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PERSONALlA 

Erik Elioder 80 år 
Erik Elinder var styrelseledamot i 
Kungl Myntkabinellets Vänner i mån
ga år och tog initiativ till dess medalj
utgivning. Han hyllades i försommar
värmen i sin egen trädgård den 14 juni 
med blommor och en festskrift. 

Foto: Bertel 7ingwröm. 
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Den smn har 
penningen till 
sin gud, 
gör sig själv 
fil! slav under 
sin dräng. 
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Wexiö gymnasii myntkabinetts tillkomst 
Av Christer Knutsson 

V id prästmötet i Växjö 1793 
kunde biskop Olof Wallqubt i 
sin ämbetsbedttelse meddela 

vad som kan kallas Wcxiö gymnasii 
myntknbinetts födel senotis: 

.. Utom dess hade Bibliotheket blif
wet i~ogkommct med ncra ansenliga 
skänker af Herrar och Män. som mr
tjena wår tacksamhet. Inom den mrr 
nämnde tiden woro desse i synnerhet 
framlcdne Professorn. Herr Johan 
Hindråe Liden. Förste Secreterarcn 
i Kongl. Pmriotiska Sällskapet Herr 
Adolph Modcer samt den. som för
ledet år hit donerat en riitt wackcr 
mynt-Samt in g, rncn w iii want okiincl. 
Herr Biskopen borde dock niimna. at 
denne G i f warens För-Fiider äro från 
Småland. och Donator sjelf en Man. 
som i framtiden alt id behåller en iiro
full åminnelse bland dem . hwilka 
uppoffrat s in tid til nyttiga tjenstcr åt 
sit Fädernesland."" 

En fårteckning över donationen in
fördes i Wcxiö Stifts-Tidningar under 
1794 och omfattar totalt 124 nummer. 
skänkta av en viiigöra re. Senare under 
året återfinns bland gåvorna under 
Adolph Modeers namn ""Thesaurus 
Numismaturn Comitis de Thott. Hav
nia! 1789.90. två starke Torner in 8:vo 
med Portrait och kopparstick"" samt 
··K. Gustaf l mark stycke. original ."" l 
en fotnot betecknas givaren som ··en 
mot Läro-verket och orten länge fri 
kostig och ofta anonyme välgörare:· 

Det är måhända en ödets nyck 
som sammanför Olof Wallquist och 
Adolph Modccr och det är tillflillig
heternas spel som skapar vad som s:'r 
småningom skall bli stort . Det är ock· 
så tillflillighcter au Adolph Modcer 
under tämligen exakt 200 år skulle 
förbli den anonyme viiigöraren och 
lagom till Wcxiö gymnasi i myntkabi
nettsjubileum kan inta den plats i ii ro
full åminnelse som Wallquist önska
de. 

Olof W:~llquist. född närking 1755. 
gjorde en makalös k:lrriii r som priist· 
man och politiker. Efter sin priistut· 
bildning blev han hovpredikant hos 
Gustav lll :s mor Lovisa Ulrika 1779 
vilket var e tt mycket vanskligt upp· 
drag. Änkedrottningen hade niimli· 
gen på grund av s in lösrnynthet ifni
ga om kronprinsens omtvistade börd 
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Biskop Olofllbl/quist. målning a1• P Kraf!t dli , tillhör Konsistoriet. VtLrjli. 
Foto: Smålands musei arki1: 

fOrskjutits f rån hovet och höll eget hov 
på Fredrikshov och Svartsjö. Hennes 
vänner och fi.irtrogna sågs med stor 
misstro och missaktning vid kungens 
eget hov och det är därfår fårvånande 
och mycket anmärkningsvän att Olof 
Wallquist lyckades vinna Gustav lll :s 
fårtrocnde. vilket han bl a använde till 
att bringa till stånd en försoning mel
lan mor och son vid Lovisa Ulrikas 
dödsbiidd 1782. Vid hennes begrav
ning fick Wallquist kungens löfte om 
Alshcda pastorat. som ansags som ett 
av dc bäst:~ i Växjö stift. Kungen knöt 
Wallquist tätare till sig genom att ut· 
nämna honom till domprost 1786 in
fOr den kommande riksdagen och på 
så siitt vann han en stark anhängare 
inom priisteståndet. Året därpå blev 
Wallquist vid bion 32 års ålder biskop 
i Viixjö och h:~n började nu också 
ägna intresse åt det egna stiftets får
kovran. Stiindigt återkommande miss
viixtcr och ett orationellt jordbruk 
skapade misär vilket han fårsökte att 
åtgärda liksom den åsidosatta under
visningen vid VäKjö gymnasium. Det 
var i detta sammanhang han först kom 
i kontakt med Adolph Modeer. Tiden 
efter det ödesdigra skottet på Operan 
den 16 mars 1792 tillbringade gus
tavianen W:~llquist vid kungens sjuk 
och dödsbädd. kastad mellan hopp 

och fånvivlan och med den tunga 
plikten att fO rbereda den döende 
kungen infor s lutet. Han återviiode 
till sitt stift och iignade nu ull sin ener
gi åt dess fårkovran, inte minst gym
nasiet och dess bibliotek och sam
lingar. Han upprätthöll kontakten med 
kolleger och vänner såsom svågern 
och biskopen i Kalmar. M \Vallen· 
stråle. vilken skulle lägga grunden till 
en myntsamling vid läroverket diir. 

Adolph Modeer föddes i Karlskro
na 1739 och var son till regcmcnts
skrivaren vid amirali tetet Laurent 
Adolf Modeer och hans hustru Anna 
Beata. född Ekengren. Sliiktcn hade 
sin:~ djupa rötter i Mohcda socken, 
två milnorr om Växjö. d ii r O era gene· 
rationer priister verkade. Den unge 
Adolph studerade en kortare tid i 
Lund. dock utan examen, var en kort 
tid verksam i Kalmar där han också 
ingick äktenskap innan han 1771 ut· 
nämndes till lantmiitare i Gävleborgs 
län. Efter fem års tjänst erhöll han 
avsked med bibehållen lön och iigna
de resten av sitt liv fram till sin död 
1799 åt bland annat skriftstiillarskap. 
Sed:~n 1770 beklädde han posten som 
forste sekretcrare i P:~t rioti ska siill
skapct och han ägnade mycket intres
se, tid och pengar åt vii igörande ända
mål. Bland hans verk kan niimnas det 
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1794 instiftade Sällskapet för allmän
ne medborgerlige kunskaper. Mode
ers småländska rötter och Wallquists 
förmåga att vinna vänner är bara någ
ra av förklaringarna till att Modeer i 
samband med Wallquists biskopsut
nämning lämnar inte ett utan flera 
ekonomiska bidrag till uppodling av 
den småländska landsbygden. I maj 
anslår han 100 Rdr Specie till Tävels
ås och Tofta församlingar för vilket 
Wallquist uttrycker sin tacksamhet på 
f6ljande sätt: "De frucktbärande Fäl
ten i Täfvelsås, som genom Hr. Sec
ret5 legatum blifva odlade, blifva 
waracktige Witnesbörder om Wärk
ligheten af Hr Secrs mogne Kärlek 
fOr Jordbruk och Medborgare. Detta 
var före hushållningssällskapets, bil
dat 1814, tid då verksamhet av detta 
slag bedrevs i mer organiserad form. 
Modeer var under de senare åren av 
sitt liv sjuklig och tillbringade bara 
under sommaren tiden i huvudstaden 
och skötte i övrigt sina åtaganden i 
hemmet. 

Efter kungamordet och den efter
f6ljande r'.ittsprocessen och avrättnin
gen av Anckarström avslutade Wall
quist sin politiska gärning i Stock
holm och gjorde sig redo för au åter
vända till Småland. Hemresan sker 
under slutet av maj. Han återvänder 
i augusti för ett formellt avsked och 
han träffar Adolph Modeer, dock inte 
fOr sista gången - Wallquist besöker 
nämligen Modeer under s in stock
holmsresa 1795 och mottar då en mi
neralsamling för läroverkets räkning. 
Under detta möte den 4 september 
1792 skänker Adolph Modeer den 
myntsamling omfattande 124 nummer 
som nästa år blir offentlig, dock utan 
att givarens namn nämns. Då Wall
quist sänder de tryckta prästmötes
handlingarna till Modeer skriver han 
också: "Jag har i dem tagit mig Frihet 
at på et och samma Ställe nämna och 
fOrtiga Hr. SecretS Namn." 

Adolph Modeer hade själv den vän
ligheten att 1795 skriva ned sin le
vernesbeskrivning där han bland an
nat låter meddela: "Til Gymnasium 
i Wexiö har han såsom Gåfwa läm
nat omkring 20 Volymer af åtskillige 
Böcker. utom åtskillige Wärk stuckne 
och handskrifne äldre och nyare Mu
sicalier, tillika med en liten Samling 
af Mineralier. och öfver hundrade 
Svenske Mynt och Skådepenningar. 
Åtskillige mest urgamle och sällsynte 
Svenske Mynt har han jämväl haft 
det Nöje at skänka t il Kgl. Acadcmicn 
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Adolph Modeer, teckning av J L Ca ton 1786. Ttllh6r S/ousbiblioteket i Viistetris. 
Foto: S1•enska Ponrt/uarkil'l!t. 

i Åbo, och Gymnasium uti Hernö
sand." Då han f61jande år utgav sin 
omfattande bok 'Inledning til närma
re Kunskap om Swenske Mynt och 
Skådepenningar: Fr.in Början och in
til dess Swenska Spiran lernoades af 
Konung Håkan Magnusson' lämnar 
han också uppgifter om i vilka sam
lingar de beskrivna mynten ingår. Här 
nämns aldrig myntkabinettet i Växjö 
och de äldre mynt som ingår i dona
tionen 1792 har i regel uppgiften Mo
dcers Samt. Boken har fått skarp kri
tik såsom i högsta grad felaktig och 
ovetenskaplig varvid dess negativa in
slag har betonats på bekostnad av dess 
positiva sidor. Adolph Modeers mynt
samling har av allt att döma varit be
tydande. Utöver de redan nämnda 
samlingarna har Lunds historiska mu
seum blivit ihågkommet och storsam
laren Daniel Georg Nescher köpte 
den återstående samlingen vid Mode
ers död . 

Den förteckning som publicerades 
i stiftstidningarna är inte särskilt ut
tömmande. Till got! hjälp är emel-

lertid den handskrivna fOrteckning 
som Wallquist upprättade omkring 
1798 och som också innehåller refe
renser till Modeers bok som därmed 
också visar sig vara användbar vid 
identifiering av mynten . Myntkabi
nettet i Växjö drabbades 1804-05 av 
mycket svåra stölder då praktiskt ta
get allt guld och silver stals. Den 
wallquistska fOrteckningen innehåller 
dock uppgifter om vilka mynt som då 
gick förlorade och i förekommande 
fall vilka som kunde återställas. 

l den här följande översikten återges 
dels den ursprungliga 1794 tryckta 
förteckningen dels dc kompletteringar 
som kan göras med Wallquists för
teckning och dess referenser till Mo
deers Inledning ... . samt Rundquists 
tryckta katalog över läroverkets sam
lingar. I !lera fall är osäkerheten myc
ket påtaglig och i några fall är uppgif
terna alltför vaga för ett resultat skall 
kunna nås. Det är också omöjligt att 
i de fall då dubbletter forekommer av
göra vilket eller vilka exemplar som 
ingått i den modecrska gåvan. -
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Svenske Skådepenninger och My111 
l . Anund Jacob. 2 sl. Tv;\ Penningar 

til värde hvarje 

2. Philip. 2 - dito. 

3. Sverker l. - med n:mmbokstafvcn dito. 

4. ejusd. med et Drake eller Griphufvud. 
En Penning til värde. 

5. ejusd. med et krönt men kjohuf,·ud. 
dito. 

6. Eric IX. 2 >l. T\:i Penningar. 

7. Clrl VII. Två Penningar. 

8. Ärkebiskop Olof. d ito. 

9. Ärkebiskop Jarl cr. d ito. 

10. Biskop Thomas. dito. 

Il . Konung Valdemar. 2 ~l. dito. 
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a) Wq: Bokst. A. innom 3. Kroncr. av: 
Ett Krönt Lejon iifver 3"' strömmar. 
Mod sid 71. 
Rq: Bokstaven A (munktyp) mellan tre 
kronor. ) ( Lejon. 
b) Wq: En ros mellan 3"' Kroncr. a, , 
Gotha Lejon. 
Mod sid 82. 
Rq: Ros mellan tre kroner ) ( Lejon iivcr 
balkar. n var. exemplar. 

