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Numismatisk frågesport vid SNF:s julfest 
tisdagen 12 december 1995 

l. En av Sveriges 1700-talsregenter hade som valspråk "In dea spes mea". Vilken '! 
l Fredrik l X Adolf Fredrik 2 G.1stav III 

2. Det iir inte ofta man möter myntsamlare i svenska romaner eller filmer. l cnlihn n v 
Ingmar Bergman har dock en myntsamlande amanuens huvudrollen. Vilken film 
är det? 
l Hets X Kris 2 Törst 

3. Kungliga Myntkabinenet nyttar under 1996 in i nya magnifika lokaler på S lon~
backen i Stockholm min emot Kungliga Slonet. Hur länge har KMK varit i sina 
nuv:~rande lokaler? 
l c:~ 40 5r X ca 50 år 2 ca60 år 

4. Året Hr 1540. Nedan ges n5gm exempel p5 vad saker och ting kostade vid den tiden. 
En angivelse är fel- vilken? 
l Eli tjog ilgg 1/2 öre X En bibel på svcnsk<l lO öre 2 En tunna r5g (114 liter) 
(l daler :: 3 mark. l mark = 8 öre) 5 mark 

5. Sveriges sista besinningsmynt 3 pfcnnigc pr~gladcs 1808- men var? 
1 l Str:1lsund X l Greifswald 2 l Stenin 

6. Vapenskölden på bilden intill representerar en familj fr5n vilken 
en av den svenska numismatikens m:irkesmiin kommer. Vilken 
familj rör det sig om? 
1 Palmstruch X Brenner 2 Keder 

7. Vid Nordisk Numismatisk Unions möte i Stockholm i september 
1995 hcdr.tdes Brita Malmer med en medalj. Vem var konstnären 
till denna medalj? 
l Rune Karlzon X Ernst 1\ordin 2 Gunvor Svensson 

Lundkvist 

8. Mymct på bilden till höger slogs som minnesmynt vid grun
dandel av en svensk stad - vilken? 
l Karlskrona X Göteborg 2 undsicrona 

9. 1000 kr sedeln med Karl XIV Johan på fram~idan som kom rorsta 
gången 1976 har en känd s\·ensk i vattenmärket. Vem? 
l Jöns Jakob X Axel Oxensticrna 2 Anna-Maria 

Benclius Lenngren 

10. På Johan lll:s stormynt från Stockhohn och Vadstena finns på 
fr:,nsidan ofta $\•eriges landskaps,·apcn avbildade i en yttre 
cirkel. Vem är den trolige konstniiren bnkom dessa vapen? 
l Willcm 13oy X Johan III 2 Erik XIV 

Il. På bilden iniiii ses fem mynt fr.\n en uch s:unmc ~vensk.: rcg.:nt. 
Vi lken regent är det? 
l Erik Knutsson 

1208-1216 
X Johan S\crke~'on 

1116-1222 
2 Knut L:.inge 

1229-1234 

12. ett 3\ dc tidiga~te tryckta s\·enska verken med numismatisk ankn> tning är en bok 
med titeln Obsen·ationer som kwma gifmndgon anledning til dlzefoma s1·enrkart 
och giitlzers penninge riiclming: bt>skaffenltet utlti många hundrade åltr tillbaka. 
Stockholm 1686. Vem var rorf:maren? 
l Nils Keder X Elias Bre n ner 2 Peter Dijkman 

13. Myntet som ses här intill är ett svenskt bc~ittning:.mynt :.laget i Wismar 1672. 
Figuren på myntet - vem är det? 
l S:t Per X S:t Han~ 2 S:t Lars 

LYCKA TILL!! Torbjörn SundtJIIilt 
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Gjuten guldmedalj nted blå emalj över hertig Johan av Öst~~ötland ( 1589· t618), 
son till Joh~n HI och Gunilla Biclke. MedaUen iii; gjuten av Ruprccht Miller 1612. 
Porträttet nv Johanliktlår dem pd mynten från 1618 och 1617. Del är samma höga 
kortskalliga hl\vud och dragen saknur fast enhet: fiög pannn, lång näsa med utstå
ende SpeL~. kort Ö\>erklike, tjock underläpp och tung bakåtfallande haka. M'ojligeo 
~peglar portr.:iUet den sjuklighet som ~nare skulle ge en sorglig st'Jmning åt hans i 
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inkomponentt. Riksbankens mcdaljsamling. Foto: Gabriel Hildebrand. Rik-f. 
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Myntningen av kopparklippingar 1624- 1627 (l) 
Av Bellgt Hemmingsson 

D en svenska expansionspoliti
ken under Gustav H Adolfs 
regering var mer eller mindre 

beroende av .. kopparutvinningen vid 
Falu gruva. ~ven den för landet så 
betungande Alvsborgs lösen, vilken 
erlades till danskarna mellan åren 
1616- 19 med l miljon riksdaler i 
klingande mynt, finansierades till 
stor del via kopparhandel n. Mot bak
grund av att två tredjedelar av Eu
ropas kopparbehov tillgodosågs av 
Sverige vid denna tid. låg det i lan
dets intresse aH priset på världsmark
naden hölls på en så hög nivå som 
möjligt. Det iir i detta sammanhang 
som kopparmymningen kan infogas. 
Genom att minska utbudet med den 
kopparmängd som åtgick till mynt
ningen. räknade man med att kunna 
hålla prisetuppe i en svag marknad. l 
en stark marknad skulle myntningen 
å andra sidan minska och kopparen 
istället säljas på export. l 

Iden att tillverka koppam1ynt var 
inte ny: Karl IX instruerade redan år 
J 603 sin myntmästare att på prov 
prägla ett antal småmynt i denna 
metall.2 Någon gång vid slutet av 
1623 torde emellertid planerna på en 
mer omfattande kopparmyntning ha 
väckts. Den 17/12 detta år tillskriver 
nämligen det danska sändebudet i 
Stockholm. Peder Galt, sin kansler 
och meddelar att det ''talles flux om 
en ny kobbcrmynt, som skall anstii
Jes ... Galt omtalar vidare att dessa 
mynt skulle vara värdemym. dvs in
nehålla så mycket koppar som mot
svarades av dems pålydande värde. 
De skulle myntas i valörer från fyrk 
ända upp till l riksdaler.3 

Notisen visar, att man i initierade 
kretsar tidigt var informerade om 
kungens tankar och ideer. Under jul 
och nyår 1623-24 vistades kungapa
ret på Stiters gård. Kort därefter ut
gick det första direktivet om uppriit
tandet av ett myntverk just i Säter. 
Den 9n instruerades nämligen ståt
hållaren Fi lip von Scheiding att an
skaffa kol och ved till det .. nya myn
tet som stämplas skall", och den 9/3 
avdelades femtio knektar som skulle 
arbeta vid myntverket. 4 Snart hade 
informationen även nått Peder Galt. 
Den 3/4 kunde han rapportera till den 
danske kanslern, att kopparmynt
ningen skulle inledas vid pingsten 
och att det "pro primo" skulle för
myntas inte mindre än 8 000 skepp
pund. s 

4 

Den 27/4 1624 befullmäktigades 
myntmiistaren i Stockholm, Gilius 
Coyet d.y., att inrätta myntverk i 
SUter. och dagen därpå utfärdades 
Sveriges första kopparmyntordning. 
Däri föreskrevs. att man av ett skep· 
pund (= 136 kg) koppar skulle till
verka mynt till ett värde av 13 1 1/4 
daler; myntarlönen angavs dock ej.6 

Koppar kompaniet och 
ä nkedrottning Kristina 
Landets kopparhandel hade sedan 
några är tillbaka legat i händerna pa 
det s.k. Svenska Handelskompaniet, 
mera kiint under benämningen Kop
parkompaniet (i fortsättningen även 
benän111t Kompaniet). Planer på ett 
dylikt kompani - som inte fullborda 
des- fanns redan år 1615, men i och 
med ett öppet brev av den 2417 16 19 
samt ufiirdandet av privilegier den 
21/12 samma år, blev företaget en 
verklighet.' All koppar från Stom 
Kopparberg skulle uppköpas och ut
skeppas av Kompaniet till ett inköps
pris av 50 daler per skeppund, för
utom en tull som skulle erläggas till 
kronan, uppgående till 22 daler per 
skeppund bergsvikt Den enda kop
par som undantogs från Kompaniets 
m()nopol var den .som kronan och 
den kungliga fami ljen köpte för eget 
behov, samt kronans s. k. avrads
koppar, dvs vad som erhölls in natura 
i arrenden och avgifter.s 

Med en modern term skulle vi 
kunna karakterisera detta företag 
som en privatisering. Det var kung
ens förhoppning, att man genom att 
bjuda in landets adel och finansiella 
elit till att teckna andelar eller "aetio
ner" i företaget, skulle kunna effekti
visera kopparhandeln. Kompaniets 
privilegier var inte begränsade till att 
enbart omfatta kopparhandeln men 
den korn att full ständigt dominera 
verksamheten under bolagets korta 
existens. År 1628. efter den förda 
kopparpolitikens misslyckande. av
vecklades Kompaniet och kronan 
övertog dess tillgängar.9 Den största 
delen av kopparmyntningen under 
åren 1624-28 kom således att falla 
under Kompaniets ansvarsområde. 

Kompaniets kopparhandel under 
:i r 1624 drevs dock i kommissiQn för 
bolagets räkning av Karl IX:s efter
lämnade gemål, den driftiga och eko
nomiskt sinnade drottning Kristina 
d.ä. I-lon residerade på Nyköpings 

slott, vilket hon innehade som livge
ding. Kristina fungerade liven i stor 
utsträckning som l~mgivare till kro
nan under år 1624. to Karaktären av 
hennes finansiella uppgörelse med 
Kompaniet framgår av en avrlikning 
mellan dem avseende 1624 års kop
parhandel, vi lken uppr;ittades den 
4n 1625. l numismatiska samrnan
hang har denna endast i mrbigåendc 
uppmärksammats.11 

Kontraktet av 
den lO januari 1625 
1624 års samarbete mellan Kristina 
och Kompaniet hade varit ömsesidigt 
givande och man hade nll anledning 
an se tiden an med tillförsikt, efter
som kopparpriset låg på en hög nivå. 
Den l O/l 1625 upprättades ett kon
trakt mellan Kompaniet och kronan, 
som skulle få vittgående konsekven
ser för den svenska myntpolitiken. 
Kopparmyntningen skulle kraftigt 
utökas och Kompaniet åtog sig att 
tillmynta all den råkoppar som inte 
kunde fiirsäljas på marknaden för 
150 daler per skeppund eller mer. 
Samtidigt stadfastes - och till viss 
del utökades - Kompaniets privi le
gier avseende kopparhandel n. Tullen 
som skulle erläggas till kronan för 
varje skeppund koppar höjdes dock 
till 60 daler.12 

Syftet med kontraktet var uppen
bart; man trodde sig kunna hålla pri
set på koppar uppe genom att undan
dra marknaden viss mängd genom 
myntning. Genom kontraktets kon
struktion och genom att ribban för att 
kunna sälja koppar på marknaden. 
istället för att tvingas mynta den. 
lades så högt som på 150 daler per 
skeppund, begränsade man i allra 
högsta grad Kompaniets handlings
frihet. Någon försäljning till lägre 
pris fick ej ske. "medh mindre Wij 
t dvs kungen] den sieJfwe rabbaterc ... 
som det uttrycks i kontraktet. 

Utmyntningsgrunden. 150 daler 
per skeppund (med avdrag för 24 
daler i myntningskostnader) innebar 
också en försämring av kopparmyn
tet från dc 131 1/4 daler per skep
pund som 1624 års ordning före
skrev. l början av J 625 nådde dock 
prisstegringen på koppar sin höjd
punkt. För den högsta kvalitet av 
koppar som exporterades. s. k. unger
ska plåtar. kulminerade priset kring 
niv!m 93-96 riksdaler per skeppund i 
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Hamburg vid början av året, för au 
sedan rasa till 70-72 riksdaler i juni 
1625.13 

Nivån 150 daler per skeppund rå
koppar hade fastställts på toppen av 
marknaden: det blev s51edes omöjligt 
för Kompaniet att avyttra någon kop
par, utan allt måste slås till mynt till 
en i grunden för hög kurs. Till delta 
kom de tekniska problem, som mynt
ningen drogs med under hela 11ret 
1625. 

Myntningen i Säter 
Säters myntverks historik har utför
ligt behandlats av Petrus Norberg i 
NNÅ 1940. Det av honom anförda 
källmaterialet har dock ånyo genom
gåns, främst för att om möjligt Iinna 
nya ledtrldar vad avser de tillverk
ningsmetoder som begagnats vid 
Säters myntverk under dess tidigaste 
verksamhetsår. 

Gilius Coyet ti llsalles som mynt
miistare i Säter 1624. Han behöll 
dock sin befattning sommyntmästare 
i Stockholm ända till 1626. då mynt
ningen i huvudstaden upphörde för 
en tid. 

Coyet fick omedelbart praktiska 
svårigheter att organisera mynt
ningen. Någon erfarenhet av mass
priig ling i koppar hade han inte och 
han framträder i källmaterialet rent 
allmänt s~om varande inte alltför 
kompetent. 

Sida \'id sida med myntmästaren 
arbetade Govert Silentz. som fåre
stod gannakeriet. Detta hade upprät
tats i $liter under hans ledning redan 
under 1620-talets första år och verk
samheten bestod i garning eller re
ning av råkoppar, dvs första steget i 
en för'Jdling av metallen. t4 Silentz 
fann emelle~rtid Coyet föga skicklig 
i sitt arbete och uttalade sig om ho
nom. att "hans g11vor är nu intet 
mera".IS 

Under sommaren 1624 fortgick 
arbetet med upprällandet av mynt
verket och anskaffande! av nödvän
diga verktyg. l augusti var Coyet i 
Stockholm. där han infann sig i r.M
husr'.iuen. Coyet hade besvärat sig 
över några smeder i staden. som hade 
erhållit beställningar på "een hoop 
medh saxar som skall klijppas det 
koppar mynuet. som till klippinger 
myntes skall", och han kunde inte få 
dem levererade. Coyet beklagade sig 
över att han hade fått det ena brevet 
efter det andra från kungen med upp
maningar om att han skulle komma 
upp till Bergslagen med saxarna. 
Han hade givit smederna l()() daler i 
förskott på-beställningen och han var 
beredd att betala ännu mer. barn sax
arna blev fårdiga. l 6 
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Ensidig. gjuten portriil/medalj iil'n Karl IX:.v iinkc1. Kristina en• flolstein·Gouorp. 
Medaljen i/r troligen utförd 1625 av Rll(lrel'lll Miller l Foto: N. l..lcgerxren. ATA). 
Därunder Kristiilets nammeckning ur 1625 clrs räkenskaper/lir Nykiipinxs s/ou. 

Coyct var uppenbarligen orolig 
och det med all rätt. Några veckor 
senare tröt nämligen kungens tåla
mod. Den 24/8 tillskrevs Coyct och 
kungen förklarade, au om skulden 
för myntverkets försening låg hos 
Coyet och inte hos ståthållaren 
Scheiding, så skulle kungen vid si tt 
nästa besök i Säter låta "nypa honom 
i örat''. så au Coyet fonsättningsvis 
skulle komma ihåg majestätet. Eu 
likaledes föm1anande brev avsändes 
samma dag till Filip von Schei
ding. 17 

Vid mitten av september kunde 
Scheiding äntligen meddela, att 
myntpräglingen kommit igång. 85 
skeppund koppar. som bearbetats till 
tunna mymplåtar. hade överlämnats 
till myntet och a\ dessa hade 70 
skeppund förvandlats till mynt. res
ten hade gått till avbränning och 
skrot. De tekniska problemen fon 
satte dock att göra sig gällande. Trots 
detta gick arbetet med au bygga ut 
myntverket vidare. Den 21/11 infor
merade Scheiding kungen bl.a. om 
all en ny . tor byggnad uppföns. vi l
ken skulle inrymma snidverken. 18 

Den 29112 1624 hölls ett förhör 
med Gilius Coyet inför riks- och 

kammarråden. "huarföre koppar
myntet widh Säther inte äre så fordt
satt blefuit som diit sigh bordt hade". 
Förhöret inleddes :1v Axel Oxensti 
erna själv. som med "alfwarligh för
rnaningh" ti llsade myntmästaren att 
han skulle bcriitta sanningen och or
saken till att myntverket i Säter inte 
hade fungerat som det skulle. Riks
kanslem påpck;Jde att "heele Rikzens 
wälfårdh" ju nästan "därpå hängt ha
f uer". 

