
När vi ~ngo guldbröllopsmyntet. 

Ull'iixlingen av jubileumstvdkronrm 1907 började i höstrusket 1907 - den var jlem mdnader 
flJrsenad. "Lediglzetskommitteen'' skaffade sig extmfonjänst genom att vti:cla till sig sina tvd 
exemplar och sedan sälja dem till ö1•erkurs längre bak i kön. Reprofoto Kungl M)11tkabinettet. 
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Ett intressant vikingamynt i Örebro Läns 
Museum eller Vad kraxar korpen? 
Av Rolf Alstertun 

I en monter på Örebro Läns Museums 
trevligt ordnade forntidsavdelning är 
ett mycket intressant och sällsynt vi
kingatida silvermynt exponerat. (Fig l) 
Det är en penning slagen i York (vik
ingarnas Jorvik) för en norsk vikinga
kung vid namn Anlaf (Olaf) Gud
fredsson. Denne regerade i Northum
berland åren 939-941. Myntet har 
på åts idan bilden av en korp med ut
bredda vingar och inskriften AN LAF 
CYNVNC (OLAF KONUNG) och 
ingår såsom ett av de allra märkligaste 
föremålen i den så kallade Eketorps
skatten. Denna påträffades år 1955 
under höstplöjning i Eketorp i Eds
bergs socken (nu inom Örebro kom
mun) och är det femte vikingatida 
skattfyndet i Närke. $katten, vars vikt 
uppgårt ill nära 1,2 kilo, består huvud
sakligen av silversmycken och smycke
fragment , men den innehåller även 5 
västerländska silvermynt samt 5 hela 
och 249 bitar av arabiska dirhcmer 
från tiden 743/44 - 953/54. 

Av mynten är den ovan omtalade 
Yorkpenningen viii värd att titta litet 
närmare på. Av de cirka 40.000 engel
ska vikingatida mynt som hittats i vårt 
land tillhör endast någon promille 
800-talet och 900-talets första hälft. 
Först senare kan vi tala om en konti
nuerlig myntimport tack vare de så 
kallade danagälderna. Yorkmyntet i 
Eketorpsskatten är det enda av denna 
typ som hittills påträffats i Sverige. 
För övrigt är högst ett trettiotal exem
plar kända allt som allt. De flesta 
härstammar från fynd på de bri tt iska 
öarna, men två mynt har även hittats i 
Danmark. Ett slutligen har enligt min 
mening en speciellt fantas ieggande 
proveniens. Det påtriiffades år 1883 
under utgrävningar på Forum Roma
num i Rom, inlindat i ett tygstycke 
tillsammans med över 800 andra ang
losaxiska mynt. Skatten hade gömts 
undan omkring år 946, sannolikt av 
någon tämligen välbeställd engelsk 
pilgrim som sedan gått ett okänt öde 
till mötes bland stadens lockelser och 
faror. 

.. Så åter till penningen i mon!ern på 
Orebro Läns Museum (tig 1). Alsidan 
visar alltså bilden av en korp med ut
bredda vingar. Givetvis har vi här att 
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Figl. Penning slagen i Yorkfor OlafGudfredsson. Fyndfrdn Eketorp, NtJrke. Förstorad 
ca 2:1. Foto: ATA. a. åtsidan b. frånsidan. 

Ffg 2. Penning slagen i York omkring år 920. Primt tJgo. rota: ATA. 
Alsidan SCI PETRI MO (något uppltJst stil) i mi rader skilda av 1'11 s1'(Jrd. 
FrrlllSidan Hammare i miufiiltet. FtJrvirmd omskrift. 

göra med Odins korp, och att vingarna 
är utbredda har sin alldeles särskilda 
betydelse. Men mera om detta längre 
fram. För oss nordbor är också in
skriftens ordval av speciellt intresse. 
Man har i titeln använt det nordiska 
ordet CYNYNC (konung) i stället för 
det latinska och annars helt domine
rande REX. Frånsidan har i mittfiil
tct ett litet kors och omskriften 
ADELFERD MINETR. Myntmästa
re är en viss Adelferd som vid Olaf 
Gudfredssons intåg i York omedelbart 
blev anställd av denne. Tidigare hade 
han varit myntmästare hos vikingar
nas främste motståndare, den engel
ske kungen Ethelstan som avlidit tidi
gare samma år. 

Att på ett och samma mynt blanda 
två så motsatta element som den hed
niska korpen och det kristna korset 
kan för oss verka egendomligt, men 
detta fall är ingen isolerad företeelse 
vad beträffar det dåtida York. Vid si
dan av mynt med rent kristna symbo
ler slogs och cirkulerade tex mynt 
med sk:yddshelgonet Sankt Petri namn 
och ett vikingasvärd på ena sidan samt 
Tors hammare på den andra (tig 2). 

Säkerligen bör vi betrakta denna 
blandning av hedniskt och kristet på 
mynten såsom en avspegling av sam
rna förhållande i det dagliga livet. Här 
gjordes av allt att döma inte någon 
större skillnad på kristet och hedniskt 
-det var troligen helt andra och mera 
materialistiska och krassa faktorer 
som räknades i den sjudande handels
och hantverksstaden York. Man har 
beräknat stadens befolkning vid denna 
tid till omkring 30.000 varav många 
danskar och danskättlingar. Därmed 
skulle det vara en av dåtidens största 
handelsstäder i Yiistcuropa och tävla 
med London om rangen av den största 
staden i Britannien. Läget på en land
tunga mellan floden Ouse och en av 
dess bifloder var också strategiskt för
tr'.iffligt och lätt försvarat. Hit kom köp
män från när och fjärran, särsid !t från 
Danmark, och de skatter, tullar och 
avgifter dessa betalade bidrog i hög 
grad till stadens blomstring. Det är 
därför förståeligt att mången vikinga
hövding med vida vyer begärligt sneg
lade mot kungatronen i York. Staden 
var också i nordbornas händer i olika 
omgångar mellan åren 867 och 954, 



då den siste vikingakungen fOrdrevs 
och York slutgiltigt inlemmades i det 
engelska riket. 

En i raden av vikingakungar i York 
var som inledningsvis nämnts åren 
939-941 myntherren till vårt mynt, 
Olaf Gudfredsson. Denne var av norsk
irisk härstamning och född i den av 
norska vikingar grundade staden Dub
lin. Hans fader Gudfred hade år 927 
gjort ett fOrsök att överta kungatronen 
i York efter sin just avlidne broder 
Sihtric Caoch (Sigtrygg den enögde) 
men fOrdrivits av den engelske kungen 
Ethelstan och rvingats återvända hem 
med ofOrränat ärende. Vid Gudfreds 
död år 934 var sonen Ola f hans med
regent i Dublin och övertog efter fa
derns död ensam ledningen. 

Tanken på att återupprätta den ur 
handelsstrategisk synpunkt så bety
delsefuUa Du b lin - York-axeln synes 
ha varit den stora ledstjärnan i Olaf 
Gudfredssons politiska agerande. Det 
var av vital ekonomisk betydelse for 
Dublin och andra irländska handels
centra att fä en stödjepunkt som vette 
mot Europas framsida, något som en 
titt på kartan lätt övertygar oss om. 
Dessa planer skulle emellertid inte 
komma att realiseras förrän efter Eth
elstans död år 939. 

Två år tidigare hade Olaf dock gjort 
ett försök att i koalition med kung Kon
stantin av Skottland och med hjälp av 
de förenade nordborna från Northum
berland, Orkneyöarna och Irland kas
ta den engelske kungen ur sadeln och 
driva honom söderut - ett försök som 
ändade med den förenade vikingahä
rens katastrofala nederlag vid Brunan
burgh år 937. Den anglosaxiska krö
nikan beskriver striden i skakande 
ordalag och omtalar att slagfältet så 
småningom färgades alldeles rött av 
de fallnas blod. I poesi och folkminne 
skulle slaget vid Brunanburgh ihåg
kommas som det dittills blodigaste i 
Englands historia. Krönikan berättar 
att fem unga kungar stupade i striden. 
Ola f Gudfredsson själv lyckades und
komma och fly hem till Dublin med 
en spillra av sin här, men sju av hans 
jarlar blev kvar på slagfältet. Ethel
stans ställning var säkrare än någon
sin. Var Brunanburgh låg vet man nu
mera inte alls. Lokaliseringen är helt 
bortglömd. och längre än till giss
ningar har forskarna ännu inte nått. 
Påpekas bör kanske att vikingar in
gick även i den segrande engelska hä
ren, däribland den isländske kraft
karlen och skalden Egil Skallagrims-

son. 
Men lyckan växlar som bekant. En

dast två år efter sin stora seger vid 
Brunanburgh avled Kung Ethelstan år 
939. Så snart nyheten om hans död 
nådde Dublin såg Olaf Gudfredsson 
sin chans att bemäktiga sig tronen i 
York. Och denna gång lyckades han, 
delvis beroende på interna stridighe
ter bland engelsmännen efter Ethel
stans död. 

Olaf Gudfredssons två år vid mak
ten i Northumbcrland var militärt 
mycket framgångsrika. Engelsmännen 
tr'.ingdes söderut, och år 940 tvinga
des kung Et helstans bror och efterträ
dare Edmund till ett förödmjukande 
fördrag som gav Olaf de så kallade 
"Five Boroughs;· de fem befästa stä
demu Derby, Leicester, Lincoln, Not
tinghum och Stamford. Därmed be
härskade Olaf i praktiken mellersta 
England. Med ryggen sålunda säkrad 
vände han nu blickarna norrut mot det 
skotska låglandet, men hans plötsliga 
död år 941 omintetgjorde det planera
de invasionsförsöket. Ingen fanns som 
på allvar kunde ax.la Olaf Gudfreds
sons fall na mantel , och inom tre år 
var sagan a.ll för det norsk-iriska väl
det i York. Att denna utveckling kan
ske inte var helt ovälkommen ens för 
den danska befolkningen antyder en 
samtida engelsk källa som påstår, att 
kung Edmund vid sin återkomst häl
sades som en befriare. Utan tvekan 
hade de fredliga näringarna blivit li
dande under den krigiska Dublindy
nastins oroliga tid vid makten. 

Låt oss så till sist dröja litet vid åt
sidans intressanta korpbild. Det är 
utan tvivel Odins tagel vi här har att 
göra med-eller kanske snarare Odin 
själv, valplatsens och stridslyckans 
gud. Han kallades ibland med en om
skrivning Hrafnagud eller Korpgud. 
Enligt myten hade han ju också två 
korpar. Hugin och Munin, som stän
diga följeslagare och kunskapare. En 
annan benämning på Odin var Gen
gångardrotten. de dödas gud, och han 
förknippades med den asätande kor
pen som så regelbundet infann sig på 
krigsskådeplatsen. I den fornnordiska 
föreställningsvärlden var korpen kam
pens och stridens fågel som släckte 
sin törst med de fallnas blod. DärfOr 
tog man varsel av korpen f6re striden, 
och genom att avbilda en korp på sitt 
stridsban~r ville man tillförsäkra sig 
krigslycka. Av detta korpbaner trodde 
man sig kunna utläsa hur striden skul
le utfalla. Slokade det så att korpen 

hängde med huvud och vingar skulle 
det bli nederlag. Om korpen däremot 
reste sitt huvud och flaxade med ving
arna vädrade den seger. 

Några sådana korpbaner blev myc
ket berömda, främst bland dem Rag
nar Lodbroks " Landöda;· som enligt 
traditionen hade vävts av bans döttrar. 
Den anglosaxiska krönikan tör år 878 
berättar om just detta baner. Ubbe, en 
av Ragnar Lodbroks söner, hade detta 
år kommit till Devon med 23 skepp 
men i strid stupat tillsammans med 
840 av sina män. Vid detta tillfälle 
erövrade engelsmännen enligt kröni
kan vikingamas baner, "som de kal
lade Korpen:' Rörande Korpens för
måga att varsla om stridsutgången sä
ger en annan engelsk krönika, att den 
flaxade med vingarna före en seger 
och slokade med dem före ett neder
lag. Krönikan tillägger: "Och detta 
har ofta bevisats:• Det torde sålunda 
inte vara någon tillfållighet att korpen 
på Olaf Gudfredssons mynt är avbil
dade med litbredda vingar - men så 
blev ju Olaf ock..~å militärt mycket 
framgångsrik. 

Ett annat korpbaner kallades "Ra
ven-land-eyde" och hängde länge i 
Mariakyrkan(!) i York. Det hade till
hört jarlen Sigurd Digre av Northum
berland och fanns kvar i många år ef
ter dennes död. 

Ännu ett korpbaner figurerade isla
get vid Ashingdon år 1016, då två ri
valer med anspråk på den engelska 
tronen möttes i en avgörande drabb
ning. De båda tronpretendenterna var 
den nyligen avlidne engelske kungen 
Ethelred il:s son Edmund Järnsida 
och den danske kungasonen Knut, 
Sven Tveskäggs son. Knut hade vid 
faderns plötsliga död år 1014 av vi
kingaflottan utropats till dennes efter
trädare på den engelska tronen men 
kort därefter fördrivit~ ur landet. Före 
striden lär Knuts överbefålhavare Tor
kel Höge ha ropat till sina män: "Tit
ta på korpen, karlar! Så ivrig den är! 
Så med oss är det ingen nöd, om vi 
bara kämpar som män!" Danskarna 
segrade också i korpens tecken. 

I folkmedvetandet har korpen be
hållit sin plats genom århundradena. 
Av allmogen i vissa delar av vårt land 
betrak-tades den ännu för inte så länge 
sedan som helig, och att ofreda eller 
döda en korp ansågs bringa olycka. 
Korpen var fortfarande Odins tagel 
men räknades redan tidigt under me
deltiden till Djävulens anhang. Genom 
de kristna prästernas envetna propa-
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ganda mot allt hedniskt hade Odin och 
Hin håle blivit synonyma begrepp. 
Tron att korpen tillhörde Den onde 
var för övrigt allmän i hela Europa. 

Tron på korpen som orakeldjur har 
överlevt långt in i våra dagar. Flög 
korpen skrikande över bondens hus
tak skulle någon på gården dö. Också 
denna uppfann i ng var utbredd i så gon 
som hela Europa. Men korpen varsla
de inte bara om död utan överhuvudta
get om alla slags olyckor. Hörs korpen 
ropa över gården, är någon olycka för 
handen (Närke). Vem har förresten 
inte åtminstone vid något tilliiiile själv 
blivit kallad eller använt uttrycket 
"kraxande olyckskorp!?" 

Korpen är som vi sett en tagel med 
mäktiga förbindelser och ett djur, som 
det inte är tillrådligt att stöta sig med. 
Den 20 maj 1975 gjorde sig dock Post
verket skyldigt till en allvarlig kränk
ning. Denna dag gav man nämligen 
ut ett förstadagsbrev med en stäm
pel, som avbildade Olaf Gudfreds
sons Yorkmynt med korpen på (tig 3). 
Och så långt är allt gott och väl. På 
stämpeln står det emellertid att det är 
en tjädertupp, och denna förolämp
ning att förv'.ixla Odins korp med en 
hönstagel ingav länge författaren de 
djupaste farhågor. Postverket tycks ju 
dock gå lysande, så även en olycks
korp kan tydligen vara ute i ogjort 
väder. 
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IIMIN~U1111 
Medaljer från Australien 
Australien har under jubileumsåret 
1988 blivit mer och mer väJbekant för 
den svenska publiken. Ett område, 
medaljkonsten, har dock inte varit 
känt utanför specialisternas trånga 
krets. Denna konstform fann sin väg 
från Europa till Australien i samband 
med världskrigen. Liksom i Nord
amerika har konstmedaljen införts till 
Australien av europeiska skulptörer 

på flykt undan förtryck och orättvisor. 
Den särform som medaljen har i Au
stralien är i åtminstone ett avseende 
avvikande från den europeiska. Den 
australiensiska medaljen förenar ofta 
konstmedaljens bästa egenskaper med 
en social funktion. Utställningen ger 
goda exempel på detta dubbla bud
skap. 

Medaljkonsten i Australien är starkt 
förknippad med Andor och Michael 
Meszåros, far och son. 

Andor Meszåros (1900 - 1972) var 
född i Budapest och utbildad till bygg
nadsingenjör i Wien. Hans tidigt 
väckta intresse för skulptur utveckla
des under studier i Paris under 1920-
talet på Academie Julian. där han var 
elev till bl a Csaky och efter sin hem
komst till Budapest till den välkände, 
ungerske skulptören och medaljkonst
nären Ede Telcs. Andor Meszttros för
enade olika verksamheter under 1930-
talet, fr'Jmst arkitektsysslor, med egen 
konstnärlig verksamhet. .. 

Den tyska ockupationen av Osterri
ke 1939 ledde till att Andor Meszåros 
emigrerade till Australien, där den 
samtida sk-ulpturen befann sig i ett be
drövligt tillstånd. Hans intresse inrik
tades därför på skulptur och ett ökan
de antal uppdrag, bl a Georg V: s staty 
för sjukhuset i Sydney (1947), gav ho
nom ett anseende under 1950-talet 
som en etablerad skulptör och hans 
medalj till 1956 års Olympiska Spel i 
Melbourne gjorde honom känd även 
som medaljkonstnär. Andor M~ros 
tog avstånd såväl från sina samtida 
konstnärskammt.ers extrema moder
nism, som den romantiska naturalism 
som kännetecknade hans lämres Ede 
Telcs' konst. Han sökte en personlig 
mening i de konstnärliga uttrycken ge
nom enkla, ofta abstrakta former, vil
ket han karaktäriserade med orden 
"ny realism", dock utan samband med 
den konstriktning som sedermera be
tecknats med samma term. Hans rikt
linje var, som han uttryckte det : "att 
ingjuta i den samtida abstrakta stilen 
en ny mening genom att använda sig 
av huvudsakligen figurativa arbe
ten ... en form som redan är naturtro
gen, representativ, med ett formspråk 
som fortfarande är syntetiskt- ab
strakt." 

