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Staden Gothas myntkabinett
Homonoia - fred och samförstånd på
grekiska mynt
Kopparstickaren Jacob Gillberg
Sveriges vackraste assignation
SNFs litteraturauktion

Pris 15 kr

Tallriksunderlägg med numismatiska motiv
Kungl MYntkabinettet planerar en museibutik i dc
nya lokalerna vid Slottsbacken. Redan nu kan vi erbJuda exklusiva tall riksunderliigg med fyra numismauska motiv i fårg hämtade ur v~r rika bild- och fotosamling. Nr 3 visades på omslaget av SNT 8• 94. nr 4
på SNT 6 • 94. De förestiiller:
l. Pengar räkna.~ och belopp noteras. Minimyr ur
Livredes Men ·eil/es. ca 1410. Pärlgr~ ram.
2. En adelsman !~nar pengar. Mini;uyr ur ett franskt
manuskript. l ~00-tal. Pärlgr:1 ram.
3. Interiör från myntverket i Wien: myntpr:igling.
Kolorerad gravyr av Moritz Lcd<!li ( 1856- 1920).
Ockraröd r;1m.
4. Interiör fmn mynt verket i Wien: viktjustcring.
Kolorerad gravyr :w Moritz Ledeli ( 1856- 1920).
Ockraröd ram.
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Tallriksunderläggen är hårda med Iiiiklädd undersida och har måtten 30 x 40 cm. lnrroduktionspris 60 kr/st.
För mera infom1ation ring Maria Palmqvist . tel 08- 783 94 29.
Ni kan redan nu fylla i talongen nedan med angivande av anw/tallriksunderlägg och vid val av motiv använder Ni
siffrorna vid resp bild. Leverans jlimtc faktura sker st\ snart vi har Er beställning. Portokostnad tillkommer. Beställningen skickas till. Kungl Myntkahinettel. Box 5405. 114 84 Stockho/m.
Jag beställer . ... st tallriksunderHigg av
. . . . st tallriksunderlligg av
. . . . st tallri ksunclerlligg av
. . . . st tallriksunderlligg av

motiv nr . . . .
motiv nr . . . .
motiv nr. . . .
motiv nr . . . .

Kastpenningar till salu
1620 1/8 Rdr. krön.
1620 1/8 Rdr. krön.
1751 Fredrik l
1751 Ad. Fredrik
1800 G. IV Ad.
1809 Karl XIII
1818 ''Kuddar"
1859 Oskar l
1873 Oskar Il
1873 Oskar Il

Sm 90
Sm90
Sm 182
Sm 120
Sm 45
Sm31
Sm 34b
Sm 143
Sm232
Sm232

1+/01
l+
OJ
l+
0 1/0
01/0
01/0
()l /0
01 /0
01

9.000:6.000:6.000:1.700:1.750:1.750:1.500:1.200:1.200:650:-

Silvermedaljer till salu
1632
1675
1679
171 4
1735
1767
1835

Gustav Ad.
Karl XI krön.
Karl XI
Karl XII
Konstnärsak.
Ad.Frcdrik
Akaci.Fria K

Hild. l78
Hild.44n
Hild.79
Hild.l7 1
Hild.5 1
Hild.44
Hilc1.8

( l +/0 l) 1.250:l+
1.500:1/ 1+
650:950:l+
01
650:l+
950:01
600:-

Vi utger lagerlistor
HB MYNTINVEST CORONA
Ö. STORGATAN 20
611 34 NYKÖPING
TEL. 0155·26 63 25
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Namn: ....... .. . ..... . .... ...• ....... .. .. . ....
Adress: ..... ... . . ..... . • ....... ........ ...... .
Postadress: ....... . .......... .......... . . .. . .. .
Tel.:.................... . .... ................ .

SVENSK
NUMISMATISK TIDSKRIFT
har en upplaga på 1.400 ex.
Ca 1/10 av dessa når utanför Sveriges gränser
-Norden, Europa, USA.
Tidningen kommer ut med 8 nr per år:
första veckan i
februari - maj, september- december.
Våra annonspriser är jämf6relsevis låga.
För annonsering kontakta Kjell Holmberg,
tel O18-38 23 47 (kvällstid och helger).
Prisexempel:
1/ 1 sida ( l5 1 X2 14mm)
2:a omslagssidan
4:e omslagssidan
l/2sida ( l51 X 105mm)
l/4 s ida (72 x 105 mm)
l/6 sida (47 x 105 mm)
l/12 sida (47 x 50 mm)

1.800:2.200:2.500:1.000:500:350:175:-

Sista material dag: Den l :a i månaden f6re utgi vning.
Heloriginal eller manus och gärna skiss
sändes till K]ell Holmberg efter öv'Crenskommelse.
Annonser som ej iir förenliga med

FAX. 0 155·26 63 25

SNF:s. F/DEM: s och AlNP: s etik avböjs.

SNT7 · 95

ges ut av

SVENSKA
NUMISMATISKA
FÖRENINGEN
i samarbete med

SNFs program hösten 1995
f'örcni ngslokalcma Ur öppna för medlemmar - g;tma med sällskap - en
torsdagkväl l i m~n:tdcn. Dörrama öppnas Id I!UO.
9 november
Öppet hll~. Tema: Pol lena . Ta med egna föremål au fdga och
bcr;iua om.
2 1 november

SNI's lillcnllur.mktion. Sc mi nsidorna i den a nr.

KUNGL.
MYNTKABINETTET

12 december Julfest med k:tffc. loncrier. fr~gc.~pon 111111.
Om ej IIIIItat anges lull/.~ miite11a kl /8.30 1111 Banh·gman 17 nb. Tn8 buss nr 44
eller 54 d/er T-bann till Kar/ap/au.

Föreningen:
Banergatan 17 nb
115 22 Stockholm
Tel 08-667 55 98
onsdag -torsdag kl l 0.00- 13.00
Fa~ 08-667 07 71

" FN-myntet"
ObservcrJ all delta mym illll:' di~tribucras av föreningen. eftersom det ingår i ord i·
naric mymscl.

Postgiro 15 00 07-3
Bankgiro 219-0502
Svenska Handelsbanken
Redaktionen:
Kungl. Myntkabinenet
Box 5405
Il -l 84 Stockholm
Tel OR-783 94 00
Fax 08-663 97 35
r\ns1·arig utgh·are:

Jan Wisehn
Hurudredaktär och laymu:

Monica Golabiewski Lannby
Mwws kriptgnmska1-c:
Lars O. Lagerqvi st
Äventel 0152-200 79
Atmonser och auktio11.<kulender:
Kjell Holmberg
Tel 018-38 23 47
(kviillstiu och helger)
Pretlltltleratiotter:

Pris 125 kr/år (8 nr)
Med lemmar erMl ler tidningen
automatiskt
Tryck:
Mastcrprint
Säueri & Tryckeri AB

JSSN 0283-07 1X
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Uteslutning från SNF
l en bilaga till novcmbcmurnret 1994 av SNT vamnde SNF:s styrelse får kopior av
en medalj f dn M 1634 av Sebastian Danler till minne av Gu.~ tav Il Adolfs begrav-

ning. Kopiorna sa luförs genom reklamerbjudanden frnn Ingemar Wallin Myntrapron i\ B. Wallin är medlem av föreningen och motverkar föreningens syften genom
sill agerande. Styrelscn har därfOr beslutat all utcslut:t Wallin fr:\n Sven>ka Numis·
matiska Föreni ngen i enlighet med dc regler som finns angivna i föreningens stadgar.
Gtirtm ll'o/r/quisr
SNFs kansli
Besökstid 10.30-13.00 on>dag och torsd:tg.
Stiiugt: Midsomm:lr · l september s:nnt jul· och ny:\rshelgcma.

Innehåll SNT 7 • 95

Sid

Stadcn Gotha~ myntkabinert . ....•..... . .....•....•.....•...... . . 1'68
Finn$ polhmer u.v Hen') .... . ..... . .......•.•.....•....... ... . ... 171
llomonoJa- fred och samf'llrst&nd p:\ grekiskamynt •. ..............•.. 172
Albrckt den v.munigc ......... . • .. ........... . ..... . ...... . . ... 173
EH ~ällsynt Anlllld Jakob-mynt .. . ................••.............. 173
Koppa.rstickaren Jacob Gillberg och Gustav lll:s mtduljhbtoria ......... . 174
Frutiga i Röda lllll"'met .. , . . ....•............•.•.•.•.. , , ..•..•... 177
"Pionjiitinednljen" 1·948 ......... , .. . ....... . ....... ....... . . ... 178
Sedlar fr:'!n den svensk-am~rikanska kolonin Bishop Hill ............ . .. 17~
Kti$~L~k~psri:klilllt fi'Att 1879 ... . ...... .. ........ ... ..... ..... , ... 180
En kyrkas tnynt~mnlln.g .. ... ....•.. • . . . ... .......... ...... ...... 180
Sv~l'i~jeS V;~CkJ-n~tC IIS$iW!tlliOn ......•.....•.••....•• • . .. . •. ... ••.. JSf
Kopparl1;1lt1g l öre 1668 . ..... ...... . .................. .... ... .. l $2
På jakt efter ett Ol)l\1 ••.. • ..•••. •• ..•• •• •.•.... ••••.• •..••• • .... J 82

Deb!ltt .. . .. , .. .... •..... . .... .. . .. . .. , , ........... . ........ 183
Vad hlinder med Sven~~onsnm l illJ!UMln'l., ...... . .. , ...•. ..... ..• .. .. 184
Recensioner ........•.............•......... • ............• . .. 185
!('()ngn.~ ...... . .... • .•. .. . ....... . ... , .... • .......... , • .... 186
Myfl(nytt ... ... .. ... .•... ......... ... .. . .... • .... . .•. ... ...• 186
Frågespalten ...... , . . ............ . . .... . ..•.. . . . .. • .. ..•.... l 86
PiCR: World :PapQr Moner . . .... . ... .... ....... ........... ... ... . 187
Au ktioner & Mässor .... .. ... . . ..••........ ... •.. ............. l 87

Omslag

SJI Vl!nnym pr!\j;llll f'l.ir Allund Jukob ( l 021/l2· roSO) :w mynuniistaren 111001\,0ih i
Sigtunu. Orngkrill +-ANVND R,EX S och ~DORMOD ON SIH. Vikt 1,:19 g•.KJi1K
l02 370:2. Foto Oal1riltl Hildebrand. RIK. Sc aJtik.el s 173.

167

8arocksloun Friedenstein i Gmlu1. Fow efter ,.ykort.

Staden Gothas myntkabinett
Av Jan Andersson, Hans Men zinsky och Sonny Serrestam
åren 1994 besökte författama
den tyska staden Gotha. belägen i delstaten Thiiringen.
Staden har ca 60.000 invånare och är
en viktig musei - och biblioteksstad
med en mängd byggnadsvårdsminnen. Resans mål var barockslottet
Friedenstein och den svenska avdelningen av dess m yntsamling. Tid var
avtalad med de för myntkabinetret
ansvariga - fru Juta Wallenstein och
fru G isela G lock. som mycket välvilligt ställde sina tjänster till vårt förfogande. Visningen av m ynten och medaljema blev en höjdpunkt som bjöd
på nera överraskningar. vilket redovisa<; nedan.

V

Histor ik
Myntsan1lingen på slottet Friedenstein är över 350 år gammal och kan
i sitt ursprung härledas till gammalt
168

familjeägandc. Henig Ernst l ( 16011675) tog år 1640 med en liten ut sök t
samling på över 500 mynt och medaljer till Gotha, som var residensstad i det nybildade henigdömet
Sachsen-Gotha. Samlingen blev en
del av konstkammaren i det nyuppförda residensslottet Friedenstein. Ar
1706 inköptes mynt- och medaljgravören Ch ristian Wem1uths värdefu lla
talersarnling. som uppgick till ett tusental mynt. Dessa igenkännes på
Werrnuths tigamiärke - ett diskret ins la<>et"W".
Analet 1712 f!äller som det ef!entliga grundandel ä v Gothas m yntkabinett. Detta år köpte henig Friedrich
Il den då vida berömda m yntsamlingen tillhörig greve Anton Gihllher
Il ( 1666- 1716) från SchwarzburgArnstadt. so m omfattade följande
ungeflirtiga anta l mynt och medaljer:

238 1 guldm ynt. va rav 9 19 antika.
l 000 grekiska och 7000 rornerska
mynt av silver och brons. 2000 tyska
och europeiska tal rar. 600 brakteater
och 4500 medaljer f ron skilda l ~inder.
Priset för denna utsökta kollektion
var 100.000 tal cr. vi lket får <~nses
som förm~nligt även vid denna tid.
Med detta köp blev samlingen en av
de föm;irnsw i hela Tyskland. Samlingen nyttades nu från konstkamrnaren för att sa mm anföras med hertigens bibliotek. där man Hittare
kunde vetenskapligt be<~rbc ta beståndet. En numismatisk milstolpe är den
1730 i Amsterdam pr<~ktfullt tryckta
Got/w Numaria. som är de n första
publicerade btalogen över Gothas
antika mynt.