Den största orsaken till problemen 
hade enligt myntmästaren varit bris
ten på vatten, som hade uppståu re
dan i augusti. Vidare hade byggnader 
och redskap ej blivit f.irdiga; dess
utom hade problem uppstått med 
snidverket. Rikskanslem ville ha en 
förklaring till varfOr myntmlistaren 
inte hade undcrr'.ittat kungen om pro
blemen. så att åtgUrder hade kunnat 
vidtagas. Därtill svarade Coyct. ull 
han var ''een cnfallig och ringe skri
fuare. all skrifua hans Kong!. M:ll 
till" . Rikskanslem godtog givetvis 
inte denna rdrklarinc, utan det kon
staterades au Coyetinte hade varit 
tillräckligt flitig i sitt arbete. Coyct 
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erkände också, att Scheiding inte 
kunde lastas för problemen. Tvärtom 
så hade ståthällaren "'ifrån mårgonen 
och. till affto_nen vid Byfg ningen 
wantt och dnfuet hade, sa au han 
honom in t het beskylla kunde''. 

Förhöret mynnade dock inte ut i 
något annat, än att Coyet uppmana
des att informera Kungl. Maj:t om 
vi lka resurser han behövde for att fä 
ordning på myntningen.19 

Den Il/l 1625, i samband med att 
kontraktet med Kopparkompaniet 
uppräuades, utsågs Peter Kruse till 
ny ståthållare efter Filip von Sehei
ding. l Kruses fullmakt angavs bl.a., 
att han "'i synnerhet'' skulle "com
mendcra öfwer Myntet".20 Samma 
dag utfardades också en "Ordningh 
för Mynttercfolekett medh käppar
myntet", vari en rad förhållningsreg
ler uppställdes i punktfoml. Som en 
kuriositet kan nämnas att man exem
pelvis som punkt 7 ansåg det nöd
vändigt att påpeka att ingen tick 
'"komma opå arbetet drucken och full 
e ller och der dricka sigh druck-,. ~. en .... -

Kruse förde en nitig korrespon
dens med sina huvudmän i Stock
holm, varför man i detalj kan följa 
verksamhetens gång i Säter, speciellt 
under 1625. Nya resurser stiilldes till 
Kruses och Coyets förfogande: i 
februari fanns mer än 100 arbetare, 
40 timmermän och 10 smeder på 
plats.22 T början av mars kunde man 
pröva såväl det nya sliitvalsverket 
som de likaledes nya snidverken. De 
sistnämnda var tre till amalet, ett var
dera för 2-, 1- och l 12-ören. Det tidi
gare snidverk som funnits hade man 
under 1624 endast kunna anvLinda till 
''det mindre myntet''.23 

Den 17/3 kunde Kruse meddela, 
att han föregående dag börja! prägla 
2-örcn.u Han hoppades tills vidare 
kunna mynta l O skeppund om dagen, 
vi lket skulle räcka till au förse Kom
paniets kassa vid Kopparberget med 
pengar för kopparköpen. Fortfarande 
liu111s dock möjligheter till förbätt
ringar i produktionen. 

Den 115, mellan klockan tre och 
fyra på morgonen. inträffade emel
lertid en förödande olycka. Dammen 
vid Siiters kopparbruk bröts igenom 
av vårfloden och byggnaderna i 
strömmen förstördes. Nio mLinniskor 
miste livet. Kruse hade redan den 
25/4 i brev till Axel Oxensticrna 
uttryckt sina farhågor för dmnmcn. 
Den 3/5 blev han tvungen att ånyo 
tillskriva rikskanslem och meddela 
den sorgliga nyheten.25 Kruse be
giirde, att Kungl. Maj:t skulle ge all
mogen order om att medverka vid 
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uppbyggnaden av hyttor, hamrar och 
snidverk. l slutet av maj var mynt
ningen igång igen, dock i liten skala; 
två skeppund om dagen utmynta
dcs.26 

Återuppbyggnadsarbetet fortskred 
hela sommaren. Det dröjde dock 
ända till september innan det mesta 
var klart och även efter det fortsatte 
de tekniska problemen. l slutet av 
oktober klagar Kruse över att det inte 
gick en dag. utan att något gick sön
der. Snidverket krånglade upprepade 
gånger och i början av december 
hade man fortfarande inte nåu till 
högre prUglingsvolymer än l 0- 12 
skeppund om dagen; man var med 
andra ord uppe i de mängder som 
åstadkommits under mars månad 
före olyckan.2' 

Kungen var emellertid otålig och 
försökte driva på myntningen via 
Kompaniets styrelse, vilken under 
november i brev hade uppgivit att 18-
20 skeppund om dagen blev myn
tade. Trots att dessa siffror uppenbar
ligen var friserade- Kruse uppgav ju 
sig endast kunna klara l 0-12 skep
pund per dag - ansåg kungen au det 
var rör litet. Större myntningskapaci
tet var nödvändig; det var bUttre au 
verken stod stilla i brist på koppar, än 
att kopparen skulle ligga obearbetad 
i brist på kapacitet. Följaktligen skul
le fler gårhärdar, hamrar och vals
verk installeras, och vad som inte 
kunde myntas vid Säter skulle föras 
ti ll Nyköping.28 

Den av direktionen uppgivna 
myntningsvolymen, 20 skeppund el
ler 3 000 daler per dag, uppnåddes 
först under töviider i februari. Den 
önskade volymen, 5 000 daler dagli
gen, rliknade Kruse med att kunna 
åstadkomma först efter midsommar 
1626.29 

Uppenbarligen fick man sa sm11-
ningom ordning på produktionen un
der år 1626. Kompaniets myntnings
tal i Säter ökade nämligen kraftigt, 
från 243 378 daler uneler 1625 till 
l 024 557 daler under perioden ja
nuari 1626 till mars 1627. En klart 
bidragande orsak till detta var att 
man äntligen kom igång med vnls
verksprligling i stor skala. 

Missnöjet med det illa priiglade 
och till vikten ojämna klippingmyn
tet ledde dock så småningom till dess 
avskaffande. l Säter präglades, fon
farande under Gilius Coyets ledning, 
klippingar fram t.o.m mars 1627. 
Därefter avskedades Coyet och 
myntverket byggdes fr.o.m den 10/3 
om fOr prägling av rundmynt vi lken 
igångsattes i juli 1627 .Jo 

Myntningen i Nyköping 
Vår kännedom om myntningen i 
Nyköping har hittills varit mycket 
begr'Jnsad i brist på källmaterial. J 
samband med föreliggande under
sökning har dock en rad nya uppgif
ter framkommit , som i hög grad ökat 
vetskapen om Nyköpingsmyntets 
verksamhet under åren 1625 och 
1626. 

Nyköping upplevde vid denna tid 
en högkonjunktur med stor spann
målsexpon sanlt järn- och vapentill
verkning. Givetvis hade denna sin 
grund i elen svenska utrikespolitiska 
expansionen. Kristina d.ä., som resi
derade på Nyköpings slott, bedrev 
också en omfattande affärsverksam
het. Änkedrottningen hade ju drivit 
1624 års kopparhandel i kommission 
för Kopparkompaniets r'.ikning; där
med hade liven Kompaniets mynt
ning i Säter ing1ltt i hennes verksam
het. 

Förutom att Kristina bedrev en 
egen kopparhandel hade hon rätt att 
årligen köpa 400 skeppund (54 400 
kg) koppar från Kopparberget till 
samma låga pris som Kompaniet er
lade, dvs 50 daler per skeppund. Det 
är oklart om hon behövde erliigga 
någon tull till kronan utöver detta, 
men det troligaste är att så inte var 
fallet. Denna koppar undantogs ut
tryckligen från Kompaniets upp
köpsmonopol i kontraktet den J 011 
1625.31 Kristina fick dessutom up
penbarligen rätt att för egen räkning 
- utan ersättning till kronan - för
mynta sin koppar, så länge det 
skedde under kunglig prägel och 
efter samma utmyntningsgrund som 
gällde för Kompaniet. 

Kristinas myntning har tydligen 
inte igångsatts före halvårsskiftet 
1625. J registret över kostpenningar 
för Nyköpings slott upptas bl.a. en 
''Hans Kråll Myntersuen" för första 
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gången under perioden 2 1/5-18/6 
1625, med en ersäuning värderad till 
14 mark per månad. Han förekom
mer därefter i varje månadsavräk
ning för året; dock kallas han bara 
"Hans Kråll", dvs utan titel, från och 
med oktober. l lönings- och beställ
ningsregistret för slottet för år 1625 
återfinns han också, nu med titeln 
myntmästare. Hans ersättning i form 
av kost- och lönepenningar, spann
mål och kläde under året värderades 
till totalt 233 daler. 

Någon gång under hösten har såle
des myntsvennen Hans Kroll - san
nolikt av tysk börd - upphöjts till 
myntmästare vid änkedrottningens 
myntverk. Till sin hjälp hade Kroll 
från och med l 0/9 sju knektar "som 
dagligen arbetha uthi Myntet", så
som framgår av de nämnda månads
räkningarna. De erhöll totalt under 
året 450 daler 16 öre i ersättning för 
sitt arbete vid myntet. Enligt lönings
och beställningsregistret synes dess
utom en "mästersvcn" ha arbetat vid 
myntet; han fick totalt 85 daler i "för
bättring" på sin lön.32 Myntverket 
var sannolikt beläget vid det så ka l
lade Storhusfallet, det nedersta av 
vattenfallen i Nyköpingsån.33 

De första utbetalningarna från 
myntet i Nyköping gjordes den 28/7 
1625; strax dessförinnan har således 
myntningen kommit igång. Utbetal
ningarna fortsätter därefter till den 
13/12 i ifrågavarande avräkning.34 

Omfauningen av Kristinas mynt
ningar framgår av hennes återfunna 
kopparräkning för år 1625. Av drygt 
906 skeppund koppar i myntplåtar 
präglades 135 971 daler 20 öre, var
till kom en post om knappt 15 skep
pund myntkoppar i form av skrot. 
Denna post anges härröra sig frdn 
"1624 åhrs tillmyntnings ut g: skrott 
som kom ifrån Sättra bruuk'' och 
omvandlades till 2 209 daler 16 öre i 
penningar.35 Det är sannolikt samma 
post skrot som nämns i Filip von 
Scheidings ovan citerade brev av den 
14/9 1624. 

Som jämförelse kan nämna~ au 
Kompaniet under hela 1625 inte 
myntade mer än drygt l 622 skep
pund e !J er 243 378 daler. Kristina har 
således stått för en dryg tredjedel av 
årets myntning. 

Den 8/12 1625 avled änkedrott
nine:en. Hennes hovmästare Didrik 
von- Falkenbere: fortsatte dock för
Y.altningen av slottet och myntverket. 
Aven re{!ovisningen av Nyköpings 
slotts inkomster och utgifter fortsatte 
långt in på det nya året på samma sätt 
som under Kristinas regim. Registret 
för kostpenningar är bevarat till och 
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med 20/5 1626. under vi lken period 
såväl myntmästaren Hans Kroll som 
hans sju tilldelade knektar finns 
bland mottagarna. En "specialräk· 
ning" omtalar att ''myntefålchet" 
erhåll it kost och lön för sex måna· 
der och löningsregistret omtalar. att 
"Hans Kråll Myntmester" och "7 
Knechter i Myntet" erhållit 83 3/4 
daler respektive 5 daler 8 öre, som de 
kvittemt den 20/&.36 Det är givetvis 
omöjligt att säkert avgöra om Hans 
Kroll därefter övergått i kronans 
tjänst. men det synes sannolikt. 
Några räkenskaper som bekräftar 
detta har dock ej återfunnits. 

Drottningens död utlöste vissa ak
tiviteter vad avser kronans koppar. 
Kungen skrev den 16/12 1625 från 
Birsen och befallde bland annat, att 
kronans avradskoppar skulle för
mynta~ och levereras till räntekam
maren: vad som inte kunde myntas i 
Säter skulle föras till Nyköping.37 

Samma dag avgick en brev till 
kungen i Johan Skyttes namn. vari 
omtalades att han kommit överens 
med Didrik von Falkenberg om att 
myntet i Nyköping skulle "uthan 
återwändo drifvas fort". lme endast 
den koppar som låg i förråd i Nykö
ping skulle myntas. utan också 4-W 
skeppund som var på väg från Kop
parberget.38 Den 19/t 2 avs1indcs 
också instruktioner till Falkenberg i 

Nyköping från Kammaren. Han 
skulle bland annat inrätta yuerligarc 
en hammare samt omgående lflla 
myma där befintlig koppar: han 
underrättades samtidigt om dc 440 
skeppunden som var på väg från 
Kopparberget. 39 

Kronan synes ej ha myntat i Nykö
ping tidigare under år 1625; ovan
nämnda handlingar bär dock vittnes· 
börd om att man inleu en myntning 
av kronans koppar omedelbart före 
årsskiftet. Yuerligare koppar omdiri
gerades till Nyköping i början ;w 
1626. Den 25/2 instruerades Peter 
Kruse av Kammaren att sända 400 
skeppund dit att förmyntas40 och i 
april tillskrev kungen själv Falken
berg med ordern om au mynta all den 
koppar som låg i Nyköping. Det var 
också kungens "nådige befallning". 
att Falkenberg "med fliith'' skulle 
driva på myntet:" Arbetet fördröjdes 
dock. först av vinterkölden i janua
ri. därefter av en ovanligt stark vår
tlod.-12 

De båda nämnda kopparposterna -
440 respektive 400 skeppund - åter
finns i räkenskaperna för föm1y111ad 
koppar under 1626. Utöver dessa 
synes knappt l 00 skeppund från 
1626 års koppartull ha förmyn tats. så 
att den totala myntningen under liret 

-
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för kronans riikning i Nyköping inte 
uppgick till mer än drygt 11 8 631 
daler. 

l december 1626 anliindc mynt
mästaren Markus Kock (Koch) till 
Sverige. Han hade tidigare varit i 
tjänst hos kurfursten av Branden
burg. där han gjort sig känd som en 
skicklig och effek'liv yrkesman:B 
Kocks uppgift i Sverige var att in fora 
tillverkningen av runda. valsverks
präglade kopparmynt. vi lka skulle 
ersätta klippingarna. 

Den 22 december befann sig Kock 
i Stockholm. l en brev från Kompa
niet samma dag. stiillltill Carl Bonde 
i Arboga, nämns Kock: ''her iihr nu 
kommen then Myntaren ifrån Prcus
sen, som af h. MI. förskrifven ähr. 
och drager till Nykiöpingh ther at 
g iöra sin Proba, huru wijt han nu 
kommer t her med m wij see . . :·44 
Denna skepsis skulle dock snart för
bytas i entusiasm över den nye rnynt
mästaren. 