Wq: Bok>t. P. inom 3. Kroncr. av. Götha 
Lejon. 2. Ex. 
Mod sid 148. 
Rq : a) P (munktyp) mellan tre kronor. 
med kronorna skilda åt och punkter vid 
lxlhtavcn. ) ( Lejon över balkar. Punkter 
b) >Olll a) tnen kronorna sammanslutna 
till en triangulärt buktig omrJmning. 
Utan punkter. 

Wq: Bokst. S. innorn 3 .. Kroncr. av. 
Götha Lejon. 
Mod sid 164. 
Rq: S mellan tre kronor med punkter. 
) ( Lejon över balkar. Hjärtan. 

Wq: En Drakehufvud. 
Mod sid 159. 
Rq : Östgöwbrakleater från 1200 - talct~ 
början. Krönt drakhuvud åt höger (i 
heraldi>k mening) Draken har u~träckt 
tunga. 3 var exemplar. 

Wq: En Krönt Hufvud. 
Mod >id 163. 
Rq: Östgötabrakt!atcr. Krönt åt vänt 
huvud med lockar. 3 var exemplar. Rq 
fOrtecknar även )1tcrligare 18 \"ariantcr. 

Wq: En Kors inom 3 .. Kroncr. av. Götha 
Lejon. 2 ex. 
Mod ~id 171. 
Rq: Kor> mellan tre kronor) ( Lejon 
utan balkar. 2 var. exemplar. 

Wq: Tyck~ inte vara upptagen i ron. 
Mod sid 176. 
Rq : Krönt ~tv:'int huvud. omgivet uv en 
:.tr:'Jikrcts. 

Wq: Ensidigt myntuf Si lf. inne,. Bokst 
O. mellan 2"' Kroncr. 
Mod sid 201 -202. 
Rq: Dokstaven O mcllun tv:l kmnm. 

Wq: En,idigt mynt Silf. Bokst. l rncllun 
2' .. Kroncr. 
Mod sid 203. 
Rq: Bokstaven l mellan tva kronor. 

Wq: Ensid. Silf. tyck~ innclånu ett T. 
innom 2',. Kroner. 
Mod sid 205. 
Rq : kan inte ~tcrlinnas. 

Wq: Ett Torn inom 3. Kroncr. av. Gotha 
Lejon. 2 ex. 
Mud ~id 246. 
Hq: Turn mdlan :re kronor ) ( Lejon 
med balkar c>ch punkter. Upptar cnda'l 
en ex. 

12. Birg.:r Månsson. Två Penningar. 

13. Prin~ Eric M:'lnsson? 2 ~1 . ditu. 

14. Lodc>C St:Jd ,Jaget Mynt. Två 
Penningar. 

15. Jonköping dito 2 ''· dito. 

16. Wbhy ditn. 

17. K. Albrecht. 2 ,~,Två Penningar. 

18. i< . Chri>tian l. Malmö mynt. 

19. Chri>tiun Il. Klipping. 

20. Wi,by mindre Mynt. 

21. dilll större. 

22. Moncta Gothlandire. 
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Wq: Bohtaf: B. inom 3. Kroncr. av. 
Gotha Lejon. 
Mod sid 263. 
Rq: B i munkstil i sköld mel lan tre 
kronor. Kronorna tätt slutna. ) ( Lejon 
över balkar. Punkter. 

Wq: Ensidig penning med oredig teckning 
2. Ex. 
~lod ~id 266. 
Rq: Liljekrona inom ; trålning. 

Wq: En cn~idig penning. innefan:uldc 
en L. Silf. cft. upg. af Secrct. M <XI~ r. 
Mod sid 306. 
Rq: Brakteat. BoksUl\'cn L inom 'trålning. 

Wq: En ensidig penning innefanande en 
Krona. Silf. 2. Ex. 
~1od sid 315. 
Ej identifierad hos Rq. 

Wq: Mone~;t Wisbns. af Silf. oredigt. 
Mod sid 317. 
Ej ideminerad hos Rq. 

Wq: Ensidig penning. u ptaget ert er 
upgift af Secret: M<XIer. 
Rq: u) krönt åt vänt huvud inom l>Hit 
ring. b) variant. kantskada. 

Wq: Utnön och oläsligt. upgifvet af 
Secrct : Moder vara en Malmö mynt. 

Wq: Klipping af Koppar. 
Rq: Skill ing s.a. Klipping. S. 15 111111 . 
Adversen visar en del av konungen, 
harnesk- och mantelklädda ge,tah med 
riksäpple samt av omskriften CRISTI ) 
( Del av riks"apnet samt av 01mkriften 
TA NO. 

Wq: Moncta Wisbws. Silf. 
Rq: H vid ( 'l• skilling) s.a. S. 17 111111 . 

Typ som skilling 1535. men under lununct 
liten halvmåne och ornskrifterna (med 
munkstil) resp: Snett kors av två sam
manställda halvmånar AGnE:DEI:ml:mEI 
och mOnETA:WISBWE: 

Wq: l\loneta Wisbccnsis. Silf. 
Rq: Skilling 1536. S. 21 mm. Lammetmed 
korsfanan inom pärlring med om,l.rift 
(munkstil) : Fembladig ros 1\GnC:DIZit 
miSERERE8mEI ) ( slät. nedtill buktig 
sköld med riksmarsken Tygc Kmblx:s 
vapen (tviirbjälkc) mellan 3 5 inom 
pärlring med omskrift: Fembladig ro' 
:mOnETA~VISBEEnSIS: 

Wq: Chri,tianu' D.G. Dannrum Rex. 
Danska vapnet med Krona öfvcr. Vid 
sidorna 54. av. Got ländska Vapnet med 
omskr. Monc. No. ln~ula' Gotlandt. 
Nästan bam koppar. 
Rq: Skilling 1554. S. 22 mm. Krönt 
buktig rikssköld mellan 54 inom p[irl
ring med omskrift: Fembladig liten ru~ 
CHRISTIANVS · D·G·DANOR ·REX) 
( Lammet med korsfanan inom p[i rlring 
med omskrift Treflikigt blad 
MONE ·NO ·INSVUE · GOTLANlYr 
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Tidig användning av metallsökare 
l dag iir metallsökare aktuella i olika 
sammanhang - tyvärr mest i form 
av hj iilprncdcl vid olagl ig rovgrävning 
efter vikingatida mynt . men även ar
keologer i legitima syften använder 
mewll~ökare. 

År 1958 utfördes cu av de tidigaste 
försöken med metallsökare. Under 
sommaren hade nämligen en silver
skall hittats vid Stor-Kärven i Hållnäs 
socken i Uppland. Skauen bestod av 
fyra halsringar av flätade silvenråda r. 
en annring av silver, en bronsvåg och 
en silverskål. Allt hade framkommit 
vid gr..ivning i gruset på en liten kör
väg. 

Skatten ansågs så viinig att en efter
undersökning krävdes och en arkeo
log fick uppdraget. ar11anuensen Even 

./--

l, 

l' 

Baudou, sedermera professor i nor
disk arkeologi (Umeå). Bautlou fann 
en del silverpärlor och en stor glas
flusspärla i blåll och grönt. Samtliga 
föremål daterades till slutet av vi
kingatiden. För au vara på säkra si
dan au allt hitlat tog man minletare 
till hjälp- några bäure redskap fanns 
inte. Resultatet blev dock inte lysan
de: några rostiga spikar och en pl:it
burk. Man konstatcmde all förutsäu
ningarna för letning med minsökare 
inte var de bästa på denna plats. Jor
den är här mycket rik på malmhal 
tiga stenar. och då instrumentet var 
mycket känsligt gav det ideligen falskt 
alarm. Ingen anade 1958 vi lka sofh
tikerade instrument som skulle kom-
ma. / W 

----·-· --·--~-' 

Ur Flirtt•ckninx . . . .. o. 1798. Första sidan med Olof ll ftllquiJts t'Jit'll handstil. 

l •i m.\ lm .\(Jllllt'll hlyemnmis "q mr" tf/t'r stiildema 1804-05. My/lien i sjlilm •·erkc•t 

från 1340-50-wlen (Magnus Eriksso11). -
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23. Severin Norbys dito. inte r rariss. 

24. Gustaf l. Skådepenning af Mässing. 

25. Dess önug. 

26. Eric XIV. Skådepcnning i Koppar. 

27. Dess half-örc. 

28. Johan III. Fyra Mark. Klipping. 

29. cjUMI. - 8 öre dito. 

30. dito l Mark . 

31. ejusd. 2 öre. 

32. Ett annat dito. 

33. cjusd. l öre. 

34. Ett annat dito. 

35. ejusd. Halfore. 

36. Sigi~mund. en Fyrk. 

37. Carl IX. Halfmark. 

38. cjusd. 2 öre. 

39. dito l öre. 

40. dito dito. Götheborgs. 

41. Gustaf Ad. Sk~depcnning öfver Des~ 
död . Koppar fårgyld. 

42. dito till Minne af Dess l.tora 
Giirningar. Koppar. 

43. Ejustl. 2 öre Calmar Mynt. 
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Wq: Sevcrin Norby. 
Rq : Skilling s.a. S. 26 mm. Gotland~ 
v:tpcn. lammet med korsfanan. inom 
piirlring med munkstil: + AGnE DEl 
MISERERE M El) ( Venikalt tudelad 
(kluven} ~lät. nedtill buktig sköld med 
~t.\thållaren Norb'fS vapen inom piirlring 
med omskrift + ornament + 
SEVERin + ornament + nORBI. 

Wq: Konungens Bröstbild med bart huf· 
vud och långt skägg. om~kr. Gustavus 
l. D.G. Rex. Svc. av. Dalpila rna i kors. 
med en större Krona i öfverst:J vinkeln 
och en mindre i h vardera af dc öfrigc 3 ... 

Wq : Önog Stockholms hele. 
Rq: Önug Ut;ln ånal. $\easköld på StOn 
kors. Omskrift.) ( Munk-E på litet ko~ 
inom p5rlring. Omskrift. Otydligt. kant· 
~kadat och perforerat exemplar. 

Wq : Konungens nlmn med Bröstbild och 
liten Kongl. Krona. Dat cui vu lt . neml. 
Jchov:th som låter en spira falla ned 
från himmelen. Kpr. Stulcn 1804. 

Wq : l öres st. af år 1568. 
Rq : Hnl\'örc 1568. 

Wq : Klippings Mynt. -l . Markl. ~l. 
Rq: Fyra mnrk 1569. Rutformig klipping. 
Krona över vase. \'id vars sidor: 4 liR M: 
nedanfor S ) ( DEVSIPROTECTOR 
NOSTR 69. S"eakronoma. 

Wq: 8 öresst. Klipp: m. 91. Stulct 18Q.l. 

Wq: En Marksst. 1591. ringhalt. 
Swlct 18Q.l. 

Ej idcnt ifierban hos Wq eller Rq. 

Ej ident ifierbart hos Wq eller Rq . 

Wq: t::u örcsst. af 1570. Ej hos Rq. 

Ej ho~ Wq eller Rq. 

Ej ho~ Wq eller Rq. 

Wq: Fyrk. -98. 
Rq: Fyrk 1598. Krönt SR. Om~krift ) 
( Kri.inl .veasköld. ånal. Om>krift. 

Wq: l Mark Svenska. 1607. 2. Ex. 
Rq : Halv mark 1607. Bröstbild. Jchovah. 
Omskrift ) ( Riks\'apen, :\rtal. om~krift. 

t:: j hos Wq. Rq: 1';:\ öre 161 l. 

Wq: l.örcsst. 1611. Stulct 1804. 

Wq: Do. Moncia prima Civit: Gotho· 
burg: 1609. Stulet 1804. 

Wq: Öf,·er Konungens Död. Konungen' 
Drös t b. med v:ml. omskr. av. En K rön l 
pcl:are >tun af en ~skstr.\le tviir~ afbry
le>. om>kr. Caden> obst;~nti Dat Ca>um. 
ncdcrM Ad Lutzcnam d. 6. Nov. 1632. 
Si lf. Stulen 1804. 

Wq: Konungen> Brihtb. med nunm. av. 
Solen, med omskr. Totum h:wd Capit 
integer Orbb. Bron?.. 

Wq: 2.6rcsst. Calmarc mynt 1623. 
Stulct 1804. 

