SVERIGE 15:NORGE 15:DANMARK 15:-

Denna g ra n·e lieffrån 300 - 400-ta/en e Kr har påtriiffa ts i Nl•umagen och fi nns 1111 i 'l i·h·r. Man ser elf milalmlin
senniade rum Cif bord med en stor hög mmt i milfe/1, en korg medmynt och en bok(?) till l'iiiiSti!J: Mann en i milfe/l
ser ut mr kontroilem myntets äkthet. Der anses alf reliefen fii resriiller någ m bänder JO/Il kon1111er till j ordägaren med
arrendem ·giften. Foto : Pm1·inzia/museum. Tri/•1:
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KRISTINAS
ettöringar av koppar
av STEN TÖRNGREN
Denna bok redogör för alla kända varianter
av Kristinas Ettören och ersätter Hallborg &
Hartmans bok från 1883. Ca 160 sidor.
Alla mynt beskrives med teckningar. foto och
text. Dessutom innehåller boken 20-talet kapitel om numismatik. Tex: Hur tillverkningen
gjordes på 1600-t. Skattfynd. Tillverkningsfel.
Felpräglingar. Förfalskningar. Vad fick man för
Ett öre? Drottning Kristina som numismatiker.
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Denarfyndet i Norrkvie i Grötlingbo
på Gotland 1983 -1985
Av Lennart Lind
Gotland ä·r berömt fö r sina fynd av ger dittills spelat en blygsam roll vid
romerska d enarer. Denaren är ett
framgr'.ivande av denare r på ön.
Romerska kejsare 54-211
silve rmynt, ungeflir så stort som en
Efter 1937 har det varit anmärk54
68
Ne ro
gammal svensk 25-öring men tyngre;
ningsvärt tOmt på fynd : tiden 1940 Galba
68
69
i nypräglat skick vägde det mellan 3
1980 anmäldes endast 35 mynt sarnO tho
69
och 4 gram. Denarer priigladcs från
manlagt som påtriiffaclc på Gotland.
Vitcllius
69
strax före 200 fKr till omkring 250
1977 påbörjades av RAGU, under ledV
cspasianus
69
79
e Kr. alltså i mer än 450 år. Flera
ning av den väl kii.~da Gotlands-ar81
Titus
79
svenska f(>rskarc, arkeologer och his- keologen Majvor Ostcrgren. underDomiiianus
81
96
toriker har behandlat de gotländska sökningar med metallsökare av kiinda
Nerva
96
98
dcnarfynden, så t ex Oscar Almgren
fyndplatser för mynt. däribland denaTrajanus
98
117
och Birger Nerman (1923))1 Sture
rer. I oktober 1983 hade man nått
Had rianus
117
138
21
Bolin (1926) samt jag sjiilv. i böcker fram till en åker i Norrkvic i Gröt161
Anto ninus Pius
138
1981 och 1988 och i en del artiklarJl
lin!!bO socken i söder. där det 1917
180
Marcus Aurelius 161
Denarerna på Gotland har i allmän- påträffats några denarer: resultatet
192
Cornmodus
180
het påtriiffats under jordbruksarbete. blev det rorsta större denarfyndet på
193
Pcrt inax
vid plöjning. undanröjande av stenar Gotland sedan 1937. smnmanlagt 134
Didius Julianus
193
och liknande. De denarer man känner mynt . Fyndplatsen undersöktes på
Clodius Albinus
193
197
Sept imus Severus 193
211
till hittades framförallt under hund ra- nytt i maj 1984 och maj 1985. varvid
årsperioden 1834 - 1937. Under den ytterligare 53 respekti ve 24 mynt
Marcia na - syster till Traja nus
tiden gjordes ett eller Oera större fynd kom fram. Det nya denarfynde t omSabina - gift med Hudri anus
praktiskt taget varje decennium : 124
fattar således sammanlagt 211 mynt.
Faustina den äldre - g ift med
denarer påtriiffades 1834 i B ringsarve
Hur de fördelar sig på kejsare och kejAntoninus Pius
i Eskelhems socken (nr 27~), 660 st sarinnor, enligt porträtt. framgår av
Faustina den yngre - giftmed
1842 i Kams i Lummelunda (nr 73) . ( 1ilbelll. Bestämningarna har gjorts av
Marcus Aurelius
55 st 1852 i Suclcrbys, Viisterhejde mig själv~l
Lucius Vcrus- medkejsare till
(nr 117), 60 st 1858 i Bomuncls i BurDenarerna på Gotland representeMarcus Aurelius
gen, När (nr 79), 108 st 1859 i Bjärs.
Lucilla -gift med Marcus Aurelius
rar inte hela den period då myntet
Guldrupe (nr 46), 66 st 1864 i Öja.
Crispina- gift med Conunodu,
präglades (jfr ovan) , utan endast tiÖja (nr 121). 323 st 1867 i Hallegårda, den 64 - 200. De äldsta mynten tillHall a (nr 53); 1870 hittade man vid
dikesrensning i Sindarve i Hemse en
lerkmka med inte mindre än 1500 deTabell l Mynten i denarfyndet frnn Norrkvic i Grötlingbo 1983- 1985
narer (nr 62): 211 mynt grävdes 1873
Fördelning efter kejsare/ kejsarinnor (portr'.itt)
fram i Djupbrunns i Hogr'.in socken
(nr 63), 390 st 1874 i Sojvicle i Sjon1985
Summa
1983
1984
hem (nr 89), 96 st 1878 i Öjvide. San- Fyndår
da (nr 85) . 121 st 1888 i Havor. Havd- Nero .. .. . ............ • ...
l
2
hem (nr 55). 367 st 1896 i Robben- Vespasianus . .. .. ....... •. .
3
3
arve, Garda (nr 43), 78 st 1898 i Vespasianus eller Titus .. . . . .
l
Ejmunds, Miisterby (nr 78): 1906 påDomiiianus . . . ............ .
2
2
träffades vid plöjning av en åker i Sig- Nerva . ... .. . ... . ..... .. . .
l
Il
5
52
36
des i Burs inte mindre än 646 denarer Trajanus ... . • ... . . .. . . • ...
l
l
(nr 18); 1920 upptäcktes 80 st 51 i Ox- Marciana .... • . . .... . • . . .. .
60
Hadrianus . .. .. . .. . .. • . • ...
41
15
4
arve i Hemsc (nr 61). 1927 och senare
l
3
l
l
minst 253 i Gandarve, Alva (nr 8) , Sabina ..
2
17
7
8
1935 50 st i Muldc. Fröjel (nr 39); Anton inus Pius .. . .. .. •.• .. .
4
l
19
14
1937, slutligen, stötte lantbrukaren Faustina den äldre . . . . ••• .. .
Marcus Aurelius .. . .. . •• . ...
23
12
5
6
Karl Emil Hellström i Boters i Anga
7
Faustina den yngre . . . . . • ....
4
3
på ett antal denarer. när han tog upp Lucius Verus . .... ... . • ....
4
8
3
ett hål i marken för att gr'.iva ner ett
Lucilla ..... .. ..... • . • ....
l
2
t
självdött djur, sammanlagt 181 styc- Conunodus . . . . . .. .... . ... .
4
2
7
ken (nr 9); vid framtagandet hade han C ri spina . . .. . .... ........ .
l
t
delvis hjälp av dåvamnde landsantik- Barbariska imitationer
2
2
varien på Gotland. Mårten Stcnber211
134
53
24
ger: i övrigt hade utbildade arkeolo- Summa . . . .. ........ ••. .. .
220

hör Nero (54- 68). dc yngsta Septirnius Severus (193 - 211). Att det är
just de här två kejsarna som inleder
och avslutar serien är ingen tillfållighet ; de genomfdrde nämligen, var fOr
sig, genomgripande reformer av det
rornerska myntsystemet, som fick
återverkningar på den cirkulerande
myntrnassan ; Nero minskade år 64
denarernas vikt och silverhalt, vilket
fick till fdljd att mynt från tiden fOre
64 så småningom försvann ; under
Septimius Severus reducerades ånyo
- år 194 - myntens silverinnehåll,
med resultatet att mynt från tiden
64 - 194 korn att särbehandlas. Fynden i Sverige består så gott som uteslutande av mynt från tide n efter år
64, och mynt från tiden efter år 194
(som till hälften består av koppar) är
mycket sällsynta. 1bbell 2 visar hur
mynten förde lar sig i procent. enligt
kejsares regeringsperioder. från Nero
till Septimius Severus. i de e lva största väl beskrivna fynden i Sverige Gag
har hoppat över nr 73, se ovan); nio är
från Gotland, de två återstående från
fastlandet (n r 186. Hagestadborg i
Löderup i Skånc; nr 190, Flintarp i
Hasstöv i Halland). Årtal för äldsta
och yngsta mynt anges också, liksom
amh:kn s k barbariska imitationer. n
"Antal mynt" anger det antal som är
tillgängligt för bestämning (av olika
skäl sällan identiskt med antalet funna mynt). Det nya fyndet, nr 44, har
markerats genom procenttal m m i
fetstil (nr 44 har här slutsumman 212,
eftersom ett tidigare funnet mynt från
sanm1a åker räknats in). Kejsarna tiden 54-98, Nero - Nerva, redovisas
i klump, l iksom de tiden 193- 211,
Pertinax - Septimius Severus.
Det nya fyndet har en sammansättning som skiljer sig från den vanliga

Fig J. Mym år den gudomlisr ("Di1·us ")
Hadrim1us. fråJJ 139. åretrfter hans död.
Hitlat tillsammans me</ 133 andra romerska denarer (inklusi1·e imitilfioner) i en
åker i Norrk vie, Grärlingbo . Gorland, ok·
tober 1983 (liksom flg 2 - 3). R/ C vol 2
sid 385 nr 3898. Vikt 3,15 gmm. Foro
Bengt t1 Lundberg. R/Kforo.

Fig 2. Mym f rån 113 år Marcirma. sys rer
till kejsar Trajamts. R/C 1·ol 2 sid 299
nr 743. Vikt 2,97 gram. Foro Bengr A
Lundberg, RJKforo.

hos större denarfynd på Gotland. Som
framgår av Tabell 2 har fynden normalt tonvikten på mynt från Antoninus Pius (138- 161) och Marcus Aurelius (161-180): i det största fyndet,
nr 62 (Sindarve i Hcmse 1870, 1500
mynt funna, 1488 idag tillgängliga).
har Antoninus Pius ungefår en tredje·
del av mynten, Marcus Aurelius ungcfår en fjärdedel, övriga kejsare mind·
re; detta kan sägas vara regel för större denarfynd på Gotland. l det nya
fyndet dominerar mynt från dc två
närmast föregående kejsarna , Traja·
u u~ (98 - 117) och Hadrianus (117 138). Detta är i sig märkligt och gör
fyndet intressant; som enda fynd
bland de elva saknar det dessutom
mynt från 190-ta let.
Men det finns mer. Fyndet innehål·
ler också mynt av typer som tidigare
inte påträffats i Skandinavic n. Hä r rör
det sig dels om ett mynt åt kejsar Had·
rianus utgivet efter hans död, ett s k
Divus-mynt, dels ell mynt åt en kvin·
na, Marciana, äldre sysle r till kejsar
Trajanus. Dessutom finns två sk bar·
bariska imitationer.

Divus- mynt åt Hadrianus är ytterligt sällsynta; jag känner bara till ännu
ett exemplar påtr'åffatutanfor Romarriket. vilket ingår i ett depåfynd påträffat vid Chrnielow Piaskowyx• i
sydöstra Polen. där de narfynd är
mycket talrika. Fig l visar myntet
frän Norrkvie. På åtsidan (t v) ser
man e u portrått av kejsaren med tex·
ten DIVVS HADRIANVS [AVG], på
frånsidan (t h) en örn på en glob och
texten [C]ON[SECRATIO] ( = förgudning; "Divus" betyder ''upphöjd till
gud").
Marciana var allt~å Trajanus' syster
och dessutom mormor t iii kejsarinnan
Sabina, gift med Trajanus· eftc rf61jare
Hadrianus; mynt ål Marciana ä r något mer vanliga än Divus Had rianusmynt. Enstaka exemplar fårckommer
i depåfynd från såväl Tyskland som
Polen, men Norrkvie-myntet är. som
nämnt, det första från ett fynd i Skandinavien. Fig 2 visar det nyfunna
Marciana-myntet från Gotland. Också här hyllas en död medlem av kej·
sarfamiljen ; på åtsidan (t v) ser vi
ett porträtt av Mardana och texten

-

Tabcll 2 Sammansiillningen hos de 11 största denarfynden i Sverige. Procentuell fordelning enligt kejsares regeringsperioder

Fyndnummer
Ncro - Nerva
Trajanus ... .. . . .. . ...
Hadrianus .. . . · · ·····
Antoninus Pius ... . .. .
Marcus Aurelius .. . ...
Commodus ..........
Pcrtinax- Sevcrus .. . .
Barbariska imitationer
Procent totalt . .. .. . ...
Antalmynt .. . ... • ...

8

9

18

43

3.6
8.4
16.4
34.4
23.6
11.6
0.8
1.2
100

1.1
6.1
21.0
32.6
22.6
14.9

3.4
10.6
17.9
29.3
24.4
13.0
0.9
0.5
100

4.4
11.5
15.6
29.2
27.9
10.7
0.5
0.3
100.1

250

1.1

0.5
99.0
181

644

366

44

53

62

63

89

186

190

4.3

6.3
13.4
17.1
29.4
22.1
10.4
1.0
0.3
100

3.0
10.0
15.9
33.0
25.8
10.7

1.9
9.4
16.0
33.5
26.9
11.3
0.5
0.5
100

3.8
8.4
10.8
33.4
28.0
12.9

1.1
4.6
7.7
32.9
39.7
12.9
1.1

32.2
17.4
13.5
17.8
16.5

0.5
100

100

JOO

299

1488

371

544

230

25. 1
29.4
20.8
16.6
2.8
1.0
100
212

1.3

0.3
100

212

2.2

Äldsta mynt .. . . . . . . .. 72-73 69-71
64-68
69 64-68 64-68 64-68 64-68
69
Yngsta mynt . . . .. • . . . 198-200 197-198 194-195 193-194 186-187 193-194 194-195 194-195 194-195

1.7

0.9

64-68 64-68
195 193-194
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[DIVAI AVGVSTA [MARCIANAI.
på frånsidan (l h) ocks:' hiir en örn:
texten som hör till typen. CONSECRATIO. är i det hiir fallet så go11 som
helt utplånad. Kejsar Trajanus hade
stort fortroende fOr sin iildre syster
och hedrade henne på många säll, bl a
genom å11 uppkalla städer efter henne, som Marcianopolis i nuvarande
Bulgarien. i vars ruiner man hitlat det
allra största denarfyndet någonsin.
minst 80.000 silvermynt.
Av de två barbariska imitationerna
är det mest intressanta det som efterbildar ett mynt at Antoninus Pius. Se
Fig 3. På åtSidan (t v) ett portr'.itt av
en kejsare, som jag alltså har uppfattat som Antoninus Pius, på frånsidan
(l h) en sillande figur. Texten är så
nedsliten all det inte går all ta ut något av den; den har troligen varit rent
nonsens redan från början (det är det
vanliga på barbariska imitationer).
Myntet liknar cll barbarmynt i cll tidigare fynd från Gotland. det från
Sojvide i Sjonhems socken 1874 (390
mynt: nr 89).9' Det är dock inte troligt att något av mynten tillverkats på
Gotland. liknande mynt har påtr'.iffats
på kontinenten.
Jag har i olika sammanhang hävdat
all mynten forts till Gotland samlat,
i e11 antal ganska stora poster. någon
gång efter år 200: närmast har dc
kommit från Weichsei/ Wisl:t-området. Jag tror lex all dc två störsill v'.il
beskrivna fynden, det från Sindarvc i
Hemse (nr 62) och det från Sigdcs i
Burs (nr 18), med 1500 respektive ca
650 •oJ mynt, fOrts till Gotland sam-

Norrköpings Skridsko
Sällskaps medalj
Liksom på så många andra orter bildades det nera skridskoföreningar i
Norrköping under 1800-talcts slut.
För skridskosport fanns redan på
1870-talet en klubb i staden. Senare
bildades även specialklubbar som l ex
Norrköpings skridsko sällskap som
var inriktat på konst.åkning. Åren
1880- 1903 hölls en bana på Strömsholmen.
l Kungl. Myntkabinenet samlingar
finns en liten medalj som med sin
framställning visar hur det kunde gå
till på isen.
Medaljt:n har omskriften NORRKÖPINGs SKRIDSKO SÄLLSKAP
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FiJ: 3. &1rb(lri.\ k imitmion m· 1'11 dc11ar tlt
J.ejMir Anumimts Pius. T)p tmik (?). Vikt
2.10 l/rom. Fmo Benl/t A Lmulberg. RIK
foto.

l:u. kanske 1iiisammans med mynten
i y11crligare fynd. som dc från Gandarve i Alva (nr 8). Boters i Anga
(nr 9) m n. l denna större massa kan
dock inte mynten i fyndet från Norrkvic. Grötlingbo. ha ingåll: de måste
ha konunittill Gotland fOr sig, vid ell
annat tillfälle: om tidigare eller senare än dc många mynten i Sindarve l Sigdcs/ Gandarve-komplexet. kan
i me nvgö ras.
Fyndet från Norrkvie i Grötlingbo
va r det första större fyndet av romerska denarer som hitlades på Gotland
på mer iin 40 år. men det är inte det
senaste.:. Redan 1984 påträffades av
Majvor Östergren / RAGU ell fynd
om fallande 106 denarer i en åker tillhörande pr'.istgården i Garda socken.
Det är - till skillnad från Norrkviefyndet - e11 efter gotländska förhållanden "nonnålt" fynd: det skulle
liksom det tidigare fyndet från Garda
socken (Robbenarve 1896. 367 mynt.
se ovan). ha kunnat ingå i den stom
Sindarve l Sigdes l Gandarve-depån.
Dessutom har man hitlat två fynd med
omkring 50 mynt vardera: dessa har
iinnu inte bearbet:lls i detalj.11'

Noter
Il Oscar Almgren & Birger Nerman, Die
lilfl•re Eisen~eit Gm/ands. 2. Stockholm
1923 (Kungl Vitterhets Historie och AntikviteL\ Akad.:::;ien. Monografier. 4).
Z1 Sture Bolin. Fmden (l\' romerska mmr i
det fria Germanit'll. Swdier i romt'rsk och
a/dre 11erma11sk hisrori(l, Lund 1926.
.Il Lcnnan Lind. "Roman Dcnarii Found
in S"-eden". Swdil'n :;tr Ftmdnuin::.en der
tilllike l. 1979. s 137 - 1~2: Rbman Dtnarii Found in Swetltm. 2. Cawlogue. Text.
Stockholm 1981 (Stockholm Studies in
Clalo~ical Archacology. Il :2): Romerska
dC'II(lrt!r frmna i S1·1'rige. Stockholm 1988:
"Was Nonhem Europe an lndia to the An·
cient Romans?" i Coinnge. Trotie & Eco·
nomy. Jnl lmematio11al Colloquium. Ja·
mwf')· 8th - 11th. 1991. A njaneri 1991 (ed
A K J ha). s 168 - 177.
~~ Siffrorna hänvisar till min katalog över
romerska denarer funna i Sverige. not 3.
~~ Tillsa mrnam, med ett större antal vikingatida mynt.
61 Fyndet kommer att publiceras i L Lind.
Rom1111 De1111rii Formd i11 Sll'ede11. l. Analysis (under :trbclc).
1 ' Om barbariska
imitationer av romerska
denarer. ~c min bok fr.ln 1988. s 112 - 121.
~~ Fyndet har nr 19~ i min k:ualog från
1981 (O\"Jn. not 3).
91 Se min bok fr:ln 1988 (ovan. not 3).
Plan~ch 6.4.
ro1 Till dc 646 som hittades 1906 kommer några om nylige n påtr:iffats genom
RAGU :~ undcn.ökningar.
111 Preliminiira beskrivningar av dc två
fOrsta po~lcrna i Norrkvicfyndct och av
det från PrJstgtlrdcn i. Garda finns i Nordisk Numismatisk tirsskrift 1985- 86.
tryckt 1991.