Medaljerna utgjorde en viktig del 
av Andor Meszaros' konstnärliga pro
duktion. Under åren producerade han 
omkr l 000 medaljer, som gav honom 
internationellt anseende. Han upp
skattade den begränsning som medal-



Hans Furuhagen invigningsra/tu i Kungl Mymkabinettets medaljsal. Bakom honom museidirektör I.Agerqvist, till •Vinster am denne lll· 
srällningsansvarige 7åmas Sarktfny samt en representant for Australiens ambassad. Foto (liksom foljande): Gunnel Jansson, Rat/ 

Medaljforteckning och medaljer studeras framfor ' pymmidmomrama ': som ursprung
ligen till~·erkades till FIDEM-wsttJI/ningen 1985. 

jens form utgör och jämförde fårhål
landet mellan medalj och skulptur 
med förhållandet mellan sannett och 
poesi. 

Michael Meszaros (1945-) är född 

i Melbourne. Liksom sin far har han 
studerat till arkitekt, men det är skulp
turen och medaljen som dominerar 
hans verksamhet. Han utbildades un
der sin fars överinseende och gjorde 

sitt fOrsta bidrag till en internationell 
medaljutställning 1961. Under sina 
fårsta yrkesverksamma år samarbeta
de han med sin far. Efter att han full
bordat sina studier i arkitektur vid 
Melbourne's universitet 1968, erhöll 
han Churchill-stipendiet som möj
liggjorde får honom att under en tid 
arbeta vid myntverket i Rom under 
Francesco Giannones ledning. Sedan 
dess har han producerat ett stort antal 
medaljer, både präglade och gjutna, 
bland de senaste ett antal , som han 
gjorde på uppdrag med anledning av 
Australiens 200-årsjubileum. Micha
el Meszaros är nu den mest framstå
ende medaljkonstnären i Australien. 
Hans inställning till denna konstart 
kan sammanfattas i följande ord: 
"Medaljen är kanske den mest kon
centrerade formen av konst. Oavsett 
om medaljen utfOrs på uppdrag eller 
på eget initiativ, måste varje ämne 
nedbrytas till sina grundelement både 
i filosofisk och konstnärlig mening". 

Utställningen öppnades den 30 sep
tember av ledamoten av Riksantikva
rieämbetet och Statens historiska mu
seers' verksstyrelse, fil dr Hans Furu-

247 



hagen, som därvid yttrade fOijande: 
"Myntkabinettet är ell av Sveriges 

äldsta museer. Trots alla sina pengar 
är det också eu av landets fattigaste. 
Det är en av paradoxerna med Mynt
kabinett.et. Det är paradoxalt nog ock
så så, att detta fattiga museum är ett av 
de mest åtråvärda. Därför måste 
Myntkabinettet ständigt forbättra sitt 
stöldvärn med raffinerade säkerhets
anordningar, som man egentligen inte 
kan betala med sina pengar. 

Men den kanske största paradoxen 
är att detta museum och dess beund
ransvärda personal ändock envisas 
med att varje år återkomma med nya 
utställningar, som vittnar om en aldrig 
sinande kunskap och fantasi. 

Men även i skymningens vemod 
finns ett hopp om gryningens ljus. Vid 
horisonten kan vi ana konturerna av 
ett ekonomi-museum med Myntkabi
nettet som självklar bas. Även detta 
kan synas vara en paradox , i en tid då 
själva penningen tycks vara en histo
risk relikt, och då de Ilesta penning
transaktioner sker genom datorernas 
överföringar av siffror mellan olika 
konton, utanfOr den enskildes kon
troll. Men om Myntkabinettet vill 
vara eu museum i tiden, är det enligt 
min mening en utveckling åt r'till håll. 
Men - och detta är ett viktigt men -
en utveckling av Myntkabineuet till 
ett Ekonomins Museum far inte bort
skymma det faktum att detta Sveriges 
numismatiska centrum också är eu 
konstmuseum, med mynt- och me
daljkonsten som sin andrd ansvars
område. Mynt- och medaljkonsten är 
verkligen en särpräglad konstart -
om uttrycket tillåts. Ett f.ilt där skulp
törer och gravörer har mötts i ständigt 
nya forsök att lösa cirkelns kvadratur. 
l tvåtusenfemhundra år har världens 
konstnärer antagit utmaningen: att 
fylla den runda ytan med en bild som 
är adekvat, konkret och pregnant, och 
som trots sin litenhet måste ge plats 
för ett budskap, eu budskap som där
för måste uttryckas med symboler, 
dessa bildspråkets egna fOrkortn ingar. 

Den utställning som Myntkabinet
tet öppnar idag, bär verkligen syn fOr 
sägen. Den vill på sitt anspråkslösa 
sätt ansluta till Australiens jubileums
år. Austral ien är en ung nation, dess 
kultur- och konstliv har formats av 
kolonialmakten och av de europeiska 
invandrarna, som kornmit från många 
länder. Det är europeiska konstnärer 
på tlykt undan fOrtrycket i hemlandet, 
som skapat den australiska medalj-
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''Hair' · 1972 av Michael Meszaros. Gjuten i brons. 1/3 mm diameter. Foto G. Hildebrand, 
Ra/1. 

konsten, främst den ungerska konst
närsfamiljen Meszaros. Det är ett ur
val av Andor och Michael Meszaros' 
arbeten som nu visas fram av Myntka
bineuet, som därmed också demon
stremr sin omfattande, internationella 
verksamhet. 

Just Michael Meszaros har formu
lerat den kanske bästa beskrivningen 
av mynt- och medaljkonsten : 'Medal
jen är kanske den mest koncentrerade 
formen av konst'. 

Med dessa ord och med en önskan 
om en lycklig framtid fOr Myntkabi
nettet fOrklarar jag denna utställning 
invigd." 

Utställningen kommer att förlängas 
in i december. Härintill några bilder 
från invigningen. 

Tamas Sark/my 

BLI MEDLEM l SNF -
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGs
BLANKETT 

TEL 08-667 55 98 
tisd -fred 10-13. 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: 

Ingång Narvavägen 
(hörnet Llnnågatan) 2 tr, Stockholm 

Tillfälliga utstllllningar: 
"Ur dolda gömmor" 

förlängd till årets slut. 
"Medaljer från Australien" 

"Antika mynt med andra ögon" 
visas under febr. på Ullinge 

Värdshus, Eksjö. 
Ring i övrigt telefon 08 • 783 94 00 

för programlnformatlon. 

Museet: 
T~dag-söndag 11-16 

Måndag stängt 
Besökstid: tisdag 13-16 

Ingång Narvavägen 
Besöksadress 

(efter överenskommelse om tid 
per telefon): Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08· 783 94 00 



Amiralen Sundevalls 
gåva till läroverket i 
Nyköping 
Under 1800-talet fanns det många 
läroverkssamlingar som innehöll av
sevärda mängder mynt och medaljer. 
Tillsammans med de övriga föremål
en i läroverkens ägo utgjorde dessa 
samlingar föregångarna till läns- och 
stadsmuseerna. Deras roll i de svens
ka museernas framväxt och historia 
har knappast ordentligt utretts. Ett 
flertal läroverk lät med tiden utge 
tryckta förteckningar över sina mynt
samlingar, t ex Härnösand, Jönkö
ping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, 
Nyköping och Strängnäs. I förorden 
finns ofta uppgifter kring tillkomsten 
av myntsamlingen, myntfynd samt 
något om de personer som med g~vor 
bidragit till att utöka läroverkets htsto
riska samlingar. Här presenteras en av 
de som skänkt mynt till Högre allmän
na läroverket i Nyköping. 

I läroverkets årsredogörelse för 
1860-61 omtalas bl a att läroverket då 
ägde 160 europeiska, 2 amerikanska 
och 4 asiatiska mynt från tiden efter år 
1500 (de flesta av dessa kom ur 
Strängnäs läroverks duplettsamling). 
Förutom dessa mynt fanns där ett 
hundratal , mest antika mynt, som er
hållits som gåva av konteramiralen i 
preussisk tjänst Henrik Ludvig ~un
devall. Denne fOddes 1814 på Hage
stad i Skåne. Efter avlagd sjöofficers
examen i Karlskrona 1835 tjänstegjor
de han som matros på olika handels
fartyg. En tid var han underofficer på 
ett amerikanskt örlogsfartyg. Sunde
vall återvände till svensk tjänst 1840 
och kom bl a att delta i den s k Oxe
hufvudska expeditionen till Buenos 
Aires. Därefter var han en tid chef på 
postjakten mellan Ystad och Stral
sund · 1845-47 var han i engelsk ör
logst]änst ; 1847 premiärlöjtnant vid 
svenska fl ottan och 1852 inträdde han 
i preussisk tjänst som korvettkapten. I 
den preussiska flottan kom han att 
medverka i utbildningen av den nyda
nade sjömanskåren - resultatet av 
denna utbildning fick världen senare 
skåda under 1900-talets två världs
krig. För Sundevall gick karriären ~u 
snabbt och 1863 utnämndes han ull 
konteramiral. Samma år tog han av
sked från den preussiska tjänsten och 
återvände till Sverige. Amiral Sunde
vall avled i Karlskrona 1884. 

Henrik u1d1ig Sundemil som preussisk ami ro/. Foro Kungliga Biblioreker. 

Hade denne äventyrlige man tid att 
samla mynt? Svar på den frågan finns 
knappast. Vi vet ingenting om Sunde
valls numismatiska intressen, men 
troligen kände han ändå_ fOr antika 
mynt. Annars skulle han mte ha kopt 
dem. Det är även oklart varför han 
skänkte sina mynt till just Nyköpings 
läroverk. 

Utgångspunkten till denna notis är 
K G Grandinsons artikel Nyköpings 
högre al/miinna mynt- och medalj
samling. Högre Allmänna Läro~~r~et 
i Nyköping 1922- 1923, Nykopmg 
1923. 

K G Grandinson var 1892- 1903 
sekreterare i Närkes Fornminnesföre
ning och 1902- 1914 rektor vid Nykö
pings högre allmänna läroverk. 

lem Wi s e lm 

BEGÄR FÖRTECKNING 
ÖVER LITTERATUR TILL SAW 

HOS SNFI 
SKRIV eller RING 08-667 55 98 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgiv samlarområde j 

Lostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel 046 - 14 43 69 
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Svenska utmärkelsetecken (l) 
Av Leif Påhlsson 

Såsom angavs i min artikel "Svenska 
officiella bclöningsmedaljer" i SNT 
nr 111987 var avsikten att i den planera
de handboken Europas ordnar i ftirg 
komplettera dr E. E . Areens material 
i 1938 års handbok, även med ett urval 
"halvofficiella" medaljer (motsv.). 
Materialet kommer i stället att publi
ceras i en artikelserie, dock ej regel
bundet, i Svensk Numismatisk Tid
skrift med början i detta nummer. 

Kungliga minnestecken 
Utöver nedan beskrivna ha även före
kommit Minnestecknet till kronprins 
Gustaf Adolphsfaddrar(l778) och Ko
nung Oscar ll:s jubileumsminnestec
ken (1897), Kronprins Gustafs och 
Kronprinsessan Victorias silverbröl
lopsmedalj (1906) och Konung Oscar 
IJ:s och Drarming Sophias guldbröl
lopsminnestecken (1907). 

Konung Gustaf V:s 70-årsjubilc
umsminncsteckcn, GV:sJmt, instif
tades i hovprotokoll 25 maj 1928 till 
konungens sjuttioårsdag 16 juni 1928 
och har formen av en oval, under fod
rad, kunglig krona av gustavskronans 
typ. Mittpartiet är av ljusblå emalj 
med konungens spegelmonogram av 
guld, det hela omgivet av en vitemal
jerad rand, på vilken läses i guldboks
täver 1858 16 JUNI 1928 . UtanfOr denna 
rand finnes en smal, blåemaljerdd list 
och utanför denna igen en bred för
gylld kant. Frånsidan är slät. Dimen
sionerna äro 36X30 mm. Tecknet bä
res i Serafimerordens ljusblå band. 

Minnestecknet utdelades i ett antal 
av ca 950 till samma kategorier som dc 
båda följande samt f6r insatser för 
1928 års jubileumsinsamling (• till 
kräftsjukdomarnas bekämpande inom 
Sverige samt till befrämjande av det 
vetenskapliga studiet av dessa sjukdo
mar-). 

Konung Gustaf V:s 90-årsjubile
ums minnestccken, GV:sJmtll , in
stiftades i hovprotokoll 21 maj 1948 
till konungens nittioårsdag 16 juni 
1948. Det är utfört av förgyllt silver i 
genombrutet arbete och visar konun
gens spegelmonogram i blankt arbete 
omgivet av en starkt stiliserad, oval , 
mattförgylld palmkrans under en del
vis blank-, delvis mattförgylld ofod-
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Gustaf V.·s jubileumsminnestecken /928, 
buret av dam (roseu). Livrustkammaren, 
foto G.S. 

Guswf V:s jubileumsminnestecken 1948. 
Limmkammaren,foto G.S. 

rdd gustavskrona. På kronringens 
frånsida står dateringen 1858 1616 1948. 

Tecknet. vars dimensioner äro 50x30 
mm, bäres i Serafimerordens ljusblå 
band. 

THÖRNSTRÖMS 
MYNT & SEDLAR AB 

• Vi säljer bra svenska 
och utländska mynt 
till humana priser. 

• Guldmynt för 
investering. 

• Vi byter in 80 o/o 
silvermynt mot 
samlarmynt 
- högt inbytespris. 

• Inlämningen till 
vårens myntauktion 
har börjat - ring för 
information 

DROTTNINGGATAN48 
582 27 LINKÖPING 
TEL. 013·13 54 65 

Minnestecknet utdelades i ett antal 
av c:a 800 till den kungliga familjens 
medlemmar, hovstaterna m fl samt till 
dem, som gjort en berömvärd insats 
för 1948 års jubileumsinsamling (»till 
främjande av den svenska ungdomens 
frivilliga ideella verksamhet»). 

Konung Gustaf VI Adolfs minnes
medalj, GVIA:sMM (officiellt 
GVlAMm), instiftades av H. M. Ko
mmgen i hovprotokoll 29 aug 1967 till 
sin 85-årsdag, Il nov 1967, att tilldelas 
medlemmar av kungafamiljen, damer 
och herrar tjänstgörande vid de 
Kungl. och Furstliga staberna samt 
vid de kungliga slotten anställd tjäns
tepersonal m fl personer enligt en 
inom riksmarskalksämbetet upprättad 
förteckning. Drygt 650 exemplar ut
delades. 

Minnesmedaljen är av mattoxiderat 
silver i 8:e storleken. Åtsidan är den
samma som for .. Hovmedaljen• i dess 
dåvarande form (se Konungens medalj 
i ett följande nr); frånsidan visar ko
nungens nanmchiffer i spegelmonog
ram och omgivet av årtalen »1882,. och 
»1967». Den är krönt med kunglig kro
na och bäres i ljusblått band. 



Gustaf VI Adolfs minnesmedalj. 

Konung Gustaf V:s mi.nncstecken, 
GV:sMt, instiftades av konung Gustaf 
VI Adolf i hovprotokoll 16 febr 1951 
ti.ll åminnelse av framlidne konung 
Gustaf V att tilldelas personer tillhö
rande dennes tjänstgörande hovstat 
och stab samt i dennes tjänst anställd 

personal vid de kungliga slotten m Il. 
Det tilldelades samma år inalles 303 
personer. 

· Minnestecknet är en silvermedalj i 
8:e storleken. Dess åtsida är identisk 
med »Hovmedaljen,. såsom den präg
lats sedan 1908 med omskriften Gus
TAF V SVERJGES KONUNG; frånsidan är 
slät. Det är krönt med en kunglig kro
na och bäres i svart band med silver
spänne, varpå ingraverats *1858 Gus. 
TAF v t 1950, i likhet med svenska rid
darordnar på vänstra sidan av bröstet 
och efter tidigare förlänade kungliga 
minnestecken men framför riddaror
denstecken, 

GustafV:s minnestecken med sil\·er.fplimre. 

Oscar Monteiii 
numismatiska 
författarskap 
Av Ian Wisehn 
I samband med numismatiska studier 
är det av vikt att ha full kännedom om 
tillgänglig litteratur. Svårigheter upp
står när man söker uppgifter som 
trycktes för länge sedan och i skrifter 
som ofta är förbisedda. Saken blir inte 
lättare om fOrfattaren närmast är känd 
inom en annan vetenskapsgren. Detta 
gäller även en så pass känd person 
som den gamle riksantikvarien Oscar 
Montelius. 

Gustar' Oscar Augustin Montelius 

föddes i Stockholm 9 september 1843. 
På våren 1861 avlade han studentexa
men i Uppsala och inskrev sig samma 
år vid universitetet, där han under 
hela sin studietid varje tenn in anteck
nat sig för åhörandel av föreläsningar
na i historia. För övrigt bedrev han na
turvetenskapliga studier. Inom kort 
övergick han dock till historia på hel
tid. 

Redan så tidigt som 1863 blev Mon
telius med tanke på det stundande na
turforskarmötet i Stockholm antagen 
som riksantikvarien Bror Emil Hil
debrands biträde vid förevisandet och 
vården av samlingarna i Statens Histo
riska museum och Kungl Myntkabi
nettet. Redan året innan hade han bör
jat studera i samlingarna. Riksantik
variens son Hans Hildebrand hade 
erhållit anställning här 1862 och det 
verkar troligt att han påverkade sin far 
att även anta sin barndomsvän och stu
diekamrat Oscar Montelius. Att bli 
anställd som medhjälpare till Bro r 
Emil Hildebrand tar anses som en be
drift. Detta framkommer tydl igt i ett 
brev från B E Hildebrand till den store 
danske numi.smatikern m m C J 
Thomsen 17 januari 1845: 
Det bekymrar mig mycket, attjag ej funnit 
min efterträdare, icke ens en bitr'Jdarc, 
somjag kon vom nöjd med. Våra uppvex
ande lärda äro i allmänhet alltfor moderna, 
for att riktigt vara i mitt tycke. Den gamla 
regeln: Nemo nascitur artifex (ingen iir 
fOdd skicklig) gäller ej mera. Nu börjar 
man med att vara mästare och slutar med 
att blifva klåpare (fusker). 