44. dito di to l öre. 

45. cju,d. Revels mynt. 

46. ejusd. Elbings. 

47. ejusd. l halfl öre Svenskt. 

48. cjustl. l öre Klipping. Koppar. 

49. cjusd. l halfl öre dito. 

50. dito l öre rundt Dalarens. 

51 . Arboga Fyrk. 

52. H enig Johans af Östergöthl. l öre. 

53. Gust;~f Adolphs Arboga hal f öre. 

54. Christina, Skådepcnning öfver Dess 
Scdoläm. i metall. 

55. cjusd. l öre. 

56. dito med annan sliillning af :\nalct. 

57. dito et annat. 

58. dito Götheborgs. 

59. di to Revels. 

60. dito Rigas. 

61. dito Stralsunds. 

62. cjusd. l fjerdedels öre. Koppar. 

63. ejusd. l fjerdedels öre med ånalct 
i en annan sliillning. 

64. Carl Gustaf, fOrsvarar sig mot nere 
fiender. Skådepcnning i Tenn. 

65. cjusd. Freden i Roschild. Messing 
forgyld . 

66. Carl Gustaf. l öre. 

67. Ejusd. l fjerdedels öre. Koppar. 

68. Carl X l. Sk:'ldep. öfver dc~ Segrar 
i Skåne. Mässing. 

69. cjusd. öfver samma limnc. Koppar. 
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Wq: l.örcsst. Do. 1624. Rq: Öre 1624. 

\Vq: Revelskt mynt af l öres storl.J624. 
2. Ex. Rq: Öre 1624. 

Wq: Elbinger Mynt af l öres stor!. 
Rq: Solidus 1632. Otydlig. 

Wq: l öresst. 1615. Vasar mellan G.A .R. 
av. Moncta Nova Rcgni S,·ecia:. 3 Kronor 
och värdet. Rq: Halvöre 1615. 

Wq: Öresst. Rq: Öre 1625. Kvadmtformigt. 

Wq: l öresst. med oläst. ån:ll. 
Rq: Hahi>re 1626. Bokstäver och siffror 
något v-.Iriemndc. 

Wq: Dale l. öresst 1631. Stulct 18().1 . 

Wq: Arboga Fyrk 1620. Stulet 18().1. 

Wq: l. öre>st. är egentl. Hcrt. J ohan~ 
ar Ostergöthl. hvar~ namn det också 
f<i re r. Stulet 1804. 

Wq: Arboga l öresst. 1627. 
Rq: Halvöre 1627. Kantskada. 

Wq: Öfer Drottningens Scdolära. Drott· 
ningens Bröstb. med n:unnct. av. o~eo~ 

ovn o'eoutvo' . En linea l. 

Wq: l. öresst. 5. Ex. diverse årtal. 
Rq: öre 1634. 

Wq: jfr nr 55. Rq: Öre 1 63~. 

Wq: jfr nr 55. Rq: Öre 1636. 

\\'q: l. öresst. Göthcb. m. 1635. 
Rq: Öre 1635. 

\\q: Rcvclskt mynt. l. öresst. 2. Elt. 
Rq: öre 1650. 
~10:(?)NO:ClV ITA:REVAL:(?) Ot)dligt. 

Wq: Rigarnynt . Solid.Ci' it.Rig. 
Rq: Solidus (schilling) 16-l-1. 

Ej hos Wq eller Rq. 

Wq: 1hörcsst. 1634. Stulct 18().1. 

Wq: 11> örcsst. 16-14. Stulct 18().1. 

Wq: Öt\·er Konungens Strid mot många 
fiender. Konungens Bröstb. med namn. 
av. Hcrculcs kfunpar med den sjuhöfdaclc 
Lema:iska ormen. Tenn. 

Ej hos Wq. 

Wq: l. öresst. 165~. Rq: öre 165J. 

Wq: 1 h öres st. 1659. Ej hos Rq. 

\\'q: Öf,·er Skånska Kriget . Kl)nungcn' 
Bröstb. med Titel. a'·· En drabbning 
bredevid en hög klippa. på hvilkcn 
synes uplyftad en Krona. den Jupiter 
fattar uti med \oiin;tr.J handen och med 
den högra genom sine åskC\ iggar slår 
fienden. utan omskrift. Brnn7. 
Stulcn 18().1. 

\ \q: öfer samma Krig. Konungen~ 
Bröstb. med Titel. av. En q,·inna p:i knä 
in !Or en armerad hjcltc. 5. stor!. Brunt. 
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70. cjusd. at biiras af tappre Krigsmiin. 
Metall. 

7 1. Öfver dess Förmälning. dito. 

72. Öfver Regemen~ - Föriindr. 1682. dito. 

73. Öfvcr Sk:ines återvinnande. Koppar. 

74. Öfver Konungen~ visa Regering. Koppar. 

75. dess Re,·clske l. Rundst. 

76. dito - - 2 -

77.dito--4-

78. dito Narvi>kc 2 -

79. dito- J-

80. dito Riga m} m. 

81 . dito Pommersk dubbelskilling. 

82 . Wi>mars Mrnt. dito 

83. dc>S ! öre S:nu. Svcn,kt. Koppar. 

84. dito 2 öre K:mt. Kopp;1r. 

85. dito l halft. - -

86. dito l scxtondcdeb öre S:mt. Koppar. 

87. Carl XII. Calabaliqucn i Bcnder. 
~letal!. 

SS. dess Rigi~ka dubbcbkilhng. 

Ka n ej idcntilicra~ hos Wq. 

Wq: Öfvcr Konungens giftcrm:\1. 
Konungen' och Drottningens BröMbildcr 
med Titel. av. Kiirlckcn med ,in Boga 
och pi l stitr emellan ordh:ilbamhctcn och 
freden . om>kr. Fidci:1 p:tci> alumnu>. 
ncdeN 1680. 9. ~torl. Bnmt. 

Wq : Öfvcr Rik,dag: 1682. Konungen' 
Bild <x: h Namn. av. 4. pelare med Kedja 
~:nnmanbundne under en Kong!. Krona. 
Vid de"a pcl:tre i1ro ~ . ,t;lndcn' Vår
tecken hiift.1dc. Olll>kr. Netu uno 
jungimur omne~ ncdcN 1682. d. 7. 11et. 
16.storl. Bmru. 

Inte i1kntilierhar h<h Wq. 

Wq: Konungen' Hri»tb. m:h Tite l. :L\ . 
Sverige. Mllll qvinna. ,itter och h;iller 
i högr.1 harnlen en l:tgerqvi>t. om~k r. 
Virtu te Augu~ti. nederst 1679. 7. ~torl. 
Uronz. Stulen l!lOJ. 

Wq: Revcbkt mynt. l. Run~t. 't. 1661. 
Rq: Öre l. RundMycke 1666. Vid lc.:jon
~kiildc ns sidor l iR. Ortl>krift: 
CAROLVS · D:G: REX · SVECI:) ( Vid 
stadsvapnet årtalet. Ormkrift : 
MONE: NOVA:CIVlTA : ReVA L · 
Kant~k:Jdat. perforerat. 

Wq: Do 2. Run,t.\t . 1664. 
Rq: Tv:\ i>re l. T'~rund>t)Ckc 1 66~ . 

Wq: Du~. Run,t.>t. 2. E' af 166K et 
1669. Det 'enare wrdc a'~e,. ~j ho' R<l · 

Wq: Nana mynt. 2. Run,t.>t 16i0. 2. Et. 
Rq: Tv:\ (in: l. T,·Jrund't)Cke 1670. 

Wq: Nan.t lll)nt . J . Run~t.~t. 1671. 
Rq: F} ra iire l. Fymrund't)cke 1671. 

Wq: R1ga ~l) nt. M oncia ~ l)\ .t. argcntca 
Rigcn'''· Stulct 18().1. 

Ej identifierad ho' \\'q eller Rq. 

Wq : Wi,rnar 111) nt. Stad"apn. med 
onhkr. ~lunet:1 Nu'·' Wl\mar. 1692. a,, 
Rtk<>il plct med p:hl..rif, it 'arde -18. 
Leopold D.G. etc. Stulct 180-1. 

Wq : !.lire S.M. 1680. Stulct 180-1. 

Wq: 2. im: K . ~l. 1662. Stulct 11:!().1 , 

Wq : l orc K. M. 1 6~. Stulct 18().1. 

\\'q: 1' •· mc Snu. 1666. Stulet 180.1. 

Wq: Öf,·er Turkarne' uplopp 1 13cndcr. 
Konungen' bild nch namn. av. in area. 
Tre Kmncr. under hvilka ~r ,knf,et 
p,, l , .. 8. Ich Furduc ~l 1ch Nidn Fur 
Vtd Tau<.cndcn Die Sith Umhcr Wtcdcr 
~ ! ich Legen. ncd;mflore: lmenit Eg. 
:"\aundon ~lagi,ter p.,,tarum In Campo. 
om,kr. innehåller en l..un undcrrJttcJ,c 
lllll s\ huf:qvancrct' bc\tllmlandc nch 
m~agandc d. 7. Fcb. 1713. Bmnt. ()\al 
form. 

\\'q: Riga lll) nt. 1701. 
Rq: Drerpohchcr ( 1 :• rdr) 1701. -
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89. dito Mynt· Scdcl på Tio D:lr. S:rnt. 

90. Ulrica Elcon. på dess födelsedag 
1714. ~1clall. 

91. Friedrich l. dess Kröning:- · pcnning i 
Bly. 

92. cju~d . dito gjord af Vastner i 
Niirnberg. Tenn. 

93. ejuMI. öf,cr Freden i N~>lad. 
Från,itlan. Tenn. 

94. des~ l öre S:mt. Kopp.1r. den >å 
kallade C -slanten. ~om skulle ,yft:l 
pli Hcnig Carl Frcdrichs Succe,,ion. 

Ej hos Wq. 

Wq : Öfvcr Oron: iinnn Prin>e..,,a. Bilden 
med lit: och namn. av. En Brillant 
ligger p.~ en Bord. om,kr. Fr~-gin Di 
Gr:111 Prcgio. ned: 1714. af 4. \Inri. 
Silf. Notering: återställd af Lange. 

Wq: Öfvcr Kröningen. i Bly. af ,amma 
116.1 'Inri. aversen l . . l innehåller 
En hand fr;unriickt tifvcr en Sky. hvilkcn 
l1:'t llcr en Kongl. Krona. omskr. F.n 
~ummi Pignu:- Arnoris. l Excrgucn 
Suffrag io Ordinurn R.:gni . 

Wq : Konungen' och Dron: Brihtb. mctl 
namn. av. Palla' ,nm har Svcn,ka Vapnet 
'iutcr en Krona p!l Mar... H Kon bitr 
Hc"i'ka ,kölden. omsk. Ma"' a P.JII:tdc 
ex Votn Coronatvs. Tenn. 

\\'q : Öf,·cr N)'lad>k:l Freden 1721. 
ad\'el'\a par\ dcc~t. av. Freden fiirc,tald 
Mllll en qvinna >om stödjer ,ig på en 
pelare och håller i Hiigra handen t·n 
Oli\'equi;.t och i Vänstra Cornu Copia•. 
På afst:'tnd går en Karl >0111 Pliijcr. 
01m.kr. Terrum Splcndcsc:u Arando. i 
F.xarqucn. J\1\ili' armi' Ny,tadii A. 
1721. Il. 'tnrl. Tenn. 

\\'q : l. öre Smt . 1737. Stulct 180J 

95. Adolph Fred. dess Pommerska ;kilhng. EJ ho' \\'q eller Rq. 

96. cjusd. dito en. Leipzig. Fu.>s. 

97. Öf,cr Banqucns Jubel-fäst. Metall . 

EJ ho' \\'q eller Rq. 

EJ h<" \\'q . 

98. Öf,cr Han' Exc. R.R. Åkerhjclm. med EJ ho' Wq. 
hvars Bröstbild den annars räncligcn 
bör vara fiirscdd. Metall. 

99. Biskop !ser. Jiirn. 

100. A\\1!~ or Keder. Bl). 

101. Bruks-Pollet for Fahlu-grufva. 

102. dito fOr Sahla på Kohl. 

103. dito dito p:i Ved. 

lOJ. dito för Garpenberg. 

105. dito Frcdrich Han,sons Brul... 

106. Skcpsvarfvct \Viken. 2 kanr. Dricka. 

107. d no l kanna. 