+ ====

och visar en elegant herre i konståkningskläder som utf()r avancerad åkning. l bakgrunden har han eli torn in·
nanmr en park. Frånsidan visar en lagerkrans med en skridskofigur i
minen .
Medaljen. som iir präglad i silver.
mäter 32 mm och iir osignerad. men
påminner om Husborgs arbeten. Julius Husborg (1861 - 1945) var från början elev hos Lea Ahlborn och kom all
utfOr.t eu ston antal idrolls- och skyttemedaljcr.
lem IYiscY111

Metlalj prtlglad for Norrköpings skridsko
st/l/skap. Den år möjligl'n utfonl m · Julius
lfttsborg. R11o: G(lbriel Hildebrand. RIK·
fmo.

De svenska femkopekerna
präglade i Avesta 1788
Av Sonny Serresram
I den numismatiska litteraturen har
Gustav III:s förfa lskningar av rys ka
femkapeker vid m\gra tillt1illen varit
föremål ti.ir diskussioner. Genom dessa ldinncr vi ganska V.il historien bakom dc både originella och historiskt
intressanta dokumenten i metall.
Gustav III hade i konselj i mars
1788 Jagstridigt beslutat börja krig
med Ryssland (konflikten bröt ut den
28 juni). Det officiella beslutet att
börja prägla "ryska" femkapeker togs
enligt bc,·arat protokoll i riksarkivet
på Haga de n .25 maj 1788.
Atttriinga in på friimmande territorium kr'.ivcr alltid vissa rorberedelser
bl a i valutahiinseendc. Ett sätt var att
själva priigla dc erforderliga betalninl!smedlcn. i det här fallet femkopek~myntmed årtale n 1764. 1778 och
1787. Tanken att siitta ut tidigare årtal
iin det verklig~• priiglings:\ret var troligtvis ett försök att fi)rvilla dc ryska
myndigheterna. Men den kanske viktigaste anledningen till myntningen
var det kopparövcr~kott Sverige hade
vid denna tid. hl a beroende på att
några kOP,par~kiljemynt inte präglats
på tio år. Aven myntarbetarna i Avesta
torde ha litlit brist p:\ sysselsättning.
Under några :\r har undertecknad i
olika sammanhang detaljstuderat ett
drygt 50-tal av dc ~vcnska femkopekerna for att men uppfattning om hur
många olika stampar man kan tänkas
ha anviint till dc tre årwlcn. Om man
betänker att dc svenska lcmkopekerna
iir sällsynta eller mycket sällsynta tor-
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dc antalet vara en gou grund att stå på.
iivcn om en litllständighct ime helt kan
uppn5s. Dc avbildade mynten kommer från privata och offentliga samlingar.
För fotogmfcring och annan v'.irdefull hjiilp tackar fOrfattaren B Ahlström mynthandeL Avesta myntmuseum. Erik Gamby. Göteborgs historiska museum. Kungl Mymkabinettet. Hans Men7insky. Mymhuset. Nationalmuseet. Helsingfors. Nordlinds
mynthandeL Lennart Svensson. Sten
Törngren och Uppsala universitets
myntkabinett.

Bes krivning av typen
ATSIDAN
På llihct Katarina ll:s monogram J E
Il = Katarina* Il kejsarinna. Årtalet
1764. 1778 eller 1787 iir delat av monogrammet. Allt inom en Iagerkvist
till höger och en palmkvist till vänster.
hopkmuna nedtill med ett band som
bildar en rosettliknande ögla. Det
hela ii r hög~t upp kröm med en kunglig vcnsk krona.
FRÅNSIDAN
På lliltct ryska dubbclörncn med en
spira i högm klon och en riksglob i
den vänstra. Allt under tre svenska
kungliga kronor. På örnens bröst S:t
Georg och draken i en sköld omgiven
av S:t Antireasordens kedja. På riksgloben ett trearmat kors j_ . eller en
märke :f± som till en del liknar Berl.!slagcts mi.irkc. Nederst på ett ~a-nd
FEM KOPEK på ryska språket. Over
bandet Jekatcrinburgs myntortsmärke
Ei\1. Mynten~ mnd är i groV'J rutor
reffladc och diametern 40 - 43 mm.
Sliimpelsliillningen omkring 0°. Myntens mcdch•ikt omkring 50 gmm.

Detalj studie av mynten
MYNTENS ATSIDA

Km11se11
Alla sex exemplaren uppvisar klara
skillnader i kransens utfhrmning. Nr
l - J ii r mycket lika med bred och tät
kmns. Nr 4 är mycket lik nr 6. men
den V.instm delen av kransen är grövre. På nr 5 är den tät och ~mal. På nr
6 iir den högra delen av kran~cn tät
och bred. den vänstra gles. På nr l
~aknar lagerkvisten frukter.
De ku11gliga s renska kronoma
Till åtsidans krona synes tre olika
punsar ha ;uwänts. bl a en med diamanter i kronringen som finns på nr
5. Till frånsid~ ns stora krona har tv:\
något varierande.: punsar använts den ena med diamanter i kronringen.
Samma sidas två små kronor synes
vara identiska på samtliga mynt.
Dessa kronor till åt- och frånsidan
finns ej på några andra svenska mynt;
krnnpun~arna hör då va ra nygraveradc fcir detta ändamål. Dc ryska kejsarkronorna är öppna med en bygel.
dc svenska slutna med åtta byglar av
vilka fem är synliga. Trots dessa markanta skillnader har mynten fått kungliga svenska kronor. Det är svårt att ge
en rimlig förklaring till denna fadäs
eller handling. Gravörerna bör ju ha
haft ryska originalmynt eller bilder
att gå efter. Eftersom mynten uppvisar Ocr iögonfitllandc fel iin bara dc
svenska kronorna kan man fråga sig
om allt är rena misstag. Möjligen kan
en del skyllas p:\ tidsfhktorn niir stamparna framställdes. Som helhl!tsintryck är de svenska mynten elegantare
än dc ryska och mycket liitta att skilja
åt.
Årw/ssiffroma
1ill l:an p:\ alla exemplar har en. möjligen tv:\ något olika punsar anv'.ints.
Siffran 8 på nr 6 är med hjiilp av en
puns graverad i stampen. Till 8:an på
dc övriga fem exemplaren har t v:i något varierande punsar använts.' Till år-

-
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Nr 3 och 5 har något större monogram
än övriga. Böjningarna av JE varierar
mer e ller mindre på samtliga cxemplar.

* Bok~ta\'Cn

E uuala> JE. t';i
Kaurina JEKATERINA .

ry,~t

heter
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ÅTSIDOR

FRÅNSIDOR
7.
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ÅTSrDOR

FRÅNSrDOR

SrampkombiJrruimu•r me/ltm dr .1'\'t'IISka /l'mkapelwnynll'll metl tma!t•11 1764,
1778 och 1787. OrdninJiS/urs/{lg.
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talet 1764 har två olika punsar använts
till årtalssiffrorna 7 och 6, medan 4:an
är identisk på båda mynten. Till 7:orna i årtalet 1778 har en puns använts
som skiljer sig något från föregående.
Mynten med årtalet 1787 och 1787/77,
nr 4 och 6, har en puns anv'.ints diir
7:ans vågr.ita del är oproportionerligt
kort. Ytterligare en puns med siffran
7 har använ ts till nr 5 som är mycket
lik den som finns på nr 2 och 3. På de
ryska mynten är l :orna arabiska. på
de svenska romerska. De ryska 7:orna
är böjda, de svenska raka.

1787177
Här kan man förutsätta att en stamp
med årtalet 1777 förelegat. Denna
stamp är den som skiljer sig mest
från de övriga åtsidesstamparna. Innan den kom till användning har den
näst sista 7:an i görligaste mån tagits
bort från den ohärdadc stampen och
en 8 har graverats på dess plats, men
rester av 7:an forblev synlig. På så vis
fick man en stamp med det mera realistiska årtalet 1787. Till denna åtsida
är fyra klart olika frånsidor kopplade.
Det tyder på god hållbarhet hos denna
enda kända stamp med iindrat årtal.
MYNTENS FRÅNSIDA

Dubbelörnen med S:t Georg och
draken i millskölden

Bortsett från dc båda benens lutning
och att de båda nedre korsen i S:t Andreasordens kedja saknas på nr 15 - 16
så är skillnaderna mellan mynten obetydliga.
&mderollen med texten fem kopek

På nr 7- 14 har banderollen hoprullade ändar som inbördes varientr något.
Nr 15- 17 saknar hoprullade ändar.
Sista bokstaven i ordet kopek är felaktig. l stället för 'b "je r'' (hårt uttal)
står det på de svenska b "je rj'' (mjukt
uttal). Nr 14 saknar vågräta streck
över de båda ryska bokstäverna Il
"pe,. (p) i fem kopek. På detta mynt
har vi således i stiillet fyra l (i).

l.
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Riksgloben

Den ryska riksgloben är försedd med
en gördel och synlig bygel närmast
liknande ett upp och nerpåvänt T
(tig 1). Det har också dc svenska (2),
utom nr 15 - 17 som fatt en något annorlunda utformning än övriga. Vid
en hastig blick liknar de Bergslagets
märke. ett fö rtimrat schakt (3). Eftersom en liknande utformning även
finns på ryska femkapeker (4) torde
detta märke inte ha något med bergslagen att göra. Korset på globen är
något större på nr 7- 12 och även
högre på nr Il. Korset på nr 15-16
liknar mer ett additionstecken. P..i dc
tre övriga är korsen identiska.
Myntortsmärke EM = Ekaterinburg,
förkortning för
mymverket Jekater·inskaja
Sanuna puns använd till alla E utom

för nr 17 som harlitet EM. Till M:et
har en puns anviints till nr 7 - 10 och
12. Till nr Il, 13, 14 och 16 har en
annan M-puns anviints. Nr 15 är utan
EM.
Swmpen med utelämnat
myntortsmärke EM

Det är svårt att helt säkert avgöra om
mynten 15 och 16 är stampidentiska,
de obetydliga avvikelserna mellan
mynten kan ha tillkommit vid den
hantverksmässiga präglingen. Tre exemplar har studerats - två utan och
ett med EM. Om mynten är identiska. iir fOlja nde möjligheter tänkbara:
l) Den ofullständiga stampen har av
någon anledning provats i ohärdat tillstånd innan EM punsats in. Kopparn
är i sig en ganska mjuk metall. men
som valsat myntämne blir den relativt
hård. Myntämnena bör då ha uppmjukats genom glödgning och avkylning
före präglingen. 2) På gnmd av glömska eller slarv har stampen härdats i
ofårdigt tillstånd och sedan använts
några gånger innan man upptäckt
misstaget. En härdad· puns biter ej på
en härdad stamp - punsen går sönder. Stampen måste då ha mjukats upp

2.

3.

med en ny glödgning. varefter EM
punsats in. Därefter har stampen på
nytt härdats och använts - nr 16 i
kombination med ålsidesstamp 6. Vad
som ovan sagts giiller till en del iivcn
om mynten är slagna med olika stampar.
Punsar

För att underHitta graveringsarbetet
med stamparna är dc framställda med
hjälp av ett an tal både gamla och nya
punsar. Dessa var positivt graverade
med text- eller bilddetaljer av myntbilden. som sedan pressades eller
slogs in på de ohärdade. blivande
stamparna. Hållbarheten berodde sedan på hur man lyckades med härdningen.
Användning av gamla punsar
till åt- och frånsidan
M-punsen till nr 7 - 10 och 12 iir tidi-

gare anviind till l öre K M 1750, 1772
och 1778. Punsarna till årtalssiffran 7
till nr 3 och 5 iir från en del 2 och l
öre SM 1777 (litet :\rtal) och 1778.
Siffran 8 finns på en del l öre SM
1778. Punsarna till årtalssiffran l på
samtliga exemplar kommer från en
del av 2 och l öre SM 1777 (litet årtal) och 1778.
GRAVÖRER

Att hänföra vissa mynt frjn äldre tider till en viss bestämd gravör är ofta
svårt. eftersom flera gravörer arbetade
vid myntverken samtidigt. Den som
officiellt innehade tjänsten som myntgravör i Avesta 1788 var Carl Norn1an.
Vid myntverket i Stockholm uppr.itthölls tjiinsten av Carl Gustaf Fehrman.
Eftersom mynten uppvisar så stora inbördes skillnader, bör flera gravörer
varit inblandade i detta projekt. Ett
annat namn är Carl Enhörning, verksam som medaljgravör i Stockholm
från 1785. Enhörning innehade aldrig någon offentlig tjiinst, men fick
många uppdrag som han utft)rde både
snabbt och pliktroget.

4.

STAMPKOMBINATIONER
MELlAN MYN TEN

Antalet kä nda stam par som använts
fcir åtsidan är sex och fO r frånsidan
elva. summa 17. alla med klara inbördes skillnader. Antalet stampkombinationer iir 13. Den inbördes ordningen mellan mynten gör inget anspråk
på an vara den exakta, eftersom de är
präglade under en kort tid och i stort
sen parallellt med varandra. Utgångspunkten för uppställningen har varit
likheten mellan de färd iga mynte n.
Den viktigaste frågan har varit hur
många stampar man kan tänkas ha använt och hur dessa kombinerats med
varandra.
Av kombinationen 5:13. som är den
vanligast förekommande. är två frånsides~tampar kiinda med knappt synbara skillnader. Nästan hälften av de
undersökta exemplaren tillhör de nna
kombination. Mycket sällsynta är
kombinationerna 1:7. 2:8. 2:9. 3:9.
5: 15, 6: 15 och 6: 16. Siillsynta är 4: 10;
4: Il. 5:12 och 6: 14. Mindre vanlig är
6:17.

l
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S/ägg 1·erket iiiii.Wrt:ms ltdr m · m modell byggd i ,\·kala l :5. fino: L S1·cnsson. Vt?xiö.

PRÅ.GLING OCH CIRKULATION

Ova n avbildas en manuellt släggverk
av den typ som an\'ändes vid präglingen av de svenska femkope kerna i
Avesta 1788. Mymen är de största
som präglats i dessa maskiner. Före
präglingen randskyddades myntämnena i en lettringsverk. Teknik: En
man i sittande ställning passade in
myntämnet på den pyramidformade
eller runda understampen, trampade
på pedalen så överstampen gick ned
mot den undre. En man stående på
andra sidan slog en kraftigt slag med
handsläggan mot överstampen. varefter man i det hiir fallet hade en fårdig
fcmkopek . Mynt som pr'.iglats i släggverk uppvisar ibland spår av dubbel[>rägl ing. så ii ven en del femkopeker.
Overstampen har studsat efter ett slag
som tr'.iffat snett. Att åtgången av frånsidesstampar varit större än för åtsidan torde ha sin förklaring i an dessa
i de flesta fallen bildat överstampar
i släggverket. Överstampen fick både
ge och ta emot vid präglingen. Den
gick ofiast sönder först och fick ersättas med en ny. medan understampen höll ytterligare en tid. På så sätt
byggs olika stmnpkcdjor upp.
De fårdiga mynten distribuerades
sedan från myn tve rket i Avesta till
general krigskommissariatet i Borgå.
Finland. Mynten skulle friimst anvä n-

1\1

das i de finsk - ryska gränstrakterna
som betalning till ortsbefolkningen för
olika tjänster. Säkerl igen har en del
mynt cirkulcmt i Ryssland och då till
en del drunknat i den enorma mängden av ryska fe mkopeksmynt som var
i omlopp.
Eftersom dc svenska femkopekerna
redan den 30 juli 1788 var föremål för
undersökning av det rys ka myntverket
torde upplagan stannat vid "allenast
nogra !U Skcppund:' Av ett skeppund
koppar (136 kg) fick man ut ca 2700
mynt.
Några större anst r'.i ngningar för att
stoppa det hela gjordes knappast av
de ryska myndigheterna. fcir dc sven·
ska förfalskningarna va r ju viktmäs·
sigt av samma "godhet" som de äkta
ryska. Efter kriget torde en hel del
mynt smälts ned . medan andra behållits som kuriositeter.
Dc svenska fcmkopckcrna forekommer mycket siillan i hög kvalitet. vilket kan tyda på att kvarvarande
exemplar iivcn cirkulerat i vå rt land
efter kricets slut 1790. Viktmässigt
motsvar:~le en femkopek i svensk
mynträkning 3 1/2 öre silve rmynt.

