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Domitianus myntförbättring
- moral eller ekonomi?
Av Lennart Lind
ejsarna i det gamla romerska
riket. som bl a gav ut my m i
olika metaller. delas traditionellt in i "goda" och "dåliga". Uppdelningen går tillbaka på dc antika
författarna. Som en av de allra värsta
framstår Domitiwws. kejsare åren
81 -96 e Kr.
Domiiianus var en falsk och grym
typ. Som e11 exempel på hans grymhet
brukar man framhålla att han lät avrätta 1·estaler som brutit sill kyskhetslöfte. Detta krävdes visserli!!en av lagen men hade fallit ur bruk på hans
tid. Vestalerna var ogifta prästinnor.
som enliut romersk sed bildade el! s k
kollegium. Deras uppgift var al! vakta
den heliga elden i den romerska nationalgudinnan Yestas tempel. Den romerska statens välfiird ansågs hänga
på deras dygd. De hade en mängel fOrmåner och umgicks i de högsta kretsarna. där moralen var slapp och rika
tillfållen till synd erbjöds. Domiiianus
synes ha haft uppfanningen all vestalkollegiet var ett centrum för otuktigt
leverne i Rom. Redan några år efter
sill regeringstillträde dömde han tre
av de sex Vesta-prästinnorna till döden får bristande återhållsamhet. De
fick själva välja dödssätt (d vs de var
fria an välja självmord). Den avskräckande effekten synes dock ha uteblivit
och år 91 var det dags igen. Då dömdes själva övervestalen Cornelia till
att begravas levande. det tradi tionella
straffet för en vestal som gjort sig
skyldig till okyskhet. Dornen ve rkställdes. En f<:iregiven älskare pryglades till döds. också enligt gammal
sed. Det skulle inte vam billigt an forföra en vestal.
Redan samtidentyckte att Domitianus gick för långt i stränghet. särskilt
som han knappast själv var något moral is kt f6reclöme. Han hade bl a en
f6 rbindelse med en brorsdoner. vilket
var incest enligt romersk uppfanning.
Hans behandling av vestalerna sågs
som en av många ullryck för tyranni
och godtycke.

K

Rejäl tjänstebostad
Men Dornitianus var en mångsidig
man. Han lät bl a bygga en tjiinstebostad åt sig. ·om dög också åt hans ef216

Guldmy/Il med kejsar Domitimw s porrriill. förstorat. Präglat 88 - 89 e Kr i Rom.
(R/C 127).

tenriidare. goda som dåliga. och vilken har gel! oss själva ordet palats (latin Palatium). Folket fick bröd och
skådespel: den väldiga amfiteatern i
Rom som vi känner under namnet Colosseurn och som påbörjats av hans två
företrädare. Vespasianus (69..79) och
Titus (79-81). hans far och hans bror,
blev älllligen tiirdig och kunde tas i
bruk . De tre kejsarna kallas ibland
fl<tl'iema efter sitt gemensamma
släktnamn Flavius.
Även Domitianus myntpolitik är
värd uppmärksamhet. Sett ur en viss
bestämd synvinkel berör den Sverige.
eller närmare bestiimt Gotland .
Domiiianus och Gotland
Gotlanels jord har gel! oss omkring
6.500 alllika rornerska silvermynt. denarer. De äldsta tillhör Nero (5468). de yngsta några kejsare på 200talet, Alexander Severus (222-235)
och Gordianus nt (238-244). 49 denarer funna på Gotland bär kejsar Oomitianus ponräl!'. El! obetydligt antal . kan det tyckas. men då bör man
hålla i minnet all e nelast en liten del av
dc 6.500 mynten. sammanlagt några

hundra. tillhör tiden före år 100; huvuddelen faller på vår ticleriiknings
andra århunclrande.
De 49 mynten med Domitianus
(HN) portriiii har en imressant fördel ning. 28 stycken, alltså mer än hälften, tillhör tidenfore hans tronbestigning år 81. endast 18 faller på hans
egen regering åren 81-96 (tre iir
omöjliga al! exakt datera). Mot de!la
skall ställas an en mycket stort amalav
mynten från tiden före år JOO tillhör
företr'.idaren Vespasianus tio år långa
regering (69- 79).
Hur kan mynten vara så många från
Vespasianus regering och så fa från
Domitianus? Vi vet al! man under fiavierna gav ut mynt va rje år (typerna
kan dateras). Präglade Domitianus
under s in fem ton år långa regering
ftirre mynt än Vespasianus på bara tio
år? (Enligt en modern beräkning skulle Domitianus ha låtit slå mer iin 200
miljoner denarer under sin tid som
kejsare: någon motsvarande siffra för
Vespasianus regering finns inte.)
Präglade Domitianus rentav så få
mynt, all dc med hans portdillutgivna
av hans tv;' fOreträclare kom altutgöra
SNT 9 110 · 92

Co/osseum i Rom. Fänligställt och im•igt :ou/er Domiiiamts regering (81- 96 e Kr).

en större grupp i den cirkulerande
myntmassan än de han själv lät slå åt
sig? Av tordelningen på Gotland att
döma skulle man nästan kunna tro
det. Men det är helt osannolikt. Domitianus var, som nämnt, förtjust i sin
brorsdotter, men sin bror och sin far
hade han en stark önskan att distanscra sig från. Det är därför svårt att tänka sig att han inte skulle ha låtit priigla
fler mynt med sitt eget porträtt än vad
bror och far sammanlagt gjort för honom. Att det inte heller är sannolikt
att mynt från Dornitianus regering av
någon anledning skulle ha belagts
med exportförbud, visas av fynden
utanför Romarriket på kontinenten.
Förklaringen måste sökas på annat
håll , i Domitianus originell.a myn tpolitik.

Förbättrar mynten
Uppfattningen att en "god" kejsare
präglade "gott", d v s fullödigt. mynt
SNT 9110 · 91

fanns redan under antiken. Att den
utomordentligt gode Augustus (30
fKr-14 eKr) gav ut gott mynt förvå nar således inte, inte heller att den
förskräcklige Nero (54-68) försämrade mynten. Men försämrade mynten gjorde också den såsom god ansedde Vespasianus. Och vår Domitianus. med sina ålderdomliga bestraff.
ningsmetoder, var egen tl igen den ende kejsare efter Ncro som gjorde ett
allvarligt försök attforbäura mynten.
Vespasianus försämrade alltså mynten. Silvermynten bestod under ho nom av endast 89% silver. Hans närmaste efterträdare, sonen Titus, gjorde ingen iindring (Titus korta regering
är mest känd för att vulkanen Vesuvius då hade ett utbrott som begravde
städerna Pompeji och Herculancum).
Ändringen kom med Domitianus.
Domiiianus var. som nämnts. angelägen om att på alla sätt distansera sig
från sin far och sin bror. som han inte

dragit särskilt jämnt med. Hans många mynt kan dateras inte bara till året
utan även till del av år. Därför vet vi
att han på hösten år 82, knappt ett år
efter sitt regeringstillträde, gjorde s in
första myntreform och började ge ut
mynt med samma silverhalt som de på
Augustus tid (se ruta). Dessförinnan
hade han avskedat den " finansminister" han ärvt av far och bror och som
han tydligen höll ansvarig för de dåliga mynten. Den fd finansministern
(latin a rarionibus) slapp dock bli levande begravd.
Domiiianus fick dock snart problem med likviditeten (han hade bl a
höjt soldaternas löner. för första gången på etthundra (!)år). Från år 85 lät
han därf<>r slå mynt med "bara" 94%
silver. (d v s efter Ne ros standard, se
ruta) och det höll man sedan fast vid.
också något decennium efter Domitianus' död. Nästa iindring kom under

-
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den ··gode" Trajanus. som senast år
107 återgick till Vespasianus· och Ti tus' standard (89%). 40 år senare. under den nästan änglalikt "gode.. Antoni nus Pius (138-161) . kom niista försämring. Därefter duggade dc tätt. så
att man till sist. på 250-talct, nådde
den logiska slutpunkten och fick silvermynt som så gott som helt bestod
av koppar. Se ruta!

tus. Sc siirskilt nr JS (Sigdcs i Burs.
1906) och nr 62 (Sindarve i Hernse.
1870). Totalsumman !Or Gotland bekräftas alltså av de enskilda fynden .
Det är uppenbart att fynden på Gotland inte ger en representativ bild av
utmyntningens storlek under Ilavierna och att mynt från åren 81 - 96 har
sorterats ut. "smälts ner".

Romersk kejsartid - ständiga
myntförsämringar
De viktigaste silvermynten under
äldre romersk kejsartid (30 f Kr 250 eKr). denarerna, präglades i
mycket stora mängder, periodvis
tiotals miljoner varje år, från Augustus (30 f Kr - 14 e Kr) till efter mitten
av tredje århundradet eKr. Ett nytt
silvermynt, dubbeldenaren eller antoninianen, introducerades 214 e Kr
och slog så småningom ut denaren.
Antiken kände inte begreppet kreditmynt. Det var en självklar sak att
ett silvermynt skulle bestå av silver,
så rent som möjligt. Augustus reorganiserade det rornerska myntsystemet. Hans denarer uppfyllde kraven (98 - 99% silver). Nero (54 68) minskade år 64 vikten från 3,7
till 3,25 gram och ökade på andelen
oädel metall (koppar) ("Neros myntreform"). Silverhalten kom att ligga
kring 94%. Vikten 3,25 gram höll
man sedan i stort sett fast vid in på
200-talet; silverhalten blev däremot
också i fortsättningen föremål för
manipulationer. Tendensen var nedåtgående. Från år 195 bestod silvermynten bara till ungefär hälften av
silver ("Sept).mius Severus myntförsämring" ). Annu på 250-talet bestod dock ett "silvermynt" till omkring en femtedel av silver. Sammanbrottet för det system som en
gång introducerats av Augustus
korn strax före 260, då kejsar Gallienus (253- 268) började prägla "silvermynt " med bara omkring 5%
silver.
Mynt präglade efter Septimius
Severus myntförsämring år 195 är
mycket sällsynta utanför Romarriket
men synnerligen talrika på Id romerskt territorium. Det är en omtvistad fråga hur stor vikt man under
antiken fäste vid alla dessa manipulationer med myntens vikt och renhet.

Vem smälte ner Domiiianus mynt'?
Grcshams lag
Demitianus mynttörbiittring blev en
parentes. men en betydelsefull sådan .
Enligt en nationalekonomisk lag. som
kallas Grcshams lag, driver dåligt
mynt ut gott, som smälts ner, lagras
(tesaureras) eller exporteras. Effekten
av den tilltalliga myntförbättringen
borde alltså bli att Domitianus mynt
fOrsvann ur cirkulationen snabbare än
dc sämre mynten från företrädarna
Vespasianus och Titus. Genom myntfynden vet vi att detta också skedde.
Men det var en långsam process. Så
länge det överhuvudtaget fanns denarer från tiden före år 100 e Kr, fanns
det mynt från Domiiianus regering.
Det är särskilt tydligt i stora fynd .
Låt oss återgå till Gotland. De största
fynden där kan vi idag studera på ett
bättre sätt än vad som var möjligt för
bara några år sedan. 2 Tabellen nedan
t h visar hur Vespasianus -, Titus- och
Demitianus-mynten fördelar sig i de
nio största vii! beskrivna fynden från
Gotland (fyndnummer enligt Lind
198).3 Jag har för vart och ett av fynden fört ihop Vespasianus och Titus
och delat upp Domitianus på tiden
före respektive efter 81 (Domitianus
Caesar och Demitianus Augustus;
den senare titeln bars endast av en regerande kejsare, en tronarvinge kunde benämnas Caesar). Antal mynt/
fynd ska ge en uppfattning om fyndets
faktiska storlek och omfattar ibland
fler mynt än som varit möjliga att bestämma. Alla denarer från Demitianus regering funna på Gotland bär
Demitianus eget porträtt; alla mynt
med Vespasianus eller Titus porträtt
hör till tiden före 81.
Tendensen iir, som vi kan se, tydlig
nog. De sämre mynten från Vespasianus och Titus utgör (tagna tillsammans) så gott som alltid en större
grupp än de bättre mynten från Domitianus regering ("Dornitianus Augustus"), och de likaledes sämre mynten
från Domitianus tid som Caesar är
vanligen fler, också i de enskilda fynden. iin de från hans tid som Augus218

Vem är det då som har smält ner mynten från Dom i tianus regering och var
har det skett. i eller utanfor Romarriket? Min uppfattning är att det ägde
rum i Romarriket och att det främst är
myntherren själv, de romerska myndigheterna, som var ansvarig. Vid
myntprägling hade man tör vana att
smälta ner äldre (bättre) mynt, för att
slå nya (sämre) av metallen. Någon
gång under JOO-talet började man i
detta avseende favorisera mynt från
Domitianus regering framför dem
från Vespasianus (och Titus). Fynd på
f d romerskt territorium från tiden före 200 innehåller som regel Ile r mynt
med Domitianus som Augustus än
som Caesar, vilket svarar mot utmyntningens volym . Efter 200 blir förhållandet det motsatta; utsorteringen
börjar nu framtriida tydligt i fynd';;n.
Domitianusmynten på Gotland har,
tagna ti.llsammans och i dc flesta enskilda fynden (jfr tabellen) , ungefår
den fördelning som är vanlig i fynd
från romerskt territorium nedlagda
efter år 200. Då det knappast är troligt
att det skett en utsortering av Domitianusmynt på Gotland av samma slag
som den som skedde i Rornarriket mynten från första århundrandet har
varit fOr få och skillnaden i silverfinhet mellan flavicrnas mvnt under olika perioder för liten för-att den skulle
kunna upptäckas här uppe i Norden återstår bara möjligheten att denarerna på Gotland exporterats från Romarriket mot Gotland i klump, efter

år 200. Och det är en mycket intressant tanke.

Tabell
Vespasianus-. Ti1us- och Domitianusmyntens fördelning i de nio största väl
beskrivna denarfynden från Gotland.
Fynd nr (Lind 1981).

8

9

18

43

44

53

62

63

89

Vespasianus & Titus
Domiiianus Caesar
Domiiianus Augustus

4
3
1

2

17
2
1

12
2

4
2

12
2
3

21
t1
2

2

6

200
253

198
181

195
646

195
367

187
212

195
312

195
1500

195
211

195
390

Slutmynt (år)
Antal mynt/fynd

6
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Der k<:iserliga palaw:r i Rom. Jumul.rakligen uppftJrr 1111da Domiiianus regeriug (81- 96 e Kr).
Fråu <'Il modell i :HII.H'II tieila Cil•illfl Rom anti i Rom.

Mo ra l - inte ekonomi
Vad beträffar Domitianus och hans
motiv for siu försök au fö rbäura silvermynten, är det bara en sak au säga: det var eu ullryck för en moralisk.
en värdekonservativ hållning. Dåligt
mynt var en tOrelämpning mot gudarna och gammal god sed lika grov som
okyskhet hos en prästinna som saus
att vakta den heliga elden av vilken
nationens välf<ird var beroende. Om
s k ekonomiskt tänkande va r det inte
fråga i någondera fallet.
Romare som ville utmärka sig hade
en benägenhet au fårsöka framstå
som stora moralister. Domitianus va r
varken den förste eller den siste moralisten som inte frirmåu leva upp till
sina egna kr<~v och som blivit en pina
får omgivningen. Men ha n kontrollerade större resurser än de nesta och
har lämnat ett tydligare spår efter sig
i historien. Och tack vare hans stolligheter kan vi idag här i Sve rige göra
oss en bättre bild av vår egen forntid
än vad som annars hade varit fallet.
SNT 9110 ·
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Noter
1

Antalet iir betyd ligt högre iin i min katalog över romers ka denarer funna i Sverige. som utgavs 1981 (Lennart Lind. Ro-

man denarii found in SH'I!lien. 2. Caralngtw. "Lind 1981"). Det beror delvis p~
att Gotlands jord lämnat ifrån sig yuerl i·
gare n:lgm mynt. men har framfOrallt e n
annan IOrk laring. För några år sedan
atcrlimns nämligen helt oviintat delar av
dc tv:\ största denarfy nde n på Gotland
och i Skandinav icn. d vs det från Sindarve i Hems.: socken (Lind 1981 nr 62) och
det fdn Sigdc~ i Burs socken (Li nd 1981
nr 18). gjorda 1870 och 1906 och från
början bcst~cnde av 1500 respektive 646
denarer. Bägge fynden hade visserligen
en g~ ng i tiden lämnnts in till Statcns His·
toriska Muscum i fulbtändigt skick. men
p:i 1970-talct kunde endast 1391 re spektive .t94 mynt spåras då r. Med de återfunna mymcn. som någon gång forc 1970
placera ts i fel skåp på fel avdelning. omf;ntar Sindarve-fyndet nu l.t88 mynt. det
från Sigdcs 6-t4 . Av skiil som är läua au
ll>rklur..t men irrclcv:lllta i dcna sammanhang bc>tår de återfunna mynten till en
opmporti onc rligt ~tor del av mynt från
fOrsta århunc.Jradet c Kr. Dcna f.1ktum gör
an vi på en helt nyn ~iin kan studera hur

t e.x mynten från Ilaviemas tid l~irdc l ar
s ig på fynd från Got land och i Skandinavien .
: Sc not l. Unde r arbetet på min doktorsavha ndling. Romerska denarer f unna i

S•·erige. tryckt 1988. hade jag bara på
sluuampen tillgång till en någorlunda
full ständig bi ld av hur mynten faktiskt
fördelade sil! i de två största fvnden frå n
Gotland. ·

o

·' Se not l.
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Tidigmedeltida ·depåfynd på Gotland
Av Kenneth Jonsson och Nils-GustafNydo/f
örtlagen den 12 oktober 1991
påbö~jade Börje Olo(~son höstplöjningen av åkern närmast
g<irtlen. Mannegårde i Lye sn. på Gotland. Efter några få plöjda vändor s;ig
han något som tilldrog sig uppmärksamheten i en upplöjd t illa. Från traktorn såg det ut som ett råttbo. På några
meters avstå nd såg det ut. som om det
skulle vara penninggräs! Vid närmare
granskning fra mgick det klart. att det
var ett hundratal små silvermynt. \'iii
samlade i en l iten hög.
Det har nästan blivit en regel. att en
skatt plöjs upp varje år på Gotland.
Det var därfOr inget okänt fen omen
för markägaren, snarast något närmast naturligt. ty han kunde bygdens
historia och visste. an i närheten hade
på medeltiden bott en storman. Visserligen syns i dag inga spår av äldre
bebyggelse vid fyndplatsen . men
kalksten brukar plöjas upp på en annars nästan stenfri åker och läget får
en bosältning är fördelaktig. Det sk
skallfyndsprojektets undersökningar
P.å Gotland under ledning av Majvor
Ostergren har också visat att skatterna
normall gömdes undan inne i husen.
kanske u-nder en golvplanka (Östergren 1989. s 60-62). Det tyder på all
även denna skall en gång gömts undan
i ett hus va rs rester sedan har plöjts
upp.
Det va r ett självklart steg. att utan
att röra mynten fårsöka nå någon
myndighetsperson. Eftersom dagen
var en lördag, lyckades det inte. Fyndet täcktes därfår över med en träskiva
och plöjningen av åkern fortsatte i
väntan på den nya arbetsveckan.
På måndagen anmäldes fyndet till
Riksantikvarieämbetet i Visby. De
upplöjda mynten låg mycket väl samlade inom ca 30 centimeter i diameter.
Det sqm gjorde den nya skatten extra
intressant var att man kunde se att såväl vikingatida tyska och engelska
mynt som tidigmedeltida gotländska
mynt ingick i skallen. Flera mynt låg
fortfarande samlade i staplar. Bland
mynten syntes en fingerring av vridna
silvertenar. ell hänge av punsat silve rbleck (ursprungligen en del av infattningen av en bergkristall). samt
några små fragment bitsilver. Myntkoncentrationen frilades och gipsades

L

220

Fig. /. Skmtell 1111der w gn11'11illg. E11dasr gorlilml.~ka myw i11gick i den del som int<'
rubbars m· plogen. Fow: Lei/ZNpc. R11gu. Visby.

in till ett preparat. får att kunna grävas
ut i laboratorium. Fyndplatsen och
den närmaste omgivningen avsöktes
med metallsökare. Någm ner mynt
påtråffades inte. men ute i åkern hittades några bronsfmg ment. som kan
härröra från medeltida verksamhet.
Två veckor senare gjordes en uppföljning med en noggrannare efterundersökning av fyndplatsen . Syftet
var primärt att söka fyndgömman och
eventuellt resterande mynt. Någon
mer omfattande undersökning av området. mr att klarlägga fyndrniljön.
fåret<>gs inte vid detta till fälle. All jord
vid fyndplatSen sållades. utan att ett
enda strömynt eller boplatsfynd påträffades. Väl nere på steri l botten.
som bestod av fin sand (en lokal fyndighet), påtriiffades fyndgömman ca
en halv meter från dc upplöjda mynten. När den sterila botten rensades
fram. syntes tydligt. hur plogbillen
ristat en smal ränna i sanden. rätt genom fyndgömman. Myn ten låg något
utspridda längs plogspåret. men iindå
väl samlade på en så lito.:n yta. att iiven
denna koncentration kunde tagas upp
som preparat. Det är fOrvånansviirt.
hur litet plogen skadat skatten. Uppenbart är. <lit det var f<irsta gången.
som plogen triiffade fyndgömman. De

upplöjda mynten hade förts upp till
jordytan inne i tiltan och vändes upp
och ner. utan att spridas.
Utgrävningen av preparaten fåretogs inomhus under noggmnn dokumentation och utfårdes av Nils-G ustaf Nydolf. Ann-Marie Pettersson
och Leif Zcrpc. Mynten miittes in i
exaktläge skikt för skikt och numrerades mynt för mynt. Dc flesta av dc utplöjda mynten - totalt var 200- 300
mynt synliga på ytan i de två preparaten niir utgrävningen började - låg
lortfarande i mer eller mindre intakta
staplar. Preparatet på markytan grävdes ut först och innehöll inte mindre
än 784 rörernå l varav alla utom tre var
mynt. Ganska snnrt visade det sig. att
sjiilva fyndgömman fa nns kvar. till
stora delar fortfarande intakt. Den
framträdde i den omgivande sanden
som ett runt hål, endast ca 5 centimeter i diameter. l "håle t" stod mynten i
staplar, mycket tätt tillsammans (fig.
1). Den avslutande utgrävningen visadc att mynten fårvarats i en "strumpformad" påse eller pung av organiskt
material. Srnå fragment antyder att
den varit av liidcr. Påsen har varit något ncrgriivd i bottcnsanden. utan några andra synliga tecken på förvari ngsåtgiirdcr. Den del som låg kvar in s itu
SNT 9110 · '12

oml;mamk 2/3 av hela skatt.: n och innehöll uteslutande gotliindska mynt.
A ntalet tOremål uppg;\r prdiminiin
till2.638 var;w 2.634 mynt och dc
delar sig på priigling~områdcn enligt
följande:

Gotl and
1-2068 Penning ca 1140- 1225.

mr-

Gotland
Tyskland
Ungern
England
Danmark

Antal

stutmynt

2.608
18
1
6

ca 1140
1084
1047
1080
1035

T re mynt är ~anunankornxkrade
rn.:dan e~ del andra är otvdli~.:a och i
beho,· av konservering ;arfdr vi,~a
bestämningar kan komnw att iindra~ i
den förteckning som redovisas till höger.
Myntsammansättningen är heterogen och består av två delar: en tidig~Jedel t ida (nr 1- 2608) ~om omtaunr
de gotländska mynten och en vikingatida (2609-263-l) som omfattar övriga mynt. Eftersom den go tHind~ka
myntningen inleds ca 1140 ~amtidigt
som den under vikingatiden mycket
omfattande myntimporten upphör (ca
145.000 mynt imponerades till Gotland ca 800-1140) är det tiinkban att
ett fynd kan innehålla en blandning a'
dessa 1\'å delar.
Den yngsta typen är den med and m
ord nästan dubbelt så vanlig om den
som finns i Manne!.!årdc. Om Mannegårde hade samlat; ihop en längre tid
efter att denna typen hade präglat iir
det sannolikt att den skulle hn varit
representerad. Den vikingatida skat tens nu kända slutmynt (108~) hade
där för knappast för'.indrats i någon
högre grad även om ller mynt hade
v-dr i t bevarade.
J detta fall är det emellertid osannolikt:
a) dc v ikingatida my ntens kronolo giska sammansiittning tyder på en
samling my nt undanlagda redan
v id slutet av 1000- talet eller bö1j an
av 1100-talet
b) när den gotliindska my ntningen inleddes bö r my ntci r kulationen ha
reglerats inom rel ati vt kort tid och
utländska myn t har inte liingrc
kunnat cirkulera fri tt uta n mflstc
växlas in mot gotländska.
Endast under ett tidsbcgriin sat
övergångsskede vore det därför möjligt att imponerade mynt skulle kunna
f6rekomma tillsammans med gotländska mynt mer än i en taka exemplar (se Burgefyndet nedan). ManneSNT 9110 · 91

Ungern
2627 Andreas 1047- 1060.