108. Spelpenning. Dristigt och slugt. 

Courage gjöret. 

varsamt och få"'icktigt. 

Cautc & prudcntcr. 

Fonuna fuga x. 

\\'q: M:llh. b er. Th. D. P..t.\tor Hulm. 
Prim. Et C<)n. Pr.t:,C>. Stulcn II!OJ. 

\\'q : Nicolau;; Kcdcni, Hohnicn,. 
Stulcn 180J. 

Pollene r och >pclpenningar ar 1ntc 
1dcntilierbara hos Wq. 

Notering Wq fOncckning: Ett E~ . åtcr
larnnadt af Aberg. På ena ,idan 'tår. 
l. Stigh Kohl : På andra sidan En ham· 
ma re och en klubba i kors. 

109.- -

110. - -

111. --

11 2. - -

113. - -

114. - -

Lycka och olycka är ombytclig. 

Frögd och Oro får mången. 
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Kiillur: 

Fiincckning P:i lnmnd,kc och Utl:ind,kc 
Mynt . ll'lcdaillcr och Minnc, · Pcnningar 
Surn Gcnnm Flere' Friko,tighct lill:1llet 
Kungl. Gymna>ii Bibliothckct Uti Wcxii•. 
M' 4:o ~24 i L:md,hihliotekct i Viixjii. 

llandlingar angående Prii\IIHiitct i Wcxii\ 
1793. Viixjö 1793. 

lliighcrg. Stafl:1n. Modccr Adolph . l 
Svcn,kt biografi>kt lexikon. Bd 25. Sthlm 
1\185-7. 

l Mndccr. Adolph . Inledning t il narmarc 
Kulhkap om Swcn,kc Mynt nch Sk:illc· 
penningar: Från Början och intil dc,, 
Swcn~ka Spiran lemnadc' ;~f Konung Hå
kan ~lagnu\~on. Lund 1796. 

Mudccr. Adolph. Om Äncn 1\IODI~ER 
Kåncligcn Förf:111ad1 Ar 17\15.1\h 1 Kungl. 
Pmrinti'ka ,ii(lskapct' 'arnlingar. Stock· 
hol m. 

Na thon.t·l3iiö>. Ern>l och Wi,~hn. lan. 
Nl.nni,matiska forskare och rnym,:unlarc i 
$\'crigc fmm till 1830-t;llct. Nunu>rnati
'k:lmcd_dclandcn XXXVI. Upp,ala 1987. 

Rundqui't. Hilding. Forteckning ii\'Cr 
Va~ji, Högre Allmänna Ulrmcrk' M)nt· 
<ICh Mcdalj-.amling l -IV. VåXJO 1928 -35. 

\\'c\iil Stift,.'Jidningar 1794. 

ChriMcr Kmu"on 5r 
an,t!illd vid Småland' mu,cum 

i Viixji>. 

o 

Kungl Myntkabinettet 

Entren 
~om iir gemensam ror Hi~toriska lllU· 

sect och Kungl Myntkabinettet - fr.\n 
Narvaviigen/ Linncgatan i Stockholm 
- iir st{[ngd på grund av arbetet med 
det nya underjordiska guldrummet 
under oktober och större delen av 
nm·l·mher 1992. Besökare till utstiill· 
ningarna. ~om iir öppna 12-17 t i~d
>Önd (ndnd stängt) hänvi~as under 
denna tid till tjänsteingången Storga· 
tan 41. Det gäller alltså även besiika· 
re med rorfrågningar under tisdagar 
13 -16. Under oktober månad ii r c me l· 
lertid museerna öppna endast /iirda
gar och söndagar! 

Kungl Myntkabi nettet har inl\\rt ex
peditionstid vardagar (utom lördagar) 
kl 9 - ll och 13 - 15. 
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MEDAL..JNYTT 

Raoul Wallenberg 80 år 
Raoul WJIIcnberg fci<lde$ 1912 . Han orga
niserade från 19.;4 på uppdrag av Sverige 
och USA räddningsarbete bland den ju
diska befolkningen i Budapest. Han togs 
tillfånga av röda :armen vid årsskiftet i 
december 194.; och påstås ha avlidit i en 
sovjetiskt fangclse 1947. En r.ad fOrsök har 
gjon~ under åren från svenskt och interna
tionellt håll an få hans öde klarlagt. 

l Moskva hölls i juni i år det fjärde 
sammantriidet med medlemmar i under
sökningskornmissionen flir fallet \Vallen
berg. Deltagare var representanter för den 
svenska Wallenberg-fi>rcningcn och fOrc
trädare får dc Oberoende Stutcrmas Sarn
viiide (OSS). (Wallenberg -föreningen dri 
ver sin verksamhet under antagandet att 
Raoul Wallenberg ännu kan var.t i livet.) 
Ännu har inte alla arkiv öppnats och fin
kammatS även om en hundratul dokument 
redan kanunit i dagen och överlämnats till 
kommincn. Inga säkra bevis har hittills 
framkommit som visar an Raoul Wallen
berg har avlidit. 

l år skall Raoul Wallenbergs räddnings
insats i Budapest under judef<irf<iljelsen 
uppmärksammas i Ungern. En utställning 
öppnades av fcirre ambassudör Per Anger 
den 4 augusti. då Wallenberg fyllde 80 år 
om han fortfarande iir 1 livet. Även en 
symposium med ungerska och svenska 
historiker och jurister avhölls s:umna dag 
i Bud<tpest. Frågor om diskriminering och 
minoriteter avhandlades. Dagen avsluta
des med en konsen i den s k Mathiaskyr
kan och monagning på svenska ambassa
den. 

Det är fOrsta gången som staden Buda· 
pest officiellt kan hylla Raoul Wallenberg. 
även om det har funnits en gata uppkallad 
efter honom sedan länge och en staty res
tes för en tid sedan. Omfattande hyllningar 
är även fOrberedda i Oera andra länder. i 
USA, Israel och Kanada. där Wallenberg 
är hedersmcdborgan:. 

Sverige. Ungern o.:h Israel kommer att 
ge ut ett frimärke med anledning av Raoul 
Wallenbergs 80-årsdug. 

En minnesmedalj utgavs 1990 av Wal
lenberg Stiftelsen. Stiftelsen grundades av 
den ungerska utrikeshandelsbanken (Hun
garian Foreign Tnadc Bank lnc. l Magyar 
Kulkereskedelmi Bank Rt. ) och Wallen
berg-föreningen 1990. Gnmclcn fOr stiftel 
sens verksamhet är att i Raoul Wallenbergs 
anda befriimja lorskning angående och 
projekt rikwde mot alla former av gamla 
och nya fördomar. intolerans och rasis
tiska auityder. Inkomsterna av försälj
ningen av minnesmedaljerna konuner att 
tillfalla stiftelsen. 

Minnesmedaljerna finn ~ i guld och sil
ver. 
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Åtsidan: A KISEBBSEGEKERT * FOR 
THE MINORJTIES. RAOUL WALLEN
BERG 1912-. Raoul Wallenbergs brö~t· 
bild, vänstra sidan och konstnär~n~. Fe· 
rene Lebo's signatur: LF. 

Frånsidan: RAOUL WALLENBERG 
EGYESULET l W l BUDAPEST 1990. 
samt MAGYAR KULKERESKEDELM I 
BANK (= Raoul Wallenberg Föreningen l 
i l Budapest 1990 l Ungerska Utrikcshan· 
delsbanken AB). 

Upplagan är 270 st präglade i guld (9861 
1000), 20 mm i diameter, 6.98 g. (fl.irsiilj
ningspris 28.000:- HUF. motsvarande ca 
2.000:- SEK) och 2000 st i sil ver (925 / 
1000). 42,5 mm (fiirsiiljnings1>ris 4 .()()() : 
HUF. motsvarande ca 285 :- SEK). 

Kungl Myntkabinenet har redan tidiga· 
re förvärvat en gjuten bronsmedalj över 
Raoul Wallenberg. utfOrd 198 1 av den 
ungerskfödda amerikanska konstnärinnan 
Marika Somogyi (1939-). 

TS 

Foto: Magvar Kalkereskedelmi &mk RT. 

Sverige 
AINP. dvs den internationella mynthandladoren ingen. höll kongress i Stockholm 5-8 
juni. En medalj slogs i si lver i mycket liten upplaga hos AB Sporrong. Medaljen miitcr 
45 mm och väger 41 g. Den visar på åtsidan föreningens emblem, på frånsidan -
modellerad av Ernst Nordin - stadsl111stornct i Stockholm. Stadshuset. Kungl Mynt
kabinenet och Svenska Numismatiska Föreningen. som hade mottagningar för deltaga r· 
na. fick var sin exemplar av medaljen. Den tota la upplagan är 42 ex. 

Foto: Gahriel l liillc•braml. RIK. 

Bli medlem i 
SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN! 

Arsavgiften är 175 kr. Som medlem får Du SNT automatiskt. 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen. 
Det kostar endast 125:- för tio nr per år. 
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Nyköpingsöret 1628 med tre myntmästarmärken 
Av Sonny Serrestam 

Som myntmästare var Markus Kock 
den ämbetsman som genom sitt ut
satta märke på mynten garanterade 
an de var tillverkade enligt den be
stämda myntordningen. Som mynt
måstarmärke använde Kock en sköld 
med en uppåtvänd pil mellan två 
stjärnor. Det år detta märke som 
denna artikel till stor del handlar om. 

~Jyntmästaren Markus Kock 

Gustav Il Adolfs vackra kop
parmynt förknippas of1a med 
Markus Kock. fOdd 14 feb

ruari 1585 i Licge. död 20 november 
1657 i Avesta. Kock blev tidigt känd 
för sin mekaniska skicklighet och re
dan 1613. vid 28 års ålder. lll~åg den 
polske kungen Sigismund honom till 
myntmästare i Bromberg. Trots en 
viss vantrivsel kom han all stanna där 
i nio år. Efter tjänstgöring i Königs
berg och Berlin gick han efter samtal 
i Marienburg med Gustav l l Adolf i 
svensk tjänst. 

Markus Kock kom till Nyköping 
julaftonen 1626, åtfåljd av skickliga 
hantverksmän och erforderl iga verk
tyg. Han var redan då en förmögen 
man. Kock utsågs till mymmiistare i 
Nyköping 1627 med kungligt kon
trakt från 22 feb all ·'slå n ull mynt·· 
i valsverk, med en berliknad •nyntar
lön av 8 daler 23 öre SM per utmyn
tat skeppund koppar (136 kg). Under 
året 1628 var Kock myntmiistare på 
tre platser. Nyköping. Säter och Ar
boga. 

På Gustav Il Adolfs kopparmynt iir 
Markus Kocks myntmästarmiirke -
pilskölden - diskret placerad nedtill 
i frånsidans omskrift. Men på en liten 
upplaga ellöringar. valsverkspräglade 
i Nyköping 1628. finn~ det även på 
åtsidan två vackert utformade pilsköl
dar. De är dekorativt placerJde upp
till i myntets öppna fält. Tre mynrm/is
rarmtirken på el/ och sam11w mynt i/r 
något IIIIikt i den Sl't!IISIW 111_\'llthisto· 
rien. 

De första publiceringarna 
av myntet 
Aug Wilh Stiernstedt kände inte till 
myntet när hans t:pokgörandc och 
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ofta rådfrågade verk Om kopparmynt
ningen i Srerige och dess utlilnds
ka besinningm: l . Mynthistoria. Il. 
Mymbeskrifning, utkom 1863-64. 

Första gången myntet är föremål 
för beskrivning torde vara 1871 i 
Sticrnstedts Beskrifning öfi·er Sl'l!llska 
koppormym oc:h polleua l. Koppar
my/Il, sid 52 nr 25 : ' 'En ros på ömse 
sidor om riksvapnet. och på hvardcra 
sidan om stora kronans nedre kant en 
liten sköld. h'vari en pil. Af 1628. R6 
l= Ett exemplar känt. ] l Adjunkten 
Robert Hartmans i Gene myntsam
ling:· 

Den tidigaste offentliga fOrsiilj nin
gcn jag funnit ii r från Harald Sellings 
fårsiilj ningslista nr 31. oktober 1879. 
Myntet iir beskrivet i kursiverad stil 
enligt Stiernstedt. Selling begärde 75 
kronor. vilket var det högsta beloppet 
i hela li~tan . 