L/1TERATUR IIIIII
Brckkc. B F. nw Cfi(IJit'r coinage of imperial Russia 1700 - 1917 Malmö 1977.
Gamby. E. Femkopeksmyntningen i Avesta
1788. NNÅ 1939. ;.id 169 - 171. -NNÅ 1940.
sid t48 - 149 not l.
Spassky. l G. 77u· R11ssian nwnewry system . sid 218. Ams1~rdam 1967.
Rasmusson. N L. Ytterligare notise r rörande Avesta 5 kopek. NNA 1939. sid
172 - 173.
Talvio. T. Avesta femkopek i li nska samlingar. Myntkrmt11kt nr 9. 1978. sid 244245.
Tolstoy. Il. "O pja takah Ekatcriny lb ,
korolcvskoju koronoj u:· på svenska: Om
Katarina 11::.. Icmkopeker med kunglig
krona. Arlikcln är delvis baserad på brcv''äxling med mynth:mdlare TG Appelgrcn
och innehåller en plansch med sex olika
exemplar som ingick i greve Tolstoys samling. En 176~ (KMK :, dubbtenexemplar)
och fem varierande exempla r med årtale1
1787. varav en är utan E M. Tolstoys sam ling ingår numera i Ercmi wgets samlingar
i Leningrad. Zt.1piski muui::JIUificeskago Olde/enija imp,m uorskago msskago archeologiceskago oiJ.I'Cl'stm . 1om l. hft IV S: t
Petersburg 1910. ~id 155- 160.
Wah lsteth. A. Priigling av ryska 5 kopeksSiveken i Avcst:t 1788. NM XXVI 1932.
sid 19-28.
Svenska och utliindska lager- och auktiOIL~
kmalogcr.
Offentliga auk1ioncr i och u1:1nf6r S,·crige.
Offentliga (){'h pri,~ua samlingar.

227

Myntsamlaren Gustaf Cavalli

Artikeln är överlämnad av
direktör Arne Lundmark.
som i ett följande nr av SNT
presenterar TG Appelgren.

Av TG Appe/gren (t 1950)
Denne man - född i Kungiilv den 24
februari 1849. död i Skövde den 29
december 1926 - var som storsamlare av svenska kopparplåtmyn t på sin
tid riksbekant. l ungdomsåren bodde
den som skriver detta i samma stad
som Cavalli och hörde ofta talas om
honom och hans samlingar av olika
slag men kände honom personligen
ej. Det var först sedan jag sjiilv ehuru
i ringa omfattning hade börjat samla
gamla mynt som jag blev bekant med
Cavalli och kom i tillfälle att få se
bland annat värdefullt i hans hem.
även hans berömda plåtmynt amling.
Niir jag 1894 fOr första gången såg
denna samling var den monterad pil
väggarna i 5 rum i Skövde apotekshus
och omfattade c :a 3000 plåtar. Nästan
alla plåtnominaler från 10 ned till 1/:
daler voro företrädda.
Vidare imponemd av den i sitt slag
enastående samlingen blev jag dock
- fastiin tiimligcn oerfaren på myntområdet - märkvärdigt nog ej. Det
slog mig genast, att det jag såg var i
mina ögon ett slags mellanting mellan
nytt och gammalt. Hiir funnos föremål i tusental. som genom sina årtal betecknades vara fr.in 1600- och
1700-talct. men detta oaktat gåvo intryck av att ha tillkommit alla på en
gång i en långt senare tid. Med några
fii undantag voro nämligen dessa kop·
parplåtar. om man bortser fr!tn att en
del av dem voro kvadratiska and ra
rektanguliira. till säviii flirg som form
likadana . Den stora massan blänkte i
rödgr!ttt. tog man på en plåt så blev
man svart på fingrarna och alla plåtarna voro mka som pärmarna i en inbunden bok. Jag hade sett kopparplåtmynt iiven hos andm iin Cavalli , dc
hade vanligen en mot fmmsidan konkav form. en brun eller S\'artal;tig fårg
och voro ofta mer eller mindre belagda med iirg. Men alla Cavallis plåtar
voro gliiosande rödgrå och genom sin
plana beskalTenhet skulle dc. om de
nedtagits från sina hyllor och uppstaplats på varandra. ha bildat kornpakta hiigar. i vilka plåtarnas ytor
skulle på alla ställen ha legat alldeles
intill vammlra. Sil hade diircmot icke
blivit fallet med plåtar. ~1111 jag sett
annorstiidcs. Lagda i högar skulle sådana pl~tar ej ha med sina ytor slutit
så intill varandm som Cavallis utan
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.. legat och skramlat:' Denna samstämmighet i rHrg och form hos c:a
3000 plåtmynt. tillkomna under en
tidsrymd av mer än 100 år. förvånade
mig som sagt redan då jag fårsta gången blev uppmärksam därpå.
Niir jag så med tiden blev niirmarc
bekant med Cavalli fOrst i min egenskap av samlare. varvid han och jag
då och gjorde myntbyten med varandra. sedan frtm och med 1908. då jag
såsom mynthandlare fick honom till
god kund. korn jag underfund med
orsaken till att hans plåtmyntSamling
fatt det egenartade utseendet - kornmit att bcst!t av ting. som tyvärr kunde
siigas vara både g<nnla och nya.
Apoteknrc Cavalli var av naturen en
stark och sund person i alla avseenden. Hiilsa och stora kroppskrafter
behölllmn iinda in i sin ålderdom och
för att hålla dc ~enare vid makt hade
han atletstänger i olika storlekar, med
vilka han triinade sig, då lusten föll på.
Han var iivcn en man med ett starkt
utvecklat ordningssinne. så starkt att
det med tiden övergick i pedanteri.
Olyckligtvis blev hans plåtmyntsamling ett av offren för detta hans ordningssinne. Plåtarna skulle. då de
voro uppstiillda på sina smala. i väggarna fa~L<,atta ribbor, med hela sin
nedra kant ta stöd mot den uppstående kanten på ribborna. För att detta
skulle bli möjligt måste alla kupiga
plåtar rik ws (d v s få en bokpärms
planhet). och denna vandalisering undergingo dc genom att fastkliimmas
på en tr'.ikubb och bearbetas med något tungt instrument. antagligen en
stor klubba. Under arbetet hiirmed
hade Cavalli anviindning mr sin stora
kropps~t yrka och när han tröttnade
tog :1poteksdriingen vid. Så kom sista
delen av den procedur. som skulle be·
röva en Cavallis plåt dess karaktär av
gammal intressant sak och ge den det
utseende av gammalt och nytt i förening. som iir s:l motbjudande för en
verklig samlare. Plåtarna, som inkommo i Cavallis samling från mynt·
handeln , myntauktionerna eller från
annat håll . voro alltefter sina tidigare
tiden mycket olika i targen. En apotc·
karc hade kun~kap om och lätt tillgång till medel. varigenom även i detta hiin~ecndc likhet kunde åstadkom·
mas. Utan att filsta avseende vid om

den av tid och omständigheter upp·
komna beläggningen på plåtarna var
vacker brun eller svartaktig kopparpatina, som borde ha fatt vara kvar, eller
ful och för metallen skadlig ärg, mot
vars uvliigsnandc ingenting var att siiga, borttog Cavalli genom behandling
med kemiska preparat all belägg·
ni ng, både den skadliga ärgen och den
vackra och oskadliga patinan, gjorde
plåten blank och insmorde den med
grafit efter att med oändligt tålamod
ha avlägsnat varje minsta ärgkorn.
som kunnat bli kvar efter den kemiska
behandlingen. Granskar man en ··cavall iplåt .. noga. skall man säviii på
dess fram- som baksida finna ett oriik·
ncligt antal fina rispor efter gravstickeln eller nålen, varmed Cavalli utfört
detta verkliga klostcmrbetc. " Cavalliplåtarna·· äro i sitt riktade tillstånd
och med sina nästan mikroskopis·
ka rispor på fram- och baksidan lätt
igenkännliga. iiven om en ny ägare
borttagit grafiten och ersall den med
konstgjord patina av annat slag.
Andras råd att sluta upp med den
vanvettiga behandlingen av sina plåtar brydde C:walli sig ej om att följa.
Han var ··mannen, som gjorde vJd
som föll honom in:· l bästa välmening
och troende sig vara en perfekt vårdare av sin sam lin g gjorde han genom

Komot>cllrfeu adr myntsamlaren Henrik
Oldeulmrx. Rrwofom: Ulf Bnue. RIK·

fow.

likriktningen av sina 3000 plåtur sig
själv en björntjänst och medverkade
till att annorstädes iin hos honom befintliga plåtar i v-Jckm exemplar och
med bibehållen patina blevo förhållandevis mra.
Intressant iir att i en mellan Cavalli
och den kiinde myntltamlaren 1 F H
Oldenburg år 1876 förd korrespondens se huru$Oill den senare kanske är
den allra f6rste att kritisera plåtar. behandlade efter Cavallis metod. Att det
v-.tr hos Cavalli sjiilv. som plåtarna undergingo behandlingen till det sämre.
tyckes Oldenburg dock ej ha vetat om.
I maj istniimnda år hade Oldenburg för l 000 kronor sålt sin av 78
nun'lmer bestående plåtmyntsamling
till Cavalli. Något ~e nare kom så Oldenburg över en Karl X Gustavs l ·
daler 1658. "ful" efter hans eget bedömande. som han erb jöd Cavalli i
utbyte mot en del av de plåtar. som
kort förut va rit hans. Efter underhandlingar överenskoms att Cavalli
skulle lämna 26 st av dessa plåtar i
utbyte mot l-dalern 1658. Oldenburg
fick dem men llltryckte sin missbelåtenhet med dem i liiljande brev av den
17 juli 1876:
Apotekaren Herr Gustaf Cavalli.
Skötde.
Jag har emottagit HH:s skrifvelse af den
14 dennes samt de deri specificerade 26
plåtame. Hvad betratfar dessa plåtar kan
jag ej underlåta nämna att en mängd deraf. i synnerhet af Fredrik l:s 'h-dalrar äro.
emot all förväntning fula och otydliga och
några till och med så dåliga samt med
blyerts gnidna och gement fula att jag ej
vill halva dem i min samling och skulle ej
till något pris vilja inköpa sådana, hvilka
sakna allt mitt intresse. Artalen på nästan
alla Fredriks 1/l · dalrar äro dessutom så
otydliga att man knappast i någon stämpel kan urskilja hvad det varit. HH har
dessutom förbisett att sända Gustafsberg
1 och ' Il daler för 1748 i desamma exemplaren hvilka befunnos ibland de plåtar
HH köpte af mig. hvilket jag ifrån början
af vår underh andling tydligt gjort till viikor
för bytet. Under sådana förhållanden och
då jag lika tydligt gjort till förbehåll att de
plåtar HH sände mig skulle vara vackra,
får jag härmed förklara mig vara helt och
hållet missbelåten. och då jag väl bör ha
samma rättighet som HH att först se hvad
jag får. vill jag hårmed tillkännagifva att.
så framt HH ej vill sända mig de 6 ytter!.
fordrade plåtarne. återsändas de 26 för att
deremot bekomma mm Carl X t daler plåt
för 1658. hvllken på långt när e1 är betald
med det utskott HH sandt mig. De kost-

Ap<llrkurm Guswf Cm·al/i - Sw•ri~I'J .1tår.11a pftltm.\III:Jtlllllort•.
RRproforo: Ulf Bnlfl'. RIK-fmo.

nader jag redan haft lör plåtarne får jag i
hvilket fall som helst vidkännas.
Högaktningsfullt J.F. H. Oldenburg

Efter Cavallis svar på detta brev är
Oldenburg i brev av den 21 juli 1876
fortlitrandc misshcl!ltcn:

Apotekaren Herr Gustaf Gavall i.
Sköfde.
Jag har emottagit HH:s v. skrifvelse af d.
19 dennes och kan ej underlåta nämna att
på sätt HH deri frams,äller den oss emellan gjorda bytesaffären det tyckes vara påtagligt att HH har fått, af hvad orsak kan
jag ej förklara, den iden att HH hade någon
rättighet att sända mig plåtar af hvad utseende som hälst, endast de vorodesamma
HH uppgifvit, och utan fästad! afseende
vid hvad jag vid flera tillfällen tagit mig friheten nämna just om utseendet. vid hvilket jag. som år gammal samlare fäster att
särdeles ston afseende älven när det gäller plåtar. Oaktadt det bö~at bli !va ledsamt
att vidare skrilva i detta ämne kan jag dock

ej gifva HH rätt der min öfvertygelse år att
HH har oralt. ty, jag vill endast såsom ett
motstycke till hvad som nu skett nämna
att ifall HH. oaktadt den sanningsenliga
beskritningen jag hade gjort öfver 1 dalern
af 1658. ej hade önskat behålla densamma. så tror jag ej att jag ens kunde ifrågasatt, att bytet skulle påtrugas HH.
Jag får dessutom tillkännagifva att skälet hvarför jag ej ville förklara mig nöjd
med de 26 plåtarna ingalunda var dertör
att jag har så särdeles stor förkärlek till
den bortlemnade l -dalern. och ej heller
dertör att jag ville försöka af HH tilltvinga
mig de 6 ytter!. begärda plåtarna. utan
endast derför att jag ansåg och anser mig
ännu i min goda rätt att begära en ersättning ifall jag skall nöja mig med en sämre
vara än den. som var aftalad. Jag säger
aftalad. ty på mina upprepade önskningar
om såväl Gustafsbergs plåtarna som de
öfriga. hvad utseendet beträffar. har HH
aldrig yttrat ett ord. som har håntydt på
att mina önsknmgar 1detta afseende skulle

-
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svikas i det algärande ögonblicket. Hvad
beträffar Gustafsbergs plåtarna så är intet
att anmärka emot l-dalern. men den har
ändock ej det utseende som det ex. jag
lemnade. och hvad beträffar en del af
Fredriks 1/t·dalrar, så har jag förut tillkännagifvit hvad jag tycker om dem och förstår ej att det kan vara HH:s tanke att söka
göra det troligt att HH sätter större värde
på dessa gemena pjeser, hvilka af brist
på den naturliga och vackra kopparfargen
blifvit så onaturligt nedsmetade med ett
ämne. hvilket gör att de likna jern. l hvilket fall som hålst är det osannt att största
delen af dessa plåtar tunnos i min samling, ty någon enda sådan hade jag aldrig
tålt. ..
Högaktningsfullt J.F.H. Oldenburg

Dessa två brev visa alhså, au redan så
tidigt som 1876 kriti k framfö rdes mot
Cavallis behandling av svenska kopparplåunym och deua från en storsamlare som Oldenb urg. kritikern
dock ovcwndc au det var Cavalli själv.
som så förfor med sina plåtar genast
efter det au de kommit i hans ägo. J
maj nämnda år hade Oldenburg sålt
sin plåtsamling till Cavalli, i juli samma år återfick han i utbyte mot l-daler 1658 en del av dc plåtar som varit

han~ men han kände ej igen dem. Heh
naturligt diirfur au de under mellantiden hos Ca,'lllli blivit pressade. berövade sin naturliga kopparfårg och
"nedsmetade med ett ämne. ~om gjorde att dc liknade jern:·

*

Cavalli samlade furst alla slags mynt ,
svenska såväl som utländska, men
övergick 1872 till samlandet av endast
svenska plåtmynt. På eu mycket tidigt
stadium av denna sin verksamhet har
han alltså kommit på den befångda
iden au nära nog furstöra sina plåtar.
i varje fall beröva dem den ålderdomliga cham1. som på sin sätt även detta
slags fornsaker hava, när dc genom tidenla fån vara i fred och ro. Och med
orubblig envishet fasthöll h:m denna
ide iinda till slutet - med ett enda
lyc kligt undantag. Den dyrbaraste
plåten i hans samling var i alla avseenden lO-dalern 1644, som han genom H Bukowskis fönnedting år 1893
förv'.irvade från Tyskland för 2000
kronor ~ Den experimemerade han ej
med. Något inom honom måtte ha
sagt. att det skulle ha varit ett ht:lgerån att fOrgripa sig på detta vackm
och vördnadsbjudande mynt.