Sin doktorsavhandling, Frånjemål
dem (1869). som behandlade ett ar
keologis~'! ämne, lade Montelius fram 
i historia, då arkeologin ännu ej var 
representerad som självständig dis
ciplin. Avhandlingen innehåller en 
katalog över kronologiskt slutna före
målsfynd från järnåldern, vari även 
ingår mynt. Katalogen förebådar hans 
kommande huvudinriktning på kro
nologiska problem. 

Oscar Montelius kom främst att ar
beta med problem rör.1nde bronsål
dern. Han efterträdde Hans Hilde
brand 1907 som riksantikvarie. 

Denna tjänst innehade han fram till 
1913. Med utnämningen till riksantik
varie följde titeln garde des medailles, 
d v s chef för Kungl Myntkabinettet. 
Montelius var den sista riksantikvari
en som utnyttjade denna gamla fina ti
tel. Efterträdaren Bernhard Salin und
vek benämningen. 

I sitt numismatiska författarskap vi-
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sar Montelius framfårallt att myntens 
historia även är av intresse fOr en ren
odlad arkeolog. Myntens användning 
vid datering av fornföremål och som 
en måttstock i den fårhistoriska kro
nologien betonas ofta. Det är dock 
märkligt att denne arkeolog även var 
en av dc fårsta i Sverige (1915) som 
skrev om sedlarnas historia tillsam
mans med kollegan Hans Hildebrand. 
Totalt skrev Montelius närmare 400 
böcker och artiklar i skilda ämnen 
som ett resultat av ett enomll kunnan
de, stor flit och avsaknad av senare ti
ders störande inslag som t ex telefon (i 
början åtminstone), television, regle
rad semester och arbetstid etc. När 
han vid 70 års ålder 1913 avgick från 
sitt ämbete, kunde han blicka tillbaka 
på ej mindre än 50 års oavbrutet arbe
te vid den institution vars chef han då 
varit under 7 år. 

Oscar Montelius avled i Stockholm 
4 november 1921. 

FönecJming över skrifter med nwnis
mmisk anknyming skril•na m· Oscar 
Momelius: 
Från je må/dem, H. 1-2. Stockholm 
1869. (FyndfOrteckning) 
Romerska fynd i svensk jord. 2. En 
myntskat t. Ny lllusrr. 7idn. . Bd 6. 

1870, s 283. (Sindnrvc. Hemsc sn. 
Gotland) 
Romerska och byzantinska mynt. fun
na i Sverige. ~ 1 - 3) . K. Viu. likad. 

Månadsblad, Arg l. 1872, s 55- 61 , 
fig 30-31: s 73- 76, fig 34; s 81 - 84, 
tig 35. 
Ett fynd af franki ska mynt i Sverige. 
K. Viu. Akad. Mårwdsblad, Årg 2. 
!~73, s 169- 172, tig 54. (Kett ilstorp, 
Onums sn, Västergötland) 
Angelsaksiska mynt. funna i Små
land. K. Vill. likad. Månadsblad, Årg 
3. 1874, s 43-46. (Fänestnd Norre
gården, Forsheda sn) 
Kongl Myntkabinettets tillv'.ixt under 
åren 1875 och 1876. Num. Meddelan
den 4, 1877. s 80- 83. 
Kongl. Myntkabinettets tillväxt under 
år 1877. Num. Meddelanden 5, 1878. 
sid 83-86. 
Bror Emil Hildebr.md. Ny lll11str. 
7idn., Bd 20, 1884. s 331-332. l 
port. 
Handeln i forna dagar med särskildt 
afseende på Skandinavien och tiden 
fi>re Kristi födelse. 1- 2. Nord. 

7idskr., 1908, s 295- 327, 383-414, 
83 fig. 
Vår handel med Ryssland för tusen år 
sedan. Sl'eriges nl/mtimza export.for-
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~~~eda/j ö1·er_ ()_sea r Mom_l'lius u!ftjrri av G<ssra Cart!ll 1947 som S1·enska FomminnesjlJre

mngens be/onmgsmedai.J. Foro ATA. 

ening 1867- 1912. Stockholm 1912. s 
38-39, 3 fig. 

Kristusmonogrammen, derns upp
komst och ursprungliga betydelse. 
Nord. 7idskr., 1913. s 1- 20. 73 fig. 
Historisk öfversikt av dc svenska sed
larnas utveckling. Bidrag till de sven
ska sedlamas historia. 80 sid. Ingår i 
Hans Hildebrand, Setle/sam/ingen i 

Riksbankens mymkabinett, Sthlm 
1915. 
Bror Emil Hildebrand . Riksantikva
rie. Lefnadsteckningar öfver Kungl 
Svenska Vetenskapsakademiens leda
möter. 87 (1915), s 139- 187. 
(Föredrag om mynt och sedlar) Ref i 
Rig, Bd l. 1918, s 173- 178. 

Mynt och sedlar, Sveriges Riksbank 
1668-1924. Vol V. Stockholm 1931. 
sid 1- 142 (en omarbetning och ut
vidgning av beskrivningen över sedel
samlingen i Riksbanken.) 

Maharajans vikt i guld 

l flera österländska kulturer forekom
mer bruket att årligen väga fursten fOr 
att kunna överlämna motsvarande vikt 
i guld till densamme. Detta bruk före
kom lex hos lsmail-muslimema och 
deras ledare Aga Khan. Vanligast sker 
denna vägning dock i Indien. Som ett 
exempel berättas här hur man gjorde i 
Travancore 1907. 

Maharajan av Travancore, Rama 
Varma VI (1885 - 1924), som var hin
du, höll mycket på sin rel.igions fore
skrifter. Månaden fOre ceremonien 
uppköptes får hans stats räkning en 
stor kvantitet rent guld, varav största 
delen utmyntades. Sedan maharajan 
skänkt en elefant till templet, gick han 
in i helgedomen och steg upp på en 
våg. Hans svärd och hans sköld lades 
på hans knän. I den andra vågskålen 
lades de nypr'.iglade mynten av två 
prinsar, till dess maharajan lyftes upp 
1 luften, under det att prästerna sjöng 
hymner ur Rig-Veda. Musik spelades 
och kanonskott avfyrades. De mynt, 
som använts i ceremonien, fårdelades 
sedan bland 15.000 brahminer. 1 w 



Svårbestämda polletter 
I ett av Kungl. Myntkabinettets skåp med svenska polletter finns flera brickor 
med svårbestämda "polletter:· Bland dessa föremål har vi utvalt 5 objeln som 
härmed presenteras en månghövdad kunnig läsekrets. Finns det någon som kan 
bidra med kunskap kring någon eller några av dessa föremål? Sva.ra gärna under 
red.:s adress! Jan Wisehn 

/>: ·:-::::::::::::.-:.::·· .. 
/f:-v--C: , .: J.... j: 

./: 
__ , .. · . 

Pollettliknande forenuJI (ompraglad l IJre 
s. m., Fredrik 1). Boclchu1ud inom 01ol ring 
och åttkantig rom. 

Ensidig pollett med bok.sttNema AHu {?) 
under en adlig krona. Nederst finns sifl
roma 38 (1738 ?). Polletten (Jr av koppar 
och har ett genomborrot MI. 

Pol/ett/ilarande forenuil eller beslag. Bild
komposition bestående av blomma, stj/Jr
na och fyrkant. Koppar. 

Ensidig pollett med monogrommet GA wr
der kunglig krona (Gustav IV Adolf?). 
Koppar. 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

Pollettliknmule ftJremål med anknymlng 
till Riksens standers bank. l mittpartiet 
moder Swa, sittande, bredvid lejon. Rlmt 
kante11 te.xte11: HINC • ROBUR • ET • 
SECURfTAS •. 

Från 12 December 
finns jag i en affärslokal på 

GREVTUREGATAN 15 
Välkommen! 

Prislista 15 utkommer i slutet 
av november. Ring eller skriv 

efter ett exemplar. 

INGEMAR WALLIN 
MYNTHANDEL AB 

Postadress 
Box 7317 

103 90 S10ckholm 

1clefon 
08- 100057 

10 00 58 

Många trevliga objekt utbjuds p å 
våra fyra myntauktioner per år 

För endast 50:-(pg 654-4) skickar 
vi 1989 års kataloger och Ou 
slipper gå mis te om en enda 
av dessa. 

Nästa auktion 27 februari. 

.,./'/ 

AUKTI~~ 
AB STOCKHOLMS AUKTIONSVERK 

Det iildst11 i viirldcu, gmudllt167-l. 
Jakobsgalan 10. Box 16256. 103 25 

Stockho1m, Tel. 08-14 24 40. 
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Fattigbricka från Adolf Fredriks 
församling i Stockholm 

läkare (han skulle också fungera som 
fattigläkare inom församlingen) som 
fick en lön av 233 Rdr 16 sk. Det ome
delbara ansvaret för skötse.ln av fattig
huset fick en vak'tmästare med lön på 
200 Rdr B :co jämte fria rum, ljus och 
ved. Till sist fanns det en "Marken
tenterska", som ombesörjde mathåll
ningen, emot en viss bestämd taxa. 

Under början av 17()(}-talet rMde stor 
fattigdom i Sverige. Landet var drab
bat av det stora nordiska kriget och 
pesten. Det blev av stor vikt fOr bor
garna i städerna all tiggeriet hölls 
inom rimliga griinser. Det föreskrevs 
nu au gatutiggarna i Stockholm bl a 
borde nynjas vid fabrikerna, varför 
fattigmedlen skulle stå under kom
merskollegium. Tiggare från främ
mande orter drevs ut ur staden. Ett 
ganska delikat problem var au så mån
ga f d officerare f rån Karl X Il : s forna 
arme gick omkring i Stockholnl" och 
tiggde pengar. När seklet gick mot sitt 
slut fanns det i Stockholm ca 4.550 
tiggare (1796) på en folkmängd av nå
got över 75.000. År 1807 hade antalet 
ökat till ca 8.000 falliga utan au sta
dens befolkning i övrigt tilltagit. 

En sedan länge utnynjat sätt au 
komma tillråna med tiggeriet var au 
utfärda tiggarbrickor till sådana som 
ej kunde klard sin egen eller familjens 
försörjning genom eget arbete. Sam
ma system fanns i landsbygdens sock
nar. Om man saknade fattigbricka fick 
man inte tigga och riskerade alt kastas 
ut från socknen eller staden. För mån
ga blev deua tecken på den yttersta fat
tigdom en efterlängtad hjälp i nöden. 
Tiggarbrickor utfärdades av kyrkans 
representanter (dessa J...'Unde neka att 
utdela tiggarbrickan om mottagaren 
var en dålig gudstjänstbesökare). 

I Stockholms Stadsmuseum finns 
en fattigbricka från Adolf Fredriks 
Församlings Fauig- och Försörjnings
hus (SSM inv. nr 9319). Brickan är 
oval och försedd med ögla. Den är till
verkad av mässing och mäter 6,5 x 5,0 
cm. Museet fick fattigbrickan 1946 
från Kebenhavns Bymuseum! 

Sedan Adolf Fredriks fOrsamling 
(tidigare S:t Olofs fOrsamling) blivit 
skiljd från S: t C lam församling (dessa 
två församlingar hade sedan länge haft 
en gemensamt fauighus) ingick båda 
1793 en överenskommelse au de var 
för sig skulle underhålla och vårda 
sina fauiga. 

Ett reglemente för Fattighusets för
valtning upprättades och stadsfastes 
av Kongi.Maj:t 17 september 1795. 
Året därpå inköpte församlingen en 
fastighet som skulle bli fattighus. Hu
set köptes för 4.000 Rdr B:co. Adres-
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sen var Kammakaregatan 10 - nära 
Adolf Fredriks kyrka. 

Fattighusets styrelse utgjordes av en 
Direktion som bestod av: kyrkoher
den (självskriven ledamot), åtta "säk
re och bofaste män" inom församlin
gen, nämligen 2 adelsmän (den ene av 
dessa sk'Ulle vara ordförande), 2 
ståndspersoner och 4 borgare. 

Vid inräuningen anställdes en "Ka
mererare och Redogörare" med en år
lig lön på 300 Rdr B :co samt fria rum, 
ljus och ved. Det skulle även finnas en 

Inom fattighuset fanns även en sär
skild Försorjningsansralt som hade 
rum för både sjuka och friska. Denna 
anstalt sJ...'lllle tjäna som tillflyktsort 
för fattiga och sjuka och husvilla av 
alla åldrar. Anstalten utrustade fat
tighjonen med fattigbrickan av mäs
sing. 

I fattighuset underhölls år 1852 76 
personer; dessutom fick under detta 

Fauigbricka av milssing frtln Adolf Fredriks fauighus i Stocklzolm. 
Brickan tJr troligen tillverkad omkring 1800. 
Foto: Srocklzolrru Stadsmuseum. Skala 2: J. 



år obemedlade församlingsbor (som 
inte bodde i fattighuset) under olika 
perioder stöd till ett högsta antal av 
193 och minsta 41 dagligen. 

lan Wisehn 

Litteratur: 
Fe r/in, P. R., Stockholms Stad, i juri
diskt, administrativt, statistiskt och 
borgerligt hänseende. Handbok. 
Stockholm 1854, sid 8- 10. 
Wisehn, /., Kring fattigbrickan från 
Nydala. Från myntkabinettet i Växjö, 
Kronobergsboken 1987, sid 241-247. 

Carl Anton Ossbahrs 
ex-libris 
Bland svenska medaljforskare intar 
Carl Anton Ossbahr en hedrande sär
ställning. År 1927 utkom hans post
hurot utgivna arbete M}11t och medal
jer slagna fOr främmande makter i an
ledning af krig mot Sverige som ett 
tillägg till B E Hildebrands tidigare 
arbeten. Kammarherre Ossbahr 
(1859-1925) var under många år in
tendent vid Livrustkammaren i Stock
holm samtidigt som han under friti
den ägnade sig åt medaljstudier. 

Under sin livstid sammanbragte 
Ossbahr ett både vackert och talrikt 
bibliotek i svensk historia, biogmfi, 
numismatik och topografi - samman
lagt ca 2 500 böcker. Han lät ombinda 
många böcker, både gammalt och 
nytt, i en bestämd kamklär för att lätt 
kunna igenkännas som böcker ur sam
ma bibliotek. För att ytterligare po
ängtera detta beställde Ossbahr en 
teckning av den kände konstnären 
Carl Larsson. Denna teckning före
ställde Ossbahr själv och trycktes i 
guld på bokens pärm. Resultatet blev 
en "guldmedalj'' på varje bok. 

/W 

Ant(ell) 

FÖRKORTNINGAR 
som ofta återkommer i SNT 

= Appelgren, T.G., och Tudeer, L. O. H.: Förteckning öfver Anteilska 
myntsamlingen i Helsingfors svenska mynt. 1- 111. Helsingfors 1906-36. 

App(clgren) = Appelgren. T.G.: Gustav Vasas mynt. Stockholm 1933. 
Bo(nnier) = Beskrivningövedsidor AdolfBonniers samling av Carl Xl:s mynt, utgi· 

B ren ner 
ven av Berta Holmberg. Stockholm 1931. 
Brenner, E.: Thesaurus nummorum sueo-gothicorum ... Stockholm 
1691 (l :a upplagan, även i nytryck med konunentarer av N.L. Rasmus-
son och E. Nathorst-Böös) och 1731 (2 :a upplagan, utg. av N. Keder). 

Bruun = Sammlung des Herm L. E. Bruun, Kopenhagen: Schwedischc Milnzen. 
1-2. Auktionskatalog A. Hess, Frankfun a. M. 1914. 

Hild(ebrand) = Hildcbrand, B. E.: Sveriges och svenska konungahusets minnespenning· 
ar, pru:unynt och belöningsmedaljer. 1-2. Stockholm 1874-75. 

Hy(cken) = Hycken, B.E., och Lilienberg, V. E.: Minnespenningar öfver enskilda 

KMK 

Lindgren 
LL 

NM 

NNÅ 
NNUM 
Ossbah r 

SB 

SM 

svenska män och I.."Vinnor. 1- 2. NM XVII: 1-2. Stockholm 1905-17. 
= Kungl. Myntkabinettet, statens museum for mynt·, medalj· och penning

historia. 
= Lindgren, T.: Sveriges mynt 17l9-1776. Stockholm 1953. 
= Lagerqvist, L.O.: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt got· 

ländska mynt. Stockholm 1970. 
= Numismatiska Meddelanden, utgivna av Svenska Numismatiska För· 

eningen. Vol. 1ff. Stockholm 1874 ff. 
= Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1936 ff. 
= Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1936 ff. 
= Ossbah r, C. A.: Mynt och medaljer slagna av fr'.immande makter i anled· 

ning av krig mot Sverige. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Uppsala- stockholm 1927. 

= Ahlström, B., Almer, Y. och Jonsson, K.: Sveriges besittningsmynt 
Die Miinzen der schwedischen Besitzungen - Coins of the Swedish 
Possessions. Stockholm 1980. 

= Ahlström, B., Almer, Y., och Hemmingsson. B.: Sveriges mynt 1521-
1977. The Coinage of Sweden. Stockholm 1976. 

SNF = Svenska Numismatiska Föreningen 
Sti(ernstcdt) = Stiernstedt, A .W.: Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. 

1-2. Stockholm 1871 -72. 
Th(ordcman) = Thordcman, B.: Sveriges medeltidsmynt Nordisk Kultur XXIX. Stock· 

holm 1936. 
T(ingström) = 1ingström, B.: Svensk numismatisk uppslagsbok. Mynt i ord och bild 

1521-1972. 3:e upp!. Stockholm 1972. 
W(ahlstedt) = Wahlstedt, A.: Minnespenningar över enskilda svenska män och kvin· 

nor. l. Ny foljd. Numismatiska Meddelanden XXIV. Stockholm 1925. 
Tredje följden. Numismatiska Meddelanden XXIX: 1-2. Stockholm 
1937- 43. 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENs 
MEDLEMSNÅL 

kan rekvireras från kansliet! 
Pris: 20 kr + porto 

N y chef i Berlin 
Till chefför Myntkabinettet vid Staat
liche Museen i Berlin (DDR), ett av 
viiridens största, har utnämnts Dr. 
Wolfgang Steguweit. Han var tidigare 
i 17 år chef för myntkabinettet i Go· 
tha, där han mottagit många svenska 
besökare med största gästfrihet. Hans 
efterträdare i Gotha heter Matthias 
Bethge. 