Mynt

2609
2610
261t
2612
2613

2614
2615

2616

2617
2618
2619

2620
2621 - 2626

Tyskland
Trier. Ärkebiskop Poppa
1005-1046.
Saint-Trond. Anonym ca
1075. Obg-.
Köln. Kung Otto III
983-996. Häv. 34.
Köln. Kejsar Hennk Il
t014-1024. Häv. 189.
Oeventer. Kejsar Heinrich Il 1014-1024. Dbg
564.
Soest?
Luneburg. Hertig Bernhard l 973-1011 . Obg
589.
Corvey? Kölnefterprågling ca 1050-1075. Hav.
106?
Main z. Ärkebiskop Wezi lo 1084-1088. Dbg 813.
Mainz?
Worms.
Kung/keJsar
Henrik Il 1002-1024.
Obg 845.
Worms?
Myntort?

gårdeskatten bör emcllcnid ha gömt\
undan för.;t efter att den !!Otländ~k.t
my ntningen har pågåu under flera decennier. Det mest sannolika är därmr all dc 26 vikingatida mynten utgör
rc~tcr av en ~katt. nedlagd under decennierna kring 1100. som sedan hittats vid eller efter mitten ;tv 1100-lalet
varvid cH mindre antal har sparats
medan resten troligen har smälts ned.
Att skatten ur.;pr'\mgligen sannol ikt
vari t större baseras dels på att skatterna frå n 1000-talets slut och 1100-talcts
bi>rj an niist:tn utan undantag består av
ett sto rt antal my nt. Vidare iir antalet engelska my nt i lörhfl llandc till dc
t ys ka i Mannegårdefy ndet alldel es
för stort
en skatt från denna tid.

mr

1iyp

England
2628 JEthelred Il 978-1016.
Long Cross. Lincoln.
Dreng.
2629 JEthelred Il 978-t016.
Last Small Cross. Wtnchester. Bnhtnoth.
2630 Edward
Bekännaren
1042-1066. Pacx. Norwich. Blacaman.
2631 Wilhelm l t066-1087.
Prof•le Cross and Trefoil.
Canterbury. Alfred?
2632 W1lhelm l 1066-1087.
Proflie Cross and Trefoil.
London. Edwi.
2633 Wi lhelm l 1066- 1087.
Profile Cross and Trefoil.
Mynlort? Lfwine
Danmark
2634 Magnus
Lund?

1035-1042.

Ovflga föremål
2635 Hänge gjort av intatining
till bergskristall.
2636 Silverbleck, dubbelvikt.
2637-2638 Kl1pptten.

:--Jiir unakt giordct har dc engelska
lll\'ntcn blivit chcrrcprc~cntcradc pga
ati dc iir ,·;ilpriiglade. Inte heller dc
t~ ~ka mynten iir repre\entat iva efter\(1111 !lem typer om normall är mycket ' ';utliga ho.:lt aknas. utan även dc
utgör 'annolik ett urval. Trots att
~lumpen kan ha ~pclat en ~tar roll vid
urvalet och att antalet ii r bcgriinsat tyder sanunansiittningen iindå på att den
viki ngatida delens slu tmynt kan rekonstrueras med ~tor till fiirl itlighct.
Dc cngcbka mynten slutar niimligen
med tre ex. av Wilhelm Erövrarens
nii st y ngsta typ. Ser man till antalet
ntv nt i svenska fy nd totalt fö rekommer hans ;\tt u ty per i nedanstående
antal.

-

Präglad ca

Antal

1066-8
1068-70
1070-2
1072-4
1074-7
1077-80
1080-3
1083-6

14

----------------~-----------------------

1. Profile Cross Fl eury
2. Bannet
3.Canopy
4 . Two Sceptres
5. Two Stars
6. Sword
7. Profile Cross and Trefait
8. Paxs

3
6
4

13
t2
47 (Inklusive Mannegårde)
88
221

l'it:. :!. Dt•n altl•ta xotltmtb~a 1111111gntp·
flt'll m /J.I0- 1:!:!5.

Vad giillo.:r dc gotländska mynten
kan man först kon\tato.:ra all myntni ngen under äld re medeltid bestod av
tre grupper.
1. Ca 11 40-1225
2. Ca 1225
3. Ca 1225-1288

Hjulkors)(Byggnad
Hjulkors)(Dubbellinjigt kors
Flertal type r, bia Hjulkors)(Rutat kors

Mannegårdeskallen omfattar endast mynt frå n de n iildsta gruppen
(fig. 2). som iir ~yn nerligen likformig
och enbart be~tår av en typ. Det tidigaste depåfyndet där typen ingår är
Burge. Lummclunda sn. Gotland.
tpq ll·B (SHM 28830 etc) om dc~~
utom är det yngsta fyndet från s\·crigc
med vikingatida mynt. Bland skallens
2.959 mynt mgtck ett ex. om ''äger
0.4 7 g. d v s betydligt me r ii n alla andra kända ex .. medan alla övriga mynt
var imponerade från fram fOr allt
Tyskland och England. Myntningens
start kan genom de nna skall da teras
till ca 1140. Nibt yngsta depåfynd är
Bårarp, Rävinge sn. Halland. tpq
1152 (SHM 20003) och troligen nedlagt under andra hlilften av llSO-talet
(Jensen 1983). med Cll kantskadat ex.
som v'.iger 0.21 g.
Tidigare va r totalt sju depåfy nd
kända på Gotland med denna äldsta
typ.
Fynde n har ordnats i e n tiinkt kronologisk serie. vilket inte låte r sig göm så lätt eftersom dc ofta inte inn~hå l 
ler några andra mynt som kan hjälpa
till att datera fynden niirrnare. l fyn-

Nedlaggn.tid
1145
1175-1200?
1200-12 10
1200- 12 10
(1200?)
(1200?)
(1200?)

222

den med enbart gotländska mynt kan
nwnten inte längre studera~ efter~nm
d~ ((irlorat uppgift om sin provenien~
och arkivuppgifterna är ibland lll)C kct knapphändiga. l be5krivningen ;tv
Gothemsfyndet nämns inget om ,·arianter om kan antas ,·am sena. men a
andra ~ida n påtalas uttryckligen att
myn t med inskrift saknade . Dateringen kan därfOr inte fixeras närmare ii n
ca 1175- 1200.
Det finns en hel del skäl ~om talar
för att Visbyfyndet är identiskt med
ca 2.200 provenienslö>a ex. i Kungl.
Myntkabinenet (se Jonsson 1983. ~
96-99). l så fall har den även innehållit 68 götaländska lejonbrakteater
LLXX
LLXXI
LLXXII

som sannolikt tillhör Sverker Karlssons 1196- 1208 myntning i Lödihc
(LL XX I :A) . Uppgifter i Gotl and~
Fornsal (GF A 784) visar att även utländska mynt har varit representerade
men dc är svåra att datera nännare. l
fyndet från St. Källstäde ingick 7 ex .
av denna Lödösetyp.
Fynden från Botarve. Folke och
Norrkvic är inte bevarade och dc arkivaliska beskrivningarna är fOr knapphändiga för att nedläggningstiden ska
kunna bestkimmas närmare.
Ett ex. i Mannegårdefyndet har på
åtsida n ett ko rs med ringar i kmsii ndarna och i vi nklarna. Ett motsvarandc ex. ingick även i fyndet från Gothem. Om detta är en gotländsk typ eller en efterprägling kan inte fastställas
fiir niirV'JrJnde utan att närmare studera övriga fynd där den är representerad.
På nuva rande stadium. innan Mannegårdeskatten har blivit före m~li mr
en noggrann genomgång och bearbetning. kan man fOrst note ra all vikten
mr tre ex. ligger på 0,19-0.17 g. Della
till :1mm;ms med det faktum att inga
av dc från and ra skallfynd med den

Fyndon

Socken

Ar

Burge

Lummelunda
Gothem
Visby
Lärbro
När
Va mlingbo
Grötlingbo

1967
1863
1876
1839
1863
1884
1837

?

Botaniska Trädgården
St. Källstäde
Folke
Botarve
Norrkvie

Kungl Myntkabinettet
Utstållningar: Ingång under
okt och nov tillfälligt från
Storgatan 41, 2 tr. Stockhotm
Specialutställning:
" Gustav m:s medaljhistona"
tom 15 jan -93
R1ng i ovngt telefon 08-783 94 00
mellan k19-11 och 13· 15
för information.

Museet:
Tisdag -sönd ag 12- 17
Måndag slängt

Bes6kstid: tisdag 13- 16
mgång (tillfälligt) Storgatan 41
Besoksadress
(efter overenskommetse om tid
per telefon): storgalan 41

Postadress:
Box 5405. 114 84 Stockhotm
Tel: 08 · 783 94 00

iildsta gotländska mynllypeu kä nda
degenererade varianterna finns i denna skatt giir att en san no lik nedgrävningstid ligger inom tidsintervallet ca
1165- 1180. Förutsättningarna for att
ta fram en relativ kro nologi inom
gruppen inom de n långa präglingsperioden ca 1140-1225 har tidigare varit
dåliga. eftersom alla övriga fynd förcfa ller tillhöra slutet av perioden. Detta ii r den första skatt som kan dateras
till periodens mitt . Förhoppningsvis
kan den noggranna dokumenta tionen
av skattens inte rna sammansiittning
ge h:\llpunkter mr en relativ intern
kronologi fUr type n. Det är redan nu
klart att skatten innehåller många
~tampidentis ka ex. och en närmare
analy~ av antalet stampar som är re-

Gotländska

6vriga

1
342
ca 2.350
317
3.6fl7
ca 1.600
50

2.958
69?
7

Litteratur

/nv.nr

Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th

SHM 28830
SHM 3 172
SHM 5716
SHM 886
SHM 6822
SHM 7558
SHM 778

15
16
14
17
18
13
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presente rade i skatten kommer att
kunna ge värdefulla upplysningar om
mynt ningens storlek.
På ett snedpräglat ex. ii r den synliga
delen av inskriften "PORlA" e ller
"PORTA". Unde r förULsättninc att hela inskriften är läslig skulle d;;111a del
kunna utläsas emporium (lat. handelsplats/köpstad ). portus (lat. hamn)
eller porta (lat. port/stadsport). De
skulle i så fall antyda att myntninge n
skett i en tätort som vid den na tid
knappast skulle kunna va ra något annat än Visby.
Trots att de gotländska penningarna
har en så låg vikt är ett stort antal ex.
i skatten lu1lverade. Halvpenninga r
präglades nomwlt inte på kontinenten
utan penningen klipptes i stället i två
halvor. Utomlandstinns det skriftliga
be lägg på att detta skedde redan på
myntverket och förmod ligen har så
även varit fallet på Gotland. Halveringen visar också att man på Gotland
haft behov av mycketlåga valörer med
en vikt av mindre än 0.1 g. Det man
redan nu kan ana om myntningens
storlek och behovet av mycketlåga valörer tyder på att mynt var i allmän
c irkulation på Gotland under senare
delen av 1100-talet och användes även
vid små transaktioner.
Mannegårdeskatten har inlösts av
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm
och har fått invemarienummer KMK
102086.

Idrottsklubben Hephata 100 år
Idrottsklubben Hephata stiftades den
l april 1892 och ii r med sina 100 år en
av Sveriges iildsta idrotts iiireningar
!Or handikappade. Hephata är ocks{t
en av landets största föreningar för
döva idrottare. Namnet Hephata ii r lånat från hebreiskans " upplåt dig:·
Under det första halvåret 1992 firar
klubben sitt 100-årsjubileum med bia
ett stort a01al internationella idrottstävli ngar i Stockholm. i grenar som
badminton. basket. tennis m n. Sammanlagt räknar ma n med närmare
3000 deltagare och många ut lii ndska
gäster. Festligheterna öppnades med
e n invigningsceremoni i Stockholms
stadshus den l april och avslutas den
17 j ul i vid Grand Ho te l.
Till klubbens mera namnkunniga
med le mmar hör bia den llcrfaldigc
o lympiske rniistaren Bertil Bååth i fri idrott och e litbasketspelaren Robert
Hummelvik. Alvik .

Det kan hiir vara av intr..:sse att p<'t·
minna om de n medalj som klu bben liil
priigla snart elkr bildandet. Medaljen
iir ~ilver och miiler 31 mm i diameter.
Åtsidans omskrifl lyder: IDROTTs KLUBBEN HEPHATA STOCKHOLM. l mittpartiel fi nn~ k l ubbc n~
s köld - e n typ som anknyter till
1500 -lalct. På ginbalke n finns bokstiiverna: l. K H. På sköldens nedre
tlilt linns 1cxten: STIFTAD f DEN l
APRIL l 1892. En pil lir skjulen genom skölden. Skiilden ligger inom ..:n
symbol fiir treenighet..:n. Detta ii r ..:n
kriste n symbol och iir sarmn<Jnsau av
en triange l. tecknel för gudomen och
elden. och etttrek löv..:rformat leden.
som slår mr helighel och gudomlighel. l vissa S<Hlllltanhang iir detta ..:tt
tecken för den hel ige Ande. Fdnsidan
\'isar e ndast en cklöv~kran~ och ..:tt
sliitt mittp:trti. Konstnären ii r 11kiind.
/W

Litteratur och forkortningar
Dbg: H. Dannenberg. Die deutschen
Miinzcn der sächsischen und fränki,chen
Kaiscrzcit. l-IV. Berlin 1876- 1905.
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Köln. Köln 1936.
Jensen 1983: J.S. Jensen. Bårarp-fyndet
1932. Et hallandsk montfund fra $\·end
Grathcs tid. Numismatiska Meddelanden

ldrousklubbe't fleplwws bl'löningsm<'tfalj fnin 1890-wlel.
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XXIII. s. 101 - 124.

Jonsson 1983: K. Jonsson. Översikt över
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75- 103.

KMK: Kungliga Myntkabinettet. Stockholm.
LL: Lars O. Lagcrqvist. s,·enska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.
SHM: St:uens Historiska Museum. Stockholm.
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Wismar eller Stettin?
Diskussion kring bestämning av myntort för det svenska gu ldenmyntet från 1684,
präglat för staden Wismar.
A1· Hans-Jiirgen U/onska
lltj' iimt fiirdi<~l!a
= ~våril!l1ctcr
~
för en cntvdi!! bcstämninl! av
pr'Jglingar' f;ån dc ~,·c~'ka
riJ...~förliininl!,nmrjdcna i Tv~kl:md' .
Ä'en om n1!! ra m·arc fa~t-,tälland~n
tör 111) ntoner~na \\'olga't. \\i:imar och
de h b Erfun fr:un till 1648 fol">t och
fr'Jm-,t kan gälla ,om ~äkr.J. iua,t:ir
sammanl:m:indc och komplctter:mdc
fakta bctriiffandc \Vi-,mar. Stral,und.
PQmmcrn cftcr 1648 ot·h del vi~ Erfurt
till 1648:.
Efter det :111 :lr 1648 \Oill en fl)Jjd av
den Wötfaliska fn:den Wi~mar samt
en del av iin Pod. ön Wattisch mcu
llbtning och amtet 1\cuklostcr tillfiill
Sveril!e 'om rikstOrliining' . lort~attc
stadc~ \Vi mar att pr'.igla- ~gna mynt
enligt rik~m} mförordningen•. l\ led
ett undantag tilliit inte r:idet i Wi~mar
något bcwidande av denna riitt. Nkd
anledni ng u;irav kommer hiir di~ku~
sioncn om gulden-myntet fr:'ln 1684
att titeruppta~.
Nii r man år 1684 priigladc ett 2/3 ta·
lermynt (gulden) l( ir Wismar (fig l
och 2) med c n bild av Karl Xl. alltsti
inte efter rihmyntllirord ningen och
utan tilbtfl nd av det wismarska rådet.
drog rådet omgående in detta mynt. ;å
att enda~t tjugo exemplar skall ha blivi t k\•ar•. Enligt tradition• skulle denna gulden ha blivit proglad antingen
enligt påbud av den svenske general·
guvernören i Stettin. greve Bielke.
dler i kraft av en kunglig konce~ltion
från Sverige av a~se~sorn vid dom~t<>·
len i Wbmar. Friedrich Klinkov von
Friedenskild. En priigling i Wbmar
tycks mig dock synnerligen osannolik. då staden för de t första vid da.:n
tiden ~ kulle ha reagerat på en ;vcn... k
inblandning i des~ mvntan!!a.:liil!enhe·
ter och !Or-det andra i 'hu;t a,·-1600·
talet inte härbärgerade egna m~ nt·
mästare inom ~ina murar och för egen

A

/·11: J """ 2. tir - ucil )ilinvidcr m · dt•r 11'1'11.\kcr gu/denmynrer (2 13 ra/er) fnin 168·1 flir
Wi11mrr·. u/lin m.l'llflmiwarreckt'll. rmligt'll priiglor m· Basrion Aifllfllllll i Sre11i11.

l·rg ./tH·il ..f. Ar· och frrimidam <'// Jillidl'lllll,l'llr flir S\Wisko Pommem jrrl11 1685.
m.l7111/lllslarrerkl'll ll-1. prriglm i Sumin.

h~

Deua iir del 3
i Ufonskas anikdserie om

5 "'il 6. Ar· och frånsida en· Nrlw/1/ ~uldenm.mr fo r swnska Pommem frrlll 1683.
mllrrmtfjronet·kell 8.-1. prliglm <n' lll,llllmtl.l/are Basria11 A./rmomr i Sre11i11.

Fora:

ri·ir~

Eng.miim. KMK.

~ ' 'l'llskridenf 111,1'1111/in~.