Kyrkoherde Olof Hallborg och för
utnämnde Robert Hartman publicera
dc 1883 i Numismatiska Meddelan
den nr 8 sill Utkast ri/1 beskrifning 
tiji·er Gusu11•1l Arlo/fs och Ch ristinas 
kopparmy111. Som underlag fOr delta 
arbete l~g en genomgång av ett större 
antal priv:1ta och offentliga samlingar. 
Enligt beskrivningen på sid 23 nr 181 
kiinde man till tre exemplar. Förutom 
Hartmans fanns e11 hos grosshandlare 

A Kärrberg i Göteborg och ell i kas
sören J F H Oldenburgs samling. De 
tre mynten finns idag i offentliga sam
lingar och är i denna sammanställ
ning beskrivna och avbildade under 
nr l. 5 och l L 

Genomgångna samlingar 
Som underlag för sammanställningen 
av dc kända exemplaren ligger en per
sonligen eller genom ombud gjord in
ventering av ncra privata och offent
liga samlingar. 

S1·erige: Avesta Myntmuseum; Göte
borgs Historiska Museum: Kulturen i 
Lund; Kungl Myntkabinettet, Stock
holm; Lunds Universitets Historiska 
Museum; Stora kapparbergs Bergs
lags Myntkabinell, Falun; Uppsala 
Universitets Myntkabineli och Vexiö 
Gymnasii Myntkabinett i Smålands 
Museum. 
Norge: Universitetets Myntkabinell. 
Oslo. 
Danmark: Den kongelige Mont- og 
Medaillesamling, Köpenhamn. 
Finland: Anteilska Samlingen. Fin
lands Nationalmuseum. Helsingfors; 
Österbottens Museum. Vasa. 
Dessutom i Eremitaget i S:t Peters
burg och Bundessammlung i Wien. 
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Markus Danielsson Kock efter oljemdlning 
i At·esra kyrka. där han tillsammans med 
sinlwstnt Elisabet ligger begm••d. På lik
kistans bådo långsidor finns hans 11!)111-

mästarmärke. som han am·ände redan in-
nan han kom till S•·erige. 

Stort tack går till dessa institutioner 
och deras f6reståndare, som genom 
vänligt tillmötesgående gjort denna 
uppsats möjlig. Likaledes de privat
samlare som bidragit med värdefulla 
synpunkter. Särskilda tack till Jan 
Wisehn, Kungl Myntkabinettet och 
Hans Menzinsky, Göteborg, som bå
da genom sin hjälpsamhet varit en 
inspirationskälla. 

Beskrivning av typen 
Ålsidan: En buktig pilsköld på varje 
sida om riksvapneL~ krona. NedanfOr 
på varje sida om riksvapnets sköld 
en ros. Omskrift: GVSTAYUS · 
ADOLPH:D:G:SYEC:GOTH:YAN: 
REX M:P:F: 

Frånsidan: På fältet Södermanlands 
vapengrip n1ed uppåtvänd vinge. På 
sidorna l OR och över gripen en 
hertiglig krona och längst ned i om
skriften en pilsköld. Omskrift: MO
NETA · NOVA · CUPREA · ( ) NI
COPENS:M: DC:XX ·VII (Frånsi
dans interpunktion varierar något! 

Varför tre myntmästarmärken? 
Arkiven och där bevarat källmaterial 
om Markus Kock och hans person ger 
tyvärr inga upplysningar om denna 
prägling. Men eftersom dessa mynt 
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är så sällsynta torde de vara resultatet 
av en kortvarig, reguljär myntning 
som möjligen inte blev godkänd av 
övervakande myndighet. Au mynten 
skulle vara någon form av jubileums
eller privatupplaga för Kock är möj
ligt, men inte troligt. Visserligen till
hör myntets vackra åtsida med ut
smyckningar och riksvapnets gravyr
mässiga elegans de bästa under perio
den. Men präglingen - valsningen -
är inte utf6rd med den precision och 
kontroll som anstår en "jubileumsut
gåva:· Det gäller även myntens ut
stansning från tenen. Med dessa extra 
utsmyckningar av åtsidan blev det 
kanske lite för mycket "privatperson" 
över myntet. 

Gravörer 
Valsarnas myntbilder är framställda 
med hjälp av punsar som var positivt 
graverade med text- eller bilddetaljer 
av myntbilden. Dessa pressades el
ler slogs in på de ohärdade valsarna. 
Vem eller vilka som utformat eller 
graverat dessa verktyg vet vi inget 
bestämt om. men Kock hade säkert 
några "egna'' gravörer med sig när 
han kom till Sverige. Eu namn som 
bör nämnas är den svenskroode Peucr 
Mickelsson som var verksam i Säter 
och Nyköping 1628. Som gravör var 
han framför allt skicklig på heral
diska motiv. Vi får idag vara tack.~arn
ma för att några mynt fonfarande 
finns kvar som bevis på en ovanlig 
myntning för drygt 360 år sedan. 

Kombinationer mellan 
präglingsvalsarnas myntbilder 
Åtsidan: Till de elva kända exempla
ren finns endast två olika åtsidesbil
der. Det gör det troligt all endast 1\'ti 
mymbilder på e 11 enda präglingsvals 
har haft pilskiildar. Övriga mynt på 
valsen - tors lagsvis fyra stycken -
har endast haft m ros vid var sida om 
riksvapnets sköld, men är i övrigt 
punsidentiska med exemplaren som 
har pilsköldar (fig l a). Della gör det 
högst troligt au de tillsammans bildat 
en pr.-iglingsvals, som endast anviims 
under en kort tid . Alla mvnt från 
denna vals iir mycket siillsynia. 
Frånsidan: Fern olika valsbilder ii r 
kända till frånsidan. Dessa ii r kombi
nerade med två åtsidesbildcr. Av dc 
elva kända exemplaren är inte mindre 
ii n sex helt stiimpelidentiska, nr 3 -8. 
Mynten nr 1-2 och 9 har likvända si
dor. o~ medan nr 3-8 och 10- 11 har 
motvända sidor. 180~ För au mynten 
skulle få likvända sidor måste präg
lingsvalsarna som roterade mot var
andra placeras så au den ena valsens 
myntbilder iir motvända och på den 
andra r.-iuvända. Om båda valsarna är 
inplacerade så au myntbilderna är 
räuvända eller motvända fick mynten 
motvända sidor. 

-
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De fånliga mynten 
Dåtidens valsverk ställde naturligtvis 
större krav på den mänskliga arbets
kraften än vad ett nutida valsverk gör. 
När det gäller de här beskrivna n;yn
ten torde präglingsvalsarna ha varit 
någorlunda parallellt inställda med 
varandra. Eftersom valsarna hade en 
viss rörlighet i s idled. kunde under 
pågående valsning vissa förskjut
n.ingar mellan präglingsvalsarna ske. 
Aven slitage på valsverkets viktigare 
delar kan ha påverkat slutresultatet. 

När man studerar exemplaren nr 
3 - 8. finner man att myntens åtsidor 
inbördes har något olika förskjut
ningar. trots att de är stämpelidentiska 
med varandra. Detta torde till en del 
bero på ovan nämnda förä ndringar 
mellan valsarna. 

Efter präglingen skulle mynten ut
stansas från tenens åtsida . där den 
viktigaste bild- och textinformationen 
fanns. Nu tycks samtliga av de kända 
exemplaren vara fela ktigt utstansade 
från tenens frånsida . vilket gör au 
myntens åtSidor i dc nesta fa llen har 
bilden något fOrskjute n. 

Provenienser 
Med ledning av bia äldre lager- och 
auktionskataloger har det i ncra fall 
vari t möjligt au härleda de olika ex
emplaren i eu eller nera led tillbaka 
i tiden. Några av de mest anmärk
ningsvärda priserna i äldre tider har 
också medtagits. 

Beskrivning av exemplaren 
l) Åtsidans båda pilsköldar saknar 
stjärnor. Frånsidan har lag hertiglig 
krona över gripen och nedtill innan
för ringen ett segment. Gripen saknar 
manligt organ. Pilskölden i omskrif· 
ten är buktig. 

Från Kungl Myntkabinettets syste
matiska samling inv nr 18 491. Vikt 
27,91 g. Likvända sidor O? Ett tyd ligt 
och välcentrerat exemplar. Avbildat i 
Sveriges mynt, s 102. nr 152c. Innan 
myntet förvärvades av KMK på N F 
Bobergs auktion nr 6 1927, nr 220. 
för det ansenliga beloppet av 205 kro
nor. hade det tillhört tre av vårt lands 
främsta mynbamlare. nämligen: liiro
verksadjunkt Robert Hartman (1827 -
91). Av honom forvärvat någon gång 
i slutet av 1860-talet. Efter Hartmans 
död förvärvades hans samling och då 
myntet av kommissarie Carl Johan 
Nordqvist. När Nordqvist avled 1899 
bjöds hans samling ut till försäljning 
pa Bukowskis auktion nr 125. mynt 
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Rekonstmktion a .. muemlri•·et •·alsverk för priiglirlf~ m· nmdmynt. 111/sn•rket dre•·s a•· 
N t s/Ort mucnhjulm· ö•·crfai/St)p .wm •·ia en axelmed 1'11 ston kuxghjulmr kopplad till 
c•n 1111ncm l~rclmt•tlt•llmindre kugghjul. D1•tma tue/ mr genom 1'11 kopplings-muff for· 
hunden med t'i•·cnnlsen. El t kugghjul ptltmdt•n·alstll mr kopplat till eu annm kugghjul 
på (}rerm/sen. Bilda •·alsama /t(l(/t• runda rappM i tlndama som •·ilade i mlsstOiarnas 
riirliga /agc•t: M ed hjälp m· ställskrrmlr d/er kilar kwu/1• ö•·rn·alse" höjas och sänkas 
ntlgot. litl.nwket illtWrt•ms htlr m· m tiWde/1 bygxd i skala 1:10. Foto J P/a/111, Växjö. 

Fig la . Myntbi/dm med enlmrt msor är 
upp!J.):~gd III('(/ hjll/p /J\' ,W/111111(1 fl/111.1'1/r S0/11 

typen m et! pilskliida r. Skala l : l. Fmo N 
Lagergrcm. tl7i l. 

nr 882. Myntet köptes !ör 150 kronor* 
av apotekare Gustav Cavalli (1849 · 
1926) , vår störste specialsamlare av 
kopparmynt. Foto ATA. 

* l pri ~ct ingick iivcn HH nr 179 = Cavalli 
nr 214. 

2) Stlimpelidentiskt med nr l. Vikt 
28.82 g. Snedcentrerat och delvis 
otydligt. Myntet sålt på en fOrenings
auktion i mellan-Sverige 1985 och 
senare på Antikörens myntauktion 
nr 8 1989, nr 208. Under 1990 byter 
myntet ägare ytterligare en gång ge
nom en privat ftirsiiljning. Privat ägo. 
Foto C Hamrin, Stockholm. 
3) Åt.~idan stämpelidentisk med nr l. 
Frånsidan har hög hertiglig krona 
över gripen och omskriftens pilsköld 
ii r oval. Vikt 28.77 g. Motviinoa sidor 
180? Etttydligt och mycket välbevarat 
exemplar. Myntet ingick i dir Klas
Oinf Algårds typsamling av svenska 
kopparmynt som 1976 genom Ing
var Nilsson såldes till dir Karl -Erik 
Schmitz. Myntet fanns med som nr 
641 när första delen av Schmitz mynt
samling såldes på Swiss Bank och 
Spink & Son auktion Ziirich 30 nov l 
l dec 1989. Privat ägo. Foto L Svens
son, Vexiö. 
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4) Sriimpelidenri.vkr med nr J. Vikt 
25.20 g. Något sncdccntrerat, hero
ende på mindre noggrann utstansning 
från tenen. men i övrigt cll tydligt 
exemplar. När andra delen av Gustav 
Cavallis kopparmyntsamling såldes 
på Bobergs 6:e myntauktion i Stock
holm hösten 1927 fanns delta mynt 
med under nr 219. Fröken Berta 
Holmberg. innehavare av D Holm
bergs mynthandel i Stockholm. ro
pade in det fö r 24 kronor till Stora 
Kopparbergs Bergslags myntkabinc11 . 
Myntet har inv nr 4235 i Bergslagets 
museum. Foto B Roos. Bergslagets 
museum. 
5) Srämpelidemiskr med nr 3. Vikt 
28,02 g. Snedcentrerat , men i övrigt 
välbevarat. Myntet från kontorsche
fen J F H Oldenburgs samling. sålt på 
Bukowskis auktion nr 115 1898. nr 
1272. Myntet köptes till de Anteilska 
samlingarna i Helsingfors fö r det an
märkningsvärda priset av 88 kronor. 
Möjligen är detta samma exemplar 
som fanns till salu hos Sclling 1879. 
Myntet har nr 680 i de Antellska 
samlingarna. Foto Nationalmuscum i 
Helsingfors. 
6) Srämpe/idenriskr med nr 3. Okänd 
vikt. Något snedcentrerat och delvis 
otydligt. f" rån handlanden Sven Svcn~
sons (1855 - 1928) samling, nr 2167. 
Myntet köpt på D Holmbergs jubi
lemnsauktion 1922, nr 204. Myntet 
låg kvar i Svenssons samling till 1970 
då det såldes på Hirsch auktion 2, nr 
386. Det fanns sedan till salu i Y 
Almers lagerlistor nr 7- 9. 1970-71. 
Nästa offentliga f<irsäljning skedde 
1977 på Ahlströms auktion 14 , nr 343. 
Privat ägo. Foto N Lagergren ATA. 
7) Srämpelidemiskr med nr J. Vikt 
24,32 g. Något snedcentrerat, bero
ende på mindre noggrann utstansning 
från tenen. Della mynt ingick i en stor 
samling svenska mynt som tillhörde 
det finska statsrådet Mauritz Hallberg 
(1851 - 1924). Hallberg. som var bo
salt i Helsingfors. köpte flera av sina 
mynt genom myn;handlarna TG Ap
pelgren och D Holmberg i Stock
hol'!.l. Arvingarna skänkte samlingen 
till Osterbonens museum i Vasa 1956. 
Myntet har nr 575 i fO rteckningen 
över samlingen. Foto Österbollens 
museum. 
8) Srämpelidemiskr med nr 3. Vikt 
27,11 g. Sannolikt en jordfy nd som i 
senare tid rengjorts genom uppgravc
ring. Myntet är något sncdccntrcrat. 
men i övrigt en ganska tydligt cxcm--SNT 7 · 92 

