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Slottets åtta århundraden - speglade i mynt
Av Monica Golabiewski Lannhy

P

å Stadsholmens högsta punkt
byggdes cu ston och kraf1ig1
rund torn - en kastal - till försvar redan vid Il 00-wlets slut under
Erik den heliges son Knut. kung
1167-1196. Det ans~g i alla fa ll Martin Olsson ( 1886- 198 1). professor i
arkiteklllrhistoria och ansvarig för
såväl restaureringen som de arkeologiska undcrsökrl"ingarna av Kun el.
Slouet på 1920-talet. (Martin Oh.son
eflenf.idde Sigurd Curman som riksalllikvane 1946.)
Denna ka~lal utgjorde kärnan i
Stockholm~ medchidsborg, och det
var samma torn som senare kom all
benämnas Tre Kronor. Under Bi mer
jarl. vid 1200-talets min. utvidgade!>
det gamla f1istet med en enkel försvafl.mur med hörntorn. Under hela
medelliden förblev det en av rikets
allra viktigaste f1istningar. Men för..t
under 1300-talet började borgen
:uwändas som bostad av regenten.
Senare tider.. undersökningar antvder an kastalen kan vara tidigast fr:in
1200-talet. men frågan är än-nu långt
ifrå n klarlagd. Alliför f:l arkeologiska fynd har

gjou~ fö1 all

kunna

belägga någon av teorierna. Till
exempel har ynerst få mynt hillat~
från Il()(). och 1200-talen.
På S tadsholmen växte så småningom en av rikets tornlimsta handelsplatser upp som staden Stockholm. Redan vid s lutet av 1200-talet
var den landets folkrikaste stad.
Briinder och skiftande mode kom
au förlindra slonet Tre Kronors såvm
inre som ynrc miljö. Under Gustav l
och hans båda söner Erik XIV och
Johan III gjordes stora om- och tillbyggnader. Bland annat omgärdades
slouet med breda vallgravar. För all
f<\ plats med dessa drog man sig imc
ens för all riva s torkyrkans högkor.
Kraftiga. runda hörntorn, s.k. pastejer, byggdes och försågs med kanoner. Från och med denna tid betonades slonets funktion som representati v konungabostad. Fig. l.
l Slousbackens stenlliggning finns
idag markeringar för var högkoret,
ena hörntornet och del av vallgraven
låg.
Borgen utgjorde stommen i den
slollsbyggnad, dvs Tre Kro nor. som
brann år 1697. l det nya slo u som
sedan byggeles ingår dock fortfarande delar av den 5 1/2 meter tjocka
bct1istningsmuren fr1\n 1200-talet, i
huvudsak kliliarrummen i slottets vid
200

t " .. fi
Fifi. l. StocJJwlm~ ~mnlo s/ou omkring år/600.
l?ekon.1tru/..rion m· mnTa .1idan mot strömmen.

bmnden tlimligen nyre noverade norra Hinga. Det var arkitekten icodemu\ Tesl.in d.y. ( 1697-1754) ~om
bok:.ta\·ligcn hängde på låset. när
gamla ~lollel Tre Kronor brann en
majdag 1697 och stod flirdig med
nya ritningar för en ombyggnad. Han
hade redan låtit bygga om norra
lli ngan och l) ckauc~ ock:.5 r!idda
denna undan branden. Det nuvarande
l!louet iir upp !'ört under hans ledning.

Fig 2. tlltl.tru mymcr från siitfra
mllwm·en. Slorrs/mc/..en.
Gm/and. fiNI!tin~ mrtl hj ulkors och /'l/till
kor.f,I.LXX/1:1. m 1210-1270.

Siidm vallgni\'Cil
År IIJOR ut!!r!ivdes delar av sloucts
gamla vallgrav mot söder på Slollshackcn. Man fann 154 mynt. Det iild~la lir en gotländsk penning från
1200-wlet med hjulko rs och rutat
kors {jig. 2 ).
Övriga medeltida mynt utgörs av
tv~ danska gros fr~ n Gurrc. priigladc
för Erik av Pommern p~ 1430-talet.
Vidare fann man sjulwider frnn Kristian l (144R- 1481 ) och l·lans ( 14R l15 13) regeri ngar. Det iildsta svenska
my ntet Hr en örtug prHglad för Gustav l i Srockholnl. Sedan följer tre
revalska skillingar för Erik XIV och

sammanlagt inte mindre än 7 1 exemplar av tvåören. halvören och fyrkar
fr~ n Johan lll:s tid. Många ;ir mynten
från våra baltiska besillningar. Reval
och Riga samt dessutom Elbing. Det
yngMa funna myntet är pr'.iglal 1689.
Det kan noteras all många mynt. slir:.k iIl Jo han III :s. är perforerade med
e11 h51 som ror upph~ngning. E11
urval av mynten visas ijig. J.
Men det numismatisktmest intressunta föremåle t är en provmym i
koppar. Verktyget var sannolikt
avscll för guldmyntni ng och tillverkat under Sten Sture d.y. ( 15121520). Det bär p~ åtsidan S:t Eriks
krönta bild med svärd och riksUpple.
nedtill l;ickt med trekronorsskölden.
Frånsidan visar. efter utilind kl förebild. e11 kors bildat av fyra sammankopplade b~gl injer. Omskriften lyder SCS ERICVS REX respektive
MONETA REGN! SVECIE. (Se
Lagentvist 1970 s 148. 111:3.) Fig. 4.
Provmyntet linns au se i Kungl.
Myntkabinettets utstlillningsmonter
"Tre Kronor".
Ä ven p11 Stockholms silidsmuseum finns en del invcmaricförda
mynt från Slousbacken. År 1938 hittades fyra mym i samband schaktning utförd av Vaucnledningsverkct.
Dc var Kristinas. kvartsöre 1645,
Karl Xl:s l/6 öre sm samt två l öre
km präglade för Ulrika Elconora
17 19. Vid undersökningarsom utfördes av Stadsmusccl hösten 194 1 p:\trliffades innanför yu re vallgravsmuren ~Ila mynt, det Uldsta ell halvöre
priiglal för Johan III 1580. Övriga
mynt är fr:\n 1600-talcl utom del
yngsta. 1/6 skilling 1830. SammanSNT 8 · 98

a.

•
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'

Fig. 3. My111 }i-lin södra t•allgraven. Slousbac/.:en. Swrige: a. Gustm• l. Stocklwlm .
J örtug J535-..J7; b. Erik XIV. Rel'lll. J skilling J562; c. Johan III. Stoc/.:holm, 2 iil'l'
J57]; tl. G11SWI' Il Adolf Elbing. lf24 riksdaler 1629: e. Kristina. Giiteh11rg. J iire
J636:f Danmark: Erik at· Pommem J396-1439. Gurre, gms:
g. Hans 148J-15 13. Malmö. ftt·id.

-

lagt har Stads museet all!så tolv mynt
fr5 n Slousbacken. varav sju från
1600-talct.

Stora Borggården

b.

c.

Stora borggården. eller yure borggården som den också kallas. grävdes ut
åren 1922-1 923. Fig. 5. Man hittade då 26 myn t och räknepenningar
spridda i undersökningsonmidel.
Under 1200-talet uppfördes en
ringmur på denna plats. Här fanns
kungens stall. smedjor och bakslllgor. Men det iildsta myntet härifrån
härstammar först från 1300-talcts
mitt. Det Ur en stråtringsbrakteat med
bokstaven E. priiglad för Magnus
Eriksson. De flesta medeltida mynten Ur från 1400-talet och utgörs av
penningar med krönt A och krönt
huvud samt en örtug från Erik av
Pommerns tid och två danska hvider
från Kristian l. Bland fynden märks
också tre riiknepenningar av mässing
fn' n 1500-talets NUrnberg. Se fig. 6.
Åter har vi här et! par föremål av
siirs kilt numis ma tis k! intresse. Vid

el.

s;, llning fann man en tunn kopparplåt
med negmiva avtryc k av Johan Ill:s
halvö re från 1580. Fig. 7. J borggårde ns nordvästra hörn. mellan stenarna i en l 500- talsste nsättnin ~r. hittades n11got som kan vara antingen cu
avslag. en kopia av eller rent~av en
fa lsk Johan lll :s l daler från 1586.
Materialet iir bly. Fig. 8.

Fig. 4. Fyndfrån södm l'llllgrm·<·n.
Slousbacken.
Pmnnynt i koppar. swmoli/.:t j(ir
guldmyntning. tidig! 1500-1111.

Lilla Borggården
Lilla bo rgg:\rde n - de n inre borcc!lr-

den - unde rsöktes arkeologis kl~årcn
1995- 1996 av S10ckholms stadsmuseum. Hiir hiuades fem mynt. varav
tre medeltida me n i fragmentarisk!
skick. De äldsta iir en Stockhohnsörtug för Erik av Pommern från 1400talets början saml en brakteat med
krönt huvud från 1400-talets mitt.

-

e.

f

g.
Sf-118 · 98

Fig . 5. Srora Borggården mor ösrra längm1.
Koppanrick m· .fetm le Pezare efter E. Dahlh<'rghs reckning ca 1670.

20 1

~ (f
a.

b.

c.
d.

('.

g.
Fig. 6. Mynt ji-tin stora hor~:,~ården.
S1·erige: a. :Hagnu.\' Eriksson 1319-63. strå/ringsbraklem med E. b. penning med kriilll humd. Malmt'l· KrH l'//. ca /.110- :
c. pennint~med krönt A. Malmer KrA Yl/o. ca f.J30-70·: d. Eri/.. m· Pomnwm / 396-1439. Smckho/m, iirtug:
e. GusWI' II Adu/f. Siita,fyrk /61-1 : f. Gu.Hm· l/ Adolf. Arhogn.fyrk 16'17:
Tysk/anti: g-h. Niim!Jl'l;!i. räknepenningor m· miissing. 1500-w/.

Norra Liingan
l den norra län gan~ kä llare hiuades
53 mynt vid ~! g rävningarna :\ren
1924-1937.
Bland dessa finns dc två ;i!dsta
mynten - båda från 1100- talct - i
hela s lousområdcl. niimli!!cn cu
danskt och ett norsk mynt. Det danska myntet iir det allra iildsta. Det är
ensidigt och visar en konungabild
med krona och sviird. Myntet hcstiimdcs av Georg Galster i Köpcnh;unn till ca 11 30-tal. Dateringen

Fig. 7. Fyndfrån swm borggärden. Johan /Il. Stocklrolm. Il! öre 1580.
Negmil'l ar1ryck i kopparplåt. Nawrli~ stor/eJ... -1.68 g.

202

Fig. 9. Dt•J iiltlsltl mymet i slousonmidn.f"ndfrannorm liingan.
f>aw1w rl. . ensidigt priiglalmymmt'tl
brijstbild tll' kommg med krona och
.m'inl. m 1/.W. 0.1 1 g .
SNT 8 · 9N

Inför ombyggnaden av Slotls(som nyinvigcr i november
1999 som mu,cct Tre Kronor) :'terupptog Stockholms stadsmuscum
undcrsökningama 1997. Under arbctcb g:\ng i·;.nn man tjorton mynt
och myntliknande fiin.:m~l, dc Ilesta
från 1300-talcts mi tt och senare h iii ft.
Scjig 12.
mu~cum

Fig. 8. Fyi/Ciji·dn stora borggartlrn. Jolw11/ll. Stoc/.:lwlm. J tloh•r 1586 i bly. 37 ..J.I g .

byggde han på ett skattfynd fr:\n
Gr:cse p~ Sja:lland. Sefig. 9. Det norska myntet är en bokstavsb rakteat
med N. en hal vpenning. som troligen
priiglats i idaros. Det väger s~ lite
som 0.0-16 g och det är verkligen fantastiskt att~ detta sköra liliå mynt
bevarats s:\ fint till dra dae:1r. Tidigare bestämdes myntet till S'·erre
Si!!urds!.on 11 77-1202. men numem
dalerns det till sil tidigt som 115011 70. (Se Skaare 1995~ del Il nr 98.)
Fig. 10.

Fig. 10. Fy11d [rim norm lällgtm. Norgl'.
brakrem med bol.:srm·e11 N. Skaare 11r 98.