De flirm publicerades i

nr J orll 6. 1992
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del liit priigla sina mynt genom friimmande my ntmästare'. Troviirdigarc
är viii antagandet. :111 guld en-myntet
präglats i Stcttin. Vid en jiimfiirclsc
mella n det rör Wismar priiglade gulden -myntet från 1684 med en gulden
från det svenska Pomme rn fr:i n 1685
och en halv gulden från 1683" kons·
taterar man. att dessa m:htc hiirrör:t
från ett och samma stämpcl,nitt (tig 3
och 5). Vid den tiden. mellan 1681
och 1685. präglade myntmib tarc Ba~
tian Alunann i Stettin•. Inte utan orsak har denne måst vara f(irsiktil! med
att begagna sitt annars vanliga 7nynt·
mästartecken AB: möj ligt vi~ anande i
f(irv'.ig det wismarska råde t~ pmte~t.
vilken också kom med tiden".
Denn a artikel skulle allt~å kunna
ftimnleda kommande ka talogverk att
ge gulden-my ntet 1684 från Wi~nwr
Stcttin som mynWrt och Dastian Alt·
mann som myntmästare.
Referenser och anmiirkningar
1 Jfr L.O Lagcrqvist: Gu~t:lv Il Adolf, lik·
fiird smynt från Wolg:1st. M mtl..m11nkt.
Stockhohn 1981.- Bchr/ Uion,kn: Ncuc
Erkcnrunisse bci der Zunrdnung von
:vl(inzpr'Jgu ngen in Dcul~chland durch
Gustav Il. Ado lf vo n Schwcden zur
Miin7Mällc Erfurt. Nttmi.m tmist·lt,•.• 1/t'}i

~r .n Gl'r:~ 1987. ~ 53 ff - Ulmh·
ka/ Erzmann: Gibt es einen IIH11wra

Sclllt't•tlt•ntalt•r •·om Jnhre /631? Numi~ 
mtuisdll'.l 1/efr. Nr 37. Erfun 1987. , 26

ff - Ult}n,ka/Dienas: Beitra2 zur Miinrge,chichll' Wbmars wiihrend der
Schw.:dcn7cit am Ende de, 17. und ;u
B.:ginn dc; 18. Jahrhunders. Bcitriigc
zur \Vi,mara Stadl!:e,;chichtc. Hcft 6.
W1,mar 1989.
! Daniii bl a Behr Ulon;,ka 1987 och
Ulon,ka: lkitrJg zur :'.liinzge\chichtc
Erfurl, "iihr.:nd der cr..ten ,Ch\\cdi~chcn flc,ctzung 1631 - 1635 umcr be·
,ondcrcr Ocrikk,ichtigung der pckunii1·
ren Rcorga nbation der Erfuner Univcr,itiit. Nwnismmische lnformatimtl'tl.
november och december 1987 och januari 1988. BL dc> KB der DDR . Erfun
1987/1988.
3 Frln Vitcn,c: Geschidut• 1'011 MecMen·
buf'/i. Gotha 1920., 220 rr.
• Jfr de,>utunl Bicna.~ : Beitmg ~ur Mlin:·
gt•.w·hich u· Wismm'5. 1979. s 22 ff iivc n
Ku nLcl 1985. Mcdlenburgischc Miin7·
kunde 1492- 1872. Berlin 1985. s 43 f
och s. 139 ff.
~ Efter Uvcr;: Mecklcnburt!·Miint.· Vcrfa,Mang. Band 1-2. Schw;rin 1799 och
Ahbtrihu nt n St·er!ges Besirmingsm.mt.
Stock holm 1980. ' 132 f och s 137 f.
" Jfr därjiinllc Grimm: Miin:en und Me·
da i/len d t•r Stadt Wismar. Bert in 1897. ;
24 f med hiin~yn till Evcrs 1799.

7
Dö~utom U lm"~" U1cn"' 19N'J.
• Bia ho' Ahhtrnm 1980. '85 l. nr IJ5.
ä,·cn.om nr 377 fr.\ nAul.titm f Schlt•.lill
ger. Derlin 1929 (denna variant ;~r inte
notcr:~d ho, Ahbtriun).
• Jfr därjiimtc Ahbtriim 1980. ' 68 t:
Bahrlcldt anger i 'in upp,at' Ilat uer
Gros>l' KurfuN in Stcuin ~ tunten pri1·
gen la\\Ctl'! /Jrmufenlmrgi•ch · prc·u•
~isch(• Mun~wnflt•n. Berlin lll9C>..l!t
myntpräglingen 1 "Cn,ka Pomm.:rn 1
Stenin end:!\! 'kulle h:1 :1\ brutih mdl~n
dec~mbcr 1677 och Jlllll 1679. n:ir kurfuN Wilhel m kort\.trlgt hat!.: int~git ,1:1·
den: fr:'1n Wcyl i /)i(' Poul /l(•nci.l'IH·Iw
Sammlung. Berlin 1876. lä r ,.j veta. au
myntmii>Wrc B:t,ti:an Altman då fungl'·
rade \0111111) ntma,t:arc i König,hcf'l.! fr.in
1685 till 1686
•• Redan 1660 'kulle Wi,mar lilr den
svenska regeringen ha bcvi~;n ,j n r:tiiiJ:!·
het all mynltl. Kompcten,fF.tgor hade p:l
tiden fiirhindml ell ,vcm.kt liir>iik all
stänga myntorten Wi~mar. frå n Ku ntcl
1985. s 43 f. med hiinsy n till Evers 171J9.
' 399-403. llctr a~it uuiitighctcn i Wj,.
mars an~pr.\~ Jl:\ egna mynt priigli ngar
hiinvis:l\ till en 'cn:1rc upp~at> um \Vj,.
ma~ mynthi,turi~ mellan 1631 och
1866.

o

(Översall av i'vlaj Jarl bearbetad av N- U
Fornande r odt Lar> O Lagcrqvisl.)

==============~~==============
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PERSON ALlA

Byte i Leiden

Tore Almqvist 1906-1992

Nederländernas myntkabinett (Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet) har fått en ny chef den l juni 1992.
Dr H. W. Jacob i drog sig tillb<~ka efter
tolv år - va runder han bl a genomfört
flyttningen 1986 från Haag ti ll Lciden
- ftir att få mer tid till for~kning. Han
blir kva r som chef för avdelningen nyare tidens mynt och sedlar.
Hans efterträdare blir Mrs Marianne Sclwrloo. som har arbetat vid Penningkabinettet sedan 198 1; ho n ii r chef
för mcd<~ lj avd c lningcn n lllscda n 1988.
då hon eftertriidde Gay va n de r Mccr.
något senare också som FIDEM-dclegat . M r~ Scharloo har historia som
huvudämne (sam t kon~thi ~toria och
italienska) från Leidcn~ univc"itct
samt har ock~å Muderm bok- och bi b·
O
lioteksvetenskap i Arnsterd:ull.

F byrådirektören vid Kungl Mynt·
och Justeringsve rket i Stockholm Tore
Almqvist har avlidi t. saknad av sina
vii n ne r och av numismatikens utövare.
Nii r My nt ve rke t fly ttade 1974 till
Eskil~tuna gick Tore i pension men
bodde till ~in död kvar i bostaden vid
Hant verkargalan 5. de sista åren som
änkling. Han hade lärt s ig yrket
- my nttillverkning - synnerligen
grundligt oc h var mycket intresserad
av dess tekniska sida . vi lket också av satt ett pa r uppsa t~c r i vår tidsk ri ft.
Han hade också förståelse får värdet
<lV att spara IOremål och räddade åtskilliga ting från skrotning eller från
sopcontainern vid den om nämnda
flyttningen.
Tore Almqvbt besökte flitigt SNF~
möten. ~va rade tålmodigt på frågor
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Medalj iit·t•r Trwc ; 1/mqt'i.ll. u tfird m · Lt'n
Holmgren . mt•ttmcd ji•lakrigt tina/!

om mode rn mynt ning och var a lltid
redo att hj iilpa till. Medlem sedan
1957 blev han korrc~pondcrandc le·
damot 1974. Vi ~aknar en vä ns:ill och
älskvärd pcr~onlighct. ~om f<ir alltid
LLt
lämnat vår krcb.
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Industrimiljöer på tidiga aktiebrev
At· lan Wiselm
nde r

1 300- takt~

:.lut :.kcddc
gcnnmbrott i
Sverige. l en ra;,k tak t skapade' nva aktiebolal! iivcr hela landet.
:VIed dcs'a fliljtlc ~:uurligtvis dc m:lnga vackra ;tkth:brc,cn ~om idag ii r d..:t
enda som :iter:.tår :\\' Ilenalet av de'"l
bola!!. Ofta var aktiebre,·en försedda
med-,·injetter ~om avbildade f(iretagets fabrik och anläggningar. Det var
,·iktigt. då ~om nu. att köpare :t\' aktiebolagen~ aktier ~kulle känna tOrtm·
ende får v.:rk~amhctcn . Diirför f) Il de
,·injetten en viktig funktion som fi)r.
medlare av att vba industrin i ett filrdelaktigt lj us. Fr.'ln skorstenarna bolmar rök. fitrt yg ligger vid fö retagets
kaj och över hela fab riksområdet iir
det liv och rörds..:. Allmänheto.:n skulle mao få en kiinsla av framste!! och
utveckling.
-

U

indu~trialbmem.

l Jo.: nc,ta fallen var det vikti!!ast all
,jiil'a f(ir.:tagct med des, byggnatkr
v i;,ado.:~ p:'t vinjeuen. medan det i någ·
ra titll var kommunikationerna till t(;.
retaget 'amt do.:t omgivande landskapet 'nm :.kulle framhävas som t ex
med aktiebrevet fran SaJt,·ik i Gä~t 
riklamJ.
Vinjetterna på aktiebrc,·cn ,- i ~ar
miljtkr ' om 'iillan avbildats :t\' kon~t
niircr. Do.:t ,·ar inte län!!re ··modernt"
att avmåla en fabriksb):ggnad . l stället
anliinde fotografer som tog bilder a''
do.:n ,aml:tde a rbetsstyrkan (med di'pom:m.:n och fiirn1än i millen och arbetarna bredv id och bakom på fl era
led) någonstans inne på området. Sällan gick dess:t fiJtografer runt och Hl·
togralcratle ntiljöer.
Tidigare. siirskih under 1700-talet
och 1800-talcts början. var det dock

n: lat i\ t vanligt all bruks- odt gnl\:tn·
läggningar skildr.tdcs av kon~tniin.:r
som t ex Pehr Hillestriim d ä ..:Iler El ias Martin. Denna rika bildflora finns
delvis förtecknad i Jcrnkonton.:ts annaler fOr år 1925: Sixten Riinnow.
Jankomorets samlingar m· s remi. a
bergshistoriska bilder. Upp~ala 1925.
E11 försök a11 skild m denna kategori
aktiebre,· har tidigare gjom av do.:n
mångkunnige Ernst 1athoN-Bixi' i
Dacdalus 1973. lndustrilliswria åter·
speglad i aktiebre1:

Här nedan beskrive~ och avbilda'
sex aktiebrev ur Kungl. Myntkabinettets samlingar:
l. Rinnebiicks Industri -Aktie- Bolag.
aktiebrev nr 518 å 500 krono r. utgivet 27 november 1874.
Della bolag låg vid Kiivlingdn i
Stora Harrie socken. Sk:inc. Till
verksamheten hörde valskvarn och
mejeri .

.!Jff;,,,.r.;;.;tj , %~_,.; Af;~ .'JI,./;,
...,_ /....., ..$-,.,,.....

"'"'~ .~...,.,.,.
''-"f-....1.

(1' ./Jr,.,.
/

,.

l. Rinnl'biit"k.\ /nt!u.ltri ·llktie - /Jo/11~.
1-ino (/ihom fli/jwrt!t•) : G111111t'l ltiii.\SI/11. 111it.
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2. Nyhy llruks t1ktil'bolnp,.

SN l

')I II)· 112

1. Nyby Bru h Aktiebolag. provtryck.

av aktiebrev å 3000 rd r rrn. utgi,·et
i Nyby Bruk 1873.
Giirdcn Nyby köptes i slutet a''
1600- wlct av ad vokatfiskalen i änkedroltning Hedvig ElconordS livgeding* Nib Gavclius (sedermera
;diad~ med namnet Adelstjerna) .
Från 1807 till 1825 tillhörde gården
först mekanikern Adolf Zethelius.
som år 1829 hiir anlade det stora
jiirnvc.:rkct. Dt.:t bestod av valsve rk
för plåt-. stång- och finjärn samt
k l ipp~pikst:1brik: Holmens gjuteri
och mekaniska verkstad: Nyby
åneså!! samt Torshiilla vauenkvarn.
l ; nslutning till bruket fanns en
järn,·ägs~tation och en ångbåtsstation lunder seglationstiden fanns
daclig å nebåt ~m rbindel se mellan
Kilpi~g. Arboga och Stockholm).
Det ljusa huset i vinjeuens miu var
Nyby corps-dc- logis.
3. Flensburgs Fabrike rs Ak tie Bolag i
Gelle. ak tiebrev nr 239 å 1000 kronor. utgivet i Givle l juli 1875.
Della var ursprungligen e n skor i igg l~tbrik S()fll grundats av F. o.

Efte r freden 1809 blomstrade
upp oc.:h var en tid No rrbottens ~tör~ta stad. An:n 1816-1856
var Pitd re~idensstad i länel. Undo:r 1870-talct fanns det i staden enda ~! en halvt dussin få reta!!. Pitd
Mekani ~ ka \Verkstad ,·ar ett av dc
största .
6. Lule Angsnickcri Aktiebolag. aktiebrev nr 21- 40. 20 akt ieandelar [t
250 kro nor/aktie. sammanlagt
5000 kronor. utgivet i Luleå 28 februari 1874.
Lule Ån usnicke ri låg öster Olll
~öd ra ham'Ol!n på en- udde mot
Svanön. Hiir arbe tade ca 50 arbetare. Vinjc11en visar hela anläggningen med bolagets kaj där st:gelneh ån!!fitrtV!! kan li!!!!a. fabriksbyggnade rnå ~och dir; ktörsb<Nado:n i bakgrunden med hissad nagga. P:' båda s ido r om byggnaderna
ligger hriide r staplade.

Flensbur!! ~ r 1860. Från 1880 tiJIve rkades ~h ii r ii ven svarveriprodukter m:h fiirc ta!!cl fum!erade äve n
som m!t.:lllur lhr en!!~l s ka varo r.
Fabri ken va r den första i sitt sia!! i
Sve rige - eftersom skopligg tidiga·
re uteslutande impo rterats från utlandet till fyrdubbt:l! högre priser.
4. Saltviks Ak tie-Bolag. aktiebrev nr
109 i1 1000 rdr nn . utgivet i Sundsvall 30 april 1873. ~
Bolaget låg i Idenors socken i
Hiils ingland. Socknens industri
re presenterades friimsl av saltviks
ängsåg med sex ramar och sysselsalle ca !50 aroctare. Aktiebolaget
övergick senare i Hudiksvalls trävaru71kticholag~ iigo. Vinje11en visar frii m~l inloppet till Saltvik och
den natursköna omgivningen.
5. Piteå Mekaniska \Ve rkstads Aktie
Bolag. aktiebrev nr 129 å JOO kronor. utgiwn i Piteå 15 oktober
1874.

~tade n

-

" th·-' tl<'l område· som rililil•lms henne for
all ill'.\., ad.n,tnin,tt .)kullt• u/glira htlnnes
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Saln·ih Akw•- Bolag.
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Alfred Nobels tankar om medaljer och ordnar
Alfred Nobeb (1833-1896) namn
kommer fOr evigt alt fOrknippa~ med
nobelpri~cn och nobelmedaljerna.
Han v.tr dock inte road av medaljer för
eorn del. Ei!entligt:n kände han ~i o 1·äl
S~lll en UIO~ll~tåc"nde i många frtgor.
Ve rkligt hemma kiindc han$ ~ig bara i
siu laboratorium.
Nobel tick under sina år i San Re mo
en ljusare sinnelag. men han var fonfarande c n herre som gärna ~adc bc~k
heter om livet~ fMiinglighet. Hit r'jknade han mcdaljer cx·h ordnar. Han

hlc1•ju på olika säu hedrad. men han~
'Yn på dessa utmärkelsetecken tyder
inte på någon större uppskauning:
Öa·c•rlumulllar jag icke fåll någon onlc•n
ftw mina II'Åniska arbeten. Mina ordnar
Ilar illll'l t'lplosil1 undc•rlag. För tfc•n
·' ''l'n.•ÅIIIIImf.ltjilmeortlen harjag min ko·
kN1Åt1 all wcl.a. n1rs konst rilltaladl' c•n
llbgmllmrc•JinWI(C'..Hin franska onlenjicl.
ja~ ptl grund m · min mim personliga hc•J..mi/IÅaftlllt'tf en minister. den bmsiliaml.a
Rml'mmlt•u c•medan jag rillfolligtlis blea·
prc'.lt'lllt'mtl for Dom Pedro. och m d .r/111/i·

gc•n bc•tmffar dc·n hc·tihlltla IJoliwmnlc•n.
c•nwdtm .Ila.\ Pllilirp l w dc• 11'11 • 'Niuicllr · ·
och a'il/c• ciJÅcitllif'gclm dl'/ tlll/1/rtrogua
•till, pci l'ilkrr cm/nar di/r llfllc•la.l. lfulml'·
daljc•r angtlr. har jag c•u dylik m · guld firin
til'n .11'1'1/lka H•rc•nsÅap.wkatll'mic•n. )tlf' (/r
ocJ..,,tlml'<llc•m m· dc•mw akculc•mi. och t/il r·
ptl .1111/t•r j ag .ltåtn• winlc· {/n pci el!' alika
ordnamil - 111111 lin ptl Bolil'llmn/en.

M;m kan nog säga alt Alfrcd Nobel
underskallat orsakerna t iii au lw n ITm
utmiirkclser. Han hade ocks<\ r.\d an
'tå Ö\'Cr allt SOm kiltlade f?lflingan.
/W
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En tidig tidningsartikel om tryckning av sedlar i utlandet
Fönnånga länder ii r ckt av största v ikt
att själva kunna trycka landets egna
sedlar. Det inncbiir att man äger ett
tryckeri som innehar persona l och
maskinell kapacitet för att klara av det
ofta komp licerade arbetet att ta fram
säkra och vä lutformade sedlar. Sveriges Riksbank har all tid tillverkat sina
egna sedlar. När det gäller ulla vara
privatbanker som ju under 1800-talct

m.:h 1900-ta lets Rirsta :'t r utgav egna
sedlar iir liiget unnorluncla. Liingc utnynjades Bagges sedeltr ycker i och
Rikshankens sedeltryc keri till dcnnu
produkt ion. men från mitlen av
1800-talct bl icka(h: kunderna ut över
griinserna . Man gil.:k till engelska
tryckerie r och iiven i 11<igot 1:111 till en
amerikansk trycka re. Troligen ansåg
man all dc utliindska trycker icrna ti ll-

verkade mer moderna sedlar: kanske
var de svårare au fö r fiiiska och något
bill igare att frams tälla. I Wedbc rgs
klippsami i ng. som fOrvaras på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA ).
finns en artike l från 1894 som rör
Bradbury. Wi lkinson & Co Ltd . Artikeln berör iiven svenska förhålla nden
och kan därf<ir intressera SNT: s Iii·
snre.

Ett verldsbekant sedeltryc keri.
(Från vår korrespondent. )

svenskar torde derför halva rest så
mycket som baron Fock och känt så
många framstående personligheter i
skilda länder.
Af Sveriges 27 enskilda sedelutgifvande banker är det nu endast ett par
eller tre. som icke låtit trycka sina sed·
lar hos hrr Bradbury, Wilkinson & Co.
Det senaste kontrakt. som i detta afseende ingåtts. är med Mälarebanken.
hvars nya sedlar komma att få ett särdeles vackert utförande. Dessa kontrakt äro dock småsaker mot t.ex. de
sydamerikanska. Sålunda pågår för
närvarande underhandling med argentinska regeringen om tryckning af
20 millioner banksedlar, till nominell
belopp af 300 millioner dollars. en leverans, hvars värde uppgår till ötver
100.000 E.
Firmaneger ett kolossalt tryckeri vid
Farri ngdon Road i City. Dess personal
uppgår till ett tusental personer. men
dessutom använder lirman biträde al
åtskillige tecknare och gravörer i Paris, Ni.irnberg och andra platser på
kontinenten, hvilka artister i detalj utarbeta de ideer, som i första hand gif·
vas af baron Fock. Såsom ett bevis på
det oerhörda förtroende denna firma
åtnju ter öfver hela verlden må nämnas, att, ehuru genom dess händer
gått värderepresentativ. hvilkas sammanlagda summa är ofattlig och icke

kan med någonting jemföras, den lik·
väl aldrig ställ någon den ringaste garanti . Denna firma trycker nu flere
banksedlar än alla andra sedeltryckerier i verlden sammanlagda (inklusive
Frankrikes, Österrikes, Italiens, Sveriges m.fl. länders statsbankstryckeri·
er). Hon har visserligen konkurrenter i
Nordamerika. Tyskland och England.
men är facile princeps på sitt områd e.
Norges bank är dess kund, likaledes
alla italienska privatbanker, Spanien,
Portugal. Sydafrika. Australien. men
först och sist det sedelkonsumerande
Sydamerika. Det Rothschildska syndikatets så väl som andra finanskonsortiers tåneobligationer tryckas al denna
firma, hvilken också förser många stater med deras behof af frimärken.
Vår landsman vistades efter sin stu·
dietid i Upsala i många år i Buenos Ay·
res och Montevideo, innan han slog
sig ned i London. och många äro de
svenskar, som från den tiden i tack·
sam hågkomst bevarat de stora tjens·
ter baron Fock gjorde dem genom si tt
inflytande hos ledande personligheter
der nere. Åtski llige al dessa svenskar,
hvi lka utan ett sådan kraftigt handtag
vid sin start of Iife i det främmande lan det kanske aldrig skulle lyckats komma framåt, halva sedermera skapat
sig en god och i många fall mycket
framstående ställning derstädes. / W

LUNDS MYNTHANDEL

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

London den 29 april.
l de svenska tidningarna förekomma
allt som oftast notiser om att den eller
den enskilda banken utsläpt nya sed·
lar, och nu senast för några dagar se·
dan tillkännagal en Smålandstidning.
att Smålandsbanken snart skall utsläppa nya sedlar med Linnes bild.
Några närmare upplysningar om den
varidsbekanta Londonlirma. som tryc·
ker alla dessa sedlar, torde imellertid
icke sakna intresse för svenska läsare,
i synnerhet som en svensk man inom
denna verldens största sedeltryckerianstalt intager en ledande och mycket
hedrande position.
Firman i fråga heter Bradbury. Wil·
kinson & Co., Limited. Hon är sekelgammal och o mbildades för ett tiotal
år sedan till aktiebolag. Ungefär samtidigt inträdde vår landsman, baron
Victor Fock, i dess styrelse och har allt
sedan gjort sig allt mer och mer oumbärlig dels såsom chef för den arti stiska afdelningen. dels såsom lirmans
homme d'affaires vid knylandet och
vidmakthållandel al dess affärsförbindelser med snart sagd t all t hvad fi·
nansministrar och bankdirektörer he·
ter i både gamla och nya verlden, för
hvilka främlingar vid deras besök i
London vår landsman å firmans väg·
nar gör les honneurs i sin präktiga och
med utsökt artistisk smak inredda ..Villa Solna". Som en inföding talar baron
Fock väl ett hallt dussin språk. och ej
mindre än tjugusex gånger har han
korsat eqvatorn på sina resor till Brasilien. Argentina, Uruguay och de centralamerikanska republikerna. t1vi lka
länders presidenter och ministrar äro
hans personliga vänner. En tripp lill
Newyork eller ned till Italien måste
mången gång företagas efter endast
ett par timmars lörberedeler. när det
gäller att förvissa sig om ett kontrakt
för leverans af banksedlar, statsobli·
gationer eller frimärken. Älven Afrika
och Asien halva al honom besökts. Få
S~T 'J

lO · 'J!

KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(upp8il' sam/aronmide)
Klostergatan 5. 222 22 LUND
Tel 046 - 14 -B 69

Listor skickas gratis.

NORRTÄWE MYNT AB
Box 4. 761 21 Norrtälje

Tel. 0176-168 26. Fax 0176 -168 56
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GUJLDKANT~
Ännu en "guldkantad" myntauktion
kommer att hAJlas i Göteborg !
Auktionen. som denna gång är
skriftlig, är öppen t.o.m. måndagen den 8 februari 1993, kl. 12.
Auktionskatalogen utkommer i millen
av januari och kan beställas redan nu per telefon
eJJer genom insättning av Kr 40:- på vårt postgiro:
Pg. 48 92 03-0.

Årsabonnemang för hela 1993. inkluderande både
auktionskataloger och lagerlistor kostar Kr 120:-.

ANTIKÖREN, stureplatsen 1, 411 39 G
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AUKTITON

Bland det varierade innehållet vill
vi specielll nämna: En betydande
samling svenska guldmynt från
· 1600-talet och framåt. Elllitet
smakprov visas i "guldkanten" i
denna annons. Auktionen omfallar
givetvis inte "bara" guldmynt. ulan även en stor
variation av andra numismatiska samlarobjekt.
såsom: Svenska silver- och kopparmynt. antika
och utländska mynt. primitiva betalningsmedel,
numismatisk litteratur. poster etc. Dessutom två
trevliga samlingar - en med äldre svenska sedlar
· och en med flera rara svenska personmedaljer.

eborg. Telefon & Fax: 031-18 39 60.

SNT 9/1 0 · 92
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Arbetareföreningarnas medaljer
Al' lan Wisehn

id mi tten av 1800-talet upp~lod det ett llcnul arhcwrctlirc:ni ngar i Sverige - friim~l i
städerna. Dessu föreningar '~tr 'ammun~lumin!!ar mellan arbetare inom
ett eller nem yrken får au friimja cllc:r
tillvarataga gemensam ma im resse n.
Man önskade fO rse medlemmarna
med trc\'nad och bildning genom siillskapliga sammankomster. anordnandc av föredrag. boksamlingar m m.
Ofta ville ffireningarna ge hjiilp till
nödställda medlemmar !!c nom bildande av juk- och begr~vni ngska>~nr
samt kasso r få r under~töd vid arbc t'·
löshet. Mot slutet av seklet iivcrtog dc
mer politiska fackfO re ningarna dc
gamla :1rbctarcförc n i ngarna~ funktioner. För m:in!!a föreninl!ar vardet viktigt au redan-från börj;n ,kaffa emblem. stadgar och medaljer. Vid högtidliga till fållen tog man fram fOreningens funa och urbctarna bnr sina
meda ljer som ett tecken pii samhörighet. Som exempel på des'a n11.:daljcr
presenteras hiir nio olika .

V

l. Giitl'lmr~.l t lrln•llll't' Fiirenin~. \'it·
metall. 33 X24 mm (0\111). ögla med
blått band. Inom en inre 0\':11 finn' !liten' '~ mhol - en bikupa med llygandc hin 'amt diirunder texten G.A.F.
l de n yttre ovnlcn fi nns texten 13ED
OCH ARBETA samt tva ~a nHn:l n 
slagna hiinder (en l'ymbol ,om ofta
an,:ii nde' i nyk terhets~amrna nha ng).
Medaljen ii r ensidig.
Göteborg' Arbetare Förening liftades i augu,ti 1866. Föreningen utvecklade en livlig \erksamhet. ~å att
efter cH halvt :in. tillvaro den redan
h ;~de bildat en sjuk- och begrav ningskassa samt öppnat en handelsröre lse.
Årsavgiften var e ndast l rd r rnll. Fö re ninge n' ~ t yre l se ingick i slute t av
1866 till Maden ~ my ndigheter med bcgiiran. au en 101111 skulle kostnad~fritt
upplåta~~~ fö reningen för uppfOrande
av des~ byggnad. Fö reningen blev
snabbt Skandinaviens största . i medlemmar rii knat. Reda n i slutet av 1867
riiknade den 3.400 ledamöte r. Föreningen hade iive n tryckt för arbetaren
nyuiga skri fter och anskaffa t cH bibliotek om 2.000 böcker. En av dc
viktig:t~tc frågorna för fllrcningcn va r
nyktcrlu:ten.

2. A rberart! Förening 11·id Motala
llhkstad. silver. 28 x 21 mm (ov:tl).
ögla. Åtsidan visar i mitten en byggnad (foreningcns lokaler?) samt texten ARBETA RE FÖRENING WID
MOTALA WERKSTAD. U nder hu ~ct
står namnet Allfml inristat. Frånsidan
visar två sammanslagna händer med
träd och löv"crk på ömse sidor. OvanfOr händerna lyser en stjärna och nederst på medaljen finnsånalet 1865.
Arbetare förenin!!en "id :vlotala meka niska ,·erkswd bildades 1865. Den
3 november 1867 invigdes förening~
byggnaden. l detta hus fanns stora
lestutrymmen. e n större samli ngssal.
läse- och biblioteksrum. en skolsal.
handelsbod fo r fOre ningens medlemmar (som år 1868 omsalle fiir nära
40.000 riksdaler). Föreningen hade en
egen sångkör. Eu ponr'.ill av Göta kanals grundläggare. Baltzar Bogislau~
von Platen. skänkt av sonen. avtäcktes
på invigningsdage n fö r det nya huset.

Fig 2.

Fig l.
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Fig 7.

Fig J.

3. Uddemila Arbetarefiirening. vi tmetall. 33x24 mm (oval). ögla. br.Jktcatpriiglad. Inom en inre ov-.JI finns
två granar. mellan dessa en tall samt
därundcr texten: GÅ FRAMÅT. l den
yttre ovalen finns texten: UDDEVALLA ARBETAREFÖREN ING samt
nederst två sammanslagna h~inder.
Uddevalla arbetarefårening stiftades
den l augu ti 1868. Föreningen bildadc en konsumtionsfOrening samt ägde
ett eget bibliotek. Liksom :mdm arbetareroreningar önskade man allmän
rösträtt.

5. S. A. U P. F.1:. miijligc11 Swcklwlm.\
Arbewre. Um/erstiX/s- och Pl'luionsforeniug T('!). mä~sing 29 mm. bmkteatpriiglad. Åt~idan vi~ar inom en

pärlrand en bikupa tåendc pf1 en
platta. Runt kupan svärmar bin och
några iir på viig mot nustrct. Även i
deua fall symbolisemr bikupan fliten
och en rad lilantropiska S<Jmman~lut 
ningar använde också denna symbol.
Överst i halvcirkel finns initialerna :
S.A.U.P.F.T. och nederst rörcnar två
sammanslagna händer en bladkran~.
Närmarc uppgifter om denna ~am
manslutning saknas. Vad den ~bta
bokstaven (T) i inilialerna ~ttlr !lir iir
också okänt. Möjligen har detta brakteatpriiglade röremål. ~om ~aknar
upphängningsanordning. varit fa\t~att
på en platta ror alt kunna b~ira\ på
rockuppslaget.

6. Samfimdt•t ldogltt•tt'll. 'itmctall.
~köld med ögla. höjd 36 mm. jetongen hänccr i ett vitt ripsband. ensidie
(Kl\ l Kinv nr 22 279: 18). Atsidan v~
~ar en bikupa på en platta omgiven av
texten: SAMFUNDET IDOGHETEN
och nederst datumet 18-'f-71.
Idogheten var en arbetarrörening i
Stockholm som grundades 17 juli 1871.
Samma fören mg utgav ävcn :tndra jetonger som tex nedan~tående nr 7.

7. Samfiuulel Idogheten . brakJeat·
präglad j_e10ng i vitmetall med ögla.
2-lmm. Atsidan visar en bikupa på en
platta samt diirundcr datumt:t 18 .'f 71.

Fig .J.

4. Stockllolms Mumrefiirl'lling . silver. 20 mm. ögla upptiil. Åt~idan vi-

sar en passare och en vinkelhake som
sammanförts och ovanfOr dessa verktyg lyscr en stjärna. Under denna
komposition finns datumet 18 f 69.
Omskriften lyder: STOCKHOLMS
MURAREFORENING. Frånsidan
visar en tegelhammare och en sk~ir
slev som ligger korslagda och ovanför
dessa två samma nslagm.1. hiinder. q!ll·
skrift: ARBETA REN AR SIN LON
VÄRD.
Denna arbetarfOrening bildade~ i
Stockholm den 9 juli 1869 och hade
under de rörsta åren nera hundra ledamöter.
SNT \1/10 · \12

Fit: 6.

Fig 8.
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8. Siillskapet Hjälpswnll efc•n. vi tmetall. 36 mm. upptill bygel med band
i vattrad gul - röd rips. ensidig ( lÖv!K
inv nr 23 119 : 77). Alsidan visar inom
en ring två samma nslagna hiimkr
samt texten: S l H-n. Mellan kanten
och ringen ligger tolv kulo r på jiimna
avstånd.
Denna sammanslutning var troligen
e l\ sjukvårds- och begravningssiillskap
ri ktad till arbetare.

Fig 9.

TI LL VAR L;\ SEKRETS
Då och då hiinder det all våra läsare hör av sig med synpunk ter och önskemål - allt för sii llan. tyc ker vi i redaktione n. Ofta iinskar man sig artiklar
i vissa bestämda iimnen. Detta iir intl' allt id så liitt att o rdna. Vår lilla kreh
av llirfattare ii r flitig. men det fi nns grii nser mr kunskaperna. Vi ska ll dock
fö rsöka göra v;in biista.
Men. käre liisarc. skri v gärna n<igot !>jiilv! Detta iir en tidning får bådt'
amatörer och specialister. 11t upp en ämne som intresserar Dig. var inte
orolig om Du inte ka n mfra m bilder. det kan vi hjiilpa ti ll med. Och
viinta dig en och anna n motsiigelse. det förekommer ibland ...
Och en sak till - glöm inte FRÅGESPALTEN! Fn,ga o m vad Du vill.
svårt eller lätt. och vi skall åt minstone fiirsiika klara ut Dina problem.
Ibland dröjer svaret. ibland siitter vi in fn'tga n utan svar i förhoppning om
an det finns en liirdare läsare (det gör det ofta!). men bortglömd blir
Du inte.
Har Du sen en bok e ller an ikei i våra iimnen som intresserar Dig. skriv
gärna och meddela titeln . Det kan vara något vi glömt an anmiila .
Manus bör utforma!> på ett överskådligt och liittliist siitt. Anv isninga r
till siiueriet sköter naturligtvis redaktionen om. Viss textredigering kan
vi också hjiilpa till med. Men för att hålla siinningskostnaderna nere och
mr att inte tryckningen skall fordröjas giiller f<iljande:
l. Liimna inget åt slumpetL Kolla stavning (giirs även av redaktionen)

9. Arboga Arbewreförening. vitmetall. 2-J mm. jetong kröm med ro~eu
och ring. ensidig. Åtsidan visar i mitten en komposition av verktyg som
hammare. säuvåg. tegelhammare och
mätve rktyg. Omskriften lyder: ARBOGA ARBETAREFÖRENING och
under verkt ygen finns årtalet 1875.
Längs kamen finns en strierad slinga.
Denna arbetareförening skapadö
som e rsättnin!! för en tidi!!arc förening i Arboga~ Den första fure ningen
hade nämli!!en inrättats som ett h:!ndelsaktiebolag men hade fö rsam i
konkurs 1871 efterendast 14 månader;.
verksamhet. Förlusten för detta bolag
låg omkring 24.000 rdr rnn.

~-

3.

4.

5.
6.

och an Du har med all text. Läs giima igenom mcllws ntlgra dagar
efter det Du anser Dig flirdig !lir att f<irebygga felaktigheter och inkonsek\ enser. Fel upptäcks annars fii rst niir an ikeln före! igger i korrektur.
Bildtexter. tabeller odyl skrivs på separat bhtd med anvi~ningar i
texten om inplacering.
All text skrivs på maskin p:i vi tt A-t-papper med helst -1 1'111 viinstermarginal med dubbelt rad:wstånd utan avstavningar. Ändringar i manus före sättning kan då skriva~ in mellan raderna.
Siind alltid in all! material samtidigt till redaktionen (text. bi lder.
bildtexter. tabeller}. Om något måste avvaktas fc:irsena!> publiceringen.
Har Du svårigheter med att få fram bild/ bi Id er. tala med redaktionen!
Författaren erhåller !:a korrektur fiir genomläsning. Diiri riittas siinningsfelen.
Behåll alllid en kopia av Ditt manuskript.

Vi ser fram e mm Din medverkan!

Retlaktiolll'll

D

Kungl Myntkabinettet stängt 26 l 1- 20 l 3 1993
.\'mer: ~långa uppgifter är hämt~d~ hl:. ur
P. G. Berg. S'cn~ka ordnar. Sillbk:lp.:r c><: h
fUrcningar. 111.111 .. Stockhnlm 1873.

Samtliga medaljer är lotografcradc a\
Gabriel Hildcbrand. RIK -foto.

Som meddelats tidigare pågår byggandet av ett underjord is kt rutn för H istoriska museets guld- och silverskatter
på dess inre gård vid 1arvaviigcn l
Linnegatan i Stockholm. Samtidigt
~ka ll den ~tora satsningen på Den
S,·cnska Historien !!enomtoras - som
Historiska och
öppnas ~amtidigt
i\ordiska museerna och på landet~ alla länsmuseer. Detta gör att mu~eet
måste hålla!> stiingt under tiden 26
januari-20 mars 1993. Man öppnar
åter de n 21 mar~ kl 12. Invigning ~ker
kort därefter i niirvaro av hela kun!!aramiljen (m.:r o m detta senare:}. Eft~r-

på

234

som Kungl Myntkabinenet än så liinge ligger högst upp i Historiska muscet iir ocks:'t dess utställningar stiingda
under den an!!ivna tiden.
Förfr:igningar kan som vanligt göras tisdagar 13- 16. men ingången
från Stor!!atan -tl måste då anviinda ~
oth hämtning ske i porten . Fö rsök
diirfor viinta med det som inte ii r brådskande till efter d..: n 21 mars !
Forskarbesök må~te inskriinkas till
det nödviindigaste. Skriftli!! anmiilan
m{•ste ske i ~fö n·iig. Ytte~1igarc inskriinkningar infcir llyttningen till nya
lokaler meddela~ senare.

s:-:T
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Skillingtryck från 1820-talet
Namnet skillingt ryck syftar p:i pri s~!. som unde r en period var j~ast en skilling. Ord..:! iir o.:mcllo.:rtid ..:n .:t'tcrkon•muktion. Bland allmogen kallades skillingtrycken hdt enkelt för .. tryckta visor .. och utgör~ av trydta vi~hiifle n p;i ;itta
eller sexton s idor.
skillingtrycken börjatie producc.:ras i Sverige vid 1500- tale ts siiJl och gavs ut i allt större omt:mning iinda fram till
19:20-talet. Dc viso r som vi kanske friiamt förknippa r med skillingtrycken iir 1 800-talet~ långa. ~.: ntimentala kiirlehvisor. men det var ock~å vanligt mc.:d '' i~or om aktuella händelser. Skillingtrycken fungerade därmed 'om nyhet-spridare. Dc sålde~ i snusbodar. på marknader och av kring"andrande försäljare som ofta ocks~a kunde.: liira ut mc.:lodi~r
till texterna.
Många av våra folkliga visor uppehåller sig vid friaren' ekonomiska status och hemgiften~ ~torlek. Ekonomi'k eftertänksamhet och fOrsiktighet giillde inte minst niir man skulle välja äkte nskapspartner. Synen p.i iiktcal\kapet riird.: sig
först och frä mst om en ekonomisk tran~aktion. l många av kärleksvisorna klagar man över hur den per~o nliga biijcb.:n
ingenting IM betyda jämfört med ekonomiska realiteter. Denna visa är uppbyggd som en dialog mc.:llan två hriitlcr:

- Lår ko:sra md der kosta 1'i!l,
men /ik1'iil .1-kall jag .fi'ia till
en jlicka som lir grann.
7)· skönheten /Jelwgar mig.
jag älskar den ri/11 innerlig .
den .w år mig också an.
Kom, dti1j{ir, sköna }lida du ,
till mig nu. till mig 1111,
di x l'i/1 jag j tw ii/ska.

- Niirfalligdomen trycka dig
och banwhopen likar sig
och skriker i mr rnl .
1·em söker du då hjälp 111111' :'
När du a1· armod lir ett sla1·
och blir sen ganmw/, grå .
tro l'isst skönheten sl'iker d(s.:.
1·isserligen, l'isser/igelt :
sådaiii du just älskw:

- Frill ii/skar du den di;.: är lik.
men j ag ii/skar den som är rik
och har swn kapiwl.
Ty har jag pengar. har jag jn)jd.
då len: r jag håd' glad och niJjd.
se del/a .'/r mil/ mi.
Kom. diirfiir. rika flicka du.
till mig 1111, till mig 1111.
dig l'ill jag jusr ii/ska.

- Har jag dti intet mem har
fiir all min möda och !lt'.wiir.
har jag en trogen 1'1/n
som w i nötlen trt)sWr mig
och wi sorgen ger g/all /il:
Hon iir ju alltid den
som med sin uppsyn glade·r mig.
1·isser/ig. 1·i~.ll'rlig .
sådaiii Jag just ii/skat:

- Men ack! J1u/.fi1r en usel jh!jd.
/mr kan dig pengar gäm nöjd!
Du 1·is.1·t olycklig iir!
Du pillgas 111111' k1·inno/ag.
som plågar dig /)(id · na/1 och dag .
det glir dig s/Ort beSI'iil:
Men tliiremm har jag stor ro
111i mirr bo. 111i mirr /)().
sådant jag j u.\'/ ii/skar.

- Så 1·ida tl.\t:tlen fii(ier pti.
så har du ditt. kan jag .fiirstå:
du seger l'unnit hw:
För dig har himlen allt ospa rt.
m en mina pengar trrtcr .man:
sen har jag trollet krw:
La dätför 111~jd m ed tycket dirr!
Rådet m iii. rådet m iii :
jag ii/ska 1·ill detswnmo .

Litteratur

Dm som gijier sig m· kärlek
/rar lustiga näuer oclr runga dagar.

Lannby. ~l & Schocrncr. K: SktiuJ..Ititoch ,,killiugtn·ck
-kring tleu folkligamusikaliteumsfmmt!mgaut!r. Stoc'kholrn 1990.

Go labiC\\Ski

Jo nsson. BR & Zeuerholm. F: Eu .\ lam och ( 'Il rihdalt'l: Ompeugar
och Jl<'llgars bruk speglade i l'iSciiiJ form. S10ckholm 1971.
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Brunnspolletter från Stockholms slott
"Ti llåtelsen au taga vaue n i
slottsbrunnen. som ligger inom
slouet. åt obelisken ti ll. gafs
mycket sparsamt. Eu tillståndskon, infauadt i glas och ram.
hängde på kopp:trflaskan och
skulle vid anfordran uppvisas
för vakthafvande slol!sknekt d ler postande soldat:·
(Olof Arvid Stridsberg). En
gammal stockholmares håg·
komster. Från stad och skola.
Stockholm 1895. sid 23.
Epitetet "staden på val!net" inncbiir
inte all Stockholms invånan: ens i
äldre tider alltid kunnat nyl!ja alla
brunnar som en bekväm och nalllrlig
källa för det dagliga behovet av dricks':
vallen. l Stoc kholm fa nns en rad enskilda brunnar som e ndast el! fåtal
fick ulllyl!ja. Samtidigt fan ns det en
rad allmänna brunnar diir vaucnhiimtningen var fri och utan någon avgift.
Om man hålle r sig till Gamla swn
fanns diir följande allmänna brunnar
vid millen av 1800- talet:
Tyska Brunn
Brunnen vid Österlånggatan och
Brunnsgränd
Brunnen på Stonorget
Brunnen vid Rådhuset
Brunnen på B~ggensgatan
Brunnen vid Overståthållare huset
Brunnen vid Helgeandsholmen
Brunnen vid Kornham n
Brunnen vid Nya Cell flinge lset
Utom dessa brunnar som underhölls
av staden fanns det andra som bekostades av ol ika institutioner och verk.
som t ex Gamla Bankobrunnen bakom
Gamla Bankohus.:l vid infarten till
yl!re Borggården: Brunnen vid Jiirntorget som ägdes av Rikets Stiinders
Bank (banken hade bekostat brunnsgr'dvningen 1828): inom Kungl Slol!et
fanns det på millen av stora Bo rggården en brunn som skulle användas i
händelse av brand och i södra Sl<ll!~
l!ången. invid det kungliga kö ket.
ta n.;s brunnar med sina pu~rpar. Vid
dessa sistnämnda brunnar tillät!. ävc.:n
vissa andra au hämta vanen. Brunnarna . som numera är igenfyllda. liimnade både rikligt och gott valle n. Resterna av dem kan iinnu idag beskådas
i Slollsmuseet. Pumparn~m1a ovan
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t:nlv linm bevarade i ~iidra delen av
~ lnl!et under Slol!skapcllet. Brunnarna anviindes av hovet och slollsköket
fram till 1873 då den första kommunala vallenledn ingen drogs in i slol!et.
Det skulle dock dröja många år innan
den övriga befolkningen i Gamla stan
hade ~amm a fö rmår1. DärfOr fortsalle
man al! pumpa vallen i slollets sydvästra del. Dc som hade tillstånd au
hiimta vallen var. då som tidigare.
friimst dc som bodde på slol!et och
dc som bodde i Gamla stan och samtidigt arbetade på slouet (farfarsmor
till artikelfö rfallaren hörde till de ~e 
nare).
Enligt reglerna skulle man alllid ha
med sig tillståndspolleuen vid vallenhämtningen pa slouet. Det ansågs
också sO ill Cll privilegium all fa nyl!ja
slouets allmiint ansedda goda vallen.
Pollel!en var kopp lad till iigaren genom ett påskrive t namn på va rje tillstånd . D..:t varcmelle rtid möjligt även
!Or tillståndsinnehavarens familj och
tjiinstefolk al! hiimta vallen. men tillst{rndspollellen sku lle alltid vara med.