Samlingens fortsatta utveckling
Vid millen av 1800- talet hade samSNT7 · 95

lingen vuxit till över 80.000 föremål.
År~ 1893 anställdes en yrkc~kunnig
numismatiker vid namn Behrendt
Pick. des~ förinnan fr.1n 1712 var det
förctrlidesvis bibliotekarier ~om fö·
restån myntkabinettet. Unuer Picks
43-.1riga föreM.1ndartid väx te .samlingani:t till över 150.000 numi~ma
tiska f<irem:\1: häri im!iek Uven talrika myntfynd fr.1n Thuringen. Fdn
1935 • 1945 förestod den kHndc numismatikern Walter Hävemick Gotha-samlingen. Han har p ubl icerat
överliigsna verk och studier om det
medelt ida tyska myntväsendet och
dänned till fört kunskap om elen thii·
ringska mynthistorien.
l slutet av andra viiridskriget kunde IHivemick inte längre påverka
Gotha-samlingens öde. då han i mit·
ten av 1945 kallades till sin hemstad
Hamburg. Den hertigliga familjen
utverkade unuer den na tid en förflyttning av de vii rdcfullastc förcmålen till Coburg. trots au samlingen
sedan 1928 var bunden till staden
Gotha genom en stiftelse. De nc~
ta guldmynten samt den grekiska
gnmd~amlingen. liksom en 'tor del
av ren;i~~:msmedaljongcrna. berördes av denna förflyttning. Enda!.! dc
grekiska mynten behölls som en ~ lu
ten samling och finns idag i den sta t·
liga myntsamlingen i Mlinehcn. Dc
övriga mynten och medaljerna betraktades tydligen som privat;igda
och har under de följande åren efter
hand l>kingrats. Flera ~!ikra Goth;tmynt har gång efter annan dykt upp
på dc internationella au kt ionsscenerna. Efter krig~slutct 1945 "evakuerades" det kvarvarande bcst~n 
det. över 90.000 mynt och medaljer.
som tillsammans med det numismatiska biblioteket fördes till Sovjetunionen. Myntkabinettet upphörde
således att existera.
Myntkabi nettets
återuppbygg nad
År 1959 .1terfördcs dc 90.000 förcmålen viii förpackade till Gm ha. Med
samlingen kom också det numismatiska biblioteket. Nu lick man en
överblick över det kao\ \Oill ,!.apades i m) mkabinettet 1945. bl a 'aknadcs provenien~be~tiirnningar på
flera m)nl. ~ l yntkabineuet arl\löt~
nu som en avdelning till ~lott~mu
se.:t. medan den numbmati~ka lincraturen kom an tillhöra forskning~
bibliotcket på slonct Fricdcnstein.
Dcna försvårade genomg:\ngen av
det tredje Mörsta myntkabinenet i dåvarande DDR. Åren efter 1959 har
samlingen grovsorterat~ och dclvb
katalogi~crats. cH arbete som fortfarande påg:\r.
SNT 7 · 9~

Gustal' Vasa. Dall'r 15.l-l. FntoliÅMJmfiiljmu/(' Il. /lfen:insky

G11.stm· H1.111. Dult•r 153-1.

G11Hm' H""· {)ula 1537.

GuSilll' 111.111. //-1 dn/a 1550.

-
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Johan III. 2 dala 1576.

Gu.vun· Il Adolf. Ny/..jjping.liirt• 1627. lirtalet MlJCXXV2.

Kristina. 2 rik.wlah•r /6<1·1.

Den svenska avdelningen
Bland de svenska föremålen intar silvemlynten en särställning med flera
rariteter. Som nämnts tidigare försvann de fl esta guldmynten 1945.
Bland koppannynten stod endast en
rari tet att finna och genomsnittskvalilen var ej sll hög fÖr denna metalls
1600- och 1700-talsmynt. Frän Gustav Vasa och fram åt skall här några
rariteter och kvalitetsmym niimnas.
diir dc flesta kommer frän Anton
Gilnthers samling:
Gustcn· \itsa. Daler 1534. App. 480.
SM 99. Helbild och ånal på fr.\nsidan.
Daler 1534. App. -182. SM 101.
Bröstbild. krona och svärd.
Daler 1537. App. 53-L SM 10-t.
Midjebild. krona och spira. Från
GUnthers samling 1712. Detta mynt
var okänt i Sverige till 1872. då diktaren och samlaren greve Carl Snoilsky för en högt pris inköpte en exemplar friln Tyskland. som han sedan
avstod till Kungl. Myntkabinettet.
Det har betrak1ats som unikt. Numismatiker har vid olika tidpunkter be~ökt eller varit verksamma vid myntkabinettet i Gotha fOr att studera
olika intresseområden. men ej rapPQnerat eller lagt märke till denna
stora siillsynthet.
l/4 daler 1550. App. 703. SM 174.
Appelgren kände 2 ex .. i Kungl.
Myntkabinettet och i Riksbanken.
Johan /Il. 2 daler 1576. 56.99 g. Lev.
72. SM j mf. 3 b. Priiglad med samma
stiimplar som 2 rosenoblcr.
Sigismwul. Daler 1594. SM l.
Daler 1595. SM 2.
Hertig Karl. 2 mark 1587. SM 6.
Praktexemplar.
Daler 1593. SM l O.
Daler 1597. SM 14.
Karl/X. 4 mark 1604. SM 34 G. Med
felaktig vapenbild.
1/erlig Joha11. Riksdaler 16 17. SM 5.
Gustm• Il Ado(f 10 mark guldklipping 1626. SM 8.
2 riksdaler 1617. SM 20.
Öre 1627. Nyköping. SM 149 b.
Arabisk 2:a i årtalet.
Kristi11a. 2 riksdaler 164-1. SM 3.
Karl X Gus/(11: Riksdaler 165-1. SM
l-l a. Praktexemplar.
Karl XI. Riksdaler 1676. SM 52 a.

Besit 111i11gsmy11 t

Pommrm. Karl .Yl. 7ith•r 16119.
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Wiirzburg. Axel Oxenstiem<l. Taler
u.:t( I633).SB 15.
Rel'lll. Kristina. Taler 1652. SB 64 a.
Ri!W Karl X Gustav. Taler 1660. SB
S:--'T 7 • 95

92. Praktexemplar.
Pommem. Karl XI. Taler 1689. SB
86. Betecknad som unik i Kungl.
Mynrkabineuer. Stockholm.
\Vismar. Karl XII. 16 Schilling 1715.
SB 68. Gjuten kanonmetallplår.
8 Schilling 1715. SB 69.
Till deua kan läggas en magnilik
samling silvermedaljer, främst fr11n
1600- och 1700-talen. liksom eu litet
antal plillmynl.

Myntkabinettets utseende idag
25.000 antika mynr. varav drygt
16.000 romerska.
l 5.000 tyska och europeiska präglingar fr11n 800 -1400-talen.
med tyngdpunkt på
thiiringska brakteater.
20.000 tysk:l mynt fr11n
1500- 1900-talen.
10.000 utiLindska prUglingar fr11n
1500- 1900-talen.
20.000 medaljer. märken. spelmarker och pollener från
1500 -1900-talen.
15.000 sedlar.
300 präglingsstampar.
Eu stort tack till Gudrun Lodin för
liueraturöversäuningar från tyska
språke t och Bengt Hemmingsson för
vi.irdefulla meddelanden.

Lillerat ur i urvul angående
myntkuhincllct i Gotha
llcnnrich.ll och Stcguweit. W.. Äldre wlmr i Ciothtt.\ m\'IIIÅu/li/11'11. St:tdcn Gotha~
IIIU\CCr 191!0..
llcnnrich. Il och Stcguwcit. W.. Dan~ka
och nnr~J..:1 guldmynt. dalrar och kronor i
Gotha ~lon~mu;,cums myntkabinett. Nor·
di.vk Numi.wuui.sk U11io!ls M edl emsblad.

nr 5. 19!l l sid !!2-89. Köpenhamn 19ll l.
Licbc. C. S .. Got/111 Numa ria. Amsterdam
IDO.
Ulckc, R. G .. lleriiul'lse om mmtkabillt' t11'1

i Gm/w. di.striklsmymmsiOIInillg. kulDDR. Erfun 1973.

lurflirlmlllll't i

Stcguwcit. W. och Wcmcburg. U.. Dt•
nllllt'f!l.a 111\llltll i Gothas mwul.ul>inell.
Jttlllt'll Gotlias IIIIISt'l'r 1980. ·

Önil! litteratur
Appelgrcn. T. G .. GusWI'
Stockholm 1933.

\~t .sas my111.

K l ~mm ing. G. E.. Ur e11 mrted11urt'S Slllll·

lill!lllrdrl7: >id 252 angående daler 1537.

Stockholrn 1872.
Levin. A.. J3c,krifning af Johan lll:s
mynt. Numismmi.1·ka M eddelalldt'll XI.
Stockhulrn l S87.
Ahhtrilm. Alrncr. llcmming..on., S1·1'ri·
Stockholm 1976.

1/t'.f my111 1521 -1977.

i\ hbtriim, Almcr. Jon!>Son .. Sl't•riJII'S be,,illlliiiJ:.HII)'III. Stockholm 1980.

o

2.

J.

l.

-1.

7.

5.

Sk!fferplallor ltitlllde i lfiimijsa11d. h
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Tul/e11. lo.'1111 lit• /w 111/l't'ints .mm pol/mer?

Finns polletter av sten?
År 1992 utfördes en arkeologisk undersökning inom kvarteret Tullen 2.
vid Skeppsbron i Härnösand. med
;mledning av en planerad nybyggnation.
Sedan Härnösand fåu stapelrättigheter 1765 uppfördes lämpliga byggnader för stora sjötullens personal på
en fastighet vid Sjögatan. Detta iir
upphovet till kvartersnamnet Tullen.
Totalt undersöktes 600 kvadratmeter. Rester efter källare och husgrunder framkom i en kulturlager av varierande tjocklek (0.3-0.6-m). De sutom påträffades rester av en timrat
hus.
Fyndmaterialet omfattar rödgods.
glas. olika metallföremåL organiskt
material. en blyplomb samt inte mindre iin 41 mynt:
Sm·ige: Erik XIV, 16 öre klipping
1565; Johan m, 1(2 öre 1577. 158 1.
l fyrk ( 1576-92); Sigismund. l fyrk
( 1593-98); K IX, l öre 1609: hertig
Johan. l öre ( 1617): Gustav Il Ad ol f.
1/2 öre 16 15, l öre ( 1627-31): Kristina. l öre 1638. 1639. 1640. 1/4 öre
1635. 1636 (2 ex). 1642. 1645.
( 1633-44) ( 10 ex): Karl X Gustav.
1/4 öre 1657; K XI, l öre sm 1677.
1/6 öre sm 1666 (2 ex). 1668. 167 1:
Ulrika Eleonora, l öre km 17 19,
Fredrik l, l öre 1736, l öre km 1725.
2 öre sm 176 1; Adolf Fredrik , l öre
sm 1758; ej bestlimbart mynt ( l ex).
Fmnkrike: Karl IX ( 1560-74).
douzain 1574. bilJon.
Dessutom l'ramkom tio bearbetade
skifferplattor. Skifferplattorna varierar något i s10rlek - 97 x 95 mm till
29 x 28 mm - med en tjocklek på
mellan 3 mm till 11- 13 mm. Fonnen
är alltså närmast rund.
De avbildade skifferpianorna beskrivs enligt följande:
l. diam. 80 mm, tj 3-4 mm
2. 50 x 43 mm. tj 6-8 mm
3. 35 x 33 mm, tj 3 mm
4. 29 x 28 mm. tj 3-4 mm
5. 97 x 95 mm. tj 11 - 13 mm. skiffrig
sanelsten
6. 68 x 60 mm. tj 3 mm
7. 53 x 39 mm. tj 3-4 mm
Skifferplattorna har inga klart synliga markeringar.
SkifTer är en tunnskivad bergan
med varierande fårg . hårdhetsgrad
och klyvbarhet. Den delar sig lätt i
skivor och är formbar.
Fr.\gan ;ir nu vilken funktion dessa
bearbetade skifferplattor har haft.
Kan de ha fungerat som någon sorts
polletter?
Holmql'ist
Magnus
LiinsmltSeet Viislemarrla1ul.
Hiimösand
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Homonoia - fred och samförstånd på
grekiska mynt
Av Ursula Kampmann
et mynt vi skall behandla den
hiir g:1ngen, hör till en grupp
som brukar kallas Homonoiamynt. Homonoia iir grekiska och
betyder endräkt och mynten präglades för all visa dem som betalade
med dessa mynt, all en stad - fredligt
- hade ing:111 en överenskom melse
med en annan stad. Dessa övere nskommelser visar, att städerna var
politiskt sjiilvstiindiga och hade rätt
att sjlilvständigt förhandla med andra
städer och ingå juridiskt bindande
fördrag. Invånarna var stolta över
delta och dUrför liit de slå dessa mynt.
För vart och ell av dessa homonoiamynt måste vi försöka finna den
konkreta anledningen till att just det
myntet siC>gs. NHr det gäller fördraget
mellan Pergamon och Efesos har vi
utmärkta källor som beriiitar för oss.
att kon nikten mellan städerna gällde
vilken av dem som skulle gälla för
den förnämsta i provinsen Äsia. Det
fanns tre betydande städer i denna
provins. som reste anspråk på att få
status som den främsta.
Denna status som nummer ett
medförde i första hand ett försteg i
procedurfrågor. Så tick t ex den stad,
som av alla erkändes som den främ sta. gå först i den prC>cession som
inledde det stora provinsmötet. Ordningsföljde n i processionen bestiimdcs av va rje stads - subjektivt
fastsiiilida - rang.
För au ge en föreställning om de
svårigheter som hängde samman
med att fastställa rangordningen, kan
man jiimföra med en exempel från
modem tid: Nästa år äger de olympiska sommarspelen rum i Atlanta.
De kommer som brukligt att inledas
med all dc deltagande nationerna
tågar in i alfabetisk ordning. och ordningsföljden iir fastlagd utan diskussion. Men man skulle kunna före ställa sig. all nationerna tågade in
efter sill anseende. Man skulle då
behöva ta hänsyn till inte bara deras
politiska ställning, Ulan också deras
historiska och ekonomiska status och
deras mornliska och kulturella kvalifikationer. Vem skulle i så fall !!å
först? USA, som otvivelaktigt tir
politiskt ledande, men som historiskt
- för all inte sliga kulturellt - set!
absolut är av mindre betydelse?
Ryssland, uppfyllt av sin stOra historia men ekonomiskt sell en ruin?

D
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Homonoiapriigling fi.ir /:.jesos. Gallienus 253-268. Bronsmedaljong.
36.36 g. tl J9.5 111111.
Åts.: AVT K n i\IKI fAAAIHNOC. Kejsar Gallienus lagerkran~ade byst viind

~~

höger med rustning och mantel.
Frtl11.c n EPfA MHN!m KAI E<I>EC111N OMONOIA En! CE~ KA CEli\IANOV.

Till viinstcr st:1r Asklepios fr:1n Pergamon stödd p11 en onnstav. till höger st11r Artemis
frnn Efcsos. Hon har på huvudet en hög polos. fr11n vilken det hänger s k taenicr: hon
h1111er annarna rak: ut och stödda på stavar och har en fotsid snäv kjol med en numönster med en punkt i varje ruta.