Myntverket i Arboga 
Planerna på en myntverk i Arboga 
väcktes sannolikt under sommaren 
1626. l staden fanns vid denna tid en 
betydande vapenindustri och i första 
hand skulle kronans vapenbcstiill
ningar finansieras via det nyetable
rade mymverket:~5 Den drivande 
kraften bakom detta projekt synes ha 
varit Carl Bonde, en av direktörerna i 
Kopparkompaniel.46 

Vid mitten av juli tillskrev Bonde 
Kompaniets direktion och den 28 
samma månad avsiindes ett svar på 
hans propå. Johan Sparre. som un
denecknat brevet. hiinvisar till Bon
des skrivelse ''som War den 26. an
kommit", och konstaterar att Bonde 
letat efter en lämplig plats att inräua 
mymverket på, "och ickie någon 
bequemligare fannes. Un t her Högens 
qwarn står, hwilkcn Hans Lefner 
skulle hafwa arrenderat". Bonde 
hade begärt att man skulle förhöra 
sig hos Kammaren. om Kompaniet 
kunde få disponera kvarnen. Sparre 
sade sig ha undersökt saken och kon
staterat au det inte fanns något giltigt 
kontrakt på kvarnen. Han gav Bonde 
beskedet, att ''därföre kan tu den 
weil till Comp. bästa taghas".47 

Höjens (e ller Högens) krlJnokvarn 
var beliigen vid forsarna väster om 
Arboga, ett stycke uppför ån. K var
nen hade arrenderats sedan 1624 av 
föreståndaren för vantmakcriet i Ar
boga. Hans Lefller, som hade anlagt 
en valkkvarn där. Kompaniet övertng 
dock kvarnen. till stor oHigenhet för 
Lefflers verksamhet.411 ~ 

Arbetet med att iordningstiilla 
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Bilag;t l 

Utmyntningama 1624 -1627 

1624 Koppar (Skp)t 
Kompaniet/ Kristina 

l) Kristinas avräkning med Kompaniet ca 70 
Kiillu: Komp:111iel~ "journal" för 1624 och Kristinas 
räkning med Kompaniet 1624 ("den 6 augusti") vari 
anges all 85: 18:9'1! skp koppar JevereratS "uthi Mynte
pl~tar" (Bergsbruk vol 328 resp 336, KA). I en kopia 
av Kristinas avräkning med Kompaniet för hela året i 
Bergsbruk vol 332. s 2 I -24 (KA) anges volymen 
koppar till85:8: 14 skp. Av denna post myntades 
ca 70 skp. resten bortgick i skrot (se Scheiding till 
kammaren 14/9 1624: kansliet, inkomna brev och sup-
pliker. E Ila:8. fol 99v.) Skrotet fördes till Nyköping 
och förmyntades där 1625. 

Kronan 

2) Avradskoppar 22 
Kiilla: Räkning för 1624 års avradskoppar. s 4. 19: 
Bergsbruk. vol. I 34 (KA). Wolontis anger (s 249) all 
det enligt dessa räkenskaper levererats 640:19:10 sk p 
koppar till myrllel. Detta är en felläsning; den niirnnda 
snmman iir en transport från förcg sida. 

- Totalt för året 

1625 

Kornpanict/Säter 

ca 92 

l ) En l Kompaniets huvudbok 1622: 10:10 
Kil/la: Kong!. May:l~ Resolution ... 23 juni 
1688. s 76 lit. EEE 

Kristina/Nyköping 

2) Skrot fr5n I 624 års tillverkning i Sätcr. i 
myntkoppar 

3) Myntplåtar smidda av råkoppar 

Källa: Kristina<; kopparräkning I 625, Söder
manlands handlingar I 626:12 (KA) 

- Totalt för året 

1626127 (Klippingar) 

Kompaniet /Siitcr 

l) Enligt Kompaniets huvudbok från nyåret till 
Johannis 1626 
Kil/la: Kong!. May:ts Resolution ... 23 juni 
1688. s 76 lit. EEE 

2) Enligt Kompaniets huvudbok från Johannis 

14:14:12 
906: 9·11 
921: 4: 3 

2543:14:13 ------

2583: 7: 14 

t626 till nyi\rel 1627 4247 
Kiillor: Huvudboken. fol 58, Bergsbruk vol 329 (KA); 
uppg verifieras av Sliters kopparräkning för samma 
period, se avräkning med Gil ius Coyet. fot 16. I3crg.s
brukvol 141 (KA);jfrWolont is 1936s2SI 

6R30: 7: 14 

Daler: örc2 

ca 9. 188 

2.552 

ca J 1.740 

243.378:24 

2.209:16 
13~.971:20 

138.181: 4 

381.559:28 
=·=== 

387.507:24 

637.050 

1.024.557:24 
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Kronan/Nyköping 

3) 1625 års avradskoppar 399: 17: 2 
99:19:17 

435•14:08 
934:11:07 

Kiillor: Räkning för 1625 års avmd~koppar. fol. 4. 
Bergsbruk vol. 134 (KA): Räkning för 1626 !tr~ 
avradskoppar. fol 4. Södemmnl:md!> handlingar 

4) 1626 års koppartull 
5) 1626 års avradskoppar 

1626:12 (KA): Tillmyntningen i Nyköping 1626. 
ankommen koppar. Bergsbruk vol 137 (KA). Som 
jämförelse kan nämnas all 1626 års f.intckammarbok 
anger en uppbörd från "tillmymningcn i Nyköping" 
om Il O 30 l :24 daler. vilket vcrilicr:tr 
storleksordningen på ovan~t!tendc ~iffror 
(Rämekammarböckcr vol 79. KA). 

Kronan/Säter 

6) EnlavräkningmcdGiliusCoyct 71 :17:1-t 
Källa: Sätcrs kopparr'.ikning. fol 16. (J;ir ifr!tga-
varande myntning anges varJ gjord för 
K Maj:(S räkning: Bergsbruk vol 141 (KA). 

Totah för året 7836: 16:15 

1627 (Rundmym) 

Kompanict/Sätcr 

l) Enl Kompaniets huvudbok från Johann is 
1627 till nyåret 1628 
Kiillor: Huvudboken. fol 100. Bergsbruk 
vol 330 (KA): Säters koppamiko i ng 1627. 
avräkning med Marku~ Kock. 
Bergsbruk vol l .t l (KA). 

Kompaniet/ Arboga 

2) Enl Kompaniets hu,udbok från 
Johannis 1627 till nyåret 1628 
Källa: Huvudboken. fol 100. 
Bergsbruk vol 330 (KA). 

Kronart l Nyköping 

3) 1626 år.; avradskoppar 
4) 67 708:16dalcrfr.\n räntck:nnmaren ~amt 1200 

daler från ell arrende. alh i klipping:tr 
5) 1626 års avradskoppar (95: 16: 15) } 

1627 års avradskoppar ( 133:2:5) 
Av ovanst poster smiddes en deltill 
myntplåtar, resten till "ungerska" plåtar 

6) "Låne- och förbru ten" kopptlr 
7) 1627 års avradskoppar 

===~ 

2255: 1:17 

388:12: 4 

108:17:17 

53: 7:16 

151:19: 3 

15:17:10 
107: 7: 15 

825: 10:0 1 
Kiilla: Om tillmyntni ngen i Nyköping 1626 - 1628 
fot 19,23-25.39: Bergsbruk vol 137 (KA) 

Kronan l Sätcr 

8) En! avräkning med Marku~ Kock 46 l: I l: 2 
Källa: Säters kopparrlikning 1627: i avrHkning 
med Kock anges do.:nna myntning ha ~kelt "för 
Hanss Kon!: Maytz: Conto": Bergsbruk vol 141 (KA). 

- Totalt fOr året. rundmynt 3930: 15: 4 --·------

l l skeppund= 20 lispund: l li!~pund = 20 ~kål pund eller marker. 
2 l daler= 32 öre. 
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} 63.730:17 

~4 900:21 
11!1.63 1:08 

10.782:24 

1. 153.971 :24 
= ·== 

333.485: 6 

58:291:17 

13.884 

68.908:16 

} 22.793:26 

2.381: 8 
13.693 

12 1.660: l s 

63.002: 8 

576.439:17 

myntvo.:rkct ig~ngsa tles snart och 
kronan bidrog under 1626 med varor 
och tjUnsto.:r till etl vlirde av nlira 595 
daler.49 Det gick dock långsamt 
fram åt. Den 23/11 skrev Sparre till 
Bonde och konstaterade. all han vid 
samtal med kungen sjUiv "inthet 
spordt. som (kungen) misshagar, 
mehr lin medh Mymct s~ l~ngsampt 
t i llg:ir'". För au lugna kungen på 
denna punkt ville Sparre au Bonde 
med det !>naraste skulle skicka -
alternativt sjlilv medta - prover 
("Probcn") på myntverkets produk
tion.50 

En månad senare skriver Sparre 
ånyo till Bnndo.: och bekrlifLar molla
gandet av hans skrivelse jämte prov
mynten ("Mynteproben"). Sparre 
hade "prac~cnter:ll och öfwer.mtwar
dat" kungo.:n mynten, vi lka hans ma
jestlit ''lUll sigh behaga. men olikhe
ten i wichten behagade honom 
inthet''.51 Som bekant är cll antal 
yuerst stillsynta l-öres klippingar 
1626 fnin Arboga bevarade: dc hUr
rör sig med andra ord fr~ n en mycket 
bcgrlinsad myntning av provkaraktär 
som företog!> i december delta år.52 
Stora skillnader i vikt var en förete
else !>Om Arboga ~om klippingmynt
verk ju dock inte var ensamt om au 
ha som problem. En bidragande 
or.,ak kan ha vurit. Ull myntet vid 
Höjenlinnu inte var klart atttas i bruk 
fullt ut. l mars 1627 fick Bonde med
delande om au "mynt.:bygningen 
wcdh Jlider" skulle fullr<.iljas enligt 
beslut av kungen. Man hoppades au 
2 000 skeppund. dvs 300 000 daler 
enligt gliilande myntfot, skulle kunna 
slås där ~rligentill vapenfaktoriernas 
pcnninghehov.53 

MyntmU~tarc i Arboga under den
na tid var Caspar l lcdvigcr. Han 
wrdc ha varit med frän början vid 
myntets uppriitlandc och var sanno
likt av tysk hLirkomst. l Kopparkom
paniets huvudbok för tiden Johannis 
1626 - mars 1627 finnas han n;im
ligen upptagen med namn och ti
tel: "Caspcr llcdwiger Myntcmcster 
medh i\rhnga"; den 26/10 1626 de
biterades han 200 daler. Under 1627 
uppbar "M. Casparus Myntcmäs
tare'' enligt fogderäkenskaper stäng
järn. kol mm till ett viirdc av 256 
daler 8 1irc.54 l Kompaniets huvud
bok för tiden "Johann is 1627 till ny
året 1628" har "Caspcr Hcdewiger 
Mynto.:mcstare" erh~llit l 725 daler i 
mynwrliin.55 Han har slutligen un
dcneckn:tt en brev. skrivet på sven
ska och daterat "llögcns Mynu" den 
14/3 1628. med si ll namn och titel: 
"Casparus llcdwigcr Mlintzmeis
tcr".56 -
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1 tidigare litteratur om Arboga 
myntverk har angivits att Claes Hen
riksson Boose. som adlades år 1642. 
skulle ha verkat där som myntmäs
tare. Skälet till detta antagande synes 
vara att hans adelsvapen innehåller 
två stjärnor och en halvmåne, posi
tionerade på samma sätt som i mynt
mästanniirket på 1627/28 års runda 
l-ören från Arboga. Aven initialerna 
CH förekommer på Arbogamynten. 
vilket ju också passar in på Claes 
Henriksson.57 

Det är dock uppenbarligen s:i. att 
det är en tillfållighet att Caspar Hed
viger begagnat sig av samma märke. 
Claes Henrikssons namn nämns ing
enstans i det bevarade källmaterialet 
och han har rormod l igen inte ens haft 
något med mynuillverkning au göra. 

Klippingpräglingen i Arboga. som 
uteslutande skedde i valsverk. synes 
ha vari!, av mycket begränsad omfau
ning. A ven 1627 års l-öres klip
pingar är. mycket sällsynt förekom
mande. Aven forts:iuningsvis synes 
man ha haft problem med viktskill
nader. Som exempel på detta kan 
nämnas ell lågviktjgt exemplar av l
öret 1627 ur Gunnar Ekströms sam
ling. vilket väger 16.18 g. jämfört 
med Karl-Erik Sehmitz' båda exem
plar. vilka väger 23,87 re p 22.03 
g.ss Räu vikt enligt myntordningen 
skulle dock vara 28.33 g. 

l mars 1627 upphörde klipping
till verkningen vid samtliga mynt
verk. Arbogamyntcts omställning 
till rundmyntstillverkning blev klar 
ungeflir samtidigt som i $äter, dvs 
under juli 1627.~9 Utmyntningsvoly
merna i Arboga höll sig dock genom
gående på låga nivåer: ror 1626 sak
nas siffror och under 1627 präglades 
ej mer än 58 291 daler 17 öre. 

Caspar Hedviger har uppenbar
ligen kvarställ som myntmästare i 
Arboga till våren 1628 (se ovan). l 
samb;md med nedHiggandet av Kop
parkompaniet övertogs alla dess till
gångar, inklusive Arboga myntverk. 
av kronan. l maj 1628 överlämnade~ 
det till kronans myntmästare, Mar
kus Kock, som vid inventeringen 
dömde ut anläggningen och insiste
rade p5 att få bygga en ny. Vid slutet 
av m5nadcn accepterade emellertid 
Kock au överta verket som det stod 
och gick. Kort d~irefter har dock 
mynuillverkningen i Arboga blivit 
insllilld för gou.60 _ 

(Artikeln fortsiiiler i SNT 2 · 96) 
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Noter 

l llcck~chcr 1936 s 274ff. ~8ff: ~c 
ock~:\ memorial till Axel OxcnMicrna 
f ..:In Gu•tav Il Adolf. dat. 3011 2 1625. 
punkt 6 • 7 (AOSB 11:1 s 299) ~ami 
Oxcmticmas bct!ink:tndc om koppar
handeln och koppannyntningcn av 
30/·l 1630 (AOSB 1:1 s 3~ ff). 

l RR 4/7 1603 fol 152: Sticmstcdt 1863 
s 12f. 

J 1111 26 s llXl. 

~ RR 9/2 och 9/3 162-l. fol 52. 96: 
Sticnl\ICdl 1863 s 70f. 

5 HH 26 ~ 11 3. 

6 St icm~tcdl 1863 s 72: det av Sticm
~•cdt upptäckta originalet till myntord· 
niogen 28/.J 1624 finns i M)'nl\'crkct~ 
arkiv (RA). 

7 Wittrock 19 19 s 16ff. 19ff. Kompa
niet' vapen utgjordes p5 1620·talct av 
tn: bl5 kronor och en svan ankare i gult 
f:ilt. omgivet av texten "Socictas mcr
c:uonnn Succiac" (Wiurock 1919 ' 
18). 

K Wittrock 19 19 s 21. 

9 Wittrock 19 19 s l l Off. 

to Sticm, t..:dt 1863 s n r. 
Il Kopia i Bergsbruk. , of 332 ' 21-24 

(KA). Det är föm1odligen denna avr:il.
ning w m Sticmstcdl - utan angh·ande 
av k:illa - avser med "Enkcdrottning
cns kopparT.ikning ror 162-l'' ( 1863. ' 
76). och vilken Wolonti~ (1936 s 59. 
249) inte kunde återfinna. Wittrock 
( 1919 s 35 och not l) påtahuk arten 
och omfattningen av Kristinas ' :unar
bete med Kompaniet under 1624. 

I l Stiernnmn 1747 s 923ff: Sticrn~tedt 
1863 ~ 76ff: ett origin<l lexemplar uv 
kontraktet linns i Handel och sjöfart . 
voi46(RA). 

u Wolonti' 1936 s 32f. 

•~ Se hl a Norberg 19-10 s 35 · .J l. 

15 Wittrock 1919 s 54. Bet r Coyet. ~c 131-
gcnsticrna 11 , 1926 s 38. 

tn SST XIV s 123f. 

17 RR 27/8 1624, fol 382f; utförligt rc
fcrcrndc hos Sticrnstcdt 1863 s 74f. 
Schciding vur sedan 162 1 stfi thållurc 
ilver Kopparbergslagen och Östcrda
larnn. Hnn hade iivcn befallningen 
s:hom guvernör Rlr Kopparkompaniet 
fro 111 1620. Han avgick f ..:In h5da 
dc~sa poster 1625 (Eigcnstierna Vi. 
193 1 s7M ). 

18 Schciding till kamman:n 14/9 och 
2 1111 1624; Kansliet. inkomna brev 
och "'PPlikcr ( E 11a:8). f o l 99f. 106f. 

19 Ett protokoll fr:in l<lrhörcl. filmlotiii
gen upprUtlat ;~v myntskrivaren Daniel 
Hansson, finns i Myntv:iscn 35. KA. 

l ll RR Il/l 1625 fol 13v.: hctr. Kru,e. se 
Clgcn,tierna 11. 1926 s 123. 