*

Endast el! fåtnl tillst;indspollel!er
finns bevarade idag. Här nedan presenteras cll par av dessa:
l. Pappcrspollell med fö ljande tryck-

ta text:
Ti 1/ståm/s- Poli<'t
(/f / ltä/11/{1 1\'(1/1('1/

Kon[:!. S/orrers Brunnw:
C. Hom.

11r

Överst på pollel!cn står det handskrivet: N. 262 Fär år 1846 och under det
tryckta namnet C. Horn finn s namnteckningen C. A. v M uniher (?) .Nede rst finns innehavarens namn: H:
Gross/t : Bergman Olson.
P.Jpperspolleuen. sommäter 90 x 70
mm. iir infal!ad i en stcnmrn . Den ingick i den berömda Akrellska Stockholmianasamlingen som hopbringats
av majoren Carl Ak re ll (död 1912).
Vem var C. Ho rn? Greve Claes
Christer Horn af Å minne (1789 1847) hade vari\ officer vid Närkes
regemente och deltagit i 1808- 1809
års krig sann i krigen i Tyskland och
No rge 1813 och 1814. Han blev stålhållare pli Stockholms slol! 1841 och
fonsalle all inneha denna tjänst till
n;agra m<'l nadcr f(ire sin död 1847.

2. Papperspollel! med fOijande tryckta text:
N!! 27. (s iffrorna handskrivna)
TILLSTÅNDS-POLLET
a 11 hiim ra

1'/llle11

Kong/. Slouets Brwmw:
H. SCH07ZERCRAN7Z.
Nederst finns namnet på innehavaren:
Mamsell Lycka.
Texten iir tryckt på gult papper och
polleuen är insall i fodral av bleckplåt. vilket förvaras i en väska av
sämskskinn. Papperspollcucn mäte r
99 x 72 mm. Den ägs av Nordiska
museet och har invemarienummer
13 950 a - b.
Vem var H. Schutzcrcrantz? Johan
Herman Schlitzercrantz (1796 - 1860)
var ståthållare på Stockholms s loll
och Clacs Horns efterträdare. Han
hade tidigare varit officer. men på
grund av ohälsa hade han fän tjiinst
vid slottet. Schlitzercramz. som var
ogift, testamemerade till Nationalmuseum (som då fortlarande fanns kvar
på s lo11e1) en täml igen swr vapenoch konstsamling.
Gemensamt för Horn och Schiitzercrantz var all de båda var adelsmän , officerare och att båda sedan en
längre tid varit sjukliga och imc längre klarade av tjänstgöring vid ell regemente.
Vem mamsell Lycka var är svårare
au vela. Troligen hörde hon till det
lägre tjänstefolket på slollet.

11r

*

Brunnspollcllerna från s lollet hör
till den stora mängden av olika tillståndsbevis som 1800-ta\ets svenskar
tvingades al! dras med. l det dagliga
li vet måste man ständigt bevisa all
man hade räl! att utföra vissa handlingar - från valtenhämtning till resa
inom landet varvid el! inrikes pass
e rfordrades. Deua var innan man
kunde uppvisa legitimation med fotol"' .
grafi och personn ummer.
fan

Y/Se 1III

Penningen gör
fa uig och rik.
men döden gör
var man lik.
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.att t)äntta tuatttn

ur 1\ongl. Slottels Brnnn:n·.
. ·.

.

(1.H~ ·.

w~ -·

;?~ ~i;iR?an t?h'~'

l. Ttllsråndspol/eu for muenhiimmiaf! 1·id slt•uer i Srocklwlm 1846. Skala l: l. Repmfnro.

2. Ttll.miadspollt•ll fdm 1850·mler. Någnr fiirminskad. Foro: Nordiska
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FRAN LÄSEKRETSEN

George Stephens: en
ivrig mentsamler
l tre af de sencrc numrc' har Gunnar
Sundberg og Jorgcn Somod bragt manQe
interessa~ne-detait-oplysningcr 0~1 sarniere n George Stcphcns. Fra mit Samle r-Karthotek bn yderligere bidr3ge~ med lidt info rmation.
Det er beke ndt at George Stephen> var
e n ivrig bogsan1ler. K F Plcsne r skriver i
sin bog 'Danske bog.amlere· (Kbh 1957)
fHige nde:
Fodt samler m r derimod den t('l't'IJJ_I.,.Iige
englmuler (leorge Stephen:; (/3.12.181309.08./895). fo/kemind<'fim.,;l'r og nowlog. 1851-93 lekwr med profl:ssors titel
1·ed Kebenlwms 1mil"ersitl'l. Han .mm/ed,•
på alt : fl'ima:rker. oldsager og ikke miniist
boge1: Kmalof(et m-er drn eflerladtt• .mmling på hem·ed 3000 IWml'<' git·e r kun <'l
smgr indtnk aflransflmrasriske a•me ril m
sanke i /rus: swrsredeltn af ham bibliotek
biet· bemrer på lrcrregårde11 Husab1· i Små lalld. som lra11s son ejede: el storrudmlg af
/rans danske f7.1wb/ade kom til Unirasitetsbibliot<'kt'r i Kobenlrom. me11s om/n•
dele aflums samlinger skfl'nked,•s til Stocklrolm og Vätj6. Dl'll<:fierladte samling kim
beregnes som er ofrijon bibliofilr pra•gt·r
brugsbibliorek - sprog1idenskab. orkteologi. 1111111ismarik. middelalderdigming
med rillwrende liuerawrhiswrie: men dm
u InTe samling af danske ..\Te/tsk e og r_nke
folkehoger og skilling.niser. må dog skyldes ren samlerlidf!llskab. Sjtellmulske Ltn·.
både Gor.fred af Ghemen 1505 og Mad.\
Vingård 1576. suppleres .m111k1 af ro gamle
/ot·htimiskrifier fra 1552 og 1582: En dansk
Dom Bog . 292 danske Dommt• 1-124-1606.
er smukt. gammelrmanuskripr i folio med
rode initialer. der har rillun·r umlmph. Er
ukompler exemplar trj den sja'ldne Gusrm·
Vasa-Bibel. 15-11. har som baggrund LurIlers on?rsmrelse af Dm O/de Teswmem
Diidesch. Wiuenberg 1528. og Die Propllt'ten alle Dadesch. Magdeburg 1532. Og J
Hwricius, lmperawrum libellus. Argentorati 1525. med UIH' Umes lilskrifi er heller
ikke al foragre. Mall har indtr:-* aj. nr boger allignel dengang kom i tieres lurnder.
som fonjenre dt•m.

Vi bcm:erker her fremha,vd,en af. at
Stephens· privatbibliotek indeholder et numismatisk afsnit.
På en anonym auktion afholdt i Kobcnha,·n d 12. februar 1895 hos Chr Hee·s
Eftcrf2 indleverede bo!!handlere n O!!
momsamlcrcn H H J Lyngc (1822- 1897)
en stor samling boger. Disse stammede fra
George Stephens· privatbibliotek. Her var
numi smatiske bo!!er i et antaL der lan!!l
o,·ersteg. h,·ad den ordimere muntsamlcr
anskaffer sig. Interessant er det at se.
blandt indholdct findes boger beskrivende
emner som engelske )J<>Ieu.:r og momcr~
opfindcbe. brug. udfonnni ng og propor-
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Fmo: Kungl Bibliotekel. Georgt• Su•pluns 1868.

tioner. La-g ma:rke til at Stephcn~· afh;endcr sit bibliotek farinden sin dod!
l et brev til si n >On daterct 26. april 1873
;;k rev George Stephens: 'The body of the
artstamp i~ from Paris. the topand bollom
border of the (the = = =)j, from Berlin:
the perforation is frnm Lom/on·. hvon:l
Gurutar Sundberg kommcmerer: 'F ö är
inte lätt an forstå vad som egentligen menas med påverkan från Paris. Berlin och
Londo n·. Hvad Stephens her udnyuer i
fremstillingsprate>sen er sine kombinerede erfaringer som mtmismmikcr og filarelist vedr de si kkcrhcds-tekniske og praktiske aspekter i rl!lation til udformningcn
af penge>urrogater. Fremstillingen kunnc
ikke Iinde sted i et land på Sveriges tekni,ke stade. hvorfor de enkche del-elementer
m~ne udfores i Frnnkrig. England og Tyskland. som rå•lede over tidens ckspenise.
Hvad angår de fysiske monter cjedc
Stephens jo sclvklart også den slags sagcr.
Der kan reti:reres til. at Stephcns ved pri·
vathandel 29. august 1879 fra den afdode
Ludvig Lessnes bo indkober gra:skc solvmonter. På auktionen over chefen for Den
kgl Mont- og Medaillesamling. Christian
Jiir2ensen Thom,en·s middelalderrnonter-1
udfi,rer mu,cunhinspcctcur C F Herb~t

kommbsinn~indkobcnc

til George Stcphcns' >amling.
En av Stephcns· samtidige. gcncra lkon'"1 Carl Claudius. sk rev i sin lille crind rings-artikd ·om saml.:re. Af en >amlcr'
(NFM 192 1) bia denne fortrelling :

·srw mr der. w jeg blet·fl,rlon•rmed ,,,.,
kent/re Sam/er. Boglumdlt•r L_m ge.\ Daut•t:
Lynge mr mr.\1<'11 t'll Samler trf Samlinge1:
Hons Hjertelwm mr n •/ uak Numismarikk,•n. mt•n Jamden lwwlt• han en Ho/bergSamling. en Samling rrf hi.n oriske og satiriske Blm/e. Materier. Tegn inger. Rlllferinger. en stor dansk Seddelsamling o.n: Han
lum!t· derflJr /et Adgang ril al ·'In'ile ud··
wd en mulen <rf sine Sam/inger. n aar hon
mr trtl'l i Ojnene og lijunen af den an srra:ngendt• Nwni.mwrik.
flos dt•nnc e/sha'rdige og rjensn·illigl'
Mmuf med den forb/offende HuktJilime/se
kom da 1/umge. ja. hanr Boglade mr om
Eftermiddagen Mtlllcsted for l 'll hel Skare
rr.fVidenskabsmmul. Kunstelskt•re og Samlen·. som her diskwaede Dagens Sporgsnuwl. 8/andr de daglige Ga'sru mr Pmf
Gt•org Stephl'lls, ofjeg erindrer stulig et tr.f
hans Besog.
t lmagt'iig han/t• Lyng<' spurgr den gmni<•
Runolog ril Rmu/.( om nog/e Runa paa ,.,
SKT 911 O · 92

Mom . rfti Srephens haHie rrukker sig rilba·
ge ril er rilswdende "lurelse for ufm:wl'rrer
ar gmnsk<' lndskriflen. Da han b!l!l' la!nge
derinde. gik L.mge itul rillwm og lukkede
Doren paaftt!derule hunigr efter sig, dog
ikke hunigere. end w 1·i fik Ttd ril w st· en
ln'idkltudr S/.:ikkelse sraa deritu/e ogpegre
med Armme i Luften . Der mr Srephens,
som hm~fe ra/J/ denlille Moll/, 011 som der·
for sysremarisk ha Hle affim sig ln·err K/ted·
ningssrykke. ril han t·ar naaerril Skjorren i
Haa/Jer om. ar Molllen mr g/eder ned i
hans klwder: men al Leden mr forgll!ves,
011 Srephe11S gik urmsrelig. Saa om Nauen
1·ed 4- Tidc11 blev S1·ige1fader ringer op. og
den gamle Proji•ssor srod udenfi)r og m·er·
rakre ham med er Vicroria den gamle Mmtr,
som lum havde fimder i sin Seng. Den hm~
de nok .fon·i/der sig i hans Sokker:
E/lers I'IUV der ikke almindeligr. ar en
Samler fik !01· ril m sidde a/ene m·er en
Skujfe Moll/er: rhi ve/\·aralle Rumfyldre.
ma der kunde ses. naar da manglede noger. men der mr dog c11 eller tmden af de
gamle passionerede Samlere, som ler kwt·
de konune ril ar forbyue sir eger og daarligere Eksemp/ar 1•ed Sammenligningen:
men der vidsre man jo og rog sine For·
holdsregler:

Hans samling af engel sk~ monter va r af
en sådan betydning. at storsamleren L E
Bruun (1852-1923) kobte den i sin helhed
i 1898 fo r kr 1.100,· I!C nnem boghandler
HJ V Lynge (1862- 1945).
'
Endclig deltog han - hvilkct Gunnar
Sundberg i en note bermerkcr - som den
ene af dc 13 numismatiske pcrsonlighcdcr.
der den 27. november 1885 enedes om ;U
stifte 'Montsamlerforeningen i Kjoben·
hav n·. Foreningen lever idag vide re under
navnet Dansk Numismatisk Forenin!!.
Jo. George Stephens var en iv rig ;10nt·
sarnler. ..
Morren Esk<? Morrensen

Noter
' Gunnar Sundberg: Mjölk· och ostpolletter på Huseby !lir JOO år sedan. pp
232-234 i SNT nr 9-10. december 1991.
J0rgcn Somod : Husebypolcttcr & Gcor·
ge Stephcns. p 20 i SNT nr l. februari
1992.
Gunnar Sundberg: Var George Stephens
myntsamlare? p 132 i SNT nr 4- 5. m:u
1992.

1

Forregne/se Ol'l'l' en .fimrin/ig. l'e/l'edli·
gelw/dr Bogsamlin/i omjiwende Spmg·
l'idcltskab. Runologi. dansk. is/mu/sk.
norsk. s1·ensk. rysk, gorisk, engelsk. till·
ge/sal.:sisk . fi'Cmsk . tmerlwulsk c){t. Lirl'mlllr og Liremrurhisrorie. m•rlig Mid·
delalderdigrning og Diall'kr-Lirerawr.
Foll.:erro. Folkedigrning. Sa•da og Ski~ 
ke. Foll.:l'imga. Mywlogi, Arkceologi.
Numismmik, Sagaliremrur. 1/iswrie. To ·
pogmji. Kirl.:ehismrie. Ieologi. Rnmis·
rorie. Kw1sr og Kunsr!tiswrie swrlig kir·
kl'iig og middelalderlig 111111 som bonsil.'!·
ges n·d Aukrion i Nils Juelsgade 6. lsre
Sal. 7/r.wlagen cle1t /2/e 1-i•bnwr 1895. Kl
JO F<mniddag og Kl 5 Eftermiddag samr
Ji•lgende Dage mod Bewling rit llukrionsholder Chr Hee:;· Ejierf boende paa
llukrionssreder. Kobcnhavn 1895.

·' 171l' buyers ar r!te llltCliOit of C J 77wm·
sen 's medi<•t·a/ coins Seprembt•r 22 1876.

Copenhagen 1979.
C F Brickas Dam k Bioglz(/isk Leksikon
XVI bind. Kj~Jbenhavn 1902. omtaler s
409-412 bla George Stephcns' indsatscr
på ii.)Jkemindc· og runc· forskningens områder.

==============~==============
Något om Mynttorget
under Gustav Ill:s tid
Kungl. Myntet vid MynHorget var
från början ingen märkvärdig byggnad. Gustav IIl var inte nöjd med dess
slätstrukna vartlagsfasad ut mot torgplatsen. Den stod lika illa till stoHets
barockpalats som till Rosenadlerska
husets smäckra joniska pilastrar.
Gamle överintendenten baron Carl
Fredrik Adelcrantz fick uppdraget att
bättra på saken. Första förslaget av år
1783 gick ännu i den gamla smakens
stil. Det dög inte. Så tillkom två nya
ritningar. båda helt klassicistiska. Huset fick en mäktig dorisk tempelgavel,
så braskande och imponerande som
någon envåldshärskare gärna kunde
önska sig. För att verket skulle bli ab·
sol ut grekiskt måste Adelcrantz ta den
klass iska smakens store pionjärarki·
tekt OlofTempelman till hjälp. Detta
"svenska Pantheon'' uppfördes åren
1785-90.
Vid Mynttorget vardet ett rörligt liv
under Gustav UJ: s tid . J närheten låg
krogen Wismar i Kolmätaregränd,
Thermopolium Boreale i Myntgränd
och Ormens mitl emot Bondeska palatset. På 1780-talet finner man här en
mängd småborgare bosatta: guldsmeder, hökare, urmakare, skinnare, graSNT 9i!O · 92

vörer och pergamcntsmakare. Där
fanns i den omedelbara närheten försäljningsbodar för Casimirsborgs
glasbruk och Vedevågs järnbruk, förutom Josef Mazzas nipperbod och
fabrikören lsoz· magasin. l själva Ro·
senadlerska huset fanns ett ''Temple
du Gout". en modehandel för " fruntimmersgrannlåt och hufvudbonader' ' som inrättats av den fransyska
mademoiselle Barbara Paul i. Vid
Myntgatan hade Kongl. Lifmedicus
Georgii sitt Hovapotek Kronan, och
bredvid honom bodde Stockholms
populäraste läkare assessor Schul·
zenheim.
Rosenadlerska palatset kom till på
1700-talet. när kanslirådets son presidenten Carl Albrecht Rosenadler ärvde lastigheten och slog samman de
båda grannhusen till ett helt nytt. På
denna plats fanns tidigare en fastighet
som omkring 1700 kallades " Huset
Penningen . Detta pga att en de l av
det 1683 uppläts åt medaljgravören
Antonius Meybusch och denne som
skylt och bomärke satte en stor ''pen·
ning" e ller medalj på fasaden. År
1690 hamnade det i guldsmeden Do·
nat Feits ägo. Grannhuset. det utmed
Mymtorget, ägtles 1700 av professor
Johan Schwede, vars dotter 1714 gifte
sig med kanslirådet Johan Rosenad ler.

Det kan slutligen även noteras att
den redan nämnde Carl Albrecht Rosenadler var en av sin tids största
myntsamlare. Hans mynt· och me daljsamling donerades 1797- 98 till
myntkabinettet hörande till Uppsala
uni versitet. Samlingen förtecknades
av pretekten Eric Götlin .
/W

Beslagtagna
skyttemedaljer
På grund av forordningen om oriktig
ursprungsbeteckning bcslagwg tullen
år 1911 ett parti medaljer försedda
med svenska riksvapnet samt Oskar
Il:s bröstbild med inskriptionen OS·
CAR Il. KONUNG AF SVERIGE.
Medaljerna. som troligen var tillve rkade i Tyskland, var avsedda att
utgöra sky tt~pris i Gröna Lunds tivoli
i Stockholm. Tillverkarna var tydligen okunniga om att ett tronskifte ägt
rum.
/W
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Till minnet av tre
ordensforskare
Dr Klietnwn11
/] dt•c 1910 - f.J n~1 /990

Dr phil K~tn·Gt't'lwnl 1\/irmuum. B~rlin
tVa:.t· ). had~ praglat begreppet '\·eten·
:.kaplig nrd~n,kun;-kap" och han pcr,onili·
e radc iive n det-amma. li an var ingenjör>·
och officcr,~on fr;\n Jiitcrboc söder om
Berlin och hade efter gymnasi;swdicr i Er·
fun och l.lcrlin f;iu sin akademilika utbild·
ninc vid Friedrich· \\'ilht!lm,. Uni'c~itiit
Cnu~-arand(.' Hurnboldt - Uni'"~itäl) i ,j,,.
nämnda ;.tad. ' o m han förbk' trogen. Sin
museibana inledde han >Om \Ctcnskaplig
hjälpa,,i, tem 'td Pergamon-museet 1936
och T~ghu,cl 1937. varefler h:m 1938-.'9
'ar as;i; tenl 'id ~brki,chc. ~luscurn. Re·
dan under !..rigel medarbetade han i Zl.'il·
~chrifi fiir 1/rcrc.!Åtmdt• och inallö ,kulle
han komma au ;.l.. riva ö,·cr (.'llu,cn artiklar
och upp,at>cr i ordens·. militär-. d r~kt·
och uniform~historhka iimncn. ''arjiimtc
han bl a 'ar fackrådgi\~tre fOr in· och ut·
lämhk:t filmer.
~
All!>edan krig,,lutct uppb~ggde han det
under han, lcdnin~ ,(jendc on.lcn;.in,titu·
tets samlinear och~arki'. 'ilkct bet r doku ·
mentatian ~rörande ordens· och dekora·
lionsväsendet i ,3\'äl Europa .om de utom·
europei_,ka landc:rna tord.: ;.akn:l imt:rna·
tioncllt motSt\ckc. Basen \'Jr dct år 1951
cenom honor;, !!nmdadc "lmern:uionalc
Gesellschaft fii~ "isscnschaftliche Or·
denskundc c.V.". \':tri han formellt var sek·
reterarc. och därjämte var han direktör för
det 1962 uppriittade " Institut fUr wis~en·
schaftliche Ordenskunde" (Orden Journal. Nr 2. Mai 1975. s 1+-15). Genom
hustruns för.:tag. "Die Ordens-Samm·
lun2". kunde utgi\-as dels dessa institutio·
ne~ ~kriftserici" Archi•· ftir Ordenskwule.
1-12. (1951 - 57). och Ordenskunde. 1-18
(1958-76). med dokumentation resp ~re
cialstudicr till stor del av dr Kl ietmann
själv. del) serien Die Dewsche 11!-hrmaclu
1934 bis 1945 (med uniformer. fanor OS\').
häfte 1-50 (ca 1960-6-l). och dels dc brett
uppk1gda Onlens-uxikon. 1-3 (1957. 59.
64). och Dew scht• t1us:eiclumgen. l (bild·
band. fyra upplagor 1957. 64 . 71 och 73) .
2 (Deutschcs Rc ich 1871 - 1945. 1971) och
3 (A nh;~lt , 1972). tyvär r ofu llbordade.
ävensom mo nografier såso m Pour le M<;rite und ff1pferkeitsmrdaille (1966) och Plwlerislik l : Rumänien (1975). Av ett annat
slag var Die llfljJen -SS - cine Dnkwne/1/a·
lion (O)n:tbruck 1965). Hans sbta arbete
blev Suuulich -:i•·i/e Au.t:eiduumgen: 11'<-i·
marer Republik und Driues Reirh (Stutt·
g;lfl 1990).
Han v;~r iivcn ordfårande i Gesellschaft
flir Hi storischc Waffcn· und Kostumkunde
och en uppskatt<~d flircd ragshållare. bl a
vid dc internationella hera ldikkongresserna i Wien. Miinc hen och London (1970. 74
och 76). >0111 upp i hiig å lder llitigt rc,te
över hela jordklotet. Redan 19/)1 hl~v han
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[)r Klirtmam1
Sclu/..ola . ll'irn JIII: P 393123. /CJ70.

heder-ledamot :1' Order, and Mcdal' StiCI·
ctv ni Amcrka och 1980 a' Bund Dcut·
\I..Jtcr Ordcn"ammler c.V.. i ''l r' bi triidan ·
dc r:ld ('lkir:u") h;m inträudc kort tid efter
'tiftandct 1975 och •11111 tilldelad e hnnmn
guldmedaljen 1979 och fOnjiin,tkor,c:t i
\lhcr 198-1. rncn ii\en till har!\ iir:1 ":dan
198~ utdelar cu "Dr. Klictmann -Jugcnd·
Pre""· Han ble' RT)'kRFO 1986. ' ' lr Fel·
lo\\ ofthcCompan} of~ l ilim~ ll i,tonan,
(USA). erhöll 196-1 Premill Ca,tancd:t (\Il·
\Crpi:Jkeu ) :l\ ln)tituto lntcrn:u:lllnal dc
Gcnealo)pa ) Heraldtca i Madrid. 198-1
dan~b Ordcn,hi\tori>k Sebkab~ heder-·
tecken i ,il\er. 1986 ordc:n,tid,krift~n
INFO:' bron,uggl:1o:.v.
Han 'kapade: :.ig en unik >tii llning diiri ·
ge nvm, au han gjorde en banbrytande in·
,at' inom dc nn:1 kulturhi,torisk;~ hjiilpw·
ten,k:tp till gagn ii\•cn för fr:untida fur.k ·
ni ng . Det vore blou :111 hoppa,. :m pluncr·
na p:l :lit ,amman h:llla ham \tnr.t arkiv i en
offentlig ~:unling kunna gcnomfiir:h.