Eller Tyskland. eu land av framstäende dik tare och tänkare och med
ekonomisk tyngd, men genom andra
viiridskriget moraliskt desavouerat
för överskådlig framtid? De olympiska spelen skulle aldrig mer kunna
äga rum om ordningsföljden vid
inmarschen skulle behöva fastlliggas
för varje gång med hänsyn till ländcmas prestige.
Just så var det i Mindre Asien. Pergamon, Efesos och Smyrna var likviirdiga. Därför avgjorde en av de
romerska kejsama vid mitten av l 00talet c. Kr. all frän och med nu skulle
helt enkelt alla tre städerna inta första
platsen i provinsen Asia. Dänned
hade man visserligen inledningsvis
skapat fred. men lösningen sprac k p;\
det praktiska genomförandet. Vi vet
t ex från homonoiamym under (ommodus ( 18 1-1 921. att Pergamon och
Efesos iin en gång må5te sluta en fred
som denna gång gick ut på att de
b:iggc städernas gudastatyer (fdrestUIIandc stadsguden) samtidig skulle
föras in genom stadsporten i spetsen
för processionen.
Della beslut om rangordningen
giilldc irue för all framtid. Varje gång
någon av stUdermr erhöll ett nytt privilegium av kejsaren ansåg den sig

vura berättigad att på nyll ta upp frågan om rangordningen och inleda en
ny dispyt. Så var det också med
denna utgåva av homonoiamynt:
Kejsar Gallienus medregent. hans
fader Valerianus, hade återgivit staden Efesos dess fjärde neokori. Med
ueok01·i menar man en kult för en
bestämd kejsare, vilken finansierades
av hela provinsen men utövades i en
viss bestämd stad. Efesos hade erhållit sin fjärde neokori under 1-!cliogabalus. D:1 emellertid denne kejsare
efter sin död, enligt ett beslut i den
romerska senaten. dömts till evig
glömska, var man tvungen all inställa
kulten av honom i Efesos. Under
Valerianus erhöll Efesos nu på ny11
en fJärde neokori.

-

Detta är den andra i en rad
mindre artiklar om de grekiska
mynten präglade under de första århundradena e. Kr. i Mindre Asien under romersk överhöghet. b r' Ursula Kampmann
inledde serfan i SNT nr 6/95
med en bakgrundsartikeL
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KUNGL MYNTKABINETTET 1994
Albrekt den vanartige
Som gåva från Gunnar Ekströms
Stiftelse(inv.nr 102 370: l) har Kungl
Myntkabinettet erhållit en medeltida
tysk brakteat i silver präglad för
Albrekt den vanartige vid myntverket i Gotha. Thtiringen i Obersachsen.
A lbrekt föddes 1240 och blev
1265 lantgreve av Thtiringen och
pfalzgreve av Sachsen. Han avled
1314 . Brakteaten väger 0,41 g och
har en d iameter om 27 mm. Ce~1tra l
motivet utgörs av en häst med en
lamgreve som ryttare iförd lejonskölden. Ovan till höger syns ett litet
tom. Allt omgivet av dubbla pärlringar. Den släta randen har dekore rats ovan och nedan med ett V. vid
vardera sidan med ett torn.
Den tyska brakteatpräglingen började på 1120-talct och blomstrade

Silverbrak/eal präglad för Albrekr den
,·wwrrige ( 1265-131-1) i G01lw.
Thiiringen. KA'/K 102 370: J.
Foto Gabriel Hildelmmd. Förstorad.

under 1200-talet. Brakteaterna kunde vara förhållandevis stora. ca 50
mm. och mycket tunna. Många vm·
ytterst konstnärligt framställda med
motiv som exempelvis riddare. hel-

Ett sällsynt
Anund Jakob-mynt
Olof skötkonungs namn ~ir förknippat med Sveriges första myntning.
Men även hans son. Anund Jakob
( l 021 /22 - l 050), lät prägla egna
mynt. Dessa är om möjligt ännu mer
sällsynta än fade rns. Därför är det en
stor händelse när ett nytt exemplar av
dessa tidiga mynt dyker upp.
Kungl. Myntkabinettet har som
uåva från Gunnar Ekströms Stiftelse
erhållit ett av dessa sällsynta mynt
(inv.nr 102 370:2). Mymet förvärvades från Westfäl isehe Auktionsgesellschaft. Enligt uppgift hade de t
lämnats in av en polsk mynt handlare .
vilken i sin tur köpt det i Ryssland.
Myntet är. liksom flenalet Anund
Jakob-mynt. präglat av Thormoth i
Sigtuna. Pä åtsidan syn~ en kunga-

Sil1·ermy111 präglat för Ammd Jakob
( /021122 - 1050) m· 1/l)'lltmäswren
Thormoth i Sigtww. KMK 102 370:2.
Foto Gabriel Hildebrwul.
Se ii1·e11 omslagsbildt'll.

Detta stärkte stadens prestige
kraftigt. så kraftigt att Efcsos började förhandla på nytt. Med Pergamon
träffade man så en fredlig överenskommelse. vilken firades ~genom en
serie homonoiamynt. Smyma däremot kunde som gammal arvfiende
inte vara med i denna överenskommelse.
På frånsidan av deua mynt ser vi
de båda städernas huvuduudomliuheter: för Pergamon Askiepios. fÖr
Efesos den berömda Artemis Ephe-

s ia. Dessa båda gudomligheters placering på myntet är inte slumpmässigt vald. Platsen på myntets högra
sida (för betraktaren den vänstra)
g;illde som hedersplats. Eftersom nu
de båda städerna fred ligt hade kommit överens. ville dc åtminstone på
denna utgåva Himna alla stridigheter
om förstarangsplatsen åt sidan. Därför finns det två fullständigt parallella myntse rier: en. vars frånsida vi
ser här och som visar Asklepios från
Pergamon på hedersplatsen. och en
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gon e ller andra personer i högt upp·
salt stiillni ng. Dc hi Ilas sällan eller så
gou som altfrig i svensk jord. De tidi gaste sve nska myn ten. som kom vid
l l 00-talets mitt. är betydligt mindre
och stilen enklare. Först under Knut
Eriksson mr vi lite mer avancerade
framställningar på de då något större
brakteaterna, men de uppnär aldrig
samma höga klass. Det hlir visade
exemplaret Ur etl utsökt prov på de
tyska brakteaternas ypperl ighel linnu
vid 1200-talets s lut.
Ordet brakteat kommer av latinets
bractea. som betyder tunn plåt. Som
mynt avser det ett ensidigt prliglnt
sådant i silver med åts idans framställ ning spegclvlind på den andra
sidan. Benämningen iir inte samtida
utan tillkom under slutet av 1600talet.

Monica GolahieH·ski Lannby

bild i vänsterprofilmed manteln hopfiist med ett smycke på vänster axe l
och omskrillen +Ai'JYNIJ KtX ::>
(A nund Sveamas konung). På frånsidan finns etl dubbellinjigt kors inom
en inre cirkel och omskriften +DORMOD ON SIH (TI10nnoth i Sigtuna).
Typen 1ir föru t bara klind från ett
norskt fynd. Efter en period av förvirrade inskrifter på mynten under
Olof skötkonungs tid fick mynten
åter begriplig latinsk inskrift under
Anund Jakob. Ungeflir en tredjedel
av Anund Jakobs Sigwna-mynt är
präglade av myntmUsta ren Thormoth.
Varje nytt mynt ger forskningen
möj lighetcr till förståelse om vår
tid igaste ekonomiska och politiska
historia.
E'\'(t

lVistUm

annan där Artemis från Efesos intar
den ;irofulla vänstra (för åskåda ren )
platsen.
Denna ctikcll iaktlar man mycket
noga lin i dag. Jag föreslår. all den
som händelsevis inte tror mig ser
efter på s ill eget eller sina föräldrars
bröllopsfoto. Jag törs lova alt bruden
står till vänster - på bmdgummens
högra sida.

o
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Kopparstickaren Jacob Gillberg och
Gustav III:s medaljhistoria
Av lan Wiselm
acob Gillbergs namn är för alltid
förknippat med Sveriges största
medaljprojekt- Gustav lll:s medaljhistoria. Gravyrerna till delta
projekt är ocks:1 en konstprestation
av högsta klass. Genom i främ<,ta
rummet Rehns, Gillbergs och Flndings verksamhet hade gravyren i
Sverige under 1700-talet n:\11 en
ansedd ställning.
Den europeiska grafiken n:1r under
perioden 1750-1850 sin historiska
höjdpunkt. Frankrike var grafikens
förlovade land. Där fanns många
utomordentliga konstnärer som v~ar
skickliga inom olika grenar: etsning.
kopparstick. akvatin t. mezzotint
samt punkt- och rouleuegravyr.
En svensk skola får vi med Jean
Eric Rchn ( 1717-1 793). sedan denne
åren 1740 - 45 på svenska statens
bekostnad utbildats av de bästa parisiska gravörer. Det ,·ar av största vikt
att Sverige fick fram unga svenskar
som var kompetenta att utföra förlagor av konstnärlig och teknisk art.
Rehns arbeten var ofta av praktisk
karakt~ir. De skulle anviindas som ritningar till byggnader. ugnar. åkerbruksredskap osv. Han kom ;iven an
verka inom bokutsmyckningens område, dvs ritandel av vinjetter. Rehn
var flitig och ägnade sig åt mycket.
Bl a ledde han en statligt understödd
läroanstalt. Här undervisades elever
i kopparstick och ''skedvattensgravyr", dvs etsning. Till de biista eleverna räknas Jacob Gill berg.
Kopparstickaren Jacob Gillberg
( 1724 -1793) var född i Värmland.
Efter studier i Karlstads trivialskola
och gymnasium kom han 1747 till
Uppsala. Året d1irpå finner vi honom
som elev vid Jean Eric Rehns gravyrskola. Under ett par år vid början av
1750-talet har Gillberg plibörjat en
militär bana vid Fortifikationen. Detta sätter dock inga spår i hans vidare
verksamhet. Åren 1755-6 1 reste han
ut på en studieresa till Paris - Gillberg hade fått ett militärt stipendium.
Han studerade vid konstakademien i
Paris och fick även undervisning hos
De La Grcncc. Vicnne och Pierre.
samt i gravyr särskilt för Laurent
Cars.
Väl hemma i Sverige råkade Gillberg i häftig strid med en annan
skicklig gravör. Pehr Floding. Som

J
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Jacob Gillberg. .,jiih·portriitt. koppar.Hick.
s~

ofta under 1700-talct !.!UIIdc tvisten e n tjänstetillsUttning. Niir s<'
Kon!!l. M~lar- och Bi lclltU!!!!arakademic~ skapades 1768 knöts dc b~da
rivalerna dit. Gillberg blev professor
vid Mlllarakadcrnien. Gurmar Jungmarker har (i Meddelwulenjdin Fareningen fiir grqfisk kons/. 8) riiknat
265 k;inda arbeten av Gillbcrg. till
stor del efter original av tidens ledande tn~larc. Bokillustrationer. kartor och dylikt utgjorde merparten av
Gillbergs uppdrag. l-lan gjorde vinjetterna till den Bamalmk. vanligen
kallad ''Kronprinsens abc-bok ... som
Samfundet Pro lidc et christianismo
tilliignadc kronprinsen 1780.
Omedelbart efter avslutandel av
Barnahoken fi ck Gillberg i uppdrag
att utföra gravyrarbetet för Gustav
lll:s mcdaljhistoria. Redan 1779 hade Gustav III .. befallt .. att medaljer
skulle priiglas över alla märk lig are
händelser under hans regering och
arbetet påböa:jadcs året diirpå. Samtidigt med beslutet om mcdaljpriiglingar skulle iivcn ell planschverk ut·
komma. som skulle uppta alla dessa

minnespenningar. Inspirationen kom
fn' n utlandet. Tanken var att skapa
en svensk motsvarighet till Ludvig
XIV:s och Ludvig XV:s ''Medaljhistorier...
År 1702 utkom i Paris ett verk med
titeln: Mfdailles sur les principaux
cfl·(memenls du regne elilie r de Louis
le Grand m •ec des explicariom hisluriques. Ludvig XIV hade själv beordrat utgivandet av delta verk. som i
Frankrike kallades kungens ..hi$toire
mctalli4UC... l Frankrike hade skapats en akademi (Acaclemie des inscriptions et belles lcllrcs) med liirda,
sUrskilt dc som var sakkunniga på
medaljer och inskrifter och som
arbetade med meclaljprojekt. Dessutom hade man dUr inkopplat skickliga tecknare. medaljgmvörer och
kopparstickare till projektet. Sammanlagt präglades i Frankrike 286
medaljer över olika händelser kopplade till kungens g1iming, omfallande
~ren 1646 -97. Gus tav III var naturli gtvis viii medveten om delta stora
pi:'ojckt. Han hade t vi\ gånger bevistat
den Franska akademiens sammantriiSNT 7 · 95
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Tirelsidan ri/1 Gillbergs Bamabok - ramen inspirerade till en
liknande på den följande medaljboken.

den och som den ende någonsin som
mottagit dess jetong i guld, därtill
tlera medaljer som gåva. Säkert sporrades kungen även av en annan orsak. Man hade nämligen i Ryssland
år 1772 påbörjat utgivandet av en
rysk medaljhistoria. en utgivning
som ofta hade udden riktad mot Sverige.