1-ig rl ) Dewljftirstoring tn· tltsidtm. Typ pilskölda r Ilfart stjärnor. Pumen ri/1 pilsköldarna 
tir gtw't•md uran srjämor och har efter inpunsning i m Isens myntbild inte forsel/s med 
s tjärnor. Aua al' dt• elva kända exemplaren är a v denna t)p. Foto L Svensson. Växjö. 

Fig 8) Detaljftirstoring a1• tltsidan. T,1p pilsköldar med stjärnor. Sanuna puns somjig A. 
men pilsköldarna har e fia inptmsning i 1·alsens myntbild forserrs med sexuddiga srjär
nor. PilskiHdarnas placerin11 m riemr något mellan de n·å åtsidoma. Lägg märke till 
dt'll l'.l'tm .Hji/ma .111m pumats in i en m · 1•alsens m)1ttbilder snett nedanför pi/skölden. 

Foto L S1·ensson. VätjiJ. 
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plar. Enligt uppgift kommer det ifrån 
en äldre samling i Skåne, men byter 
1992 ägare genom en privat försälj
ning. Privat ägo. Foto U Ottosson, 
Göteborg. 
9) Åtsidans båda pilsköldar med sex
uddiga stjärnor. Av samma typ är den 
extra stjärna som inpunsats i en av 
valsens myntbilder, snett nedanfOr 
den vänstra pilskölden Frånsidan har 
låg hertiglig krona över gripen och 
buktig pilsköld i omskriften. Likvän
da sidor O? Snedcentrerat men i öv
rigt ett ytterst välbevarat exemplar. 

Den till detta exempla~et använda 
mynttenen var får tjock när den sena
re valsverkspräglades till mynt. Vik
ten, 36,24 g, är en stor avvikelse får 
ett rundmynt som enligt myntord
ningen skulle väga 28,3 g. Viktmäs
sigt motsvarar det drygt 1'/• öre. 

När myntet såldes på en SNF-auk
tion i början av 1970-talet nämndes 
inget om åtsidans båda pilsköldar. 
Myntet köptes for en blygsam pen
ning av Strandbergs mynthandel som 
hade observerat det speciella med 
detta mynt. Efter några turer mel
lan mynlhandlare, där myntet väcl.:te 
uppmärksamhet, köptes det av den i 
samlarkretsar välkände Sten Törn
gren. Törngren sålde 1986 my nrer 
via Ingvar Nilsson till dir Karl-Erik 
Schmitz. När del l av hans stora sam-

"Sessling" funnen i 
Estlands svenskbygder 
Vid en angenäm vårlunch i maj detta 
år hade jag nöjet att bestämma ett 
starkt korroderat kopparmynt. Någon 
raritet är slanten forvi sso inte: ett Karl 
Xl:s '16-öre sm 1671, slaget i Avesta 
och vår dåfOniden lägsta valör (vårt 
snart ogiltiga 10-öre är värt iinnu 
mindre). Intressant var diiremot fynd
platsen. 

I Estland fOrsöker man efter fattig 
formåga återställa forstörda byggna
der och kyrkogårdar. På den halvö 
som på svenska heter Nuckö (innan
får Dagö och Ormsö) bodde många 
svenskar- nu finns enligt inofficiella 
uppgifter endast ca 150 svensktalan
de. Av kyrkan i Roslep återstår bara 
väggarna (koppartaket och inrednin
gen avlägsnades av ockupationsmak
ten) och på kyrkogården har företag
samma nyinflyttade tagit bort alla 
metallplåtar från träkorsen och kört 
över järnkorsen. Man anstränger sig 
nu att identifiera de gamla gravarna 
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Ii ng såldes i Ziirich 30 nov /l dec 
1989 ingick detta mynt som nr 642. 
Privat ägo. Foto L Svensson. Växjö. 
10) Åtsidan stämpelidentisk med 11 r 
9. Frånsidan skiljer sig obetydligt 
från nr 3-8. Okänd vikt. Motvända 
sidor 180? Något snedcentrerad. Från 
Sven Svenssons samling nr 2166, sålt 
på SNF:s auktion 21 nov 1967, nr 
479. Privat ägo. Foto N Lagergren 
ATA. 
Il) Åtsidan stämpelidemisk med nr 
9. Frånsidan skiljer sig obetydligt 
från nr 3-8, 10. Vikt 25,85 g. Mot
vända sidor 180? Något snedcentre
rat och delvis otydligt pga korrosion. 
Från Kungl Myntkabinettets systema
tiska samling. inv nr 9811. Myntet 
köpt på Bukowskis auktion nr 88 
1894, nr 1478. Priset blev 25:50 kro
nor. Samlingen tillhörde läkaren Ast
ley Levin (1852 -1931), som omkring 
1890 hade köpt myntet privat av 
grosshandlare A Kärrberg. Göteborg. 
Foto ATA. 

Källfårteckning i urval 
Boerhius. B. Arriklar om släkten Cron
srröm: Markus Kock. S•·enskt Biografiskt 
Lexikon IX 1931. sid 346-56. 
Gczclius, G. Försök til et biographi.rkt 
lcxicon öfvc~r Nam11kunnige oclr lärde 
svenske män. Marcus Kock riks-mylllmiis
tare. Andm delen. Stockholm 1779. 

och har dessutom byggt ett litet ka
pell , som snart får en klocka från 
Sverige. 

En person hade skaffat sig en me
tallsökare for att se, om det inte fanns 
några namnplåtar eller kors dolda i 
jorden. Ett kraftigt utslag visade sig 
härröra från en kopparslant på ca 10 
cm djup. Det var 1i6-Öret! Hur det 
hamnat där kan man naturligtvis inte 
säga. Det kan vara en Karonspenning, 
det kan ha tappats av dödgrävaren el
ler en besökare. Som ett vittnesbörd 
om vår myntunion på 1600-talet iir 
det i alla hiir1delser intressant. Som 
bekant var det av våra besittningar 
bara Estland och Ingermanland som 
hade vårt myntsystem, låt vara att öret 
hette "Rundstuck :· 

LLr 

För upplysningarna tackas Agneta Klitter. 
vars mor var estlandssvenska . Agneta 
medverkar vid utgivningen av Ktwbon. 
en lidskrift som ii r 11rg:m för cstl:mdssvcn
skarnas mrcning s,·enska Odlingl'nS Vtln 
, er (adress Vikingagatan 25, 113 42 Stock
holm). 

Hallborg, O och Hartman, R. Utkast till 
bcskrifning öfver Gustaf Il Adolfs och 
Christinas kopparmynt. NM VIII. Stock
hohn 1883. (l si ute t av 1800 · talet och en 
bit in på 1900-ralet samlade många kop
parmynt efter H H. Man prickade fOr de 
mynt man hade, skrev in nya varianter och 
ibland även ägarbyren. Någm häften med 
denna typ av anteckningar har srudemts. 
bl a Hallborgs eget exemplar). 
Linder-Welin. U S. Svensk koppar och kop
parmynming. Stom Kopparbergs Bergs
lags AB. 2:a uppl. Falun 1965. 
Sahlin. C. Valsverk inom den svenska me
tallurgiska industrin intill början av 1870-
ralc t. Kap. III : Valsverk. skärverk och 
tryckverk fOr mynttill verkning. sid 49-87. 
Jankontorets bergshistoriska skriftseril' 
nr 3. Slockholrn 1934. 
Rasmusson. N L. Biografisk artikel om 
Petter Mickclsson. Sl'l!nskt konsmärslexi
kon del IV. sid 405. Malmö 1961. 
Sriernstedt, A W. Om kopparm)711ningen i 
S•oerige och dess utländska besitmingar. l. 
Mrnthistoria. Stockholrn 1863. //. Mmt-
beskrifning. Stockholm 1864. · 
Sriernstedr. A W. Beskrifning öfi'l'r s•-en 
ska koppanny/Il och pollel/l!r. l. Koppar
mynt. Stockholm 1871. 
Svenska och utländska lager - och auk· 
lionskataloger av äldre och nyare datum. 
Riksarkivet. Handlingar rörande Markus 
Kock och mynt•·uket i Nyköping under 
dm /628. 
NM = Numismatiska Meddelanden 
NNÅ = Nordisk Numismatisk Årsskri ft 

D 

JCyrl•o~!ardcu pA Ormsö. 
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Medaljer av guldsmeden Carl Troselios 
Av lan Wiselm 

C
arl Troseliu~ (1798-1842) hör 
till vår?. minst kiind_~• medalj
konstnarer. Efler laroår ho~ 

guldsmeden och stilgjutaren vid R ik~

banken Mikael Brieskorn (1770- 1824) 
under åren 1815-1820 kunde Tro~elius 
övergå till studier vid Kungl Akade
mien för de fria konsterna. År 1825 
blev han miiswre och guld~medsarbe
tare. 

Främst utft.irde Troseliu' silver- och 
guldsmedsarbeten. men kom ih•en 
som en bisyssla au arbew med medalj
konsten. Vid Konstakademien utstiill
de Troselius 1820 en avgjtllnil•g i gip:. 
av en medalj över Karl XIV Johan och 
ell par år senare stämplar tillmedaljer 
över dronning Desideria och kron
prins Oskar. 

Troselius röme viss uppmiirksam
het med sina arbeten. Vid Konswka
demien belönades han med der.t:. je
tong 1820 (dvs denmedalj som Johann 
Carl Hedlinger graverade 1735. Fred
rik l. Hd 51. Denn;a je10ng utdelades 
som uppmumran åt elever i skolan och 
användes länge som akademien~ läg
sta prisbelöning). Dessutom fick Tro
seliusden s k Meyerska medaljen 1821 
(konstgjutaren Gerhard Meyer. 
1704-1784. valdes 1775 till Kon~l
akademiens fi:irstc svenske heders
ledamot och donerade samma år sill 
vid Röda bodarna i S10ckholm beläg
na stenhus till samrna akademi. Betr 
medaljen - av G Liungbcrgcr 1779 -
se Hy l. s 290). 

Den redan vid 43 årl. ålder avlidne 
Troselius kom aldrig all göra så 
många medaljer. S:untidcns dom var 
tämligen hård . I stort scu ans:'tg man 
inte att någon av hans medaljer var 
lyckade och den bedömningen stftr sig 
än idag. 