('{/ 1150·70. 0.0./6 g.

l Hir finn' ock'~ ett ~il ovanligt
fynd i v:\ ra u·:1ktcr som en portugi~i~k
medeltida denar. Den är ~ lage n för
Alfons 111 ( 12-tll- 1279) och v bar ett
kon; med hal vmåne och stjiima i
vinklama och om~kriftcn ALFO 1SUS REX pil ilhidan. P;\ fr:'n~id:lll
svn~ fem i ko~ :.t:illda !.köklar helågda med fem by,antincr. om,krift
PORTUGAL. Fig. Ila.
Dc tlcMa medeltida mynten i norra
Hingan Hr dock~ venska och ut gön; av
brakteater fr:'\ n l JOO- talet samt av
Magnus Erik~'on~ tv:hidiga penningar. 1-100-talet repre~entera~ av
tre mynt pr.iglade för Erik av Pommem. nHmligen en (lrtug fr:\n Stockholm och tv:\ dart\k:l koppa~tcr
linear. Dc~~utom hilladcs en dan'k
hvfCI samt en hal vörtug slagen i Vibtcr:h under ~ l ut e t av 1400-talct. Ett
urval visas ijig. Il .

c.

b.

('.

F i g. Il . Fy11djrån11orm ltl11go11 192./-37. Porlllgal: o . Al[oiiS 111 12.J8-7':1. dt'llllr:
Srt'rige: b . ,\1/afilllt.f Erib.1u11. bmkt<'lll mt•d S. L/. XXX:.Jb./JfJ0-1111:
c. I'IISidigt präglad penniliK IIIC'd J.riimlejm1. U . XX\ '1:8. t'll 1.120-10: d . Stt' ll Sturt•
d.ä. 1./70-97. 1501 -93. l'ii.<tcrci.l. /12 iil'lltfi .'
Dm1111ark: e. Erik m· Pommem 1396-1439. Na·st•·••d.l.opflarsterling ca J../22 .
SNT 8 • 9R

F i~. 12 l _111d Jr111111orr11 lull!!llll \
!.ti lltllt' 1997
S•tri~t': 11 ,\/a~/111 \ f.n/..Ho/1 1319-ll3.
{lt' llllint: ml'd l t•jml/(111' J.rmror och tom.
LL XXI 'Il: J..l , t 11 13./0-54:
/1 . .•tmlrillx .•llral.tt•lllmt•d J.mna. LL
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Viisira Purthuset
Viistra porthu~c t uppfördes under
Gu~tav l och ' enare under Johan Il l
ut~myckade~ det ytterligare. Fig. 13.
År 193o utförde!> hiir arkeoloei~
ka utgr.ivningar. varvid man hitlade
~a mmanlag t 26 mynt. dc äldsta fr~n
1500-talcts ;.lut. Dc flesta mynten
utgjordes av Kristinas kvartsöre n
fr:\n 1600-talet. Gn ortjc fr:\n 1500talcts Frie,land i el\ hal vt exemplar
iir viii det me•t intrcs~anta myntet.
lik-;om den fal;.ka Gu~tav Il Adolf'o l idu~cn fr~n Suceava i nuvarande
Rumiinicn. 1-'ig. /.J.

Lej onbacke n
Aren 1926 oc.:h 1937 gjordes griivni ngar vid slottets norra del. Lejonbacken. Diir ti llvaratogs sammanlagt inte ner iin 'ex mynt. alla fr~n
1500-. 1600- och 1700-talcn. Ett av
dem visa;. i.fi.1/. 15.
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h.

c.

slousfa.~aden . delfl/j 11r kopparstil'l.
m· lViilem Sll'idde 1692.

Fig. 13. l'äsu·a

• •

Fig. 15. Det iildsw mymet från
Lejonbacken.
Danmark: Kristian /l. Malmö. l skilling
!klipping) /518·22.

Sammanfattning
Totalt i hela slottsområdet har 299
mynt och förcm:\1 med numismatisk
anknytning paträffats och som kommit till vår kiinnedom. Det äldsta
myntet Ur det från 1130-talet hittat i
norra llingan och det yngsta är en turkisk fjlirdedcls sekin från 1800-talet.
som hittades pli stora borggården.
Inget av dc äldsta mynten går att hänföra till någon svensk kung. De tidigaste är Magnus Erikssons penningar
från omkring 1300-talets mitt och

Fyndplats
SlonsornrMct
Helgcands·
holmen
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1100-tal

Fi[l. J.l . Fyndfrån l'ii.HI'IIJ>Ortlrllst•t. S1·rri~:t•: a. .lolrun lll .
Swcl.lwlm.f\'rk 15R8: Frir.vland: h. ortjt•. 1500·talt•ts
sltu/ 1600·111/rrs början: c.fal.fk G11stlll'll i\dolf·solidlls pre/g·
lad i Sllt't'/11'11 (RIImänirn).

andra fjlirdcdel. av vilka man funnit
endast tolv exemplar. Elva av des~a
konune r f rån norra längans klil1:1re.
Slikra bestämningar fördelar sig
ungef:ir som framgår av neclan~t:'·
ende tabell.
Som j:imförelse har jag valt myntfynden pa Hclgcandsholmen. ~om j u
också var bebyggt under medeltiden.
Vid grlivningar inför byggandet av
Rik~dagshuset :\ren 1894-1903 på·
trUffadcs 438 mynt och ett fåtal polletter som rcgistrcrab. Av dcs~a var
sjutton från i 500-talet och 309 från
1600-talct. 88 från 1700- och :ltta
från 1800-talet. sexton osäkra. På
Rik plan utfördes arkeologiska undersökningar åren 1978- 1980 av
Riksamikva rieiimbetet och Stock·
holms stadsmuscum gemensamt.
lliir framkom sammanlagt 38 1 mynt.
Som synes Hr de då påträffade medel·
tidsmymcn betydligt ner till antalet
än i slottsområde t. Bland obestämda
penningar kan man nämligen datcr.l
ett trcttiot:1l till 1300· och 1400·
talen. l båda fyndomr.ldcna lir ande·
len 1600-talsmynt störst.
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D-Marken fyller femtio årstarkare än någonsin men snart historia
Av lan Wisehn
ånga tyskar tror på Gud. alla
tyskar tror på Sundesbank
hör man ofta i Tyskland.
D-Marken framstår som Tysklands
Weltrmac/u och S undesbank som
dess generalstab.
Markmyntet lir ett av fransk-tyska
krigets barn. Kriget 1870-71 medförde det segerrika Tysklands enandc till ett tyskt rike. Detta bestod av
25 stater jiitme det från Frankrike erövrade Elsass-Lothringcn. l spetsen
för denna statsbildning stod Preussens kung Wilhelm l som tysk kejsare.
Skapandct av centralbanke n Reicltshank i mars 1875 var en mycket viktig händelse för det nya Tyskland. l
jämförelse med Storbritan nien och
Frankrike hade Tyskland sju helt
olika myntsystem. Visserligen hade
statuterna i de n av Preussen styrda
Zolhwein från 1834 foresprdkat en
standardisering av de tyska valutorna. Men förändringsprocessen fOrdröjdes av konkurrensen mellan dc
främsta av dessa - talcrn i norr (inklusive Pre usse ~1 ) och gulden i söder (inklusive Oste rrike. som inte
var medlem av Zolh·erein). År 187 1
fanns det trettiotre separata sedelutgivande banker inom det Tyska riket. År 1875 fi ck Reichshank en central roll som sedelutgivare. men inte
monopol. Trots detta minskade antalet edelutgivande banker. 1904
fanns det end:ll> t fyra s11dana kvar Sachsen. Bayern. Baden och Wiirttemberg. Märkligt nog betraktades
inte sedlar som giltiga betalningsmedel förrän efter införandet av en
ny banklag 1909. l stlillet baserades
ekonomin på guldm ynt.
Självklart hamnade Reichsbrmk
under hån tryck i samband med första världskriget. Det blev knappas t
bättre efter kriget. De finansiella
svllril!hctcrna växte. allteftersom de
allierndes kadeslåndskrnv stegrades
och den tyska ''a lutan sjönk.~ Flera
konferenser mellan de allierade (bia
i San Remo och Spa 1920. i Paris
192 1) ökte förgäves genomföra en
plan för skadestånds problemets lösning. Fran männen började tröttna
på dc stiindiga bctalningsuppskovcn.
Höslen 1922 kriivde den franske
konseljpresidenten Paincare ''produktiva panter" för nytt moratorium
och skred slutligen - trots Storbri-
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tannicns viigra n att medverka - i januari 1923 till ockupation av Ruh r.
Tyskland proteslerade men hade inte
mycket annat att göra än att finansienl skade lånden med hjälp av sedelpressarna. Dänned ökades innalioncn ytterligare. Sedlar utgavs i
miljon-. miljard- och biljonvalörcr.
Au st11 i spetsen för Reichsba11k under dessa sv1\ra tider måslc ha varit extremt svårt. Bankens president
åren 1908- 23. Rudolf Havc nstein.
avled av en hjlirtattack under det
värsta 1\rct ( 1923).
Vid slutet av 1923 började Tyskland utge Reichsmark (RM). Alla gamla sedlar indrogs. Hjalmar
Schacht blev president för Reichs/Jank 1923-30och ålcril!en 1933-39.
Han ka llades "Hitlers trollkarl" och
han trodde sig kunna kontrollera
Fiihrern. men han uLmanövcrcradcs.
Schacht slutade kriget i ett koncentrationsläger. Del kan vara av intresse att notera att Schacht tillsamman~
med dc andra huvud1\taladc nazisterna under Niirnbergräuegången utsat-
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tes för olika intelligenstester. Ett moment giillde huvudräk ni ng. Schacht
skulle svara p11 fråga n hu r mycket
viixel han skulle ffi om han betaladc två 7- pfennig frimiirkcn med en
halv mark. Förre riksbankschefen
Schacht kunde inte svam p11 fr:\gan !
Han blev frikänd. men knappast av
denna anledninl! .. .
Ä ve n and m v-ärldskril!et var naturligtvis sv1\n för Reicilslwnk. Åren
1939- 45 leddes banken av Wallher
Funk. Han var en god nazist och
fi ck livstidsstrafT under N!i rn bergriittcg:\ngen (han fri sHipples 1957). l
ruinerna efter Nazityskland m1\stc ctl
nyn fungerande samhälle sk:1pas. En
fd rulsiinning ar an ekonomin fungerar. Av de n anlednineen bildade dc
allierade 1948 Bank (leuw·her Liin·
der. Denna bank skulle fun gera i
v:istzoncrna. Den 20 juni 1948 genomförde man en nödviindig valutarcfonn. Förenta Statcrna Hil d11
trycka nya D-Marksedlar viirc.la 2
miljarder dollar. Sedlarna ~keppades
över Atlan ten i 5101':1 lådor för att
seda n distribueras i dc amerikanska.
briniska och franska zonema. Ty~
karna kunde därn1ed lämna en ekonomi ~om mest baserades p~ byte~
ckonomi med cigarcncr och go<haker. Nazitide ns reich~mark var n:i,wn helt värdelösa.
N:ir D - ~ l arke n inrördcs för:indradc~ allt. Priserna blev stabila och
plötsligt fylldes skyllfönstren med
varor. D-Marken "!!av oss en k:in ~
la av all det fanns en framt id". sade
1-tclmut Kohl i en tal i samband med
50-:\rsjubileet (Time. July 6. 199R).
För~t 1958 blev D-Marken konverti bel. D;\ hade emellertid den intcrimiq iska Bank deuHcflt'r Uiluler re-
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dan ersalls av den i juli 1957 bildade
Bundes/umk.
Konrr1d Adenauer gjorde på sin
tid eu misslyckat försök au få den
nya centralhanken förlagd till Köln
för au få mera grepp om den. men
den blev kvar i Frankfurt. där Bank
Dew sclter Länder installerat sig i
Reiclts/)(lllks gamla lilialkomor. l dag
är Frankfurt tveklöst hela Tyskland~
hankmetropoL diir Deutsche Banks.
Commer.t.banks och Dresdencr Banh
skyskrapor tiivlar mot höjden. Bulldeshallk ti.inkcr inte heller nyua till
Berlin. n1ir parlament och regering
gör det. Det har man redan bestämt.
Helst vill man ocks:\ se den blivande EG-centralbanken förlagd dit.
Frankfurt 1ir ju inte bara Goetll'e~ stad
206