Poul Ohm Hiero11ymusse11
]8 juni 1908 - 21 npril 1991

Ordcn:.hantlhandlaren c:llld thcol Poul
Olu11 1/it•nmymuS.\1'11, Frcdcrik:.bcrg . och
hans firn1:1 nere vid Nyhavn - ett av dc 11\
spcc iulflirctagen i denna bransch i viiriden
i dag - voro cu begrepp. iivcn fiir rn:\nga
:.vcn>ka kunr.Jcr. Ett beg repp blev iivcn
han> handbok Europn·iskt• onln ~r i fim·•·r:
:.:hnm e n prakti,kt anviindbar handbok iir
den alltjiirnt <>iivertf.i ffud genom sin klum
di'tlO,ition och koncisa information.
P. O. Hicron)' lllliS)en fiiddc:. i Ordrup
1908. 'on till sedennem on.len~bandhand ·
!aren Jcn> Kri>tcmcn Hicmnymu.~cn tiCh
SophicOhm. Eftcr;.tudcntcxamen vid Frc·
derida Gymna:.ium 1927 blev han cand
theol vid Kiipcnhanm> univcr>itct 1935.
1ncn prii~tvi~dcs aldrig. Aren 1935- 3'.1 var
han cx pcd it ion~>ekrctcrarc i dc tyska rik'·
ba nornib turisthyr:\ i Kiipcnh:unn . men in·
triidde >btniimnda ;\r i liuniljcfirrnan M W
Murch & Snn\ Eftf vid Peder Skr:un,g:1de

i Ki>pcnhanlll. Denna lli.IO grundad<' :.pe·
dalalll•r liir llac!!ur odt ordcn>band med
egen tilhcrkning'a, miniatyrc:r h:ttk 19:11
'"crtagit' av fadern efter att till 1924 ha \':t·
rit 1 grundarfamiljcn' ägo. Dc:nnc avlc:d
dock 1938. v;tn•id änkan lon,attc !innan.
PO llicmn) mu"cn blev prokuri>t diiri
1'.145. dcliigarc 1963 och eller modern'
fr:intlillc 1965 en;,;un innch:1varc. Av hiilso·
,bl iivcrliit han vid {ln,,kificl 1989-90 tir·
1nan helt till ~oncn Peter: denne hade l.hll'k
lhrt riike1hk:1pe rna ~eda n lirman !!Hu år ti·
digare ombi ldat~ till "anpart,,cbkah"
(ApS}. Firman. som avveckl ade ll.tf:ghan·
del n med 1971 :ir. utgång. \ar ' edan ll\85
le\l:r.tntik till det dan,ka unlcn,l..apitlct.
men fimncdladc ä'cn ordcn,band till bi a
tic t '' en,ka. fOr aH fem dag•.r forc :.cmor·
chcf~n' dod hli,·.t kungl (dan,!.. ) hm le\ e·
r.mtn r.
)lied ,jn gedigna akadcrni,~a utbildning
1hutlen \ar P O Hieronvmu"en icl..c bloH
afl1tr-man utan han uppmuntr.tdc :t\Cn in·
trc"ct filr den spännande nbch i kulturhi,.
turicn. ,umurdnar och medaljer ,kapat ge·
nuntllrhundr.tdcn. H:m kombincr:tdc 'ålcdc' pr:tkti:.kt arbete med !:inga och llitiga
li.tr-l..ning:lr. resulterande i tilhkrift\artik·
tar (ICh upp~t;.er: bia nlt:darbctadc han
1955 med kapitlet "Orden~ r og mcd:tiller"
tlt•g l'r 5amla. l ( Politikens h:\ndboger nr
90). Han' "magnu~ opu>" blc' den 1966
it,cnlcdc' i Politiken; handboks.cric utgivna. redan nämnda ordcn:.handbok. \11111 i
1nalle> nära 50.000 e.~emplar ä\ en utga'' i
Engl:md. Finland. Förenta Statema och
T}:.kland (se SNT 1/1987:4 och 711988: 171)
mednn den plancmde ,,·~n>k:l upplagan på
ett ,c m produktions>tadium inhiberades
llk~om en nederländsk. Han v:~ re n viilkiind
gc:.tall i internationella ordcnss:unlarkrct·
'ar och delade generöst med sig av .,itt ,m.
ra vetande. ej minst vid be'ok i butiken.
\-arifr:tn gärna medfOrdes något nytt band
,mn '\rnakprov". Ett intrcs~ant reportage
diuifrln inilöt i Berlingske 1itlende. \Ön·
dag'inumrcl 30110 1955. del l.:. 11 - 12 (jfr
Arclri•· fl/r Ortienskrmde. Nr -1. Augu'l
1952. ' 32. och Ordenshistorisk Selskabs
'litlnkrifi. nr 211980. ' 3-7). vid 125-:lrs·
juhilcct. Vån eget samarbete daterade sig
fr~ n 1962 och han delade min besvikelse
/Iver att " Hieronymusscn" aldrig utkom i
Sverige.
Efter ,vttr sjukdom dc sista åren snm·
manli>l l dödsbudet med fi n1 ndct :t\' Or·
dcnshi>torisk Selskabs 25 - år~jubileum i
Kiipcnhamn. Han tillhörde d~tta ~ii ll skaps
mclhtil'tare. erhöll dess hede rstecke n i
guld i juni 1988 (i samband med 80-år>·
dagen) och blev i december ~amma :\r hc·
dcrslcdamot - den hittilb andre - "for
hans :.torc arbejdc for ordens· og mcdalje·
'agen. nationalt og international!". !.lund
Dcut~chcr Orden!.:.anunlcr tilldelade holltllll sin flinjiinstmedalj i brons 1980 och
i guld 1989. men - miirkligt nog - erhöll
lwn aldrig någon officiell utmiirke lsc eller
orden fiir ;-in livsgärning. Den 2 maj i lir
utsåg Vibtr:l Sveriges heraldi~k:1 :.iillsknp
hunnnt till hedersledarnot "med hiin>yn
SNT 9110 · 92

Poul Ohm Hit•mii\'11111\.H'II
Fom Kai Meyl'r. 1/olu·. 1%7

till han~ li v~gtirni ng i phalcri,tikcn' tjtin'l
och produktion inom tlcua iimnc. fr'Jmst
den p;i !lera språk publiceratic hantlhnkcn
Eumpfl'iske mr/11t:r i fim•t•t·". e n inte ntion
som srtledcs ej nådde honom i livstidctt.
Hans efterliimnar mr familj odt Vtillltcr ett
tomrum. icke blott llir ' iii stora vetande.
utan även sin mii nskliga viinm:.

Erik T:son Uggla
17 febnwri 1906- J.l j1111i 1991
Namnet Ugsla forknipp:" mMtämla av""'
sa läsare med 1700-tahkamrnarhcrrcn
Carl Hildebr.md~~cm U~la (1725- 1805).
i 'iss mån betraktad så~om den wen~ka hc·
ratdikens fader. Hans biografi korn 1979
att skrivas a1· en ~entida frimik - ehuru eJ
ättling - och ho1•kollega. den nyligen
bongångne kammarherren Eril. T:jo/1
Uggla i Vänersborg (se lltrT J3/1981 : l-18:
jfr HerT3611977:260 fl).
Denne. i när.t 60 år huvudman fOr adliga
ätten nr 100 - Sl'erigc> numcri>kttalrika<.te adelssläkt - på >vcn;ka riddnrhu~ct
(hans farfars farf;tr hade vb;erl igen 1818
immatrikulerats på det tinlimdska. under
nr -1. men endast fi)r >ig och dc i Finland
kvarlevande sönerna - sålcdc' ej de n
rikssvenska huvudmannagrcncn). var in·
född lundensare och tildstc >On till den ti·
dig! bortgångne (Erik var d;\ cnd;t~t 17 lir)
personhistOrikern och matrikelutgivaren
Torsten Uggln. krigsdomare od1 auditör
(Erik skulle s~dermcr.t bliva den trt!djc
generationen i mtjd med denna bcl;lll·
ni ng). En morbroder vnr den kiinde ge nca·
logen och utgivaren nv St·enska wie/m III·
1arrm·/or. postkomrollören Gust<lf IZlgc n·
st1ema.
Med denna bakgrund kan det ~yna> n:•·
turligt. all Erik Uggla kom all göra en fiir·
nämlig insa~ inom likanade fnr~kning,.
områden. även om han~ vcrk,;unhct '"''r
mycket mångfascncrad. s~,um juri>t v.tr
han i m~nga år knuten till då1arandc Vii'·
terbygdens vanendomstoL Jäm,idc' d;ir·
med tillhörde han "Dc icke tjan>tgnr.mdc
SNT 9 11 0 • 92

llm•,tatcrna" (dii rmcd t()Nå, även parti·
d ll 1ill tjiin,tgt\ring inkallade bet:111nings·
h;l\·arc). \~lfi han imräll såsom kammarJunkare ('edan 1970 sker ingen ny ulniimmng ull denna htl\Chargc) 19-1-1 för all 1958
hcfurdr.l' ull kammarherre. Della var n:\·
gul ' 11111 1.11 pas,ade Uggla' k~ nnc och
1-an,Ja f\1 r ccremo nil'äsende och därmed
1\ircn:•dc lrJditioncr och kulturhistoria.
lian 1:1r en lev;mde upp>lag,bok med en
'agolil. 1\mnåga an delg iva omvärlden ur
egna n.:h gängna generationers (iil·en bl a
farfar-far haJe "arit kammarherre) erfan:nhctcr.
Det låg da när.J till hand>. au ä1en fo rmellt , å, om häruld ' id Kungl. :O.Iaj:t; Or·
dt!n (egentligen Seralimerorden J 1961 kn1 ·
la honnm till denna 1raditionsrika. själ~ 
,t;tndiga irhlitlllion. ,urn egemlig~n icke
lil lhi\r "are ;ig hnv eller stat,fOrl'allning:
t.lcnna an,tiillning upphörde med d;n
wcn,k:J "orden~ reformen" (den var ej alls
n:igon refhrm i vedertagen. positiv bcmärkc l ~c) from ;''~"'kiflct 1974-75. Han hade
meritera t 'ig såsom redaktör sedan 1958
mr Onll'lrskalencler. vi lken utkom med tre
ege ntliga utgåvor (NNUM 2!1959:34 och
II<'I'T 8/ 1963:373) nch av~ luwdes- under
en n~got rnis~vi sande titel - med De
Kungl St·en1ka Riddarordnarna 1974. d<!l
dinilbvarande svenska ordensväsendets
'\lutrcdo1•bning". l många år var han en
,Jag> ordenskonsull for både protokollet (i
UD) och riddarhusets eencalogiska al·del·
ning: det har omvinnats. an hans remiss·
yurnndcn. n:ir n~gon i t ex adelskalendern
fo r-ökle infora något "ogräs i ordenslloran". I'Orn nog så syrliga och vittnande om
en kriti sk iaknaeelseföm1å23. En ~mak ·
pi'O\• därpå gav han l:isarna-i sin enda bi·
drag i Hem/disk Trdsskrift. en s1·idande
kritik av "tinansdepancmentetS stora röda" (f/uT 27/ 1973:331 - 2) - men de
(o)anwariga politikerna hade ju redan be·
,täml sig. vilket de - eller. måhända snarare. deras efterfiiljare - numera lära åne·
r.t. Erik Uggla tick ej leva tillräcklietlän2e
~\r an hinna upplcl'a den omsvängning i itutydcrna. som lär d"äljas nåeonstans långt
inne i kanslihuset - tyvärr. ty erfarenhet;n
har giv il honom räu.
Redaktör för florkalender (sedan 1975)
med dess b;\da fciregångare (Placerings/is·
11111 och Ku11gl Hot'S((ltema) var han
1959-81.
Genom sintrivsamma säu var Erik Ugg·
la myckcl uppbure n inom sällskapslivet
och han förgyllde lillvaron - stundom åt·
IOijd av sin ch;mnerande maka Birgit, som
fOijdc sin Erik i döden efter fem dagar (e n
>1ircgcn epilog på makarna Ugglas äkten~kap) - vid dc internationella heraldik·
kongresserna i Stockholm 1960. Haag
1964 och Pari ~ 1966. Många saknade ham.
fnn~ana dellagande däri. n~cn den initiera·
dc förstod. an kongressernas "svans". dvs
l'i"a in, lag i dcs,;a. icke behagade honom.
H:m var hög frimurare och bl a 1966-81
ordförande i Brödraförenineen Andreascirkeln i Väncrsborg. Han biträdde gärna
'rna bröder i bygden med förslag till ridda·

F.ri~ T:l(lll

U!igla

f oto: , 1/l'fjt; Ugg/11 All.

/1)6()

revapen - dc 1!ltnadc 11111 en d tU P kan,Ja
ll\r vape nkornpnncr:rnd~ts krav. ,;\ an prnvi nsiallogc n' 'triing~ h~raldik.:r efter tkn
rctorbka fr:~gan "vari t ho; Ugg la'!" blott
hade an med
>ig naiUr tilbtyrb mr.tagel för vid;trchcl'nrdrnn till hi\gsta in, tan, ,
Johannile rorden i Svcrigc. varav han ,edan
1970 var rii n, riddan.: (riddare 194')). kan
tacka honom fiir "Svc n>k Johannitcrrnatri·
kel" i den 1970 ulgiv na 50-;ir->kriftcn.
Han hade iivc n i tryck beha ndlat 'in farfar>
morfar... lagmannen von Stahb. :tdclw:t·
pen (jfr rcc i l/erT 26/197'2. :283). ~lan donerade ;m 'tora. a" fadern p:'lborjatlc. cxilbn!>>amilng 1111 Krddarhu,ct.
Erik T:>on Uggla '".t ra hcder,lcdamot a1
bia Slaktförcningcn Ugg la (19751. Vii,tr.t
Sl'erige~ gcncalogi,l.:t li.l rening (1 id
35-!mjubileet 1981) och - "fr.mhl rncd
hänsyn ull han\ pcr.o nlmtori,ka arbeten
inom de hcr.tldi\ka och ordcn,hi,tori,l.:•
ämnena" - Va,tra S1erige' hcmldi,b
>ållskap (1 id 25· :\r.jubtleel 1985). Han
kunde bära f) rJ \\en,ka dekorationer 1 ,c.
ratimerbMdct r fOIJd p:\ brli\lcl lil.,orn trc
s1·en;ka riddaneckcn (motw) - nog ,å
sällsyma kombinationer. vilket m;tde ho·
nom. Bourguiba om hat-en an,:\1! han diire mot 1ar.1 en dålig e rstinning ((,; Leopold
(stntsbcsökcn om ka,tadcs). men med hHn·
syn till fdrt:idcrna~ g;unla anknytningar till
Finland uppsk:tlladc han myc kcl fintands
Lejons orden> konuncntliirstcckc n vid pre ·
sident Kekkoncns sista ~tnt,bc,iik i SIOck·
holrn 1975. "Jag ii r hell nöjd". hrukadc han
bcl~tet svara p~ frågan. om icke tjiin,tgii·
ring vid iinnu en stat~bc~iik kunde ynerli·
garc berika o rdcn~kollektioncn!
För mig har ett yttcrM frukthan. nära
33 -årigt samarbclct rncd hla olaliga tel e·
fon,amtal (de t ,ist" pit 85-Msdagcn i vi nt·
ras. då åldmndet dock forhkridit. ehuru
rösten l'ar klar) nu wgit ,) ut. Erik T :>on
Ugg la eftert:inmar minnet av en "gr.md seigncur" med pcr,onliga erfarenheter
från en brett kullurhi>turi,kl fltlt. >0111 i l'å·
ra dagar alllrncm fi>r-vmner tn i hi,toncn.
Vale. pr.tcclari"imc :unkc!
Lnf Pclltlumr
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RECENSIONER
Frands Hersc hend : Vikings foll uwin,::
(;resham 's la w. Särtrvck ur BAR lm~ rna ·
tion:1l Series 500: Apprnachc~ tn Swcdi'h
prchistory. A spcctrum of problem' and
perspectivc:; in cont.:mporary r~'~arch .
1989. 18 ' · ISUi'\ 08605-1641 l.
av ett rikt ,j ff~rm:nerial läg·
ger Herschend frJm ett fcHokning,re~ultat.
som är så fullt av di,tinkt fonnulcrJtk
konstaterJoden och tolknincar. att det inte
är rätt mot fOrlimaren :ttt plocka ut blott
några enstaka meningar. Herschend drar ju
in i resonemangen bl a Gutalagc n~ ekonomiska fOijdbe;.tiimmel~cr. tpq -bcriikningar
för fynden . tolkanclct av olika typer av
>bttfynd. mm och kothtatcrar: "Gr.:,.
ham·s law wa> in f(lr<·c on Viking Age Got land". Han> artikel biir diirfiir liisas av var
och en som ii r intre:.>erad av v:\ ra vikint!:tt ida myntfynd ur ekonombk ,ynvit;kd.
Helst >åge jag uppsatsen översall orh in·
förd i Svensk Numi;.matisk Tidskrif! (i något avkortat skick).
Låt mil! sluw med att citera dc ,i,ta meningarnai Hcrsdlend s artikel: ... . a 'tudy
of economic con~c ious ncs> based on th<.:
ability of man to judge the qual it i~> of
coins and paying mcans. l n the Viking Agc
pcrspcctivc suth studie~ hclp lo dcscrihc
the transtation from real weight to nom ina l
economy. and by doi ng this the i nv~>ti 
gations willtouch uptm the ~ocial ~tructur~
of the society and provide a betler grou nd
for understanding the meaning of the ' ou r·
ce material".
NU!-'
På

grund\~tl

T uukka Talvio: Roya l Cuin CahinN.
Stul'kholm. ~u·t IV. Anglo-Saxon coins.
ll aruld l a nd llarthacnut 1035 - 1042.
Sylloge of Cn in, nf 1he British lslcs 40.
Ox liml 1991. 199 s. inkl. 74 planscher.
Fr.'ul p~rimkn ca 973-1051 har Kun\!l.
l'vl)ntbhinctt~t ( K~IK ) i S1ockholm den
utan jiimtlircbe !>lör,ta 'amlinl!cn av ~n!!·
cbka mynt. Del ~anunanhiinger med dc
nt)<.:kct rika vikingatida sv.:n,ka fynden t ca
.11.500 ex \~lr:t\ mer än 98 5t tillhördenna
p~rind). medan f} ndcn fr:in England under
moh,arandc period ar mycket Et. Den engchk:! Syllogc·serien. som u1kom med sin
l'brsta \OI) m 1958. publicerar. på en i >lOrt
,~n enhetligt sätt. engelska mynt (framfor
al h från peri oden ca 675 - 1154) med
grundliiggande uppgifter l><llllt foton av alla
ex. l denna serie har KMK: ssamling pga
,jn '1orlck hinilb endast publicerats \':Id
g~llcr den anglo-normand iska perioden
(1066- 115.1) >0111 numi:o.mmisk1 motsvarar
'lulct "'' \'ikim:m iden (inom arkeologi och
hbtmi:t 'lutar ~ i k i ngatidcn annars ca~1050)
och diir ,ammanlagt endast ca 350 ex ingår
i svenska fynd. Samlingen :i r nu i si n helhet

Dietrich ;\lannsperger: 2000 Jahn:
.\liinzgeld im Krcis Tiibinge n • .\liinzfunde, M iinz prägun g und .\l iinz,·erkehr zw ischcn Alb und Schwarzw;sld.
Ausstellunesrcihe der Miin7..sammlune d~r
Uni,·ersitä~ Tiibineen. Rcihe B Wiirucm bcrg. Hen 3 48 s Rikt illustrerad. Tubingen
1991 ISB N 3-8030-15588.
Det är en fantasieggande cxpo,c. ~nm den na katalog ger med ,töd av e u ul\tiillning.,.
material.
Det är en finurlig! uppl:tgd katalog. >OIIl
i en mängd småstycken ut nyujar fynd och
andra begive nileler för all beskriva vad det
utslällda materialet ger besked om och
symboliserdr. Sverige kommer med pit cu
hörn med fynd av en Aug~burg·dukat och
en 1/28 gulden från Fiirth . Hbtoric n>
v ings lag förnimms på v:1rje sida - fr:in
Filip Il av Makedon icn via ronH.!rska "Ii·
mes". "rcgenbogcnschliisscl", Barharos·
>a-fyndet. klippingar från det bdiigrmlc
La ndau til l dags dato - och kataloge n ha r
därfö r sitt givna värde l:'tngt utanf'iir den
avsedda kretsen.
En så här planer:td katalog må,tc verksann bidraga till att inte blott främja h~m ·
bygdskänslan ut:tn iiven ell rik t m:itt av
kunskaper.
N uF

242

Fi~; 1- 4. Htn·utlr.\1>emo i Enxland wtder
paiot/1!11 / 035-/042.
·
/. liartluu·nul. }('11'1'1 Cm.u 1035-1037:
2. l-lam/d / , Jeu·1•1 C1~>ss /035- 1037;
.1. liarold l . F!t•ur-de-Lis 1037- 1040;
-1. 1/anlwnllll , ; l rlll-wui-Sct!plrc
10-10- /042.

