad.

Vikt
80 g
50 g
45 g

Max. upp/.
20
650
350

Pris SEK
10 .990: .520: 290:-

Medaljerna är numrerade. Etui. frakt och moms ingår (to m 31 december
1994). Leverans mot postförskoll beträffande silver- och bronsmedaljer. Guldmcdalj beställes genom fOrskottsbeta lning av hela summan till Myntverket,
(svenskt) postgiro 76 22 15-2. Filrfnigningar telefon 016- 12 03 00.
Tumb:t Bruk Myntverket. Box 401. 631 06 ESKILSTUNA.

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

®

Öppetlider
Vardagar tO.OO - 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
t 11 53 Stockholm
Tel. 08-11 so 81

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

KÖ PER · SÄWER • BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDAWER
Spec. sedlar
Beta/or bra for sedlar fore 1930

Vasagatan 42
III 20 STOCKHOLM

Tel 08 · Il 08 07
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BOKNYTT

RECENSION

En ny katalog har utkommit som behandlar moderna sed lar fr.in Förenta staterna:
Standard Guide to Sma/1 -Siz.e U.S. Paper
Money, 1928 to Date. Författare är dc kiin-

da scdelcx perlcrna Dean Oakcs och John
Schwa rtz. Utgiva re ij r Krause Pub li cations. Book Department N R. 700 E. Statc
St. . lola. Wl 54990-000 1. USA. Priset iir
$ 24 .95 p lus $2.50 för postavgiften. Den
nya bw logen bygger på Chuck O' Donnclls nu me ra ulgå ngn:t Swndard !·landbook of Modem Uniwd Suues f'aper Mo nc;:
Fört:marna Oakcs och SchwdrtZ har be handlat det mesta som fin ns a tt utreda
inom modern amerikansk sedelhistoria allt på 336 sidor.

Eugenijus lvanauskns & Mike lis Balcius: Lietuvos Did ziosios Kuniga ikstystes Lydiniai ir Monetos nuo 1387 iki
1495 mc!IJ . Vilnius 19\14. I II s. 28 bilder.
Engelsk sammanfauning.

!W

Chester L . Krause: Wiscons in Obsolete
Ban k Notcs a nd Scrip.
Får den som är road a' nordamerikanska
sedlar ll nns nu en nyutkommen bok som
behandlar sed lar från st:11en Wisconsin i
USA. Boken upptar mer är 1000 sedlar
m. m. fr.in tidsp.:riodcn 1836-1865. Sedlarna ii r avbi ldade i större ska la ii n i verkligheten och de är utförligt beskrivna tillsammans med uppgifter om siillsy nthetcn.
Läsaren far många inblickar i staten Wisc.:onsins historia. Medta~tna i boken finns
många banker med spihinande narnn sur~
lt:x The Batavian Bank. Wi sconsin Mari ne and Fin: lnsuram:e Co. The Wi sconsin
Pinery Bank. The German Bank osv. Allt
linns bc.:skrivct på 528 sidor.
Den som vill beställa boken kan göra
tieila f dn: Krause Publications. Book ' Depanmenl NR. 700 E. State St.. tota. \VI
5~990-0001. Pris.:t iir $3\1.95 ~ami $ 2.50
för post:wg ifler m. m.
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Värdepappersauktion

LUNDS !VfYNTHANDEL

Den 10 november
håller Svenska Föreningen för Historiska
Värdepapper sin lreHionde auktion.
Höstauktion XXX. i Uppropssalen
hos Stockholms Fondbörs
(ingång Kallargränd 2).
Visningen börjar kl 17 och auktionen
kl 18. Katalog kan kostnadsiriii beställas
från Bo Niklasson
Box 3104. 603 03 Eskilstuna
telefon 016-11 28 09.

KÖPER och si\I.JER
BYTER och VÄRDERAR

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgi1· samlarområtfe)