21 RR 1111 1625 fol lir. 

22 Kmsc.~ korrespondens ang5endc mynt
verket i Siitcr finns utförligt refererad 
hos Norberg 1940 s 43ff. 

Z.' Krusc till kammarkollegiet 6/3 1625. 
Kansliet. inkomna brev och suppliker 
(E Ila: Il ). f o l 129: bet r. det tidigare 
snidverket. se Scheiding till kammar
kollegiet 14/9 1624. Kansliet. inkomna 
hn:v och suppliker (E lla:8). fol l OOr. 

l4 Bcrgsbntk, vol 332. s 31 (K A). 

lS AOSI3 Il: Il s 206. 207ff. 

Z6 Krusc till Kompaniets direktion 3115 
1625. Bergsbruk. vol 332 (KA ). 

Z7 Norberg 1940 s .J7f. 

Z8 RR 16112 1625 fol 7+1: Sticmstcdt 
1863 s 88f. 

29 Wittrock 19 19 s 74. 

.10 1\ vriikning med Gilius Coyct i S!itcrs 
kopparräkning 1626/27 fol 16. Bergs
hruk. vol 141 (KA): Kopparkom
paniels huvudbok "från Johann is 1627 
ti ll ny~ret 1628". fol 1()0. Bergsbruk. 
,·ol :no (KA): Willrock 1919 s 99. 
l 07f. Räkningen ror byggnationen 
:l\' det nya rundmyntverket vilken slu
tade på inte mindre än 4 308 daler 22 
öre. finns bevarad: se Myntväsen 35 
(KA). 

J l " ... Undantagandes dc Fyrehundr.ulc 
Sl..ippund Hennes Maj:t. Wi r Elske
lige käre Fru-~lodcr ärc 3hrligen cff
terl~tnc ... ": Stiemman 17-17 s 923. 
Sticmstcdt ( 1863 s 76f) och Wolontis 
( 1936 s 61 l hade uppfattningen au 
dessa 4()() skp härrörde sig från kro· 
n ans avmdskoppar. och att den gavs till 
henne i form av ett :mslag. Sl\ var up
pcnharligcn inte fallet. l ett :1v Witt
rock ( 1919 s 54) an fön brev f n' n Kntsc 
till Skyllc av 112 1625. talas det ut
tryckligen om att Kristina ~ku~le köpa 
~ina 4(XJ skp. l en annat brev (clterJt av 
Wittrock. s 55) frl n man.m5nad oml<•· 
las ocksll au drollnincen inte ville cr
Higga nllgon betalning till Kompaniet. 
rurr:in hon fån sin koppar levererad. 
Slutligcn kan nämnas att kungen i juni 
uppman:~dc Kristina att i samma m~
nad l~ta uppköpa sina 400 skp vid 
Kopparbcrget, något som Kompaniet 
just då pga likviditetsbrist inte filr
mådde ( Wi ttrock s 59). 

.12 Register och förteckning på kostpen
ningar till Nyköpings hov- och slotts
folk 1625: lönings- och bcst:illnings
registcr för Nyköpings slotts- och 
Umbctsfolk 1624 -25: blida i Kristina 
d.ib livgcding vol l :7-8 (KA). 

.\J " Rlichningh for den koppar som cfrter 
. . . ChriMina Uhr blefwen bellollen 
:mno 1625". fol 16f .. Södermanlands 
handlingar 1626: 12 (KA). 

.\.1 Saftlin 1934 s 59. 

.1s "Tillmynmingcn ulhi Nykiöping aff 
den koppar som war Bellollen Efflcr H. 
Mny:tt S:~ligc Drottning Christina", fol 
2. Siidcrm:~nhmds handlingar 1626: 12 
(KA). 
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36 Räkning över utgifter och bespisningar 
mm f o! 146ft'; löningsregister fol l S!lr; 
"specialräkning" fol 275r.: samtl iga i 
Södermanlands handlingar 1626: 12 
(KA). 

37 RR 16112 1625 fol 744. 

38 KR 16112 1625 (B Ila l) fol 658v. 

39 KR 19/12 1625 (B Ila l) fol664v. 

40 KR 25/2 1626 (B Ha l) fol 216v. 

~~ RR 12/4 1626 fol 197r. 

~2 Wittrock 1919 s 76f. och där angivna 
källor. 

~3 Boethius 1931 s 346ff. 

~~ Kompaniets registratur 22/12 1626 
s 69-70 (KA). 

~s Den bästa ski ldringen av Arboga 
myntverk (med undanlag fOr vissa fel
aktigheter rörande präglingstcknikcn) 
finns hos Corin 1978, s 389ff; se även 
Silfverling 1928, som san1manfa11ar 
den äldre liueraturen. 

.16 Elgensticma l, 1925 s 521. 

~7 Kompaniets registratur 1626. fol lOv. 
(KA). 

-18 Corin 1978 s 392. 395f. 

~9 Erik Gudmundssons räkenskap 1626 
for kronans räntor: Anders Bengtssons 
räkoin!: 1626-27. båda i Västmanlands 
handlingar. 1626:8a resp 1627:7a 
(KA). 

so Kompan iets registratu r 1626 s 32 
(KA). 

51 Kompaniets reg istratur 22/ 12 1626 s 
69(KA). 

52 Det torde endast finnas tre exemplar ;~v 
1626 år.; Arbogaörc i privat Ugo: Ek
ströms ex (Ahlström aukt 35. 1987 nr 
114). Schmitz ex (SBV/Spink & Son. 
ZUrich 30/ 11 - 1/1 2 1989 nr 620) samt 
cll ex i en Skåncsamling. 

SJ Sp;1rre till Bonde 17/J 1627. Kompa· 
nicts rcgi~tratur fol 237 (KA). 

s~ Kompaniets huvudbok. "eana" 106 (~c 
även 195): Bergsbn•k vol 329 (KA): 
Anders Bengtsons riikning 1626-27. 
Västmanlunds handling••r 1627:7a 
(KA). 

55 Fol. 100: Bcrgsbn•k. vol 330 (KA). 

56 Kammarkollegiet. kansliet, inkomna 
hrcv och suppliker 1628 (E lla:24). fot 
13. Det är undcnecknat av Hedviger i 
en handstil som skiljer s ig frun brevet i 
övrigt. 

57 Stiemstcdt 1863 s 18: Appclgren 1927 
s. 26ff: betr adliga äuen Boose. se 
Elgenstiema l. 1925 s 535. 

58 Ahlström auktion Il. 1976 nr 61 resp 
SBV/Spink & Son. Zurich 30/11 -1/12 
1989 nr 621-22. 

S9 Willrock 1919 s. 99. 

60 Wittrock 1919s 113f.l27. 

KONGRESSNYTT 

Nästa internationella numismatiska kongress 
äger rum den 8-1 2 september 1997 i Berlin. Det är första gangen 
en sådan hålls i Tyskland. Kongresserna äger rum vart sjätte år 
och senast möttes världens numismatiker i Bryssel 1991. 

Kongressen sponsras av Staatliche Museen zu Berlin - Preussi
scher Kulturbesitz i samarbete med the lntemational Numismatic 
Commission. 

Kongressen hålls i det berömda Humholdt-universitetet i 
Berlins centrum, vid Unter den Linden. Museumsinsel ligger 
mycket nära. Fyra dagar ägnas sammanträden och föredrag, en åt 
utflykter. Den sedvanliga Survey of Numismatic Research utkom
mer till kongressen, liksom en medalj. 

intresserade skall skriva till: 
Miinzkabinett 
Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz 
Bodestrasse l-3 
D-10178 BERLIN, Tyskland. 

Organisationskommitten sänder då undan för undan alla aktuella 
try~ksaker. En sådan intresseanmälan är inte bindande, anmälan 
görs senare på särskilt formulär. 

D 
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Föga känd kungaserie 
avslutas 
Ganska m torde känna till denna 
svenska regcntliingd, som frivilliga 
Skyttcrörelscn utgivit för sin "Riks
propaganda" med en medalj om året 
- bak!Lingcs! Den tog sin början 
1973/4 med Carl XVI Gustaf och har 
nu avslutats med Gustav l (på journa
listsvenska "Gustaf Vasa", vi lket han 
som bekant aldrig hette). Medaljerna 
har hela tiden präglats av AB Spor
rang i 40 mm ~l. 

PortrUtten har tagits från kända 
medaljer (dc över våra yngre Berna
dotter iir från medaljer till vilka Spor
rong har iiganderätten). 

Här avbildas et! exempel - Erik 
X l V efter den ensidiga medalj av 
okänd konstniir som bevarats i några 
f!t, gjutna exemplar. Den avslutat1de 
medaljen. gamle kung Gustav, har 
modellerats efter det Willem Boy 
tillskrivna porträttet på begravnings
medaljerna 1560. 

Serien omfanar 23 medaljer. Den 
började utges efter tronskiftet 1973 
och då i högst ca 20 000 ex .. numera 
9 000. Metallen iir brons. (Något lO
tal har vid vissa tillfällen sla!!its i sil-
ver. men inte alltid.) -

Om serien skall få någon fortsän
ning bakåt i tiden eller om man skall 
portränera våra drottningar (av vilka 
nilgra var ivriga skyttar. men de är ett 
fåtal) har inte bestämts. 

LLt 

Fow: Gabriel flildebmnd. 
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Kung Oscars död och dalpilarna på mynt 
Kungl. Maj:t utfärdade den 3 februa
ri 1855 FörortiniliK om Rikets Mynt. 
Myntenheten $kulle beniin111as Riks· 
daler Rik.\"111\'llt och "r.ikne·cnhctcn 
må fördelas ·i 100 lika delar. samt att 
IOO:dedclcn benlimnes Ore··. Enligt 
förordningen skulle kopparmynten 
präglas till valörerna 5, 2, l och IJ2 
öre. "Dessa Kopparn1ynt tillwcrktLS 
af en legering. bestående af ni tiofem 
delar koppar. fyra delar tenn och en 
del zink. hwilkcn blandning benäm
nes MyntMctall". Det nya lnyntsys
temct skulle. enligt senare rorfau
ningar. tillämpas i oO'entliga räken
skaper fr.o.m ingången av år 1858. 
Detta sy tcm fick inte lång livsHingd. 
Det ersalles redan efter 18 år. genom 
den av Kungl. Maj:t och riksdagen 
gemensamt sti ftade Lllg om Rikets 
Mynt den 30 maj 1873. av eu p:t guld 
baserat myntsystem, vars enhet fick 
benämningen krona. 

Lagen om det nya myntsystemet 
utkom 1855. och samma år är dc för
sta mynten enligt denna lag daterade. 
Skillnadcrna mot fön11 var ganska 
obetydliga. Antalet skiljemyntvalö
rer var mindre: 4 i stmlet för 6 (4, 2. 
l, 2J3. IJJ och t/6 skilling banko). En 
del lägre si lvernominaler har fåll 
lagergrenar på frånsidan i stället för 
riksvapnet, och dc högre valörerna av 
denna metall har mu riksvapnet 
ändrat. Det har gjorts mindre, samti
digt som sköldhållarna har blivit 
större och mu en spänstigare och ele
gantare hållning. De mest ingripande 
ändringarna linner man på dc nya 
bronsmynten, som visserligen lik
som sina förctrlidare av koppar har 
~rträtt (utom den minsta valören. 
/2-öret) men nu vända till vänster. 

Ännu mera radikal var förän
dringen av frånsidan. Här har det 
sedan 1624 på kopparmyntet bru
kade dalamlirkct. dc korsade pilarna. 
(bild l ) försvunnit samtidigt med 
övergången från koppar till hron~ 
(kopparen i legeringen togs från Fal u 
gruva ända till 1863). Denna lindring 
blev ej utan genljud. 

l Dalarna s;ig man cu orsakssam
manhang mellan landskapsvapnet~ 
borttagande och kung Oscars sjuk
dom och bortgan g kort efteråt. l sam
band med Nordiska Museets under
sökningar om siigncr om svenska 
kungar upptecknades 1937 följande 
sligen: 

"Men kung Oskar den förste geck 
dä illa för, när han tog bort dalpi
larna ur pengarna som ha vare 
sen Gustav Vasas ti. Dalkarlen 

12 

M .1111 i skilling banko och iire från 18-10·50-wlen. Foto: Ulf Bnue. 

1-illo (daguermt.IJ1i) a1• kungafamiljen 1857: ktmg Oscar redanmärkt m·ljukdam. 
Siuunde dmuning Josefina. Oscar l. prinsessan Lovisa. kronprinsessan Lol"isa: sttll'll· 
tlt• prins AuguJt. Sofia. prins Osmr (Il). kronprins Carl (XV), Eugenil'. Endast ilnkr· 

d milliiiiii Desideria .mknaf. Troligen wgetniir Oscar och Sofia mr nygifta. 

feck den förmån av Gustav Vasa 
för att dom hjälpt' en å mote bort 
jutarna att deras pilar vart satta 
bakpå pengarna. Men Oskar 
ställde te så dom kom bort, men 
feck han sota för, ty dalgubbarna 
satte på'n lussjukan, så lössen 
satt sej mellan hull å skinn å ål 
rakt opp kungen levans. Han sökt 
så mycke doktorer, men ingen 
kunde hjälp'an så nog ha dä vare 
bäst, om dalpilarna fått sitta kvar 
på svenska pengarna. Dalkarlen 
ha ju hjälpe alla svenska kungar 
ve alla möjliga tillfä llen, så dafpi-

larna satt assini i väjen." (EU 
10627} 

Oscar I:s hälsa var alltid vacklande 
(bild 2). Efter sonen Gustavs död 
1852 genomgick han en livsfarlig 
sjukdom. Han hämtade ig och 
utvecklade under krimkriget en vill
omfattande storpolitisk aktivitet. 
Men 1857 sattes han helt ur spel. 
drabbad av en förlamande hjiirntu
rnör. Efter ett långsamt avtynande 
avled Oscar l på Stockholms slou 
dcn8juli 1859. 

Tamds Sdrkdny 

SNT l · 96 



SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT 
REGISTER 1995 

ARTIKLAR OCH NOTISER 

Alcxandcrsson, Jan 
Telefonkort och myntkort. 
Sedlar med och utan stjäma. 
Jubileumsmy/Il i oädla metaller. 
Pick: \\vrid Poper M ont!): 

Andersson, Jan 
Staden Gothas mymkabinett. (& H Menzinsky. S Scrrcstrun) 

Berghaus, Peter 
Portri/u av enmmrismatiker. Nico/aus Keder (20.3.1659 - 17.4.17.15). 

Björk, J an-Olof 
Valsverkspräglingen av Gustav Il Adolft kopparmyllt. 7i/h·erkningsteknik och resultlll. 

Eu omtalat halvlire Säter 1628. Hur avfall blir övningsmaterial el t en nyanställd gnn·lir. 
Per E L Hellström 1905-1995. (PERSON/\LIA) 

Braunerhielm, Thom 
Guldmedalj ö1·er Gösta Forssell. 

Carlberg, Dan 
Daniel Lejjananekers klädes,·ä,·eri i Stocklwlm. Eu sr.·ckc s1·ensk historiamed twmismmisk anknyming. 

Gillingstam, Hans 
Johan Palmstntchs ursprung. 

Golabiewski Lnrmby, Monica 
Spån•ägsbolagets minliesmedalj 1909. 
Plåtmyllt i spisröse. 
Al bre/a den l'anartige. 
Magnus Ladulds. "U X: l c". 
Lållgl'iiga besökare i Nederluleå kyrka 1·id 1700-talets slut? 

Hammarberg, Inger 
Tre merm•ingiska mym. 
Kungligt mero1·ingiskt mym. 
Modem kopia a1·1'ikingatida mym. (FRÅGESPALTEN) 

Hemmingsson, Bengt 
Förlageteckningar till sl'enska mylll från 1600-wlt?t. 
Johannes Bureus som forlagetecknare än en gtlng. 