(i nk l dc 'anuida irliintbka n\\·nto:n) tiinkt
att publkcras i sj u delar:
·
1. Före JEthelred Il
2. JEthelred Il

3. Cnut
4. Harold l & Harthacnut

ca 675-978

978-1016
1016-1035
1035-1042

5. Edward Bekännaren -

Harold Il
6 . Wilhelm Erövraren Stephen
7. Irländska

1042- 1066
1066- t 154
ca 995- 1100

Den av Tuukka T ah io nu publicerade
volymen är nummer 4 vch omfattar. förut ·
om övergå ngstypcr. dc tre huvudtyperna
Je\\ el C ros' (H:trthacnul samt Harold l ca
1035-1037). Fleur-dc·Li~ (Harold l <':l
1037- 10.10) sam! Arm· and -Sccplre
(Harthacnut 1040- 10-12). jig 1- -1. Nr 6
kom som nämnt> ovan redan ut 1969. Nr
5 (ca 1.200 ex) är umlcr arbete och hcriiknas l ryckas om n<igra ;ir och nr 7 (t'a 500
ex) är också underarbete . Arbetetmed del
1-3 har ii nnu i nt~ p{tbikjats. Dd l kom mer förmodligen att publicera> >i>t cfk rsom perioden före ca l)?;. ii r mycket dål ig1
re presenterad men systemat iska köp giir'
sedan fl er:• år för att utöka de nna del. Fi\r
närvarande omfi.tt lar den ca ~50 ex. Del
2-3 representerar den absolut stiir>ta ck·
len av saml inge n med uppskatinings vi, ca
15.000- 17.000 ex (be roende pa om det
av KMK iil!dll. men sedan flera decennier
i Lu nds U7livcrsilcts Historiska Muscum
deponerade. fy ndel från Igelösa med niir·
marc 1.800 ex ska inkluderas eller inte)
från !Ethclred Il r~'P ca 7.000 ex fr!l n
Cnut. Varje del kommer diirlor att delas
upp på ett flertal volym.:.r och publiccringen kommer att ta mycket l~ ng tid. Som
e n jämförelse kan nämnas att Talvio> vo·
lym omfattar 2.063 ex och p:\börjades re·
dan för tolv år sedan. P:\ grund av sam ·
lingamas snabba tillväxt genom ny;t fynd
kornmer också ett par tusen c., till att iniårIivas med samlingarna innan del:trna hin ner publiceras. D~etta g:Hlcr för övrigt redan Talvios volvm. där materialinsa mlingen uppenbarligen pågick till 1983/84
och där ytterligare inte mindre än 48 ex har
förvärvats av KM K under tryckning~ti
den. Bland dcss:t ingår tre rnynuniistarc
som inte är representerade för typen i Syllogen: Harold l. Jewel Cross. Oxford. Edwig: Harthacmn. Arm-and-Sccptrc. Lin coln. Mathan samt Worcestcr. IEgclwin.:.
Till omfånget är T:l lvios volym inte sh
imtxmera ndc men när man bliidelrar igenom den, sida efter sida spiickad med fak tauppgifter. inser man liitt vilket s1or1 arbete som ligger bakom. Talvio har visserlige n kunnat utnyttja dc uppgifter om
nwnten som har noterats av ett stort antal
fo~skare under dc senaste d~ccnnicrna.
men han har liven själv bidragit med ett
mycket stort antal korrigeringar och
kompletteringar av b~stiinmingarna. varav en hel del ii r rcsu lwtet (tv hans studier av
stilarna (redov isad i Allglo-S,LWII Molleliln 1/iswn·. red M. Dlackburn. Lekester
1.986. s 2'73-290) samt ti dstidande sta mp·
SNT •H tO· 92

,wdicr. Stn mpkopplingar mdlan myntorter har blivi t mer och mer uppmiirbammade under ,enare :1r o~ h år nu så tal rik;•
au man även har framflirt idC.:r om an en
del mym inte fy,iskl har präglab pa den
(o fla blygsamma) ort Mllll ange' på myn ten ,jälva. Talvin rcdo,·isar fOijaktligcn
också en a mal nya kopplingar mellan olika
m~ morter ave n om han inte har gjort en
,vstematisk kon troll cfter~rn det skulle
i;mcbära en ofantligt arbete. Slampkopplingar (liksom stampidcntitet) inom en
myntort redovisas dock genomgående och
är synnerligen w l rib och hiir fördigger
ettmycket om fanande arbcll:. Det framgår
också hiirav att en stamp ytterst siillan är
representerad av lkr än fyra ex vilkettalar
fö r att de stampar som ka n identifieras hiir
bara utgör en liten del av dc som en gång
blev tillverkade. Bildmaterialet håller ge.
nomgående en hög kvalitet och bcst1tr.
med ett f3tal undantag, av fiirfauarcn>
egna foton.
'
Dc ex som ing;)r i den sk Hildebrandsamlingen (l ..l 50 ex fr;) n Harold l och
H arthacnut varav n~gra är danska 111111).
d vs dc ex som mntsvarar mynt~ n i B. E.
Hildebrands publibtion om dc anglosaxiska mymen i KMK (Anglo-~achsiska

my111 i St·emka Kong/ Myntkabinc>ll<'l. Jr mua i St·eriges jord. Stockholm 1881 ). sa knar normalt provenicn,. Talvio redovisar
summariskt för arkivuppgifterna om fynden påträffadefram till :)r l 881 (liksom ,e.
nare gjorda fynd med bcv;1r;ldc mynt) och
har med hjälp :l\' dessa uppgifter kommit
fram till sa nnolika fyndprovenienser för
en stort antal mynt. Det största svenska
fyndet över huvud taget med engcbka ''iki ngatida mynt (Äspinge. Hurva $n. Skåne. 3.047 ex, funnet år 1880) innehtill inte
mindre än 1.373 mynt från Harold l &
Hanhacnut och Ta lvio redovbar också ar·
kivuppgi fterna i dcwlj mr detta sy nnerligen viktiga fynd. Av de,sa har endast en
mindre del behålli t sin proveniens och Tal vio redovi sa r yuc rligarc en antalun ika ex.
Tal vio har försiktigtvis avstått från antaganden. som han sjiilv an tyder kiln göras
med hjälp av patinan. lilr det mycket stora
antal som onekligen ytterligare in g:\r i katalogen. Källkritiskt iir dcna helt korrekt
men kanske hade det i all:1 fall \'a rit i ntressant om "Äspinge patin;t" hude angivits i
katalogen fOr dc ex som har ~ådan . Talvios
fynduppgifter i övrigt kan komplettera'
med några ytterligare pro"cnicnscr for
mynt från Borup. 1-lyby sn. Skåne (K .
Jonsson s 35-45 i Numi.smmiska Medde landen XXXV. Swckholm 1990). l ik~onl
Hö rningsholm. M örkö sn. Södermanland .
SHM 3535 (nr 1445). samt Sticrnstcdts
samling. SHM 6457 (nr 568).
En sammanställning <.iver antal ex för
typ och myntort sak nas tyviirr men kan
vara av intresse och redovisas i tabell l.
Tahell l . M y nten~ l()rdelning
och myntortcr . l tabellen ingår
mym där hiinförclsc n tillmyntort
osäker - se hcskrivning.:n av dc
SNT 9110 · 92

på typer
iivcn dc
kan va ra
cn, ki lda

Har 1 --· HCn .. _ HCn/Har l -----Har l .... Har 1/HCn - HCn ·SC SC/JC JC JC/FL JC JC/FL FL FL/AS
FL AS
Ax bridge
Barnstapte
Bat h
Bedford
Bridport
Bristol
Buckingham
Cambridge
Canterbury
Chester
Chichester
Colchester
Crewkerne
Cricklade
"Den m"
Derby
Darehester
Dove r
Exeter
Gloucester
" Gothaburh"
Guildford
Hastings
Hereford
Hertford
Huntingdon
Ilehester
lpswich
" Landc"
Langport
Leicester
Lewes
Lincoln
London
Lydford
Mältlon
Malmesbury
Northampton
Norwich
Nottingham
Oxford
Rochester
Romney
Salisbury
Shaflesbury
Shrewsbury
Southwark
Stafford
Stamford
Steyning
Tamworth
Taunton
Thetford
Totnes
Wallingford
Wareham
Warminster
Warwick
Watchet
W il ton
Winchcombe
Wi nchester
Worcester
York
Myntor!?
Totalt

Tot

2

3
t

2

5

1

7
2

6
6

2
1

2

13

17

2

8

41

3
28

1

1

1

13
17

9

23
t8

2

2
3

3

10

1

6
5

20

24
5

6
12
1

54
54

8

2

13

10

1
4

2

1

1
1
1

7

14

3

5
8
5

t1
11
t

5
15

13

3

12

9
18

40
50

14
2

8
3

28
7

4

9

3

1
17

7

8

29

3

9
10

2
1

8

8
5
2
8

2
4

2
2

3
1

18

29

2
t4

4

7

9
20
2

1

3

7

20

3

10

3
99
122

5

4

15

93
226

58

252

73

441

3

1
1

6

1

2

4

5
14

11
25

2
4
10

4

6

5

15

24

12

49
2
9
28

1

1

2
8

3

2

8

5
12

6

2
8

2

9

6

22

9

17

28

3
114
6

7
3
32

1

3

52
5
2

2

17

25

2
20

2
2

1

3

15

10

30

2

3

4
1

3
1

3
13
4

6

4

11

3
2

14

3
108

mynten tor detaljer. AS - Ann-and Sceptre: FL- Fleur-de - L is: Har l - Harold f : HCn - Hanhacnu t: JC - J~wtl

20
50

6

2
2

2

9

4
1

2
62

2

2

34

110

6

36
9

3

18

53

70

39
23

163
41

26
6

9

582

4 872

2

491 2063

C ro~s: SC - Short Cross. Snedstreck anger att det iir fråga om en hybrid. Ett ex av
Jcwcl Cn>ss. Briswl med förv irrad åL~ida

-
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ii r upptagen under Harold l (nr 691). t\~g r~
omdiskuterade ex av Fkur-d~-L is m~d
mer eller 1nimlrc llirvirradc åt,idesin,kriftcr lnr 1908- 1909. 20~ 1 -20:!2 ) bn \:lr~
pr-:iglad~ fiir Ed\\;lrd Bck~nnan:n (1042106fi). O"cr hu' mi taget lin n' det i den a'
Syllogcn behandlade pcrioden många e.\
med lnrvirr-~de ~it,idc,ilhkriftcr "ilkc1 är
mycket '":mlig1 i F.ngland under andra
pericxkr.
Dc lem stör,ta myntorterna ii r genomg[Jcndc London. Lincoln. York. Winchcster
och S1amliml och den inhiinks ordnin~c n
bibehall> under hda perioden med undanta!! 1(\r all Stam fnrd iir va nli!!arc iin Wincl~cstcr llll<kr Harold l. f:lcu r-de- Lis.
Siffrorna i tabdl l b n iiimtiira' med det
toW I <~ amalct kiind<~ cxe mpl:tr (Ta lvio i
Anglo-So.wn Mmwtctt)' !-Ii., torv. n:d M.
Blackburn. Lckc:.ter 1986. s 277. med tillliigg fOr den nu publicerade Syllogcn. en
Svlloce,olvm over -,;tmlincar i Polen. en
kom1;1andc S) lloge,olym i;-wr 'amlingar i
sydö;tra England. n~ lbniirvcn till K~IK
n~mnda o,·an 'amt 'amlingarna i Göteborg. K~rbkrona. Lund. Upp,alaoth \'i:-by). Sammaniaeda antalel ex i ,,·en,ka
såmlingar ang<·,' innm parcmcs:

J;imförcl,~n 'i'ar au Je w~1bka " tmlinl!arna (\~trav Ki\IK Utl!i\r 94 %) , t;ir l(ir
58% ;tv totaf:tlllafcl. l Svil<li!C'cri~n \~tr tidigare 1.081 ex publice~:tde- fr-jn Harold l
och Hanhacnut. '~'r;" 113 från :-.1mlingcn
i Köpenhamn. ,·ilkcn lik,om K\ IK hu"~tl
,akligen ;,r ba>er.Jd på f~ ndm~ m. Tolalantakt inklu'i'c pri\at"Jmlingar kan beriil.. na, till lite dn et 4 000 ex .
~ led ulg:lng,-punkl fr.'tn mynt i >''CJhk3
fvnd inleds en t\1rtliipandc min>kning a'
1i1ynti mponcn fr?t n England under ;,Ju tet
a\' Cnuts regeri ng omkring IOJO och under
de n hiir ak tuell:• periotlcnlwd<' detta också
va rit tydligt om inte !\spingcfynd~ts domina ns på materialel hade gjon att en tillliil lig ökning kan notera, miu i perioden.
Ylinsk ningcn i mynt impmtcn ,~unma nhä n
gcr trol igen med en fiiriindri ng i importviigama diir Rhcn (,·arifrån ,annolikt e n stor
del av dc cngd,k;J mynten impmlt:rades)
far mindre bctHichc.
Dc toh ex ,t;m in!!:lr i cu fynd fr.\n Dalarna !Sanda. \ lora ,n. 1977) och ,om inlöste:- av Dalarna' 1\tu,cum i falun ( D\1
13950) har Tal,·io tll!it med i SviiOI!Cn crll~r,om tlc under hca~hctninl!en.mcd 'oh·men tor\'aradc' på KMK . Principiel h iir

(755)
(952)
{515)
(2.222)

deua förfa ring"iill t\'C~"tllll -,pc,·id lt som
man ju enda:. t tar med en dd :tv mynten i
fv ndcl. N ii r mvnt>amlin2:1r utanrör Stockholm i fmmtiJen ktJmm~r au publi•·~ra~ i
Sylloge-scrie, borde ju't dc,~a ex inte 1:1:.
med. efter.;om dc dit redan iir publicerade.
men samtidi2t kommer då inte hela fvndc1
au redo' ba~- i cu ;;unmanhang.
Samma my111 ii r i cll fall miirkligt nog illustrer~! l\~i cåll!:cr under tv:i olika munmer (nr 1257- - 1296) d5r den ~enare 5r
omh~stiimd med hiinvisni n~ till den fiirra
oc h fOijaktligcn borde ha utg:\11 hd1.
Med ·ntlvio~ volym har KMK :' ,amling
på allvar komm it med i den engelska
Sylloge-scrien od1 den k\ltmncr au bli ett
ovärde rl icl rcfcrcn>vcrk fi\r ull a ,om ii r intrc~semd~ a\' mynten fr~n de nna tid. Den
kan också utnyuja' inom andra iimncn ~ n
numismatiken. Så iir den t ex en utmärkt
utgång,pun~t Iii r att ,tuder.t bruket a\' nordiska personnamn under denna tid i olika
delar a\' England diir dc iir 'anligast lärckommande i mmlo>t. Per,onnamnen åter2es for öwict !i\'Cn i , in nonnaliser.~de
(västnordisk:~) form medan den faktiska
stavningen på mynten uppvisar stor variation. Här skulle man ock,å önskat en princip fiir vad snm varit viigledande fiir hur
mymmästarnas myn t ordnats i Sylfogen eftersom den ibland ba~c ra> p:l den nonnali serade och ibland på den faktiska stav ningt:n.
Kc•IIIIC'th Jonsson

lande och givande siiu . Boken ii r fylld med
bevis om hur forsbrmödor. ur spillrorna
av ,·år.~ medeliida f:idcr-, \'Crksamhct. kun·
nat fii fram tolkning:tr ~om ibland "griper
om hjärteröucrna" ho~ en patriot. De eenlr&la begreppen - kyrkan och >O<:knen belyses på en så mångsidigt sän. an medeltiden inte Hincre kan fmm~tå såsom den
"mörksens tid''. >t>m vi s~ ofJa hört talas
om. På någr.1 ställen f:lr man i ;.tällct bevis
på hur " kuh urfientl igt" reformationens
genomfOrande i verkligheten var... ehuru
do ld bakom kungliga påbud o dy l. Aven vi
hade vår "bildstormareperiod"!

Jag har tagit mig friheten ull anmiib boken i SNT. trots an endast t'/1 bidr.~g har
numismatiskt intresse. Det iir skrivet av
Anders Broberg och har titeln Religionsskifte och .<ockenbildning i Nordupplmrd.
Ylen det har ,;u ~peciclla in1rcs'c och värde i an Brobe rg i sin bevisning använder sig
av material från den av KMK. med anslag
från Svensson-stiftel sen. bedrivna La ndskapsinventeringen av mynt fynd. Bidntget
är väl vän att liisa (kan kanske sporm hembygdsforskare i andra landskap'?).
Boken har en stort allmiint liisviinle f<)r
den samhälleligt intresserade!
NUF

andra linska gul dsmeder i Rysslands huvudst~d . bia verksamma hos Fabergc. Ti llanders guldsmcchafHir i S: t Petersburg
hann verka under tre ts:m:r. Efter ryska revolutionen flyilade t:uniljcn hem till Finland. där firman fortfarande finns kvar.
Bland Tillander:- produkler finns ordnarna. Under fonsäuning~krigct hade Herbert
Tillander gcncmlswbcns uppdr.~g an ansvara fOr den krig~tida ordensproduktionen. Bl a tillve rkade man det nvi nräuade
Mannerhcimkorscl som var en ~aria nt av
Frihetskorsct: den störst:• sk ill naden bestod i an Ma nncrhcim korsct sk ulle bäras
på bröstet och dekorema ljen var sva rt.
Manm:rhcim sjiilv var g:unmal kund ho'

Tillanders. Firma n Ti ll arKler hade från
början av Finla nds 'jälvst.ii ndighct skön
om polering och vård av marskalkens utmärkelsetecken infOr Självstäml ighetsclal!en och frJmställt b:\dc Frihetskorset och
Finlands Vita Ros. Det fanns dock många
svårigheter under kriget. Guld och silver
fanns i lager. men sidenband till ord naroch
medaljer- måste köpas från Fr.~nkrikc. Beställ ningarna måste göras genom fOrmedling av C. F. Carl man i Stoc kholm. Deua
be~'dde riskfyllda fl ygturer över havet.
Mes1 handlar dock boken om juvelerarbranschens vede rmödor. Allt framställt av
sonsonen till grundaren p;\ cu 1rcvligt och
vä lformu lerat siilt.
fan Wiselrn

Regem

Typ

Tid

Antal

Harthacnut och Harold
Harold l
Harthacnut

J ewel Cross
Fleur-de -Lis
Arm-and-Sceptre

t035-1037
1037-1 040
1040 - 1042

1.381
1.675
799
3.8::i5

Olle ferm (rcdaktiir): Kyrka och socken
i med eltidens S,·crigc. Studicr till detmedeltida S"crigc 5. Stockholm 1991. 576 s.
illu~trerad . ISDN 91 -7192 -825- 1.
Ännu en fc>tskrift. denna gång dedicer.~d
till profc"orn Gunnar T. Wcs1in - en rese
inom arbetet för au ge os' en rikligare och
sannare uppfauning om det medelt ida
Sverige.
Jag har tidigare anmiih tlcra festskrifter
i Myntkontakt/SNT. men for min personl iga del var de nna den fiirsta . som var klart
tviirvetcnskaplig. diirt ill på en både fiings-