K lostergatan 5. 212 22 LUN D
Td 0.!6- 14 .!3 69

Bokens titel lyder i ~vc nsk övcrsiittning
Srorhertigdiimc•t Utmtenr horre r och mvlll
från 1387 till 1495 och dess innehåll ~kall
hii r sammanfatlas i korth et:
Som ctl resu ltat av den politiska unionen
med Polen :\r 1387 fOrändrades såvii l del
ideologiska som ekonomiska systemet i
storhertigdömet Litaucn. Eu hell nytl bctalningssystcm er~auc det ~om giilh diuill~
och som var ba;cral på c.: n halvrund ~ ilvcr
barr m.:d viirdcl :1v en halv rigamark. Del
nya systemet grundade sig pi1 en ny monctiir c:nhct. niim ligcn marken. v~ga ndc
lllL1J5 gram. 1111 cll värde av llU pragergmschc n. Av.:n liign: ll'd lörcr g:1v~ ut. En
1.~1ark utgjorde 160 litauiska gro;ch.:n.
Aven halvgroschen existerade tidvb.
Under Vytauta~. c llt:r YiiOVI ( 13921430). gc nomlbrdes e n ny myntreform år
1396. Det litauiska groschenrnynlcl~ vii rue
reducerades med en tr<!djcdcl. Alla gamla
mynt drogs in. Samtidigt Iii l Vytaul:l$ utropa sig till ny storhertig och cll nyn vapen
skapades lcir honomoch anviimlcs på mynten. dc kända "kolumnerna" (eller rnast mymen so m dc också bllaL\). Mynlning,.
verksamheten utiibdcs fnln Vilnim.till orler som Polock och Smolcn!>k.
Som en följd av storhcnigdiimeb och
Polens g.:mcnsan1ma s.:gcr ö\·cr Tyska orden år 1410 trädde åter en mvntrcl()rm i
km fl unu.:r V)tauta> 1413. Den':1rc11> \~lrd.:
minskade med 40 'i'c. G rosehen togs ur cirkulation och utgjorde nu enbart ell räkncbcgrcpp till ett värde av åtta d.:narcr. eller
hiilftcn :tv pragcrgroschen.
Ar 1451 genomförde!> ännu en mvntr<!form . Dena-ren med "kolumner" li.ck .:n
ny irånsida och såväl vik t som värde hiijdcs jämfiin med pmgergn"chcn. Dcnarc:rna och ,i Iverbarrerna drogs in år 1495.
Den litauiska texten är for en okunnil! i
deua spr.ik niirma!>l omlijlig att ta till sig.
men tack vare den engelska sammanfanningc:n (>eh bildhiinvis~ingarna är det läll
all fi\lja mynten' och mynt\äscndet> utveckling under denna period
MGL
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RECENSION
Tuukka Tah·io: Tutkijoitu, kcriiil ijöi ta
ja lahjoittajia. Suomalaisia numismuutikkoja 1700- 1917. Suomcn Numismauttisen Yhdi~tyksen julkai~uja n:o -1. Il el·
singfors 199-1. 95 ~idor. illu,tr. ucg. ,,,
:\umismatiska fOreningen i Finland. Eng·
elsk !>llmmanfanning.

Tutkijoita, keräilijöitä
ja lahjoittajia
:-:,,. tmal.u- t.t nunu-ma.\11 \.. k• tp l 7~'-'·l 'l l i

l samband med an Numbmati~ka ffirem n·
gen i Finland i april 199-1 fimdc \lila llll"\la
80 år har en ny bok utgivib w m bel) 'er
den fin~ka numi>matikens hi'\loria. Forfat·
tare är den kunnige nurnbmatikem Tuuk·
ka Talvio.
Skildringen börjar med den wen,l.. ·
finska numi>m:nikcn> f;tdcr. Elia' Oren·
ner (1647 -1717). ,om Ridlk' i Scnrkym
soc ken i Finland. Han> bok nrc'.lllllfll.l
Nummorum Sl'(•o-gotlticorll/11 (1691) ~ku l 
le länge fungcr.t som 'wndardvcrkcc (iver
sve nska myn1. lnspir.:rud av Orenncr~
resultat s krev bbkopcn Daniel Juslen i u~
(1676- 1752) om Åbomynten i sin ;1/}l)a t't '·
/Ils et nom (1700). Della var annars en av·
hand ling som i många av~cend~.:n vis:tde
inflvcdser från och likheter med den sven·
ska· rudbeckianismcn.
Under 1700-talcc var dec friimsc cre for·
~kare som berörde mynt som hillals i lin, k
jord. Kyrkoherden uch prnfcs~orn i fy~ik
Johan Browallius (1707 - 1755) ~k rev mu
en romerskt mynt >om fr.unkcnnntit i Finland: Oburmtiwrmlas dn·a artt•m amiqrwm gemium ct'lebriorum mmri.1m111a
adnnrandi, in specie mrmi Sabinm• (',1(111.\i·
tionem (1745). Carl Abrah:nn Clcwbcrg