År 1909 började Cavalli an på auktioner och under hand sälja så mycket
av sin plåtsamling som kunde därifrån avsöndras utan an en av typer och
årgångar kvarvarande huvudsamling
blev lidande på en sådan försiiljning.
När denna efter några år avslutades.
hadeden inb ringat c:a 50,000 kronor.
Som huvudsamling återstod c:a 700
plåtar, däribland de största sällsy!llheterna såsom lO-dalern 1644, dc
många 8 -dalrarna och den unika
Ljusnedals 2-dalcr 1746. Denna elitsamling blev 1917 såld till enskild person för 85.000 kronor. !Axel Ax:son
Johnson, numera i stiftelsen Avesta
Myntmuseum. Red. anm.l
Under dc sista åren av sin levnad
började Cavalli samla svenska guldmy nt och specieriksdalrar men hann
på detta område ej hopbringa någon
större samling. Vid sin död efterlämnade ha n såväl den som sin under
loppet av 30 år bildade samling av
svenska kopparskiljcmynt. Båda samlingarna såldes på myntauktioner och
inbringade sammanlagt c:a 30,000
kronor.
*Om 10-dalerplåtarna.
s 28-29.
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Medeltidsvecka
med myntning
Medellid~vecka n på Gotland har i år lanserat ett minne~mynt. Myntet prägla~ fOr
hand på medellida vis och är av nästan r~ nt
silver. Under Mcdcllidsveckan , 4- Il au·
gusti. dcmonstrcmde myntarna Sten Johnson och Bengt Månsson medellida mynt ningsteknik för publiken.
Ftlrebildcn fiir minnesmyntet är den örtug som pr'Jgladcs i Vi•by från 1330-talct
till 1380. Myntet visar på åL~idan en lilje·
växt inom en pärlring. på frånsidan Guds
lamm med fana. Texten på mi nnesmyntet
lyder Ludus mellit:l'(l/is Gotlandie 1991.
"Gotland~ medeltidsspel 1991 :· En stor
mängd gotliindskn örtugmynt. sk gotar.
har hilllll) i massgmv;~rna på Korsbetningen där man begmvdc offren från slaget
den 27 juli 1361. då Valdemar Atterdag besegr.tde den gotländska bondehären.
Gotländska mynt cirkulerade i Mora
mängder inte bam på Gotland och det näraliggande Öland. utan även på fastlandet
i en område som motsvarade dåvarande
Linköping~ och Vä:~tjö stift. l hela dena
område var en örtug värd 12 penningar. till
skillnad fr.\n vad som gällde i övriga Svc·
rige. l örtug vnr också lika med 1/ 24
mark. l mark silver vägde 205- 215 gram.
Gotens köpkrttft minskade med tiden avse-
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St! hflr ser Medl'lridsn~cknns mitmc•.rpeng 111. en lilja med inskriptionen "Ludus llll'die·
mlir. Gntlnndie 199/" på åtsidan. orh det gorliindska Gudslmnmet nwd ja111111 på frånsidan. Foto: Stig Hammarsredr.

viirt, bl a på grund av en a\'siktlig ~5 nkning
uv des~ vikt på 1440-talet. Ca 1450 övergick man till dansk myntr'jkning. Hädanefter utgavs goten som dansk /11'id (wittcn}. med en bild av den danska kung:tdynaMicns \-apen på åtsidan.
Minncsmyntets inskrift (legenden) :\ter·
ger mycket troget den bok.~tavstyp som
:mviindes på mynt och sigill under tidigt
1300-tal.
Sarntlig:t bevarade gotar är ~tarkt nöna
av an ha vnrit i cirkulation. l Medeltids·
veckans minnesmynt far man allt~:\ en
mycket god uppfan ni ng av hur en ny. iinnu
icke cirku lerad gotc kunde se ut. Det har

också blivit en 0\':lnligt v:u:kcrt och ''ålgjort silvennynt. Upplagan iir starkt be·
griinsad. i det an enelast 2000 exemplar
har slagits av myntarna och årt;~lsst:unpen
kornmer an förstöm~ vid :\rets utgång. Nyn
minnesmynt kommer san nolikt an utge~
nästa år.
Myntet viiger 1.8 g. har en diameter på
18.5 mm och håller en silverhall på 999.9.
Det kostar kr 130 och kan beställas från
Medellidsveckan på Gotland. Box 2061.
621 02 Visby, te l 0498- 199 27. Man kan
även beställa myntet som hängsmycke. dvs
fOrsen med en silvcrögla. Priset fOr smycket är kr 180.
Hedda Gwmeng

Två sällsynta varianter av svenska 1/2-örtugar
Av Eugenijus lvcmauskas
Två

intres~anw

svenska mym från
början hittades i Kaliningrad år 1987: en hal\'önug från Sten
Sture dy slagen 1512 - 20 i Stoekholm
(fig l) samt en halvönug slagen !Or
Svante Nilsson Sune (1504 - Il) i Viisterås (fig 2).
Mynten iir i huvudsak kända type r
men utgör varianter som inte iir representerade i Lars O Lagerqvists
(LL) katalog över svenska mynt.
Det första myntets åtsida ligger
mycket nära LL typ b var 9 f. men
inskrirten lyder STEN STVR RITE.
Frånsidans variant ii r okiind: det finns
inget bitecken vid bokstaven S, men
samma bitecken som p;\ åtsidan finns
ovanför bokstaven.
Åtsidan på den andra 112 -örtugen
ligger mycket nära LL typ d var 7.
Frånsidan torde vara typ d va r a.
Uueratur: Lagerqvist. L O: Svenska mynt ... Stockholm 1970.
1500-talet~

Figl.

&mm e11/a r
llv

Inger Hammarbe rg (Numismatiska

Forskningsgruppen):
Av ovanstående två myntkombinationer finns tre exemplar av vardera i
det av sturetidsprojektet registrerade
materialet .
Av den fOrstniimnda halvörtugen
(fig 1). Sten Sture dy och slagen i
Stockholm 1512 - 1520. med kombinationen ;itsida 260 och från$ida 807.
finns två exemplar i det stora Västeråsfyndet (totalt 16.231 mynt). Ytterligare ett exemplar har hittats vid den
arkeologiska utgrävningen av en kyrkoruin i Nordingrå. Ångermanland .
Av den andm halvörtugen (fig 2) .
förd till Svante Nilsson Sture och slagen i Västerås 1504 - 1511. med kombinationen åtsida 199 och frånsida
680. finn s två exemplar i det ovannämnda Västeråsfyndct. Det tredje
exemplaret finns i fyndet frf1n Vilgot
Storegårdcn (totalt ca 955 mynt). Fotskäls socken i Västergötland.
Klinigsberg (Kaliningrad i Litauen)
ligger som bekant vid en vik av Östersjön. Myntfyndet tyder på kontakter
mellan Sverige och Baltikum under tidigt 1500-tal. År 1509 hade handclsforbi ndelserna över Öster~3iin öppnats
genom Sveriges förbund med hansestaden Uibeck.

Fo .•o: Pratlas Bruk.\tla.~. Skala 2:1.

När Kristoffer av
Bayerns skatt sjönk till

havets botten
Som ett minne från vår medeltid finns
bevarad en pergamentshandskrift om
116 blad i liten kvart. Denna skrift ,
som heter ''Diarium Wazstcncnsc".
också kallad Liber memorial is eller
Clastersens Tänkicbok. lir en av dc
viktigaste källorna for Vadstena klosters och birgittinerordens historia och
därmed fOr svensk odling under mcdeltiden. Boken har tryckts vid några
tillfällen: 1721. 1818 och 1918. Mest
lämnas uppgifter om vardagen och talrika biografiska och nekrologiska notiser. men ibland lämnar förf<1ttarna
klostret och for vidare uppteckningar
av betydande historiskt värde. Fni n år
1446 finns en mindre känd uppgift om
en sjöfärd som Kristoffer av Bayern
forctagit:
29 juli 1446
Elicr konung Olavs fi:>l ,cgladc konunge n
med någm biskopar och flera adliga och
förnäma från rikena Sverige. Norge och
Danmark till Gotland till konung Erik.

somlåg i Visby, !Or att göra flirlikning och
fred med honom. Och då dagtingan uppgjorts och överenskommelse blivit triiffad
om riksdag och e nvar skulle återvii nda till
si ll , slÖile konungens skepp på grund . d<i
han kommil in i Tjusts skärgård. och där
vordo några få jämte konungen bärgade i
en bål. men skeppet gick till botten med
3111 fOr mycket guld och silver. kostbara
kliide r och vapen samt det övriga. som han
i Uppland samlat i skatt. Men en mängd
adlig:~ män och andra omkom mo där likaledes. Men någrc kom mo i land på bjälkar
och plankor.

·qust kallas området utmed Östersjön
omk~.i ng gr'.insen mellan Kalmar län
och Ostergötland. Man kan tänka sig
att Kristoffer av Bayern kom i land i
ganska uselt skick. utan vare sig ombyte eller andra nödvändigheter. Säkcrt gick bud till fogden på Stäkeholms slott under vilket Tjust lydde.
Klostret i Vadstena var också välunderrättat om v-ad som hände i Östergötland.
- Hur mycket som gick förlamt och
namnen på dc adelsmän som drunknade ii r för närvarande okänt . men
möjligen kan arkivstudier liimna nya
uppgifter.
/a11 IVislHIII
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Mjölk- och ostpolletter på Huseby for 100 år sedan
Av Gunnar Sundberg
Huseby bruk och gods i Småland. ett
par mil sydviist om Viixjö, är så bekant. att någon presentation knappast
behövs. Förhållandena, läs gärna
missfOrhållandena. skandalerna . processerna gav under ncra årtionden anledning till miingder av tidningsartiklar liksom reponage i radio och TV.
Och det sista decenniet. sedan staten
genom Domiinvcrkets husebyförvaltning övertagit ansvar och skötsel . har
Huseby blivit en anraktivt turistmål.
Om allt d ena skall hiir icke mera ordas. l stiillet skall uppmärksamheten
riktas på en rad hundraåriga pallener
av papp. vilka visserligen icke varit
helt bortglömda av dem som sysslat
med Husebys inven tarier men icke
synes ha observerats i numismatiska
sammanhang. l varje fall är de icke
nämnda i Stiernstedts Beskrifn ing öf
l't'r S1•enska kopparmynt och polleuer.

Sthlrn 1872. i hans tillägg i Num.
Medd. IV 1877. Strokirks fortsättning i Num. Medd. XII 1890, ej heller
i Ehnboms Sl'enska polleuer ge1wm
ride ma 1975, vilka dock alla. tydligen
av principiella skäl . ej behandlar fOremål av papp eller papper.
Först dock en historisk tillbakablick. År 1834 kom till Sverige från
England en ung man George -Stephens. onekligen en säregen gestalt :
han blev journalist. historiker. språkforskare, vän i svenska kungahuset, så
småningom universitetslektor i Köpenhamn (med professors titel), hedersdoktor i Uppsala. Genom sin intresse fOr Norden. speciellt runor,
folkliga seder och sägner etc etc kom
han att få kontakt med folkminnesforskaren Gunnar Olof Hylten-Cavallius. bosall i niirhetcn av Huseby. Av
denne lick George Stephens 1867
veta, att Huseby var till salu - ägarna. av släkten Hamilton, hade kommit
på obestånd och var tvungna au sälja.
George Stephens blev entusiastisk bl a för det stora bibliotekets skull och fick sin son ingenjören Joseph
Stephens au fOrvärva Huseby - Joseph hade genom arv och stora inkomster som järnvägsbyggare i Indien
fått möjlighet an köpa.
Joseph var 1867 blott 26 år och tog
ett par år senare själv hand om skötseln av Huseby. Uri'der sin långa tid
som bruks- och godsherre - · han dog
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GMrge Stepltens. 1813 - 1895 och Joseph Stephens , 184/-19]4. Reprofoto: 17toma.r
Rose/l. Huseby bruk, Grimslöv. Kopiering: Bertil Olsson. Smålands nutsetmt.

först 1934. då 93 år - drev han Huseby med kunnig och fast men ändå rätt
mild hand. Han rörbä ttrade och förstorade jordbruk och djurhållning,
nyodlade och dränerade. köpte till
gårdar och uppförde nya stallar och logar. Som mest omfattade djurbesältningen bortåt 200 klavbundna djur,
därav ca JOO mjölkkor. oxar - som
mest 7 par -. tjt!rar och en mängd
ungdjur. Arbetshästarna, som naturligtvis successivt ersatte oxarna, var
som flest 13 a 14 par; därtill fanns
vagns- och ridhästar.
Som arbetskraft för detta stora
jordbruk tjänade under Joseph Stephens' tid dels (som mest) 60 a 70 torpare, som erlade sina arrenden med
två eller tom tre dagsverken i veckan.
dels 18 a 20 statare. Dessa senare
hade, liksom på andra håll i landet,
mycket liten kontantlön men i stället
bostad och lön in natura i forn1 av säd,
ved, potatis (på "egna" land) och.
icke minst. mjölk.
Det är här mjölkpolletterna kommer in i bilden. Den Hitisla typen av
dessa är förmodligen den som iii l
visar och kan möjligen ha använts redan under den hamiltonska tiden, då
annars anviints metallpolletter - se
Stiernstedt i Num. Medd IV s 18. Och

har de ej funnits på Hamiltons tid synes de ha anskaffats snart efter Joseph
Stephens' tilhriide. Denna pollett beräuigar till l kanna. d v s ungefår 2.6
liter, den då för en statarfamilj gängse
dagsransonen - tydligen oavsett familjens storlek; au det giiller skummad mjölk framgår av statarkontrakten. Denna fOrmod at äldsta typ har sedan använts åtminstone också under
1880-talet, då /irer-räkningen införts,
varvid man. för hand, lindrat kanna
till 3 liter, se iii 2. och tinns i fyra
fårger: gult. brunt, grönt och ljusblått. Att f.'irgerna skulle haft speciell
betydelse iir väl knappast troligt. Det
finns f ö också en liten del - ljusbruna
-polletter av samma typ som den här
nämnda men som uppvisar variationer, se iii 3: här stavas Husaby. prydnadsramen är enklare och- märk väl
-man har tryckt 2 112 liter. fOr hand
ändrat till J.
Denna sistnämnda variant måste
dateras till 1880-talct. då /irer-räkning
införts. Detta är rän egendomligt. ty
redan 1873 har en helt ny pollett-typ
tillkommit, se iii 4. Om denna finns
på Huseby bevarat ett brev. avfattat på
engelska, från George Stcphens till
sonen Joseph, vilket må anföras in extenso. Det lyder:

Dl'll .rlorrslikllam/e tumu/byggnaden pti Huseby. byggd på 1840-r.

Chcapi nghav.:n. April 26. 1873.

You need norsend back a ny tickets. uniess
you wish some alteration.

My Dear Joc'
Endosed l lscnd?l you a specimen of Huseby Papcr Tokens. for your examination
and approval. bcforc they are printed off. Il
is impossible for anyone in Swedcn to inwtate iL The body of the artstamp is from
Paris. the top and bottom oorder of the
(the =
=) is from Berlin; the
perforation is from Lo/U/on. They will be
dclivered to you in Iong slips. so that all
your Cle rk has to do is to rear of l or 2 at
a time as hc maywant them. They will all
be print.:d a' now shown. all wi th
l kanna 12 öre
Now is the time for any alteration. If you
wish any changc. please point it out , whcn
it s hall be du ly attendcd too. Otherwise, as
l sa id. it w iii be as you see. If you w ish to
print a fe" morc at the same time. you can
do so. lthink it excellem. proofagainst forgery. handsorne and very durable. the card
like papcr bcing neither too stout (when it
breaks). nor too thin. But judge for yourself. l shall not order the printing till l hear
frorn you .

Lots of grecti ngs
Your loving father
George Stcphens

Eller på svenska:
Köpenhamn den 26 april 1873

Min käre Joe!
Jag närsluter ett provexemplar av Huseby
pappcrspollener, fOr din gmnskning och
ditt godkännande. innan de lämnas till
tryck ning. Det är omöjligt for någon i Sverige an imitera det. Hu vuddelen av de n
konstnärliga utformningen är från Paris,
över- och underdelen av ytan ('?) (
=) är från Berlin; tandningen är fr.in
Lontlon. Dc ( = polletterna) kommer attlevereras till dig i långa remsor, så att allt din
bokhållare behöver göra är att ri va av en eller två (polletter) nlir han behöver dem.
Alla (polletter) kommer att tryckas så som
framgår (av provexemplaret). alla med
(texten)
l kanna 12 öre
Skall någon ändring göms. skall det göras
nu . Önskar du någon ändring. var god ange
det. i vilket fall det vederbörligen skall
uppmiirksammas. l annat f.1ll blir det. som
jag sade, som du (själv) ser. Om du önskar
lite mera tryck (= text på polletterna?)
sa mtidigt. så kan du göra (= ange'?) det.
lE/le· r: Om du önskar trycka lite större upp-

laga på sa nuna gång, kan du göra det.?] Jag
tycker det ( = provexemplaret) är Il/märkt.
omöjligt au f<irfalska. vacken och hållban.
(det konliknande) papperet är varken fOr
styvt. i vilket fall det (gä rna) bräcks, eller
för tunt. Men bestäm själv. Jag kanuner
inte att beord ra tryckning förrän jag hör
från dig.

M:\nga hälsningar
Din kiire fader
George Stephens
Du beM1·er imr sända tillbaka några pol·
letter on1 du inte iinskar någon ändring.

Vad som ligger bakom tillkomsten
av denna polJettyp ii r inte lätt att säga.
Har man av någon anledning ej varit
nöjd med de polletter som funnits fOrut eller har de helt enkelt varit för fi\?
Och det är ganska märkligt. vilken
vikt den gode professom lägger vid
denna sak och hur r'.idd han är för förfalskning. Har verkligen förfalskning
ägt rum av dc tidigare brukade polletterna. som doc k • som ovan nämnts att döma av liter-beteckningen använts också långt efter införandet av
den nya typen av 1873? F ö är inte lätt
att förstå vad som egentligen menas

-
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aoseby Bruk.
Husaby Bruk•
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Pappolleuer for mjölk ach

med påverkan från P..tris, Berlin och
London. Noteras kan också. att mjölkpriset fOr l ka nna här höjts till 12 öre
och att också denna pallettyp använts
när literräkningen inf6rts: också här
är f kanna på åtskilliga polletter ändrat till 3 /irer, ill 5. Därvid har fö
priser åter, fOr hand. satts till JO öre:
man kan förmoda . att det avgörande
inte var priset utan mängden. Denna
1873 års pollen finns i en hel rad
skifta nde nyanser i blått. grönt. gult.
ljusbnmt och vitt.
I statarkont rakten är en vanlig uppgift att i års-staten också skall ingå 50
skålpund skummjölksost, d v s ca 21
kg. Också fOr ost har polletter funnits
på Huseby, fastlin de som bevarats lir
rätt få och till en del oanvända. Dc
finns i tre valörer, rörr för 5. se iii 6,
blårr fOr 3 och gult för 2 skålpund. Till
stilen fdrefallc r dessa ostpolleuer ligga nära dc förut nämnda för mjölk
från 1873 med svårförfalskade dekorationer; dock stavas här Husaby, eu uttal som än idag ibland kan höras hos
ortsbefolkningen. Någon ostpotteu
där skålpund iindrats till kilo har ej påträffats. Någon gång har man använt
1873 års mjölkpolletter även för ost :
då har f kanna 12 öre ändrats till f
skålpund 22 öre, ill 7.
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ptllluseby. Ungefär nawr/ig swr/l'k. Fow: Cwmd Jansson.

På Huseby sparades under Stephens' tid alla akter. handlingar, kontrakt , brev etc ned till minsta anteckningslapp, vilket förhållande skapat
ett ovanligt stort och intressant om lin
svåröverskådligt arkiv, nu förvarat på
Viixjö Högskola. Med hänsyn till denna aktsamhet är det inte förvånande au
också pappolleuerna bevarats. Däremot undrar man över mängden: allt
som al lt ca 3000 !Oremål. vilka numera finns på Smålands museum. Den
siste nu på Huseby kva rleva nde stataren, Gunnar Frisk, f 1913, statare 1936
- 42, har den förklaringen att ge till
miingden av pappolletter, att säkerligen inte bara de 18 a20 statarfamilje rna utan också de 15 a 20 arbetarna på
Huseby jiimbruk fick använda polletterna. Och härtill påminner Frisk om
att ytter!igare en kategori bör ha fått
mjölk från godset: de gamla och orkeslösa. som på flera sätt fick hjiilp
från sin gamle arbetsgivare. Det ä r
från flera håll omvittnat, att under Joseph Stephens' tid icke någon på Huseby anställd hamnade på socknen
Skatelövs fattighus. - Däremot har
torparna ej haft rätttill mjölkpolletter
- de hade egna husdjur och därmed
egen mjölk.