Holmq\'ist, Magnus 
Finns palleuer m· sten ? 

Hoven. Bengt E 
l ranskt guldhalssmycke. 

Jarlen, s,·en-Eric 
"Pionjiirmedaljen" 1948. 
"Länder fridsamt intagne". 

Jonsson, Tord 
Hur betalades en gdrd 1731 ? (FRÅGESPALTEN) 
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42 
112 
130 
187 

168 
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52 
148 
161 

206 

192 

37 

!!6 
131 
173 
197 
201 

129 
147 
186 

28 
154 

171 

105 

178 
208 
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1995 

Jonsson, Kenneth 
Nygammal skall pt1 Gm/and. (& M Lindquist) 
N N U: s medalj ii1·er Brira Malmer. (&T Sundqubt) (MEDAUNYTI) 

Kampmann, Ursula 
En promenad ge110111 e11 romares mrdag 1111der dt•ll nmu•rsktr kej.mrtide11. 
Homo11oia - fred och samji}rsrånd prl greki.vkamy11t. 
ZRus llypsisms tempelt'å berget Gerissim 11ilm Neapolis. 

Kluckenhcrg, lienrik 
Visionen av cu nyu museum. 

Kälde, Bengt Olof 
'"Till gagn for Uppsala s/ou". En ny beliiningsmetlalj. (& L O Lagcrqvist) 

KäUerholm, S,·cn-Oiof 
Kopparhaltig l lire 1668. 

Lugerqvis t, Lars O 
Eu besök i Oscar 1/:s mym- och mednljsktlp. C& l Wis<!hn) 
"Tt/l gag11 for Uppsala s/ou". E11ny bcliillillgsmetlalj. (& 13 O KUidc) 
Etil'ill Ohrstrlim /906 - /994. (PERSONALIA) 
Nils-U11o Fomamler 17 september 191-1 -16 decembu /994. 
S1·enska mymer 1000 år. (MYNTNYTI) 
Om ''mystisk" medalj. (FRÅGESPALTEN) 

Lindquist, Malin 
Nygammal skau på Gotland. (& K Jonsson) 

Linkosalmi, ,\ imo 
Tre 11."0 jubileumsmy/Il i Finla11d lir 1995. (TÄVLING) 

Mcnzinsky, Hans 
Swde11 Gotlln.f myntkabi11e11. (&J Anders~on, S Scrrc~tam) 

Nilsson, Harald 
Guldmym som krisridsl'lllllla. 
BerriiiVtem 1914 - 1995. (PERSONALIA) 

Nordlind, Ulf 
Medaljer och milrke11 f rån Kollstindustriursllillni!IJII'II i SriH:klwlm. (& l Wis<!hn) 
Ny medalj frtlll SNF. (MEDAUNYTI) 

Påhlsson, Leif 
lmenwtionellfl kongresser (7). (KONGRESSER) 
Slovakicn (2). 
Adam 1/eymm••ski - exilpolsk lreraldikt'1: Sl't'IISk lliflliotl'ksmnll, jlirmedlwv m• kttlttt/'1/IT. 

9 febr 1926 - 8 mt~rs 1995. (PERSONALIA) 

Rezak, lru 
Om "mysrisk" medalj. (FRÅGESPALTEN) 

Risplins:, Gert 
Islamiskt bokf1ris. 

Rådström, Biirjc 
Mjlilkpollellt' r rmvt111tla vid l?isill[ll' Gtlnl. 

Sar kany, ·nmuls 
Moderuti medaljer. 
Kromm försvillner tlr 2002 ? 

Nr Sid. 

3 58 
5 124 

6 144 
7 172 
8 196 

l ().l 

Il 

7 182 

lO 
Il 
22 

2 43 
4 III 
8 210 

3 58 

3 91 

7 168 

5 128 
5 137 

l 4 
4 105 

l 22 
2 38 

8 210 

5 136 

3 90 

4 106 

6 156 
8 198 



1995 

Serresta m, Sonny 

Staden Got/ras mymkubineu. (& J Andersson. H Menlinskyl 

Sundqul~t, Torbjörn 

Numismatiskfrdgesport vid SNF:s julfest / 4llecember 199.J. 
NNU:s medalj över Brita Malmer. (& K Jonsson) (MEDAUNYTI) 

Somod, J orgcn 
Nog/e sven.fke poleller pm:get i tu/landet. 
7idlig dansk reklamejeto11 i aluminium. 

Tcsch,Sten 
Tusendrsjubileum pd Sigtrma Museum. (UTSTÄLLNINGAR) 

Tingström, Bertel 

Hur bewlalles en gclrrl 1731? (FRÅGESPALTEN) 

\Vahlquist, Göran 
SNFs år.mzöte 1995. 
Vad Itänd n mell Svenssonsamlingarna? 
Norrfisk Numismmisk Unions möte i Stocklwlm. 

Wall ner, Göran 

Om samlarjörl'llul/ oclt l'iirtle. (DEBATI) 
Samlan·iirrlt oclr ekonomiskl riirrle. (DEBATf) 

Walter, Jan Erik 

Orriensnyu från f d Tjeckosfo,·akien ( 3) - '/]t'c·kim. 

Widell, Magnus 
SockensoMmen i Umwryd siindes till l änköping nilr Kronmr orlt lie cmllra nöllmylltt•n dl'mil·c•rmh·s. 
Pollett fiir törstiga. 

Wisehn, E,•a 
Sagan om pennin,~en och llukaten -en sedelilrwulco berilttelse. 
En Biribi-sellel eller Nen·us re rum. peczmia. 

Räuelsc>. 
En skänk frdn OI'On. 
Spelmställning på ny kula. (UTSTÄLLNINGAR) 
Eu siillsmt Ammd Jakob-m,·m. 
Porsii/l ;ned transport sedel.-

Wischn.lan 
Medaljer oclt miirken frdn Konstindustrimstilllnin[len 1 Swcklmlm. (& U Nordlintl) 
En öringar be w lade böter. 
Eu bc>stJk i Oscar 1/:s mynt- oclt medaljskåp. (& L O Ulgcrqvist) 
När mymkabineltet ble1• kzmgligr. Den swrli11a mym.w mlingt'n rmdersriilld Kong!. Musetllll. 
Spanien. (SEDELNYIT) 
FiirebiMcn till 5 cell/ Indian /read. 
Hemliglrmfull pollen. (FRÅGESPALTEN) 
Jetong friln en arbewrforening. 
Pengar till ett enat EumtJa- modell 19.J9. 
Bmk.lpotronen Carl Östbergs gåm till Krmxl Mymkabinmet. 
Riksbmr/..sanstiilldas klagan pd sedlar. 
Mympriigling i Frankrike i st•ensk dag bo); från 1700-wlet. 
Sulitelmamedaljen. 
Lingvister i numismatikens l'iirld. 
En medalj fiir ögat. 
Krig.l/lf'O{Jilf:IOIIda i skruwaler. 
Seddflir.~lag ov Corl Abraltom Bmling. 
B1v r Emil llildebrwul - mcmnen bakom Karl XV:s l'lll.l'fii'Clk. 
Papperspolll'tlerfrlln Bamlill f:ICIIS klädesfabrik. 
P{lpper.rpollett frdn Sregehorg. 

Nr 

7 

l 
5 

4 
8 

5 
7 
8 

~ 

7 

2 

2 
~ 

~ 

~ 

7 
8 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 

4 
-l 
4 
5 
5 
5 
5 

Sid. 

168 

13 
124 

96 
195 

110 

134 
18·1 
21)4 

Il~ 

183 

38 

9 
18 

l ~ 

3~ 

Il-l 
102 
110 
173 
206 

-l 
lO 
lO 
l ll 
19 
36 
-17 
61 
85 
86 
88 
88 
107 
108 
108 
109 
125 
128 
1:12 
1:'1:'1 



En fatrigpol/eu från Eskilstuna. 
Riksbankerna byue mym. 
En amerikansk check med Jenny Linds port räl/. 
Medalj för starka lungor. 
Känsö-jetong. 

1995 

Kopparstickaren Jacob Gillberg och Gustav 111:.1· medaljhi.~toria. 
Fattiga i Röda rummet. 
Sedlar från den svensk-amerikanska kolonin Bishop Iii/l. 
Kassaskåpsreklamfrån 1879. 
En kyrkas mymsam/ing. 
Sveriges vackraste assignation. 
På ja/a efter ett myllf. 
Cigarrek/am i form lll' engelsk sedel. 
Sällskapet E & N i Marstrand. 
Passerbricka tillmyntverket i Yeddo. 
Reklamsedel for parfym. 
Polletl från Munksjö Pappersbruk. 
SejJie Canal och Slussbyggnad- e u tidigare oklillf aktiebre1: 
Teckning utförd m· Nils Keder-forlaga till medalj. 

Ögren, Kenneth 

Militära utmärkelsetecken. (MEDAUNYTT) 

RECENSIONER O CH BOKNY"IT 

Arkeologi i Sverige Nr 3. (Lars O Lagcrqvist) 

Eimcr, Christopher: Meda/lic Porrmit s of the Duke of \Ve/Ii ng ton. (lan Wis~hn) 

Guldets magi i saga och verklighet. (Eva Wischn) 

Huggeri, Anders: Remlskt my m wuler brmet tak i Bjämrberg i Västerhol/ens krwlmrd. 
(Lars O Lagerqvist) 

Lagerqvisl, Lars 0: Mynmingen i S(~uma. Euwse~~<1r:.jubilenm. (Monica Golahicwski Lannby) 

Landi, Giacomo (i samarbete med Birgitta och Karl -Fredrik Karlsson): Nrmri.mratiqne de /'assurtiiiCI!. 
Försiikring.mrmrismatik - Sverige. (lan Wischn) 

Lukanc, Ivo: Diocletiwws. der riimisc:he Kaiser ans Da/matieu. (Ulla Wcslennark) 

Moh·ögin, Arkadi: Die Fwuie Wesreuropeisclrer Milnll!ll des 10. bis 12. Jalrrlrrmtlens in Estland. 
Numisnul/ische Studien JO. (Richard Kjcllgren) 

Nicol, N Douglas: Standard Catalog ofGermmr Coin1·, /601 10 pre.~em, indndi11g colonial issnes. 
(Ian Wisehn) 

North, Michael: Ge/dum/anf und Wirtschaji.vkonjrmktnr im sildliclreu Ostuermun mr dl' r Wende mr 
Neuzeit ( /440- 1570). (13o Franzcn) 

Nr 

5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 

7 

5 

2 

4 

2 

6 

3 

Sid. 

133 
133 
153 
157 
157 
174 
177 
178 
180 
180 
181 
182 
194 
200 
201 
202 
202 
205 
207 

162 

185 

136 

20 

20 

45 

11 3 

44 

160 

90 

20 

Numismatiska B-uppsatser vid ins titutionen fik Arkeologi i Stockholm. (Monica Golabicwski Lannby) 7 185 

Sainio, Pen IIi: Telephone Cards of Fi11/a11d 1982 - /994. (Jan Alexandersson l 2 45 

Sammlung Köhlcr-Osbahr. Band Il l l. \lormiinz/ic/re 'l.ahlrurg.mriuelwrtl Aus.l·er~tewiilru/iclre 
Geldforme/1 aus China, Amram. Koreaund Japan. Iland 11/2. \lorml/nz/ic:lre urltlwrg.mritlel U/Id 
An.uergewiilmliclre Geldformen ans Siidostasien. Aji·ikarrnd rmdl'l'e Teile der Welt. (Eva Wischn) 2 44 

Sicgs MJJntk11talog Norden 1995. (Jan Alcxnndcrsson) 

Sylloge Nummorum Graccorum. Finl11nd. The Erkki Kcckman Collect ion in the SKOPBANK 
Hclsinki. Part l K11ria. Sammmrstiilld {III Ulla Westermark oclr Richard Aslrwn. (lan Wischn) 

Wischn, Ian: Apotekspollelfl'r. Nordisk Mediciulriswrisk clr.~bok 1994. (Lars O Lagcrqvisl) 

Wisehn, Ian & Schenkmanis, Ulf: Au samla mynt, sedlar nclr metlaljet: 
(Monica Golabiewski Lannby) 

4 

5 

8 

21 

113 

136 

209 



Kvitto på bokbetalning 
från 1806 
Ä ven en k vi no kan få formen av ett 
värdepapper. De som 1806 var in
tresserade av ett bokverk om Gustav 
Ill:s samlade skrifter kunde betala 
pengar i förskott. l utbyte tick man då 
ett kvitto som visade att innehavaren 
av kvittot betalt l riksdaler 24 skil
ling banko. När så övriga delar ut
kom skulle resterande summa beta
las. Varje kvitto hade eget nummer 
(det här visade exemplaret har nr 
479) vi lket innebar att utgivaren eller 
boklådan kunde hålla ordning på sina 
beställningar. Säkert \·ar det viktigt 
också att få in förskottsbetalningar. 
Då kunde utgivarenflryckaren över
blicka produktionens kostnader. Man 
fick en garanti för fortsall utgivning. 

Kvittot har fått en vacker ram be
stående av en meandcrslinga. lager
kransar och lagcrkvistar. Nederst 
fi nns namnteckningen: C E Delen. 
Carl Erik Deleen (Delen) fliddes 
1767 i Stockholm och avled 1850 i 
samma stad. År 1796 lämnade han 
en inslagen ämbetsmannabana och 
etablerade sig som bokhandlare i 
Stockholm. Hans boklåda vid Stora 

Svalbard 1920 - den 
lyckligaste av världar 
Omkring 1920 utfärdades penningan
visningar av Aktiebolaget Spetsber
gens Svenska Kolfiilt, som verkade pt1 
Svalbard. Anvisningarna var bevis på 
innestående lön. Innehavaren kunde 
dock använda anvisningen vid Svea
gruvan under säsongen vid köp av 
olika varor. Dc anvisningar som fort
farande var oinlösta vid säsongens 
slut skulle lämnas till gruvkontoret. 
varvid sedlar och mynt utbetalades. 
Anvisningarna var ogiltiga efter 
säsongens slut. Av denna anledning 
var det få anvisningar som följde med 
arbetama hem till Sverige. l ett försök 
att komplettera samlingama uppma
nade Nils Ludvig Rasmusson. Kungl. 
Mymkabinettet. svenska Spetsbergs
rnän. som undangömt sedlar. an 
lämna dem till myntkabinettet. Upp
maningen ingick i en artikel i Dagens 
Nyheter 27 juni 1940 som handlade 
om nödmynt. krigsmynt och polletter. 
l artikeln citerades en gammal Spets
ber!!svetemn som suckande brukade 
utstÖta: "Det var fint på Spetsbergen 
ingen länsman och ingen präst. och 
pengama gjorde vi själva··. 

/W 
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. ::~i~;-) F ur ett Exem{llar af . Fjerfle Delarne af 
Hu o .STSA r. ro H~~s-M.M: T KoNuKo GUSTAF 

111:s Samlntle Skrifter pil Svenska, har Sedelhafva
rcn betnit En fud . 24 sk. Banko, med yilJkor att 
vid Exemplnrets uttagande 1 erlägga en lika Summa 
för de Tvenne sista Delarne. Stockbolm den 

J8o6. 

/Joklumdlaren Deleens hillo till kwrder som gjort m·betalning ptl boherket ö1·er 
Guswv III:.~ samlade skrijie1: Foto: Gunnel Jansson. RIK-foto. 

Nygatan blev en samlingspunkt för 
huvudstadens författare och litteratö
rer. År 1809 lämnade han bokhan
deln helt o.~h hållet till sin kompan
jon G.A. Oberg. Under olika inne
havare men alltjämt under Dcleens 
namn drevs denna bokhandel ända 
till 1895. Inom boktryckaryrket in
tog Dclccn en aktad ställning och 
han får anses som sin tids förnämste 
boktryckare. både med hiinsyn till 
hans alsters goda och smakfulla 
typografi ska utförande och hans 

stora litler'..ira och särskilt språkliga 
intressen. 