(1712 - 1765). ~om var kyrkoherde och
professor i orientali~ka och greki,ka vid
uni,·er>itetet i Åbo. utgav 1755 en :trbetc
med titeln De mrmmis Ambicis in pmria
repertis som behandlade fynd av i,lami,ka
mynt. Som kännare av oricnwli~k~ mynt
var han me~t en kompilacor \0111 i ~iii verk
samlade all den kunskap ~om :mdm kornmil fram 1ill. Dec är ' '>ån an jiirnför;t ho·
nom med Carl Aurivilliu~ (1717 - 1786).
som verkade ungefår vid ~amma tid. Professorn i Åbo. Johan Btlrnark (1728 •
1801). ucgav 1769 Di.v.<ertmio tir 111t111111is
quibusdammrriquis. in Finlwrdialrautf iw
pridem reperris. som handlar om en fynd

av vikingatida anglo~axi,ka nch cy~ka
my m.
Det fanns även andra bctydcbcfulla
svensk- linska numbmatiker under 17(K)talet som tex Carl Fredric Mermander
(1712 -1786). Carl Fredric Fredcnhcirn
(1748-1803) och Johan Arckcnhult7. (1695 1777). Kan~lir.idet och profe,~orn i väl·
talighel ,-id universitetet i Åbo. Henrik
Gabriel Porthan (1739 - 1804). räkna' \Om
grundlägg~re av mymkabinettet vid Åbo
akademi. Ar 1796 började han katalogi!.e·
ra mymen och medaljerna ~0111 hörde till
akademien.
Vid universi1c1e1 i Hcbingfor' vcrk:tdc
orientalislen Gabriel Gcitlin (180-l - 1871)
Sl\T 7 ·
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,nm år 1863 publicerade ,·erket

B<·~krif·

ni1111 fijl't~r Kejserl. Ale.randers- Uni1·e rsite·
tt•u i Finland muhammedanska mwrtsctm·
ling. Geitlin var en skicklig nuniismati·

kcr 'om verkade i samma tradition som
Fr.tehn och Tomberg.
Filologen och kulturhi~corikcrn Wilhelm Lagu~ (1821-1909). utgav åren 1885
uch 1888 >i n~• Nrmri.Hnatiska mrt<•ckrrinf:i/T. 1/istorik iifn!r finska !mi>·ersitetets
mmt· oclr medaljkabineu . Ar 1900 utgav
Lugu• , i,ta delen ><>m hade 1i1cln Om mym
fr urna i Jim k jord.

Under 1800- ta l et.~ fiirsta hälft fann•
Ile ra kunniga mymsamlare som t ex Johan Fredrik Stichacu5 (1778 -1853). Carl
Schaurnan (1778 - 1852) och Carl Gu~l:lf
Tamelander (1792 - 1861). Många uppgif·
ter om dc~sa personer och om andra sam·
lare har ihup~amlats av mynt· och ~e 
dcbarnlaren Mathias Weckström (1803 ·
11173).
Uland dc frärml:l !>allllarna under slutet
:rv l 1!00-talet återfinns Thorsten Waenerberg (1846 - 1917). Gustaf Ignatius (1844 •
1931) och Herman Frithinf Antcll (18461893). Den \i\tnärnnde hade en •tnilandc
fin wcn'k myntsamling som idag finn~ i

det fin~ka Nationalmu,ect. t'\ntclh 'am·
Ii ng ronecknadc~ av T. G. Appclgrcn i ar·
betet Fö rteckning fiJ•·u tlntell.,ka mymsam/ingen i HI'IJmK[af'l. Sw•tuka m)ntl-11

0906 -08). Även kaplene n O~car Wa,a;tjerna (1853 - 1923) hade en irnponcr.mdc
myn~amling . Ca 95 % av 'ilvermymcn i
Avesta Myntmu~cum kommer fr.ln \Va,a>ljcrna. Medwgna i Tuukka Talvio~ bok ii r
även många fr.umt:lcndc for~karc 'om 1ex
Otto Alccniu\ (1838 - 1913). Maurit 7. Hall·
berg (1851 - 1924) oc h Lauri O. Tudeer
(1884 - 1955). Vid >id:tn av 'k iId ringen av
finska numi ~matikcr tar l ih~•rcn iiven miita
wenska och ry~ka numi,rnatikcr 'om he~ökcr Finland . Hb torikcn ~v,luHh med
aret 1917 - det år 'om r:inland vtnncr ,in
själv~tändighet.