Gunnar Frisk. som viii minns att
generationen före honom beriiilade
orn pappolletterna på Huseby, menar
att dessa ~l utade användas omkring
1900. Detta fOrefaller helt rimligt och
tar f ö stöd av ett i mängden slumpvis
påträffat exemplar med anteckningen
fd Huseby f515-07. En förklaring till
tidpunkten kan ,~.~ra, att medan på
1880-talet i statarkontrakten det bör·
jar talas om den större kvantiteten 4
liter skummjölk som dagsriiuighet
och om skummjölksost. komme r på
1890-talet i stället uppgifte n l liter
oskummad och 3 liter skummad eller
i vissa fall 2 liter oskummad och 2 liter skummad mjölk, medan osten in
natura utbytts mot kontamcrsiiuning.
En viss förbäuring i statarnas villkor
kan därmed konstateras. och ett antagande är. au man med nya villkor ansåg det för krångligt au liingre bruka
pappollcucrna eller införa flera nyd
typer. Gårdsmejeristen tycks istiillt: t
ha fån föra listor över mjölklevcranserna. Därmed blev mjölk- och ostpolleuerna, som i flera årtionden varit vi ktiga inslag i Husebyfo lkets liv,
onödiga, men typiskt på just Huscby
iir nog, att man ej låtit dem flirsvinna
vind för våg utan samlat in dem och
bevarat dem.

Ett förtroende till
Bror Emil Hildebrand
Jacob Letterstedt (1796 - 1862) bodde
större delen av sitt liv i Kapstaden i
nuvarande Sydafrika. Han hade i unga
år tvingats Himna Sverige på grund av
obetalda s kulder. l Kapstaden hade
han gift sig med en förmögen änka
som iigde kvarnrörelse mm. Letterstedt drev framitir allt spannmålshandeln med vinst. Han grundade den
första afairsbanken i Kapstaden, Cape
Good Hope Bank. och skapade sig
med den en stor förmögenhet. Säkert
hade han ofta plågats av sina gamla
skulder i hemlandet och han ersatte
därfor så snart han kunde sina fordringsägare. Senare donerade han stora belopp och uppstoppade djur m m
till Vetenskapsakademien. Tanken var
nog att rehabilitera sig inför det officiella Sverige. men iiven hans hemsocken Vallerstad i Östergötland fick
del av Letterstedts generositet. På
grundval av en testnmentarisk donation bildades Leuerstedtska foreningen fij r w tenskap. konst och industri.
Föreningens inkomster används huvudsakligen till utgivande av Nordisk

tidskrift samt till understöd åt nordiska idkare av vetenskap. konst och
konsthantverk.
I samband med sina besök i Stockholm kom Lctterstedt i kontakt med
riks;mtikvarie Bror Emil Hildebrand.
Om resu hatet av dessa ra möten med
den svenske mecenaten skriver Hildebrand till dansken CJ Thornsen den
Il juli 1862:
Ett nytt uppdrag har kommit till många
föregåendt:. En Svensk nabob på Cap.
Generalkonsul Lclterstedt. känd för sin
gåfva af 10.000 pund Sterl. till Sv. Veten skaps Akademien. har nyligen aflidit i Paris. Jag kände honom högst obe.tydligt. Vi
hade bion någr.t ra gånger råkats. då han
va rit på besök i Stockholm. Nu kom underr'dllelse all han i sill testamente rorordnat mig jemtc en hans brorson och Stats rådct Malmsten till Guardian for hans enda
dollcr. cll nioårigt barn. som får en årlig
reveny af o mkri ng 70.000 Rdr Rmt, och
som ti lls vidare skall uppfostras i Paris.
Hennes cgt:ndom ska ll fOrvaltas på Cap.
och vi monaga derifrån en årlig summa af
l 000 pund an anvii ndas ror flickans upp[()Stmn. Det iir cll vådl igt uppdrag, men
den gamle mannen' fOrtroende har djupt
rört mig. Gifvc Gud att jag i någon mån
kunde mots\·~tra de t.

AUKTION

l sina brev till Thormen återkommer
aldrig Hildebrand till frågan om Iliekan Lettersted t. Förhoppningsvis gick
allt vi.il !Or henne.
/IV

Vi tackar Vdra kunder och
kollegor for det gångna året

8 DECEMBER
Vi utbjuder ca 700 objekt
med bl a besittningsmynt,
många guldmynt
(även i partier),
provn1ynt, ryska sedlar,
medaljpartier m m.
Auktiollskatalog beställes fråll:

FRIMÄRKSHUSET

80Jju(&
Gott!{jtt ?fr

SKANDINAVISK FILATELI AB
Humlegårdsgatan 13, Stockholm
Telefon 08- 661 74 50

AntikÖl'en
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Fyndhanteringen i historiskt perspektiv
Myntskauer från s1·ensk jord har ända sedan 1500-talet inj0rli1·ats med de statliga samlingarna. De flesta tll' dessa
tidiga fyndmynt ligger idag anOII)ma i 1'åra samlingar. ildre tiders amikmrier hade ime samma S_\71 på !Jetydelse11 av
my111e11s prow?niells som vi har idag. Ofta saknades systemmik och ordning. me11 uppgifter om my/l/fynden kan finnas
au tillgå på mulm säll. Tom den slöaste m• rikscmtikl·a rier har noterat fyl/{lomstillldiglretema kring de olika fyndell .
Uppenbarligen hade mm1 ändå tidigt inseu l'tirclet m• sådana uppgifter.

Forna tiders fyndintresse
1400-tal
Intresset fOr historieskrivning i vårt
land kan beläggas redan under 1400talct, då vår äldste till namnet kände
historiker. Ericus Olai (död 1486).
verkade. Han var bl a road av gamla
mynt. Det var också han som i litteraturen - närmare bestiimt i hans Cronica Regni Got/torum - introducerade teori n om unionsdrailning Margaretas beryktade s k blygdpenning vilken kom a ll anviindas som vapen
mot hcnnc.ll
1500-ra/
På 1500-talct har vi historieforskaren
Olaus Magnus (1490 - 1557) samt refonnatorn Olaus Petri (1493- 1552).
Den senare anv'.inde bl a my ntfy nden
i sin forskning om våra tidiga förbindelser med omviirlden. Den som fOrst
började insamla gumla mynt för kronans riikning var Rasmus Ludvigsson
(fOdd på 1510-talet, död 1594), Gustav
Vasas och hans söners kanslist. Hans
uppdrag gällde att med hjiilp av mynten bevisa Sveriges urgamla rätt till dc
tre kronorna i landets vapen. Arbetet.
som utförde~ under 1570-talet, bildar
grunden för Kungl Myntkabinettets
existens och verksamhet. Även Peder
Andersson Swan (död 1562) skriver
om myntförhållanden i sitt arbete
Kommg Gu.vwf /:s krönika. Vår förste riksantikvarie, Johannes Burcus
(1568 - 1652), var verksam redan vid
slutet av 1500-talet.
Dettidigaste skriftligt belagda myntfyndet gjordes år 1547 på det till Sverige hörande Åland och bestod av
"fremande mynt:'ll Fyndet insändes
till konungen. som enligt den dåvarande landslagen - med anor från medeltiden och rötter i gemensam germansk rätt i norrJ Europa - "ägde"
fynden men avstod viss del därav till
hitta ren.
År 1599 hittades i Tystberga socken
i Södermanland en skatt bestående av
E- och M -brakteater. l 1693 års invcntariunl står fdljandc skri vet om
skatten: "en hoop smått Mijnt bestående af 960. stycken mäst mz Lit.
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M.". Skattcn nämns i Elias Brcnners
17zesaurus mtmnwnmz Sueogorlzicorum (2:a upp. 1731). Mynten från
Tystberga överläm nades till hertig
Karl, som i sin tur överlämnade dem
till 'i\ntiquitalllm Archivum" (Antikvitetsarkivet). d vs det som senare utvecklades till Statcns Historiska Museum och Kungl Myntkabinettet - sedan 1975 två åtSkilda institutioner.

1600-tal
Gustav Il Adolfs liimre. Johan Skytte
(död 1645). var medveten om fyndmyntens betydelse. Som svenskt sändebud till England år 1617 framhöll
han i ett tal till Jakob l. bland annat
bevis på tidigare förbindelser mellan
dc båda rikena. "de stora skatter och
dc ofantliga penningsummor. som
Britanniens invånare för några hundrJ
år sedan hade infon i Svea och Göta
rike, vilket förhållande intygas, utom
genom historiens vittnesbörd . därav
att ofantliga förnid av engelska mynt.
fordom i jorden nedlagda, nu hos oss
framdragas i dagen. under landets odlande:· Jl Till dc tidigaste fynden av
vikingatida mynt hör skalten från
Yiblings i Hellvi socken på Gotland .
Ar 1685 hittades 364 islamiska mynt
"under en rot. vid gräfning efter tjärröttcr:·
Den fårsta arkeologiska utgrrivningen i Sverige utfördes av den f d riintmästaren Olof Verelius (1618 - 1682).
som på Olof Rudbeck d ä:s initiativ
utniirnnts till professor i fäderneslandets antikviteter. Han griivdc niimligcn ut en hög år 1663 i Broby, Ulleråkers härad. utanför Uppsala. Vår
första arkeologisk:! mppon skrevs av
honom på latin (!).
Vårt tidigaste fynd av romerska
mynt finns bevarat i Kungliga Biblioteket. Det är ins) Il i cll manuskript
författut av Martin Aschancus (ca
1575 - 1641). Gustav Il Adolf gav
Aschaneus och Johan Hinderson (adlad Axchiclm) år 1630 fullmakt att
jämte Bureus vara rikets antikvarier.
Dc skulle bl a "uppspåra allehanda
gammalt mym:· (Sc nedan under
Fornminneslagen).

1700-ta/
De första romerska fyndmy lllen som
gick till Kungl Myntkabinettet iir det
fynd som härrör från Sigvards i Eskelhems socken på Gotland och gjordes år 1703. Det bestod av 28 denarer
och fem solidi. Det dröjde till 1783.
innan ett nytt solidusfynd gjordes.
nämligen vid Kaggeholm pli Ekerön
i Uppland - 21 mynt , av vilka 18 inlagts i Kungl Myntkabinellets sam lingar. Ett för Vespasianus priiglat
bronsmynt , funnet i Kristianstadstrakten. inköptes år 1746 till samma
museum. Till dessa tidiga myntfynd
hör även den vikingatida skallen från
Gärsnäs i Östra Herrestads socken i
Skåne. Här hittades år 1729 inte mindre än 204 1121od tyska. anglosaxiska.
irländska och några islamiska mynt
tillsammans med bia en armring och
Cll kors.
År 1735 tillämpades för mrs ta glingen 1734 års stadgande om l /8 förhöjning av lösensumman fOr metallfynd . (Se nedan under Fornminneslagen). Det gällde ett silverfynd som
"1735, i Maji. hittades niira intill
Stockholm. mellan Kimröksbruket
och Beckbruket [Brännkyrka sockenl.
af några Dalkarlar. som griifdc jord
mellan bergsklintarne. en hop gamla
Tyska. Arabiska, och K. Ethclrcds
mörka och illa medfarna penningar.
samt något brutet silfvcr, till 25 1/2
lods vigt:· Följande år, 1736, hittades
yucrligare mynt och silverföremål
från ungefär samrna stiille.

*

" Det ingen äger, äger konungen"
Enligt den germanska rätten tillhör
egendom ätten, stammen och ytterst

drollen (konungen). om ej annat be·
stäms, medan enligt romersk r:itt all
egendom är privat. om ej annat Madgas. l England. med dess konservativa lagstiftning. har man kvar bestlimmeisen att alla jordfynd tillfaller monarken. men denne avstår vid trontillträdet från de nna rällighct (och
andra) mot apanaget. l Svcr.igc stod
det ursprungligen klart och tydligt. all
fyndet tillhörde "Kong!. Maj:t och

Kronan" men skulle ersäHas: sedan
1873 har romersk rätt smugit sig in i
denna lagstiftning genom aH upphittaren blivit "ägare'', dock utan laglig
rätt till adekvat ersättning. Mycket
fårenklat kan man därfår säga. au
den nu gäll:10de Kulturminneslagens
bestämmelser om inlösen återspeglar
den motsiiHning som finns mellan
germansk och romersk rät!.

*

Fornminneslagen
Sveril!e har den älds ta fornminnes lagstiftningen i vä rlden. I den allmänna landslagen. utformad under medeltiden men utgiven i tryck fOrst år
1608, stadgas om hittegods au 11·å
tredjedelar tillfaller konungen och en
tredjedel den .1'0111 hiuar.
Redan under Gustav II Adolf, den

20 maj år 1629. skrevs det MEMORIAL
efter hvilken H.K. Maj:tt Nådigest
vill all dhe som antagne äro. aH
vara Rijk.~ens Antiquarii och
Häfdesökiare. sig llijteligen rätta
skohle.
Enligt deua skulle dc nya antikvarierna
allt•handa gamble monurnenter och

saker sök ia skole och sambla, som
Fiiderneslandet kan blifva illustrerat med.
Förutom sökande efter ronskrifter och
medeltida laghandskrifter od (sk anti/..,•iteter ) skulle antikvarierna även
ägna sig åt lo lkminnes- och ortnamnsforskning. Året blev det stora
märkesåret i den svenska fornforskningens historia och vår förste riksantikvarie blev tillsatt året därpå (1630).
År 1666, under Karl XI:s fcirmyndarregering. lick vi vår tOrsta fornminneslag, KONGL: MAIJST:S PLACAT OCH PÅBUDH OM GAMBLE
MONUMENTER OCH ANTIQUJT ETER. vilken bl a innebar att ål·erkan p å fo mminnen ble1· förbjuden

(det som vi idag kallar fasta fornlämningar). Enligt plakatet tillhörde
dessa staten.
År 1684 komplcucradcs lagen och
anmälall av fynd skulle ske "vthan
drögzmåJ:' Inlösen till kronan påbjöds av allajordfunna Riremål i ädelmetall och koppar - den s k hembudsplikten. Inlösen skedde till en
tredjedel av fyndets värde.
Det ringa inlösenbelop1et i fOrhållande till fyndets viirde hämmade

emellertid anmälningarna om fornfynd. l 1734 års lag beaktas därför
hinarens riitt till fynd av "gammalt
mynt. gull, silfwer, koppar. metal eller andra konststycken" - men fort farmule med hembudsplikt - och inlösen skulle ske till.fitlla metalirärr/et
eller motsvarande, jämte en åuondels,
förhöjning.
Först i 1873 års förordning stadgas
all upphillade fornsaker skall tillfalla
upphillaren med hembudsplikt
Men 1942 års fornminneslag föreskriver allforemål som påtr'.iffas i fast
fo mllimning tillfaller kronan. Här får
hillaren i bästa fall en hittelön. Häri
preciseras också fornfynden s ålder
till ''minst 100 år:· Andra fynd (d v s
utan IOrbindclse med fast fornlämning) tillfaller som tidigare upphittaren med hembudsplikt.

*

Redan under 1700-talet insåg man
alltså au en god hittelön främjar anmälningar av fynd. De Ilesta föremål
i ädelmetall hade då endast obetydligt
högre värde än själva metallen. Fornminneslagen har som synes genomgålt flera fårändringar men dess traditionsbundna karaktär har bevarats.
Konungen/kronan/staten har alltsedan medchiden tagit på sig ansvaret
för och förfoganderätten till fornfynd
- om än syftena har förändrats genom århundradena. Den enskildes
iiganderiill kommer in i bilden först
1873 och då under hembudspliktens
förbehåll . Den idag gällande Kultur·
minneslagen är från år 1989. Där he·
ter det i första paragrafen
Det är en nationell angelägenhet au
skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla . ..
Följden av denna - uråldriga - lag stiftning , jiimte de större samlingar

som överlämnats som gåva av privata
och offentliga personer, IIIgör g nm·
den till museisamlingarna i Statcns
Historiska Museum och Kungl Myntkabinellet (SHMM) och många länsmuseer och våra fornfynd kan beses
av envar som så önskar.

Handläggning

*

Handliiggning av fyndärenden tillkom
före 1867 års fornminnesförordning
- sedan 1786 - Kungl vitterhets-.
historie - och antikvitetsakademien.
Riksantikvarieämbetet övertog hand-

liiggningcn år 1938. Genom 1942 års
Fornminneslag tillerkändes även länsmuseerna r'.ittcn au förvärva fynd som
skulle tillfalla eller hembjudas kronan. Frågor om inlösen prövas idag av
riksantikvarieämbetet, som också vid
fyndfördelning kan överlåta fynd på
annat museum som åtar sig au ansvara för dessa - eller återsända dem till
upphittaren.

*

Föremålsregistrering
Till Antikvitetskollegiets - inrättat år
1667 - åliggande hörde au "grunda
ett förvaringsrum för dc forntidsskatter, som kunde i jorden upphillas" föregångaren till dagens Statens Historiska Muscum och Kungl Myntkabinellet. I 1693 års inventari um över
Antikvitetskollegiets samlingar återfinns handskrifter, böcker. mynt,
medaljer, runstava r. sigillswmp<ar,
vapen. smycken, kyrkliga föremå l.
Få förhistoriska föremå l var dock insamlade.
Förutom de olika äldre inventarieförteckningarna utgör J G Liljegrens
(riksantikvarie 1826 - 37) Stri.idda anteckningar om Fynd i S vensk Jord,
med en dertill hörande Förteckning en

av våra viktigaste och tidigaste fyndregister (1830). Efter Liljegren var
det niirmast Bror Emil Hildebrand
(1837-79) som bringade ordning bland
våra inventarieförda föremål och förde samman åLkomsthandlingarna (nuvarande katalogrummet). Hans Hildebrand (riksantikvarie 1879 - 1907)
fårtecknade och publicerade fynden
och nyförvärven om än till en början
summariskt i det av honom startade
Månadsbladet (1872). Under 1930-talet uppordnades under Bengt Thordemans ledning ett register över 4.000
svenska myntfynd.
Idag har vi ett utförligt inventarium
över alla förvärv av fynd och andra
föremål som tillförts myndigheten.
Sedan år 1891 publiceras tillviixten
löpande - i år är alltså tOO-årsjubileum för den tryckta tillväxten. vilket
vi torde vara ensamma om i världen!
Dessutom förvaras handlingar över
alla fyndärenden dels på AntikvariskTopografiska Arkivet (ATA) dels i
Kungl myntkabineltets topografiska
arkiv. Arbete pågår för att övcrli)ra
registreringen av alla fynd på data.
Della dataregister kommer att omt;u.
tas av offentlighetsprincipen.