-Det är sålunda helt klart varifrån
iden kom, men vad utförandet beträffar hade Gustav JJf "låtit befalla Prof.
Gillberg. att i sin Genre de Gravure
söka likna den, som Graveuren i
Basel, Meehelen [Christian von
Mechel). fölgd t. wid den af honom
utgifna Graverade Samlin11. af alla
Hedlingers Medailler". För detta
verk bihövde Gillberg inte tänka ut
egna ideer. De graverade medaljerna
skulle utföras efter präglade exemplar eller efter professor Masreliez
teckningar till medaljer. Men fordringarna pä gravyrtekniken var
stora. Huvudparten av texten skulle
framställas i boktryck. och därför beslöt man från Frankrike införskriva
"den berömde Didots caracterer eller
SNT 7 · 95

Bokstäl'ema S och T i Gillberlis Bamabok. Under boksrm·en T
"HI'(td är vårt öfverflöd? et/ån som Himlen ger, Där man vid Tiggams brist den
rikas hjerta ser". U11der G11sla1' 11/:s re11ering mr tiggare et/
l'anligt inslag i .wmhiiller.

fil r lli.1'm-en med sig de rtink1•iirda orden:

Stilar''. Kungen beslöt (30 januari
1782), att det skulle tryckas "Ett Tusende af Första uplagan". Det ansågs. att två tredjedelar härav "finge
lätt och snar åtgång ... så lnn- som
Utrikes·· och resten skulle disponeras
av kungen för "presenter, antingen
till Utrikes Ministrar, e II' andra främ mande af Distinction". Verket beräknades utkomma uppdelat på rvå volymer. den första omfauande sextio
planscher och nående fram till utgången av första årtiondet av kungens regering samt betingade ell pris
av 20 rdr.
Innan boken kunde bli färdig behövdes det tler medaljer över llimpliga äm nen. Projektets medarbetare
måste först inventera alla de händelser under kungens regeringstid som
var värdiga att förevigas på medaljer.
Därefter skulle man bestämma motiven på medaljerna samt lämpliga inskrifter. Här gällde det att nå resultat
med både smak och fantasi . Förslagsställarna måste ha gedigen klassisk kunskap. Antikens dikter skulle
skärskådas i jakten på passande sym-

boliska eller allegoriska motiv.
Alla var emellertid inte förtjusta i
medaljplanerna och kritiken uteblev
inte heller. l en Stockholmstidning
infördes år 1779 en satirisk artikel
som presenterade alternativa medaljförslag:

-

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

@'
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Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tel. 08-411 50 81
Fax. 08-411 52 23
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7irelsi<lan till Sktlde-Penningar öf•·er de Förnämsia 1/iimlelser
.mmtil/hiira Konung Gustaf III:.~ lliswria.
Grao·yren m• Jacob Gillberx

Pmject til Skåde-penningar
Öfwer en General. som förlora! batailler. men likwäl blifwil uphögd Iii
högre wärdigheler.
Öfwer en girig präsl. En rof-fogel
som bygl sil bo under el Kyrko-tak.
Öfwer en Pmri01 som ej wda1st:\ sil!
Iii någo1 parti. En kringsluten Ö. ~
Öfwer en s1or emreprise som fordrar
mvcken lid. En bäfwer som med länderna ~:\gar af el lr'jd_
Öfwer en Minisler som faliii i onåd
för del han haf1 för mycken dygd och
förtjän~l. E1 ax som lutar si!! Iii marken för sin 1yngd.
Öfwer Parti-slridil!helen inom Prä.~
tesl~ndel wid Riksda!!en. Twiinne
bockar som slängas. Til Dronning Chris1ina öfwerllimnandcs i Ron1 en Medaille som föresiiiide hennes 1wehogsenhe1 öfwer
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Grm;>r III' Gilll>i'l'l/ i Gu1tt11' 11/:.1 meda/jhi.ftoria: 177H nr 50.
PENNING!:.' LONERNAS F0Rlli\7TRING. En bt'l'inxad genit•
sam ä.w r imli'lu1/lt•t i t'll l'llltt•nl..mka och eu ymnight•t.m om iil't'r
eu kim milria metlfrt• knmor. Sam bakgmnd el/ styckt• m · :mlia ken. Ml'llaljett bit·•· aldrig priiglad.

Religionen. under bild af nodu~ gordius. med omskrifl: Solvel Alexander. nem!. P5fwen Alexander VII
som d~ regerade.
Som vi ser har den anonyme artikelförfanaren läm nat förslag p:' b~clc
limnesval och mo1iv. Mlinnen bakom
medaljprojck1e1 tålsades dock inlc
om kriliken.
Ansv:Jriga för projcklcls fullföl jande var kansliprcsidemen Fredrik
Sparre och riksamikvarien Gudmund
Göran Adlerbelh. Den sislnlimnde
u1fom1ade llertalel medaljin:o.krif1cr.
Han hade också månll.a ~~ik1er anl!~
endc mcdaljulgivningcn. År 1791tll·
gav han en skrifl i frål!an: Anmärkninga r riirmule der son~fomiimligasr
biir iakuagas l'id sk(it/epenningurs
upgiji·unde. Sparre och Adlerbclh
sk u Ile leda konsin lirerna och rapporlera 1ill kungen. Vid sidan av Gillberg (och senan: också Martin Ru-

dolf J-leland) anslålides medaljgravörerna Gu~1af Liungbcrg-:r ( 1733 87) och Carl Guslaf Fehnnan ( 17~61798).
Kosinaderna för projekll:l var ~k yhUga och ku nde egeniiigen endasl
h~ Jias igang genom Gus1av lll :s inIn::-.:-...: för fraean. Nlir kunecn ~a mördades 1792 upphörde myckcl av inlre!>~el krine förc.:ragel. Svcriuc ~ l yr
dc~ nu av hertig C;{rt och ha•~~ frlim''c mini~lcr. den allsmlikligc.: Gu~l:lf
Adolf Rcu1c.:rholm. lir Gu~lav IV
Adolf ble,, myndig 1796 ~1crupp~1od
projck1c1 under n~gra ~r (:-.c nedan).
~ Jedalj:.vilcn blev c.:mellcrtid aldrig
hch r.irdie.
~
San11idlg1 med au mcdaljpmjcklcl
förlorade i imrc.:s~c avled Gillberg
( 15 ok10bcr 1793 ). J tun hade d~ hunnil ulföra planscherna 1-72 saml ~ex
ur elen fiiljande raden. Han' pl:ll~ b..:-

-

Svenska Numismatiska Föreningens
litteraturauktion
den 21 november 1995
Vid auktionen kommer litteratur ur Svenska Numismatiska Föreningens biblioteks dubblettsamling att försäljas .
Inkomna medel från auktionen kommer att reserveras för komplettering av fören ingens ordinarie bibliotek.
Auktion och visning hålles i föreningens lokaler, Banergatan 17 nb, Stockholm. Visn ing av objekten försiggår
auktionsdagen, kl16.45- 18.00 och auktionen bö~ar kl18.10.
Endast medlemmar i föreningar anslutna till Nordisk Numismatisk Union äger rätt att närvara och att göra inköp.
Kontant betalning, gärna med check, som skall utställas på auktionsförrättaren. Inropat material översändes mot
postförskott, varvid porto tillkommer. Insända anbud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. Vid
identiska bud inkomna per post ges förtur åt det först poststämplade. Äganderätten övergår till köparen då full
betalning erlagts.
Eventuella reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att Inköpta objekt erhållits.
Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottages av auktionsförrättare Jan Karlsson,
Götgatan 3, 753 15 UPPSALA Anbud skall vara auktionsförältaren tillhanda senast 17/11 . Anbudslistor vars
bud ej resulterat i inköp, kommer ej att återsändas.
Uppnådda priser publiceras i nästkommande auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift.
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Ahlström, Bjarne
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Inbunden
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Ahlström, Brekke,
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Bolin, Sture

Norges Mynter. Stockholm 1976

Inbunden
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Denmark's Money. 1967
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1926
Ur penningen historia. Lund 1962
Bolin, Sture
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Brandt, Tage
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Crawford, M.H
Daven port,
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Häftad
Häftad
Häftad
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Häftad
Inbunden
Inbunden
Inbunden
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Inbunden
Häftad
Häftad
Häftad

26
27

Die Römische MOnze. Munchen 1973
Inbunden
Die MOnzprägungen des Hauses Habsburg 1780 - 1918. Inbunden
1967, 3:e uppl.
Jesse, Wilhelm
Der Wendische MOnzverein. Braunschweig 1967.
Inbunden
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1970
Lagerqvist, Lars O Axel Wallenberg, Medaljer. Slackholm 1978
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Lindgren, Torgny
Banko- och riksgäldsrevisionerna 1782- 1807. 1972
Malmer, Brita
Mynt och människor. 1968
Malmer, Brita
The Sigluna Coinage c. 995- 1005. Sthlm 1989
Malmer, Brita.
Sigluna Papers. Sthlm 1989
Jonsson, Kenneth
Malmer, Welin,
En vikingalida silverskatt från Gandarve i Alva på
Dolley, Berghaus,
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Arwidsson
The Gods, Goddesses and Heroes. On the Ancient Coins
Matson, G.O
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Metcalf, D.M

Coins of South Germany in the Thirteenth Century.
London 1961
Naster, de Beaulieu A survey of Numismatic Research, 1966-71 , Del 1
& Fagerlie
"Ancient Numismatics"

Häftad

Nathorst-Böös,
Ernst
Nathorst-Böös,
Wisehn

Görtzens kokerska. Särtryck ur NNA 1956. Stockholm
1958
Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram
till 1830-talet. Numismatiska Meddelanden XXXVI.
Stockholm 1987

Häftad
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Stefanelli
North, J.J
Ossbahr, C.A

A Survey of Numismatic Research, 1966-71, Del3
"Modern Numismatics lncluding Medals"
The Coinage of Edward l & Il. London 1968
Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i
anledning av krig mot Sverige. Uppsala 1927
Sveriges sedlar. Del 1 - 3. Lund 1963, 1964, 1965
Herrscherporträts in der Numismatik. 1985
Mynt- och medaljsamlande inom det svenska
kungahuset.
Medaljer och jetonger 1753 - 1953. Lund 1953

Platbarzdis, A
Rainer, Albert
Rasmusson, Nils
Ludvig
Rasmusson, Nils
Ludvig
Raymond, Wayte

Coins of the World. Ninteenth Century lssues. 1:a Upp l.
1947
Die Antiken MOnzen, Berlin/Leipzig 192.2. 2:a Uppl.
Regling, Kurt
Regling, Kurt
Die Antiken MOnzen, BerliniLeipzig 1929. 3:e Uppl.
A Catalogue of The Calouste Gulbenkian Collection of
Robinson, E.S.G
Greek Coins, Lissabon 1971 . 2 delar
Ett porträtt från frihetstiden, Carl Reinhold Berch.
SchOck, Henrik
stockhalm 1923
Schulman, Jaques Handboek van De Nederlandsche Munten van 1795 1945. Amsterdam 1946.
Schwabacher, Willy Neue Methoden in der Greichischen Munzforschung,
Lund 1964
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London 1979
Sear, D.R
Roman Coins and Their Values. London 1970
Sear, D.R
Greek Coins and Their Values. Vol. l. Europe. London
1978
Roman Coins, 1964
Sear, D.R
Seltman, Charles
Greek Coins, 2:a uppl1955
En stampkopplingsstudie - Sven Estridsens mynttyp
Silvegren. Ulla
Hauberg nr 28. Lund 1987
Spasski, Shchukina Medals and Coins of The Ag e of Peter the Great. 1974
Sear, D.R

Häftad

Inbunden

Häftad
Häftad
Häftad
Inbunden
Häftad
Häftad
Häftad
Inbunden
Häftad
Häftad
1 Inb.+
Planscher
Häftad
Inbunden
Häftad
Häftad
Inbunden
Inbunden
Inbunden
Inbunden
Inbunden
Häftad
Inbunden

Arvid Karlsteen, hans liv och verk. Göteborg 1944
Hohenstaufenzeit im MOnzbild. MUnehen 1963
Scripta Nummaria Romana. 1978
Sveriges första mynt slagna av Olof Skötkonung.
Stockholm 1923. Särtryck ur NM.

70

Stenström, Stig
Suhle, Arthur
Sutherland, H
Svensson, Sven

71

Sydenham, Edvard The Coinage of the Roman Republic. London 1952

72
73
74

Tingström, Bertel
Tonkin, A
Wallen, Lennart

Svensk numismatisk uppslagbok. Uppsala 1963
Myntboken. 1971 - 1989. Volym 1- 19
Riksgälden, Den svenska statsskulden 1697- 1834.
SNF's Smärre Skrifter nr 4. Stockholm 1985

Inbunden
Häftad
Häftad

75

Welin, Ulla

Svensk koppar och kopparmyntning. Bergslagens
Museum

Häftad

76

Wettermark, Martin Felpräglade mynt. SNF's Smärre Skrifter nr 6. Stockholm Häftad
1991 .

77

Y von & Brown

67

68
69
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Inbunden
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Häftad
Inbunden

A Survey of Numismatic Research, 1966-71, Del 2
"Medieval and Oriental Numismatics"

Häftad

78

Tekniska Museets Årsbok, 1941 (numismatiskt innehåll)

Inbunden

79
80
81
82
83

Fornvännen. 1979 Nr 1 - 4
MOnzausstellung 1980. Dresden
Numimatische Hefte. 1981
Antikvariska Studier V. Stockholm 1953
Arsbok 1987- 88. Riksantikvarieämbetet och statens
Historiska Museer.

Häftad
Häftad
Häftad
Inbunden
Häftad

84
85

Häftad
Corpus Nummorum. Del16, Dalarna. 1979
Gustav Adolf, Wallenstein und der Dreissjährige Krieg in Häftad
Franken. 1982
Westfalia Numismatica 1988.
Häftad
Inbunden
Deutsche Taler. Frankfurt 1966
Från Myntkabinettet i Växjö. ·Kronobergsboken 1987
Inbunden
Inbunden
Auktionsverket i Stockholm, 300-års jubileum 16741974. Stockholm 1974

86
87

88
89
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Museumsinspekter P.Haubergs Samling af Danske og
Norske Menter. Mentauktion 1929

Häftad

91

Numismaattisia Tutkimuksia, Studia Numismatica.
Finlands Numismatikerförbund 1982

Inbunden
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93

Kungliga Myntet 1850 - 1950. Stockholm 1950
Gustav Cavallis samling av svenska kopparmynt.
Stockholm 1971
Commentationes de nummis saeculorum IX - XL in
Suecia repertis. Vol1 . 1961

Inbunden
Häftad
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Suecia repertis. Vol 2. 1968
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1936 - 1977 Inbunden,
Klotband
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Fattiga i Röda
rummet
Ämnet numiMnutik handlar. l>OI11
våm llLo;are vet, om gamla mynt
och ~edlar. När man studerar
myntkataloger mr man ofta en
kän~lu av au mynt var vanliga och
fanns i var man' ficka. S11 var det
emellen id inte. l gamla tider var
de nesta fauign. Della innebär an
det ~tom nenalel n~tan aldrig
kom i kontakt med pengar. Det
har hävdats all cnda:;t 20-30% av
Sveriges befolkning före år 1800
regelbundet hantcmde mynt och
~cdlar.