Rec uppfattar Tuukka Talvio' genom·
gång 'om välarbetad och korrckc . Natur ligtvb linn~ hitr mycket ~om roar en
,vcnsk lä~are. men ~pr.lkbarriiircn fcirw.'t mr lä,ningcn. Med hjälp av den engel,ka
l>:tmmanfanningen och C:mnclin' Fimkt ·
.n ·e nsktlexiknn kan den kun\kap,tiir-tande
läsaren fa en uppfattning om beriinel,cn'
huvuddrdg.
/IV
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FRiGESPALTEN
Brenner och plåtmynten
än en gång
l SNT l · 94 ställde Torbjörn Sundquist en fråga om varf<ir Elias Brenner utelämnade plåunyntcn i sina beskrivningar. l samma nummer svarJde Lars O. Lagcrqvist. som konslillerade au plåunymcn inte tycks ha intresserat Bren ner vch hans samtida. l
SNT 3 · 94 komplenerar lan Wischn
svaret med synpunkten all Brcnncr
inte tycks ha haftnågra plåtmym i sin
egen samling. kanske på grund av all
de var som "fula ankungar".
En annan av 1700-lalets främsta
forskare, Carl Reinhold Bcrch. låter
oss dock ana det verkliga skiilet hakom dc tidiga numismatikernas ointresse eller avoghet. l s ill ''Tal om
svenska myntets ålder". hållet den Il
augusti 1753 för Vetenskapsakademin
och tryckt samma år, säger nämligen
Bcrch mol slutet: "Skola plåtarnc
heta penningar. och icke en Vara. som
är stiimplad till bevis. at Konungen
deraf fåll sin tull. så vet man. al dc
aldrardrst utgåfvos under Dronning
Christina" (sid. 34).
Man var med andra ord ime riktigt
på det klara med om plåtarna verkli·
gen skulle betraktas som mynt. l sin
egen myntbeskrivning. utkommen år
1773. förbigår Bcrch mycket riktigt
plåtmynten med tystnad .
Redan år 1717 hade emellertid en
liten 24 -sidig skrift utkommit. som
enbart behandlade plåtmyntningcn .

Mym. mm el/a jitl ankwl)W?

Det var Bengt M. Mori n (1689-1728)
från Kalmar - en i numismatiska
sammanhang eljest okänd förmåga som i Uppsala samma år försvarade
en avhandling med titeln Historia
Preparationi.~ 1\'wnmorwn in S vecia
Ilereoru/Il Formae Quadratae Grantlioris.
År 1766 trycktes i S1•enska Archinun, utgiven av Samuel Loenbom. en
skrift med titeln Handlingar om plåtmyntet i S1·erige. Den var enligt Loen-

bom funnen bland Olof Celsius d.ä:s
(1670 - 1756) harlåtenskaper. men
fört:utaren var tydligen okänd. Underrubrikerna ger en uppfattning om
den lilla skriftens innehåll: ''Observationer öfver plåtars valvationer. se·
dan dc mrsl begynte at slås 1625"
(sic !) ; "Skiil bevisande plåt - myntningens nyua och tOrdel i Sverige";

Ett tidningsurklipp november 1893
UNIKT MYNT. l fröken Hjortsbergs
pappershandel vid Blasiehohnstorg
finnes under mkra dagar utstiildt eu
tiodalers plåtmy~t från~dmuning Kristinas tid.
Myntet skiljer sig fr:ln andra pl:itmynt. preglade under samma tid.
derigenom att omskriften saknas i
hörnstiimplarna samt au rosor ontgirva siffervalören x i stiillet mr liljor.
Då det enda tiod;tlcrs pl;\tmynt. som
utom dcua finnes. niiml igcn det i fri herre C. J. Bondes myntkabineu ;\
Eriksbcrg. biir den vanliga omskri t'ten
och liljorna. har man antagit. au det
nu ut>tällda är cu prnfmym . ty det iir.
190

s;\ vid t man vet. unikt. Det har vari t
kiinclt. au dcua exemplar funnits och
sålts på en myntauktion i Göteborg i
slutet av förra århundradet. men det
har sedan dess varit fOrsvunnet och
mrsl nu återfunnits.
Mynt~! är s<ilclt och från tillförlitligt
håll har !Or Sv. D. B. uppoifvits. att
köparen är Sveriges [plåt-lrnymsamlare. apotekaren Gustaf Cavalli i
Sköfi.lc.
Denna notis är 1nsänd av Per Österlu nd. Bonh. som undrar om det kan
var:t Rålambs e.xemplar.