Här nedan flinccknas dc medaljer 
av Troselius som finns i Kungl Mynt
kabineuets samling:1r. 
l. Karl XIV Johan. brakteatpriigling 
(möjligen fO r snusdosa). förgylld 
brons. 52 m m. Hd Il. sid 380. nr 117. 
KMK inv nr 20 581. köpt 1934 från G 
Silfversvärd för 15 kronor. Porträttet 
kan ha inspirerats av Carl Enhör
nings medalj med anledning av Sve
riges och orge~ ffirening 1814 (Hd 
21). Stilmässigt anknyter den brak
teatpräglade medaljen till dc fr;m -
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ska arbeten som utförts av Barre och 
Mo re!. 
2. Karl XIV Johan och hans gemål 
Dc~ideria: finns i silver och brons. 
41 m m. Hd Il. id 382. nr 121. Den
na medalj ffirekommer ibland ensi
digt br.tkteatpräglad i silver eller med 
nr 3 ~om frånsida. Dc båda sidorna 
pa~sar dock inte så väl ihop. då den 
ena har latinsk inskrift och den andra 
~ven~k. 

Fotografier: 
Gunnel Jtmsson och Frit= Engström. 

3. Oskar l, brakteatpriiglad medalj 
som helt bygger på M Frumeries me
dalj (Hd 93), 41 m m, finns i silver 
och brons. Denna medalj rörekommer 
vanligen som frånsida till nr 2. 
4. Oskar I, brakteatpr.iglad medalj 
med Oskar l och hans gernål drottning 
Josefi nas bröstbi lder. Denna medalj 
var troligen ämnad att utgöra frånsi
dan till Karl Johan-medaljen. Hd 121 
(se nr 2). Medaljen mäter 41 mm i 
diameter. 
5. Pamlleon Morena y Daoiz. Spa
niens minister i Stockholm 1821. ensi
dig medalj präglad i brons. 50 m m. 
Hd = B E Hildebrand: Sreriges och 
s1·enska konungahusers mimtespen
ningar . ... I- Il Stockholm 1874-75. 
Hy= B E Hyckert: Minnespenningar 
öfrer enskilda s1·enska miin oclt krin 
nor. l. Stockholm 1906. D 
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Karl Knutssons 
finansiella bekymmer 
Karl Knutsson Bondes väg till makten 
wg omkring 14 år. Som riddare och 
herre till Fågelvik anslöt han sig till 
Engelbrekts resning 1434. Efter för
likning med Erik av Pommern år 1435 
utnämndes han till marsk. Vid den nya 
brytningen utsågs Karl Knutsson 1436 
av stormännen till rikshövitsman men 
tvangs av allmogen att dela makten 
med Engelbrekt. Med sin aristokra
tiska läggning kom han dock snart i 
motsättning till Engelbrekt och i syn
nerhet dennes eftcrtr'.idare Erik Puke. 
När det folkliga upproret var över öns
kade stormännen åter förlikning med 
kungen och förmådde Karl Knutsson 
att nedlägga hövitsmansdömet 1438. 
Trots detta hyllades han redan samma 
år såsom riksföreståndare. Han var då 
29 år. Som riksfOreståndare kvarstod 
han fram till Kristoffers av Bayern 
valtill svensk kung. Nu drog sig Karl 
tillbaka till sina stora län i Finland , 
men efter Kristoffers plötsliga död 
valdes han till kung 1448. Karl Knuts
sons inre styrelse präglades från förs
ta stund av de finansiella bekymmer, 
som krigspol i tiken förde med sig. 

Kungl Myntkabinettet 
Ursrällningar: Ingång under 

okt och nov tillfälligt från 
Storgatan 41 , 2 tr. Stockholm 

Specialursrällning: 
''Gustav lll:s medaljhistona" 

tom dec -92 

Ring i övrigttelefon 08-783 94 00 
mellan kl 9-11 och 13-15 

för information. 

Museet: 
Tisdag-söndag 12-17 

Måndag stängt 

Besökstid: lisdag 13- 16 
ingång (tillfälligt) storgalan 41 

Besöksadress 
(efter överenskommelse om tid 

per telefon) : Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405, 114 84 Stockholm 

Tel: 08-783 94 00 
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Danmark och Kristian l önskade rnak
ten i Sverige. Kristian l stöddes i 
Sverige av unionspartiet medan Karl 
Knutsson stöddes av det "nationella' ' 
partiet - ingalunda nationellt i mo
dern mening. 

Dc båda krigen mot Kristian l åren 
1448-49 och 1451 - 52 fram tvingade 
ett hiinsynslöst utnyujandc av de vis
serligen begränsade möjligheter, som 
skatteväsendet i ett land med utpräg
lad naturahushållning kunde erbjuda. 
En mycket stor del av handelsutbytet 
inom riket torde under denna tid ha 
omhänderhafts av kronans fogdar och 
länsinnchavare, som för regentens el
ler egen räkning tillgodogjorde sig 
det produktionsöverskott , som uttogs 
i form av skattepersedlar av mång
skiftande natur: spannmål, smör, bo
skap. skinn. järn, trä osv. Överskottet 
av vissa varor från slättbygderna diri
gerades till skogstrakterna och vice 
versa. Även om rikets handel på ut lan
det praktiskt taget helt bestod i varu
utbyte var det dock av värde, au pen
ningfOrhållandena fick största möjli
ga stabilitet. Under alla förhållanden 
fungerade myntet som värdemätare. 
Sveriges äldsta bevarade myntordning 
- utfärdad den 2 maj 1449 - hade 
formen av eu kontrakt mellan kungen 
och myntmästaren Hcyne von Nadcl
wijgh i Stockholm. Den 17 september 
1453 utfärdade Karl Knutssontillsam
mans med si tt råd en förordning om 
att myntning skulle äga rum i Stock
holm, Åbo, Kalmar och Söderköping. 
Till myntmästarnas ål iggande hörde 
att uppbära tull på importerade varor: 
får varje 40:c marks varuvärde skulle 
erläggas en mark lödigt silver (ca 210 
g). Dessutom lämnades föreskrift om 
värdet i svenskt mynt av Il era inom ri
ket kurserande utländska mymsorter. 

De fiskaliska imressena tillgodo· 
sågs även genom upprättande av en 
markegångstaxa och genom Sveriges 
äldsta kända "hamnskrå". båda av år 
1450. Den förra rcglcmdc bl a en del 
arbetslöner. Den senare ställde fisket 
vid en av Svealands mest betydande 
fiskeorter under tillsyn av en hamn
fogde som kungen utseu. 

l enlighet med landslagens tillåtel
se utskrev Karl Knutsson år 1448 en 
skatt i samband med sin eriksl!ata i 
Östergötland. Han befallde där mt all
mogen i vissa härader inom Östergöt· 
lands slättbygd skulle ordnas i "gär
der" på sex bönder eller tolv landbor 
och att varje gärd skulle utgå i 6 spann 
rensat malt. 2 spann siktat rågmjöl. 3 

• Ortrtfl praglad i Aho fär Karl Knuts.w111 
Bonde 1467- 70. Atsidan t·isar B(llri/emp
lll' l lagt på .Hnrt kor.~. Fmo: A7/t. 

lass hö, l fjärding gryn. 2 pund lliisk. 
2 pund smör, 2 pund får - och kokött. 
2 pund fisk , l gammalt nöt. 2 får, 2 
grisar. 12 ägg. 2 tomma tunnor samt 
'h mark penningar till inköp av hum
le och salt. Utöver detta skulle varje 
man i giirden lämna 2 spann havre. 
4 ljus. l höns och 2 lass ved. Vid si
dan av denna äldsta kiinda fårordning 
om skatt. som utgått i samband med 
eriksgatan, finns de äldsta bevarade 
förordningarn;J om militii r utskriv
ning. Naturligtvis blev den nye kun
gens beskattningsåtgärder mycket im
populära - en evigt giillande regel. 
Det som främst störde Karl Knutsson 
var ryktesspridningen om hans nya 
skatter. Upprepade gånger tvingades 
han att elementera dc viirsta ryktena 
såsom "att ingen bonde mottc haffuc 
mcrc än 3 ncsk, ingen bonde måtte 
giffte sin dotter mcdh mindre fogten 
skulle fåå ther mutor före. ingen bon
dcdotter måtte bä re huffuudsölff eller 
annct sölff. .... item att ingen bonde 
måtte haffue skorsten vdj sin gård. 
med mindre han skulle görc thcr syn
nerlig skatt vuar:· 

Äve n dc kyrkliga institutionernas 
landbor dmbbadcs av den statliga be
skattningen. Kungen försökte skaffa 
sig innytande över klostren . Samti
digt med att han i början av sin reg..:
ring gav llera kloster bckr'.1ftclse på 
deras privilegier. bcgiirdc han vid ku
rian att få utse ett par prelater. som 
~kulle visitera och rcformcm dc sven
ska klostren. där enligt kungen ett yp
pigt lcvnadssiitt fördes. Kampen med 
kyrkan skulle till slut resultera i att 
ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxensticr
na gjorde formligt uppror 1457. var
vid Karl Knutsson !lydde till Danzig. 
Denne realpolitiker skulle dock åter
vända igen till makten och dö som 
kung (1470). /W 
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Modern medaljkonst 
Göteborgs numismatiska forening anord
nar. med början fdrra hösten. en studiecir
kel om medaljer från olika aspekter varje 
första onsdag i månaden. 

Museidircktör Lars O Lagerq•·ist vid 
Kungl Myntkabinettel . statens museum fdr 
mynt-. medalj - och penninghistoria. sarru 
ordfOrande i den intermuionella samman
slutningen Fl DEM. har varit på flircdrag~
turnc i Göteborg och inledde på Röh~ska 
museet med en introduktion till medalj 
konsten - samtida internacionell medalj 
kon~!. 

Ju äldre mynt desto billigare för ~amla 
ren. heler del. Om medaljer vet dåremol 
normalsamlaren föga: "Något i band ~m 
man hänger på sig:· Konstmedaljen har 
emellertid fOga gemensamt med belö
ningsmedaljen i band. som närmas! är 
en- icke ointressant - social his1oria . 
Konstmedaljen är snarare en form av 
"muhikonst" - hur många kunde fOrr ~c 
original konst. om man ej läste planschverk 
med rc1,roduktioner? Få hade möj lighet au 
resa för au scuder.a konstverket på plat\en. 
om vederbörande ej Vdr rik eller lärare åt 
någon rik yngling på sin Slora tur genom 
Europa. Man kan även. som överinlen
denten Olle Sköld på Nationalmu~cum ul 
tryckte del. ~äga : "En liten trevlig sak 
som man håller i handen"! 

Den äldsta medaljen - den var gjuten 
och ej präglad - gjordes 1438 av mål:1ren 
Pisanello över den näst siste bysantinske 
kejsaren Johannes Palcologus. Den skulle 
självfa llet ej bäras. men stundom föreko m 
au monagaren sjiilv skaffade en kedja IOr 
all kunna visa sin fina gåva, t ex i Sverige 
vid Guscav l:s bcgr.avning. Medaljkonsten 
iir underkaslad smakens och slilens skift
ningar och på 1800-talet blev den forcm:\1 
fOr akademisk torka och lika obeskrivlige 
trist som t ex Davids tavlor fr.!n Napoleons 
tid. En fOrnyare blev O Roty. som gärna 
avbildade ancika gudinnor. ibland helt av
klädda. och gjorde en magnifikt medalj 
porträn av den 100-:\rige kemisten M E 
Chcvreuil: au vara ledamot av Institut dc 
France är tyd ligen konse rverande. Man 
calar något oegentligt om fransk medalj
impressionism. En exempel iir "Ch Gar
nicr' ' av Clwplain. svensken Erik Lind-

Köpes 
1/6 Riksdaler: 1809 (Karl XIII). 1817. 1828 

1/4 Riksdaler Specie: 1833. 
1/16 Riksdaler Specie: 1849. 

25 Ore. 1855 (mycket lång text) SMF63A 
2 Ore SM. 1755 (utan punkt efter ånaJet) 

1 Slolhng. 1812 
(Likadana pallladrar som 1814-t817) 

112 Skilhng: 1824 (stort årtal) SMF114d 
2 Skilhng Banco: 1835 (Likvända sidor) 
1/6 Sklllang Banco: 1844/35 (Oscar 1). 
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Sten-Oiof Andersson 
Smålandsvagen 20 - 611 56 Nyköping 

Tel. 0155/26 96 16 (18.00- 23.00) 

berg lärare. Norrmannen h -ar n,romlsen 
med trekonungarnötet i Kristiania 1917 var 
dock torr.1re. 