Vinjl'lf llll'tl AI.Hriimt'mll'dalj utflinl m· Jacob Gillhrrg.

salles sedan med Manin Rudolf licland ( 1765 - 1814). som dock ej ut·
förde mer iin åua gravyrer. Denne!.
återgivande av sjHiva medaljen lir avse.värt mallare och gnnnligarc än
Glllberes.
Det syns tydligt au Gillbcrg. både
vad gäller titelsidan och ramlil.tcr.
följt Bamabokem utformning. Samt·
liga åuio kopparstick i medaljboken
har bårder som utgörs av guswvianska ramlister. som uppti ll blir en
krönt sköld med vasakiirvcn !>amt en
Jagergirland. Dc tlcsl:l gravyrerna Ur
signerade nere 1. h. på ramen: " l:
Gillberg Scul psit''.
Genom Gustav lll:s död avstan·
nade arbetet. Greve Sparre försökte
intressera den unge Gustav IV Adolf
för au slutföra projektet. Sjlilvklarl
var den nye kungen intresserad av all
hålla Gustav III :s minne vid liv. men
medaljprojektet och mcdfliljandc
bokverk var alltför kostsamma och
kanske även omoderna. l eu arbete.
som tillhör Vi ucrhctsakadcmien. be·
tecknad ··correcturc af Mcdaillc·
Historien. Af Kong!. Maj:t gcnomgåu den 12 juli i 1799 på Drouning·
holm" finns eu sklil till kungens
tveksamhet. Efter den kungliga kor·
rek turläsningen vimlar varje plansch
av kriar'.iuelser med rödkrita. som
särskilt gick ut på en modernare lila V·
ning och uu rycksslitt. och i borjan
har amecknats "l allmlinhct anmlir·
kes. an bok tlifvernc icke Hro vad, ra.
Skulle de aldelcs komma au omgmSr-.'T 7 · 95

vore blist au dc ptl alla planförekommande förkornningar... undvckos.... flera slösade
'tora bokMiifvcr... borde ock då ut·
lllÖnSIra.~ ...
Åuio år efter mcdaljprojcktct!.
början kunde riksantikvarien Bror
Emil llildebrand ombesörja trycl..·
ningen av bokdelcn. Dess titel lir
Skade Penningar iifi·er de Fiimiiml/il
1/iindelsa somiii/Mm Kon 1mg G11.1·
wf 11/:s Hiswria. S1ockholm 1858.
[)
Fler exempel på Gillbergs gravyrkonst fi nns p~ s l Rl i deua nr.
vcra.~ .

~cherna

Kiillnr och lillcralm·
ll ildchrand. B. E .. f örord till Skildc· f'<·ll·
ni11gar 1!/h!r de Fiimiimsfll 1/l/lld('/st•r
.m m rilllliira Kolliil/g Gll.l' ft({ 1/l:s 1/i.woria. Swck hohn 1ll5a.
Jungmark~r. G.. Beskrivande filrtcck ning
över Jacoh Gillbergs gravyrer. Mt•ddelan·

dt'll VII/ .fi'tln f.'iireningrn fiir ( i mjisk

Krmsr. Swckholm l \12\1. s. Y- ll6.
Liudhlnm. /\ .. Sl·t•rigl'.f ktm.Hili<Wriaj/·tin
jiml/id till m rrid. Del Il l. Swckholm
1\1-16.
S:llld, lröm. S.. Gi ll h~rg. Jacob. Sl'<'ll.<~f
llio~:m}i.,kr Le.1i/..on. ~ruckholm 1967-6\1.
'· 122-23.
S:irkåny. T.. l.ag~rt~vi,l. L O. & Wi~chn.
1.. Ciu~l;av llb mcdaljhbtoria. Kungl.
.lfymt..abine/11'1.1 lll.l fiillningskawlog nr
31. Stud..l10lrn IW2.
\Vi,chn. 1.. Hi~loria ~lctallica - Cll ärc·
minne. Suhlima 1111<1 slwult'r. National1/lllf<'i ut.•lilllning.fÅlltalo.~ nr 565. Slod.·
holm 19')3. ' · 20-21.

Även under 1800-talct fanns
det många fnuiga. Della varen tid
dA orgnnisemd socialhjälp var
något okiint. Då vardet ''inne" au
tillhönl någon hj!ilporganisation,
1ex Dc Nödlidande:. Vllnner. Tioöres-föreningen och Bröder i
Nöden. Om de11a finns medtaget i
AuguM Strindberg~ Röda rummet
( 1879) som vnr satiriskt skriven.
"Influtne gåvor: H~:nnes Maj estät: 40 rdr. Grevinnan v. Fabelkmntz: 5 rdr. och eu par
ulhtrumpor. Gro~shundlar Scha·
lin ...
- Mill herrskap! avbröt hennes
ndd. Får jag lov 1111 fråga: är det
meningen au de11a skall trycka<>?
- Jn, naturligtvis! svarade pastorn.
- Dll skall jag be au f11 unrädn ur
direk tionen:·
"Det h11r huset ser bra ut.
- Ser det bru ut? frågade det
lildre fnmlimret. Jag tycker det
ser förskräckligt ut.
- Jag menar Ull det 1-er bra ut fOr
vårt iind umt\1. Vet kusken om det
lwr nngra fillliga h!lr i huset?
- Inte vet jag det. men det tror
jag map kan svilra pn!
- DL~I lir synd nu svära, s~ der
behövs inte! Var sA god och vänta
pd oss nu mednn vi gli upp och
tjänstgöra."
Denna text <ICh många andra slog
narurligrvis hårt mot rikn pcrso·
ner som av en eller ;mnan anledning lignude sig 111 välgörenhet.
Här möt.-. dock två världar - de
som har pengar och dc som inga
har.
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''Pionjärmedaljen"

Sedlar från den
svensk -amerikanska
kolonin Bishop Hill

1948
Amerikanare och i synnerhet svenskamerikanare har tid cflcr anmm hedrats med svenska belönings- och
minnesmedaljer. Den oftast förckommande av dessa torde vara Nm
Sverige -medaljen är 1938 med ånledning av 300-ärsminnct :w de första svenska kolonisternas landstigning i Delaware.
En annan omskriven medalj lir Ii
M Konungens medalj i specialutflirande i anledning m • USA:s 200-tirsjubileum 1976 (Myntkontakt /S T

4 -5/8 1).
En tredje medalj - kanhända ej ~ä
allmänt känd - lir den s.k. pianjiirmedaljen. Svenska kommillen för
pionjrirjubileet i USA 1948 erhöll i
hovprotokoll d. 5 mars s. ä. nMigt
tillstånd au hugflista l 00- ärs minnet
av de!1 svenska invandringen genom
prägltng av en förtjlinstmeda lj i guld
och silver.
Storlek: 39 mm ( I o• ~torl. )
Konungens bild i vlin~h.:r
profil och GUSTAVUS ·V
REX· SVECIAE !>amt
ånalet MCMXLYIII.
Fräns: Kanbild och en fägeiOock
pi! väg västerut som
symboliscrJr den wenska
invandringen i USA samt
inskriptionen Ttllmi1me m·

Åts:

de .\Tenska pionjiirema To the commemorminn of
the Swedish pioneers
18-18 ·19-18.

Band:
Antal:

Gult med breda blå kanter.
5-10guld 0
400 silver

Medaljen skulle tilldelas bemlirkta
amerikanare av svensk hiirkomst och
svenska deltagare i j ubileet. Utdelningen förriiilades av prins Bertil i
Chicago den 16/6 samma år.
Sven-l::ric .lw'len
11 En l komminens fnunstiillning d. 17/2

1948.

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:- för åtta nr per år.

1

178

l

Inget annat land i viiriden har u1get1
!-å m~nga olika sedlar som Förenta
st:ucrna. Åren 1791 till 1836 lyckades man h~lla nere antalet ~edelutui 
vande banker. men från 1836 kunde
dc olika :.tatsbankerna dominera landets bcwlnings~ystem. Må.nga banker gick omkull. Dc stora krisåren fOr
bankerna var 184 1 och 1857. l den
engel:.k:.pr~kiga viiriden kallas dessa
banker ofta för ..Broken Banks... pil
grund av all dc nesta gick i konkun;.
Något senare - uneler inbördeskriget
186 1-65 - utgav~ mUngdcr med sydstatssedlar som alla blev värdelösa
vid krigsshuet. Men det lir en annan
historia. Det har emellenid berliknats
alt de t fann s 1.600 banker i 34 stater
som utgav ca l 0.000 olika sedeltyper
vid krigsu tbrottet 186 1. Då och då
dyker dl!t upp hela :.edclark som är
osignerade och ej utgivna. Dc har
spritts med vindennlir bankerna upphön. En del av ~ed lama fri~ n s k Broken Bank:. lir idag riktigt siillsynta
medan andra fM :m~es som vanliua.
År 1956 fick Kungl. Myntkabinettet ,om gåva av H. K. H. Prim. Benil
clt sedelark med fyra amerikanska
sedlar i valörerna 5. 3. 2 och l dollar
1857. Arket lir utgivcl av The \Veslem Exclumge Fire & Marine lnsurtmce Co (Omaha City. ebraska) for
Bishop llill Colony. Samtliga fyra
valiircr linns representeradt: pil arket.
Mlirklig1 nog lir sedlarna undenecknadc t rot:. att arket lir o~kuret. Samtliga valörer har :.amma nummer.
niimligen A 902.
Scdlamas utseende speglar pionjlirandan som fanns i Förenta stalcrna. framför allt s•' Hinge del fanns
nytt land att vinna och grlinscn hela
liden ku nde fl yttas Hingre vlislerul.
P;\ valörema l och 2 dollar blickar
indianer ned p:\ auglok och vagnar
som drar fram över prHricn. Pil valören 3 dollar jagar en beriden indian
en bisonoxe. Pli valören 5 dollar 1\ker
hju11\ngaren "Omaha.. ncdfiir Mis:\Ouri fl oden. Flirulom dessa framsliillningar avb il da~ en rad amerikanska politi ker.
l lur Hr nu dessa sedlar kopplade
till Sverige'! Jo. Bbhop Hill var en
svensk -amerikansk koloni i nordviiSira Il linois. Den grundades 1846
av svenska immigrantt:r från Biskop~kulla (/Jislmp Hill) i Uppland.

-
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Kolonin var tiinkt som en friswd för
en religiös sekt. erik-jansismcn. Denna sekt uppstod i Hälsingland p:\
1840-wlet kring bonden och predikanten Erik Jansson ( l 808 - lH50).
Det mest utmärka nde i de nnes förkunnelse var läran om dc troendes
syndfrihet och hans egen ~iindning
som Guds profet. den fiirste. ~om efter apostlarnas dagar fårkunnat Guds
ord. rent och obesmittat. Erik -jan~ar
nas sammankomster uranade ~nan
till allskön~ oordningar. ledaren sjmv
upptriiddc ytterst polemiskt mot andra samfund och sttillde till offentliga
bokbAl p;\ Luthers. Arndts och andra
religiösa skrifter. Erik Jans~011 inkallades flera gånger till förhör ,;\vlil inför domkapitlet som inrör viirld~lig
myndighet. Rörelsen spred l>ig även
till Dalarna och anl!riinsande landskap. Åren 1846-50 utvandrade så
gott som alla sektens medlemmar, total t ca 1.500 personer till 1\mcl'ika,
och i Illinois grundades niira Gaksburg en koloni kallad Bishop llill
efter Erik Janssons hemförsamling
Biskopskulla. Här rådde egcndom~
gemenskap. och Erik Jan!>son Myrde
med oinskränkt makt. Genom hans
egenmiiktighet och oför~iktiga spekulationer kom emellertid kolonien
snart p:\ obestånd, och dc filrtryckta
kolonisterna började opponera sig.
011 han försökte kvarhålla hu\truntill
en f.d. medlem av samfundet. blev
han av denne nedskjuten 1850. Ledningen av kolonien övergick ~cd:m
till ~ju "styrcsmiin"_ Till en början
steg vHIMåndet men föUde:-. :-.nart :1v
desto större förluster. Ar l X60 upplös te~ egendo msgemcnsl..apen. och
flertal et av Erik-jansarna l:imnadc
kolonien. Idag lever Bishop IIi Il kvar
huvud s~tk lil!cn som ett histori:-.kt
minne!.märke med ett par hundra invånare.
Trots att man ägde allting tilbammans behövde kolonien pengar. Av
n5c.on orsak valde man The Wc!-tcrn
Exclwngc som sin hank och inte n:\gon mer niiraliggande ino111 staten
Illinois. Bishop Hill -kolonien hade
pengar innest11ende i banken. P~ sedlama står n;imlic.en att banken ''Will
pay O E DOLLAR to the bcarcr on
dcm(llld. Deposited by Bishop ll ill
Colony". Sedlarna är undertecknade
av en vi~s L. R. Tuttic men ocl..s~ av
O. Johnson. Möjligen var den sistn;im nde av svenskt urspnmg och undertecknade sedeln som representan t
/Il'
för kolonien.