utan ocks~ Rothschilds ... Bankens
presiclent heter l-lans Tictmeyer. som
va r l]ot'londc dag leder Bundeshanksfullmiiktige med sina 17 •w.:dlcmmar.
D- Marken iir v1irldcns niist viktigaste reservvaluta efter den :unerikan~ ka dollarn och med en duhhclt
~11 'tor andel som den japan~ka yenen. En sjiilledcl av viiridens valutan.:~e rver h:llb i dag i tyska pengar. Det motsvarar 2S l miljarder DMark, en bra hit över tu~e n miljarder kronor.
L~.!dningc n för Buntleshank t1ink l! r
långsiktigt och försöker göra sig mrtjiinla av marknadens respekt. Ju mer
omviirldcn rasar och kriivcr slinkta
riinwr ju mer kommer /Jullcleslwnk

au sluta sig inom sill skal och fortsiilla göra vad den Ur övertygad om
Hr det enda ri.illa för all hålla priserna
i Tyskland i schack. Ofta kristiseras
/Jund<'shallk för sin högrU ntcpolitik.
men "Bundesbank Hr som vispgri.idde - ju mer man sl:lr desto h:lrdare
blir den".
Två gånger i della århu ndrade har
tyskarna fall sina penningfömliigcnhetcr utplånade :w deflation och hypl!rinllation. Buntarna av vli rdelösa
sedlar med biljonbelopp Hr bilder
som fortfarande lever kvar i mi.inniskors medvetande. Inte undra på
all tyskarna värnar om D-Marke n.
Samtliga bilder i.ir tagna av Jan Eve
Olsson. KMK.
SNTR·'>l!
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År/960 ut!fer Deutsche Bum/eslwnk en ny se'dd.,·crir i mliinma 5. JO. 20, 50. JOO. 500 och /000 mark.
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Numimatiskt
FORUM
Tidningen som tar upp "allt som händer i landet" inom numismatiken
är nu inne på sitt tredje år och läsari ntresset är glädjande stort.
Många handlare- och småannonser i varje nummer
och ofta annonsbilagor med listor från handlare, samlare och fö ren ingar.
Privata småannonser för 5 kronor/ rad.
Och mycket, mycket mer ...
Prenumeration helår 120:- (5 reguljära nummer per år).
Numismatiskt FORUM l Håkan & Jimmys Numismatik HB

Håkan Andersson 040-41 39 36 E-mail bill.bulk@mail.bip.net
Jimmy Häggqvist 0120-1 03 80 E-mail jimqvist@mail.bip.net
Postgiro 306 14-2 Bankgiro 5036-0841
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Matpollett från Karungi
Av Anders Lindhom

Numis matiska objekt från tiden
kring första och andra vä rldskrigen finns det gott om utomlands. De svenska 1-2-5-öringarna
i j ärn skvallrnr om att priset p:i
koppar sköt i höjden under ofärdså ren men inhemska militär- och
ockupationssedlar, nödmynt och
enkla kuponger/polletter är nv förklarliga skälmycket ovanliga. Den
här presenterade matpolletten i
pa pp som mäter 62 x 98 mm har
följand e historia:

o

r 1913 var den norra stambanan nästan
fli rdigbyggd.
Den
nådde inte riktigt ända fram
till Haparanda utan tog slut i
den lilla orten Karungi cirka
25 km därifri\n. Della""faktum
kunde ha varit en jlimvligshistorisk kuriositet om det
inte hade varit för vad som
hän-de på sensommaren
19 1-t. Skollen.i Sarajevo den
28 juni. då Osterrike-Ungems tronföljare Fmnz Ferdinand och hans hustnt SopIlie mördades. hade givi t dubbelmonarkien en anlednit1g all mobilisera mot Serbien. Med löfte om militärt bistånd från Tvskland förklarades ktig den 28 juli 1914. i-\ ven
Ryssland drog samman trupper.
främst för an skydda sina intresst:n
på Balkan. men Tyskland uppfallade
dena som en total mobi liserin!! och
svarade med en kri!!sförklarinl! den
31 juli. l Tysklands-militära st~ateg i
vid ett eventuellt krig ingick det an
slå mot Frankrike först och eftersom
marschen dit gick genom Belgien
och Luxembur!! ökade raskt skamn
av länder som involverades i kriget.
England hade tidigare agerat neu tralt
och försökt medla i kon fl ikten mellan Österrike-Ungern och Serbien
men kunde nu inte bara se pil hur
deras allierade blev angripna. Den 4
augusti förklarade England krig mot
Tyskland. Det första viiridskriget
hade börjat.
l krigets kaotiska inledning uppstod ett enonm transportbehov. MHnniskor som plötsligt befann sig i fi endeland måste sätta si!.! i siikerhct i sitt
hemland och stora s karor deporterades. De normala transportviigama
mellan Ryssland och dc viistallierade

A
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var avsk urna eller otillriicklilw. En
e norm trafi k vitiiO!.! över svenska
järnviigslinjcr upp 1n1 Karungi. ~om
då var slutstation för norra stambanan. Under kri!!cts allra första år fick
dessa transpo~tcr en kolossal inve rkan p~ Karungi. Runt stations<_>_mrådet viixte en viiidig k:,kstad upp.
Andå fanns inte rum atttill!!å för alla
dc tjiinstemiin som behövtles för tralikcn. För jlirnviigcns behov stiilldes
ett antal sovvagnar upp p~ stationsomri\dct som provisoriska bosti.idcr.

8rtalpo/ett
fl{arungi järnvägsstation
för

Tpsk undersåte.
'l:y s Ii a Ii on s u l a l e /.
gm.

811t'11

7./nnnder.

Rum och andnt utrymmen fick man
betala rena fantasipriser för men
efterfrågan var enorm. l barackcma
och s kj~tlen inhystes dc mest skifHulde ve rksamhete r. Vad sligs om
bankkontor för Stoc.:kholms Handelsbank. viixcikontor med skyhar
på 3-4 språk. 2 st hotell. restauranger.
kafccr, mode- och gultlsmedsaft1irc r
samt barberare.
Den 5 augusti 19 14 korn det första
förebude t 1iii vad som senare skulle
vlixa ofantligt. Då bö~jade fl yktingströmmar till och fn' n sto rfurstendömet Finland, som kmss t sett va r en
rysk lytbtat. att passera via Haparanda. Vidarctr:msport fr:\n l-laparanda var dock ett mycket stort problem. B~ttransport er git:k visserligen. bl a via Lule:\ och vidare till
Stockholm. men de t hle\1 ganska
snart osiikcrt att fiirdas l"' Ostersjön.
Den 6 och 7 december minsprlingdes
tre svenska ångare p~ t"inskt vatten
med stora förl uster i miinniskoliv.
Niirmastc jiinwli!!sstation var Karungi diir norra st :~mbanan slutade.
men den 25 kilometer 1:\nga lanclsviigstransportcn till och frftn l-laparanda blev b~dc besviirlig och dyr.
Endast e tt litet mtal bilar fann s till-

giingliga och de hlistfordon som kunde uppbringas fyllde inte ens de enklaste krav p:1 bekvliml ighet. Flyktinuarna fi ck diircmot ofta betala
ockerpriser för tjänster. såsom 6- 1O
kronor för alt föra någ ra kappsäckar
mellan Tome:\ och Haparanda: 40-70
kr/person för skjuts mellan H:~pa
rancla och Karungi. l Karungi kunde
sedan en kopp te med smörgås kosta
en hel krona ...
Under augusti 19 14 befordrades
med insatta extratåg över 2000 personer per dygn. Människo1
striimmen visade in!.!a tecken
1 på au s ina och den 29 augusti
mcddeladt.: dc tyska myndighete rna. an inom den närmaste tiden cirka 20 000 ryssar skulle sändas hem över
Svcri!.!e. Den inträdande hösten nled regn och kyla samt
dåligt viiglag bidrog yucrligare till all göra nyktingtransporterna strapats rika.
De fl esta människorna var
endast iklädda tunna sommarkläder och på intet slilt
utrustade för dessa långa
resor. Viirst utsaua tyc ktes de ryska
llyktingarna vara. de saknade i stor
utstriickning pengar. Eu problem var
ocksil den utilindska valuta som de
resande var utrustade med. Ofta bestod de n av guldm ynt av skiftande
slag. Dc mest hiipnadsviickande kurser kunde förekomma - oftast beroe ndt.: p:\ obekantskap med utllindskt
mynt. Valutaförvirringen föranledde
Riksbanken att den R augusti fast stlilla följande viixelkurser:
l 00 tyska rik!-imark = 80 kronor
l 00 franska francs = 65 kronor
l OU ryska rubel = 150 kronor.
Dc~sa kurser anslogs på nlla offcmliga platser och meddelades i tidningarna.
Från den 19 januari 1915 blev det
litet Hittare att vida retransportera varor fr~n Karungi. Då leddes trafiken
på spår utlagda på Torne iilvs is till
mitt emot liggande Karunki i Finland. Jlirnviigspersonalcn på Karunki
station hade det dären1o1 inte lätt.
Tralikcn övervakades av rysk militär
som med maktspråk försökte driva
på trafiken. All det sak nades vagnar var inget skiil för all mängden
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Lossningsspår 1•id nya hangården i Karungi år 1914. Bilden iir utlånad m· Sn•rixes .liiml' ii}?SIIIIIS<?tllll. Gäl'/e.
Foto Mia Green. Haparanda.

transporterat gods hela tiden borde
öka. Till våren blev isvägen ofarbar
och trafiken fick åte r ledas på landsväg till Haparanda. Bygget av järnvägens fortsäuning till Kaparanda
avancerade dock och i juni 19 15
kunde den tas i bruk provisoriskt.
Ett amal länder fann det naturligt
att upprätta konsulär representation i
Karung i och Haparanda. De offic iella tyska ange lägenheterna sköttes
däremot av kons ulatet i Luleå fram
t iIl mars 1917. J Haparanda f ungerade di sponent Sven Unander som
tysk konsulatagent. Det var i denna
egenskap som Unander signerade
den pollett som tillät en tysk unde rsåte att få ett mål mat i Karungi.
Sven Unandcr var kan ske den
mest bemärkte haparandabon under
dessa år. Denne man hade alltid stora
- åtskilliga hem liga - affärer på
gång. Under 19 16 inleddes t ex en
omfattande utsmuggling av ryska
rubler frän Finland och blev så småningom en jätterush. Rubelmiljonerna strömmade in över gränsen i en
allt st ridare ström. Från den 8 januari
till 12 mars 19 17 omsalles i !·laparanda cirka 5 miljoner rubel enligt
uppgifter lämnade till häradsriitten.
Den verkliga summan var säkerligen ännu större. stockholmsbankirer
öppnade snabbt inköpskontor i Haparanda, t ex Gerelis Viixcikonto r
och bankirfirman Kassman. men det
fanns anonyma ''bankirer" i så gott
som vat:ie hus. Prise t för 100 rubel
SNT 8 · 98

var i början av 1917 i Petrograd 881Ol kronor medan priset i Stockholm
var 112- 117 kronor. Unander deltog
fri skt i dessa alnirer och figu rerar
också i en rättegång. Unander hade
till AB Senno i Stockholm åtag it s ig
att leverera 1.747.572 rubel under
tiden R/ l - 12/3 1917 till ett överenskommet pris av l 03 kronor för JOO
rubel. Det belopp som ve rkligen
leve rerades uppgic k endast till
477.425 rubel.