''Skiil bevisande plåtmyntningen vara
för Sverige skadelig" etc. Som fram ·
går av den första underrubriken, så
levde Rirfauaren i villt:trclscn au plåt·
myntningen igångsalis redan 1625.
Det dröjde därefter linda fram till
1860-talet innan iimncl ;\ter blev föremål fOr en seriös behandling. År
1863 utkom niimligcn August Wilhelm Stiernstedts verk Om kopparmrmningen i Sverige och dess w flindska besiiwingar.
Det var resultatet av en impo nerande pionjärinsats vad avser inventeringen av det bevarade arkivmaterialet.
Aven om Stiernstedts arbete ju blivit
föremål för kompleucringar och korrigeringar av senare fo rskare. så tillhör det fort farande standardve rken
inom den svenska numismatike n.
Bengt flemmingsson

Svar:
Angåe nde lO-dalern
Det är alldeles obestridligt all det ex
därav. som var utställt i frk Hjortsbergs handel, var det som H. Bukowski -by11 sig till 1893 i Kassel (Hessisches Lanclesmuseum). Det var utställt där innan GustafCavalli sell det.
Den förste som tick se det var f. ö.
riksantikvarien Hans Hildebrand. Det
korn snart i Cavallis iigo och såldes
1917 till generalkonsul Ax\!l Ax:son
Johnson och finns nu i Avesta Myntmuseum. Vad som i övrigt finns att
säga om våra lO -dalers plåtmynt
kommer våren 1995 i nr XXXIX av
Numismatiska Medddandl!n.
Bertt•f Tingström
Si':T 7 ·
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AUKTIONER

FÖRENINGAR

SVENSKA
Nov 10

Stockholm. S\'cnska Fiir~
ningen fOr Histori ska Viirdcpapper
19-20 Stockholm. B. Ahbtrö m

Falu-Unrlänge J\ lyntklubb
19/11 kl 10-14: '' Myntets Dag" med my mmässa och utställning. Upplysningar td.

02-H-22 58 56.

UTLÄNDSKA

21/11 kl 19.00: månad,mötc med intern au ktion i klubblokalen. Krist i ncgård~n. F:tl un.
12112 kl 19.00: månadsmöte med julklappsbyte och intern auktion i klubblokalen. M:"c rhallen. Borliinge.

Nov

M~·ntklubben

2-5. ? Frankfurt. Pcus
5
Kiiln. I·I.J. Knopck
7-8 Zurich. Stcrnll.:rg
8
London. Spink
9 -1 1 Köln. Miinz Zentrum
1-1- 15 Buss um. Lauren~ Schuhna n
14- 16 New York. Bowers &
Morena
16
Zurich . Spi nk Taisci
16- 17 Sydney. Noble
17
Genf. Tradart
17-18 Maastricht. van der Dussen
21 -22 Miinchc n. Lltn1.
Numismatik
22
London. Spink
23-25 Munchen. Hirsch
29
Hong Kong. Spi nk'

Dec 9- 11 New York. Superior
13-15 Mannheim. KPM
17- 14 Bryssel. El se n

MÄSSOR
UTLÄNDSKA
Dec

9-1 1 New York. lntcrnatic)nal
Numismatic Conventiun

De som önskar tillktimwgc·
kommonde ouktioner ('//u mii.I.Wr i
ouktions kalt'lult'm ombt•dc•.\
komakw redaktionen , Kj ell Holmbert:.

Prenumerera på
årsset och jubileumsmynt
från Norge. Danmark och Finland
genom oss.
Även utgåvor från hela världen.
Sedlar. Polletter.

Listor skickas gratis.

NORRTÄUE MYNT AB
Box 4, 761 21 Norrtälje
Tel. 0176 · 168 26. Fax 0176-168 56
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Skilling Uanco

Möte~ lokal :

Hu vudbibliotekct. Hunnebergsgatan 8. Linköping.
10/11 kl 18.30: Köp. byt och ~älj .
8/12 kl 18.JO: Diskussionsafton och j ulbord.
1911 kl 18.30: Lars O. Lagerqvist håller toredrag om 1500-ralt·Js m.mtnin~: i Srt'rigc• - c·n
tid m· omställning ?