Bokverket Konung Gustaf 11/:s 
skrifter i politiska och vittra ämnen; 
tillika med dess brefvexling i sex 
delar (Stockholm 1806- 12) utgavs 
av greve Johan Gabriel Oxenstierna 
(1750-1818). Han hade på grund av 
sin stora lojalitet till Gustav Ill ut
nämnts till riksmarskalk. Annars har 
Oxenstierna mest gjort sig kiind som 
skald. 

AN1liSNING hr~~ 
eJ' .l rNN&_IITÅSICDII t.lhr. ~i+;'JZSJF&-Ji 

TtuilieboLageLSpetsP.ergens 
~!!!nska iliotfÖlt 

mot dtnnaaa•hnlnlo ~Id SYCa#flY2ll. Spetsbirrea ......,....,_GJhua:lboDC, 

•uorl04' eu bcloppÖRE .. ÖRE, 

(FEMDOl • . 
OlolO.Ia ao~bnllopr sliola 'IJd la~~·-trAn Spetabir-cm,oclucmot 

YldsUoDICJUOIOI,AYl~mnas&r•kODIOret,ful{abcloppd:eo>IIJOtul ~lllllk'rld-· 
Ao•.IJAioccn lr OCIIII. uuonrllr S~ ..... or6 d\u dlolle<JU &lat. 

:;;..·. c-1... l 

CJ..tLUc/lLu '11~~1---~~-. . . 
- ·4 .. 

rw 
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Polletter från Stockholms badinrättningar 
Av lem Wisehn 

S Iockholm var en efterbliven och 
ohutsosam stad i början av 
1800- talet. Många utländska 

reseniircr har vittnat om den svenska 
huvudstadens bristande hygien. Ville 
man på 1820-talet ta ett varmt bad 
kunde det bara ske hos en änkefru vid 
Gamla Norrbro som hade två kar. 
Men det kunde hända att man fick 
dela \'atLnet med en annan badgäst. 

Vid slutet av 1820-talet och under 
följande ånionden började situtatio
nen ljusna. Stockholrn började lång
samt vakna upp ur en lång törnrosa
sömn. Det fanns tre saker som man 
då friimst önskade: ljus på gatorna. 
rinnande vatten istället för brunnarna 
och bad. Flera olika badinrättningar 
inrättades under perioden 1820-tnlet 
fram till 1860-talet. 

Liksom inom så många andra 
omrMen använde man sig av pollet
ter vid baden. Vanligast var att man 
betalade i förväg för tio bad. men 
fick polletter för el va bad. Köpte man 
säsongskort ingick någon form av 
rabatt. Inpasseringen till badet för
enklades genom att man undvek 
själva hanteringen av mynt vid 
entren. Polletterna köptes vid badets 
kontor. Andra polletter användes i 
samband med förvaringen av dc 
badandes k !lider. P. R. Ferlin bertittar 
om detta bruk i sin bok om Stoc.:k
holm från 1858 (del l. sid. 70): 

Badsumpar ii ro för allmiinheten in
riiltade: l :o vid Nyn Kungs/w/ms
bron. 2:ne bndsumpm; som under 
den för sjöbad /iimpliga firstiden 
dagligen luWas tillgänglige. sfi 
Iii ng e det ii r ljust. dock ej tidiga!'(' pcl 
morgonen iin kl. 5. eller senare p1i 
aftonen iin kl. Il. och icke å Hel-

SELINS MYNTHANDEL AB l 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

14 

r%' ~ 
Oppeiiider 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00 - t 4.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Slcx:kholm 
Tel. 08·411 50 81 
Fax. 08-411 52 23 

~eda~ar vid den tid. då gudstjenst 
Miles. Flere iin 25 personer kunna 
ej p11 en gdng rymmas i lll'anlera 
luul.wmpen. Kliidespersedlame för 
de badmule emottagas under bad
ninf(en af ordningsmannen. som i III· 
byte lemnar en 111111rrerad bleckpol
lelt.flirsedd med e u snöre. emotlll•il
ken palleils återställande kliideme 
efter sluttrd badning återftls. Ord
ningsmannen eger: för det bes,·är 
lrmwm Mirigenom tillskyndas. upp
bi/ra af lll'arje badande persan l sk. 
/?.·g/d flir lmrrje gång badsumporne 
he~agnas. (Här bör man uppmärk
samma det märkliga hur man 1858. 
u~ det räknades i mll. betalade l sk. 
rgld. Var det med polletter fr~n 
!HO l '! Eller skedde betalningen med 
2/3 sk. bko? eller 2 öre rmt'! Kanske 
vet n~con i läsekretsen hur saken 
förhåller sig.) 

l denna anikcl finns ett antal pol
letter. av metall eller papper. uppräk
nade som tir klinda av författaren. 
Polletterna kommer från Kungl. 
Myntkahinettets samling och Sven 
Svenssons samling. 

Stockholms Bad- och Simskola, 
liven kallad Gjörc.:kcska badet. År 
1827 öppnade C. D. Lind sin vid Rid
darholmens norra strand uppförda 
sim- oc.:h badanstalL Den kallades 
den Gjtlrckeska. på gnmd av au dan
sören vid kungl. teatern Fredrik A. 
Gjörcke i mer lin 25 år ( 1836-1866) 
var bMc simiiirare och föreståndare 
vid badet. Carl Almberg från Upp
sala blev dock den förste lär.tren vid 
stancn. Den Gjörckeska simskolan 
fanns kvar t o m 1883. Den hade 
emellertid långt dessförinnan undcr
g;'ll en nödvUndig utökning och 
ombyggnad. Vid fabrikören Linds 
död 1832 övergick simskolan i bok
tryckaren P. A. Nord~tcdts ägo. 

Badet byggdes på p~lvirke samt 
var indelad i två bassänger. Den 
större fick endast begagnai av sim
kunniga. Bassängen var begränsad 
av dc bjälkar på vilka badinr'.itt
ningen vilade. Det fanns även en 
öppning som gav de simmande till
nilic att obchindmt komma ut och in 
från öppna sjön. Bottnen var planc
rad och jiimn och bestod av sand. 
Den mindre bassängen hade en bot
ten som var försedd med 6 tums fyr
slagna bjiilkar liggande så tUtt intill 
varandra att inget mellanrum fanns. 
Det fanns en 16 alnar hög du~ch-

inriiuning samt två "mindre bassiner 
för frunlimmer med särskilda rum". 
Badet hade också två trampoliner 
tillsammans med "en vattenkonst, 
hvarigenom dusch erhålles ncdi
fr:in". Bassängerna var omgivna av 
en byggnad, indelad i 76 avkläd
ningsrum. biljettkontor, enklare mat
ställe m.m. Badpriset för sommaren 
var 6 rdr 32 sk. bko och ror en månad 
3 rdr 16 sk bko samt för varje enskilt 
bad 8 sk. bko. 

l. Pappcrspollett. gul, 92 x 62 mm. 
Text i svart tryck: Stocklrolms l BAD
och SIMM-SKOLA l ,•id l Rid
dar/ro/men oclr Levinska huset. l 
nedersta högra hörnet finns en svart 
stiimpcl med initialerna: CDL (dvs 
C. D. Lind). Datering ca 1830. 

Möjligen användes denna pappers
pollet som säsongskon. Detta exem
plar kommer fdin Sven Svenssons 
samling. nu i Kungl. Myntkabinettets 
tig o. 

2. Pollett av mässing, ensidig, 3 1 
mm i diam., tillverkad hos Sporrong. 

Inom en vågig omkrets vid kanten: 
DUSCH l BILLET. l F. G. Initialerna 
står för Fredrik Gjörcke. Sticrnstcdt 
240: 11 8. Datering ca 1840- 1850-
talen. 

Stockholms stads Bad- och Simin
riittning 
Bad i Mälaren väster om Ströms
borg. invigd 20/8 1884. Denna sirn
inrättning blev ersättningen för den 
sk Gjörckeska simskolan som fOr
svunnit 1883. Vid badet utnyttjades 
fyra olika polletter, alla Lillverkadc 
hos Sv. 01. Morell & Co, Stackholm. 

3. Mässingspollett, rektangulär, med 
rundade hörn, 30 x 21 mm. Ovcrst 
bågigt: • STOCKHOLMS STADS • 
Nederst bågigt: BAD- OCH SIM
INRÄITNING. På fåhct stadsvap
net. S:t Eriks huvud. Polletten gUlide 
för 35 öre. 

-t Mässingspollen. 27 mm. Oms~rift 
som på nr 3. l mittpartiet: 25 l ÖRE. 

5. Koppar- eller mässingspollett. ru1-
formig med inåt avrundade hörn, 26 
mm. Omskrift som på nr 3 och 4. l 
mittpartiet: 20 l ÖRE. 

-
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9. 

Il. 

13. .--.-. 

6. Mässingspollett, oval, 28 mm bred 
och 21 mm hög. Text överst i __ båg
form: S.S.B.O.L Därunder 5 l ORE. 

Nr 3-6, Numismatiska Meddelanden 
XII, 79:1-4. 

Sumpbadet vid gamla Norrbro 
En tidig badinrättning i Stockholm 
var badet på Helgeandsholmen eller 
den sk Gamla Norrbro i egendom N:o 
5. I detta hus hyrde en änka några 
rum och där fanns tillgång till två 
badkar. Då det var svårt au få till
räckligt med vatten, var det inte så 
noga om Jlera personer fick begagna 
samma. Ar 1831 bötjade emellertid 
Hattmakare-Åldem1annen C.J. Lo
rentz med en egen badinrättning i 
samma hus som änkan. Lorentz hade 
avancerade planer. Han fick arkitekt
ritningar av professor Blom Carlson. 

16 

8 . ...__ 

14. 

De mekaniska arbetena, som 1 ex 
vanenuppfordringen med hjälp av 
ångkraft, utfördes av Kopparslagare
Åidem1annen Lindskog. 

Inrättningen för va;:TI1a bad hade 
sammanlagt 23 mm med elstäder. Av 
dessa rum användes lina till vanen
bad. I vatje badrum fanns två kar, eu 
av trä och ett av koppar. Här fanns 
också möjlighet au få njuta av myr
bad och finskt bad. För övril!l fanns 
ångbad. kryddbad, maltbad.-klibad. 
!utbad. såpbad. mjölbad och gyuje
bad. 

7. Papperspollett, gul, 80 x 59 mm. 
Text i svart tryck: SUMP-BAD-BIL
LET. l rid gamla Norrbro. Därunder 
en punktlinje med plats för namn
teckning (innehavaren?). Datering ca 
1830-talet. 

Möjligen användes denna pappers-

!J. 

10. 

pollen som säsongskort. Deua exem
plar kommer från Sven Svenssons 
samling. nu i Kungl. Myntkabinenets 
ägo. 

Stockholms Badhus Aktie-Bolag 
Stockholms Badhus grundades 1867. 
Fyra personer var initiativ tagare till 
bolaget: läkaren Carl Cunnan. Hlka
ren GustafZander. arkitekten H. Lin
dahl och byggmästaren J. Ahlström. 
Badet låg i Frimurarebarnhusets 
stora hus vid Malrmorgsgatan. 
Intresset bland stockholmarna var 
cmellenid lit.:t. Då ombyggnaden 
kom igång måste en del av arbctama 
avlönas med ak1ier i bolageL Carl 
Curman skapade senare Sturcbadct. 

8. FrimUrksliknande papperspollen, 
röd bonenfårg, ringen grön. 32 x 27 
mm, tandad på 1vå s idor. Diagonalt 
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finns streckad markering (avsett att 
klippa?). Därmed bildade~ td delar. 
B:ida blir texten: STOCKHOLMS 
BADHUS AKTrE BOL. Ena halvan 
l kr och den andra 3 kr. Övertryck på 
de två halvoma: 2lb KLASS. 

Detta exemplar kommer från Sven 
Svenssons samling. Nu i Kungl. 
Myntkabinettet.~ ägo. 

Södcrmalms Badinrii ttning 
Denna badinrättning invigde~ 1884. 
1-Hir har Sven B. F. Jansson (Run
Janne) en annan uppgif1. Han siigcr 
att badinrättningen öppnades redan 
1877. Badet låg niira Slussen. 

9. Pollett av nys ilver. 26 x 2 1 mm, 
r!!ktangulär med avklippta hörn. 
Atsidan: mitt på flilt~t 50 och där
ovan och nedanrör SÖDERMALlv/S l 
BADINRJ\7TNING. På fr:, nsidan 
finns initiale rna SBl sammanOiitade 

l O. Pollett av nysilver. 22 mm i dia
meter. Åtsidan visar pa mittfåltct: 30. 

Omskrift: SÖDERMALMS l BADIN
RÄTTNING. På fr:insidan finns den 
Morellska tillverkarstämpeln. 

Il. Ensidig pollett av zink, 25 x 19 
mm. rektanguliir med avklippta hörn. 
På åtsidan finns inom en enkel ram 
texten: S0DF.RMALMS l BADIN
RÄTTNING. 

12. Pollett av koppar. 3 1 x 2 1 mm. 
oval, ensidig. På åtsid~n finns inom 
en enkel ram texten: SODERMALMS 
l BADINRÄTTNING. 

Nr 9-11, Numismatiska Meddelan
den XII, 79:5-7. 

13. Frimärksliknande papperspolle tt. 
rosa med svart text. 30 x 2 1 mm, tan
dad på fyra sidor. 
Innanför en liggande oval finns tex
ten: 25 och dUrovan och nedanför 
SÖDERMALMS l BADINRÄTT· 
N/NG. Polletten Ur rikt dekorerad 
med guillochcr. 

Polletter av papp från Rejmyre glasbruk 
År 18 1 O den 6 april undertecknades 
på Sillesjö gård i Skcdevi socken i 
Ostcrgötland ett bolagskontrakt mel
lan jägmUstarcn Johan Jacob Gmvcr 
och frih erre Mattia$ Alexander von 
Ungern Sternberg om anliiggandct av 
ett glasbruk vid Rcjmyra i samma 
socken. Gravcr. vilken som gåva av 
sin mor Maria Magdalena Graver 
den 20 januari samma {lr mottagit 
Rej myr.1hemmanet. förklarade sig i 
kont raktet "med avseende b:\dc på 
egen och allmän fördel" var:t :.irmad 
att inriilla ett glasbruk. varti ll l:igc, 
skogstillgång och v;1ttcndrag giva 
ganska gott tillfälle. Men "allden
stund anliiggningen och bedrivandet 
av ett sådant bruk fordrar betydligare 
förlag och kostnad. iin vartill jag för 
närvarande ensam vill bidraga". hade 
han associerat sig med friherre von 
Ungern Sternberg. tigare till bl.a. Sil
lesjö och Lotorps bruk i grannsock
nen Risingc. En passu~ i fru Gravers 
gävobrev synes tyda p5, att planer på 
att anHigga ett glasbruk vid Rcjmyra 
före lcgm redan vid •' rsskiftct 1810 
och att sonen kan ha ut verkat g;\van 
för att möjliggöra ett förvcrk lig;mde 
av des~a planer. Enligt brevet lick 
Johan Jacob Gran:r nämligen bl.a. 
rätt att "när som helst pa hemmanets 
Ugor uppf{ira de byggnader han fOr 
gott linner". 
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Att döma av formuleringarna i 
kontraktettorde Gravcr ha varit initi
ativtagaren, medan den privilcgican
sökan som ingavs framför motivc
ringar för glasbmkets anltiggandc 
som lika glima kunde vara formule
rade av von Ungern Sternberg. 

Det hemman varpå glasbruket 
grundlatles nämnes första g<,ngcn i 
bevarade handlingar år 1385 under 
namnet Reglrimuyra. Det bortbytte~ 
då jämte atskilliga andra gårtiar av 
Askcby kloster till Bo Jon,,on 
(Grip). Under 1600- och 1700-talen 
ägdes det av medlemmar av littema 
De Geer och Berchner. År 1763 in
köptes det av brukspatron Jacob Gra
ver och disponerades efter dennes 
död 1779 av hans änka intill dess hon 
överlät det på sin son Johan Jacob. 