Överkontrollören K. Jonsson har i
' 'Postens årsbok 1935" beskrivit
Unandcr under l :a världskrigets dagar: ''Han var Haparanclas ojiimförligt mäktigaste och största penning karl på denna tid. Omkring denne
kraftkarl och kännare av såväl !!ränsen som finska och ryska förhållanden rörde s ig en stor del av affärs verksamheten där uppe. Uta n tvivel
höll han ocks<\ i sin kraft iga hand trå-

-

Karungi gamla srmion. Bilden är w ieinad a1· Sn :rigr.,· Jiinn·ägsmuseum . Gäl'ie .
Fo10 Mia Green. Haparmula .
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farna till mänga egendomliga affärer. Av honom inväxlades under dessa år oerhörda belopp ifrån Ryssland
utsmugglade rubelsedlar..,
Chet'Cn för Norrlands försvarsområde H.E. Grafström beskriver
Unander i sin dagbok så hiir: "Han
passade inte i fredstid. men skulle i
krig hava varit en utmärkt armeintendent, orädd. aldrig villrådig,
hänsvnslös. Unander var en typ vida
över'medelmättan. ena dagen var han
millionär, den andra 'lusfattig·. men
han var aldrig slätstruket borgerlig:'
Den muntliga traditionen om Sven
Unaoder är rrk och skiftande. l det
allmänna medvetandet var han den
mäkti!!aste på lokal nivå men kallades också av utomstående för "Haparanda-kungen". Han var mycket förmöoen ocll okonvemionell både i
arrirer och i privatlivet och han fann
alltid på utvägar i trångmål.
l och med att järnviigen blev f.irdi!! linda fram till Haparanda förlorade Karungi sin betydelse. Den
stora bangärden som bestod av r:ils
utlagd direkt på tjälen. blev obrukbar
till våren och llyuades tillsammans
med byggnader och post- och tullkontor till Haparanda.
Fotnot
Sven Unandcr omkom i en

aptil

tlygolycb i
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Diligensbiljetter
och grindslantar

Dc officiella tjiinstctecknen har ofta
medalj- eller pollcttkaraktiir. Numismatiker har oc k ~~ intresserat sig för
detta omnk le ~om ligger i myntsamlandets gränsområden. S:'t samlade
t ex Sven Svensson på tullhrickor
fn' n Stockholm.
Brickan fungerade som synligt
tecken på tjlinstemannens rätl att utöva sitt yrke med myndighet. Det var
viktigt med brickor s~ Hinge annan
form-av legitima! ion saknades.
Niir stOckholmspolisen skulle f:1
ny a brickor l november 1898 gick
Overståthållarclimbetct ut med kungörelser i pres~en om hur dc nya
tecknen så l! ut. Della gjorde man bl a
för all m å1~ga gamla brickor fanns i
oriilla hiindcr. Alla gamla tecken indrogs samtidigt med att dc nya utdel:idcs. Samtlil!a tecken numrerades
i ordninl!sföljd.-Senare. under l 900talct. tog man bort numreringen.
Della som följd av all n~;,nga poliser
blivit anmiilda för övergre pp. Det
ansågs ha varit för Hill all komma åt
enskilda polismiin som burit tecken
med tydliga idcmifikationssiiTror!
Nedan visas dc något nimlinska~

/W

Oet linns många föremål som kan
räknas till den stora familjen av
mynt, sedlar och polletter, men det
ä1· nog osäkert om diligensbiljetter
hör dit. Helt klart är de dock utseendemiissigt nära papperspollet·
terna och de iir ju samtidigt bevis på erlagd avgift. Utformningen
skvallrar om släktska pet. Idag vet
alla hur flyg, tåg och bussbiljetter
ser ut, men det är nog få som sett
en diligensbiljett från 1800-tatet.
T vå sådana finn s emellertid i
Kungl. Myntkabinettets samlingar.
Den första är frän 1830-talet (fig. l)
och gäller för resa mellan Halmstad
och Kungsbacka för "Demoiselle U.
Ström''. l~esan. som startade den 8
september kl. 5 på eftem1iddagen,
kostade 5 riksdaler 32 skilling banko.
Överst på biljetten finns en tre vlig
vinjettbild över en dili g_c~1s dragen av
ett par hästar. Halva blijctten ..består
av "Re glor för Passagerarne . Bl a
st~ r det-att postiljonen ''ej mil mottaga s:l kallade Drickespcnningar".
Den andra b i ljeIlen ii r da1emd 6 mars
1857 (fig. 2). Den har en text som
beriiitar
att det kostade 8 riksdaler riksmynt "för 2ne platser från
Stockhohn till Upsala". Biljetten är
gulmed svan text.
.
Som skjutsviisendet lungerade på
1~00 - talct gick det tillbaka på bestiimmelser -frän 1600-talet och 1734
1\rs gästgivarordning. Gästgivargårdarna var det centrala 1 hela systemet. eftersom det var härifrän skjutsen utgick. l regel låg gästgivarg;,rdarna på mellan_ trekvarts och två
och en kvarts mils avstånd från
varandra. l norra Sverige med sin
glesare bebyg~else kun?e avståndet
ibland gå upp 1111 fem nul.
.
Genomsnittshastigheten för en diligens var inte hög. Så fort som en
u~l i timmen kunde man resa. även
l'/2
om reglerna sa högst en mil
timme. Gick allt som det skulle reste
man l 0- 12 mil på en dag, men fick
man viinta p;' hiistar tog det genast
Wngre tid.
.
..
Skjutspcnningen, eller pnset for
att •'ka skjuts. har växlat under åren.
Skjutslegan fastställdes av. myndtghcterna och var densamma 1hela landet. Utgångspunkten var att kostnaden fö; e1~ mil och en häst skulle
motsva.ra ersiiltnill!!en för elt dagsve rke med en dr:igare. Då får vi

om

Källor
Olof Hederyd: 'Tomedalcns historia III.
Ilaparanda efter 1809"
J.O. Olsson: "1914 IL Sarajevo"
Oscar Olsson: "Historik över Karungi

station"

D

d"" .~

Köp dina julklappar
i Kungl.
0Myntkabinettets ·
butik!
_

.

\

.

Svenska och skandinaviska mynt
och sedlar.
Stor sortering av utländska
jubileurnsmynt, årsset samt småmynt.
Euro-utgåvor, polletter och medaljer.

Prislistor gratis.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Box 4. 761 21 Norrtälje
Tel. 0176-168 26. Fax 0176·168 56
INTERNETAORESS:

http:/fwww.nmh·mynt.a.se/index.htm
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Stockholmspolisens
tjänstetecken 1898
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ocksilen bild av hurdyrt detm:\\te ha
varit för vanl iga männi~kor :111 :\ka
med di Iigen~. En driing m:\Me i teorin
arbeta mer än en dag ror :111 ha r:\d all
:'lka en mil. Det var ännu dyrare i och
runtom ~torstädcma. Först med införandet av tmgb:'ltar och jiimviigar
kund e pri ~et ~li nkas. Sjiilvklart m:\ste
diligenspostiljonen o<.:h passagerarna
ha rnecl sig pengar på resan - fram förallt i mindre sedlar och ~111 :\mynt.
Pil giistgivargårdarna kunde dc siillan
växla större belopp och smilpengarna
var bra all ha som drick:. till ~kjut sarc
(trots all det cl!.entligen inte var till:'ltet att liimna dricks) och :.om grindslantar.
Den :.tore danske förl"att:m.:n l !.C.
Andersen reste IS49 med h H~t och
vagn ge nom Sverige. Bl a ~k ri ve r
han nllc.ot skämtsamt om en tlird i
Hiillregl1:
En hel pas e med·· slcmwr··. det1·il/
säga kopparmym m· ringa l'iirde.
stod framfiir oss. till hmpt•nningur.
till tiggare. till rall;.:o.1~ar l'ller 1'1'111
SNT S • \IS

som lu·lst ..w m öppnade dt uss de
nuinga grindar. 1·ilka stänger lands''iigen . Men ri fick iippna grindama
all dn
sjii/l·a! Rrgnn sköljde ner.

sa

,\aillrli-.:

~wrleJ. .

stud som spiin i hacken: ingen hade
lust all ge s(~ 111 i .1atla111 l'iider.
!III
F mo .l a11 En· Oll.w11. KM K.

Fir:. :!. Fiirmin.d.ad.
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Teckningslärare Werners myntbok
Und er 1800-talet fan ns d et mtlnga
lärda herrar som i olika sammanhang '"upptäck te" Sverige. Som
upplysnin~c ns a r vtagare r este de
till olika delar av Sverige för att
forsk;s om n ora och faums, folklivet i avliigs na sockna r, dialekter
och om historia.

Till denna grupp av forskare får vi
räkna prosten Ugneli i Dalsland.
Gunnar Olof Hyltcn-C.JVallius. Nils
Månsson Mandelgren och Leonhard
Fredrik Riiiif i S;nåland. Frjmst av
dem alla var kanske Anur Hazelius
som ju skapade både Skansen och
ordiska museet. Han hade valspråket ..Kiinn dig ~jelr·. dvs au var och
en skulle veta n:'lgot om sin hembygd
och dess historia.
Vid sidan av dessa niimnda storheter fann s de t lokala forskare som
kanske inte fick nå!!on större ryktbarhet. men som lind:'\ l:imnade efter
sig nyuiga forskningsresultat. En av
dessa är Hilder Werner. Han födde~ i
Örebro 18-t l som son till fanjunkaren Johan Werner och dennes hustru
MarearcHI Schmidt. Eftersom familjen hade en g~1nska god ekonory_1i fick

MYNT

WESTERGOTLAIIOS JORD

........

-·--;-

.llym fimnll i ll'l•sfl'r!liitlmu/.1Jord m·
1/ildt•r lli•nu•r 1879. 8o4t•ll !tur t'll
t•n4dt 411rllm~tml\lug. Tryr4t i litt•JI upp·
lu~:u. Fo111: Juu Ew• 0/s:.mr. KMK

gullands fo rnminnen. Ameckningar
( 1886). Awiql'ariska beriiudser a{
gifna !iii Weslergöllands fornmin nesförening ( 1870-73) och Warn hems klosler och kyrka. 1-11 ( 1878-

81 ). Werner var liven intresserad av
numismatik och författade en bok
med titeln Mym fttmw i IVes/ergöllunds jord ( Lidköping 1879).
Wemers myntbok fdn l X79 är
intressant ur flera synvi nklar. Man
tycker sig niimnligcn kunna ana hur
författaren arbetat. Troligen tiinkle
han först skriva en artikel eller bok
om det d:\ aktuella Varnhcmsfyndet.
Detta fynd. som bes t ~r av 476
vikingatida mynt. p:ltrliffades under
212

.... -. ...
':'~r='=.~-""'•·"'""""- .. "
..,.,_., ................. _ . __

Hilder Werner silldem vid Orebro

läroverk. Därefter hade han en tid
anstUllning som handelsbokhållare
och öppnade 186 1 en diversehandel
i Falköping- Ramen. Intresset låg
emellertid snarare åt konsten. DUrför
var han :\ren 1869-7 1 elev vid Konstakademien. Senare. 1876- 1908. kunde han verka som tecknin!!sliirare vid
Lidköpings liigrc allmiinila läroverk.
Han kallades dock även i fortsiittningen: ..art i ·ten Wemer...
Vid sidan av sin yrkesutövning
och kontniirliga ambitionerdrevs han
av upptlickargHidje rörande Västergötlands iildrc historia. Han skrev
därför llera böcker i ämne t: Wes/er-

--

kiincle till fr1\n Viistergötland. Sarnmanlagt blir det d11 en lista p:\ 72
myntfynd. En del av de~~a lir idag
klinda endast genom Wemer.. arbete.
M~nga fynd lusr hämtats fr1\n den d:\
tillgiingliga litteraturen: Mtinads/Jiadel och Liljegrens Fynd i .vre11.1k jord
( IX30).
Werners förteckning lir gjord 1:\ngt
innan man i allmänhet var intresserade av myntskatters fyndom ~t lhtdig
hcter. Dc flesta myntsamlare under
1870-talet hade snarare blicken koncentrerad till de enskilda mynten och
vad de kunde berätta.
l-lilder Wemers bok rir också intre,sant på grund av fotografiplan~cherna (.t M) i slutet av boken. Fotografiema visar exempel på dc mynt
~om påtf-iffats i Varnhem. Varje fotografi lir uppkli~trat p11 ~tyv kanong.
Uppenbarligen hade man inte möjlighct att p5 planschema infoga nummer vid varje myn t. Dlirfiir har n:\gon
i alla (?) böckema för hand och med
röd t1irg. m51at pli siffror.
Fotografierna i Werners bok Ur
nog dc~första som förekommer i en
~vcrt\k mynt- eller medaljbok. Som
nummer t\å bland sve n~ka numis-

l

.-~-''··---

..,l

,,

":!1.'~',.-:-...., ~

1•11..._,._,

,:; :'..':.';..'::;:.:~·:~::~::.:c:~

....."-•"'"'"""_..,.

. . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . .. , . . . .......

..
.•

'~& ~w.:;r~._;:.~;u':

...,_.....,. ..,.......... ..,, ..
•• •......
..,..,ti ..... .... Old..,

,._'1::::"";"~!!:.::~-.... ..... ~'-''•
t

......... ..,._Ull•• O,.... ...... .

a.t

~

J't• ......

..........,....................
,...........................
.
.........
.
-.-..~

,.,,....,.,~,,~...,

.......... ,n ...,_

.. :~~..!:!~-=-~~-;:.:
.. ,.............
_........._,...,
,. ....... .,,.,.
..,........,
ft n

.__................... ...........
... -.........- .......
--...

'"' .• , ......... ..,............ Oo4 .......
'""""~'

IN • h ...... . . . . . lUll , . ~· ._ _.. .._,

~-

1:11 llflp.•log i \l'auers

bok llll'tl tie fiir.•fll myul}iJtograjiemu i s•·t•II.•J.. lllllllisml/lis4
liueratur. Fmo: .ltm El't· 0/.mm. KMK.

ett lindtriids rötter i klostertrlidg11r·
den vid Vamhems kyrka. Tidpunkten
för fyndct var augusti 1873. Wemcr
ger en levande beskrivning av hur
skatten hittades samt en detaljerad
myntlista. Varnhcmsfyndct beskrivs
p;\ sidorna 1-9. men tydligen kiincle
Werner att !imnct blivit s:\ intressant
att han raskt övergick till all fUrteckna alla andra myntfynd Sllnt han

matiska böcker med fotoillustrationer kommer troligen Carl Sahlins
Besf..rifning och förleckning öjt·1•r

Swra Kopparbergs Bagslags Aklie·
!Jo/ags Mylllkabinell (Falun 1895).

My111jim1w i We.vlcrgiillands jord
iir en mycket sällsynt bok och !Hr
vara sv~ r att införskaffa. Sjiilvklarl iir
myntbt:stiimningama ocks~ för~ld
ra<lc och fyndföncck ningen med 72
Si'T 8 · 9R

Ett hus av mynt
l anslutning till utst;illningcn Summa

på Ku ngl. Myntkabinettet finns ell hus helt byggt av mynt.
Det Ur 26 cm högt. 50 cm långt och
24 cm djupt och bestär av cirka 1200
silver- och kopparmynt. Dc fh:sta
mynten Ur svenska men d;ir finn s
ocksil någ ra från Norge. Danmark
och Polen.
De äldsta myntet :ir en brakteat. en
penning med krönt S från ca 137080. Det yngsta mynten iir 25- och löres mynt från 1909.
Huset har en förebild. niimligcn
Orn;isloftct på Ornäs gård i Tors~ngs
församling i Dalama. Det Ur en medeltida loftbyggnad med två vn ningar som har en Hingsgåcnde svalt.!!ina. Under medeltiden anvUndcs
den -som gäs tstuga i en kringbyggd
stormannagård. Det sligs att de t var
dUr Gustav Vasa gömde sig för danskarna i december 1520 varifrån han

stwmran1111

l filder ll'ema teckningslärare. f o rnfor skare.
forfouare och mmtismatike1:

Repro[01o: Jan Ew Olsson. K.WK.

sedan, niir danskarna var på väg till
g;,rd~:n. varnades av Barbro Stigsdollcr och lyckades rymma.
Huset ansågs liinge vara senmedeltida men har dendrokronologiskt
daterats till 1503/04 -talet. Det är ell
av de st<,tliga~te exemplen på en medeltida byggnadstil i Sverige. Kanske var det diirför som modellbyggaren valt just det hLir huset för sill
bygge.
Vad man sl;h av iir den stora möda som konstruktören lagt ner på sitt
bygge. Det rn<,ste ha tagit !~ng tid all
hygga.
Litteratur:
Lagc:n1vist. LO.: Gustav Eriksson (Vasa)
i Dalarna 1520-25. Minnen. mvter och
·
monumc:m. Stockholm 1993.
Lagcrtlvist. LO.: Svens ka Mym.

Aron Peuersson.
Praoeil'o' KMK

nummer är mycket ofullständig (n[irmare 600 fynd är mera realistiskt.
men så har det också gått 120 är
sedan boken utkom). Totalt bestär
boken av endast 16 sidor och 4 planscher.
I Lidköpings museum förvaras en
stor samling av Werners tecknade
planscher. Dc föreställer huvudsakligen västgötska kyrkor och kyrkoinventarier. gravstenar och jordfunna
föremäel.
Hitder Werner avled i Lidköping
1913.
lan Wisehn

Litteralur
Olsson. B. & Wideen. H .. Werm:r. Hildcr

Josef Yn!!vc. Sw'nskt Konsmiirslexikon,
vol. V. Malmö 1967. s. 624.

Om iisltlrcrl"' Kungl. Mymkahilll'lft•f. KMK 102622.

Prenumerera på .. .
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... en ny numismatisk lidskrift
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Artiklar, annonser och över 2000 objekt till försäljning.
3 - 4 nr/år. Klassiskt material (ej EG·u tgåvor och dyl.) .
Prenumeratio n: t år 80:-, 2 är t 40:- (enklast till postgiro)
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Box 4002, 350 04 Växjö. Tel 0470 -39954. Postg 634 87 92-0
Köper, byter och säljer alla typer av numismatiska objekt. Sam·
lingar köpes eller mottages i kommission. Skriv/ring för information 1 • • • 1övrig t önskas SNT:s låsare en riktigt GOD JULI •••
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Förnämsta medaljpriset till Sverige Joanna B. Troikowicz hedrad
I .oklObcr 1igde den internationella
b1ennala medalj konstutstiillningen
och FIDEMs 26:e kongress rum i
Haag. Om de:.sa och on1 den vackra
katalogen ~kall SNT 5terkomma i
följande nummer.
Redan hrir skall emellenid herUltas. all efter det au kongressen öppnats i den st ~ t l iga Riddersaal från
1300-wlct - dlir drouningen har sin
tron och öppnar den ncdcrllindska
riksdagen - iigdc prisutdelningen
rum. Det var sex olika och först kom

Utm rirkcb cn kom som en fulbtiindig övcrra, kning för den bcliinade.
' om lljiilv va r niirvarandc. ;\ ven fUr
~oti!>förfatla rc n. som ej d..:ltagit i
Juryarbctet.
LLt

FIDEM:s stora pris för biisra medalj
m · en 1111 fe,•mule konstnär. Det gick

r'
'~

till den polskfödda Joanna B. Troikowicz. som tidigt flyttal till Sve rige.
studera t vid Konsthöl!skolan och
sedan liingc iir svensk ~11edborgarc.
Man ~be ropade bl a. au hon p~ e11
förniimligt srill förenat olika material
i sin medalj "Tript ych". Troikowicz
är kiind för SNT:s läs;u·e. som kunnat
llisa om och köpa hennes gjutna
medalj över Anna Johanna Grill.
utgiven av SNF.
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SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

Öppeurder
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar tO.O:> - 14.00
Regering sgatan 6
III 53 Slockl1olm
Tel. 08·41 1 5081
Fax. 08·4 11 52 23

Triptyk "As Time Goes By"
Tre medaljer som symboliserar ett liv
delat för:
Medalj 1: ungdom
Medalj 2: vuxentid
Medalj 3: ålderdom
Som vanlrgt hos mrg är allt baserat på mrtt
eget lrv, men samtidigt tänker jag att mina
upplevelser är exakt samma eller liknande
som för alla andra männrskor.
Dc runda medaljerna symboliserar tre
klockor med siffror l arabiska eller rornersko tecken. Siffrorna har symbolisk Inne·
börd. därför har jag valt just dem. En del av
varje bronsmedalj är gjord i bctong·tcrrazzo. Don geometriska formen symboliserar
till exempel r medalj nr 2 - tyngden som
börda. vi bår genom livet. Framsidan av
medaljen töreställer kvinnan som "tyngd·
lyfwre·.
Det år alltid svår t att översätta musrk
eller skulptur till ord. Jag försökte på enk·
tastc sätt förklara vad jag ville visa 1 min
tri ptyk. Allt hsndlar om känslor. Jag visste
ott det skulle bli on retrospektiv utställning
l Don Haag. därför valde jag 1ema lid. Jog
ör ju l den åldern att j ag kan se på mitt liv.
tillbako och in i framtiden.
Konsten har ju inga granser - Ingen
nationalitet. Den kan hjälpa till att drönrnra. fantisera och uppleva.
Joanrra Troikowicz
Sl\T l!· 9R

Unik Karl XII-medaljong
J0rgen Steen Jensen
60

år

Fredagen den 30/10 firades overinspektf)rens vid Den kgl. Mf,lnt og
Medaillesamling i Köpenhamn, Jorgen Steen Jensen, sextioårsdag (som
inföll den l november 1998). Frän
Kungl. Myntkabinettet hade tre personer, lan Wisehn. Harald Nilsson
samt undertecknad, rest ned med
X2000 för att gratulera. Firandet
skedde vid en ''lil le ufom1ell", men
icke desto mindre med drink och
generöst tilltugg välförsedd, mottagning i Restaurant Nationalmuseet på
Ny Vestergade. Värdar var Den kgl.
M!'lnt- og Medaillesamlingens vänförening -samt Nordisk Nu~Jismati sk
Union.
Restaurangen fylldes snabbt med
folk. Där var danske riksantikvarien
Sten Hvass samt den förre dito. Olaf
Olsen, rökande på sin pipa. Där var
Kolbjorn Skaare fra Oslo som traditionsenligt höll ett trivsamt och personligt tal, Ulla Silvegren frän Lund
och många andra l!ratulanter. Presentema sa~llades högar. blommor.
böcker. vinflaskor. ja 'allt som brukligt är. Men det bästa av allt var nog
fui'då festskriften. Trots allt hemlig'::
hetsmakcri kring denna hade vår
gode Jorgen blivit e n smula misstänksam angående dess eventuella
tillkomst. när han blev ombedd att
skriva sin egen bibliografi! ( Den fyller mänga sidor i boken.)
Festskriften heter Ord med mening och titeln har festföremålet. helt
ovetandes om ändamålet. själv kommit på! :--lågot överraskad och elad
var han över detla. Den med m v~ket
snyggt omslag formgivna boken
överlämnades av Preben Nielsen.
ordförande i Dansk :--lurnismatisk
Forenimr. Den kommer naturligtvis
också så småningom au erbjudas till
försäljning. Boken innehåller inte
mindre än 27 numismatiska titlar i
vitt skilda områden som mynt (f6rstås). medaljer. polletter. skattfynd.
tigganecken. antiken. medellid osv.
Precis som med Jorgen själv. all!
inom numismatikens vida fält be·
handlas!
SNT:s redaktion gratulerar kollegan i Köpenhamn å det vam1aste!
MGL

r
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Under Gustav Il Adol fs regering och
under de niinnsta åren efter hans död
tillverkades en hel del medaljer.
medaljonger och hängen som lir av
guld och emalj. Mindre vanligt blir
det mot slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. D1irför blir man
glatt överraskad när man hillar en
medaljong av guld och emalj på
omslaget till en nederländsk auktionskatalog.
Medaljongen mäter 42 mm i diameter (då ing:\r dock en ft ligranram).
På en kransprydd stenstod ftnns Karl
Xll:s krönta monogram. Där ovanför
syns en stjäma. Bakom stoden finns
eu l:mdskap med berg i bakgrunden.
Overst på ett språkband finn s texten:
Nesciro (sic!) Occa.Hmt (=Den känner inte till någon nedgång - Nordstjärneorderns kiinda devis). Nu är
det sil au det första latinska ordet iir
något annorlunda skrivet. Vanligen
utskrives det Nescil. men på vår medaljong tillfogas bokstaven o. Betydelsen blir då i stiillet: Du skall
inte veta av någon nedgång. Medaljongen lär vara ensidig.
Medaljongen ingick i Jossclin dc
Jongs samling som såldes på Hotcl
Keizerhof i Haag l mars 1897. Auktionsfinnall var- J. H. Coronel, Emmastraat 15 i Haag.