Till läsaren! 
Tidningen utkommer nästa gång l :a 
februari. Anteckna därför datum för 
januarimötet 1989 om Du bor i Stock
holm eller har ärende dit. 
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En kunglig samling av ryska mynt och medaljer 
Av Ian Wisehn 
Från Drottningholms slott överfördes 
till Statens Historiska museum och 
Kungl Myntkabinettet den 7 augusti 
1863 ett antal "historiska föremål", 
böcker, pergamentsbrev, mynt, me
daljer mm. Föremålen uppdelades av 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand 
i olika grupper: 
l. Svenska Fomlemningar; Il. Svenska 
Historiska Märkvärdigheter; III. Diverse; 
IV. Perme-bref Böcker, mm. (A. Svenska 
Pergaments-brer, B. Svenska äldre bref på 
Papper). 

Under rubriken "Diverse" står föl
jande: 

Tvänne små Kabinetts-skåp af mahogi
ny, innehållande: 
17 större och mindre Ryska medaljer i guld 
235 " " i silfvcr 
Il i koppar 
jemte afritningar och roneckningar, 28 
stycken Silfver-medaljer. slagna under 
Drottning Christinas tid. En liten låda, 
med medaljaftryck i bly. Fem små lådor 
med .aftryck af Cameer. En kopparmynt 
om l 3/4 tums diameter, som på ena sidan 
har Aristoteles, och på den andra Alexan
der slagne bröstbild. 

Ovanstående uppgifter finns anteck
nade i de inventariekataloger som till
hör Statens Historiska museum och 
Kungl Myntkabinettet. Hildebrand 
antecknar mera i detalj att kabinett
skåpen har vardera nio lådor och att 
mynten och medaljerna kan indelas 
enligt f6ljande: 

Ryska små mynt f<ire 
Peter l 
Ryska mynt f rån 
Peter l:s tid 
Ryska mynt från 
Elisabeths 
Ryska mynt från 
Katarina II 

Summa 

Ryska Medaljer for 

Guld Silfv Kpr 

4 29 5 

21 

2 5 

6 6 
6 61 Il 

Tills 78 

Peter l 55 
Peter II 2 
AnM 5 
Elisabeth 16 
KatariM Il 31 
Privatmän 6 

Summn 115 

Minnespenningar 
öfver Ryska Regenter 
från Rurik till 
Elisabeth 
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58 
Tills 173 

Hildebrand antecknar vidare om det 
övriga i samlingen samt något om 
omständigheterna kring denna : 
Svenska Drottning ChristinasiRom slagna 
medaljer, 20 stora, 6 små, tillsammans 26. 

Öfver de Ryska medaljerna finns for
teckning på Ryska och Svenska språket. 
upprättade d 22 Juni 1777 af Ryssiske Kay
serl Etats Ralh Andreij von Nonow. En 
särskild kataiog af densamme öfver myn
ten (med afrimingar). Mynten lemnades åt 
" Herr Grefven af Gottland af Mynthuset, 
då han hedrade detsamma med sin närvaro 
år 1777 d 22 Juni i St: Petersburg". Dessa 
medaljer, likasom de Ryska mynten hade 
formod l blifvit skänkta af Kejsarinnan Ka
tarina il till Kon Gustaf III eller till Lovisa 
Ulrika. - Medaijcrna och mynten vore 
prydligt inlagda i afpassade små rum i bot
ten af de sammetsklädda lådorna. Några 
Ryska mynt saknas. Medaljerna finnas 
fullständiga efter katalogen och lådornas 
inredning. Drottning Christinas medaljer, 

som ursprungligen varit 28 hade år 18JI d 
6 Juni, enl qvitto af A Fornaoder blifvit af 
Ståthållaren Friherre Rålamb aflemnade 
.. att forvaras bland den i Kong! Bibliothe
ket på Drottningholms befint.Iiga Ryska 
myntsamlingen•·. Två af dessa Christinas 
medaljer hade år 1853 biifvit uttagna af 
Kronprinsen Carl (sedan Kon Carl XV), 
enligt hand qvitto. I samrna qvitto upptagas 
äfven 8 guldmedaljer, 2 större, 6 mindre, 
hvilka blifvit "från Drottningholm aflem
nade till Frimurare logen i Stockholm, rö
rande en gammalloge under Calharinas tid 
i St: Petersburg". Dc höra inte till ofvanstå
ende Ryska samling, utan torde senare, li
kasom Drottn Christinas medaljer hafva 
blifvit lagda till samlingen. 

l kanten finns fOljande antecknat: De 
Svenska medaljerna inlagda eller ut
bytta mot de äldre exemplaren. Myn
ten och medaljerna fick i Kungl Mynt
kabinettet inventarienummer 3121. 

T vd ryska medaljer som möjligen ingick i samlingen pd Drottningholm. A. Kröningen av 
Peter den stores gernål Katarina 1724. Prllglad sil venneda/j ulford av konsinliren B Kli
mentoff /versen, J, Medaillen auf die 77raten Peter des grossen. S:t Petersburg ltr72, sid 
58. nr 2. B. Peter den stores död 1725. Prllglad silvermedalj wjörd av den ktinde medalj
konsinliren P H Miiller. /versen. J. M edail/en auf die 77wten Peterdes grossen. S:r Peters
burg ltr72, sid 62,nr 3. Foto: Gunnel Jansson 1987. Ska/a 1:1. 



Förutom de numismatiska forernå
len tillfOrdes de statliga samlingama 
många k-uriösa och spännande ting t 
ex en en tand af el/ sjödjur, funnen dr 
1785, på toppen af Kinnekulle; En sli
pad bergkristall, vägande 21/4 lod 
(modell af brilliamen Or/off i ryska 
kejsarspiran); En kinesisk kompass 
utan magnet; Ett strutstigg med på
skrifita verser till Drottning Lovisa 
Ulrica (text med guldforgyl/da bokstti
ver: Du Ktmga=maka=bam och 
mor, Som af så lttJga dygder strålar, 
All btista pensel illa målar, Hvad ston 
och dråpligt hos dig bor). 

I samlingen ingick något som i 
fyndomständigheterna har beröring 
med svensk arkeologis tidigare histo
ria. Där fanns nämligen Tre Ttimingar 
afben, någorafldnga, med l -66gon 
på vanligt sau (l och 2 pd de siTtalare 
Ondame). Benet ha varit /titt, utan 
mtirgkanal, skadade. Hela hafva de 
varit tmgeflir 1,2 på ett håll och 0,9 på 
det andra. Funna i Aug 1778 i en ärte
M g, som i niJrmro af Enkedrottning 
Lovisa Ulrika, Henig Fredrik Adolf 
och Prinsessan Sofia Albenina, 6pp
nades vid H tJI/by krog på S6rby egor i 
H6le sn, en/ anteckn af E Af Sotberg. 

Alla dessa märh·ärdigheter fOrva
rades på olika ställen på Drottning
holms slott, dels under bibliotekari
ens och dels under "Kamererarens" 
vård. Det mesta fanns i stora biblio
tekssalen i lådor under bordet, samt i 
det forna naturaliekabinettet, i ett där 
stående skåp. 

Den 9 mars 1861 gjorde Hildebrand 
en framställning hos Riksmarskalks
ämbetet om fOremålens överflyttande 
till Statens Historiska Museum och 
till Kungl Myntkabinettet. Till detta 
lämnade Karl XV sin tillåtelse den 13 
november 1862, enligt Riksmarskalks
ämbetets skrivelse av den 19 novem
ber (Vinerhetsakademiens dagbok 20 
augusti 1863, § 259). 

Detta nyforvärv kommenteras i en 
brev från Bror Emil Hildebrand till 
den danske fornforskaren och numis
matikern Christian Jurgensen Thorn
sen 22 november 1863: 
Jag har nyss slutat im-enteringen af en rik 
samling. innehållande Allerley - frdn 
flintknifvar till strnrsllgg med 1-er:s i guld
boksl/Ifi-er till Lo~isa Ulrika. Dessa saker 
fiJnmrules på dtskil/iga stdllen i Drou
ningholms s/ou och paviljonger, in/(Jsta 
under bibliothekariens eller Kameremmrs 
1-drd, otillgllngliga fiJr alla and m. Jag be
garde och fick Kammgens tilldtelse au in
fiJr/if,'ll dessa saker med Museets samling-

ar: Många historiska minnen och ndgm 
pretiosa voro hllribland. DemredfiJ/jde äf 
1•en 11-d kabineusskåp, innehållande Ryska 
medaljer och TTI)711 frdn dldsta tider till och 
med CatlUJrina 1/, uran lllifi-tl en ski!nk af 
henne till Kanung Gustaf III. Alla medal
jmra i silfver: Ryska 111)711- och medaljseri
en har sdledes tifven en briljalll btJrjan. 

Tyvärr är det idag nästan omöjligt att 
identifiera vilka mynt och medaljer 
som tillhör Drottningholmssamling
en. Vi vet inte om Hildebrand skrev 
fOijelappar till dessa fOremål och om 
dessa föremål och om dessa forsågs 
med inventarienumret 3121. Vi kan en
dast konstatera vikten av dessa num
mer i en samling som innehåller över 
en halv miljon foremål som insamlats 
under flera århundraden och av ett 
flertal personer. 

Ett flertal av de fOremål som inte 
hade numismatisk anknytning visades 
i en utställning i Nationalmuseum 
1930-1931 och finns även fOrteckna
de i den utställningskatalog (National
musei utställningskataloger nr 35) 
som skrevs till utställningen: Ur den 
kungliga skattkammaren och andra 
samlingar - utsttillning i National
museum av konstföremål och histori
ska personminnen från 1500-talet till 
1800-ralets Mrjan ur Starens Histori
ska museum 1930- 1931, Stcx:kholm 
1930. I denna katalog fi.nner man t ex 
Lovisa Ulrikas strutsägg under num
mer 705. 

Vad som hände med de två mynt
och medaljskåpen är också okiim. Vi 
vet dock att Hildebrand hade stort be
hov av skåp under många år. 

Myntutställning i 
Stånga 1882 
Under 1800-talets sista årtionden 
fanns det hos många ett stort intresse 
for historia och antikviteter. Vid den
na tid började iiven den första turis
men i Sverige (Svenska turistfOr
eningen stiftades 1885). Vad sökte då 
våra tidiga turister? Främst vardet väl 
naturupplevelser som drog - vistelser 
vid våra badorter eUer fjällvand
ringar. Intresset var även stort att ta se 
åldriga kyrkor och slott. Det var dock 
ofta svårt att fl komma in i dessa slott 
fOr att närmare studera arkitektur och 
inredning. Antalet museer i Sverige 
var vid den här tiden litet och lärover
kens samlingar (som ofta innehöll 
större myntsamlingar) var ofta inte 
tillgängliga mr resande, särskilt inte 
på sommarhalvåret. Det var då natur
ligt att även den minsta utstäl lning 
(även i privat regi) k-unde vara av in
tresse for en resande turist. En sådan 
liten utställning kunde man läsa om i 
Gotlands Allehanda den 23 juni 1882: 

F6r hm r och en mymkannare, som re
ser jemvägen Visby - Hemse, torde 
det ej m ra utan imresse au glim en li
ten tittin i expeditionslokalen å Stdnga 
jemvägsstation, der inspektören 
Eskelund anordnar en ganska n(Jtt an
tiq1•arisk Tll)71tsamling. 

Resande 
Det kan nog antas att samlingen 

främst innehöll fyndmynt från Got
land. 

/W 

Aktiebrev för Tivoli i Stockholm 1850 

l samband med att en ny tivolianlägg
ning skuUe starta i Stockholm 1850 in
bjöds intresserade att delta vid bolags
bildningen. Ett sådant aktiebrev finns 
bevarat i Kungl Myntkabineuets sam
lingar. 

I allmänhet är Tivoli en benämning 
på en anläggning som bjöd på folknöj 
en av enklare slag. t ex komiska teater
fOrestäl lningar, variete. konsertmu
sik, karusell, dansbana, gungor, cir
kusuppvisningar, luftballonger m m. 

Det nya nöjesbolaget i Stockholm 
fick namnet 1ivoli Aktie- Bolaget å 
Kong/ Djurgården. Främste under
tecknaren på aktiebreven var Johan 

Ludvig Strindberg (1794- 1854), 
grosshandlare i Stockholm och far
bror till fOrfallaren August Strind
berg. En fastighet uppfördes tämligen 
omgående. Nöjesanläggningen blev 
ingen större succc och såldes redan 
1855. Verksamheten låg sedan nere 
under ca 30 år då bolaget ombildades 
till an bli någotliknande Köpenhamns 
Tivoli (grundlagt 1843). Även denna 
nya form blev ett misslyckande och 
1901 inköptes området av Arthur 
Hazelius för Nordiska museet och fOr
enades med Skansen. 

l närheten låg Grona lunds tivoli i 
Djurgärdsstaden som öppnades 1883. 
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Gröna lund hade dock mest karal.:tär 
av marknadsplats fram till 1914. And
ra tidiga tivolianläggningar i Stock-
holm var Södra tivoli som låg på gam
la bryggeriets tomt vid lUllportsgatan 
(n uv Ostgötagatan) 1847- 1849. Ett 
större tivoli var Norra tii'Oii, som öpp- ''"' 
nades vid Nomullsgatan 1848 och ~ . '%,. . . ........ ~ . ~ _ ..:\• ~, _ 
som under de första åren åtnjöt stor :r.:DtCcul""t 1 ._~wo( a ... ~filt r- ;!.i>o("gtt 11 -...!oumgC. 1• ~'Jurgctr~m. 
popularitet. Norra tivoli slog igen sina L~ ' - -' ./ ~ 
portar för gott 1855. 

Kungl Myntkabinettets aktiebrev 
ägdes ursprungligen av grosshandla
ren Johan Cederlund (1800- 1864), 
som ägde en firma som fr.irnst handla

-~·:o J ,J Lllt. ,;;j 
/ ~,-/r-4-~rr?d- // 

de med viner och spirituosa av skilda ·If/III 

slag. För sina lager förhyrde Ceder
TIVOLI AKTIE·BOLr\Gt.l ,\ KONGL. DJURGÅRDEN, lund en del av källarna under Kungl 

Slottet, med ingång från slottsbacken 
(här ligger idag LiVruSt~maren). ~ Jl'NI l mnll r """ lkkt(ltr/ l 

Handeln med arrak och dess traditio
nella användning till svensk punsch 
blev grundvalen för den nya produk
tion, som förde det cederlundska 
namnet till världsrykte. Det kan nog 
tänkas att Cederlund såg en viss kopp
ling mellan sprit och Tivolirörelse. 

.J'~~L/ UIIJIWI'Y'ff' fr t#/.;aMNJU4 

'll.ro oflJ . !/-iL :d 

Jan Wisehn 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄlJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Spec. sedlar 
Betalar bra .for sedlar ftJre 1930 

Vasagatan 42 
111 20 STOCKHOLM 

Tel 08- 11 08 fJ7 

Lyckopenningens 
två sidor 
Grisen har i olika kulturer fått symbo
lisera en mängd saker, tex frosseri, 
snikenhet, lusta, vrede, obehärskad 
lidelse och orenhet. Frånsett dessa 
delvis mindre goda sidor har man ofta 
förknippat grisen med fruktsamhet 
och därmed också välstånd. Här av
bildas en lyckapenning som på ett ro
ligt vis utnyttjar myntets form och två 
sidor. Grisen kombineras med lycko
talet 21, dvs lycka och välstånd. Lyc
kapengen är troligen präglad i Stor
britannien och tillhör Kungl Myntka
binettet. 1 w 
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,;,;1 r""'"/,/,,; "f''. r · ,~,.,,, . ,(,{", 
,,, EUbuadratja~tdtdel (,~~oldtftl) , ,/f .U'?"" I'J~IIIt,N,, ..., fi41. ,.,m 
/~ ,Ywll.li'NI mlttjhl 11/l '( •yrNr/,.NIHtwr; ,_.h ~·;rt.,HJ t(ArNim~ k~<>· 

,/,.'fit/11 ,t,/./ m H?· ~ r1t:??" ,/,1 • !Jit;, '7n;r; 11/l J/n"&. "'7 111/ f'fl'tl'f· 
1-1. .. yn"&.HIIr .u,1Jwyt.,: 

Akti~br~v ftr d~ltlgar~ i 7imti Aklie-Bolag~t d Kong/ Djurgdrdtn. 
RJto: Gunn~l Jansson, RAÅ'ISHMM- T. 

RJro: Jarl Tamsalu. KMK. Skala 2: l. 



En vaxpoussering över 
Mauritz Frumeries 
dotter 
Liksom alla andra av sin tids medalj
gravörer utförde Mauritz Frumerie ett 
antal vaxpousseringar - ofla i sam
band med en medaljbeställning. En av 
dessa vaxarbeten finns i privat ägo och 
ägnas Eva Sophia Wennermark (f. 
Frumerie). Hennes föräldrar var 
konstnären själv och hans hustru Ca
tharina Magni. Porträuet är utfört av 
terracottafårgat vax. 

Mauritz Frumerie (1775 - 1853) var 
Karl Johanstidens mest produl"tive 
medaljgravör - med en produktion 
som torde omfatta ca 50 olika skåde
penningar. Han var elev till Carl En
hörning och studerade från 1791 vid 
Konstakademien. Mellan 1808 och 
1846 anlitades han av Vetenskapsaka
demien för medaljserien över dennes 
ledamöter och erhöll 1836 anställning 
vid Kungl Myntet efter Lars GrandeL 

Medaljkonstnärernas frihet i val av 
motiv och ämne var under 1800-talets 
första hälft begränsad. Resultatet blev 
också ofta stelt och likformigt. Till sa
ken hör nog även au medaljen som 
konstform inte hade samma aktualitet 
som under 1700-talct. 