Herbert Till;mdcr: Frå n torparson till
ho,ju,·eler.Jre. En familj ekrönika (Torppaja tim:mui). Schildts förlag. 256 s . illus.
Jpäskylii 1'.191. ISBK 951-50-0517-5.
Undennan l-lO :\r har de n finländska ju\'elerarsläktcn Tillande r \Crkm inför en köpstark kundkrets: r\ska storfurstar och
.:uropeiska kungligheter. indiska mahara~ 
jor. socictct~~kö n hctcr. bankirer m fl. Ar
1848 beg:1v sig den nyländske torparsonen
Alexander Edvard Till andcr till S:t Pelersburg fOr att sök:t ~igen utkomst. Han började so!ll liirpojkc ho>en guldsmed i Tsar>koje Sclo fiir att slutligen bli mästare med
en egen vcrks1ad. R~dant idigarc fa nns det
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DEBATT
Ang. Recension av min
bok '' Kristinas
ettöringar av koppar"
Jag känner mig mycket glad och hedrad av
att i septembernumret av denna tidni ng tv:i
av !andeL~ ledande numismatiker ut forligt
har kommenterdt min ovannämnda bok.
DärtOr vill jag gärna taga tillf.'illet i akt att
bemöta en del av deras synpunk ter och närmare forklara och motivera '"JrfOr boken tir
gjord som den är.
Tabellen örerom skrifternas text
Eftersom åtsidan av dessa mynt har en
omskrift ' om är stavad på .t9 olika sätt .
tyckte j ag att en tabell över de;sa vore väl
moti verad. För att göra denna så övcrsk;\dlig och lättl äst som möjligt har jag börjat
med den enklaste omskriften. Det råkar
v,ml så att de se nare präglade my nten ofta
har en kortare omskrift än de tidigare. 1:tbcllen är på intet sätt kronologisk. varken
rätt elle r omvänd. Jag undrar om de nna tabell kunnat göras tyd ligare?
Pincering m· själl•a m riambeskri1•ningen
Att j ag med avsikt placerat denna fOrst beror på att jag hoppats att åtmi n$tonc några
~am l are, handlare och andra skulle titta i
d~ u1w föncdwiug guuslw ofta. Diir~u tut
kanske de inte skulle ha anledning att se i
de olika textkapi tl enmer än någon enstaka
gång. Det skulle därfOr vara praktiskt att
variantförteckningen var så liitttillgii nglig
som möj ligt. Detta skäl iir fö klart motivcrat i boken.
Kapitlens ordningsföljd
Hur dessa skul le placeras har diskuterms
med många som va rit vii nliga au ha synpunkter och var och en har haft sin åsikt.
Andringa r har gjorts otal iga gånger O<: h jag

tror att hur j ag än gjon
kritik på de nna punkt.

skull~ jag

nog fått

Kontroll m · kapitlens innelrå/1
Det mesta i bok~n iir rc~u l tatct av mina
egna undersökningar och sammanställningar av uppgifter frå n andm käll or. En del
kapitel har dock vänl igen kont rollerJtSoch
komplcucrat~ av dem so m haft speciellt
kunnande på dessa specili ka område n.
däribland av,niuct om my nträkning och
myntfOrhållandc n som liists och godkä rns
av en av rcc. Den ganska korta ~ammanfatt
ning av dc förhåll anden som rådde på
1600-utlct an~gjag vara tillr:icklig fOr den
breda rnass~m av ~amla re. En så väse ntlig
sak som kopparmynten~ '~irdcncdsättning
iir t ex gam.ka ut forligt redogjord fiir.
Tryckfi•l
Det ii r ba ra att beklaga all ell par dylika
överlevt cn ~om j ag trodde noggrann ko rrekturläsning. En al n ~r givetvis ca 60 cm
och ej 90.
Omslagshildc•n
Det "mynt" \~trs :\t- och frånsid:t visas på
bokens fr:umida iir en ren fanlasi produkt.
Här har vi lagt in de speciella kiin nctccken.
som karakteriserar några av dc mest be rönllla varianterna p;i eu och samma my nt.
p:i åtsidan tex rak vapensköld utan voluteter vilket förekom fOrsta året. och den krona som var den enda ~om förekommer det
s isla ~ re l. vidare o mskriftens textord REGNA is i f REGINA. På frånsidan visas den
:.~rabiska

4 -an i !art:.~ let. rome rsk e lla i valö-

re n och dive rse felstavn ingar av DA LARENSis etc. Avs ikten med dessa bilder var
alt liisaren skulle fundera litet över dem.
All fn, nsidan blev vriden 45 grader var elt
mi sstag som tryckeriet erbjöd sig au räua
till. Jag ans~g dock att det kunde fä passera
och kanske remav bidraga till yuerligare
fundcrJndc. All frånsidan inte kan vara
vriden i förhållande ti ll åtsidan på valsvcrksprägl:tde mynt iir klart beskrivet i boken. Rcc. anser att jag borde nämnt au
lickvalsverk aldrig funnits i Sverige. Deua

torde dock vara en sann ing med mod ifik:ttion fl.ir inom kort kommer en artikel om
dylika (svenska) att publiceras.
IIma/ stampar på en m/.i

Hur många stampar som fanns på en va"
ha r diskuterats ingående med många kännare utan att något delinitivt sva r"hittats.
Att jag angivit attdet trol igen var fem st beror på att i P. Norbergs verk Al't'Stn tmder
kopparbrukers rid det stå r ungefar f<iljandc: "pojkarna fick se iscrsnidan: Michelsen komma in i valshuset med två nygjorda
,·a isar. På den ena kunde man se fem st bilder av åtsidan av en ettö ring och på den
andra lika många bilder :IV frånsidan··.
Betydelse m · bitecken
l boken redogö res utfOrl i!!t för dc olika bitecken so m -linnes i - -hu vud!>akligen omskrifterna. Jag har även antvtt ~i lkcn
betydelse dessa ~nöj l igen kan !änka, ha
~amtid igt som j ag med skärpa påpekat att
jag icke lyckats finna ut den definitiva Jö,.
ningen på dena problem (o m det överhu·
vud taget fi nns någon). Se exempel vis ~i
dan 71 och 77.
Jag har på nera ställen i boken liimnat
olika frågeställningar obesva rade till den
so m är intresserad ~att gå vidare och möjligen Rirsöka lösa dessa.
Av bokens öv riga innehåll är det mycket
som jag anser va-ra väl så väsentl igt. som
ovanståe nde vi ikel icke kommenterats. Av
detta tillåter jag mig dra den sl utsatsen att
herrar rcc. är nöjda med mi n framställ·
ni ng. Även om jag var klar över an denna
bok och dess var:antfoncckning inte skulle
utlösa samma epidemi an samlä dessa vari·
anter som Hallborg-Hartmans gjorde 1883
hoppades jag dock an den i någon mån
skulle bidraga ti ll ökat intresse och fOrsui elsc för gamla svenska mynl. Mi n fOrhoppning var också att Sveriges mynthandlare
skulle vara tacksamma fOr dena bidrac an
popularisera myntsamiandeL
~
Malmö i september 1992
Sten Tömgren

Sundsvalls skridskoklubb 100 år
Sundsvalls idro nstradi lione r är inte
så gaml a. Den äldsta fO reninge n är
Sundsvalls Simsällskap som bi tdades 1871. Denna fåre ni ngs utveckli ng
hindrades dock länge av bristen på
modernt utomhusbad sam t ino mhu sbad av stö rre d ime nsio n.-:r. När de t
gäller v interspo rl har dock Su ndsvallsborna håll it s ig fra mme.
Sundsvalls s kridskoklu bb b ildades
1892, ungel1i r sam tidigt so m de n
SNT 9110 · 92

kvinnl iga g ymnasti kklubben . sk ridskoåka rna hade ba na omväxlande på
fjärden och på land vid Esplanaden.
l samba nd med all klubben bildades skapades en sköldformad ensidig
j etO ng med ögla . Jetongen bä r texten:
SUNDSVALLS SKRIDSKOKL UBB.
P;\ j~tOnge ns m ilt <tvbi ldas en smidd
skridsko med fotstöd <tv metall. Je·
to ngen iir gjo rd i vitmetall.
lan Wiselur

Sundsmils skridskoklubb.
Jercmg i ,-i rmetall ftri n 1892. Skala 1:1.
Foto: Bengt Lundberg. RIK-f
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London. Gkmhnin{'
l0- 12 i\.:11' YorL SupcriM
12
Br~"cl . Elsen
12
H~bingfor-. Hohn:t,ln
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1992
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16- :!8 Ba,cl. Swb, Bank
Corpor.tlion

Febr 10-13 Mtin.:hcn. Hi r,ch Nacht'.
2-1 -25 Zurich. Nun1bnut1ira t\ 1"\
Cla,sit·a
Mars 3-5
10· 12
1.1
13
17· 18
Jl

Mtinchcn. Panin Ban k
Osnabriitk. Ktin kcr
Bry~scl. Elscn
Hcbi ngli1r,. Hnlma, lo
Syd ney. Spink Noble
London. Spink

Apri l 1-2 Ziirirh . Sr ink 'l:tbci
1-3 New York .
Bowcr' & Morena
J-1 -16 Köln. MiinL Zc lllrum
19-20 Maa>lric:hl. va n der Du"cn
27-28 Pari,. Cr~dil del la Boursc
1\l<tj 5-i. 10 Frankfun. Pcu' t'\<t.:hf.
J 2-15 Miinchcn. HiN·h Nach f.
15
Hchingli1r-. Hnhna,lo
17-19 Fr.mkfurt. Fr~nkfuncr
~l iinzh:mdlung

2-l-:!5 Ziirich. Leu :--Juml,tll:tlir,
Ltd.
Juni

12
Brii"cl. F.bcn
l-l· J6 Kcw )br~.
Bower> & ,\ lure na
16
Lo ndo n. Spi nk

Jul i

14- 15 Mclhournc. Spink Noble
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FÖRENINGAR

.

ALINGSAS KUl\ IISMATISKA FÖRENI~G har mö1cn IOrs1a 10rsdagen i februari- april
och okwbcr-dccernbcr i Sparbankensfilmsal kl 19.00. Upplysni ngar: 1<.'10302-130 69.
F.SK JLSTUNA NUMIS~I ATISKA FÖRENING h:rr miilcn p:i N)a Gibtis kl 19.00 >i-W
li,dag<.'n i varj.: mån:Jd u1om december. Auk1ion vnrjc gång.
FAGER~TAUYGDE!' S MYNTKLUBB >anunanlr~dcr fiJr,la helgfria m:indagen i ''arjc
m[mad (ultlm i juli och augu>li). Apnllogårdcn vid Alm,iigcn. Fagcr,la. Tid : kl l<l.OO.
Upply>ningar: 1cl 0:!~3- 116 71.
FALU-BORLÄNGE l\ l YNTK LUBB. l\lölcolokalcr Uorlän).!c. S:uul:rren. biblio1eke1
Bnrga näsvägcn. Falun. Kristinegårdcn. Kri>lincgalan 9 - Il. Uppl 1cl 0243 · 258 56.
GÖTF.BORGS NUM ISMATISKA FÖRENING. Auklinn>miilcn med föredrag h~ llc;,
andr.t måndagen i månaden kl 18.45 i Traklörcn (Tr). Köpman~ga1an 20. Swdiccirklarna
11\ÖI> i klubblokalen (KLI. Jungmansgalan 57. 18.30. Medaljcirke ln l :a onsd och FoiOcirkcJn 3:c onsd. Amik-och Medel1 idse l:1 ionc n 4:c 10rsd och UtlandM: irkcl n >isw ;,ista
1isd i må naden. GNF, Box 5289. 402 25 Gö1cbur~:. Knruakunan: Bo Norde ll. 03 J10 65 49 (daglid). Anbud: Anders Falk. 031-13 31 41.
HALMSTADS 'v1YNTKLUBB har rn(Hen med auklion i Klara -salen kl 18.30 den fOrsla
måndagen i varj e månad u10m juli- aug. Upp lys ning:r r: 035 · 12 96 76.
HÖÖRS MYNTKLU BB har rnöle med auklion i Höörs Pl;ns malsa l den andra lursdagen
i v:n'jl! m~nad u1orn juni-aug. Upplysningar: Even O lo tsson 041:1 -22 J 51.
KALMAR MYNTKLUBB har mölc n försia helgfria Ilsdage n i varje mirnad (u1om
j un i- aug us1i) k l J9.00 i SPF. S. Lå nggalan J9. Kalmar. Upplysningar: 0480- 159 29.
703 43.
KARLSKOGA NUM ISMATISK A FÖ RENING har miilcn andra on,dag~n i va~jc månad
(ui<H11 juni . juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Bankcn. Torgcl. Karhkoga. Auk1ioncr v:'tr och
hö; L Upplysningar 506 41 eller 365 39.
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har rnö1cn f'<ir,la helgfria un~dagcn i varje månad i
SPF-Iokalen. Djuliig. 51. Kmrineholm. Upplys ningar: le l 0150 · 210 45 d JS I 00.
1-IYt"TKLUBBE:"' KLIPPI NGEN har rnynnräff liiNa lisdagen i jan.-april. ~.:p1-dec.
Lokal: G. A. skolans ma1sal. S. Jiirn\'ä!!s!!:llan. Sund.-·all. lnlorrumion om nwm. värt!cring. auktion. lonericr. Köp och siilj. ":r~l. 060-55 6J 18. Il 35 OJ.
.
LUNDS NU:'I IIS:VIATISKA FÖRENING. 1\lvnur;iffar m<.'d al.1h·il<.'l<.'r och auktion
2 12. l:l / 1. 10 /2. 3/ 3 (år,mölc). 7/-1.515 i ··ulbildningshu,cl''. Akcrgr. l. Lund. Uppl~ 'ningar: vard 0-16 - 1-1-13 69 k\'iillar 046 -13-16-17.
FÖRENJl"GEN NORDVÄSTMYNT håller ':nntnarur:idc med auklion i FulkcL' Hus.
Klippan. kl. 19.00. andr.t fr~dagen i ,·arjc månad. Upply~ ningar tll:h auklion,list:l 1cl.
0451 · 13288.
:-.J OLA ~l YNTKLUBB har möten 3:c tisdagen \'arjc m!mad augt" li- april. u1om december. Lokal: Nolaskola n sal 316. ÖrnsköJd;vik. Uppl. lcl 0660 - 166-18 eller 0660--102 20.
NORRKÖP INGs !v!YNTKLUBB har mölc med auklion kl 19.00 1rcdje li~tlagcn va rje
rn:\nad u1om i maj - augusti i Ek1orps frilidsgård. Aukliom.v isning börjar kl 18.()(), Även
icke medlemmar är viil kornna. Bcs1äll lisla på te l 011- 12 50 12.
NÄSS.IÖ MYI'\TKLUBB har mölc med auk1inn p:'t Gm.wvssons Trafikskola. Rftdhusga lan 33. Nässjösisla lisdagen i varje ntånad u1orn dc\:. juni - j uli. Upplysningar: 1el
0383 - 158 35 kl 07.00 - 09.00.
SAMLARK LU BBEN NU MIS. Skcllclkå har rnö1cn tors1a lor·,dagcn i l'arjc månad i NVhusel, ko nferensrummet. Upplysninga r: leJ 0910 · 186 80.
SANDVIKEN ·GÄVLE MYNTKLUBB har miilcn kl 19 fOrsla onsdagen i varje månad (ej
juli- augusli). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upplys ningar: le l 026 · 18 18 36.
SIGTUNA MYNTKLUBU h;tr mö1e 2112 kl 19.00 i klubblokalen Ro,ersbcrgsviigcn 27 B
i Ro,cr,berg (auk1inner. lolterier. bytesverksamhel 111m). Klubbinka len öppen helgfri
onsd 13.00 - 17.00 sep1 -maj (auktionsobjckl och biblioh:k). Uppl 08-590 38190.
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping. har mölcn andra helgfria 1or~dagen
i varje månad (ulom maj - augusli) i Huvudbib!iolckel. Hunncbcrg,gman 8. Linköping
i Lindblom,rumrnct l trupp kl 18.30-21.00. Artigen anordnas en a111ik· och samlarmii~sa .ami en resa 1ill Frimynl i Hcbingborg. Upplysni ngar: 1cl 013 • 12 22 62.
SKÅNES NU:VIISI'v!ATISKA FÖRENING h~llcr mölcn ,isla 1orsdagen i \'arjc månad
u10m juni - augus1i på IOGT. Kungsgatan 161\. Klubbloblcn: Kung,gatan 38 A. Mal·
mii. h:iller ilppct \'arjc 1i>dag kl 19-21 under 'cp1embcr - maj.
SKT 9110 • 92

SKÖVDE NUl\HStviATISKA FÖREN ING Lokal: Servicehuset Bagaren . Hertig Johansgara n 22 A, Skövde. Upplysningar: tel 0500- 808 50 (T bord Lund )
SÖDRA DALAR NA$ MYNTKLUBB. Möten på Folkare fotoklubh. Telcg. 19. Avesta.
Upplysningar: lcl 0226 · 562 78.
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Sparhanken Skånes samlingssal. C B Friisgatan 4 A. Trelleborg.. På programmet står auktioner.
föredrag. lonerier mm. Upplysningar: te l 0410 · 241 31.
TÄLJ E MYNTKLUBB. Söderliiljc. har möte i \Vende las rum. biblioteket Luna. kl 19.00
andra tisdagen i va rje månad utom juni. juli . augusti odt december. Upplysn ingar: td
0755 . 102 03.
NUM ISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten 8/ 12 (fcircdrag). 1911 (fcircdrag).
16/ 2 (auktion) Skandia. 16/ 3 (årsmöte och f<ired rag). 20/4 (föredrag). Tid: 19.00. Upplysningar: 018 ·54 97 11.
VETLANDA NUYIISM ATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i va rje månad utom dece mber på Kulturhuset. Storgatan 20. Vetlanda kl 19. 15. Visning. från
kl 18. 15. Upplysningar: te! 0383- 15835 kl 07.00-09.00.
YILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsslenar. har möten andra måndagen i varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dy l följs av auktion. Servering. Upp·
lysningar: te l 0345 · 112 95. Lokal : Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen).
VÄRENDS NUMISMAT!SKA FÖRENING har sammamriide 3/ 12 (med auktion) i
Röd:t Korsets lokaler. Hov~g Il. Växjö. Upplysninga r: 0470 · 731 14.
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten törsta torsdagen varje månad okto·
her - maj kl 19.00. Garn la Bangatan 45. Ludvika.
ÖREBRO NU MISMATISKA FÖRENING har möten i i\1-lokalcn. Järntorgsgatan 3.
Upplysningar: tcl 019 ·13 5213.

Myntfynd
vid bärplockning
Enligt en tidn ingsnotis från 1875 hit·
tadc två små flickor en mindre myntskall i Känorps hage i Fridlevstads
socken, Ble kinge. Niir de var sysselsalla med bärplockning. stiille de
plötsligt på ell lerkärl i form av en
dryckeskanna . Flickorna upptiicktc
snart att kärlet innehöll silvermynt
och smycken av silver. Mynten kom
från Sverige och Danmark. med e n
övervikt
dc danska. Sammanlagt
fanns där 28 mynt från mitten av
1600-talet och fördelades mellan regenterna: K rist ina. Karl X Gustav.
Frederik III och Christian IV.
Övriga silverfåremål i skatten be·
stod av gröv re silverkedjor med vidhängande medaljonger forsedda med
kläppar. Skallcn vägde sammanlagt
närmare ett kg. I tidningsnotisen upp!!av man all skallen skulle erbjudas
kronan for inlösen, men någ ra sådana
uppg ifter går ej au finna.
1w

åt

Svenska utmärkelsetecken (3)
För mod och r å digh et till sjöss under farofyllld tid, GMmors, är den
senaste av de kungliga belöningsmedaljerna i denna huvudgrupp och instiftades genom Kungl Maj: lS (handelsdep) beslut JOjan 1941, att i guld
m· 5:e storleken utdelas såsom ''belöning åt sjömän (även handelsflottans
befål) . vilka - utan all sådana särskilda forhållanden fOrelegat. som enligt
hittills tillämpad praxis motivera tilldelande av medaljen 'För berömliga
gärningar' - genom ådagalagt synnerligt mod i allmänhet i sin tjänsteutövning eller eljest genom hedrande
pliktuppfyllelse under särskilt riskfyllda omständigheter eller genom någon behjärtad och råd ig handling
verksamt bidragit till räddande av
svenskt fa rtyg och last samt därigenom i framträdande grad gjort sig fOrtjänta om allmänna intressen". Medaljen har inalles tilldelats 16 personer
vid åtta tillfallen under tiden juni 1941
-febr 1945. Ändrad utdelningspraxis
i avsikt alt möjliggöra belöning av sjöräddnings insatser även i fredstid har
1964- 67 utretts inom Kungl SjiiSNT 9/10 · 92

fartsstvrclsen men ännu ej fåranlett
något beslut.
De hittills utde lade exemplaren ha
visat konung Gustaf V: s bild med
omskriften GUSTAF · V · SVERIGES ·
KONUNG på åtsidan, medan frånsidan
har omskrifien FÖR · MOD ·OCH · RÅDIGHET· TILL · SJÖSS · UNDE R· FAROFYLLD · TID samt därinom en i ring
lagd tross. vars ändar nederst äro förenade med e n knop. och i mittflihet
plats fOr ingravering av mottagarens
namn samt årtal. Kronan är fOrsedd
med ring, vari en horisomell hållare
med våglinjeornament är t:ist.
Band: Blån med gula kantränder.
på vilket anbragts eu ankare av guld.
För n it och redlighet i rikets tjänst ,
GM(SM)nor. är elen vanligaste kungliga belöningsmedaljen och tillkorn
genom kungligt beslut 17 maj 1803.
men började utdelas fOrst 1830 inom
tullstaten och 1857 inom den övriga
statsförvahningen . Den brukade sedermera tilldelas icke ordcnsberänigade sratstjii nstcmiin för långvarig

Fons från
4/5 1992

tjänst. from den l juni 1947 endast i
guld ar 6:e storleken utan hii nsyn till
tjänste- eller lönegrad . Dessförinnan
utdelades elen vanligen i såväl guld ar
8:e och 5:e storleka ma som si Irer al'
B:e storleken. Efter vede rbörandes
tjänstebel(>rdran kunde en högre grad
stundom erhållas och bäras tillsammans med den fonll innehavda lägre.
Förstnämnda storlek tilldelades tjänsteman i o rdensmeriterande lönegrad.
Den har även två gånger utdelats i 18: c
swrlekcn (1866 och 1881. därjämte en
gång med va rianten ·•... i Konungens
tjänst". 1886) och 36 i 12:e. i samtliga
fall utom ett (12:e storleken. 1878) i
guld. att bäras i guldkedja resp band
om halsen (undantagsvis 5 st av 12: e
storleken med kedja) eller å bröstet
(1871 - 1932); silvermedalj av S:e storleken utdelades sista gången 1883.
Den första kvinnan e rhöll medaljen
1873.
Leif Påhfsson
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Vi önskar våra

kunder

EN GODJUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR
BJARNE AHLSTRÖM

CARL ARVIDSON

INGA KRANTZ

BIRGITTA SAXEBY

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
Kungsgatan 28 - 30
Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM
Tel: 08 - 10 10 10 • Fax: 08 -Il 30 75