• rcbro Numismatiska Hircning
Möteslokal : Moderata Samlingspartiets lokal. Järntorgsgatan 3. Örebro.
16/ 11, 7112: Möten med föred rag och andra aktivitete r.
l dece mber genomfOrs en resa till Uppsala Myntkabinett .
Föreningens egen skri ft Mvmbladet utkommer vid varje kallelse. Information orn l(ircnin gc ns verksamhet : Jan Sköldcn (kassiir). te l 019-10 75 41. och P. Anders G. Hagstriim (ord·
fiiranclc), tel 019-24 60Y7.

PRESSKLIPP
Vägverket och kollektivtrafiken enas om betalkort
Nedan här förkortade artikel skriven
av Peo Österholm är hämtad ur
Svenska Dagbladet den 19 juni i år.

Sveriges kollektivtralikforetag diskuterar ell gemensamt betalkort fOr heJa
landet. Också vägverket hänger på
med sina bihullar.
Om kortet blir verk lighet kan man
betala med ell och samma kort på
land~viigsbussen i Tornedalen. i bi ltullen i Stockholm. på spårvagne n i
Göteborg och kun ske även på Öresundsbron.

Eftc rsorn europeiska standardiserings kommissionen håller på all standardisera även på detta ava ncerade
ele ktroniska område. kan det tänkas
all de t går all betala biltullen på au tobahn i Tysk land e ller i Paris också.
För en kort tid sed<:n berällade SvD
om viigvcrkcts och SL:s planer på ett
ge mensanit smart kort. med vilket

man sk ulle kunna betala både kollcktiv tralikresan och biltullen. SL och
vägverket utrede r fråga n.
Men tekniken gör det möj ligt att
utvidga kortet ännu mer. Diirf6r har
Sveriges lokaltralikfdrening bildat en
samrådsgrupp. diir frågan om e11 nationellt kort 111reds.
Man skall kunn a kliva på bus~en
eller passer.1 tunnelbane,piirren och
med en enkel gest hålla upp kortet
mot en läsare, va r man än belinner sig
i landet.
Det blir trolige n bankerna som
komme r au ge ut kortet. som i framti den kan bli eu betalkort inte bara fiir
trali känd amål utan för all slags betalning.
Trafikkortet kan i en framtid gälla
även i affären. ersätta Visakort o<.:h
andra betalkort .
En elektronisk pl<inbok. Mynten
och sedlarna får myntsandarna ta
hand om.
D
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AUKTION 50

19-20 november på Berzelii Terrassen

SVENSKA MYNT

8 Mark 1568. "Biodsklipping... RR .
Daler 1595. Hertig Karl. R.
6 Mark 1609. Guld. R.
Dukat 1634. Konungens begravning. RRRR.
Riksdaler 1676.
Dukat 1707. RR.
Duka! 1724. RRR
5 Kopek 1764. Ex. Svensson. RR.
Riksdaler 1827. Troyska Ass. Kv. 01/0.
2 Riksdaler RMI857 och 1864. Kv. Proof.
20 Kronor 1885.
2 Kronor 1876. bre!! årtal. ston EB. Kv. l +/01.
2 Kronor 1878. Med OCH. Kv. l+
Komplcu serie Gustaf VI Adolf. Kv. 0110- O.
W<>ller von Plencnbcrg.. 10 Duka! 1525 Guld. R.

SVENSKA PLÅTMYNT
Daler SM 1649. Kv. 01.
8 Daler SM 1659. Kv. 01.
1/2 Daler SM 1710. Förhöjd till 2/3 Daler SM.
(Koppar från Garpcnbcrg) Unik
Plåtar från Semlan. Huså och Ljusncdal.
STOR AVDELNING ANTIKA MYNT
CA 400 UTROP
Guldmynt från Tibcrius. Ncro, 1-!adrianus.
Lucius Verus.
Porträudenarer fr:'m Julius Caesar
Silver- och koppa rmynt fn\n Lex. Caligula, Claudius.
Galba. Otho. Vitcllius. Julia Titi. Aelius. Didus,
Jul ianus. Pcninax. Bal hi nus. Pupicnus
Zcnobia.
Samling siillsynla Acs Grave-mynt.

Mynt jilln ,·i/.:ingmid och medeltid. Primrban/.:sedlar. Ut hindska guld- och siln:rmynt. Medaljer och ordnar.
Auktionskaw/og erhålles enklmt ge110111 insiittning Il\' 125:- på wirr postg im 3003-1.
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