St•tlelarkfrån Bishop Hill -kolonien i Illinois /857. /-iJto: Nl li-fmo.
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Kassaskåpsreklam
från 1879
Kassaskåp i olika fonner hnr funnit~
sedan 1800- talcl. Tidigare anv:indes
tex tunga järnkis10r. Det glitide all
skydda pengar, huvudböcker, vlirdepapper. dyrbarheter e tc. Dc gamla
kassask;,pen kan. när det gäller
siikerhe t. knappast j~im föras med
dagens säkraste skåp. men uppenbarIIgen fanns det en kassask;,pstillverkare som ansåg sig ha bra skåp. nlim!igcn Diebold Safe & Lock Company
1 Camon, Ohio. USA. Företagets generalagem. Thos. Brc11 i Cleveland.
framställde 1879 ett reklamlitol!rali
som mycket tydligt visar v:~d ~som
vänt:~r tjuven vid ett möte med Dieboids kassaskåp.
På marken. i restema efter en hus
som totalförstörts. står ka~~a~kåpet
oförstört och säkert. l b:~kgnmden
finns mindre säkra kass:~skåp som
blivit förstörda och plundrJde. Rum
180

om Diebolels skåp finns djävulsfigurer som försökt öppna skåpet med
dynamit, eld och brlickjäm. Allt förgiives!
Bilelen är ell exempel på elen ofta
dråpliga (men allvarligt menade)
reklam som förekom uneler 1800talel.
/ IV

En kyrkas
myntsamling
Under årens lopp kan en del kyrkor
få ihop riktiga myntsamlingar. Det
kan röra sig om lildrc mym som hamnat i kollekthä,•en eller i fauigbö~
san. Det kan ocksil vara mynt~ som
hitlats i jorden vid eraverävning.
Deb kan den döde hi haft en del
mynt i sina fickor när han begravdes.
dels kan man tänka sig all myntoffer
någon !!ån!! lämnats vid hcerav~
ni.;-gar p3 kyrkbacken.
Kungl. Maj:t lämnade år 1899 till-

st5nd till Arboga Mad~församling an
få överllimna som gäva till Higre allm:inna Hiroverkel i Arboga en del
iildre mynt samt en medalj. Tanken
var nog all mynten skulle användas i
undervisningen som ~sk;\clningsföre
mål i samband med historielektionerna. S•' var också fallet vid månl!a
~
llirovcrk. d<\ och tidigare.
Niir Bengt Thordeman i NNÅ
1937 gjorde en samJllanstiillning
över Nmrlenv offentliga mynt.wmlm~ar skrive r han följande om
Arboga S:~mreabkola: "Samlingen
omfauar 800 ft 900 mynt samt en
mindre an1:1l medaljer". l-lur del
sedan g<\11 med samlingen iir vid skrivande stund okiint. men vi vet a ll
många lärovcrk~samlingar ~kingmL~
genom !>larv eller 'töJd. En och annan har f511 ligga kvar och vårdas
medan andra överfört~ till mu~eer.
TY'·ärr bmkar provcnien~en glömma~ redan efter första llirarbytel.
f\ V
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tlssignwian frc1n Skimrskauebngs bmk i \lii.m mmlund darerad 27 jwwari 1766. Gran· ren iir wflitrlm· Jamb Gillberg.
Fnro: Gtmnel Jansson, RIK-fow.

Sveriges vackraste
assignation
En man går lugnt till smedjan och en
kärra dras av en tröll hUst. Några hus
ligger bland grönskande triid - e n
bild av svensk bruksmiljö under
1700-talel. Sil framträder motivet pli
assignationen (checken) från Skinn skatteberg 1766. Della iir den tildsta
bevarade assignationen som utstlillts
på ell enskilt företag. där utställaren
hade elltillgodohavanclc.
Assignationcr anviindes köpmiin
emellan vid betalningar. Avsikten
var all undvika komantcr. Della var
särskill viktigt i samband med penningtransporter mellan olika stiider.
Det fanns rövare som försökte plundra resande hancle lsrn iin. Fiir all
skydda sig mot dessa hade köpmiinnen med sig anvisnin gar eller sk
ass ig natione'i- utstii!l&1 på visst
namn. Dessa giillde som betalningsSNT 7 · 95

medel eller som kredithandlingar
endast mellan affärsmän. För alla
andra var assignationerna värdelösa.
Vi ve t all assignationer började anviindas redan under 1600-talet. men
ingHtid iga finns bevarade.
Assignationen fd n skinnskallebergs bruk (daterad 27 januari 1766)
visar också iitterna Stierncronas och
Gyllenborgs före nade vapensköldar.
Den iir utställd på landshövdingen
och greven Jacob Johan Gyllenborg
( 1721 - 1788), som slutade sin kan-i är
i statens tjiinst som landshövding i
Stockholms Hin. Assignationen bär
summan 120 da ler km. Pi\ dess högra
sida sitter cll rött lacksigill.
Ve m har gjort assignationen? Jo,
det iir Jacob Gillberg (1724- 1793)
StliTI var professor vid Konstakademien från 1768. Gillberg utbildade
sig åren 1755-6 1 i Paris och kom siirskilt all inrikta sig pi\ re produktionsgralik i crayonteknik. Som koppar-

stickare blev han kiind för sina
fon11Siikra. eleganta po rt riiii och för
planschema till Gustav lll:s medaljhistoria - Skåde- Pemringar iifl'l' l' de
Föm iimsla Händelser som lifllriim
Konung Gustt!f III: s Hisloria. (Uis

mer om Jacob G ill berg p~ s 174- 177
i detta nr!)
Skinnskattebe rgs jiirnbruk i Viistmanland uppstod 1626 ge nom förening av tre äldre hyllor. Vid millen
av 1700-talct utvidgades det betydligt under g reve Fredric Gyllenbt•rg
(1698-1759). gift med friherrinnan
Elisabet Stiemcrona ( 171 4-1769).
Wilhelm Hising ( 173 1- 17!\0), som
177 1 övertagit bruket, uppförde
1779 e fter ritningar av Erik Palmstedt den slollslika huvudbyggnaden av sten uneler brut et tak i tvol våningar med friståe nde ll yg lar. l
denna byggnad finns sedan 1945
Skogsrn iL~tarskol an.

1\V
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Kopparhaltig
l öre 1668
Som samlare av l öre i silver från
perioden 1662 tom 1697, dvs under
Karl Xl, har jag av en slump blivit
ligare till ett mynt som utseendemässigt är i koppar.
För att fastställa om det är koppar
eller ej har en analys gjorts av två
olika mynt, som nästan är stampidentiska variationer från årtalet J66R
men med olika metaller. Hur har det
kopparaktiga myntet överhuvud taget kommit till? Teorierna om detta
är säkert många.
Min personliga teori är att någon
anställd har förfalskat ett okäm antal
exemplar för egen vinning, smugglat ut och försilvrat dem. Kärnan av
myntämnet är av koppar. Hur kan jag
påstå det? Om man undersöker myntet noga med lupp kan man se spår av
något ljusare partier på ytan, som är
av silver.
När det gäller detta mynt finner
jag det högst osannolikt att man
gjorde kopparavslag för an kontrollera stampamas kvalite eller att det
skulle vara en provmynt. Om någon
läsare har andra teorier om myntets
tillverkning är jag tacksam för åsikter.
Något som jag också finner förvånande är an det silverhaltiga myntet
har så hög halt av silver. Det stämmer
nämligen inte med uppgifter i t ex
Svensk numismatisk uppslagsbok av
Bertel Tingström, 1963, där står det
att finvikten är 0.38 g.
Mvnten har analvserats med XRFmetÖden på bägge' sidor. Ett medelvärde av dessa mätningar redovisas.
Koncentrationen är i viktprocent.
AG = Sill·er. CU =Koppar. ZN = Zink.
PB =Bly.
i\Ietaller

AG

CU

ZN

PB

Nr l.
Nr 2.

14
60

86
38

O
O

Spir
lA

Det kopparaktiga myntet (nr l) har
endast 14% silver.
Det silverakriga myntet (nr 2) har
60% silver.

Övriga fakta om mynten:
Nr l. Vikt 1.065 g, diameter 18-18.5
mm. stampställning 150°.
Nr 2. Vikt 1,045 g, diameter 18- 18.5
mm, stampsiiiilning 210°.
Ett stort tack till lan Wischn som
möjliggjorde artikeln.
Sven-Olof Kiillerlzolm

182

Foro fiitf resp. KMK. l iire i skala 1: l rnp skala 2: J.

På jakt efter ett mynt
Kort tid efter det att "Vegamannen'·,
f. flaggunderofficeren A. Rodehn.
avlidit 1907 infördes i Karlskrona
Veckoblad en artikel om hans gärnin!!. Här fick läsarna även veta en
de(om Rodchns samlingar av mynt
och kuriosa. Särskilt fastnar man vid
en episod som speglar mannens klirlek till sina samlingar:
Rodehn hade varit ute p~ en kortare resa - på jakt efter gamla mynt.
Väl hemkommen märker han genast
att ett sällsynt mynt var borta. StUdcrskan togs i förhör och kunde meddela att hon faktiskt hittat ett gammalt mynt på golvet i bostade1l. Då
hon trodde att myntet saknade viirde.
gav hon det till.cn av sina manliga
bekanta. Rodehn fick reda på dennes
bostad, och utan att sUga ett ord !!~r
han genast och uppsÖker honom.
Mannen hade emellertid sålt myntet

till en person i Lösen (öster om
Karlskrona i Blekinge). som uppköpte gamla mynt för ''Nationalmuseets" räkning (troligen menar man
Starens historiska muscum och
Kungl. Myntkabinettet. som 1907
låg i Nationalmuseets byggnad).
Rodchn begav sig omedelbart till
Lösen. där han fick veta att myntet
redan var avslint. Utan att åt.:rvlinda
hem reste Rodehn som han gick och
stod !!enast till huvudstaden. där han
efter ~1tski lliga svårigheter fick återköpa sitt mynt. varefter han nöjd och
belåten ~terviinder hem.
Så långt artikeln i K;trlskrona
Veckoblad. Det ilr nog emellertid troligt att journalisten blittrat på Rodchns rykte som excentrisk samlare.
Många lilsarc fick nog sina värsta
aningar om detta silreuna slliktc bekrliftttdc.
~
/\V
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DEB ATT
Samlarvärde och
ekonomiskt värde
Under senare år har det blivit allt mer
utbrett att mynt (och andra samlarfö remål) från vår samtid marknadsförs
med ~.rgumentct att upplagan är låg.
Inte sallan begärs det höga priser för
föremillen med motiveringen att dc
är siillsynta. Eftersom företeelsen
blir allt mer utbredd, kan det vara
motiverat att initiera en seriös debatt
i ämnet.
Det brukar anses att mynLsam landet uppkom under renässansen som
ett utslag av tidens intresse för antiken och antikviteter. Sannolikt fanns
det redan tidigt en uppskattning också av de ~pnstnärliga värdena i vackra mynt. Aven idag samlas numisma tiska föremål huvudsaklioen för dc
historiska och konstnärlig; värden dc
besitter. och deras begärlighet bland
samlama är avhängig av hur intressanta de är frän historisk synpunkt
och hur vackra de lir ur konstnärlig
synvinkel. Föremål som fyller höcrc
eller lägre krav med denna utgångspunkt anses vara "sarnlarvärda".
Det ekonomiska v!lrdc dc betincar
beror i sin tur på bl a hur sällsynta-dc
är men ocks•' på format. metall samt
antalet potentiella köpare, dvs marknadens storlek.
I vår tid har mynttillverkningen
fått en allt mera industriell karaktär.
Krav på snabbhet i tillverkningen har
medfört att man förenklat mynten
frlln konstniirlig synpunkt för att
kunna ..tillvcrka miljonupplagor ''på
en kafferast". De konstnär liga kvalitetema som finns hos många äldre
my m har därför i hög grad giltt förlorade hos de yngre. Något antikvi tetsvärde i ~åra nu cirkulerande mynt
kan man m te heller tala om. Icke desto mindre försiggår en från vissa håll
intensiv propaganda för samlande av
vära samtida mynt, motiverat av att
vissa av dem har låga upplago r och
darmed ett s.t.on potentiellt ekonomrskt viirdc. Ar det intellektuellt heder!igt att propagera för detta?
För att pröva den frågan. måste vi
granska vad som skett pil den svenska samlarmarknaden under de senaste 25 åren.
l början av 1970-talet hade vi en
mycket kraftig nyrekrytering av samlare. Myntklubbar bildades i snart
sagt varje tiiton i landet och nertalet av dc nya samlarna såg som sin
samlargärning att lägga ~pp komSNT 7 · 95

pletta årtalsserier av nornlalcirkulerade mynt från Oscar Ir:s och Gustav
regeringstider. M~nga av nybörJarsamlarna var nyblrvna pensionärer. som under 1950- och 1960-talen
hade plockat undan "gamla s lmltar"
fn~n sina viixelmynt. De var ofta villi.ga att betala .för att ''fylla gluggar" i
s rna årtalsserrer. Resultatet blev en
kraftig prisstegring på dc ''svåra årtalen" som t ex 5 öre 1927, enkronan
1942 (årtal under bi ld) och 5-kr<>no r
1952 och 1962 Uubileum).
Sedan dess har tillgängen på dessa
mynt ökat markant genom allt som
kommit fram ur byrålådor och från
bankfack som ett resultat av tjugo års
"silverru sch". Samtidig t har en betydande del av de samlare som tillkom
på 1970-talet fallit ifr~n pga hög iiider. Många av dc övriga har förkovnlt och fördjupat sitt samlande och
söker idag helt andra samlarobjekt.
Bland samlare som tillkommit uneler
senare år iir kompletta serier av normalci rkulerade kronmynt inte p11
samrna siitt en naturlig start på samlandet: dc har nämligen inte kunnat
växla till sig större delen av sina
mynt. Kombi nationen av ökad tillgång och minskad eftcrfr11gan på
nom1als litna 1900- talsmynt har helt
naturligt lett till fallande marknads-

y:s

priser (dock knappas t katalogpri ser!)