Det visade sig snart att Gr.tvcr i 
motsats till sina röriiidrar hade gan
ska ringa fmrngång i aff.ircr. Efter 
nera inteckningar fram till 18 15 hade 
hans andel krympt betänkligt. Diir
med började von Ungern Sternberg 
att betrakta sig som glasbrukets 
ä o are 

o I f~bruari år 18 15 sålde von Ung
cm Stemberg Lotorps bmk med vad 
som därtill hörde till sin maka' halv
syskon. Knappt ett halvår 'enare 
inköpte han av Gr.1vcr och denne~ 
hustru Maria Christina Agre ll den" 

14. Som nr 13. men lj usblå med svart 
text. Handskrivet innanför ovalen: 
SB. 

Samtliga fotografier: RlK-foto. 

Litteratur 
BenwJII. E .. Beriiile/se ö1·er Stocklwlm< 
Sim'Sällskaps 1·erksamhet 11117-1927. 
S10ckholm 1927. 

Ferlin. P.R .. Swckholms sta(/ i juridifkt. 
administm til'l. statistiskt och bol}:erli}lt 
hiinseende. Första delen. Stockholm 
1858. 

Jansson. S. B. F .. Nisrvriebvk. Ur min 
ji'(lll!(arr. Stockholm 1982. 

Stiernstcdt. A. W., /Jeskrijiling iifi•er Sl'l'll· 

ska kopparmym och pol/eller. Stockholm 
1858. 

Storkirk. W. Th .. Fort.~ältning af tiiHiggct 
till Friherre Aug. Wilh. Stjemst~dts ~r 
1872 utgifna bcskrifning öfver Svenska 
Polletter. Numismatiska Meddelandt'n 
XII. Stockholm 1890. o 

hälft i glasbruket samt hela Rejmyra
hemmanet för en summa av 20 000 
riksdaler banko. Friherre von Ungern 
Sternberg hade därmed också dc 
facto blivit ensam iigare av glasbm
ket. Tydligen började han strax dlir
cfter fu ndera på att avyttra bntket. 
men någon försiiljning av detta kom 
aldrig till stånd. von Ungern Stern
berg överenskom i stiillet med svär
sonen kapten Gustaf Eric von Po~t. 
gift med hans dotter Jacquelina 
Ulrika \'On Ungem Stemberg. att 
denne från och med den l juli 18 16 
skulle svara för glasbrukets an1irer. 
Genom ett köpekontrakt underteck--

W NDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och V ÄROERA R 

MYNT och SEDLAR 
T ILLBEHÖR och LITI'ERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil· samlarområde) 

Klostergatan 5. 222 22 LU D 
Tel Q..J6-14 43 69 
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nat på Äs den 31 januari 1817 fi ck 
von Post slutligen köpa såviil hälften 
av bruket som av gårdarna Rejmyra 
och Bremyra för en summa av 33 333 
riksdaler 16 skilling banko. 

Gustaf von Posts betydelse för 
Rcjmyra kan knappast överskattas. 
Hans utbildning i ekonomiska och 
tekniska ting hade siikcrligcn icke 
varit grundlig. men med hjUip av 
okuvlig energi och sällsynt klarsynt
het i vad gällde glasindustrins förut 
sililningar och utvecklingsmöjlighe
ter lyckades han mycket snart föra 
upp Rejmyra till den ledande plats 
bland de svenska glasbruken. som 
bruket därefter kom au intal!a under 
hela den återstående delen av 1800-
talet. 

Den 21 december 1845 sålde Gus
tav von Post och hans maka till deras 
äldsta son. löjtnanten Fredrik von 
Post. en sj ättedel av den ägda delen 
av glasbruket med direkt underly
dande gårdar. Fredrik von Post hade 
sedan l842 bebo u bruksgården i Re j 
myra och tjiinstgjorde som brukets 
disponent åren 1848- 1851. 

Gustav von Post dog på Fräng,sii t
ter den 16 september 1850. Aret 
1851 utsågs löjtnanten Hampus von 
Post till disponent .:ftcr Fredrik von 
Post. Under sin verksamhetstid vid 
Re j myra koncentrerade han s ig på au 
höja glasets kvalitet. medan imresset 
för den ekonomiska sidan av driften 
var mindre. Kanske bidrog detta till 
att hans s läktingar omvandlade bru
ket till ett aktiebolag och såg sig orn 
efter en mera förfaren disponent. 

Bolagsordningen för det bolag 
som år 1868 övertog bruket, hade 
fastställts av Kungl. Maj:t den lO juli 
1867. Mot slutet av 1870-talet kom 
en period med mindre goda konjunk
turer för den svenska glasindustrin. 
och Rejmyra gjorde dessutom en 
betydande förlust genom den kon
kurs som en av dess största kunder. 
innehavaren av Åkerholmska bosält
ningsmagasinet i Stockholrn, gross
handlaren P. E. Nordstedt gjorde. 

Den 3 januari 1879 dog friherre 
Victor Fleetwood, den 17 juli 18RO 
kammarherre Carl Gustaf Nisbeth 
och den 12 augusti samma år Fredrik 
von Post. En betydande del av aktie
stocken skulle ha övergått till deras 
barn. Istället beslöt arvingarna jämte 
övriga aktieägare p.g.a. den dåliga 
lönsamheten att sälja samt! iga aktier. 
Köpare blev brukets disponent Josua 
Kjellgren med lwar Heyman som 
kompanjon. Köpet avslutades den 6 
apri l 1881. Redan efter några år, när
mare bestämt 1888, löste Kjellgren 
ut Heyman. Kjellgren dog 1901 men 
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bruket förblev i hans arvingars iigo 
ytterligare två år. varefter aktiemajo
riteten förviirvades av det ;\r 1902 
under medverkan bl.a. av Rcjmyre 
bildade aktiebolaget Dc förenade 
Svenska Kristallbruken. Bruket hade 
under llcra år sv~righetcr au få verk
samheten lönande. och till sist visade 
det sig omöjligt all sanera brukets 
finanser. År 1926 måste hruko.:t be
giiras i konkurs och verksamhet ncd
lliggas. 

På initiativ av grosshandlaren 
Gustaf E. Nilsson, Lotorp. som 
inköpte Rejmyrl! bruks fastigheter. 
och av de kvarvarande glasblåsarna 
började glasblåsningen på nyn år 
1932. Vad som framstiilldcs var 
huvudsakligen fl askor och dameje
anner. En ny hytta uppfördes på den 
iildsta hyttans plats och invigdes den 
l mars år 1936. Som disponent 
tjänstgjorde löjtnanten Carl Lager
cramz. Redan i december måste den 
av glasblåsarna bildade föreningen. 
som svarade för brukets affårer och 
drift och som av grosshandlare Nils
son också övertagit brukets fastighe
ter. gå i konkurs. Konkursboets 
anläggningar och fastigheter förvär
vades strax diircfter av en konsor
tium bestående av fil dr Rolf Sicven , 
kapten R. Sjöberg och assessor H. 
Almqvist och i fe bruari månad 1937 
inregistrerades Rcjmyre Glasbmk 
AB. Disponent blev E. Rosengren. 
Civilingenjör Lennar Roccn. tidigare 
platschef vid Kosta. fiirviirvadc bm
kct 1950. Därefter har det varit några 
iigarbytcn. Glasbruket 1ir fortfarantic 
i drift. 

L vcKOPENNJNGEN 

OE~l.OCK l OLIKA !IT()N;l.f..:.A't 

nu··l .(fll h ~•., .. IJ 

7S 15re A 1 h . 

Till de tidigare kända metallpol
lcnema (publicerade av Stiernstedt 
187 1 och 1877) finns även en ved
och kolpollen i papp, de har månen 
31 x 31 mm; den ena ~.ar trycket i 
rön. den andra i blått. Ar möjligen 
uen blå kolpolletten? 

Pollenerna har min på få het en l :a 
omgivna av omament. däröver i båge 
RYSS Pll':NAR. däromkringen smal 
och en bred slät ring, i varje hörn en 
R. På frånsicloma finns den hand
skriva texten: Eena. 

~ Börje Rådström 

Litteratur 

Nisbcth. Å.: Rcjmyrc g.lasbntk. Medde · 
landen 1958-1959 från Osrergötlandsoch 
Linkiipings Srads IIIIISCIIIII. 

Sticrnstcdt. A. W.: IJeskrifning ö[1·er 
s1·enska kopparmym och polleuer. Slock
holm 187 1. 

S t i crnst~dt. A. W.: Till~gg till beskrifning 
öfvcr svenska polleuer. NM IV ( 1877). 

FYRVÄPPLINGEN 
AP O RÖ N E :\lAW. 

SÅV~L O~OSCt1 SOM UCilLOCk 

frb J till 14 kr. 

• 
N Y T:I'! 

Tvåö.-ing med fyrklöver 
l dagstidningarna i'tr 1898 fanns reklam för en lyckopenning i fonn av en två
öring med ögla och ring. På myntet linns en fyrklöver instansad och den är 
bemålad med grön crnulj . Man kunde också köpa fyrklövern som brosch eller 
berlock. 

D 
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Tjeckien: 
Ordensnytt (2) 

l J fr SNT nr 2 • 95 s 381 
Hösten 1994 instiftades i Tjeckie n 
två statsordnar. Vita Lejonets orden 
samt Tomas Garrigue Masaryk
orden (bägge fanns f.ö. i Tjeckoslo
vakien före delningen). Det avisera
des om an utlysa en tävling om 
ordenstecknens utformning. SjUiva 
tillkännagivandet om denna tävling 
gick mig dock förbi (trots attjag dag
ligen följer tjeckisk press). Täv
lingen är nu avgjord och följande kan 
sägas. 

Vita Lejonets orden 
Utfonnningen av ordenstecknen har 
inte framgått tydligt. Jag har endast 
sen en dålig bi ld av en gipsmodell av 
ordenskraschanen. Skall man döma 
av den bilden torde VLO i stort se ut 
som förut, dock med vissa givna 
modifieringar främst vad avser 
ordenstecknets frånsida samt ordens
kedjan. Ordensbandet torde vara 
identisk t med gamla VLO, dvs rött 
med vita bårder. 

Tomas Gar rigue Masaryk orden 
Av två acceptabla illustrationer att 

döma följer ordenstecknet vissa ''tra
ditioner". baserade pit VLO. Det 
inneblir att tecknet har fem "kors"
armar (liksom VLO och franska 
Heders legionen) och dessa ~ir (som 
hos VLO) försedda med tre spetsar. 
Arrmtrna !ir blåernaljerade. Medal
jongen i mi tten återger på åtsidan ett 
portriitt av preside nten Tomas G 
Masaryk och på frånsidan Tjeckiens 
statsvapen och devisen "Vi förb lir 
trogna". Liksom VLO och Hedersle
gionen har tecknet upptill en krans 
(för VLO och TGMO en krans av 
lindblad - linden är det tjeckiska 
"nationaltrlidct"). Ordensbandet är 
vi tt med röda bårder och en sträng i 
mitten (blM. Av illustration och text 
framgår dock ej om fårgerna är för
delade på de tta sätt ; bftrdcma kan 
vara blå och mittsträngen röd. 

Kraschancma är åttauddiga. På 
storkorskraschanen är uddarna lika 
stora. på kommendörskraschanen är 
varannan udd i mindre format, var
igenom kraschanen snarast kan sägas 
vara fyruddig. 

Generellt sett kan utformningen 
anses vara relativt hyfsad. även om 
jag sj;Hv föredragit en mindre svuls
tig utformning. Kraschanerna är 
prydliga. Möjl igen kan man an
märka, att medaljongen i mitten hade 
kunnat göras något mindre. 

Jan Erik Walter 

PRESSKLIPP 

Grävde fram krukor 
med guldmynt 
En byggnadsarbetare som skull~ 
schakta bort jord på ett husbygge 1 

centrala Egypten råkade gräva fram 
två krukor på sex meters djup. Km
korna visade sig innehålla guldmynt 
från de första islamiska århundra
dena. Sedan fyndet blivit känt i byn 
fårsvann mynten å det underligaste. 
Polisen har hittills återfunnit 34 styc
ken, bland annat en daterat år 277 
enli2t islamisk tideräkning. 891 c Kr. 
när -Egypten styrdes av den luluni
diske härskaren KJmrnarawayh. (TT
Reuter) 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge, Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄLJE MYNT AB 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 01 76 - 168 26, Fax 0176-168 56 

De nya modellemu fur Ma.wu:1·kmrlen p11blicermle.~ i tjeckisk dagspress den 25 febr 
1995:foto: C<TK (Lidm·e Noviny) resp MAFA- Jana Noseknwi. 

SNT l ·96 19 



Derrick Byatt: Promises to Pay. The 
first tltree hundred vears of Bunk of 
Engla.Jd notes. LondÖn 199-1. 246 sidor. 
rikt illus. i S\'M·Vitt och l:irg. Inbunden 
med skyddsomslag. ISBN O 907605 50 8. 
Utgiven av Spink & Son Ltd. 5. 6 & 7 
King Strcct. St James·~. London SW I Y 
6QS. England. Pris: 05.00. 

Bank of England är en av v;irldcns iildstu 
centralbanker med början 1694. Banken 
har dänned funnits i 300 k Jubi leet lira· 
des på olika sätt: banketter. seminarier. 
utstiillningar. ny .C50-scdel och ol ika 
publikationer. Bl a utgavs Dcrrick Byatts 
bok Promises to Pav, som skildrar ban
kens sedlar under trehundra år. Man kan 
tycka att det mesta redan har sagts i 
iimnel. År 1987 utkom 1 ex A.~ Good a.r 
Go/d. 300 Years of British llu11k Note 
Design av Virginia Hcwitt (British 
Museum) och John Keyworlh (Bank of 
England Museum). Men, Dcrrick 13yall. 
som varit ansiiilid vid Bank of c ngl;md 
sedan 1949, har fålltillgång till en rnlingd 
handl ingar i bankens arkiv $tHn aldrig 
tidigare utnyHjats. 

Uppläggningen av boken är kronolo· 
gisk. Historiken börjar rned dc sedlar som 
utgavs 1694. Då var Sir John Houblon 
bar1kens direktör. Passande nog avslutas 
boken med .CSO-sedcln fr~ n l 994 som 
visar just Houblons ponriiu. Bland alla 
spännande k:lpitcl iir den om hur banken 
skyddade sinn sedlar mot förfalskare knn· 
ske mest intrcssanl. Mnn var också tidigt 
ute rör all få fram "säkra sedlar" som inte 
gick au förfalska. Sp:innandc :ir kapitlet 
"Andreas and Bemhartl" som handlar om 
de två tyska försöken all förfalska cngel· 
ska sedlar för au till slut undcnninera den 
briniska ekonomin. Den fOrsta tyska ope
rationen initierades 1939 av SS-rnajorcn 
Alfred Naujocks. Arbetet med dessa sed· 
]ar utfördes vid Rikstryckeriet vid Del
briicksstrassc i Berlin. Graveringen hand· 
hades av Gerhard Krcische. Han utförde 
graveringen under dödshot! Senare 
( 1942) skulle förfalskningsarbetet skötas 
av fångar i koncentralionsliigret Sachscn
hausen. Man kunde emellertid inte hålla 
rän pappcrskvalitet. 

Boken innehåller m/Inga intressanta 
uppgifter om de engelska sedlarna. HUr 
får vi t ex veta hur länge en sedel cirkule
rar innan den dras in p g a f<lrslitning. Det 
rjordes nämligen bcliikning;tr 1792 och 
1818. Naturligtvis har dc ski lda valörer
nas olika livsltingd. Vi mr Också vet hur 
många svan-vita sedlar som Hnnu inte bli
vit inlösta. En del pengar ligger nog 
undangömda och säken fOrstönles många 
sedlar under andra världskrigets bombmi· 
der. 

Samtliga sedlar från Bank of England 
finns medtagna och dc är alla väl be· 
skrivna. Bild~naterialet iir rikt och m~nga 
bilder publiceras för föf$ta gången. 
Boken kan varmt rekommenderas. 