Vaxpousseringen över dottern var 
knappast något förarbete till en plane
rad medalj utan var endast ett porträtt 
av privat karaktär. Ofla råkade konst
närer ut för ointresserade beställare 
som knappast orkade eller hade tid att 
under en förmiddag sitta modell. Med 
vaxarbetet över dottern hade nog där
emot Frumerie full tillgång till sin 
modell. Resultatet har också blivit en 
porträttlik framställning av en annars 
tämligen okänd person. 

lan Wisehn 

'Lustifikationer' 
Av Ken Miller 

Femkrona efter devalvering: slant som 
slant. 

(alt Dollam: slant som slam under 
1987) 

När den e ngelske finansministern tän
ker till , tar han sig en punderare. 

Tians värde om eu par år är en annan 
femma. 

Va~poussering Over Eva Sophia Wennermark (f. Frwnerie), douer till medaljkonsmaren 
Mauritz Fmmerie. ATA. 

Överviktig skotte gladde sig åt au ha 
tappat 10 pund på en vecka. 

Svenska kungar har varit slagna till 
slant sedan 995. 

En sedelärande historia är inte alltid 
sedel-ärande. 

Vadå, om det finns en sedel som är 
värd 50 miljoner? 
Jodå, en dagsedel från dagens världs
mästare i tungviktsboxning . . . 

Sovjets 70-årsfirande härom året var 
en klang- och rubelföreställning. 

Fynd av spelpenning 
i murbruk 
Vid rivningen av en eldstad i ett kök i 
Jönköping 1877 påträffades i murbru
ket en spelpenning. Denna, som var 
präglad i Nilrnberg av firma Lauer, 
ägnades Frankrikes olycklige konung 
Ludvig XVI. På frånsidan hade pen
ningen texten: Sol regni abiit (Rikets 
sol gick ned) 2/ jan. 1793 (datumför 
hans avrlittning). Huset med eldsta
den var byggt under 1790-talet, dvs 
kort tid efter präglingen av spelpen
ningen. Kanske hade murarna spelat 
kort under någon rast i arbetet med 
eldstaden? 

/W 
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Skalden Gustaf Fredrik Gyllenborg -kontrollör vid 
inventeringen av Lovisa Ulrikas myntkabinett 1762 

Dronning Lovisa Ulrika (född i Berlin 
1720 och död på Svartsjö slott 1782, 
gemåltill Adolf Fredrik) var en av sin 
tids främsta samlare. Hennes särskil
da hjärtebarn var den stora numisma
tiska samlingen som hela tiden utöka
des. Hon köpte bl a 1746 (betalades 
dock först 1754) Carl Gustaf 'lessins 
myntkabinett. Som hjälp vid dessa ny
fårvärv och i uppordnaodet av mynten 
och medaljerna fanns Carl Reinhold 
Berch (1706- 1777) ofta till hands. På 
Drottningholm inrättades ett mycket 
vackert myntkabinett. Lovisa Ulrika 
råkade i allvarliga ekonomiska be
b.-ymmer 1762. Fordringsägarna pres
sade kungafamiljen svårt och till slut 
tvingades staten att träda emellan. 
Skulderna beta.lades men myntkabi
nettet övergick i statlig ägo. Sam
lingarna fick dock stå kvar på Drott
ningholm - fortfarande under vård av 
drottningen och hennes trogne vän 
sekreteraren vid Antikvitetsarkivet 
Carl Reinhold Berch. 

När nu staten blivit ägare till mynt
kabinettet låg det i sakens natur att 
samlingama inventerades och att en 
fårteckning upprättades. Vem skulle 
utfåradetta uppdrag? Det mest prak
tiska blev att låta Berch verkställa in
venteringen. Det var dock nödvändigt 
att tillsätta en kontrollör som får Kam
markollegii räkning skulle verifiera 
Berchs uppgifter. Till denna uppgift 
tillsattes greve Gustaf Fredrik Gyllen
borg, son till riksrådet greve Johan 
Gyllenborg (1682-1752). 

Gustaf föddes 6 december 1731 på 
Strömsbro, i Svinstads forsamling 
nära Linköping och avled 30 mars 
1808 i Stockholm. Efter fullbordade 
studier vid universiteten i Uppsala 
(1747) och Lund (1748-1750), där han 
var den siste rector illustris (1750), ut
nämndes han till registrator i Justiiic
revisionen (1751). Med registrators
sysslan förenade han 1756-62 befatt
ningen som kavaljer hos kronprinsen 
Gustaf (Gustav III) - till en början 
ganska illa sedd av hovet - varefter 
han erhöll kammarråds titel. Gyllen
borg blev 1773 ledamot av Vitterhets
akademien. 

Gyllenborg är kanske främst känd 
fOr sin skaldekonst. l samband med 
denna diktning inträdde han i Tanke
byggarorden, som stiftats 1753. Han 
tillhörde länge kretsen kring fru Nor
denflycht. Hans främsta arbeten var 
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Skalden Grwaf Fredrik Gyl/enborg, målning av J H Scheffel. ril/lrlJr BergiGJrska Stiftelsen. 
SPA. 
kanske Sariren öfver mina vänner 
(1759), Verldsjbraktaren (1762) och 
Årsriderna (1763j. Gyllenborg fortsat
te länge med sin poetiska verksamhet 
men generellt kan man säga au hans 
senare produktion saknade den frisk
het som utmärkte hans ungdomsdikt
ning. 

Gyllenborg berättar själv i sina 
självbiografiska anteckningar om hur 
han fick uppdraget att bistå Berch: 

Mot alla föm1odan blef jag vid hösteti· 
den under innevarande år flyttad som kam· 
marråd på några veckor åter till hofvet. 
Drottningen hade erhållit ett lån af kronan, 
det hon aldrig tänkte betala. men hade för 
en sin skuld bcgiin. att hennes rika mynt
kabinett skulle därfOr pantsättas. Vid dess 
inventering af kanslirådet Berch blcf jag af 
kammarkollegium forordnad att på kro
nans vägnar vara tillsiiides och verificcra 
densamma. Det tilltriide på Drottning
holm, som under denna fOrrättning mig da· 
geligen hos drottningen forunnades, för-

länte mig det lyckligaste tillfälle att känna 
den odödliga Lovisa. Hon lefde i s in reträtt 
omgifven af vetenskaperna och de fria 
konsterna. Ett utvald! bibliotek, en dyrbar 
samling af målningaroch i naturalhistorien 
tillika med myntkabinettet, allt vittnade 
om hennes smak och vidsträckta kunska· 
per, som icke inskränktes inom dc vackra 
vetenskaperna. Hon omfanade dem alla 
med begärlighet och egde tillräckliga in
sigter i dem alla att kunna underhålla ett 
upplysande samtal i hvad ämne som fåre· 
stäldes. 

Man måste anta att Gustaf F redrik 
Gyllenborg innehade vissa kunskaper 
i ämnet numismatik, annars fick han 
nog svårigheter att k"llnna kontrollera 
Berchs uppgifter. Något som borgar 
för detta är att det inom släkten Gyl
lenborg fanns flera stora myntsamla
re: Carl Gyllenborg (1679- 1746), 
Fredrik Gyllenborg (1698-1759) och 
Henning Gyllenborg (1713- 1775). 
Det är dock oklart huruvida Gustaf 



Fredrik Gyllenborg ägde någon mynt
samling. 

Gyllenborg, G F (red Gudmund 
Frunck), Mill lefveme 1731 - 1775. 
Stockholm 1885, sid 54-55. 

Sahlbcrg. G. Gyllenborg, Gustaf 
Fredrik. Svenskt Biografiskt Lexikon, 
Stockltolm 1967- 1969, sid 546-549. 

Schiick, H, Ett ponrättfrånfrilrets
tiden. Carl Reinhold Berclr. Stock
holm 1923, sid 191 - 192. 

ltm Wiselm 

En medaljdikt 
I stockholmspressen 1773 läses föl
jande lilla notis och dikt. som förmod
ligen ansetts lämplig an ta in efter 
kungens lyckade statskupp föregåede 
år: 

S k a ld e - Br e f 
Til Hr GUSTAF EHRENSPARRE, 
skickat d. 6 Jun. 1762, t illika med 
den Aret förut slagne Medalllen öf
wer Hans dåwar. Kongl. Höghet 
Kron-Prinsen, nu wår regerande 
Konung GUSTAF III. 
Wår Dyre GUSTAFS Bild, förärd af 

Riksens Ständer, 
På Store GUSTAFS dag jag Unge 

Gustaf sänder. 
Medaillens hwita färg, des wärde, 

och des wigt, 
Min Gustaf minne på Swensk Rid

darsmanna plikt! 

Denna något hahande vers syftar på 
den medalj, som riksdagen i februari 
1761 beslöt slå över kronprins Gustavs 
16-årsdag, som timat den 24 januari 
samma tir. Den blev emellertid inte 
fårdig förrän nästa år. Graveringen 
stod Daniel Fehrman för och priig-

SPECIE 
MYNTHANDEL HB 

Köper och säljer 
Mynt • Sedlar • Medaljer 

Spec. ),'tdre svenskn kopparmym. 
Sedlar före 1900. 

Kommis.fionsuppdrog - Auktioner. 

Storgatan 19, Box 69 
574 OJ VETLANDA 

Tel 0383 -153 01 

lingen skedde som vanligt på Kong! 
Myntet. Medaljens utseende framgår 
av bilden. Den kvinnliga gestalten på 
frånsidan skall fOreställa Glädjen , sä
ger B E Hildebrand, som upptar min
nespenningen som nr 4 i sin välkiindo 
katalog (clelll , s 141). 

Kronprinsen fick medaljen i guld av 
riksdagen den 5 april 1762 då han av
lade tro- och huldhetseden på riks
salen. Det är sannolikt samma guld
exemplar som nu förvaras i Kungl 
Myntkabinettet. Det silverexemplar 
som Ehrensparre fick tillsammans 
med den anonyma dikten överlämna
des på "Store Gustafs Dag" den 6 juni 
-d v s årsdagen av Gustav Vasas intåg 
i Stockholm 1521, som också var 
13-åringens namnsdag. Ehrensparre 
(1749-84) dog med majors avsked på 
Skönabeck i Blekinge; med honom 
utdog ätten, som adlats 1719 (fadern 
hette ursprungligen Feif - en kusin 
var den kände C as ten F, friherre 1715, 
Karl XJI :s gunstl ing och medhjälpa
re). 

Medaljen ti/1 Gustavs 16-tlrsdag 1761. Kungl Mymkabinfllet. Foto Nils Lagergre11, ATA. 

Den internasjonale numismatiske 
kommisjon 

Styret (the Council) i Den internasjonale 
numismatiske kommisjon holder årlige 
mater. Disse matene holdes rundtomkring 
i de forskjelligc land. Det var påtide å hol· 
dc el mme i Norden. Når Kabenhavn ble 
v-Jigt, har det nere grunner. Men en av dem 
v-J r det store Christian IV -året med t i tho
rende utstillinger både av numismatica og 
mye annel. 

Til motet 29. mai - l. juni kom et full
tallig styre: presidenten Kolbjarn Skaare 
(Norge), visepresidentene Michael L Ba
tes (USA) og lstvtln Gedai (Ungarn). sek
reurr Raymond Weiller (Luxemburg). kas· 
sereren Leandre Villaronga (Spania) og 
styremedlemmene Ermanno Arslan (ha
tia), Peter-Roben Franke (Vest· 
Tyskland), John Kent (Storbritannia) og 
C~cile Morrisson (Frankrike). 

Referat fra styrematet i 1987 i Tsjekkos· 
lovakia (Praha, Brno, Ni tm og Bmtislnvu) 
bl c godkjent. det samme blc regnskapet for 
1987 og budsjcttet for 1988, fremlagt av 
kassereren. Presidenten ga en mpon om 
styrets aktivitet det forgangnc år, og kunnc 
i den forbindelsc hilse fem nye medlemmer 
velkommen i verdensorganisasjonen. Dis
se fem iostitusjoner befinner seg i Austra· 
lia. Vest· Tyskland, Frankrike og l tal in. 
Kommisjaneo har nå i ah 118 medlemmer 
fra 34 land. 

Redaktoren av Kommisjonens mcddclcl· 
sesblad. !memational Nlunismaric Nt!lv.r
lmer, visepresident Michael Bates, avga 
rappon om arbeidet med dc to nummer (15 
og 16) som er utkommet siste år. Det utse n· 
des nå vel 1200 cksemplarer til over 700 
adresser i 76 land. longangen av informn
sjon og nyheter fra numismatikcre vcrdcn 
over var god og i bcdring. Kommisjoncns 
;\rshcftc, Compte rendu 34 (1987). ble 
f remlagt og godkjcnl. Årshcftet som red i· 
gcres av sekret<rren, inneholder medlcms
fonegnelse med adresser og rappaner av 
styrets og kommåsjonens aktiviteter. Det 
var også minneord over :e resmedlemmene 
Christopher Blunt (av John Kent) og Lajos 
Hus:zar (av lstv:ln Gedai) samt en historik k 
for myntkabinettet i Landesmuseum Joan
ncum, Gra:z i 0 sterrike. 

Sckrcta:ren som er styrets bindeledd til 
arrangcmentskommit~en for den Il . lnter
nasjonele Myntforskcrkongress. Brussel 
1991. fremla et brev fra professor Tony 
Hackens, presidenten i Societe Royale de 
Numismatique de Beige. og samtidig pre
sident for arrangementskomitecn. Kong· 
ressen vii bli holdt i Palais des Congr~s. 
Brusscl, i dagene 8.- 12. september 1991. 
Generalforsamlingen i Den internasjonale 
numismatiske kommisjon holdes samme 
sted lordag 13. september 1991. Det er lagt 
planer for utarbeidelse av den tradisjonelle 
forskningsoversikt, Survcy of Numismatic 
Research. 

Lederen av Kommisjonens komit~ for 
Sylloge Nommorum Graecorum. avdel-
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ningsdirektör Ulla Wcstermark, Stock
holm, var til stede og avga sin rapport om 
prosjektet. Tre bind var publisert siste år 
(Denmark, Aarhus Universitet. fasc. 2; 
Great Britain, Manchester vol. VU: Uni
ted States, New York, American Numis
matic Society, fasc. 7). Fire bind er i tryk
ken, og det meJdes om bind under arbeid i 
femten forskjellige land. 

Andre prosjekter under Kommisjonen er 
Numismatic Literature. Coin Hoards. 
Lexicon lconographicum Mythologine 
Classicae og Co-ordination of Schemes to 
Computeriz.e Numismatie Data. 

styremedlemmene ble vel talt vare på av 
de danske verter. Riksantikv~ren, dr. Ola f 
Olsen, ga en luns j i Det Kgl Danske Viden
skabemes Selskab (i hvis lokaler styret for 
evrig hold! sine meter). Det Kgl Danske 
Videnskabernes Selskab og Dansk Numis
matisk Forening ga en artens i Videnska
bemes Selskabs hus i forbindelse med et 
foredrag holdt av styremedlem Dr John 
Kent "Portraits of Power. The Representa
tion of Rulers from Antiquity to Modern 
Times". Den Kgl Ment- og Medaillesam
ling var vert for en ekskursjon til Frede
riksborg Slot. Hi lierad, der L E Bruuns 
samling og utstillingen "Christian IV - en 
konges skrebne" ble vist, med påfelgende 
luns j i Strandmallekroen. Det var med bi
drag fra "Carlsberg mindelegat for bryg
ger J. C. Jacobsen" at Den Kgl Ment- og 
Medaillesamling kunne invitere til denne 
fine og hyggelige "skovtur". Dansk Nu
mismatisk Forening ga en mottagelse i 
hjemmet til Grete og Peter Hammerich, 
foreningens formann. I Nationalmuseet 
ble styrets medlemmer vist utstillingen 
"Christian IV - den driftige konge". Og 
de besekte naturligvis Den kgl Mont-og 
Medaillesamling. der manL<;amlingens 
personale vennlig og effektivt oppfylle de 
forskjellige numismatiske ensker. 

En takk t il alle som bidro t il å gjere sty
rets opphold i Kebenhavn så hyggelig og 
vellykket! 

Kolbjlml Skaare 

Ändring i lagen om handel 
med mynt 
Regeringen har den 15 september 1988 
utfardat törordning om ändring i törord
ningen (SFS 1981 :403) om handel med be
gagnade varor. Bestämmelserna i denna 
förordning har till syfte att förebygga av
sättning av stulet eller olovligen åtkommet 
gods och att underlätta polisens efterspa
ning av sådant gods. 

Förordningen är tillämplig på yrkesmäs
sig handel med begagnade varor bl a före
mål som helt eller till väsentlig del består 
av guld, silver eller platina (2 §p 7), samt 
föremål som helt eller till väsentlig del be
står av koppar, mässing, tenn, brons eller 
nysilver (2 § 8). Varor av sistnämnda slag 
(2 g 8) är undantagna om deras samman
lagda värde understiger 200 kronor (13 §). 
Med handel avses även auktionstörsälj
ning. En obrukad vara skall anses som be-
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gagnad om den utbjuds icke yrkesmässigt 
till den som bedriver handel enligt denna 
förordning. 

Den som driver handel skall vara regist
rerad. Handlare f?lr ta emot begagnade va
ror endast av den som är känd tör handla
ren eller som på ett tillfärlitligt sätt styrker 
sin identitet. 

Begagnade varor som har tagits emot f?lr 
inte lämnas ut eller bearbetas förrän tidi
gast en månad efter den dag då varorna togs 
emot. Mottagna varor skall förses med be
teckningar som hänvisar till motsvarande 
inköpsnotor. Beteckningarna f?lr inte av
lägsnas förrän varorna f?lr lämnas ut eller 
bearbetas (12 §). 

Medges undantag från 12 § första stycket 
skall, om polismyndigheten inte f6reskri
ver eller i enskilda fall beslutar annat, på 
inköpsnotorna göras anteckningar om 
l. datum för utlämnandet eller bearbet

ningen av varorna, 
2. namn, firma och postadress avseende 

den till vilken varorna har lämnats ut 
samt, om denne inte är känd tör handla
ren, även personnummer och identitets
handlingens art. 