Ebb i kassan i Persien
Myntverket i Telleran tvingades 1898
att inställa sin verksamhet. Följden
blev att de persiska bankema inte
längre hade några pengar i kassan.
Silllationen blev allvarli!!. Det engelska bolag. som den pe~s iska statsbanken var kopp lad till. vägade av
fruktan för det islamiska prästerskapets fanatism inte vidta n11gra mera
omfattande åtgärder. Som substitut
började ryska 20-kopekmynt att cirkulera i marknaden. d11 folket ju
måste ha mynt för den dagliga hanliV
deln.

Rättelse
Nils Lagergren.

om därmed avses foto!trafen vid
Riksantikvarieämbetet o~h historiska museet. som bl a plåtat silmånga
mynt och medaljer. avled inte alb i
k som påståtts i en minnesteckning.
Det var en annan person. född samma år och med samma namn.
Vi beklagar det pinsamma misstaget.
LLt

Medaljong m · guld Ol' il I!IIW/j som
hyllar Karl XII.
Skala J: l. Foto: .lan El'(' OIJson . Kfl1fK.

Sc iil•en omJiagct.

Nu undrar man emellertid vad som
hiinde sedan. Vem köpte medaljongen? Var finns den idag? Antingen var
köparen en privatsamlare eller s:\
gick den till ett museum. Men drygt
hundra <'tr har förflut it sedan viirauktioneo i Haag. Två viiridskrig har
svept över Europa. men kanske liggerden fortfarande i en samling. Den
var dock inte känd av B.E. 1-lildebrand på 1870-talet när han förtecknade alla svenska kungliga medaljer.
/W

Dubbel fara
med svavelsyra
Svavelsyra är som alla ve t starkt
frätande och livsfarligt att förtära.
Självklan skall man inte heller rengöra sina fina mynt med denna syra.
Diirför var det också mycket obetänksamt av en man i Helsingborg
som sl:ingde ut svavelsvra fr11n sin
bostad. Oresunds Postdn berLitHide
om denna händelse i en notis 1\r 1894.
En person som bodde pil $ödergatan i Helsingborg hade rengjort
n11gra gamla mynt med svavelsyra
och gick därefter ut p!\ sin balkong
och utslog dUrefter syran p<'t gatan.
En förbipasserande person lick sin
rock och hatt skadad av syran. Den
som orsakat skadan skyndade genast
att erbjuda ersättning för de skadade
kWderna. och med detta fick saken
bero.
Sensmoralen med denna berättelse
är därför att man inte skall rengöra
sina mynt med svavelsyra!
/ III
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Euromynten
Tyskland
Som våra läsare fått veta har Frankrike börjat prligla sina eurornynt i
maj. När detla kommer ut har viii
också Tyskland kommit igång. J varje fall har man fastställt hur dc skall
se ut.
Som nog de flesta vet skall sedlama- i valörerna 5, l O, 20. 50, l 00.
200 och 500 euro - se li kadana ut i
hela EMU-området men mynten ha
en "nationell'. och en "EG-sida". (Ell
par valörer skall justeras något på
begäran av handikapporganisationer.
men inte på något avgörande säll.)
Det blir tre bronsvalörer (l, 2 och 5
cent), tre i mässingslegering (JO. 20
och 50 cent) sam t två bimctalliskal och 2 euro (i tre skikt). De "nationella" sidorna blir tre - samma för
varje metall - och omgivna av de
tol v EU-stjämorna. Tyskland har bestämt, att hos dem blir det för bronsmynten en kvist med ekblad. för
mässingsmynten Brandenburger Tor
och för de bimetalliska den tyska
förbundsrepublikens hera ldiska öm.
EU-sidan visar respektive EU på
jordklotet. EU-statcrna som en union
och ell EU utan gränser. Dessa sidor har utarbetats av belgiern Luc
Luyckx. verksam vid det- kungliga
myntverket i Bryssel. l tävlingen förekom till en början 36 bidrag.
De nya sedlama och mynten Sälls
i omlopp l januari 2002. Om Sverige
så småningom bestämmer sig för all
delta blir det bråda dagar för Tumba
Bruk/Myntverket. Med normal arbetstid skulle det ta ett par år bara att
prägla upp tillräckligt mänga mynt
för all ku nna ersätta dc k.ronor och
ören som i så fall skall dr.cts in på sex
månader ...
Till sedlarna. deras färg och deras
storlek. skall vi återkomma i ett senare nummer.
LLI

Slut på humbug- i Tyskland
Många är vi som förargat oss över
de sl cummynten (ocJ1 föregångarna. i s k ec uvalörer). De ;i r ju bara
medaljer. Nu förbjuder Tyskland all
handel med sådana. som e rbjuds

under falska förespeglingar som
''Siikra di!.! nu din första EURO...
Ä ven svenska samlare har filll
sådana brev sig tillsända. Köp INTE
skriipet!
LLI

Euron i Nederländerna
Redaktionen har fåll Nederländemas
broschyr om euron. De euro word1
m n ons al/emaal. Här kan man se. all
myntverket i Utrecht kommer all slå
alla åtta valörerna. 1-50 cent med
drottning Beatrix· huvud och de
bimetalliska l och 2 euro med hennes avskurna profil.
Tecknet för Euro blir € och kommer snart att finnas i alla ordbehandlare.
LLI
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Denna he/giska EUI?O / 998får
man ime /iingre sii/ja i 1)·.5kland. i likhetmed alla wulm sudana meda/je1:
Ur Money Trrnd.
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Sju äldre sedlar ogiltiga vid årsskiftet
Den l januari 1999 upph ör sju svenska sedlar att gälla som lagliga betalningsmedel. Sedlarna tillhör med e ll
undantag en äldre sedclserie:
• Den gula 5-kronorssedeln med
porträll av Gustav Vasa
• Den blå 10-kronorssedeln med
portriiii av Gustav VI Adolf
• En blå 10 -kronorssedel som
trycktes 1968 med an ledning av
Riksbankens 300-årsjubileum.
• Den gula 50-kronorssedeln med
porträtt av Gustav lll
• Den ljusblå lOG-kronorssedeln
med ponräll av Gustav Il Adolf
• Den blå 500-kronorssedeln från
sedelserien som började tryckas
på 1980-talet. Sedeln ersalles
1989 av en likadan men med röll
tryck
• Den rosa JOOO-kronorssedeln med
porträtt av Karl XIV Johan

All riksbanken nu drar in ~cdktrna
har flera orsaker. Sedlarna är gamla
och alla känner inte längre igen dem.
Det är viktigt att alla kan skilja en
äkta sedel från en falsk. nfigot som
underlliuas om vi plockar bort iildre
sedlar ur cirkulation. säge r Pe r-Olof
Arcvik. ut redare p5 Riksbankens bctalningsmedelsavdelning.

52 miljoner sedlar
Det rör sig om ett stort antal ~cd lar
som blir ogihiga den l januari. Tota h
finns det c irka 52 miljoner sedlar
ute i cirkulation till ell sammanlagt
viirde av 2.3 miljarder kronor.
Tiorna är fl est till antalet - 27 miljoner- medan l 000-kronorsscdlarna
står för det största viirde t - 1.4 miljarder kronor.
-Vi tror att många sedlar finns i
"madrasser" och bankfack. framförallt hos äldre personer. säger Per-

N U MISMATISK FORSKNING
......~ . ..r.., CoMMENTATIONES DE NUMMIS SAECULORUM IX-XI

3oJ'~~
IN SUECIA REPERTIS. NOVA SERIES.
~'\-,'f'",.c-o l. Kenneth Jonsson, The New Era. The Reformation ofthe
• ~ late Anglo·Saxan Cainage. 1987. Pris: 325:·
2. Inger Hammarberg, Brita Malmer and Torun Zachrisson, By:anlint
CoifiS Found in Sweden. 1989. Pris: 225:·
4. Brita Malmer, The Sigtuna Cainage c. 995 - 1005. 1989. Pris: 225:·
6. Kenneth Jonsson and Brita Malmer (eds.), Sigtuna Popers.
Proeecdings of the Sigruna Symposium on Viking· A ge Cainage
J- 4 June 1989. 1990. Pris: 350:·
7. Gen Hatz, Vera Hatz, Ulrich Zwicker, Noel und Zofia Gale, O/lo·
Adelheid·Pfennige. Untersuchungen zu Miinzen des 10./J J. Jahr
hunderts. 1991. Pris: 225:
9. Brita Malmer, The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995 - 1020.

1997. Pris: 850:·
CoRPus NuMMORUM SAECULORUM IX - XI
QUI IN SUECIA REPERTI SUNT
1.1 Golland
Akebäck · Allingbo
Pris: 150:1.2 Golland
Bäl· Bunle
260:·
1.3 Gotland
Dalhem- Etel hem
300:·
1.4 Gotland
Fardhem- Fröjcl
260:3.1 Sk!ne
Ahus-Gröby
235:3.4 Skåne
Magiarp · Y stad
250:·
8.1 Östergölland Älvestad · Viby
175:·
16.1 Dala ma
Falun· Rättvik
90:STOCKHOL!>i STUDIES IN NUMISMATICS
l. Ivar Leimus, Das Miinzwesen Livlands im J6. Jahrhundert. 1995.
Pris: 200:·
Beslå Ilningar: (OBS 'Pono lilkommer)
NUMISMATISKA FORSKNINGSGRUPPEN

Bollhusgränd lB III 31 Stockholm
Tel: 08 · 674 77 50
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Olof Arcvik. En del sedlar har givetvis förstörts under årens lopp. Den
som har ut gående sedlar kan växla in
dem på p051- e lle r bankkontor före
1\rsskiftet. Aldre sedlar som redan är
ogiltiga kan endast växlas in hos
Riksbanken i Stoekholm. Sedlarna
skickas el:'! som ESS-brev till Sveriges riksbank. Obligations- och kassaenhcten, l 03 37 Stockholm, tillsammans med namn, adress. kontonummer och en redogörelse om varför sedlarna inte har växlats in tidigare. För varje ärende tar Riksbanke n ut en expeditionsavgift.
lnfornlalionsmaterial finns hu vudsakligen på post- och bankkontor
samt p11 Riksbankens hcms ida.
www.riksbank.sc. Temat är '' Bäst
före 0 1 JAN 99".
D
Ur: Riksbanksnyhetcr. Manadsbrev om

penningpolitik l oktober 1998 nr 12.

TONKIN AUKTIONER AB:s
11 :e offentliga

KVALITETSSAMLARAUKTION
SÖNDAG lO JAN UARI 1999
Auktion"' :ig<r rum i lbgd:thlsk:J rumml'l (tc-1. 013· 1296 .\0)
$10rJ llotclkt, Stor-J Turg~1. Unkö1>ing. Fa.~ 013·13 .17 69
Vi>Ooin~ l '"onon:t Inka! kl. ().00· 10.20. Auktionen börjar kl. 10.'10
-150 SVENSKA och l!fl.. M\XT, SEOI.AR. ORll~,\R, MEDAIJF.R
OI'K·IT - 1714, 1777. l!mi ÄdclfOI'$, IR60
!O Kil - l RH. 76. 80, 81, 8S, 89. 90, 99. 01. Ol, 2S
Rlf(SflAU:R - l(oiO. 43. 1713. i(o. 77. 81. 82, 9l
IHOS. !l. l-1. 3.\. ·14. 21lll • 4 Rfl 18S7. 64, 6S. (,(,, 69, i l
8MARK - I(i.S, 4 M- Ho\)6, l CilllOI.I.'l i71S. I6örcki iS64. Sörc 1719
.j IJAI.m! SM !B •I, l Urc !(o26 kl. lip, 2 öre 1\.111662, l öre 164 1
Mån~a "ICkr:l OIl, (;V. c; V
IA • utländsk:!!
Tntah ca 900 utrop.
l'iirs:Ujnln~ l>lancr;ul i W
ljandc ordnin~. ca l;o. 200 utrop1>er timme:
frdn kl. J().JO
Från kl. 13.30
SVENSM MYi\'T
SVENSKA l'lliM;\RKEN o. BltEV
UTI.ÄNilSKA MYNT
lrrt;\;>;OSKA MYi\'T o. llFU:V
SElliAil, OI![)Nt\1!
vYKOilT, SI'IUF.TII)NINGAR
MEilAIJEI!. TElHONKORT
IIÖCKI!R. Nt\L\I;iRKI'"\', OS
SMYCKE:'> - GVW. SII.VEI!
IIOCKI'YBILDiil!, GOU'IlOU.J\R
GUI.Ilt:ll. Sll\'EI!UR
MII.ITARIA, SKIVOil, lliVERSE
+ ÖVIUGT
I.EKSAKI'Il, GLIS, I'OilSLIN
I'AUS till kl. l B O
SAMI.~RT:II.I.IUMR
KONST. IIYltti. FLYGEl.