/IV 

20 

"Political-Ravishmell/. or The Old Lfl{/y of Threadneedle Strect in t/anger". Karikatyr 
ll l' James Gillra\' ( J 797). Bilden visar premiärministern \Villiw n Pi u d. y. som fljrsiiker 
råna Banken (Bank of England. ofta kallad "The Old Lm/y ofThrew/11eedle Srreet") 

på dess guld. Den gamla damens klanning ar gjort/ av .C l -sedlar. Fow: A7tl. 
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Alan Herbert: Coin Clinic. 1.00 1 frc
quenlly asked qucs tions. Utgiven 1995 
av Krause Publications, 700 E. Statc St. . 
loJa. Wl 54990-0001. USA. Pris $9.95 
exkL IX>stavgift. 

För dem som är intresserade av nordame
rikanska mynt finns nu en bok som ~varar 
på de 1001 vanligaste frågonm. Vilka är 
de vanligaste förfalskade mynten? VarfUr 
fungerar en magnet på ett kanadcn•iskt 
nitkelmynt men inte pii ett från USA'! 
Vad betyder framställningen som finns p:' 
baksidan på dollarsedlarna'! 

Författaren Alan Herbert har under 
mån2a år haft en egen spalt i Nt1111ismatic 
Neu·; och Cain s. Spalten har kallats Coin 
C/ i nie. 

Boken innehåller 224 faktaspUcbdc si
dor och många svart-vita bilder. 

D 

Eugenijus Ivammskas: Licluvos pinigtl 
lobiai. Paslept i 1390- 1!165 mctuis. Vil 
nius 1995.34 1 s. JSBN 9986-420-06-7. 

Boken utgör en katalog över 5 15 mynt· 
skatter i Litauen nedlagda ~ren 1390· 
1865. Varje fynd in leds med fyndomstiin
digheterna. nedläggnings~ och fyndår. 
en myntlista presentcr;ts. mventuncnum
mcr och refcrcnslilleratur är med i förc
kommande fall. Den innehåller blott ett 
fåtal bilder. Katalogen är rörfattad på 
li tauiska. men en mil1drc än en halv sida 
summan rörklarar hur den är uppbyggd 
och återges här kortfattat: 

skartemas nedläggnings/id. fyndom
stiindigheter och 1·idare öden heskri1·s. 
Bestiimningslistor presenteras. Skriftliga 
källor oclt mu11tlig iiiformation anges 
liksom IIUt'arande fön•aringsplm.s där 
de1111ll ii r kiind. Uppgifter 0111 J.vnden har 
!tiimrars ur tidskrifter. i w ·ki1· 1•id bibliotek. 
museer och aiUim institutioner samt ur 
numi.mwtisk filleratur fnln /800- /900-
talen. l11formatio11 jrå11 upphitlltf'C', sam
lare och andra personer !tar iiisamlats 
och am·äms här. 

NiiSillll alla my111 ur de skauer .wm 
jin11s vid museer och i mig m primiii sam
Iiligor !tar studerat.,. Flhfauarcll assiste
rades här av Mikelis Ba/Cius, ilgare till e u 
privm musenm i Svemoji. Katalogeli be· 
står av tt'll eldar: den fii rsta lumdlar om 
daterade skallf.ynd. den andra 0 111 skall· 
fynd 11111 vilka mycker litet lir känt och 
l'issa till och med ii r tl'il•e/aktii(a. 

Boken är som vi ser i ston sett upp
byggd som S1·eriges Mymhistoria. l.muf· 
skapsinventeringen och g5r mycket vm att 
använda utan litauiska spd!.kkunskapcr. 

MGL 
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CoinClinic 
a y Alan Hortoerc 

1,001 FREQUENTLY 
ASKED QUESTIONS 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Enstaka bättre 
objekt samt hela 
boksamlingar. 

• Lista på numis
matisk litteratur 
kan erhållas. 

BOK & ANTIK AB 
Box 2031, 191 02 Sollentuna. 

08-673 39 61 

SVENSK NUMISMATISK 
TIDSKRIFT 

har en upplaga p~ 1.400 ex. 
Ca l/lO av dessa når utanför Sveriges 

gränser- Norden. Europa. USA. 
Tidningen kommer ut med 8 nr per år: 

första ,·cckan i 
februari - maj. september - december. 

Våra annonspri<er är järnflircbcvis l~ga. 
För annonsering kontakta Kjell Holmbcf!1. 

tel 01&-38 23 47 (kvällstid och helger). 

Priscxcmpel: 
1/1 $ida(l51><214 mm) 1.800:-
2:a omslagssidan 
4:e om~lag~•idan 
112 sida (151 x 105 111111) 
!14 sida (72 x l 05 111m) 
!16 sida (47 x 105 mm) 
!112 sida (47 x 50 m111) 

2.200:-
2.500:-
1.000:-

500:-
350:-
175:-

Sista matcrialdag: Den l :a m;ltutdcn 
före utgivni ng. 

Heloriginal eller manus och g;irna 
skiss stindcs till Kjell Holmberg efter 

övercnskontntel~c. 

Amwnser smil ej ii r ji'irenli!illllli:d 
SNF:s. FIDEM:s och MNP:s etik (tvbiijs. 

KÖPER 
SÄLJER 

VÄRDERAR 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Nornmthnstorg l. l tr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08· lO lO lO FAX: 0!:!-678 77 77 
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Ny "Räsänen" 
Den välkiindc skulptören och me
daljkonstniiren Kauko Riisäncn, Fin
land, har åter skapa! en minnesme
dalj, denna gång över den store tyske 
renässansmålaren (och -grafikern) 
Albrecht DUrcr, som föddes för 525 
år sedan, d vs 14 71 (han avled 1528). 

Räsänen har utfört en sk dubbel
mcdalj-hans egen ··uppfinning'' för 
många år sedan. Åtsidan visar som 
sig bör DUrers utseende. l-lan har ut
gått från ett ungdomsportriitt (i Pra
do, Madrid) från 149R Ua, Diirer var 
långhårig), ett självp01trätt. Inskrif
ten är ALBRECHT DURER 1471-

MEDALJNYTT 

1528. Åtsidans och frånsidans insi
dor utgöres av eL t av DUrers mest be
kanta verk, Adam och Eva. som en 
gång kortvarigt fanns i Sverige (men 
det tog drottning Kristina med sig). 
Frånsidan visar fem fyrkanter i hög 
relief med bilder av berömda samtida 
inom konsten eller av dera~ konst
verk: Michelangelo (1475-1564), 
Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Tizian (ca 1480-1576), Botticclli 
(1445-1510) och Rafael (1483-
1520); ovanför eller under bilderna 
inskrifter. Till höger konstn1irens 
namn och årtal: Kauko Räsänen 
1996. 

Medaljen slås dels i 999/1000 sil
ver (cu 176 g) och 50 mm 0, dels 
med samma diameter i brons. Upp
laga i silver: 525 ex, i brons 525 ex. 
i brons med förgylld insida 525 ex. 
Medaljens nummer anges på randen. 

Priserna lir 399 DM för silver, 
brons 249 DM. förgyUd insida 319 
DM. insidornas motiv förgyllda 299 
DM. 

Skriv till MK Medaillenkunst 
G!Y!BH, Keplerstrasse 28. D-90766 
FURTH. om Du är intresserad. 
Medaljen levereras i etui. Betalning 
skall ske med Euro-check. 

D 

Foru efter modellerna: Foto-Rewsche Scltwar~. Niim!Jer~:. 
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MYNTNYTT 

Myntet 1000 år 
Det har kn:tppa~t undg~\ll SNT:~ läsare all 
Danmarl(. Norge och Sverige 1995 firade 
myntet$ 1000-~l'jubileum. L:'u oss se vad 
som hänt ho~ var gr.mnur. 

Danmark 
Här har man valt au imc bildmässigt 
anknyta till just 995 och Sven Tvesk;igg. 
Jan Petersen hur utf'dn modellerna och 
mynt har slagi ts dels i silver om 200 kro
ner (38.3 m111 il. 31. 1 g. 999/100() si lver). 
dels i aluminiumhmns och d~ som cirku
lerande mynt om 20 kroncr. Åtsidan visar 
dronning Margrcthc l b halsbild. viinstcr 
sida. ifOrd en hull. fr:in,id:m den iippna 
kronan p5 cll kor~. v;ilkHnt motiv p5 dan
ska mynt från senmedeltid till 1600-tal. 
Åtsidans omskri ll :ir dubbel - innanför 
DRONNING M1\RGRETHE Il DAN
MARK finns en inre ntcll runor - flirsta 
gången sedan 1000-ta lct! 
~ Ett guldavslag hur iivcrHimnat.s till Den 
kgl. Mont-og Mcdailbamling. 

Norge 
Här har man \alt all lir.t minnet med Cll 
bruksmynt i valören 5 kroner (29.5 m111 o. 
11.5 g. 75<:fCu. 25'1 i). P;\ ~tsidan Ing
rid Austlid Ri'l!' pnnr.tn :tv kong Harald 
V. på f~n~idan Olav Tryggva.,ons pen
nin!! från 995 (åbid:m). omgiven av v:tlö
n:n -a<;h nedtill NORSK MYNT l l TU
SEN AR / 1995. 

Myntet finns fUr~tås i BU-kvalitet och 
kostar di\84 NOK. 

Norge har också slagit en ny tiokrone 
med en dct:l lj fr~ n en ~tavkyrkas tak p& 
fr.'\nsidan (24 111111 ~~. 6.1! g. 81 %Cu. 
IO'If-Zn. 9'7~Ni): Nib Aa~ har modellerat. 

FN-jubileet 
A \'en h;ir kan , .j rapponcrJ om e u norskt 
111\ nt - doc l. l.rwppa't cirkulerande. Det 
är-om 50 J..roncr. mäter 32 mm o. väger 
16.85 g och håller 925/1000 'iher. Åt;,i
dan har Nil' Aa' ponrJu av H:1r:1ld V. 
frånsidan ,.i,ar norm1annen Tryg,·e Lic i 
helfigur (fN:s fh~ta gcncral>ekretcrarc) 
av Ingrid Au,tlid Ri'c 'amt FN->ymbolcr. 
Myntet ~amt liknande pa annat hall säljs 
under 3-5 1\r ~om c !l av det hriuiska mynt
verket administrcrm projekt. Pris i proof 
250 NOK. 

Aktieägare. En lättrogen man, 
som ofta sätter hela sitt spel på 
ett enda kort. Om kursen faller, 
blir han reaktionär. s tundom är 
han också luftseglare, när han 
nemligen drifver vindhandeL 
Han måste vara en grundlig 
man, emedan han har att göra 
med fonder (fundamenter). 
Hustrun kallas aktioneserska. 
Ur P G Bergs Ankedot-Lexikon 

AUKTIONER 

SVENSKA 
1996 
April 20-2 1 Stockholrn. B. Ahl,trom 

UTLÄNDSKA 
Fcbntari 3 Long Beach. l'ontcric> 

7-10 Mlinchcn. Hin.ch 
l 7 13rys>el. El,cn 

:-·Iars 2 Hel>ingfon.. llohna,lc> 
Myntbandel 

5 London. Spi nk 
6-8 O:.na~rtick. KUnkcr 
12 London. Spin!.. 
29-30 Chic:~go. l'ontcrio 

April 13 Q,lo Mynthandel 
:!-l London. Spink 
27 Bryssel. Elscn 
30 Fmnkfun. Pcu' 

M:1j -l Helsingfors. llolnl:l\lcl 
:-1> nthandcl 

FÖRENINGAR 
Myntklubben Skilling Banco 
,\fm~slol.tll: Huwdbibljotekct. Hunncbcll!'· 
g.uan 8. Linköping. Lindblomsrummct. l tr. 
1..1 l SJ0-21.00. 

R/2 
25/2 

J.l/:1 
1114 
April 

<J/5 

Köp. byt och sälj. 
Antik· och samlamlassa i Cupolcn. 
Linköping. kl 10.00·15.30. Entr~: 

20 kr. Bordsbeställning gcnn111 
Sven Arweson. te l O 131762 ~l! 
År~ möte. 
Torbjörn Lindström: JmliJI.a m.1111. 
nu,sresa till Frimynt i llcl,in~

borg. Bokning genom Roger Lind. 
tcl 013/12 22 62. Pri' ca 175 1.r. 
TriiiT med summering av den 
gångna säsongen och planering av 
nä\ta. 

~ 
/)u .wm önskar rillkiimwge l 

·oml/uuule aukrioner eller mii.uor i 
rmkrionska/endem ombt'de.\ 

J.tmtakta redak1ionen. Kjl'll J lolmlwry:. 

23 



• 

Just utkommen! 

Avesta Myntmuseum 
(Numismatiska Meddelanden XXXIX) 

av 

Bertel Tingström 

Boken ingår i Svenska Numismatiska Föreningens serie Numismatiska Meddelanden som 
nummer XXXIX och omfattar 270 sidor. 
T illkomsren av den samling, tillhörande Axel Ax:son Johnson, som utgjorde förutsäten ingen 
för museers ti llkomst, beskrivs ingående. Här får vi möta storsamlare som Nyman, Cavalli, 
Wasascje rna, dc Laval m.A., liksom även mynthandlare som Bukowski, Appelgren och andra. 
Svensk mynrhisroria, med naturligt fokus på koppar- och plårmynr, upprar en stor del av boken. 
Museers samlingar beskrivs ingående, och boken är försedd med ert ypperligt bildmaterial - delvis i 
färg. 
Förfactare är museers skapare och Sveriges främste expert på plårmynr- fil dr Berrel Tingsuöm. 

Numismatiska Meddelanden nr 39: 

Ett rnynunuseum kommer till 
Planerna pli en mymmuseum; Varifrån kom sam lingarna?; Inventering - överblick; Starren den 
9 okrober l ~n; Detaljplaneringen; Plåtmyntens uppdelning i huvudsamling och dubblerrer; Övriga 
inventarier och åtgärder; Momering av mymen; Invigningen av museet; Avesca Mymmuseurn 1983-
1994. 

Inköpen 
Vad fick generalkonsul Axel Ax:son Johnson art köpa Georg Nymans samling av plårmym?; Apote
kare Gustaf Cavallis plåtmyntsamling; Gustaf Ca vall is köp av l O-dalern; Plåtmyntsamlaren Gustaf 
Cavalli genom mymhandlaren T. G . Appclgrens ögon; Generalkonsulns köp av GusrafCavallis plåt
mynt; Köper av gardeskapten Oskar Wasastjernas samling; Övriga förvärv 1919-1995. 

Föremålen 
Inledning; Svensk kopparpolitik 1624-1777; Plåtmyruens förändring 1644- J 776; An jämföra mynt; 
l O-dalern, världens största mynt. Avesras exemplar och de an~ ra; Gra~cring av sran~pa ~·; Koppar- och 
mynmansporrcr; Avesta kopparbruk; Icke utstansade mynt pa tenar vrd valsverkspra9,lmg av koppar
mynt; Varr rog v!ira plåtmynt vägen?; Plåtroymen i penningcirkularionen; Uttrycket 'en plåt"; "Arr 
betala med samma mynt"; Rysk grivna- l O kopek - i plårform; Gusraf lfl och falska betalningsme
del; Guldmedaljen vid Gustaf U Adolfs begravning 1634; Namn ur korrespondensen H. Bukowski 
G. Cavall i. 

Museets samlingar 
Inledning; Proveniens; Planscher; Antika och utländska mynt som cirkulerat i Sverige; Medelrida 
rnynr; Sällsynta plårmynr; Huvudsamlingen av plårmynt; Kopparmynr; Silvermynt; Kasrpenningar; 
Guldmynt; Sedlar; Pollerrer; Medaljer. 

Medlemspris vid avhämtning: 200 kr. SNFs kansli har adress: Banergatan 17, nb. 115 22 Stockholm. 
Öppet onsd-rorsd l 0.00 till 13.00. Tel 08-667 55 98. Fax 08-667 07 71. 
Medlemspris (inkl porto) om boken önskas per post: 225 kr. Beställes genom inbetalning till 
Föreningens posrgiro nr.: 15 00 07-3. Märk inbetalningskorret "NM 39 - Medlemspris". 
Pris för icke medlem mar: 250 kr vid avhämtning. 275 kr om boken önskas per post. 