3. det överenskomna priset for varorna el
ler, om det inte är fråga om försäljning. 
vilka villkor som törenaL~ med utläm
nandet av varorna. 

Beträffande ansvarsbestämmelserna gäl
ler följande (SFS 1981:403 §§ 20-21): 

I 6 §lagen (SFS 1981 :2) om handel med 
skrot och begagnade varor finns bestäm
melse om ansvar för den som driver handel 
med begagnade varor utan att på f<ireskri
vet sätt vara registrerad eller som underlå
ter au fullgöra skyldighet att tör antecknin
gar som rör befattningen med törvärvat el
ler eljest mottaget gods och att tillhanda
hålla myndighet anteckningar, handlingar 
eller uppgifter därom eller som lämnar 
oriktig uppgift vid fullgörande!. 

Till böter döms den som uppsåtligen el
ler av oaktsamhet bryter mot lagen, om 
inte gärningen är belagd med straff i brotts
balken. 

För övrigt gäller samma bestämmelser 
som tidigare (SFS 1981 :403). 

GYNNA 
SNT:S 

ANNONSÖRER 

TS 

Gustav Il Adolfs 
klippingar . .... 

Sb'kes for fotografering i forslatingssyfte! 

Vill Du hellre så1ja - är jag köpare! 

Ulf Ottosson, Antikören Göteborg. 

031-183960 



Ett porträtt över mynt
mästaren Grandinson 
Forna myntmästare är sällan särskilt 
omskrivna. Detta gäller även Johan 
Alexander Grandinson som var mynt
mästare i Stockholm 1838 - 18SS. 
Från 1814 tjänstgjorde han som Mynt
inspektor och från 1833 som t f Mynt
kamererare. Under hans tid som 
myntmästare flyttade Kongl. Mynt
och Con troll -Werken till den Owen
ska tomten år 18SO. Hans närmaste 
chefvar överdirektören professor Nils 
Wilhelm Almroth. Grandinsons 
myntmästarmärke var AG eller G. 
Han tog avsked 18SS med assessors ti
tel och efterträddes av Sebastian 
Tham. Johan Alexander Grandinson 
avled 1864. 

Grandinson finns avbildad på en 
teckning från ett av hans sista verk
sanlhetsår. Bilden visar honom som 
en något äldre herre iförd rock, väst 
och kravatt. På rockslaget hänger rid
dartecknet av Vasaorden. Hans hår 
verkar sprött, munnen smal och näsan 
tämligen böjd. Det som dock främst 
riktar åskådarens uppmärksamhet är 
ögonen. 

Han tycks nämligen lida av Strabis
mus convef!?ens sinister (dvs skelögd
het). Personer som lider av denna 
åkomma avporträtteras oftast sedda 
från den friska sidan - i den här fallet 
höger profil. 

Ovanför porträttet finns texten: 
Den wän hvars bild Du tecknat här 
Dig städse i kär hogkomst bär. 
Stockholm d. 2 Maji 18S2- J.A. 
Grandinson Kgl. Myntmästare 

Texten har tyd ligen Grandinson 
själv skrivit - riktad till konstnären. 
Denne senare är tyvärr okänd. I min
nesboken Kungliga Mymet 1850 -
1950, Stockholm 19SO, finns ett målat 
porträtt av Grandinson. Det tycks som 
om teckningen tjänade som förlaga till 
målningen. 

Jan Wisehn 
Mymmiistaren i Stocklwlm 1838-1855- Johan Alexander GrandiiiSOII. Teckning utflJrd 
a v okttnd konsfiltir med en pdskrift av modellen själ\\ Foto: ATA. 

Numismatisk litteratur till formånspris 
Nytillkomna medlemmar, som vill läsa mera om mynt, sedlar. polletter och 
medaljer uppmanas skaffa sig tidigare nummer av MYNTKONTAKT/SNT. 
Dessutom kan vi bjuda på en myckenhet annan numismatisk litteratur. Rekvire
ra förteckning med prisuppgifter! 

Ring kansliet vardagar tisd - fred 10.30- 13.00 på tel 08-667 SS 98 eller skriv 
ti ll Svenska Numismatiska Föreningen, Östermalmsgatan 81, 114 SO SmeK
HO LM. 

Observera 
Stockholmsbesökare, som tillhör nå
gon till Svenska Numismatiska För
eningen eller Nordisk Numismatisk 
Union ansluten förening, är alltid väl
kommen till Svenska Numismatiska 
Föreningens möten. Programdetaljer 
finns inspelade på föreni ngens auto
matiska telefonsvarare (08-667 SS 98). 
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Tiokrona eller papperspeng 
l dc flesta västeuropeiska länder cir
kulerar idag metallmynt till värden 
som ofta långt överstiger vår högsta 
svenska nominal. Här följer en kart
läggning av förhållandena i några vik
tigare länder. (Med reservation för 
vissa viktangivelser). 

TABELL l 

Land Valör år vikt g mots 
i sek 

Sverige 5 kr 197~ 9,5 5,00 
1 kr 1873 7,5 1,00 

Danmark 10 kr ~979 9,0 9,00 
Norge 10 kr ~983 9,0 9,30 
Finland 5Mk ~972 8,2 7,50 
Belgien 50 Fr 1987 8,0 8,30 
Frankrike 10 Fr 1974 9,0 10,10 
Holland 21/2G 1848 9,0 7,70 
Ilalien 500Lire ~982 8,0 2,30 
Schweiz 5 Fr ~850 10,0 20,70 
Spanien 200ptas ~~~ 4,0 10,00 
Storbrit 1 E 9,0 11 ,00 
l)skland 5mk ~951 10,0 17,40 
Österrike 20Sch ~980 8,0 9,90 

(Noteringar i november 1988) 

Här framgår tydligt au högre myntvalörer 
inte alls behöver bli f)71gre fin dc mynt vi re
dan har. De två högsta svenska valörerna 
har tagits med som en jämförelse. Dessa är 
de enda svenska mynt som kan tillmätas nå
gon betydelse. Kronan har idag en köpkraft 
som säken är mindre än en tjugofemtedel 
av det värde den hade 1873 då vårt nuvaran
de myntsystem infcirdes. För tioöringens 
del motsvarar det 0.4 öre d v s mindre än In 
öre i 1873 års penningvärde. Eli så litet 
mynt befanns onödigt vid den tiden; det 
drogs in 1873-76. 

TABELL Il Köpkraft 1988 

Mynt 1873 präglat Mate- V1kt Mots 
Valör to mår riat· (brutto) köpkraft 

,~ 
1 öre 1873-1971 br~ns 2,0 g 256re 
2öre 1873-1971 4.0 g 50 öre 
5öre 1873-1971 8,0 g 1,25kr 
5ore 1972·1984 .. 2.67g 

10öre 1873font. silver 1,44g 2,50 kr 
25öre 1873-1984 . . 2.2 g 6,25 kr 
50 öre 1873 tont. .. 4,5 g 12,50kr 

1 kr 1873 ton t. .. 7.5 g 25 kr 
2 kr 1873·1971 .. 15,0 g 50 kr 
5 kr 1873·1920 (guld) 2,24g 125 kr 

10 kr 1873·1904 (guld) 4,48g 250kr 
20 kr 1873·1925 (guld) 8,96g 500kr 

• Silver crsanes av kopparn ickelicgering 
1962 i 10·. 25· och 50-öringar resp. 
1968 i t- och 2-kronor 

Vikten fOr l kr sänktes till 7.0 g t942 
Vikten för 2 kr sänktes till 14.0 g 1942 
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Mym~·erkets ftJrslag till 10-kronesmym 
1984185, 20 mm 0. 5 g i koppamickel 
(gul legering) frdn diskussionen /984/85, 
awisat av riksbanksfullmtiktige. Uul som 
inte godktindes mr storleken, elen konst· 
ntirliga uifonnrringen kommemerodes ej. 
Foto: M}71/l'erket. 

Varfor dröjer der så? 
Diskussionen om att på nytt infåra ett 
tiokronemynt även i den svenska 
myntserien har blivii förvånansviirt 
komplicerad. Det fanns ju en gång 
både 5- JO- och.~O-kronemynt, fast dc 
då var av guW. Overdrivet tunga var de 
inte heller, vilket framgår av tabell Il , 
trots att den högsta valören 1873 i 
köpkraft motsvarade cirka 500 kronor 
idag. 

Från tidningsartiklar och undra 
massmedia har hämtats följande 
exempel på tveksamheter mot ett tio
kronemynt: 
- Problem uppstår för automatvaru

handeln. 
- Det tar så stor plats i portmonnän. 
- Det blir så tungt för kassahantc-

ringen. 
- Det blir så tungt i byxfickan. 
- Det finns risk för allergier. 
- Synskadade får problem. 
- Inflationen ökar. 

Här följer ett ffirsök att bemöta någ
ra påståenden. 

Allergier 
Det är naturligtvis viktigt att utreda 
vilken roll just mynthantering spelar 
ror uppkomsten av allergiska besvär 
men också hur benägenheten att drab
bas av allergier påverkas av kombina
tionen med olika främmande iimnen i 
vattnet, maten och luften. Det ii r även 
av värde att veta vilka metaller som 
kan vålla besvär. Hittills ii r det Ilieklet 
som tycks ha vållat problem med al
lergier. Det är inte bara myntmetall 
som är skyldig till dessa utan även så
dan som förekommer i många andra 
vardagliga sammanhang. 

Att anföra nickelallergi som skäl 

mot högre myntvalörer kan väl ändå 
inte vara allvarligt menat? Det finns ju 
andra metaller än nickel an ta tiU. 

Människor med olika andra handi
kapp kan också få problem i ett inled
ningsskede. Det är ju inte bara nya 
mynt som vi måste vänja oss vid . l
bland byts även sedlar ut. De allra 
flesta kommer dock att vänja sig vid 
de nya pengarna. 
Hur ii r der med /IIT)71Uner och t)11gden ? 
Dagens förhållanden vad gäller valö
rer, vikt, material och storlek samt 
vad mynten och sedlarna motsvarade i 
köpkraft 1873 visas i följande tabell . 

TABELL III 
Mynt präglade Mate- Vikt i Diam Mots 

och i cirkulation riat gram i mm köp kr 
1988 1873 

10 öre CuNi 1,4 15,0 2/5örE 
50 öre CuNi 4.5 22,0 2 öre 
1 krona CuNi 7,0 25,0 4 öre 
5 kronor C u Ni 9.5 28.5 20 öre 

Sedlar 1988 
10 kr 40 öre 
50 kr 2 k.r 

100 kr 4kr 
500kr 20kr 

1000 kr 40 kr 

Inflationen 
Nya mynt är en följd av inflation, inte 
tvärtom. Var finns det exempel på 
motsatsen? Prisökningarna driver 
fram behovet av mynt som motsvarar 
kraven på en praktisk hantering. 

Scdellian 
Mycket talar för att det är mer prak
tiskt med mynt än med sedlar. De iir 
även bi ll igare att tillverka med hänsyn 
till mängden. Vid det senaste årsskif
tet upphörde ju som alla minns ''ko
tian'', d v s enkroncsedeln, att gälla. 
Den nuvarande tiokronesedeln kan 
måhända liknas vid en modern "ko
tia" -men köpkraften är ännu lägre. 

Det finns egentligen inga skäl för att 
behålla sedeltian. Vem köper t ex idag 
bensin för en tia? Då automathandeln 
började för c a 25 år sedan fick man 
mer bensin för en tia än man idag fär 
för en femtiolapp. Det gäller även för 
automathandeln att hänga med i ut
vecklingen. 

En stor del av dagligvaruhandeln 
har skett och sker fortfarande med 
sedlar och mynt även om kredit- eller 
betalkort får en allt större betydelse. 
Köp på upp till 100 kronor blir viii 
ändå inte plastkortsaffårer? 

TJoöringen 
Vår svenska tioöring är av somliga 



kän omhuldad och nog är den gullig 
men ack :\litet värd. Den nyligen av
skaffade 25-öringen har av riksdags
motioner att döma postumt återupp
rättats. men riksdagen tycker inte att 
det är förståndigt att återinföra detta 
legendariska mynt. Snart nog finge 
det väl avskaffas igen då inOationen 
hunnit ifatt om några år. 

Enligt riksbankens egna annonser 
för något år sedan försvinner 30 milj 
tioöringar varje år. Trots den oerhörda 
produktionen av tioöringar under 
1987 (146 miljoner st) utöver den dry
ga miljard som torde finnas i cirkula
tion lider handeln ofta brist på detta 
mynt och det frågas varfår? Den som 
nyligen fårsökt betala en bussbiljett 
med tioöringar kan säken svara på den 
frågan. 

Vad bchtivcr vi'? 

Myntverket tog på sin tid upp frågan 
om ett tiokronemynt i skrivelser till 
regeringen dels 1979. dels 1983. Riks
dagens finansutskott, finansdepan
mentet. riksbanken och Tumba Bruk/ 
Myntverket har nu haft åtskilliga år på 
sig i arbetet med att modernisera vån 
myntväsendc, ett arbete som, vilket 
framgår av ovan återgivna uppgifter, 
ligger långt efter andra västeuropeiska 
länders. l våra grannländer Danmark 
och NoEge finns sedan länge tiokrone
mynt. Ar inte det något att ta intryck 
av? l Danmark arbetas det f n med att 
ändra hela myntserien. Förekommer 
det något samråd'? 

Det är förvånansv;in att man nu di
skuterar att in fåra en 20-kronesedel 
och att avskaffa 50-lappen samtidigt 
som tiokronan planeras. Den aktuella 
tidplanen får tiokronan är att myntet 
sätts i cirkulation fOrst 1991 efter 
minst 12 års fOrberedelsearbete. 

Med en inOation på 5-6% om året 
kommer detta mynt att vid tidpunkten 
får insättandel ha en köpkraft som är 
lägre än vad den nuvarande femkro
nan hade vid infårandet 1972. Om 
hållbarheten får ett sådant mynt är c a 
50 år kommer det vid slutet av sin 
" livstid '' att närma sig den köpkrafts
nivå där vår nuvarande tioöring befin
ner sig. Det vore därför riktigare att 
nu planera för 20- och 50-kronemynt 
av vikt och format som passar in i det 
aktuella tidsperspektivet. 

Vikten tJn en gd11g 

Av statistik från riksbanken framgår 
hur stor mängd av olika sedel- och 

myntvalörer som idag är i cirkulation. 
Hur många ton det är fråga om fram
går också. 

Vikten av ett mynt i högre valör 
kommer av allt au döma inte att mot
svara vikten av samma belopp med 
mynt i lägre valörer. Ju högre valörer 
som pr'.iglas desto lägre blir istiillct 
vikten räknat per belopp. Nya mynt i 
högre valörer skulle minska omalet 
cirkulerande mynt. Därmed skulle 
också den totala vikten av alla cirkule
rande mynt faktiskt minska. l tabell 
IV visas hur mycket vissa belopp vii
ger räknat i angivna valörer. 

TABELL IV 
Mynt1988 
Antal 10 st 20$1 100$1 
valör vikt gram kr gram kr gram kr 
5 kr 9,5 g 95g. 50: 190g:100:· 950ga500:· 
1 kr 7,0g 70g. 10:· 140g= 20:· 700g·100:· 

50 ö 3,5g 35g D 5:• 70g: 10:· 350g· 50:· 
10ö 1,4_g_ 1ig• 1:· 28g: 2:· 144ga 10:· 

Dessa mynt. av vilka det behövs allt 
ner för att åka buss, köpa aftontid
ningar och godis och att ha i ponmon
nän, blir allt tyngre i fOrhållande till 
vad man fä r fOr dem. Det sk'Ulle därfOr 
bli annorlunda med nya mynt i högre 
valörer. Här ges några exempel på hur 
det kunde te sig. 

TABELL V 

Antal tO st 20$1 100st 
valör vikt _gram kr gram kr gram kr 
50 kr tOg 100•500 200:1000 1000·5000 
20 kr 8g 80· 200 100= 400 800•2000 
10 kr 6g 00• 100 120: 200 600·100< 
s kr som nu 
1 kr som nu 
50 ö som nu 
eller l en framlid ... 

S kr Sg 50· 50 100= 100 500·500 
1 kr 4g 40• 10 80: 20 400·100 
50 ö 2g 20· 5 40= 10 200· 50 

Dessa funderingar kanske kan vam 
något att ta del av får dem som får till
fålie att yttra sig i ärendet. 

Roben Olofsson. 
Norri«Jping 

GYNNA 
SNT:s 

ANNONSÖRER 

Guld - ett tUiägg 
Bara ett par dagar efter det att SNT 
1988:7 tryck1s, kom den l oktober ett 
meddelande i dagspressen: hösten 
1989 öppnar Boliden ännu en guld
gruva. Notisen på s 185 i nämnda 
nummer blev alltså snabbt föråldrad 
och antalet bolidenägda gruvor där 
guld utvinnes tär ökas till 16. Det nya 
dagbrottet ligger vid Åkerberg i Väs
terbotten. Det blir landets största spe
cialiserade guldgruva med en halt om 
minst 3 g per ton. Man beräknar kun
na utvinna 600 ~g per år. Produk
tionskostnaderna blir lägre eftersom 
det - åtminstone de första fem åren -
är ett dagbrott och malmen dessutom 
kan transponeras till Bolidens anrik
ningsverk, som inte är så avlägset. 

Nu avvaktar vi om det kan bli någon 
brytning vid Pctkiniis, 5 mil väster om 
Skellefteå, där en malmkropp om l 
miljon ton med hög guldhalt påträf
fats. Enda problemet är att den ligger 
på 200 meters djup. 

l detta sammanhang kan en numis
matiker endast beklaga. att vi inte tär 
vån svenska guld i guldmynten, nu 
när sådana åter börjat präglas i Sveri
ge. Detta beror dock inte på att Thmba 
Bruk/Myntverket har särskild fårkär
lek för Schweiz:, diir pluttarna köps, 
utan på att vi inte längre tillverkar 
myntämnen i Sverige och att ordern är 
för liten för att det skulle intressera 
någon (väl då främst Boliden) an bör
ja med sådant. Men beklagligt är det 
onekligen, eftersom vi har haft en tra
dition på området med guld från Da
larna och Småland i våra mynt. 