*

-
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Riksantikv-Jrieämbetet och statens historiska museer är central forvallningsmyndighet för ärenden om kultunninnesvård. Statcns Historiska Muscum
- såsom ansvarsmuscum - och Kun~l
Myntkabinettet - såsom specialm~
scum - biir tillsammans ett historiskt
ansvar att full fålja våra åligganden för
''Fäderneslandet" ända sedan 1600talet, bia genom att föra ett for alla
tillgängligt centralregister får i Sverige jordfunna kulturföremål. Detta
förutsiittcr en anmiilan av alla fynd
samt en dokumentation av dem utförd
av kompetent personal.

Noter:
l) Mer omdronnins Ma~rcta~ blygdpenning i Golabiewski L:tnnby. M. ~1 ym
fynd från Närke. S1·u igt's M )71llristo·
ria. LandskllfiSIIII"ellll'ringt'fl 5. S 10
och 49.
2) Detta fynd liksom följande se Liljegren.
J G: Strödda anteckningar om Fynd i
Svensk Jord. K VfiAA fland/ingar 13.
Stockholrn 1830.
3) Hildebmnd. BE.

Anglosaclrsi.rka my111

i Sw!nska Kongliga Myntkabint•ttet fim na i Sl"t•riges jrml. Stnckholm 1881. S
111 - IV.

Världens forMa riktiga sparbank grundades i Skottland år 1810. Initiativtagare va r kyrkoherden Henry Duncan
i Ruthwell~ försam ling i grevskapet
Dumfrics. Iden hade han främst hämtat ur en liten skrift som fårfattats av
John Bone. men tanken var inte helt
ny. På olika hftll i England fanns det
människor som ansåg :.111 något måste
göras åt den stora fattigdomen i landet . Van l igast var vril att man sökte sig
till någon av dc många s k Friend/y
Societies som helt byggde på insamlingar och viilgörcnhet. Men en och
annan ocialt intresserad medborgare
funderade på andra lösningar. Dc ansåg att lösningen låg i hjälp till självhjälp.
År 1796 bildades 71te Society for
Beuering the Cmulition of the Po()l:

Främsta initiativwgare var Sir Thomas Bernard som var en pensioner.1d
jurist. Han hade redan tidigare varit
engagerad i sociala projekt som t ex
17te Fowulling Hospital, 77te Schoof
for the lndigell( Blind och 111e London
Fe1·erlnstitution. Hans kanske främs-

ta insats var arb~o:tet med rapponema
angående dc fattigas levnadsfårhållandcn. Rapporterna. som utgavs av
Society for Beuaing the Conditian
of the Poor, hade stor betydelse och

spreds i vida kretsar. Här gavs praktisk:! r:\d mr att minska fattigdomen;
mrslag liimnadcs till bättre regler för
dc s k Fricndly Socicties (man lämnadc ibland pengar till onödigheter eller till alltför påkostade begravningar
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Hedenlund lA : Fornfynd och hembud\·
plikt. Ad Patriam 11/rwmm/am. S 375 392. Uppsala 1946.
Malmer B: Om inlösen. hiucliin och
myntpris. Riksmuikmrietlmbetrt m·lr Slll·
tens historiska museer. Årsbok 1976- 1977.
S 4 7 - 56. Lund 1977.

Odelbcrg M: Rikets antikmrier. Stockholm 1982.
Schuck H: Riksantiharicämbctct gcnmn
300 år. Fonn"ännen 1931. S 3- 23. Stock·
holm 1931.

Monica Golabiewski Lannby
UlfS O Utgerq1·ist
lan Wiselm

Tidiga föregångare till
Henry Duncans sparbank

Mer att läsa:
Arne T J: Antikvitetskollcgicll> och Antik·
vitetsarktveb samlingar. RmnY1nnrn 1931.
S 48 -91. Stockholm 1931.

osv): fårslag till inrättande av handelsbodar i byarna som skulle tillhandahålla baslivsmedel till låga priser:
förslag till bättre arbetsinrättningar
för dc arbetslösa; fOrslag till reformer
inom skolväsendet mm. År 1816 skrev
parlamentsledamoten George Rose:
"The idea !of savings banks l was first
suggesled by the Society fo r Bcttcring
the Condition of the Poor, of which l
have Iong been a membcr:· Detta yttrande var dock in1c helt riktigt. då det
redan tidigare funnit s fl era experiment med "sparbanker:·
Under 1790-talct föreslog Dr Shute
Barrington. som var biskop i Durham. att prästerna inom stiftet skulle
göra något pr.Jktiskt ror att fOrbättra
fö rhållandena bland dc gamla. Tanken
var att så många gaml; som möjligt
skulle samlas i någons bostad på söndagskvällarna får att läsa högt ur bibeln och dryfta det som sagts. Till
dessa möten skulle man ta med sig en
mindre slant , åtminstone l penny. Av
dessa pengar skulle en viss summa gå
till hjiilpvcrksamhet medan resten
skulle sparas fö r dc gamlas riikning.
Vid årets slut skulle man ta tillbaka
pengarna med bonus.
Rapporten. som beskriver denna
kombination av Penny Bank. Friend ly
Society och välgörenhetsinrättning.
SIUderades flitigt av många socialt intresserade. bl a pdisten Joseph Smith i
Wcndovcr. Denne hade en församling
som var spridd över ett stort område.
och han forstod att det skulle bli svårt
att formå de gamla att ta sig iviig till
någon avliigsen mötesplats. Men iden
att spara pennymynt intresserade ho-

nom. Många försam lingsbor i Wcndover hade det svårt vi ntertid . Om alla
därför tog med sig l penny till kyrkan
va rje söndag under sommaren. så
skulle pengarna åtcrbclalas vid jul.
Då skulle summan dessutom ha ökat
med en tredjedel. Denna bonus bekostades av Joseph Smith och två andru förmögna församlingsbor. År 1799
öppnade Smiths s k Sunday Penny
Bank. Banken i Wendover fim ns under endast en fatal år. men tjiinade
som viktig inspirationskliila till andra
liknande banker. En sådan var t ex den
bank som prästen Thomas Lloyd i
Hertford bildade år 1808. Sammanlagt ca 100 insättare lyckades ta ihop
omkr noo genom insamlingar i kyrkan på söndagar. Pengarna återbetalades med l2 % ränta på nyårsdagen.
Pengarna till räntan kom från V:ilgörenhetsinsamlingar. Principen var att
insiittarna i banken skulle fOrst•' att
det lönade sig an spara . 17te Ne rtford
Sunda}' Bank ombildade~ år 1816 till
att bli en riktig sparbank . Även denna
gång var Lloyd initiativtagare. Som
ekonomiska garanter for sparbanken
fanns markisen av Salisbury, tio lorder och tre ledamöter av underhuset.
Lloyds erfarenheter och insatser an·
sågs så viktiga att han år 1817 kallades
som sakkunnig i den kommitte i parlamentets överhus som arbetade fram
en ny lagstiftning fcir dc fa ttiga.
Söndagsbankerna var dock inte någon riktig lösning på vare sig fattigdomen eller bristen på liimpl iga banker. Fortfarande var man huvudsakligen mest beroende av viilgörcnhct .

-

Dr n Jiit:sw .stmrlumkrn g rtuulades år 1810 i Rathwe/1 i Skottlwul. lnitiatiwagart' mr
kyrkoherden Henry Dtmcmt. Foto: /nstiwtet for sparbankshistorisk forskning.

Priscilla Wakcficld i Toucnham hadc större planer. Hon var nämligen
den fOrsta som ville öppna en sparbank som var öppen fOr alla ur dc
lägre klasserna. Hennes avsikt va r au
insättarna själv:~ skulle få bcstämm:~
över insäuningar och uttag. d v s ha fri
dispositionsriitt. Redan 1791 hade hon
deltagit i bildandet av Charity for the
Relief of Lying -in IVomen and Sick
Persons. År 1798 startade hon en sk
Female Benefir Club som utdelade
små pensioner till kvin nor som fyllt
65 år. Ungefår . amtidigt bildade hon
en bank fOr barn - Children ·s Bank.
Det är troligen första gången som en
bank riktar sig till barnen. Barn och
ungdornar under 20 :\r inbjöds att ta
med sig pennymynt till klubben en
gång i månaden (man behövde dock
inte vara medlem i klubben). Prisci11a
Wakefield återbetalade pengarna till
enskilda span1rc då medel behövdes
för au betala utgifter till utbildning.
bosältning m m. Hon handhade aldrig stora summor. men uppenbarligen
fy11de hennes verksamhet ett behov.
Den l januari 1804 öppnades 71te Tortenham Benefil Bank fOr alla innevånare i Tottenham. Barnban ken fungerade nu som en kanal ti11 den nya
banken. Niir ungdomarna fyllt 20 år
övernyttades deras insiittningar till
The Tottenham Benefil Bank. Denna
bank var öppen fOrsta måndagen i
varje månad. Summor frår. l shilling

och uppåt kunde insättas i banken.
Det var insättaren själv som bestämde
niir pcng:~rna skulle uttagas. På varje
helt pund betalades 5 % ränta. Wakeficlds bank hade mycket gemensamt
med dc senare bildade sparbankerna.
Hon lyckades dock inte ffi sin bank
helt sjiilvbärande - välgörenhetsinslagen fann s fortfarande kvar i bakgrunden. Välbärgade personer va r
ofta tv ing:~de att skjuta till medel under dc forsta åren. Allt arbete i banken sköttes frivilligt och oavlönat av
Pri~ci lla Wakefield och hennes kollega och efterträderska fru Powe11 .
Banken i Tottenham hade ett par
förmögna fört roendevalda personer.
som med bankens insatta medel köpte
stalsobligationer med 5% r'ånta. Diirmcd tiicktes i stort sett alla bankens
utgifter. Några år efter bankens bildande Himnadc Priscilla Wakefi eld
Tottenham. Hon avled 1832 vid 83 års
ålder. Enligt hen nes son, Edward Wakcfi eld, hade hon även drivit en privat
sparbank från år 1790 och uppmuntrat
priistcn Joseph Smith i Wendovcr att
öppna l>in Sunday Penny Bank. Det är
även möjligt att hon inspirerade till
bildandet av en sparbank fOr tjänstcfolk i Bath år 1808. Denna sparbank
öppnndcs av en avlägsen släkting till
fru Wakcfield, nämligen Lady Isabella Douglas. Tjiinstefolk inbjöds att
spara upp till .1:50 och med ränta på
4 %. l bakgrunden fanns den eko no-

miska tryggheten - fyra damer och
fyra herrar som skulle garantem bankens soliditet. Det beslöts att fonden
inte fick överstiga !2000. Denna summa nådde man snart och fOrslag kom
för att öka fondens storlek år 1813. Då
detta inte gick övertog 71te Bar/t Prorideiii lnstillltion alla åtaganden.
Utan att förminska betydelsen av
Henry Duncans insatser år 1810 förstår man :111 sparbankstanken "låg i
luften" vid den här tiden. Tio år senare var det dags fOr Sverige att få sin
fOrsta sparbank, Göteborgs sparbank
år 1820.
i\lcr art läsa:
H Oliver Horne: A Hiswry of Sm·iltfiS

Banks. Oxford 1947.

lan Wise/111

Köpes
1/6 Riksdaler: f783 RXE. 1809 (Karl XIII).
1815. 1817. 1828.
1/4 Riksdater Specie: 1833.
1116 Riksdaler Specie: 1849
1/32 Riksdaler Specie: 1851.
2 Ore SM: 1755 (utan punkt eftet ånatet).
1 SkiUing: 1812
(Likadana pilfjädrar som 1814- 1817).
1/2 Slålling: 1822 och 1824
(med enskillings krona).
Mynt med 180• avvikande stampståilning
(före 1873)

Sten-Oiof Andersson
Småfandsv.lgen 20 • 61156 Ny!Wping
Tel. 0155/69616 (1800- 2300)
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Svenska mynt i Paris
Bernard Epifanic, sedan länge medlem i SNF. har under oktober i år
ställt ut delar av sin samling av mynt
och medaljer på Svenska Klubben i
Paris i samband med tirandet av Klubbens 100-årsjubilcum. Utställningen
bestod av 630 mynt och medaljer från
1521 till 1818. Samlingen beundrades
bl a av Prins Bertil och Prinsessan
Lilian som besökte Klubben i sarnband med jubileumslunchen.

Epifanic. \'id sin momrr. l'i.mr sin samling for Prins Bertil.

MYNTNYTT

KONGRESSER

Nya svenska minnesmynt 1992

F.I.D.E.M.

Sveriges Riksbank har beslutat au man under mars månad 1992 kommer au utge minnesmynt med anledning av 200-årsminnet av Gustav
III:s död.
Det kommer all präglas två minnesmynt, ett silvermynt med valören
tvåhundra kronor och i legeringen
925/ 1000, diametern 36 mm och
vikten 27 g, upplaga 50.000, samt ett
guldmynt med valören ettusen kronor och i legeringen 900/ 1000 guld.
diametern 21 mm och vikten 5,8
gram, upplaga 15.000. Skulptör
Anni Sundin, Färentuna, har utfört
det konstnärliga arbetet.
Föreningens medlemmar kan beställa dessa mynt genom Svenska Numismatiska Föreningens kansli. Endast eu ex av guld- respektive silvermyntet per medlem kan beställas.

Nästa internationella kongress och mcdaljutstiillning. den tjugotredje i F. I.D. E.M. :s
(Federation l mernationale de la Mcdaille)
regi kommer an äga rum i London 16 - 19
september 1992. Kongressen sponsras av
T(1e Royal Mint. J anslutning till kongressen anordnas utställningen på British Mu seum. Utställningen. som kommer an omfatta över tusen medaljer. har utlovats en
antal priser fr.in olika organisationer. bl a
en fOr medaljer med ämnet "Himmel och
helvete:· En illustrerad katalog ko mmer
äve n att utges. Ko ngressen behandlar i
form av fOreläsningar fO rhållandet mellan
teckning och medalj. En rad föred rag. s k
"-'O rkshops. ägnas konstnärlig medaljteknik och metod för framställning av medalj er. Lördagen den 19 september 1992 äger
fOr forsta gången en medaljmässa rum i St
Martin's College of Art. där medaljkonstnärer, handlare, samlare och fOrlag kan
visa och sälj a sina arbeten. Skulptören
Ronald Searle har f?ut uppdraget an göra
kongressens officiella medalj.
De som har deltagit i de senaste kongresserna kommer att erhålla skriftlig information från den svenska FIDEM-kommitten. Övriga intresserade kan vända sig till
Tamas Särkäny, Kungl myntkabinettet. te l:
(08)783 94 22 telefax : (08) 663 97 35 eller Ulf Nordlind tel: (08) 662 62 61. Utfdrligare information kommer i nästa nummer av denna tidning.

För att kunna garantera Er beställning måste beloppet -enligt nedan vara bokfOrt på föreningens postgirokonto 15 00 07-3 senast den 2 jamtari 1992!

Guldmynt ............... . 1.000:- + 75: - exp avg = 1.075: Silvermynt .............. . 200:- + 75: - exp avg = 275: Guld- + silvermynt. : .. 1.200:- + 75:- exp avg = 1.275: Tänk på att jul - och nyårshelgerna kan fårsena postgirots bokföring.
Så betala i god tid!
Mynten kommer att distribueras per post i slutet av mars 1992.
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Kulturutskottet
påKMK
Torsdagen den 6 november besökte
Kulturutskottet riksantikvarieämbetet
och statens historiska museer fOr att
in fonnera sig om dc aktuella behoven.
Bl a ventilerades Kungl Myntkabinettet$ lokalproblem vid ett besök i såväl
personalutrymmen som utställningar.
Här ses utskottet (Ben Karlsson dock
frånvamndc) under Bellman-medaljongen (av Sergel) i mcdaljsalen.
LLr

Riksdagl'lls Kulwnaskou hopträn~o:t i Kunxl
tl-1111/kabinclll't. Foto Gabriel flilclelmmd,
RfltJIRIK.

Påvliga utmärkelser
. yligen fick ett par personer knutna
till katolska församlingen i Ystad genom biskop Hubcrtus Brandenburg
motta påvliga utmärkelser for sina insatser vid uppbyggandet av S:t Nikolai Katolska Center i stade n. Utom
den mera kända Pro ecc/esia et pomifice (PåviPEetP) utdelades två mindre
vanligen forekommandc dekorationer.
Särskilt kan noteras, att en ickekatolik blev föremål fOr påvens uppmärksamhet. Det torde vara mycket
sällsynt i vå rt land. Församlingens

ekonomiske rådgivare, kamrer NibGösta Wiedemann. tilldelades sålunda påvliga hederstecknet Bene mere/l/i
i guld med band i de påvliga färgerna
gult och vitt. Det mstiftades av Leo
XIII (1810 - 1903). som blev påve
1878.
Den andra utmärkelsen gick till tidigare ordfåranden i den lokala katolska föreningen och dess byggn:ldskommittc. som upptogs i S:t Gregorius den stores on/en (PåviS :tGO).
Denna orden instiftades l september
1831 av påve n Gregorius XVI med
tillägg till statuterna 30 maj 1834 och

7 februari 1905. Den har en militär
och en civil gren i tre klasser: storkors riddare. kommendör och riddare.
För medlemmar under påvens v'jrldsliga jurisdiktion gäller begränsning i
antalet recipienter inom varje klass.
Till ordens civila gren hör en särskild
driikt: Frack i mörkgrönt med revärer och broderier. "amiralshatt" och
guldornerad vä rja. Ordensbandet har
f.irgerna rött och guld. Ordenstecknet
ii r ett malteserkors i karminröd emalj
med central bild i guld av den helige
Gregorius den store (omkr 540- 604).
Hans E Sköld

/

Pch·/iga S:t Gregorius lien stores orrlen. tiJw: Jan Leo. )'stad.