på detta material. Det ekonomiska
värdet av "siillsyn ta årgångar" i långa
serier av i övrigt likvärdiga mynt är
alltså i högsta grad avhiingigt av antalet personer som har ambi tionen att
liigga upp kompletta serier av dc aktuella mynten. Tills för ett par år sedan fanns inga reguljära mynt från
Carl XVI Gustafs regeringstid som
hade tillverka ts i nirre exemplar än ca
400.000. Enligt uppgift ska 5-kronor
från 1993 och 1994 präglats i upplagor om ned till knappt 200.000 exemplar. För att dessa årg11nga r ska få
''raritetsviirde'' krävs det uppenbarligen alltiotusentals samlare efterstrHvar korJ1pletta årtalsserier av dessa
mynt. Ar det realistiskt att tro att
något sådant ska inträffa?
Hur lir det då med moderna jubileumsmynt'! Av högvalöriga }ubiletunsmynt sedan 1975 har incet tillverkats i 11irre exempla r iin 50.000.
undantaget guldmyn ten. Med några
enstaka undantag finns alla de tillverkade exemplaren kvar och de håller
alla nyskick p g a plastkassetterna
som de levererades i. Det konstnärliga viirdet av dessa mynt får nng
anses vara större iin för dc regulji.ir<t
mynten, men något antik-vitetsvärde
har de inte. Avnlimargruppen är också större än för de reguljära mynten;

även utländska samlare kan ha intresse för dessa mynt, liksom ''ickesamlande svenskar''.
. Förulsiit~ningen för att dessa. långt
t från ovanlrga mynt ska f1l ett samlarvärde som överstiger det nominella
viirdet (plus everliue ll hanteringskostnad) lir dock att det finns tlera
som vill ha mynten (till överkurs) än
antalet tillgängliga mynt. r da!!ens
att
läge finns det inget som talar
sil skulle vara fallet.
Det tredje området som ''haussas"
frän v.issa h1111 är felpriiglingar och
mynt r speciella förpackningnr. För
?essa objekt giiller att de vanligen
r~te h.ar ett högre konstnärligt eller
hrstonsk t viirde än de ''vanliga myn~
ten''.
Ett visst kuriosaviirdc k<m naturligtvis felpräglingar ha. högre ju mera anmärkningsvärda och siillsynta
de är. Som mynthandlare och f. d.
myntsamlare har jag dock svfirt att se
tjusningen i reguljära mynt förpackade i ''kassetter med engelsk text".
Lika sv<,rt har jag att l:ita mig övertygas om att tusentals mynt med fel aktig stmnpstiillning skulle ha ett
högt kuriosaviirde. Mynt med felaktig stampställning är ingen nyhet.
Tvåöringar fr:in 1948 förekommer
t ex med stampstm ini ng 90°, liksom
ettöring ar från 1949 förekommer
med stampställning 60°. Att dessa
mynt, trots stor sällsynthet, skulle ha
höga smnlarv iirden återstår att bevisa. På en "perfekt marknad'' skulle
s.annolikt de ovan nämnda objekten,
lrk~om mynt med små klumpar etc,
betrnga ett obetydligt kuriosaviirde.
Samrnanfattnincsvis kanman konstatera att mynt s;~mlas och har samlats huvudsakligen för dc historiska
och konstnärliga värden de besitter.
Om mynten dessutom ilr sällsynta.
betingar de ett betydande ekonomiskt viircle. Vad giillcr ii! d re svenska
mynt (före kronmyntperioden) firms
det med siikerhet inget mynt som har
bevarats i 50.000 exemplar. Faktum
iir att siillsynta mynt brukar betecknas med ett ''R". vilket innebär att det
finns ner iin tio exemplar bevarade i
privata samling:tr. men att de sällan
rorckommer i handeln. Om definitionen för " R" skulle utvidgas till " JOl 00 exemplar i privata samlingar"
~kulle våra vlirderingsböeker vara
fulla med "R''. Skulle siillsynth et i
hög kvalitet inkluderas i systeme t. s k
''kvalitetsraritctcr". skulle antalet
"R" i viirderingsböckerna inte obetydlig t öka åtgången av trycksvä rta i
framstiillningen.

för

Giirm1 Wallnb:
mywhan d/are
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Vad händer med
Svenssonsamiinga rna'!
Tid efter annan f:\r vi ~om arlx:tar
med svenssonmaterialet fr;1gor av
olika slag om samlinl!cn - fr.1111för
allt om niir resten a; mynten kan
k?mma att försäljas. En del förfr;1gnmgar om det finns möjlighet atttitta
på hela eller delar av samlingen eller
fotografera n11got objekt dyker od\1\
upp då och då. Föreningen~ medlemmar har naturliut vis inires~c av att få
del av vad sOJn hiinder med :-ven~
son~aterialet. Jag ska hiir fön;öl..a ge
en blid av hur 11\ngt arbetet med ~am
lin!!ama nu konunit.
Den gåva som Svensson givit föreningen Ur mi lt ullryckt storslagen.
och det Ur en viktig uppgift att hantera deua värdefulla material sil att
givarens intentioner kan infrias till sil
stor del som det över huvud tage t är
möjligt.
Bakgrunden. som säkert m5 nga
känner till. är att Sven Svcn~son strax
före sin död år 1928 testamenterade
~raktiskt taget hela ~in kvarlåten~kap
11 Il Svenska Numismatiska Föreningen (se Numismatiska Meddelanden XXV 1930 s 77 ff. MYntkomakt
1978 s 30ft} S:nnlingamå~ tidigare
öden ska inte hHr näm1arc referera,.
Jag \'iii i alla fall niimna att Föreningen år 1962 anhöll om pcnnutation av $\'cnssons testamente - vilket
så småningom beviljades - och Sven
Svenssons stiftelse bildades (NNUM
1963s 130. 133och 186).
Samlingama har alltsilunder Mmn
sjuttio år funnits i föreningens iigo.
och under årens lopp har det funnit~
många viljor och ideer om hur dc ~k a
hanteras. Men dc huvudprinciper
som nu i stora drag en g~ng för alla
gliller Lir följande:
. - Samlingarna ska förslilj as och
mtäktc rna tillfalla Sven Svenssons
Stiftclsc.
- Före en försäljning har Kungl
Myntkabinettet riitt att crMIIa objekt
som saknas i museets samlingar.
- Objekten ska dok umenteras fotogr.tferas, vägas och e n bcskri v~ing ska upprlittas av varj~.: enskilt
föremål.
- Objekten ska föras in p:\ data för
att hanteringen ska kunna effektiviseras.
- l sinom tid ska en katalog öv~.:r
samlingen ges ut. l lur den ~ka gestalta sig Hr inte niinnarc hc~tiimt.
Mot bakgrund av att t ex bara dc
svenska mynten med bcsiuninl!ama
utgör nära 9 ()()()exemplar tar arbetet
184
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naturligtvis lång tid. och det Hr en
tungt arbete som sk;t \erk~tiilla\. Till
\akcn hör också att allt arbete till
'törsta delen utrön; dels av pcr:,.oncr
friln föreningen. som Lir yrkel-verksamma inom andra områden Lin numismatiken. dels av myntkabinettet~
personal. som lir arbemyngd och det
i hög grad ju~t nu i samband med fUrberedelser för flyttningen av m u~cl.!t
till Slottshackcn. Mycket av arbetet
görs d Li rför egentligen på '"lånad" tid.
Ulnad fri\n andra viktiga uppgifter.
Rent praktiskt sker arbe tet med
urval av materialet på s:\ siitt att
ansvariga re presentanter fn\n föreningen och museet tillsammans g~r
igenom vilka objekt som kan vara
intrcl.Santa för museets rlikning. Dlircfte r sker viigning. futografcri~1g och
annan nödviindig dokumentation.
För dc svenska myntens del (perioden efte r medeltiden) och bcsittr~ ingsmyn tcn - som jag lir ansvarig
fiir som representant från föreningen
- kan rapponeras att mycken ~t id
under det senaste året :\tgått till att
plocka ut dc exemplar av Svcnsl.On\
mynt. som förvarats i museeb permanenta ut~tlillninu. och till au vlil!a
och fotografera dc~sa. Övriga c1mf:ldcnlir

- rncdeltid~mynten
- 1.cdlama
- pollcttcma
- mcdaljcma
Hur Mora lir di\ Sven~~ons samlingar?
Dc var ursprungligen mycket
fa ttande. d~ dc förutom det numisma tiska materialet också innehöll
hl a frimlirken, ölctikcttcr, chana sigilltHa m m. Numerlin sett hestår
s:tmling:mw mest av svenska mynt i runda tal 6 000, varav omkring 800
mcdeltids mynt. Till detta kornmer
3 300 svenska besittningsmynt och
t:a 20 000 polletter samt sedlar. Den
enda del dlir arbetet lir helt avslutat iir
medaljsamlingen ot:h den del av pollettsamlingen som omfatta r papperspolletter. Den snrn studerat föreninge ns au ktionskataloger har siike rt
noterat, att en del medaljer tillhörande Sven Sv~.:ns~on s~lts under dc
senaste ~ren.
En vanlig fr~ga Lir varför man då
inte kan slilja mynten och dc andm
ohjcl..ten allteftersom dc blir inventerade och 'om man friln museets sida
inte Hr intrcs~crad av att erhålla.
Detta vHidiga material Hr viktigt att
h/Illa :-.amman för :m kunna fil en så

om-

-
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RECENSIONER
Arkeologi i Sverige
S~dan

199 1 kommer bokseri.:nllrkeolo11i
i S•·erige ut i ny följd. Anledni ngen iir att
den dil upphörde ntt ingå i Riksanti f- variclimbetets rapportscric. Den nyn serien :ir
till dc väsent ligaste ddtrna lik den g;un la.
men :1vsiktcn är att nu ge mer utrymme
även ror ;mdra crlivand~ institutioncr.ullt·
så att gå umnfÖr Under~ökning~vcrbam
hctcn (UV) och_dUrigenom bl i .:n arkco log i ~k t forum. Aven Unmcsornrådcna har
v idgat~ och givit en bn;dar.: bild av det
arkeolog iska materialet.
Ur numismatisk synvinkel har de t inte
givit så mycket i dc för~ta två dclama.
men nedan roljer en recension ur del tre.
En rörhoppn ing iir att få ~c ner artiklar
med numismatisk inriktni ng i framtiden.

Numismatiska
B-uppsatser vid Institutionen för Arkeologi i
Stockholm
Under 1995 har tv/l B-uppsatser med in·
riktning pil medeltida svensk myntning i
limnct Ark.:ologi prc>cnter:us vid Stockhohn' universitet med professor Kenneth
Jonsson som handledare. Underlaget iir
hUmtat från ltisfynd och kyrkfynd publicerade i framför allt Nordisk Numismatisk
,\nskriji ~<1m t i KM Ks topografiska fyndark iv och ':unling:1r.

D
Arkeologi i Swrige Nr 3
Riksmtti kvarielimbetct. Stockholm 1994.
ISSN 028-l-5-t07. ISBN 91-7192-931-2.
533 s .. iii. English ~ummarics. Ca-pris
292 kr inb.

Mym ur S\'e/1 S•·enssons samling.
Fmo Lennarr \Vallen.
bra överblick som möjligt när avsl ut
görs med m useet och den slutliga
inventeringen sker. Det vore då
olyckligt att rycka loss vissa de lar ur
saml ingen. Det kan invändas att en
del av -objekten redan sålts (~c t ex
försäljn ingama åren 1966 och 1970).
men det är trots allt vikti gt att man
får arbetsro med materialet Ett ylterligare skäl är också alt det inte fin ns
personella resurser att, förutom de
uppräknade arbetsuppgifterna. välja
ut mynt för auktio n och författa kataloger. l detta sammanhang måste en
gång för alla sägas att någon visning
av materialet eller leverans av foto n
e ller motsvarande dessvärre inte är
möjl ig - hu r trev ligt det lin vore att
kunna bistå saml arna och and ra
intresserade med sådant.
Vi som arbetar med materialet har
s iktet inställt på att sil snabbt som
möjligt kunna slutfö ra den definitiva
inventeringen och därmed också göra
upp med museet enli gt de inten ti oner
som gavs för snart 35 år seda n. Därefter kan en försälj ning ta vid. Den
som väntar på något gol! ....

Göran WahJq,·ist
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Denna nyttiga skrift>crie har utkommit
med sin tredje volym. Den omfattar som
tidigare ett antal artiklar över aktuella
grä~ningar och fynd sann avslutas med en
översikt av dc arkeologiska undersökningar som ut rdrts. denna gång under
1990.
Numismatikcma bör siirski lt uppmärk·
samma Kenneth Jonssons uppsats Mannegårde - en .fkau melltm t•ikingmid och
metleltid (s. 115-1 32).
Det märkliga fyndet från Lye socken på
Gothmd plt>jdcs fram i oktober 1991 och
tillvaratogs på ett exemplarisk t sätt (en
videouppt:tgning fr:\n utgrävningen i
Visby. dit skallen rons "inbakad", har
visats på SNF: jfr också SNT9/10 • 92. s.
220-223). Skatten l>cstår av 2 634 mynt.
varav 26 är utilindska fr~n viki ngatiden
(slutmyn t 1084) och r.:stcn gotliindsk:t
(LL grupp XX). slagna efter 1140. Eftersom ~skattfynd ned lngda ej/er viking:ltidens slut är så ytterst sällsynta iir Manncg~rde-fyndet mycket viktigt. Författaren,
som inleder med en allmiin övers ikt uv
tid ig svensk mynthistoria och siirskilt av
Il 00-talet. phpckar att all a dessa svårdaterade gutniska pemungar kommer :ttt
kräva en detaljerad lll:nrhctning för :ut
kunna tidflistas biittrc. Gruppen har en vid
tidslati tud -efter 1140 fram till senast ca
1225.
Ytterligare e tt par artikla r in n.:hilller
uppgifter om mynt fynd.
LLt

Grannens Jll' ngar
fiir inte oviisen.
men de ger dig
ingen natt ro.
Spanien

Den ena upp!.at,.:n presenterar en kart·
liiggning a,• lösfynd av Magnus Ladul~s
Göralands- respektive Svealandsbrakteater med bokstäverna E och M inom silväl
~llit ring som pärl ring. Den har skrivits av
Nanouschk:! Myrberg och heter Braktea·
ter fnln Magnus ladu/ås' tid (1275 ·1290)
och har undertiteln En korologisk studie
m· lä.ifynden. Den omfattar sju sidor järn·
te kanor. t:tbcller >amt fyndlista. Syftet
med uppsatse n är an söka få fram präglingsorter för dc olika mynnypcma.