STOCKHOLMS SPINNHUS 
PAPPERsPOLLETTER 

SÖKES 

för min personliga samling. 

LARS M. CARLZON 
Hammarbacken 9 

770 JO FREDRJKSBERG 
7fn. 0591- 205 76 
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Det Zornska 
spelmansmärket 
Den 6 augusti 1910 samlades en skara 
spelmän från olika delar av Sverige på 
Skansen. Det var inte någon spel
manstävling som skulle gå av stapeln, 
utan man hade endast för avsikt au 
samla landets bästa bondespelmän för 
att under några dagar låta dem bjuda 
publiken på det blista av sin konst utan 
att blanda in frågor om konkurrens el
ler penningbelopp. 

Ett sextiotal inbjudningar skickades 
ut till spelmän från Sveriges samtliga 
landskap. 

En av initiativtagarna var Anders 
Zorn, som själv gjort en skiss till ett 
silvermärke som skulle utdelas till 
deltagarna i "riksspelmansstämman". 
Märket skulle bäras vid uppspel
ningarna. 

Spelmansmärket har följande utse
ende : avbildning av fiol , pipa och 
bockhorn inom en lagerkrans. Detta 
märke utarbetades närmare av konst
nären Yikke Andr~n och utfördes av 
juvelerartinnan Hallberg, Stockholm. 
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Det Zornsko spelmansmllrket. '!tekningen 
troligen utftird av Anders Zom. 

Rmigbrlcka frrln Arboga. 
Foto: Gwme/ Jansson RAA'ISHNN-T. Skala l : l. 

En tiggarbricka ur 
Strokirks samling 
Efter kanslirådet Wilhelm Theodor 
Stroldrks död 1895 kunde Kungl 
Myntkabinettet förvärva en liten pol
lettsamling på 94 nummer (inv nr 
9932). Bland dessa polletter finns en 
oansenlig plåtbricka med texten: 
TILLÅTEN/TIGGAREflNOM/AR
BOGA samt nederst inslaget GP. På 
brickans två långsidor finns två borra
de hål på vardera sidan. Den mäter 
79x69 mm. Tiggarbrickan, som tycks 
vara tillverkad kring sekelskiftet år 
1800, användes inom Arboga stad av 
"legitimerade" tiggare. Ute på lands
orten var det församlingsprästen som 
ytterst ansvarade för att brickor dela
des ut till verkligt fattiga. Även i stä
derna utövade prästerna denna funk
tion, men fick där även ta hänsyn till 
de regler som gällde för fattigvården i 
stadens stadgar. Om det fanns flera 
fOrsamlingar inom staden sk"UIIe varje 
enskild församling och dess borgare 
sörja för sina egna fattiga. Det mest 
praktiska var att låta ett begränsat an
tal nödlidande vandra runt och tigga. 
Om någon person skulle försöka tigga 
utan bricka blev han utslängd ur 
staden. 

Troligtvis har brickan varit fastsatt 
på en hatt. 

/W 



Sälj i gott sällskap! 
Nästa kvalitetsauktion omfattar 

intressanta objekt inom alla 
samlarområden. 

Vi mottager nu ytterligare 
inlämningar till denna auktion. 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 

Vid s törre inlämningar kan 
särskilda villkor tillämpas. 

Nybrogatan 36 • Box 5132, 10243 Stockholm 

Telefon 08-662 62 61 

KÖPER . SÄLJER . VÄRDERAR 

MYNT . SEDLAR . MEDALJER 

ORDNAR 

Numismatisk litteratur 

AB STOCKttOI.MS AUKTIONSVERK 

Det iilds ta i världen, gnmdat 1674. 
Jakobsgatan 10, Box 16256, 103 25 

Stockholm, Tel. 08-14 24 40. 

Mtdltm av Svtrigt s Mynthandfarts Förtning 

De nuonrande medlemm~~ma i r: 

B. Ahlalr6m Mynthandel AB 
Kungsgatan 28, Box 7662 
100 94 Stoekholm. tel 08 · 14 02 20 
Amneklevs Mynlhandel 
Slrdgatan 20, 602 25 Noui<.Opmg 
lol 011 · 10 29 50 
Antikören 
Stureplatson 1, 411 39 GOteborg 
tel 031 · 18 39 60 

Dela Mynt & Frlmlrkahandel 
Trotzgatan 16, Box 307 
791 27 Falun, tet 023· 142 50 
Hlrach Mynt AB 
Klara Norra Kyrkogata 29. Box 469 
101 26 Stoekholm, !el 08· 11 05 56 
Kartaltrona Myn1handel 
Hancve<katgatan 11. 371 35 Kal1sl<rona 
tEI 0455· 813 73 
Rune Uluon Myn1handel 
Os:erlånoga:an 16. 502 32 Borås 
tel 033· 11 03 15 
Lunda Myn1handel 
Kloslergatan s. m 22 Lund 
tel 046·14 43 69 
Melmll Myn1handel 
KalendogaUln 9. 211 35 MalmO 
!el 040. Il 65 44 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 27 företag l 
12 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med
lemmar 1 Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot 
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje 
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

Monetarlum Kurt Halist16m 
Box 21047. 200 21 Ma!mO 
!el 040·93 19 53 
Mynt 6 Medeller HB 

~~~g~~~ ~~~·34 34 23 

Peo Mynt & Frimitbin AB 
Orolln<nggatan 19. Box 16245 
103 25 Slockholm. !el 08·21 12 10 
S.llna Myn1handel AB 
Regeringsgatan 6. 111 53 S:oekholm 
tel08· 115081 

Mynt 6 Me1allbllraen l Sthlm AB 
~f'oå.~ö'~~'81 1 . 4 er. 111 46 stockhOim 

Specie Myn1handel HB 
Storoatan 19, 574 00 Vellanda. tel 0383· 153 01 

Myntet l Malmö 
Stora Nygatan 17, 211 37 Malmo 
!el 040 · 12 99 30 
Mynthueet 
B,bl,otei<SgaUJn 5. Box 7049 
10386 Slockholm. tel 08 · 20 5181, 2060 52 
Ulf Nordlinda M~handel AB 

~Jr.&~. ~'gJ·662 62 61 
NCHTIII)e Mynthandel AB 
Upansga:an 13. Box 4 
76100 NO<rlå!JO. tel 0176· 168 26 
Humla Myn1 & Frlmlrlcahandel AB 
Kaserncorget 6. Box 2332 
403 15 G6:eborg, tel 031·13 33 45 

J. Pedersen M~thendel 
~~~~ ~~ 96 2 31 Borås 

S1rlndberga Mynt & Frlmlrkahandel AB 
Arsonaisgatan 8, Box 7377 
103 91 StockhOim, tel 08· 20 81 20 
Tomco Numlamallca 
Box 6235, 102 35 StockhOim. tet 08 • 33 77 75 
Th6ma1r6ma Mynt & S.dlar AB 
Oronn.nggatan 48. 582 27 u ni<.Opng 
tel 013 · 13 54 65 
TlCIMn Mynthandel 
Slureplalsen 3. 411 39 GOtebo<g 
lel 031·20 81 Il 

~gemar Wa~l~ ~:~~~h~~ 
103~S:ockhcllm. !el 08· 10 ()()57. 10 ()()58 

Hikan Westertund Mynthandel AB 
Vasaoatan 42, Box 679 
101 :19 Slocl<holm 
tel 08· 11 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel 08-34 34 23 
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Emil &hrfeldt: Miue/altemriinzen, Ausge
wähltell Sclrriftell 1881- 1928. Leipzig 
1987. XXI + 488 sidor, 18 planscher och 
387 textillustrationer. Red. B. Kluge. Zent
ralantiquariat der Deutschen Demokrati
sehen Republik. 

År 1984 utkom ett samlingsverk med ny
tryck av uppsatser av Hennano Dannen
berg-en av den tyska numismatikens för
grundsgestalter. Emil Bahrfcldt var en gen
eration yngre än Danneoberg och var 
kanske sin tids främste numismatiker i 
Tyskland. Han var född 1850 och började 
skriva 1880 och vid hans död 1929 omfatta
de hans bibliografi 221 aniklar och mono
grafier. Bahrfcldts biografi samt tjugo av 
hans viktigaste aniklar ingår i den sam
lingsvolym av nytryck som nu publicerats. 
Tidigare har nytryck getts ut av katalogen 
över hans samling medeltidsmynt liksom 
monografierna över myntningen i Bran
denburg (tre band) resp. Niederlausitz un
der 1200-talct. 

Det finns många likheter mellan Bahr
feldt och Dannenberg. Ingendera hade nu
mismatiken som levebröd, även om Bahr
feldt, vars yrke var flirsäkringsagent, dok
torerade på fOrsta volymen av sin mynt
historia över Brandenburg är 1888. Båda 
var privatsamlare och framfor allt intresse
rade av tyska medchidsmynt. Bahrfeldt äg
nade sig dessutom mycket åt myntningen 
(huvudsakligen under medeltiden) i Bran
denburg, Niederlausitz samt Pommern. 

Den nu föreliggande samlingsvolymen 
omfattar ett av Bernd Kluge vid Myntkabi
nettet i Östberlin toretaget urval om 20 
uppsatser ur Bahrfeldts produktion och be
står av två grupper som dels nästan uteslu
tande behandlar vikingatidsfynd, dels be
handlar myntningen under 1100 -1400-tal
en. Båda avdelningarna är mycket intres
santa ur svensk synpunkt. Den f0m1 erbju
der jämforelsematerial till dc svenska vi
kingat ida mynt fynden, bl a de tre mycket 
viiniga fynden från Alexanderhof (ca l 393 
ex med slutmynt 996), Leissower Miihle 
(4 975 ex med slutmynt 1011) samt Quilitz 
(2.237 ex med slutmynt ca 1023). l fyndet 
från Leissower Miihle ingår t ex tre mynt 
från Olof Skötkonung (Lagerqvist. Svens
ka mynt under vikingatid och medeltid, nr 
3, 17 och 18). 

Den senare avdelningen omfattar bl a ett 
flcnal fynd med nordtyska mynt som ofta 
påträffas som lösfynd i framför allt södra 
Sverige. En särskild uppsats ägnas åt de i 
svenska fynd vanliga Vinkenaugen, d v s 
små två- eller ensidiga (brakteater) mynt 
präglade i norr<1 Tyskland under 1200- och 
1300-talen. 

Huvuddelen av uppsatserna utgörs av 
fy ndpublikationer och som Bernd Kluge 
också konstaterar i sin inledande redogö
relse for Bahrfeldts liv ligger styrkan hos 
Bahrfeldt i materialredovisningen och inte 
i analysen av fynden. Ett flenal av uppsat-
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scrna är mycket svåra att komma över idag. 
Det är därför glädjande au de nu kommer 
ut i nytryck samtidigt som det är bekvämt 
att ha en så viktig del av Bahrfeldts ofta 
mycket spridda produktion samlad på ett 
ställe. Fyra av uppsatserna har dock tidiga
re publicerats i den av Bahrfeldt själv 1915 
utgivna samlingsvolymen Mittelahermiin-
7.Cn med uppsatser publicerade i Berliner 
Miinzblättcr under åren 1899 -19ll. 

Kenneth Jonsso11 
Be m d Kluge: Sylloge of Coins of the Bri
tish l sles, 36. State Museum. Berlin. At~g
lo-Stuon, Anglo-Nomum, and Hibemo
Norse Coins. Oxford University Press och 
Spink & Son Ltd 1987. vm och 182 sid, 41 
planscher. 
Den engelska Sylloge-serien (SCBI i 
gängse ffirkonning och med målsättning 
au beskriva och illustrera engelska mynt i 
olika samlingar) s1anade 1958 och har ak
tivt verkat fOr au samlingar utanfor Eng
land blir publicerd()e. Det är knappast fOr
vånundc. eftersom mycket av forskningen 
har koncentrerats till de anglosaxiska och 
normandiska perioderna där en mycket 
stor andel av de bevarade mynten kommer 
från vikingatida fynd i Nordeuropa. Sam
lingarna i Köpenhamn och Helsingfors för 
motsvarande perioder har således tidigare 
redan publicerats i sin helhet; den tOrra 
omfattar inte mindre än sju volymer. En 
volym som omfattar samlingen i Stock
holm av norn1andiska mynt har också pub
licerats och ytterligare tre är under ut
arbetande. 

P g a en annorlunda lagstiftning i Tysk
land järnfOrt med t ex de nordiska .länderna 
blev mynten i fynden inte inlösta i sin hel
het till myntkabinettet i Berlin. Förvärv till 
samlingarna utgörs därför delvis av mynt 
från 49 kända fynd och delvis av mynt från 
olika samlingar. som alla är noggrann! re
dovisade. Större delen av mynten kommer 
troligen från skattfynd påträffade inom 
västslaviskt område. Förteckningen som 
ingår över dessa fynd är mycket an~ndbar. 
eftersom den innehåller information som 
inte har publicerats tidigare. 

Dc l 132 mynten i samlingen fordelas på 
följande grupper: 

Anglosaxiska. före myntreformen 
(ca 675- 973) 188 

Anglosaxiska, eft.er myntreformen 
(ca 973 - 1066) 700 

Normandiska (1066- 1154) 36 
Irländska (ca 995- 1150) 28 
Efterpräglingar (ca 991 -1040-talet) 180 

Antalen ov-Jn har korrigerats för ett 
exemplar av IEthelred II: s First Small 
Cross typ (York. Fastulfr) som är foneck
nad bland efterpräglingarna (nr 999). Peri
oden efter Edgars reform ea 973 står for hu
vuddelen av materialet och de redovisas 
enligt det gängse mönstret för SCBI, men 

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 

Med stor sortering av 
Mynt • Sedlar • Medaljer 

Frimärken • Vykort 
Aktiebrev • Tillbehör 

Drottninggatan 19, Box 16245 
103 25 STOCKHOLM 

Tel 08-21 12 10 

ett antal forbättringar har gcnomfOns. An
talet hack har registrerats fOr åtsidorna 
resp. frånsidorna och myntmästarnas 
namn i nonnaliserad form återges också. 
Den förra förbättringen medfor au man nu 
kan göra jämförelser mellan mynt funna 
inom västslaviskt område och dc som är 
funna i Sverige (som nu håller på att publi
ceras i den s k CNS-serien). Den senare 
fOrbättringen gör att man undviker au for
teckna mynt från samma myntmästare på 
mer än ett ställe, eftersom namnen i icke
normaliserad form kan stavas på många 
olika sätt. 

Indexen över myntoncr och myntmästa
re är utförligare än i föregående volymer i 
serien. Beträffande ytterligare en aspekt 
fönjänar det att noteras. att Serlin
syllogen utgör en återgång till en högre 
kvalitet på illustrationerna som gällde ror 
dc äldre volymerna. eftersom alla fotogra
fier baseras på gipsavgjutningar, vilket ger 
en mycket jämnare ton utan besvärande 
mörka skuggor. En systematisk genom
gång fOr att hitta stampkopplingar med 
mynt i vissa andra samlingar har också ut
förts. Dessutom anges det när myntmästa
ren saknas for typen i de främsta referens
verken. 

Antalet exemplar fördelade på resp. typ 
under den senare anglosaxiska myntningen 
mOlsvarar den normala for fynden från vi
kingatiden med undantag för att reformut
gåvan (som omfattar de tre första typer som 
präglades efter refonnen ca 973) är bätLrc 
representerade än nonnalt p g a att ett fler
tal exemplar ingick i skatten från Stolpe. 
Mynt priigladc efter ca 1051. då e.'ponen 
reducemts till ett minimum. är också vanli
gare fin vii ntat. 

Efterpräglingarna är talrikaoch inklude
rar mynt från Lupowskatten med dess ex
ceptionella serie av fantastiska hybrider. 
Det pekar på behovet av att denna synnerli
gen fascinerande skatt förtjänar att publi
ceras i detalj. 

Ett mynt (Edward Bekännaren, Trefoil 
Quadrilateml, nr 849) har fönecknats 
bland dc engelska mynten men med en an
märkning att den kan vara en imitation. 
Myntoncn är ""ROCCE" och myntmästa
ren "Tafere". William Lean, som arbetar 
med en katalog om mynten från York. har 
berättat för mig att myntet har "bearbe
tats"'. troligen av den välkände forfalskaren 



John White. Frånsidans inskrift har änd
ra!S från AELFERE ON EOFE (Köpen
hamn SCBI 813 år stampidentisk). 

Berlin-volymen är en värdefullt tillskon 
till SCBJ och den sätter några nya höga 
normer fdr serien. Förhoppningsvis kan 
den också tjäna som inspiration fdr tyska 
numismatiker an genomfOra en liknande 
projekt for motsvarande tyska mynt där av
saknaden av moderna beskrivande katalo
ger med illustrationer av mynten i offentl i
ga samlingar är stor. 

Kenneth Jonsson 

William J. D. Mim. From Cowrie ro Kina. 
The Coinages, Currencies. Badges, Med
als, Awards and Decomrions of Papua N~v 
G11inea. Sydney 1986. 332 s, rikt iii. Utgi
ven av Spink & Son (Australia) PTY Ltd. 
ISBN O 959 3203 O X. 

Vad läsare av numismatik kan ha for upp
fattning om Nya Guinea är mycket svårt an 
säga. Om man utgår från egna kunskaper 
är den stora övärlden en enom1 urskog be
bodd av människor, som på en säkert for 
dem lyckligt sätt undgått de flesta av den 
s k civiliserade världens välsignelser. Men 
sedan man studerat fdrestående verk blir 
bilden en helt annan och betydligt mer 
komplicerad. 

Författaren har uppenbarligen san sig 
före an berätta det mesta om mynt och an
dra betalningsmedel, medaljer och belö
ningstecken från ön och såvitt en på områ
det totalt okunnig recensent kan bedöma 
lyckats - ja i överkant, ty ur svensk syn
punkt är utmärkelsetecknen och rangangi
velser i form av knappar inte så intressant. 
Men samtidigt är detta en väsentlig del av 
samhällsbilden- fOr den och som sådan ej 
alls ointressant. 