På1·/iga hetlerstecknet 81.'111' Maemi. Foto: Jan Leo. Ystad.
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RECENSIONER
B Kluge: Dcu tschc Miinzgcschichte
von der späten Karolingerze it bis zum
Ende der Salier. Sigmaringcn 1991. 302 s
inkl 88 planscher. DM 48.
Danneobergs klassiska Die dellisehen
Miin~en der siichsischen und friinkisch en
Kaiser:eit. publicerad i fem \'olymcr 1876·
1905, är fortfarande standardkallllogcn för
dc vi kingatida tyska mynten (911 - 1125).
Den innehåller mycket utförliga. bcskri·
vande och kommenterande texter om dc
olika mynttyperna men den saknar en över·
sikt över mynthistorien. l samband med
den stora Salierutställni ng som var tänkt an
öppna i Speyer ''åren 1991 - men uppskjuten till vå ren 1992 - har en antal böcker publicerats, som behandlar ol ik<~ ämnen under den saliska kungaiinens tid i
Tyskland (1024- 1125). Kluges bok ii r en
del i denna se rie och den flirsta utfOrliga
översiktlig:t mynthistoria StJill hilr skriv its
över denna flir svenska liisare intressanta
period, eftersom tyska mynt med si na ca
93.000 ex är den vanlignste fyndgruppen i
de svenska vikingatida fynden . Mynthisto·
ricn under den sali ska perioden utgör en
logisk fortsiittning på perioden dcssfl.irin·
nan (911-1024). Eftersom dc därilir bör
ses i en sammanhang om fintar Kluges bok
tiden ca 900 - 1125. d vs i pri ncip samma
tid som Danneobergs verk.
Den tyska myntningen var under denna
tid feodalt uppsplittmd på ett mycket stort
anta l myntherrar och antalet myntorte r under periode n kan uppskattas till niirmarc
200. Följdriktigt redogör Kl uge översikt·
ligt i tur och ordni ng f<ir den kungliga /
kejserliga. den övriga V.irldsliga resp den
kyrkliga myntningen. Kluges bok handlar
till mycket stor del om relationerna kung·
lig/ ,,Jrlds lig/ kyrklig myntning i dc oli ka
områdena och myntortcrna. FrJm till 900talets slut var myntningen praktiskt taget
begränsad till kungliga/kejserl iga utmynt·
ningar men ett mycket stort antal mynt·
r'.ittsiOrläningar och kungamaktens fo rtgft·
ende försvagning mediOrde att rollerna var
omkastade vid 1100- t:tlets början. d~\ dc
feodala myntninga rna blivit helt dominerande.
Kluge formedlar en mycket bra bild a''
hur dc politiska tlirhållandena avspeglas i
myntningen resp hur myntningen kan ge
kompletterande upplysningar till dc skriftliga källorna. Han redovisar också lhrskningens senaste rön (ink lusive llera som
ii n nu inte liirnnat trycket !). Den bild han
presenterar blir då också en sammanfall·
ning av forskningens nuvarande liige och
en mer djuplodande analys med nya rön
hade heller knappast varit möjlig att pre·
sentera fOr ett så komplicerJt skeende pa
den till 57 s begr'.insade kommentartexten
(s 22-78). Kluges syn på ut veckl ingen
under Heinrich III är den friimsta nyheten
och då man enligt Kluge kan t:tl a om en
myntreiorm med utgångspunkt från Hein·
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richs politik i Sachsen ca 1047 vad gäller
Goslar. Duisburg och Dortmund. Goslar,
som forst nu framträder som en vik tig
kunglig myntort-de sk Otto-AdelheidPfennige (OAP) präglades dock dessforinnan sannolikt till stor del i Goslar - far i
Kluges framställning en mycket framträdande roll. Hans tolknin2 base ras inte
minst på dc svenska fynde; där Goslar är
den tredje vanligaste myntorten (äve n när
OAP exkluderas). Kluges siffror for det
svenska materialet påverkas dock i mycket
hög grad av att det berömda Burgefyndet.
t.p.q. 1143. innehåller fler än 1.300 ex från
Goslar. dvs över hälften av det tollila an·
talet Goslarrnynt funna i Sverige. Om detta exceptionella fynd inte tas med i statist i·
ken bli r siffrorna IOijaktlige n betydligt
mindre.
Ett kapitel (s 79- 87) behandlar myntens motiv och inskrifter och någ ra mycket
användbara sammanställningar öve r myntorter. myntherrar och mynträttsf<irliiningar
redovisas i flera append ix.
Ett in ledande kapitel (s 9 - 21) behandla r strukturer och en stor del ägnas här
fynden med tyska mynt som under denna
tid huvudsakl igen påträffats utanför Tyskland. framför allt i Sverige. Polen och
Ryssland. Detta faktumledde år 1955 \Val·
ter Hävernick till all lansera teorin all
myntn ingen huvudsakligen skedde !Or att
tillfredsiiii la ett behov av mynt fOr export
och begreppet ''Fernhandelsdenar" myn·
wdcs. Denna syn har sedan utsatts f<ir växande kritik och även om Klu~te berör denna kritik är det forvånande att notera. au
han själv genom sina kommentarer uppenbarligen tycks anse :111 en betydande del av
myntningen faktiskt iyllde denna funktion.
Dc stamp~tudicr som har gjorts och som
Kluge själv iir en ivrig forespråkare för.
likl-om övriga fakta som talar mot denna
teori har. som det verkar. inte påYerkat
hans syn i de nna fr:tga.
Boken är fi.irsedd med en stort antal förträffliga kartor som visar myntortemas ut·
bredni ng under olika perioder och olika
typer av myntherrar. Inte mindre än 528
type r (av sammanlagt mer än 2.000 kända)
avbildas i dubbel skala och med utfo rli2a
besk rivningar och upptar huvuddelen
boken (s 123 - 299). En del av de tyska

;v

Over 25 Years we offer
Banknates of
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mynten ii r konstnärligt mycket högtst~e nde
medan det tekniska ut tlirandet vanligtvis är
mycket dåligt, varfor stora de lar av stam·
parnas mvtiv c)Ch inskrifter inte är synliga
på mynten. Förstorade bilder hjiilper diirfor i hög grad till att ge rättvisa ~t mynten
och göra dem tillgängliga fOr den större
allmänhet som boken friimst rik tar sig
till. De flesta fotogra fierna kommer från
mynt i myntkabinettet i Berlin men ett stort
antal gäller mynt i svenska fynd och här
har Elsa Lindberger på Kungl Myntka·
binettet (KMK) i Stockholm och Gabriel
Hildebra nd på RAÄSHMM s fotoavdelning gjort en berömvärd ins:m. Det är f<ir
övrigt så att det svenska fyndmateria let ut·
gjort och kc)mmer att utgör.• de n frä 1nsta
källan fOr dc forsk:tre som :arbetar med den
vikingatida tyska myntningen. eftersom
motsvarande fynd i Tyskland iir n och
skingrade i motsats till dc svenska seJ m till
största delen är bevarade på museer och
framför allt på KMK i Stockholm.
Kluge, som arbetar vid 1nyntkabi ncttct i
Berlin. är idag en av dc friimsta kiinnarna
av viking:atidens tyska mymning och denna position manifesteras av hans nya bok
som varmt kan rekommenderas till alla in·
tresserade. En handbok över den tyska
myntningen under motsvarande tid oc h
tiinkt som en modern motsvarighet till
Danneoberg kommer också snart att pub·
lice ras av hononl.
Kenneth l fmJsnn

Ordnar i ''blåsväder''
Bo Setterlind: Frinmrarnullct. DcmokrJtins dödgr'åmre angriper J esu vänner
frimumma i svenska maktmedia 1985.
Borås (Norma Bokforlag) 1986. 167 sidor.
Inb. Pris c: a 110 Skr. ISBN 91858-16 63 5.
När bigoneri och religiös fanatism å ena
sida n och poli tisk intolerans och fOrfOijcl·
scmani å and m kombineras med ren okun·
nighet och illvilja. ta vi upple\".1 n~got ~om
skakade det svenska ordenslivet omkring
nyåret 1984 - 85 - alltså det "lugna och
idylliska" Sverige av i dag och icke hiix·
processernas Europa på 1600-talet eller
30-taletS totalitiir.l stater i söder och öster.
An vara frimurare. udd fellow -broder.
tempelriddare osv mi sstänkliggjordes.
äve n av miinniskor med en ged igen utbild·
ning - om sunt mrnuft nch re;pckt f<ir
andra inkl grundlagsl1ist föreningsfrihet
(RF 2 kap l § 5 mo m) var d..:t ej fråga. Dc
fOrsta stenarna kastades av några frireli·
giösa pressal ster. pingströrelsens Dagen
och JOO -årsj ubil erande Hclge lseförbun·
dcts Hemmets Van (Örebro). vilka vii!,!rade
iniOra sakliga tillränaliigg;mdcn och hade
stiirkts i anden av en kuriös hatskrift, Låt
varna er! (Salt & Lj us. 1983), av pingstpastorn Kjell Sjöberg: denne hade iivcn i
andra skrifter "varnat" f<ir ordenslivets
stygge lser- hans "dokumentatio n" hade i
varje f.1ll ynerst litet. om ens något. med
dc i Sve rige verksamma ordnarna :111 göra
(huvudsakligen fi.\råldrm material. friimst
från Amerika). Snart fOijdc "moktmcdi:t"

- fyndig travesti på massmedia - med
TV i spetsen.
Poeten Bo Setterlind (t 1991). sjfilv hiig
frimurare. har gjort e n läs- och tiinkviird
sammanlilltning av den bedrövliga histo·
rie n. Den utkom våren 1986. Metodiskt genomgår fOrf steg for steg hela processen
-den är forvisso ej uppbygglig. H;m har
haft el! rikt pressmaterial till fOrfogandc.
men är ej konsekvent i att angiva källan
(med datwn och, helst. även sida). l en
andr.1 upplaga borde tilläggas - i avsaknad av notapparat - en förteckni ng med
hänvisningar till samtliga citerade och åberopade tidningsartiklar och -insändare osv.
I texten finnas några inadvertenser: T ex på
s 28 betecknas presidenten i Svea hovrält
såsom "hovrältsråd". vilket måste vara en
ren lapsus. och borde betr Hami lton tillläggas greve, apropå president Mitterrands
frimurarebroder på s 53 kunde ha tillagts.
an denne har varit general och chef ror
franska flygvapnet samt innehar storkorset av Hederslegionen - knappast n5gon
"samhällsomstörtande" verksamhet den
heller (om franskt frimureri. se tidskriften L'histoire IParisl, numcro 49. OC!<lbre
1982. s 9-51 , "Dossier: Les francs -ma<;ons")! Förf:s retoriska fruga på s 122
med hänsyn till göteborgsbiskopen Giirt ners "kritiska". för att ej säga negativa inställning (jfr domkapitlets uttalande i anledning av Dn r Ö 9/28/84. ävensom St·en ska Kyrkans Ttdning, nr 14, 6/4 1989. sektion 2, s 34. och Frimumren. nr 311989.
s 19) - "Biskopen kanske iir med lem i
något liknande fOrbund'!" - kan besvaras
rm!d att denne har femte (d v~ högsta) graden i Götiska Förbundet. där han även iir
(över)kaplan: fö borde han genom nära
an!Onoanter även ha vi~sa sekundiirkunskaper om andra ordnar (FMO. W:6)! Huru
den 1974 i S:t Johanneslogen S:t Erik recipierade (s 134) numera generalvikarien i
Stockholms stift Jan Smith kunnat erhålla dispens av (ärke)biskop Johannes Erik
Miiller. som avgick !\.'dan 1957 och dämera
\'af avliden. tOrefaller vara en fOrv'jxling
(såtillvida ej förelåg ett generellt uttalande
av den sistnämnde av äldre datum).
Läs boken och "låt varna er" - fOr
makt media'
Leif Pilhisson

Professor Grierson är en av vår tids främsta
numismatiker med vidsträckta kunskaper
och en stor produktion. Hans kännedom i
ämnet ii r universella men om han har några
specialiteter så är det medeltiden och s~n
antiken. Q,nn angivna handbok utkom på
franska 1976 men har nu genom det välkända fOretaget Seaby fått en engelsk version.
Det är emellenid inte bara en översättning
utan en revidering med hänsyn till de se:
nastc årens forskningar. vartill kommer en
rikare illustrering: de svartvita bilderna är
genomgående fOrlagda till texten och dessutom kompletterade med några utmärkta
Hirgplanscher.
Grierson har indelat sitt arbete i århundraden och börjar med 400-talet. dvs senantiken. samt slutar ca 1500. Som en allmän
och grundlig introduktion har den ingen
amHIIl modern motsvarighet och blir oumbärlig fOr säviii fackmiin som amatörer.
Även solen har sina fläckar och fOrfattaren hur inte till JOO% lunnat uppfylla kravet på sig själv all göra arhetet helt up to
date. Vad gäller vårt eget land är det naturligtvis för mycket begår! all han skulle ha
hunnit arbeta in dc två senaste årens sensationella fynd från Sigtuna och deras konse kvenser. Däremot saknar man på resp
5 167 och 211 de korrigeringar som är nödv;indiga efter publiceringen 1980 av Brita
Malmers Den senmedelrida penningen i
Swrige. På sistnämnda sida talar forfattaren dessutom om en brakteat med krönt E
när han i sj;ilv.l verket menar krönt A. Detta är dock endast obetydliga skönhetsfel.
liksom an en fåtal bilder återger mynt som
hade kunnat vara bättre bevarade- så t ex
Erik av Pommerns sterling på s 209. De
Ilesta exemplaren ä r utmärk1a och återger
mynt i Cambridge-samlingen.
Ett f<irnämligt och här aldrig anmält arbete som kompletterar Grierson är Peter
Spuffords Money mul irs use in Medieml
Elm>pe. som gavs ut i Cambridge 1988.
Ur
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Mynt sedlar medaljer
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Öppettider
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tei.08-115081

Phili p Grierson: The Coi ns of Medieval
Europe. (Ingår i se rien Coins in History.)
Scaby, London 1991. !SBN l 85264 058 8.
248 s. iii i fårg och sv-vitt. Fi>rlagspris .05
- inbunden.

KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppgiv samlarområdeJ

Kloste rgatan 5. 222 22 LUND
Tel 046 - 14 43 69

Kungl Myntkabinettet
Utsliillningar: Ingång Narvavägen
(hörnet Linnegatan) 2 tr. Stockholm
Specialutställningar:

"Ur dolda gömmor"
Ring i övrigt telefon 08-783 94 00
för information.
Museet:

Tisdag - söndag 12- 17
Måndag stängt
Bes6kstid: 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

Riksantikvarieämbetet och Statcns historiska museer: Årsbok 1989-90. 127 s.
Borås 1991. ISSN 0348-114X. Pris 60 kr
(till salu i Historiska Museets museibutik).
Ur allmän-kulturell synpunkt ii r det roligt.
RAÄ - trots det allt mer h:\rdnandc
ekonomiska läget - kan lämna en så hiir
detaljerad. välil lustrerad redogörelse fOr
sitt och museernas vcrksamhcL~om råden .
Denna årgång synes mig cxtrJ "matnyttig". Uppskattande läsare bör finnas överallt i vårt avlånga land (RAÄ och dc tre
museerna täcker många intresseområden).
SNT-fi>lk möter Kungl. Myntkabinettet
redan i ett av inledningskapitlen ("Museernas extramurala verksamhet"), diir "våm"
skatter presenteras i in- och utiand genom
närvaro i andras utställninga r eller presentat i on av egna.
KMK:s "eget" k:1pitcl iircn njutning för
vännerna och de stödjande krafterna.
Vid läsningen orn dc av Svensson-stiftelsen skänkta Bernströmska samlingarna
återkom inom mig tanken: har vi inte inom
SNF någr.1 som vill iigna sina krafter åt
beskrivningar av samlingarnas kalendermedaljer. präglade briidspelsbrickor och
frimärksmynt'! Svensson-stiftelsens resurser står öppna fOr såd;wa initi:1tiv. Jag har
tidigare understrukit vikten av att KMK:s
skatter blir "androm till gl;idjc".
För den som vill fålja med i vad KMK: s
personal skriver. så finns i årsbokens slut
en förteckning däröver.
N uF
all
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FRAN LÄSEKRETSEN
Kungl. Myntkabinettets
medaljsal
Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulllirmiljövård har ägnat nr 2 1991 åt temat "Arkeologins beredskap". Det är
ett sakkunnigt och samtidigt intresseväckande nummer. Det ägnade många
sidor åt problem med resultatens presentation i museimiljöer. Det ··grodde"' lite inom mig.
Hur fångslad jag själv personligen
är av medaljer. så synes mig KMK:s
medaljsal nu ha spelat ut sin roll. Dagens museibesökare har fått andra
synpunkter och krav på utställni ngar.
Arets Läcköutställning om "Bernadotter i politik och kulturliv" understryker. att svenska folket nu blivit
mer historiskt intresserat. Mina tankar ledde över till följande förslag:
Anv'Jnd de normala montrarna till
att presentera några monarkers regeringstid med medaljers hjälp. Endast
en medalj, men representativ, för varje person och händelse (dc indelas i
grupper, allt efter det regeringstiden
kräver).
l. Kungahuset
(konung, drottning, kronprins)
2. Riksrådet - kanslipresident.
rikskansler, riksdrots, etc.
Regeringen (ministrar)
3. Statsförvaltningen
(landshövdingar, verkschefer etc.)
4. Vetenskaperna (professorer m fl)
5. Näringslivet
6. Kulturlivet
7. Krigsmakten
(~egrar och nederlag, freder)
8. Ovrigt
Med en sådan uppläggning skulle med läsbara rubriker vid grupper och
medaljer - frihetstiden eller Gustav
ill:s tid kräva tre montrar. Det skulle
bli en tvärsnitt ur Sveriges historia,
som säkerligen sk'UIIe draga nya besökare, ge historielämrna skäl till skolklassbesök, mm.
Svensson-stiftelsen bidrager redan
nu till KMK:s utställningsverksamhet.
Att ändra den pem1anenta utställningen t ex vart 3:e år sk'Ulle pengama säkerligen räcka till.
NUF