10.00·17..>0 -7. Xj:tn. 19')') - Visning l \'år bulik TONKIN t\6
l'latcnsgat:m Il , Unkliplng. Tel. Ol.i ·12 ·i l 70, Telefax O13·12 41 79

Kl.

E·mall- Internet lmw.tonkin.se
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Elfenbensnll'daljong tker Georg /al'
England. Drn iir wfcird nagon gong mc/·
lan 17 f.l-'20 . Dellaexemplar iigl m ·
Lon/ Tlwm.ron of Flt•t•t, Toromo.

Charh.•s A,·cr r: 0:1\·id le ;\larchand
1674- 1726 - :'An lngcnious man for
Caning in h ·ur_1 ' '. London 1996. Lund
Humphric' Publi,hcr~ . 112 s.. häf1;1d. rikt
illustrerad med b~de wan -,·ita och fåm·
bilder. ISBN O 85331 686 4.
Tyvärr kommer vi~sa bokanm:ilningar
sent. men förhoppning~vis intt! alltror
sent. Under perioden 7 mar~ till 5 januari
1997 visades nlimligcn i Edinburgh. London och Leeds en utställning sorn hand·
lade om elfenbenssnidaren David le
Marchantl.
Vi svenskar kUnner v;il ;m nars mesttill
den store Jean Cavalicr ,cun var en fransk
hugenott som pfl grund av rcligionsförföl·
jelse nyddc frdn Frankrike (kanske var
han född i Dicppc). Cavalier >kulle >edan
l'öra en ;1mbulerandc tillvaro. Han v:~r i
Tyskland. Danmark ( 1691-93) och i Sverige ( 1694/5-97). Cavalier avled i lspahan
1699 som medlem i Ludvig Fabritius
svenska ambassad till Persien.
Även le M:~rchand hade fransk hakgrund. Han röddes i Dicppc 12 ok tober
1674. Om hans tidigare barndom finn>
inget dokumenterat, men vi vet att han
och h;ms fampj drabb~dcs av ediktet i
NarHes 16!\5. Ave n dc var hugenotter. Det
Hr oklint vart fami ljen le Marchand re~te
16X5. men vi vet att David le Marchand
fanns i Skottl:md J696. ll ~n var d~ 22 5r.
Det Ur frnn denna tidpunkt som han f~r
till>tllnd att öppna en verkstad för clfcnbcnsarb.:tcn i Edinburgh. Villkoret var
att han skulle ta emot lärlinear. J >laden
Edinburgh famb en liten gru-pp hugenotter med en egen kyrka. l den ~kot>ka
huvud~tadcn tillverkar han även en rad
lina ponrätt. Den mest kända är dfcn·
bcnsmcdaljongcn över kung Jakoh Il av
England oc h VII av SJ..ottland.
En beg~vning som D:wid le Marchand
kunde inte stanna i Edinburgh för evigt.
Redan 1700 har han tlyttat till London
(kanske verkad.: han d:ir ~~ tidigt 'utn
1697). Helt klan kornmer Je ~lcrchamh
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/Jnl.tml.\ /agctti/1 Dm·id h• Mardumd /67-1-17'26 a1· Clwrlc.<tln.'r_\'.
Rt'flrofmo: Jan Cl't' Ols.w n. KMK.

int r!ide p~ kon,tn:irssccnc n v:ildigt Higligt
eftersom hans fr:lmstc konkurrent. Jean
Cavalicr. avl idit 1699. l Londun kom Je
March:lllt" i klJntakt med hovet. ade ln
och dc rik:Ne borgarna. Som kunder
f:um.; t ex drottning i\un:r. Georg l. hertigen av ;\lnrlburough. Locke. Newton.
Pepy> och Wrcn.
Bol..cn om le ~lcrch:md :ir ril.. p!l pcr'nnhi,turia och vi>ar pfl ett utm!irkt '!itt
under vilka villkor >0111 en kon~tnHr :trhc·
tar vid hUrjan ~v 1700-talct. S~ t ex f~r vi
Hisa om hur David le Mcrchand gynn:ulc.;
av familjen Rapcr och koppl ingen till
B:mk of England.
lan llliscl/111

BÖCKER KÖPES
OCH SÄLJES!
• Usla på numismatisk
litteratur kan erhållas.
Besöksadress: Tegnergatan 14
Torsdagar kl. 15.00 -18.00

BOK & ANTIK AB
Box 6078. 187 06 Tåby.
08-51012818

studentuppsatser
l en strid ström kommer uppsatser
olika ni våer frän Nurnismntiskn
l'orskningsgruppen. SIUdenterna följer oflast en mall vilket gör all dc
olika uppsatemas myntgrupper får
ungcl1ir samma behandling. Många
har Ugnat sig 111 tyska mynuypcr från
vikingatiden men ibland kommer
linmen som inte iir så vanliga. Tvfl
nya uppsalser presenteras kort nedan.
p~

Mnn·us .Johansson: Islamiska rnynl.
En studi e a,· några sena dynasti ers
m _l' nl funna i svenska. baltiska oc h
ryska skatt fynd. 3 J >idor.
Upp,ar-cn är skriven som p!lbyggnad~
kur> i :ukclogi. En nyllig genorngflng av
tle i>larniska dynasticrna samt matcrialprc~c ntation med analy~fö~ök utgacndc
fr!ln mynt funna i Sverige. p:\ Gotland. i
Baltikum och Rys.,land.
Frederic ElfH~r: Kungen. m~·nten och
folket. En studie av m_l' nl ningcn i det
'ik in~:atida Sigtuna och balansgä ngen
mellan ,·ikt- och penningekonumi. 18
~idor.

1\ lagistcn1ppsats i arkeologi. Eu inl:igg i

tulkningcn av Sigtuna som myntning;on
och nr<.:Jkcma till an kung Olofp:\börj~dc
myntningen där.
cm ll'isflm
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Giacomo Landi: Les mcdaillcs dc J'assu rancc- Uclgiquc. ;-;cdcrland. Lu:\embourg. Barcelona 1997. Grupo Gcncrali
Vitalico Seguros. 182 s.. rikt illusrrcrad.
Den oförrröuliee Giacorno L:mdi har
iin nu en glng utkommil med en ''olym i
sin stora M.:rie över försäkring,mcdaljcr.
Den hiir g~ngen handlar det om medaljer
frlln Belgien. Nederländerna och Luxemburg. Vid för<la anblicken tror man all del
rör ;i!! om en nvuudt,•a :.v en redan tidig:.rc utgi,·cn \oh·m~ Belgien ( 1992). men
här har Landi fyllt p~ med de th·riga ,,.!1
Hinderna mom BE~ELUX.
Uppliiggningen är den samma 'om tidig:lre med ba;,fakta kring varje medalj 'om
ror övrigt är avbildade i fårg. Ty,•iirr håller imc alllid f.irgbildem:1 m~llct. Själv
föredrar jag ofla svan-vita hi ltkr 'om
bänre !uergcr detaljer.
~l an undrar ,·crkligen hur länge Landi
orl.ar med all publicera ~amlliga fOn.!il.ringsmcdaljcr. men del är b:tra all ön,ka
lycka till!
/Il'

:\1orlcn l·:~kc Mur tcnscn: Nord is!-. Scddclpris-Arbuk. Q,lo 1997. 239 '· ISBN
82-91705-03-X.
Säken iir mllng:1 'amlare inuc,":r:I(Jc :w
pri,utvccl..lingcn inom 'ina om~dcn. 'u
finn~ en lx>l.. \tllll hch:mdlar pri,cma tr:'n
mer iin 150 nunli,l..:• oflcntl iga aul..tioncr
under litl-perioden 19\10-19<.16. ll:ir fi nn '
ca 7000 :wl.tion,pri,cr p:\ ~cd lar fr~n
D:mmarl... Norge. Sverige. Finland m.m.

i\'lurtcn Eskc Mortcnscn: Ni'l f-~vll,
Index arene 197 1- 1997. -18 sidor. pris
DK K 75 plu, pono DKK l O. Skriften kan
l..upa.s f~n Grcll><:r~ Forlagsekspedition.
Drejogadc 26 F 501. DK-2100 Köpenhamn 0.
Nu fi nn;. det en nynigl register över innch5llct i Non. k Num i;.matisk Tidskrift NNF-Ny11. Det ;;r ti ll denna tidskrift som
111an skall 1.!~ om man vill veta vad som
h:inder ino~n nor,l: numismatik. Många
framstående for-l..arc finns bland rörfanamamn.:n. Det är intressant an nolcr'.t
dc m~ng_a aniklama '>0111 berör :tmikcn<;
mynt. .-\\'Cil $\crige-~amlaren finner
myckctmatn~1tigt. Det nya registret är c11
::J
gnu ,ökinstrument.

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄU ER
B YTER och Vt\ RDERAR
MYNT och SEDLAR
TI LLI3E11Ö R och LITTERATU R

:\umism:uisk och histOrisk lineratur
finns i

GRATIS LAG ERLISTA
( IIJIJII/11' \(11/1/(li'(JII/f'/ic/1•)

L

LU~D

Klo,tcrgatan 5. 222 22
Tel och fax 0-16- 1-1 -1~ 69

J

Kungl. )J~ntk:tbinenets museibulik
llra priser!
T. ex. Sl·enska freder
ar Llf Sundberg. endast 190 kr!

L

Pollettsamlare!
Smärre Skrifter Nr 7
En ny publikation från Svenska Numismat iska Föreningen har nu kommit från
tryckeriet. Sm ärre Sk ri fter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat·
tad av Magnus Widell. Du har nu möjlighet att köpa den från fören ingen för
endast 1.00 Skr + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett vikti gt bidrag
till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveri ges pallet·
ter än nu ej finns att tillgå.
Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro
15 oo 07 · 3· Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstående adress.
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet.

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN

Kansli: Banergatan 17 nb. 115 22 Stockholm. Telefon : 08·667 55 98. Fax: o8-667 07 71.
E·post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat : Onsd. · torsd. 10.00-13.00.
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December:
New York. Vccchi/M&M/Baldwin
3
Stockholm. S\Cihk:t :-<umi,mati\kJ
5
Föreningen
10-1 2 Mannheim. Kurpt:ilz MUnzhandlung
Bruxcllc>. Eben
12
London. Spink
15
Februari 1999:
London. Vecchi
5
Long Beach, Pomerio
3
24-27 ~iinchen. Hir..ch
l'vlars / 999:
Singapore. Tai ~ei- Baldwin -Gi ll io
4
Bruxellcs. Jean El~cn SA
6
9- 12 Osnabriick. Kiinkcr
Dubai. Baldwin
Il
18-1 9 Stuugart. MUn zcn & Mcd;1i llcn
Deutschland
24-25 Sydncy. Noble

INTERNATIONELLA
AUKTIONER

KÖPER
SALJER
VARDERAR

FORTLÖPANDE INLÄMNING
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER
Du som förut fii11mnt objrkt tiO on:
Kom gärna mtd mu!

Kvalitetsauktioner
två gånger per år

Du som !Jittifu ilrtr liirrrrrat rrJgot:
prövoa oss!
Don• obJtkr bJuds ur ull 'l r vätlruom<pän·

~ AHLSTRÖMS ~
~~MYNTHAN DEL~if!

~

nand(: kundkrcu. som .u mrrn.scud :1,. sl,'a.J

MYNT >Onl frim.,kcn, br<V, hJfrcn, •ykort,
h•ndJkroftcr och •kricbrtv m m.
!ho tun ,u,,.l ,.,, ... ler pl "' tl höpr~ möjliga
pri\cr for Duc nutrri.1l. Dm u ygghc·t .1r .m
vo h., 80-:lrig crf~rcnhcr och finner glJdi< i m
hj.1lp.1 ' ·l r.t lcuntlct ull rn.l.:cinult roult.n.