Den fOrsta delen av verket är givetvis 
mest spännande. Den okunnige och över
lägsne europ6en upptäcker snart att s k pri
mitiva betalningsmedel inte alls är primiti
va. Antagligen hör öns betalningssystem 
till en av de mer komplicerade formerna . 
där de \•ästerliindska kurssättningarna är en 
barnlek. Del kan inte uteslutas att Afrika 
tidigare kunnat erbjuda en lika svårt system 
och därför är Mi ras verk fascinerande och 
värt an läsas långsamt och med eftertanke 
fOr att söka fOrstå "dc mest överväldigan
de, mest variationsrika och mest komplice
rade former för pengar som kan tänkas, en 
samlarens eldorado och något som kan dri
va den som söker beskriva det till fdnviv· 
lan''. Kapitlet om de traditionella betal
ningsmedlen och handeln är i denna del ett 
nyckelkapitel inte bara till Nya Guinea utan 
till hela Stilla Oceanen. 

Den korta tyska dominansen av Stilla ha
vets övärld satte där som annorstädes sina 
spår - man erinrar sig tyskarnas fårtvivla
dc men helt meningslösa fOrsök att fora ka· 
talog över de berömda Yapmynten - men 
så småningom kom Storbritannien och 
Austra.lien in i bilden med både mynt -
ofta mycket vackra- och sedlar, som nu ej 
är särskilt uppseendeväckande, men vars 

formgivning fOr sjutti<? år sedan närmast 
erinrar om sydamerikanska sedlar på mit
ten av 1800-talet och delvis trycks hos en 
här hittills okänd sedeltryckare, Charles 
Skipper East i London. Vi får också en fyl
lig skildring av hur dessa nymodigheter 
fungerade. 

Halva boken är emel!enid ägnad åt icke 
monetära fdreteelser och är ehuru etnogra
fiskt roande mycket litet av numismatik. 
Men redan den forsta hälften motivemr 
läsningen, speciellt om denna sker med ef
tertanke och ett konstaterande att vån 
jordklot inte bara består av Svedala och Jo· 
hanne.shov. En par synnerligen genomar· 
betade register avslutar boken. 

ENB 

Festskrift ri/ Ola f Olsm på 60-drsdagen 
den 7 juni 1988. Det Kongelige Nordiske 
Oldskriftselskab. Köpenhamn 1988. 334 s. 
ISBN 87 87 483 09 2. 

Det iir viktigt, att vi foljcr med i våm 
grannländers fcstskrift~flora inom numis
matiken närgränsande discipl iner. Här har 
vi så t ex ett verk, som tillägnatS den dan
ske riksantikvarien, tidigare innehavare av 
en professur i medeltidsa.rkeologi. Dessa 
fOrhållanden präglar självfallet bidragen, 
men även numismatiken får sitt som fdljer. 

C J Becker redogör fdr Danske molller 
som ltisrorisk kildemareriale i JOOO-raller 
med Haubergs arbete som utgångspunkt. 
Det är en så kunskapsrik a ni kel, au man i 
en anmälan blott kan skumma av behandla· 
dc områden. Becker börjar med au redovi · 
sa nya numismatiska iakttagelser och re· 
sultat - de anglosaxiska cftcrpr'<iglingarna 
i Skandinavien, Hardeknuds och Magnus 
den Godes Lunda-myntning samt Odense 
som mymon. Därefter berör han myntens 
bidrag till fortsatta studier av 1000-talets 
historia. Som lämpligaområden härfOr får 
han fram kungamaktens betydelse i sam· 
hiillet, vem präglade mynt i Danmark samt 
v'.irdemynt, monopolmynt och/eller pro
pagandamynt. Det sistnämnda forslagsom
r~dct ges särskilt spännande innehåll av 
Beckers fOrslag på propaganda· mynt: 
Sven Tveskäggs Godwine-mynt, Knut den 
Storcs mynt som svensk konung ("rex par
tis suanorurn") , Magnus den Godes mynt 
med Olav den Helige samt Svend Estrid
sens ''bysantinska" mynt. 

Det andra numismatiska bidraget är av 
Jorgen Sreen Jensen, som i Mera/derekro
rer og monrfwui redovisar. vi lken betydel
se som dessa fynd haft lör tolkning av olika 
moment av dansk1 myntväsen, vi lka skauer 
(även unica) som såsom Danefre tillfOns 
det danska myntkabinettet, allt under de 
senaste två decenniernas detektorbruk. 
Det är en intressant och uppgiftsrik över
sikt, som lämnas. där avslutningsvis fyn
den av olika slags räknepenningar motive
mr li)rslag Om forskning inom detta omr.l· 
dc. Båda artiklarna är väl fårtjänta av en 
vidare spridning än som kon1mer dem till 
del i fesL~kriftens form. 

Det finns flera. till numismatiken grän· 

sande områden, vilkas landvinningar har 
sitt givna intresse for oss. Ett sådant berät
tar Niels·Knud Liebgo/l om i an i kel n Me
ta Iderektorer og middelalderens fromheds
liv - pilgrimsmärkena, ett samlarområde 
som både Nils Ludvig Rasmusson och 
Torgny Lindgren behandlat. 

Handclsforbindelserna har likaså sin 
givna betydelse för oss for tolkning av 
skeendet, kontakterna, handelsvägarna 
o s v. Två bidrag berör detta område -
Ulla Lund Hansens Handelscemm i Dan
mark i romersk og a: l d re germaiiSk jernal· 
der och Margrerhe Ufws Bomholm me/len 
vikingerid og middelalder- och de fOrtjä
nar att bli lästa. 

Den historielöse svensken av idag erin· 
ras om det "gamla" Danmark genom titlar 
som lfuf har hänt med de medelrida kyr
korna i Lund? och Jagren pd der gamle kyr
kese/v i Tranquebar. Borde inte vi också 
minnas tillbaka - varfor har vi separatist
tendenser, hur länge har Sverige vari.~ Sve
rige, vilka svenskminnen fi nns vid Oster
och Nordsjöarnas kuster, etc etc - for att 
bättre fOrstå vissa händelser och ten
denser? 

NUF 

BLI MEDLEM l SNF -
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGs
BLANKETT 

TEL 08-667 55 98 
tisd- fred 10-13. 

Stöld av ångbåtspolletter 
1890 

Pollettförsäljaren 14-årige Robert 
Ivar Ström tilltalades 1890 for att han 
från ångslupsbolagel i Stockholm till · 
gripil en påse, innehållande 500 st 
7 -öres ångslupspolleller. Dessa hade 
han sedan mot 3 öre styckel till större 
delen försålt till en annan pollettför
säljare, 16-årige CJ F Andersson, 
som i sin ordning sålt dem till passa
gerarna mot 7 öre stycket. Båda er
kände och rannsakades senare fOr 
olovligt tillgrepp och for köp av stulet 
gods. Ström och Andersson hamnade 
på uppfostringsanstalt. 

/W 
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Brita Malmer 
har tilldelats den fomämliga veten
skapliga utmärkelsen The Areher M. 
Humingdon Medal av the American 
Numismatic Society. Den utdelas "in 
recognition of distinguished contribu
tians to numismatic scholarship". Sär
skilt åberopas professor Malmers in
satser vid utgivandet av det stora ver
ket om de vikingatida myntskatterna i 
Sverige och hennes framstående till
lämpning av numismatiken på breda 
historiska studier. SNT gratulerar! 

Medaljen utdelas vid årsmötet 
New York den 14 januari 1989. 

Josef Hackl, 
utländsk medlem i Svenska .Numis
matiska Föreningen och skribent bl a i 
vår tidskrift, har åter erhållit det for
nämliga västtyska Eligiuspriset, som 
varje år delas ut för framstående nu
mismatiska böcker och uppsatser, fOr
fattade av amatörer. 

Hack!, som är bosatt i Fiirth, har 
denna gång skrivit om den berömde 
tyske numismatikern Carl Friedrich 
Gebert (1855-1919), verksam i Niim
berg. Geberts arbeten om t ex de 
många tillverkarna av rälenepenningar 
i denna stad - från senmedeltid till 
1800-tal - eller den fria rik..~staden 
Niirnbergs mynt är alltjämt oum
bärliga. 

Hackls biografi över Gebert utkom
mer som bok under 1989 (Verband der 
Deutschen Miinzvereine). Han fort
såuer annars sina flitiga studier i 
framförallt Frankens mynthistoria. 
SNT gratulerar och önskar lycka till! 

Extraerbjudande 
Diabildserie 20 bilder av svenska 
mynt samt texthäfte av Lars O. Lager
qvist erbjudes under december till en
dast 30 kr ink! porto. Lämplig jul
klapp till juniorer och andra! 

Best.'illning insändes till kansliet , 
Östermalmsgatan 81 , 
114 50 Stockholm, 

eller genom inbetalning av beloppet 
på postgiro 15 00 07-3. 

Svenska Numismatiska Föreningen 
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ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 sisra 
tisdagen i varje månad utom december. Auktion varje gång. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder försra helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti) i Gillesstugan i Kolarby, Skogsvägen 5, Fagersra. Tid: 
kl 19.00. Under verksamhelSåret anordnar myntklubben 4 st anbudsauktioner med senaste 
anbudsdag den 2/12. Upplysningar: te l 0223-116 71. 
GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖRENING håller möte andra måndagen i månaden 
kl 18.45 i Traktören, Köpmansgalan 20, Gbg. Auktion varje gång. sedelsektionen sam
manträder sista tisdagen i månaden kl 18.30 på Engelbrektsgatan 71, Gbg. Antik- och me
deltidssektionen möts varannan torsdag udda veckor kl 18.30 i Schackspelets Hus, Haga 
Kyrkagata 3, Gbg. Upplysningar: Birgit Hahne-Eriksson 031-52 14 29, Bo Nordeli kon
t.orstid 031-17 79 70 och Anders Falk (anbud) 13 31 41. Program i SNT 1988:6. 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den första 
måndagen i varje månad utom juli- aug. Upplysningar: 035-12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen 
i varje månad. Upplysningar: Even Olofsson 0413-221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad (utom 
juni, juli och augusti) kl 19.00 i SE-Banken, Storgatan 17, Kalmar. Upplysningar: tel 
0480-159 29, 0480-115 84. Auktioner varje gång. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har möten fårsta helgfria onsdagen i varje månad 
på restaurang Storstugan, Stonorget l, Katrineholm. Upplysningar: te! 0150-210 45 el 
15100. 
KRISTIANSTADÖRTENS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion på 
Hemgården, Norrtullsgatan 9, Kristianstad, kl 18.30 16/12. Listor och upplysningar ge
nom Ingvar Nilsson 044-713 28. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har möten kl 19.15 den första onsd. i månaden. 
Lokal: Utbildningshuset Studentlitteratur, Åkergränd l. Upplysningar: tel 046-12 25 93. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra måndagen i varje månad på Pensionärs
gården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping, kl 19. Upplysningar: tel 0155-134 29, 671 54, 
128 41. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen varje 
månad utom i maj- augusti, i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är välkomna. Beställ lista på tel 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafikskola, Rådhusgatan 
33, Nässjö, Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 07.00 -09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten fOrsta torsdagen i varje månad i 
NY-huset, konferensrummet. Upplysningar: tel 0910-186 80. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 forsta onsdagen i varje månad 
(ej juli - augusti). Lokal: Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tel 026-18 18 36. 
SKARABORGS NUMISMATISKA FÖRENING har möten med auktion den 4/12. Lo
kal: Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövdc kl 16.00. Upplysningar: te l 0500- 808 50 
(Thord Lund). Datum ej meddelat. 
MYNTKLUBBEN SKlLUNG BANCO, Linköping har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj-augustQ. Lokal: Thömströms Mynt & Sedlar AB, Drottning
gatan 48, Linköping, kl 18-21. Arligen anordnas en antik- och samlarmässa samt en 
resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: te l 013-12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni- augusti på IOGf, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A, Mal
mö, håller öppet varje tisdag kll9-21 under september- maj. 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB sammanträder fOrsta torsdagen efter den 15 i 
varje månad kl 18.30 i Rembostugan, ca S km norr om Avesta utmed riksvägen. Upplys
ningar: tel 0226-562 78 eller 0225 -131 52. 
TRELLEBORGs MYNTSAMLARKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 
18.30 i Söderslätts Sparbanks samlingssal, C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet 
står auktioner, föredrag, lotteri mm. Upplysningar: tel 0410- 345 44. 
TÄUE MYNTKLUBB, Södenälje, har möte i Wendelas rum, biblioteket Luna kl 19.00 
andra tisdagen i v.trje månad. Upplysningar: t el 0755-445 03 eller 853 17. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte på Uppsala Universitets myntkabi
nett. Tid: 19.00. Upplysningar: 018-14 97 Il. 8/12 julfest och föredrag. 
VETLANDA NUM1SMATISKA FÖRENING har möte med auktion på Kulturhuset, 
Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15. Visning från kl 18.15. Upplysningar: tel 0383-158 35 kl 
07.00-09.00. 



VILLSTADORTENS MYNTKLUBB, Smålandsstenar, har möten andra måndagen i 
varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl följs av auktion. Servering. 
Upplysningar: tel 0345-112 95. Lokal: Biblioteket, Smålandsstenar (källarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING, Växjö, har möte med auktion kl 18.30 i 
Röda KorselS lokal, Kungsgatan 18, Växjö den 8/12. Upplysningar: 0470-731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 2:a måndagen varje månad ja
nuari- maj kl 19.00. Tingshusgränd 2, Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 19.00 
första onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Upplysningar: tel 021-13 94 94 
(~ftcr kJ 18). .. 
OREBRO NUMISMATISKA FORENING har möten med auktion Järntorgsgatan 3, 
1989: 15/J, 8/3 och 12/4 kJ 19. Upplysningar: tel 019-13 52 13. 

SVENSKA 
1989 
Febr 27 AB Stockholms Auktionsverk 
Aprii15 - I6 B. Ahlström Mynthandel AB 

22 AB Stockholms Auktionsverk 

UTLÄNDSKA 
December 
8-9 
JO 

14-16 
19 - 20 

1989 
Jan 22 
Fcb 22-24 
Mars 13- 15 

29-31 
April 3-4 

5 - 7 
19 - 21 

26-28 
Maj 10- 12 

17 - 19 

Dusseldorf, Ringberg 
Numberg, 
Gradl & Hinterland 
Mannheim, KPM 
Hamburg, Emporium 

Paris, Monnaie de Paris 
Miinchen, Hirsch Nach f 
Osnabruck, Klinker 
Munchen, Partio Bank 
Milnchen, Giessner 
M unehandtung 
Frankfurt, Peus Nachf 
Köl n, Schulten & Co 
Köln, Miinz Zentrum 
Munchen, Hirsch Nachf 
Essen, Schenk-Behrens 

Den Kongelige My111 

på Kongsberg i Norge - som är un
derställt Norges Bank men fått behål
la sitt traditionella namn - har också 
krav på sig att vara lönsamt. Man slu
tar därför nu med att tillverka egna 
myntämnen (något som det svenska 
Myntverket gjorde för snart 25 år se
dan) och kommer att importera ron
dellerna från utlandet. 

Man skall också bli mera kommer
siell genom att aktivt sälja sets med 
samlarmynt - i proof- och medaljer 
ur sin produktion. 

Bem1uda 

---
l BD$ (Bermuda-doUar) 1988, kop
pamickel, 0 38,6 mm, 28,28 g. Åtsi
dan Makloufs porträtt av Elisabeth ll. 
Frånsidan: järnvägståg. 

Luxemburg 

50 francs 1987. nickel, 0 22,7 mm, 
7,0 g. Åtsidan: Porträtt av storhertigen 
av Luxemburg. Frånsidan: Krona, år
tal och valör. 

Mauritius 

Rsa-f 

a 1 c 1987 Cu platt.Stahl 1,9 17,8 
b 5 c 1987 Cu platt.Stahl 3,0 20,0 
c 20 c 1987 Cu platt.Stahl 2,9 19,0 
d 112 MR1987 Ni platt.Stahl 5,8 23,6 
e 1 MR1987 CuNi 7,5 26,6 
f 5 MR1987 CuNi 12,3 31,0 

Åtsidan: Den första premiärminis
tern dr Sewoosagur Ramgoolam. 
Frånsidan: Palmer, valör och årtal. 

Nederltindema 

5 gulden 1988, nickelbrons, 0 23,5 
mm, 9,3 g. Upplaga 50 milj. 

MG 
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TOPPRISER! 

Vår 6:e myntauktion, som g ick av s tapeln den I 5 oktober , gav 
vid handen a tt priserna på Sv enska mynt äntligen är på väg uppåt! 
Auktionen visar glädjande nog också att v i på väsl.kust en ( år 
väl så bro priser som huvudstaden. 
Vi Lackar både inlämnare och köpare som gjort det mö jligt att 
e tablera traditionella myntauktioner i Göt eborg! 

Några resultat (rån auktion 6. 

Svenska mynt 

8 Mark "Blodsklipping" 1568 
2 Mark (Klipping) 1.570 
l Öre (Klipping) 1625 Spansk sköld 
1/4 Riksdaler 1645 
Plåtmynt: l Daler SM 1649 (Korr.) 
l Mark 1658 
1/6 Öre 1716 
Plåtmynt: 2 Daler SM 1720 
Plåtmynt: Semlan l Daler SM 1752 
l Riksdaler 1827 "Troyska ass" 

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

Utrop 

(20.000) 
(2.000) 

(15.000) 
(5 .000) 

(15.000) 
(6.500) 

(300) 
(5.000) 
(8.000) 

(15.000) 

Klulloot 

38.000:-
5.000:-

22.000:-
9.000:-

22.000:-
9.000:-

800:-
8.200:-

13.000:-
22.500:-

Vi välkomnar nu vackra och säl lsynta mynt (rån he la världen 
till vårauktionen. Lämna in i god tid - vi har ett begriinsat antal 
utrop! Sista inlämningsdag: 15 februari. 

Ring oss angående inlämningsvillkor! 

Antikören 
stureplatsen l 
S-411 39 Göteborg 
@ 031-183960 