Svar:
Förvi~so ligger det mycket i vad signaturen säger. En av de sista gångerna
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Momer i medaljsalen. Foto: N Lagergren. ATA.

jag hade förmånen att få samtala med
Bengt Thordemall sade han ungefår
följande: "Tro inte att jag betmktar
min medaljsal som n{•got heligt eller
att jag skulle bli störd om ni gjorde om
den".
TroL~ detta iir jag f n inte särskilt förtjust i tanken att göra något större ingrepp. En av anledningarna är, att salen utgör en estetiskt fulländad helhet
- den har en bärande ide som inte kan
fdrbättras, låt vara att den nu är foråldmd pedagodiskt med de helt annorluntla kunskaper (eller brist på kunskaper) som en modern besökare har. Flera mycket radikala museimän har sagt
till mig: "Du tiinker väl inte forstöra
medaljsalen?'' Faktum är, att den börjar la ett lärdomshistoriskt värde!
Så finns det en par skäl till. Kungl
Myntkabinettet arbetar numera helst
med utställningar utanför de nuvarande, olämpligt belägna lokalerna. Det
känns en smula bitten au ha - vad
man än fdretar sig - ett besökamntal
på 15 - 20.000 om året i huset. Vi väntar ivrigt på nya lokaler och är fn i
livlig underhandling. stödda av Byggnadsstyrelsen, Riksbanken och Sparbankerna. Härtill kommer, an vi liksom andra statliga myndigheter är
djupt engagemde i den sk FAF:en. Vad
är det fOr någonting? Jo det står fOr
Fördjupad AnslagsFmmställning. Den
l juli 1993 går staten över från ett- till
trcå rsbudget. Vår budgetansökan skall
som vanligt lämnas in hösten innan,

dvs 1992, så att vårriksdagen kan ta fi nansministerns nådiga lunta på våren
1993. Detta kräver en mycket större arbete - åtminstone forsta gången och regeringens forordning i ärendet
stadgar hur man skall förfara och hur
den nya budgetansökan skall vam upplagd. Bl a måste vi göm tre stora utredningar, vissa ämbetsverk dessutom särskilda dylika. Till de obligatoriska hör
en s k resultatanalys, som skall omfatta
fem års verksamhet. För de flesta verk
är detta något helt nytt (vi har åtminstone skrivit årsberättelser). Men finansministern har sagt, att de statliga verk
och myndigheter som inte följer forcskrifterna och på~tår att det är "omöjligt". inte heller kan räkna med några
anslag. Dena skrives dagarna innan vi
fatt en ny regering, men det finns ingen
anledning tro, att det blir någon ändring i denna syn på den offentliga verksamhetens förnyelse - för det är just
vad det gäller. Mål och verksamhet
skall också analyseras.
Eftersom FAF:en är så vik'1ig, har
riksantikvarien meddelat, an detta arbete går före allting annat. Fmm till
maj 1992, då vi måste lämna ifrån oss
ett fårdigt förslag till vår verksstyrelse.
r'Jk.nar jag därför inte med att Kungl
Myntkabinettet kan syssla med utställningar i nämnvärd omfattning. Sedan
får vi se, om lokalfrågan är löst. För
min dellängtar jag efter au ta planlägga
ett nytt museum med nya basutställningar.
LI..J

Åbo Mark 1556

NUMISMATISKA
••
FORENINGEN l FINLAND
AUKTION nr. 300
hålls den 18 och 19 januari 1992
på Hotell Marski, Helsingfors

Vid auktionen säljs bland annat:
- Olof skötkonung penning
- 354 mynt från Vasa-ättens tid
~ 14 dukater
- baltiska mynt från medeltiden
- stor Ryssland-samling
Auktionskatalogen erhålls genom att
inbetala senast den 15 december 75 kronor till svenskt postgiro nr 547 553-8,

NUMISMATISKA FÖRENINGEN l FINLAND
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PERSONALlA
1

Kennerh Jonsson sknndinm·isk
delegar i CINCommission Intemotionale
de Numismmique
Den elfte internationella numismatiska
kongrc•scn iigdc rum i Bryssel i början av
september med omkring 800 deltagare från
hela viirldcn. Ett uppmärksammat inslag
var en eftermiddagssession om Viking Age
Coinage. Vfira vik ingatida myntfynd anses
med d ua 'om ett •vcnskt kulturarv av in·
ternationell betydelse.
Det omfauandc internationella samarbetet mom mynt ·. medalj- och penninghistoria leds av en kornmille på nio pcrso·
ner. Mandall iden är sex ar med möjlighet
till omv-JI pi ytterligare sex år. K"alificering~grund iir en avv'.igning mellan nationell - och iimne~miissig representativitet
samt pcrsonligu kvnlilikat ioner.
Profc~sor Kolbjorn Skaare. Oslo. har varit sk:tndinavisk dcleg:ll sedan 1979. den
senaste scx6r,pcrioden som president. Vid
Brys~elmötct valde~ docent Kenneth Jonsson till ny sk:mdin:tvisk delegat. Sverige
har inte v:trit represcntcr.ll i ledningen för
CIN sedan mitten av 1960-talet. då chefen
för Kungl Myntkabinettet. Nils Ludvig
Rasmu~sun. :tv hiil,oskäl i fonid tvi n!!ades
avstå fr:ln >ill mandat.
Övriga medlemmar i den nya ClN·lcd·
ningc n iir Cccile Morrisson. Paris (president). Mark Junc>. London (sekreterare).
William Mctcalf. New York. Peter Franke.
Saarbriicken. Raymond Weillcr. Luxemburg. Stanblaw Suchodolski. Warszawa.
Ermanno Arslan. 1\lil:mo och Leandre
Villaronga. Barcelona (kassör).
Brita ltl/almer

OrdeJ/Slltlllärkelse
Unge~ka republikens president har tilldelat Kungl Myntkabinettets medarbetare.
förste antikvarien ·nun:is S;1rkany. riddar·
tecknet av Ungcr~ka Republikens Stjärnorden. OrdcnMccknct överlämnades vid
en ceremoni pli arnba~saden i Stockholrn.
SNT gratul erar.

Penningar och ära
locka många till att lära.

SNT
har låga annonspriser
Utnyttja det!
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FÖRENIN GAR
ALINGSAS UMISMATISKA FÖREKING har möten får..ta tor..dagen i februari -april
och oktober - december i Sparbanken) lihn~l kl 19.00. Upply~ningar: te l 0302 - 130 69.
ESK ILSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gä~ti; kl 19.00 sista
risdagen i varje m~nad utom december. Auktion v-Jrje gång.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammanträder forsta helgfria måndagen i varje
månad (utom i juli och augusti). Apollogården vid Almviigen. F<~gcrsta. Tid: kl 19.00.
Upplysningar: te l 0223-116 71.
FALU -BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokaler Borlti ngc. biblioteket Borga niisvii·
ge n. Falun. Kristincg:\rdcn. Kri slinegatan 9 - 11. Dalen 4. Borliingc. Upp! te l 0243 •
258 56. 11112 18.30 Månadsmötc. "Klappbytarkväll:'
GÖTEBORGS NUMISMATISKA FÖRENING. Auktiom.möten med föredrag hålles
andr:t måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tr). Köpmansgatan 20. Studiecirklarna
möts i klubblokalen (KL). Skeppsbron 4'. 18.30. Medaljcirkeln l :a onsd och Fotocirkeln J :e on~ . Antik- och Medeltidsektionen .t:e torsd och Utiandscirkeln ; bta sista
tisd i m~naden . GNF. Box 5289. 402 25 Göteborg. Kontaktman: Bo ~ordell. 031 17 79 70 (dagtid). Anbud: Anders Falk. 031-13 31 .t l. .t/1 2. 18.30. Medaljc i KL.
L Linge: "Rcnä~sansens konstidcal:· Dior visas :11' B Holmen. Kaffe. L Klae >On: "l :a
Maj -medaljer": 9112. 13.00. Möt Carl-Axel Lindblom! Medtag n:lgot intres~ant . Kaffe;
9112, 18..15. år..möte i Tr. C-A Lindblom: "50 år som mymsarnlare": 11112. 18.30. fotoc
i klubblokalen.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara -salen kl 18.30 den forsta
måndagen i v:1 rje månad utom juli - aug. Upplys ningar: 035 • 12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB h<~r möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i v:1rjc mflnad utom j uni-aug. Upplysningar: Evert Olofsson 0413 • 22151.
KALMAR MYNTKLUBB har möten fOrsta helgfria måndagen i varje mimad (utom
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal. S. Långgatan 39. Kalmar. Upply~ningar: tcl
0480 · 159 29. 733 30. Auktioner.
KARLSKOGA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Banken. Torget. Karlskoga. Auktioner vår och
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39.
KATRI NEHOLMS MYJ\'TKLUBB har möten första helgfria on!>dagcn i '"-•rjc månad i
SPF-loknlcn. Ojulög. 51. Katrineholm. Upplysningar: te! 0150· 21045 el 151 00.
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har tnynttriiff fårsta tisdagen i jan.-april. sept.-dcc.
Lokal : G. A. skola ns matsal. S. Järnvägsgatan. Sundsvall. Information om mynt.
värderi ng. auktion. lotterier. Köp och sälj. Tel. 060 -55 64 18. 11 35 03.
LUNDS NU MISMATISKA FÖRENII'\G. Myntträffar med aktivi teter och auktio n
kl. 19.15 .t/12 i "Utbildningshuset". Åkcrgr. l. Lund. Upplys ningar: vard 046- 14 43 69
kl·ällar 046 • 12 25 93.
FÖRENINGEN NORDVÄSTMY NT håller sammantriide med auktion i Folkets Hus.
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och auktion~lista tel.
0451 · 132 88.
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:e tisdagen varje månad augusti - april. utom dccem·
ber. Lokal: Nolaskohm sal 316. Örnsköldsvik. Upp!. tcl 0660- 166 48 eller 0660-402 20.
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen ~rje
månud utom i maj - augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven
icke med lemmar ii r välkomna. Beställ lista på tel 011- 12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustavssons Trafik>kola. Rådhusgatan 33. Niis>jö sista tisdagen i varje månad utom dec. juni - juli. Upplysningar: te l
0383 . 158 35 kl 07.00-09.00.
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellefteå har möten IO~ta torsdagen i varje månad i NV •
huset. konferensrummet. Upply~ningar : tel 0910 • 186 80.
SANDVIKEN-GÄVLE MYI'\TKLUBB har möten kl 19 fårsta onsdagen i \OJrje mån:ld (ej
j uli - augu\ti). Lokal : VaJbo Kommunalhus. Upplysningar: te! 026 - 181836.
SIGTUNA MYNTKLUBB har möten onsd .t/12 kl 19.15 i klubblokalen Roscr..bcrg~vä
gen 27 B i Rosersberg (auktioner. lotterier. bytesverks.1mhct mm). Klubblokalen öppen
helgfri on~d 13.00 - 17.00 sept- maj (auktionsobjekt och bibliotek). Upp! 0760-38190.
MYNTKLUBB EN SKILLING BANCO. Linköping. har möten andr.t helgfria torsdagen
i varje mllnad (utom maj - augusti) i Huvudbibliotcket. liunncberg~gatan 8. Linköpin.g
i Lindblomsrummet l tr upp kl 18.30 -21.00. Årligen anordnas en :mtik· och samlarmtissa samt en resa till Frimynt i Hcbingborg. UppJy,ningar: te! 013 - 12 22 62.
SKÅNES NUM ISMAT!SKA FÖ REN ING håller möten sista tor..llagcn i v:trje månad
utom juni - augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen : Kungsga llin 38 A. Malmö. hilller lippet 1·arjc ti sdag kl 19 -21 under ~cptembc r - rnaj.
-

SKÖVDE NUMIS~ IATI SKA FÖRENING Lnkal: Scn·icchuoct Bagaren. Hertig Joharh·
gatan 22A. St-u,dc. Möten med auktion kl 16.00 den 8/ 12. 12/ 1. 16/2. 17/3. 21 /-1 (rc.a
eller möte). Uppl))ninear: tel 0500 - 808 50 (Thord Lund).
SÖDRA DALARNA$ ~I YI'\TKLUBB. Möten kl. 18.30 på Folkare fOloklubb. Teleg. 19.
A,·esta. Uppl)>ningar: tel 0226 · 562 78.
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andrJ rn5ndagcn i månad~n kl 18.30 i Sparbanken Sk5nc> 'arnling>sal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg. P:\ programmet står auktioner.
f'Orcdrag. lnncricr 111111. Upplysningar: te l 0-110· 241 31.
TÄUE MYNTKLUBB.'Södcrtälje. har möte i Wcnddas rum. biblioteket Luna. kl 19.00
andra t i~dagcn i varje månad utom juni. juli. augusti och december. Upplysningar: tcl
0755 • 102 03.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten p~ Uppsala Universitets mynt·
kabinett. Tid: 19.00. 10112 fdredr<~g: 21/ 1 föredrag: 1812 auktion. Skandia. Dmnningg
l A: 17/ 3 år.möle. fiircdrag: 14/4 f'Oredrag. Upply>ningar: 018-549711.
VETLAI'DA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i \"Jr·
je månad utom december på Kulturhuset, Storgal:ln 20. Vetlanda kl 19.15. Visning fmn kl
18.15. Upply,ningar: 1cl 0383 -15835 kl 07.00-09.00.
VJLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Småland,,tenar. har möten andra måndagen i var·
je månad utom juni. juli och augusti. Fön.'drag och dyl följs av :lllktion. Servering. Upp·
ly~ningar : lcl 03-15 · 112 95. Lokal: Biblioteket. Srn:\land>stenar (källarlokalen).
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Upplysningar: 0470-731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten fOrsla torsdagen varje månad o klo·
ber-maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45, Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUOB har möten på kafeterian. Vall by friluftsmuseum kl 19.00 fOr·
sta onsdagen i månodc n. Niirvaroloueri vid v:trjc möte. Upplysningar: te l 02 1-757 87
(efter kl 18).
ÖREBRO NUMISMATISKA FÖRENING har milten i M-lokalen. Järntorgsg;n:tn 3.
Upply~ningar : te l 019 · 13 5213.

MEDAL~NYTT

Ny medalj från SNF
Med anh:dning av au det i år är 300
ar sedan El ia~ Brcr111er utgav sitt mäs·
terverk TltC'.WIIrtt.\' Nttmmorum har
Sve nska Numi~matiska Föreningen
beslutat att hedra denna numismatis·
ka händebc bl a genom att slå en me·
dalj. Medaljen. ~om :\terges här i skala
1:1 (45 nun). iir modellerad av konst·
nären ErnM Nordin och aterger pa
åtsidan Elia~ Brcr111cr efter ett självportr'.itt fnin 1696: frunsidan visar ti·
telbladettill Thesaurus med den latinska inskriften: ANNO IVB. SAEC.
TERCENT. OPERIS PRIM. NVMISM . SVEC. MCMLXXXXI SOC.
NVM. SVEC. CVD. FEC. (Med anledning av trehundraårsjubileet av det
fårsta ~ven~ka numi~matiska bokver·
kel lät Sven~ka Numismatiska Före·
ningen pr'.igla denna medalj 1991.)
Medaljen kan endast beställas ge·
nom att fiire den 15 januari 1992
inbetala till SNF:s postgirokonto
15 00 07 • 3 för silverexemplar (9251
1000 ca 55 g) 375:- och får guldexemplar (18 karat ca 80 g) 9.500:-.
Efter den 15 januari 1992 kan inga
fler beställningar gi)ras. Pr'.igling sker
hos AB Spmrong i Nornälje. C W
Burmester). medaljfond har bekostat
konst nä rsa rvodet .
UN

AUKTIONER
SVENSKA
1991
Dec

8 Stockholm. Frimärkshuset

UTLÄNDSKA
1991

Dec

5·6 London. Glendining·~
12-13 London. Glendining';.
14
Helsi ngfof). Holmasto

1992
Jan 18-19 Helsingfors. Nurni,matbka
Föreningen i Finland
28-30 Basel. SBV
Febr 11 - 13 Osnabriick. FR Kiinker
Mars 16
London. Spink
Apri l 6
London. Spink
22-23 Paris. SBV
Maj l
London, Spink
26-27 Frankfun/ M. SBV
Juni 9
London. Spink

MYNTNYTT
Under fiirst~ kvartalN 1992 plancmr riks·
banken introduktionen av en ny 20-kro·
norssedeL Den gamla 50-kmnorsscdcln
kommer liksom lO -kronorssedeln all gä lla
iivcn i fonsällningcn, vid sidan av den ny:1
'~1lörcn. men utgivningen upphör.
Hu,·udrnotivct på sedel m frJnhida är cll
portr'jn 3\' Selma L1gcrlöf och p5 ~cdelns
b:1k~ida Iions en bild av Nib Holgersson
på gåse n. flygande över >k5ne>läncn. sedeln är den sista i utgivningen av den nya
>Cricn svenska >edlar.
Under 1992 introducerar rihbanken
oek'å en helt ny nickelfri 50-öri ng. Även
den gamla 50-öringen kornmer all giilla.
vid sid:m av den nya. men utgivningen
upphör.
Vid utgången av september 1992 upphör
10-liringcn all vara lagligt bctalningsmc·
del. Liigsta mynt i cirkulation hl ir dämled
50·öringcn.
S•·<•ri!l<'.< Riksbnnk

l NÄSTA NR
inleds en serie artiklar
av Hans-Jurgen Ulonska.
Erfurt. över den svenska
myntningen i Tyskland
under 16 -1700- talen.
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Den första
kompletta
Nargekatalogen
i fickformat.
Samtliga typer
avbildade.

95:Vi emottager nu bättre material
till vårauktionen.

Sista inlämningsdag 11 januari 1992.

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
J<ungsgatan 28 -30
Box 7662 • 103 94 STOCKHOLM
Tel: 08- lO lO lO • Fax: 08- Il 30 75
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