" "''"'"n O<h >d

GllATIS RÅDGIVNING!

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB

Ring gärna!

Norm1almstorg l. l tr.

Autotypi
Svar till Björn Ouo !lesse och den intresseväckande artikeln om Wallgrens
numismatotypiska pl:m~chverk. S T nr
6 1998: Följande tilllägg kan göra' an·
gående ..verk nr 4 i privat ägo.. och dess
proveniens. När Henryk Bukow~ki lll87
sålde sin boksamling p~ egen auktion nr
35. beskrivs verket enligt f<iljande under
avdelning IV. nr 298:2 a: .. W:1IIgri:n. O.
afbildningar af svenska medaljer i auto·
typi. 13 blad. fol. Aldrig utgifnu. End;1
kända ex ... Pris 20 k r.
Vem som köpte dc cftcrtmkt:1dc bl:t·
den. som d~ var oinbundna. vet jag ej.
Men det kan vara intressant au notera som
en jämförelse au p~ samma auktion beta·
lades en B ren ner 1691 med 50 kronor.

Tag d~ kon13kt med

STOCKHOLMS MYNTKLUBB
Vi träffas var 1-l:e dag
diskutera och ":irdera mynt och ~cdlar
Vi b}1Cr. köper och ~:iljer medlemmar cmcl13n.
l\tynt3uktion och loueri "id \'arjc möte.
f(i r a u

V ä/kommen!
Ordrdrande: Carl-A xel Lindblom

~

08-678 32 17

-..

FAX 08 - 678 19 39

Box 7662 103 9-1 STOCKHOL~I

MYNTKOMPANIET

TEL: 08·10 JO JO FAX: OS-678 77 77

Oirg<r j arlsg»t2n 8, 3 tr

Ulf Nordlinds
Mynthandel AB

t 14

34 STOCK.HOLM

AB
~dbergs Mynthandel
&

1 :stram

l

Aktiesamlaren AB
köper ocb säljer
sedlar. medaljer. ordnar
Gamla aktich rev, :Ud re h:tndlingar m.m.
M)11l.

Ar.;cnalsg:uan 8C, Box 7577

103 91 Slockltolm
Tel: 08 -6 11 01 JO, 611 5!i 20
F:Lx: 08·611 32 95

Sonny St?rrc:sram

Ar Du Myntintrcssc•·nd'!

lok•••• •nliw or.. oss.

Köper - säljer- värderar

Efterlyses

Mynl - Sedlar - Medaljer
Ordnar - Litleralur

5 riksdalersedel,
Skånes Enskilda Bank.
Före år 1866.

Kartavägen 46, Box 5132
102 43 Stockholm
Tel. 08-662 62 61
Fax. 08 -661 62 13

Nils Olof Ymsn
Hjortvägen 12 • 746 35 BAlsta
Tel. 0171-59144

Tel. 1041 75 (trllffa<s3kra,t 08.00-10.00)
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ANSÖKNINGAR
till =

= == =

Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik
om anslag till tryckning, forskning mm.

Anvisningar:
Sven Svenssons Stiftelse för numismatik bildades genom beslut Il juli 1963 av Kungl.
Maj:t om permutation av Sven Svenssons donation 1928 till Svenska Numismatiska
Föreningen.

Stiftelsen har som uppgift att:
l. lämna ekonomiskt bidrag till Kungl Myntkabinettet, särskilt genom inköp av föremål,
2. bidra tillutgivande av numismatiska publikationer samt
3. lämna stöd till forskare och seriösa amatörer på detta område.
Ansökningar om tryckningsbidrag samt rese- och/eller forskningsanslag skall vara utförligt motiverade, helst på särskilt formulär som tillhandahålles av stiftelsen. Denna
sammanträder normalt tre gånger per år, två under första halvåret, en under hösten.
Ansökningar skall vara kansliet tillhanda senast 15 januari, 15 april eller lS september
för att kunna behandlas på något av dessa sammanträden.
Styrelscn vill gärna understryka, att alla ansökningar fTån såväl forskare som seriösa amatörer kommer att ges en objektiv behandling och att donator, Sven Svensson, själv var en
framstående amatör.
Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter

För Kungl. Myn tkabinettet
T.f. museidirektör lAN WJStH N (ordf)
För Kungl. Vitterhets och Antikvitets Akademien
Professor BIRGIT ARRHENJUs
För Svenska Numismatiska Föreningen
Fil mag TORilJORN SUNDQUisT (vice ordf)
Professor KENNETH ) ONSSON
ULF NOIWLII\D (kassaförvaltare)

Suppleanter
l :e antikvarie H ARALD

NILSSON

Professor GöRAN DAHLBÄCK

)ur kand GöRAN vVAHLQVIST

Civ ing KJEll HOLMBERG

Kaus/i: Banergatan 17nb • 115 22 STOCKHOLM • Tel.: 08-667 5598, fax 08-667 0771
Sckrctcrare Brita Åkerren · Surbrunnsgatan 50,5 tr • 113 48 STOCK HOL~1 · Tel.: 08-3207 14 (bost )

Torbjöm Sundquist

SNT 8 ·98
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Prenumerera ~å
Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad!
Du som :tr medlem .i Svenska Numismatiska Föreningen eller till Nordisk
Numismatisk Union ansluten förening
kan prenumerera på denna imressanta,
populärt :11fauade tidskrift

Samfunc.h:t Kungl. Myntkabinenets
Vänner iir en stödförening som
bildades 1948. H.M. Konungen iir
samfundets höge beskyddare. Viin·
föreningen lwr under :iren övcrHim·
nat. m;\nga lina gåvor till museet.

Tidskriften redigeras i Köpenhamn och
utkommer med 8 nummer om året. Den
in neMUer artiklar pli danska, norska od1
svenska, mymsamlarnyu, recensioner
samt auktionslistor från dc danska och
norska föreningarna. (Endast medlem·
mar llll NNU anslutna föreningar kan

Som medlem i s~ mfurldct f5r Du
information om nya utställningar
och inbjuds till vcrnissag~.: av dessa.
Du erhftllcr ocksft fri cntrc till museet. Mcdlcrns;mlalct Hr för niirva·
randc en hundratal. Årsavgiften :ir
150 kronor och du blir l:iuast medkm genont au s:illa in delta belopp på samfundets postgirokonto

mmml anbud.}
Jl(ir 1-åra medlemmar ålar sig SNF au
ordna prcnumeralfoncn. Sät! in 140
kronor p~ vå11 postgiro 150007·3 och
skriv "NNUM'' p~ talongen.

354860-9.

Om Ou vill ha provexemplar,
ring kansilet 08-667 55 98
(onsd ·torsd l 0.00 ·13.1)0} eller skriv lill
Bamirgatllll 17 nb, 115 22 Siockholm.

Bjtlm "f(u·m>· \\~thlhrrg. mrlfiirwult• i Kungl. Myntkahinel/els Viitmer.

"Julafton"
för Krösus?
Kmisos ( Kriisus) mr Ållll,~ m· Lytlim
ca 560 • 5.J7 f Kt:

lla11 ntr 1·11 m· dt• fiirsta
1/1\'lllilt'/"rt/rt/(/.

Hans rikl'dom n1r .tiige~unu.tpl11,lt1 11
("rik stillt 1'11 Krii.w s").
MärkliKIIIII}: /ner rvkrl'l om ltmts

rikedomarkrar i miitmi.,·kors
medt·euuult•fl li111111 idag
Äl'<'ll Rit-Ola (Ja11·Erik Garlmul)
flmdemlle
dt•fla .fakrum.
Ha11 Jdonie diit:flir c• u teck11i11g som
infiirdes i " Appi?lda orlt l'is.vlingar Rit-O/as .lulpuddi11,~ /1.)58".

ii,.,.,.
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HiSI'o!"iO-It FN~Af?AtT<!

MitjoiJÄ.R H~ .:~lÖN$ ( ~. r<I?Oiros).
HAIJ
!-'UR

iN~ .

VAR' .::t:J/1\JIIC,

p.J

(,..-PiEN ~ru F. /CR.

G.t">JTl.i<H>J ~AOE'" VfT
· V-'~<'je FAn.. ·ricuzÄn:ac,T 1'6~ A1T Gt.i

M'<ll<\o'T KtOvtR liAN

oooOt.i<>.
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Jubileumssymposium
med allledning av Samfundet I<zmgl. Myntkabinettets 50-årsjubileum
och Svenska Numisma tislca Föreningens 125-årsjubileum

Mynten idag och imorgon
- en diskussion om utseende och
framtida utgivning med EURO-mynt om två år
Lördagen den 12 december 14.00 - ca 16.00 i Kungl. Myntkabinettets
hörsal Slottsbacken 6, Stockholm. Glöggservering i receptionen från
13.30 och möjlighet till julklappshandel i den fina museibutiken.

Välkomsthälsning
Vänföreningens ordförande Björn Tarras-Wahlberg

Svenska mynt och jubileumsmynt- i historisk och utländsk jämförelse
Fil lic och fd chef för Kung l. Myntkabinettet Lars O Lagerqvist

Mynten och sedlarna i Europa om två år- och aktiviteter i samband med
ett valutabyte
Chefen för Riksbankens betalningsmedelsavdelning Hans Krook

Paneldiskussion: Kan mynten göras vackrare?
Per-Olof Arevik, expert på Riksbankens betalningsmedelsavdelning
Kjell Gustafsson, produktchef för sedlar och mynt, AB Tumba Bruk
Ivar Marklund, chef för Myntverket i Eskilstuna
Ernst Nordin, skulptör
Torbjörn Sundquist, ordfö rande i Svenska Numismatiska Föreningen
Lars O Lagerqvist samt panelordförande Björn Tarras-Wahlberg.

l salen deltar bl. a. Tumba Bruks o rdfö rande advokat Johan Gernandt och VD
Lennart Bergstedt samt informatio nschef Annette Hedman. Dessutom f.d.
myntdire ktör Benkt Ulvfot, re presentanter från konstsidan, konstkritiker,
numismatiker och my ntsam lare.

SNT 8 · 98
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jubileumsprogram för
Svenska
Numismatiska Föreningen
4-6 december 1998

Tillsammans med Kungliga Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum,
högtidlighåller föreningen sitt 125-årsjubileum.
Fredagen den 4 december: ============
15.00
16.oo ·woo

Vernissage. Föreningens jubileumsutställning, "Samlare visar klenoder'', invigs.
Visning av auktionsobjekten inför lördagens Svensson-auktion
i Lovisa Ulrikas bibliotek.
Kungl. Myntkabinettet har under fredagen förlängt öppethållande till 19.00.

Lördagen den 5 december: -============
10.00 ·16.oo Jubileumsutställningen öppen.
12.00 ·15.00 Visning av auktionsobjekten i Lovisa Ulrikas bibliotek.
13.00 Föredrag av Kolbj0rn Skaare i hörsalen.

Ämnet för dagen är: "Omkring en guldskatt från vikingatiden".
Begränsat deltagarantal, max 72 personer.
16.oo Auktion med bl.a. 125 objekt ur Sven Svenssons samlingar.
19.30 Jubileumsmiddag på Myntkrogen. Klädsel: Kavaj.

Söndagen den 6 december: ===========
10.00 ·16.oo
14.30

jubileumsutställningen öppen.
Föredrag av Lars O. Lagerqvist i hörsalen.
Ämnet för dagen är: "Euron och dess föregångare".
Begränsat deltagarantal, max 72 personer.

Samtliga begivenheter kommer att äga rum i Kungl. Myntkabinettets lokaler på slottsbacken 6
i Stockholm. Jubileumsutställningen kommer att kunna beskådas t.o.m. den 15 januari 1999.

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN. Banergatan 17, 115 22 Stockholm
Tel: 08·667 55 98. Fax: 08·667 07 71. Kansliet är bemannat: Onsd.-torsd. 1o.oo·1JOO.
E·post: snf@wineasy.se - Hemsida: http://www.users.wineasy.se/snf/

5VENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN

1873-1998 - 125 år i numismatikens tjänst!