Den andra uppsatsen har ti teln En surdie m• Magnus Eriks.wns mynt 1340-S.J
och Ur skriven av Bi rg ina Larsson. Den
behandlar Magnus Erikssons tvtlsidiga
mynt med lejon och tre kronor i lösfynd
oc h hopade fynd frlln framför allt landsortskyrkor.
Spridni ngs kartM över fynd för varje
enskild bokstav eller tecken presenteras.
oc h av dessa framgår en viss uppdel ning
av dc olika tecknen inom rikets olika delar. Syftet i1r att på detta sätt försöka dra
slutsatser Olll präglingsorterna ror de enskilda tecknen.
MGL

SVENSKA NUMISMATISKA
FÖRENINGENS

MEDLEMSNÅL
kan rekvireras från kansliet!
Pris: 35 kr + porto

185

KONGRESS

MYNTNYTT

1

FN:s 50-årsjubileum
Federation Imemationale de la Medaille's (F. I.D.E.M) XXY:e kongress
och utställning kommer all liga rum i
Neuchätel, Schweiz 12- 15 juni 1996
och förläggas till Musee d'An e t
d'Histoire i Neuchätel. Utställningen
kommer all omfatta ca 1200 medaljer. Sverige har erbjudits utrymme
för 30 medaljs idor.
Eli amal prise r från olika institutioner och organisationer kommer all
utdelas till konstnär vars medalj/ medaljer är med på utställningen. En
illustrerad katalog skall utges.
Kongressen ägna~ åt all genom föreHtsningar belysa förh l llandet me llan material. teknik och stil i medaljkonsten med särskild hlinsyn till mcdaljserier (" Histoire de la Medaille:
les histoires rnetallique''). En rad föredrag. s .k. workshops ägnas konstnärlig medaljteknik och metod för
framstä llning av medaljer samt åt
medaljsamlandet ("Collec tion- passion dc la medaille"). Förutom föreläsningar omfallar programmet utflykter, mottagningar, konscner samt
e n bankett. Det finns även möjli ghet
all de lta i en 4-dagars utflykt efter
kongressen.
Avgiften är 300.- CHF och medföljande person 250.- C HF om av giften betalas före den 29 februari
1996 (däre fter 330.- resp 270.CHF). Studenter och konstnärer un der 35 år betalar 200.- CHF före den
29 februari (därefter 220.- CHF).
Deltagare som be talar full avgift
erhåller en illustrerad utställningska·
talog samt kongressmedaljen. stu denter och kon siniirer endast katalog.
medan medföljande varken får katalog eller medalj.
För information om kongressen,
kontakta: seeretariat FIDEM'96, c/o
Mu see d' Art et 1-!istoire, Case postale. CH-2001 Neuchåtel.

o
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Med anledning av FN:s 50-:\rsjubilcum
har Svcrigcs Riksbank beslutat utge ett 5·
kronorsmym med FN:s jubileurnslogo·
typc. Myntet har samma präglingskvalitet
och fysikaliska egenskaper som dc reguljära bruksmynten och är lagligt betal·
ningsmcdcl. Upplagan har begriinsat~ till
max 300000 st.
Jubileumsmyntet är till vcrkat "'' ett pl:i·
tcr.u material i tre skikt. det mcllcrsta av
nickel och dc yttre skikten av en legering
av 75 ~~ koppar och 25 ck nickel. vandera
ytskiktets vikt utgör 46.5% av myntet~
vikt. Mymct har en vikt av 9.5 gram och
en diameter av 28.5 mm.
Mymer lwrfiHjamle pri(~el:
P~ åtsida n Carl XVI Guswf~ krönta
namnchiffer med omskriften upptill SVERIGE omgivet til l vänster av ett E som
;mger myntnings<lncn. och till höger av

ett B som !ir begynnelsebokstaven i riks·
bankschefens efternamn samt nedtill 5
KRONOR.
P;\ frånsidan Förenta Nationemus jubileumslogotype bestående av symbolen
ror Förenta Nati onemu samt talet 50 till
höger därom. Som omskrift upptill FÖRENTA NATIONERNA och nedtill 1945 1995.
Randen är slät.
Utväxl ingen i bankerna hörjade torsdagen den 19 oktober.
Mymen !ir fOrpackade som bruksmynt.
Av mynten säljs ett mind re antal i
utvald kvalitet direkt frln Myntverket till
s;unlare i särsk ilt framtagna fOrpackningar. dels en prl•senrjörpackning. dels
en mjuÅplastfoqwckning . båda i begränsade upplagor. En viss del av Rirsäljning,prisct utgörs av royalty som betalas
in till FN:s jubileumsfond. Se i övrigt
annonser i dagspressen.

o

FRAGESPALTEN
Modern kopia av
vikingatida mynt
Känner nl\gon i SNT:s W~ekret~ igen
delta föremål? Det har upphittats och
i n~1ints till Kungl Myntkabinettet.
Tillverkningen är he lt modem, troligen 1990- tal. Förlaga Ur p~ ena s idan e tt Hedebymynt och på andra
sidan ett bysantinsk t mynt.
Om du känner till detta föremå l
och kanske ocksil var det kommer
ifr;' n skriv e ller ring till Inger 1-Iammarbe rg, Kung l. Myntkabinettet,
Box 54 05, 114 ll4 Stockholm. Tel:
08 · 7S3 94 34.

D

Föreningsmeddelanden

A1to .ltm -E1·e 0/.v.wm. RIK. Skala 1: l.

infiir t.e.xfiiredm~. möten och
llttktioner silnde.f till redaktionen
senas/ den l:a i mån11den
fiire ulgi,•ning<'/1.
Uran ko.wwd fiir medlemmw:
SNT 7 · 95

Pick: World Paper lVloney
En recension i SNT 5 • 94 sid 141 beskri·
ve r Pick 's World !'aper Money som är heh
nödvändig för en sedelsamlare som intresserar sig för annat än svenska sedlar.
Trots att omslaget anger sedlar från 1700till 1900-talen så finns alla äldre sedlar
med, men det är mycket få länder som
gett ut iildre dylika. Stockholms Banco
från 166 1- 1666 och kinesis.ka sedlar fr:ln
1300-talet finns med.
De Oesta sedlar är avbildade men det
finns sådana som saknar egen bild även
om motivet är unik t för just denna sedel.
Den som letar efter sedlar till en motivsamling måste således läsa igenom elen
beskrivande texten till alla oillustremde.
Det är ibland svårt att se vilka sedlar
som är varianter på samma valör/motiv.
eftersom \'arje variant har ett eget katalognummer. Det finns inget samlings·
nummer för t.ex. Sverige 5 kr sittande
Moder Svea utan den består av fyra olika
katalognummer utan någon gemensam
mbrik. Scdelbilden finns instoppad mel·
lan den 3:e och 4:e av dessa katalognummer. Läser man texten vid varje katalognummer så kan man dock se vi lka som
hör ihop. När det gäller skillnader mellan
Pick och Sl'enska Sed/ar 1984 tyder de t
mesta på att Pick har fel men när det gäller de äldre sl\ har jag inte sett dessa i
verkligheten och för dc nyare sedlama har
jag nog påverkats att samla just de 1h1al
som finns i den svenska katalogen. Jag
har dock inte kunnat hitta några säkra fel
i denna utmärkta svenska bok som fonfarande finns an köpa.
Det finns i Pick en bild och beskrivning
av en 10 rd b:co sedel från 1830 med
modeml tryck i stil med fiirgade baneosedlar 1836-1857. Bildens utfonnning är
dock helt annorlunda. Denna sedel saknas
i S1·enska Sedlar 1984 (S.S.). Enliet
Torgny Lindgrens Pmnedlar på aniigt~r
i Myntkontakt 8-79 sid 164 är detta ingen
riklig sedel utan en tidningsbilaga feb
1829 och au!! 1829. ··sedelns" baksida
har text om ali det är ett sedelförslag och
inget annal.
5 kr 1906 saknas hos Pick men finns
med i S.S.
5 kr 1957 och 1958 finns med hos Pick
men saknas i S.S.
5 kr 1965-1981 saknar uppdelning på
mörkrött och tegelrött sedelnummer.
10 kr 1898 anges i Pick utan säkerhets·
bokstav medan S.S. anger denna med
bokstav.
10 kr 1952 saknar uppdelning av baksida på gravyr och offset. Denna viktiga
skillnad är dock otydligt beskriven i S.S.
10 kr 1982 finns med i Pick men saknas
i s.s.
50 och 100 kr från 1940· och 50-talen
saknar uppdelning i Pick mellan sedlar
med och ulan kontrollbokstav efter sedelnummer. Seriebokstaven före numret har
olika stilson för dessa. med och utan hakar.
50 kr 1980 finns med i Pick men saknas
i s.s.

AUKTIONER
50 kr variant med svart sedelnummer
1982- 1990 iirej beskriven i Pick.
100 kr 1985 saknas i Pick.
1000 kr 1984. 1985 och 1986 saknas i
Pick.
Under mbriken 1992-1993 issue har
Pick l 00 kr. 500 kr och l000 kr med nvtt
katalognummer med anal ca 1993. Ar
detta en sensationell förhandsin fonnation
om nya varianler av dessa sccllilr eller
bygger del p?t ett missfiirst ~nd? Den be·
skrivilncle texten för dessa tre sedlar av slöjar inget nytt jämfört med det tidigare
katalognumret. men den sena.rc beskrivningen är mera utförlig. Kan katalogens
redaktör ha mi ssuppfattat detta och trott
att det är en ny variant? Pick har reservcm t ett katalognummer för en eventuell
framtida 50 kr-sedel under $amma rubrik.
Kroaticn 25 dinarer 1991 (bild på kata·
logens framsida) har .1amrna gula sedel·
papper och vanenmärke som 5 kr Gustav
Vasa och är således tryck t i Sverige. Detta
samband med 5 kr-sedeln finns ime papcbt i Pick. Vattenmärke med femma och
våglinjer i nitmönster verkar vara nagot
malpl accmt på en sedel med valören 25.
Ja11 Ale.rwld('I'SSOII

SYENSKA
November 21

Stockhohn. Svenska
Numismatisk:! l'örcningcn (endast mr med ·
lemmar i föreningar
:mslutna till NNU)

UTLÄNDSKA
Nove mber 1-4

l'r:mkfurt. Pcu'
llussum. L. St hulm:m
lO Oslo. Oslo Myntlmmld
13-15 New York. Bowcrs &
Merena
20-2 1 MUnchcn. Lnnz
21
London. Spink
21·22 Paris. Vinchon
22·23 Sydncy. Noble
23-25 Miinchcn. Hirsch

6-7

IJeccrnbcr 1·2

l'rankfurt. l'rankfurtcr
MUnzhandlung
9
New York. Kolbe/Spink
9
Helsingfors. Holrnn'to
9
llrysscl. Elscn
12-14 Mannhcim. KPM

MÄSSOR

KOPER
SALJER
VÄRDERAR

B.AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Nomnalmslorg l, ltr.
Box 7662 103 94 STOCKHOLM

TEL: 08-10 10 10 FAX: OS-678 77 77

UTLÄNDSKA
November 25
Paris. Salon Nu mi,.
matique il Paris
December !HO New York. New York
International Numi~matic
Con\'cntion

Girig. "Min skatt. min skatt man
rötval mig
Och lagt en gråslen i dess ställe!"
Den snåla Stax beklagar sig,
Förknappande sitt uppehälle.
Nej, -var dervid hans grannes
svar.
En gråsten samma nytta har,
Fast silfret mer i ögat lyser.
Stor sak hvad källarns grotta hyser
Inom sin jernbeslagna dörr,
Ni ändå lika mycket fryser
Och hungrar, törstar liksom förr. "Håll, granne!· han till ordet
tager.
''Och känn mitt hårda ödes lag:
Den skymf omöjligt jag fördrager,
Att någon ann har er än jag:"Ur P G Bergs Anekdot-Lexikon

50 kr 1990 saknas i Pick.
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Nu utkommen!

Myntningen i Sverige 995-1995
Numismatiska Meddelanden XL
Boken innehåller elva fristående populärt skrivna artiklar som täcker hela tidsperioden
995-1995. En tolfte artikel behandlar Skånelands mynthistoria 995-1658.
Förutom artiklarna fmns sammanställningar över myntorter, myntmästare, myntgravörer,
mynträkning och museisamlingar. Till varje kapitel finns dessutom en utförlig litteraturförteckning.

Rikt illustrerad. 298 sidor.
En utmärkt introduktion till svensk mynthistorial
Innehåll Numismatiska Meddelanden nr 40:
995-1030 Brita Malme1: Från Olof till Anund.
1030-1100 Christoph Kilger. Myntfynd och den vikingatida silverhandeln.
1100-1208 Kenneth Jonssor1. Från utländsk metall till inhemskt mynt.
1208-1290 Kjell Holmberg. När kungens mynt blev allmogens mynt.
1290-1396 Monica Golabiewski Lannby. Makt, mark och penningar.
1396-1520 Frederic Elfver och ~nders Fröse/1. Unionstiden och internationaliseringen.
1520-1604 Lars O. Lagerqvist. AJdre vasatid.
1604-1724 Bertel Tingströnz. Stormaktstidens penningväsen.
1724-1818 Tuukka Talvio. Sedlarnas århundrade.
1818-1907 lan Wisehn. Från kaos till ordning. 1800-talets betalningsmedel.
1907-1995 Martin Wettmark. Den moderna mynthistorien.
995-1658 Ulla W. Silvegren. Skåne1ands mynthistoria.

•
•

Numismatiska Meddelanden nr 40 finns för omedelbar leverans.
Under jubileumsåret 1995 kommer denna bok att försäljas av SNF till ett mycket
förmånligt pris.

Medlemspris vid aY.hämtning: 150 kr. SNFs kansli har adress: Banergatan 17, n b.
115 22 Stockholm. Oppet onsd-torsd l 0.00 till 13.00. Tel 08-667 55 98. Fax 08-667 07 71.
Medlemspris (inkl porto) om boken önskas per post: 175 kr. Beställes genom inbetalning till Föreningens postgiro nr.: 15 00 07 - 3. Märk inbetalningskortet "NM 40 Medlemspris".
Pris för icke medlemmar: 200 kr vid avhämtning. 225 kr om boken önskas per post.