En återgång cill renässansen represente
rades :1\ linländ~kan Gerda Quist <t 1957) 
med Jean Sibeliu~ och vår egen Carl Mil
lt•J göteborg)utstiillningsrncdalj. båda från 
1923. l Frankrike möue vi sedan surrca
lismen i 1lndre Galtie med Picasso och 
Toulouse- Lau1rec. den sistnämnde i en fi 
nu rlig lösning med hanen som sjiil va me
daljen! IUIIienaren Giuscppe Pirrone fårc
t riidde~ med "op .. la··· och landsmannen 
profe~sor Francesco Giannone är fOrtjust i 
~vällande kvinnliga former. vilket motiv 
återlinnes i 80. kanske 90 procent av han~ 
produktion: en japansk elev har därvidlag 
na,t:an ~opierat ~in läromäsl3re. vilket c:j 
år 0\-anligt inom medaljkon ten. 

l Sverige gjorde kubiscen CJmstia11 
Bergli en medalj med N M Mandelgren 
och den ~ärpräglade Eugen Erhardt, en 
~kicklig ~kulptör som 1932 kom från Wilrt
tcmbcrg 1ill Sverige, en gjuten medalj med 
pojkarnu C ronlund 1949. Nils Olsson hade 
en egen se il. t ex Gustaf Fröding och en va
~alopp~medalj visande tre löpare med fem 
skidor! H:an gjorde ell rolige självporträn 
av den "ensamme vargen:· 

Under 1954 -55 forbereddes den fd~L, 
inlcrnationella medaljutställningen i Sve
rige ;w en kommille med medaljprofessorn 
Erik Lindberg. som ej lyckte om moder
na naedalje r. konscnärerna Olle Sköld och 
Stig Blomberg. fil.dr Nils- Ludvig Ras
mu~son och jurbten Ernst Nathorst-Böös 
samt L:agerqvisc som sekreterare. 

Gtm w1r Swnsstm Lundqvist har gjort en 
medalj iivcr Cajsa Warg, "Man tager om 
man så huf va kan" och S:la Apollon in med 
dc 24 liindcrna liings kamcn. Lennart A R 
Jona.wn "En barn ii r oss fon". Stig Blom
berg "Henrik Cornell 1957". A me Jones 
"Bcnvald" och Benl(li Helleberg gjucna 
medaljer med politisk 1endens. 

l Finland är konsthandeln intresserad av 
medaljer och lirmajubilecr hugflistas gär
na med en konstmedalj. l Sverige skall 
man därenaol ha en porträttlik VD eller 
grundare p:'l ena sidan och företaget~ em
blem p:\ andra! 

Pt•kka Kowio gjorde president Paasikivi 
1967 och Ktmko Rilsänen såväl en abMrakt 
medalj 1967 som en l iii Gustav V l Ad o l f s 
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at fair price. 

We sell-buy- trade. 
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75-årsjubileum som arkeolog. som föran
ledde den kuneliea anmärkningen 'Tror 
man ej i framtiden att jag var gynekolog 
och ej arkeolog? .. ! 

l Norge kan nämnas Maja Refsum och i 
Frankrike den svenskfadda M me 1-folme
Muse och M Bezombes med " Thccis:· 
Rtme Kar/:;pn i Jönköping har gjort mima
ren Marcel Marceau och Birgit Nilsson 
och Kerstin Kjellberg-Jacobsson en ge
nombruten medalj med Henri Dunant. El
jest är en tendens i Europa au ~kaka om 
konstnärerna, som verka utanfår fddclse
landet. t ex Joanna Baladyna Troikowic:. 
med de gjutna "Tre dagar:· l Spanien 
skedde en fornyelse redan under Franco
regimen genom en driftig mymdirektör. 
t ex Manuel Marins " Drinkaren". medan 
öslerrikaren Zobl gärna har symboler med 
blanka ytor och gjort en Europa- talcr i st f 
~cu, som endast finnes i dalorerna! Frau 
Doberkau må även nämnas liksom den från 
Ungern härstammande Mesltlros j: r med 
"Adam·s apple", "Skörd och vind rickan
dc", "Sweet nothing" och "The mirror" 
med omvänt motiv på baksidan. Polen 
och Ungern äro framslående mcdaljl5ndcr. 
'lill FIDEM-kongressen 1987 i Colorado 
Springs gjorde Guy Re•-ol en något konven
tionell medalj. Nästa kongress ägde rum i 
Helsingfors juni månad 1990. 

Den åldrande Carl Milles tog avsked av 
en FIDEM-delegat på Millesgården med 
orden (på franska) "Se så vackert ~ol en 
går ned:' En vecka senare gick hans egen 
livssol ned. Ll'if Ptlltlsson 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • S.:\wf:R • BYTER 

l\IYJ'\T • SEDLAR • ~IEDAWER 

Spec. sedlar 
Betalar bra for sedlar fore 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel 08 - Il 08 07 
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RECENSIONER 

Michal Haykowski: Henryk Bukow
ski. Namnet le\'er kvar. 352 s, illus, 
Brombergs !Orlag. översan av Jan Henrik 
Sv.:ahn, Stockhohn 1990. ISBN 91-7608-
460-4. 

År 1990 utkom ett arbete om en av våra 
forsta mynthandlare - Henryk Bukowski. 
Författaren till skildringen har främst kon
centrerat sig kring Bukowski själv, auk
tionshuset. konsthandeln och kunderna. 
Vi tar fOija Bukowski från fOdelsen 1839 
på det lilla godset Kaukle i Litaucn, genom 
studieåren i Moskva och tillbaka till det 
väpnade upproret i Litauen. Efter all ha 
slagit sig ner i Sverige började Bukowski 
intressera sig fOr konst och antikviteter. 
och sakta men säken började bygga upp 
en aktad auktionsfirma. 

l boken finns många nyttiga uppgifter. 
även om det mesta redan är känt . Bl a be· 
skrivs hur Bukowski sålde sin svenska se· 
delsamling till Riksbanken. efter det att 
riksdagen givit s itt särskilda medgiv-ilnde 
till transaktionen. Därmed rådde Riks
banken bot på sin tidigare fOrsumlighet att 
inte bevara exemplar av de utkomna sed
larna. Ordningen var nu återställd. I an· 
knytning till köpet skrev Bukowski till sin 
syster i Frankrike: 

l gdr blev jag klar med arbetet att ordna 
och slutligen munrem min sedelsamling 
som jag i dagarna lämnar ö1·er till Riks· 
banken. Som ni 1·er fon ·ännde de den flir 
S1-eriges räkning. Det känns sorgset au 
skiljasfråJt något som det ligger st! mt!nga 
års arbete bakom. Det tir som jag helt 
frtickt bmkar stiga tillfolk - au ett st!dam 
l'erk skulle ingen annan än den emise Ji. 
tauem ha mäktat med. 

Mycket finns att hämta om storsamlaren 
Christian Hammer - mannen som samla
dc i ston sett allt som fOII honom i hän
derna. Hammer övervakade alla auktioner 
runt om i landet och grämde sig omåttligt 
om de kolliderade med varandra tidsmäs· 
sigt. Hammers samlingar växte dagligen 
och mycke.t kom från Bukowski. Christian 
Hammers samling förvarades i en tjugo
rummare på Dronninggatan 2 invid Ro
senbad samt på Djurgården där han köpt 
bildhuggaren Niklas Byströms italienska 
villa . Samlingarna krävde snart någon 
form av katalogisering. Uppgiften gick till 
Henryk Bukowski. Det var en sisyfosar· 
bete av sällan skådat slag. Framför sig ha· 
de han en katalogiserande som skulle ta 
tjugo år au slutfora och resultera i fjorton 
tjocka volymer. Våren 1867 hade han hun
nit med 40.000 nummer. 1872 hade över 
100.000 fOremål katalogföns. De sista 
30.000 numren fick dock andra katalogi
sera, då Bukowski 1870 slutade sin arbete 
hos Hammer. Det hade säken varit arbet· 
samma år. men man kan svårl igen tänka 
sig en bänre skola fOr inhämtande av kun
skaper i konst· och antiJ.;vitetshistoria. 

Boken om Bukowski hade säken blivit 
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ännu bättre om förfanaren sökt kontakt 
med erfarna numismatiker som bäure kun
nat forklara Bukowskis roll fOr den sven· 
ska numismatiken. Vissa fackullryck kun· 
de ha översatts på riktigare sä tt. Tyvärr 
linns ingen litteraturlista medtagen. men i 
texten nämns på en ställe Karl Asplunds 
viktiga arbete: Bukowskis. Eu konsrlwn 
delslws i Srockholm 1870· /945. 

I dessa dagar med minskad omsäuning 
på auktionsmarknaden är det ändå intres
sant att fOlja hur allt började. 

1 
l"' .

1 lUl ·r tSl) III 

International Numismatic Commission: 
A survey of numismatic research 1985 -
t990. 1. n. 
International Association of Professional 
Numismatists, Special publicmion nr 12. 
896 s Bryssel 1991. Pris 200 schw francs. 

Dessa översikter, som presenteras med 
jämna mellanrum. är en fantastiskt upp· 
slagsverk fOr var och en som vill fOija med 
i vad som publiceras inom ens eget specia· 
!område. Det är ett otal "övervakare" värl
den över, som lämnar bidrag. Denna gång 
är översikten indelad i sju sekt ioner: ant i· 
ken. medeltiden och nya tiden. orienten, 
Afrika, sedlar, medaljer samt metoder fOr 
laboratorieförsök. statistik etc. Varje sek· 
tion har i sin tur många underrubriker. så 
det finns mycket an välja mellan. 

För Nordens delfinns underrubriker un
der medeltiden och nya tiden samt medal
jer. vilket självfallet inte hindrar au titlar 
på nordiska böcker och an i klar i rikt mått 
dyker upp i andra sammanhang - något 
som ger en sympatisk spridningseffekt. 

Jorgen Steen Jensen skriver under titeln 
Scandinm·ia om vår medeltid och nyare 
tid. På 17 sidor komprimerar han vad som 
publicerat~ under åren 1985 ·1990. Efter en 
allmän inledning om bibliografier. numis· 
matisk historia. fyndkataloger m m delar 
han upp IIIbudet sålunda: 

Before Viking Age. 
Viking Age. 
The Middle Ages. 
Post-medieval and modern numismatics. 
Inte utan att jag fylldes av glädje och 

även samfälld stolthet över att så mycket 
publicerats under perioden av såväl nordi· 
ska som ut ländska forskare med nordiska 
fynd såsom utgångspunkt! Sådana här 
översikter är icke något torrt rabblande 
utan det publicerade placeras in i sin rätta 
sammanhang. Därfor bör fOreni ngsmed· 
lemmarna ägna större uppmärksamhet åt 
den än som nu är fallet. främst därfOr an 
Svensk Numismatisk Tidskrift inte kan 
sprida all sådan kunskap. 

Jensen sammanfattar sin anmälan i fotja n
de ord: 
"To sum up: the numismatic scene in the 
Nordie countries does in no \vay lack eagcr 
participanis who wish to develop our 
knowledge and panicipate in the discussi· 
ons of the national and international nu· 
mismatic communities. But it is difficuh to 
deny that the most imponam inspiration 

comes from the nucleus in Stockholm. ha
sed on the combined slaffs of the Royal Ca
binet ofCoins and the Numismatie Institu
te and the oldest munismatic society of the 
Nordie countries." 

På medaljsektionen skriver 7imkka 7ili· 
vio om Swl'lfen , Nonmy and Finland och 
inleder med orden: "There has been no 
presentation of the literature on Swedish. 
Norwegian and Finnish medals in the Sur
vey since Lars O. Lagerqvist's artide in the 
vol u me for 1966 • 71." Han drar där på 4 
112 sidor upp några utvecklingslinjer från 
1970-talet och framåt for dessa Hinders 
medaljhistoria med inte mindre iin sextio 
litteraturhänvisningar. med Ulla Ehren
svärds arbete om Erik Lindberg som det 
mest betydelsefulla. 

Kirsren Bendixen och El.m Rasmrtssen 
behandlar Denmark på två sidor. 

Att medaljkonsten är attraktivare i andra 
länder bevisas av att sammanlagt 96 sidor 
disponeras härfOr. NUF 

J. O. Aarnlid , B. Ahlströrn, K. Jonsson 
och G. Thesen: Priskatalog Ö\'er Norges 
myntcr 995 • 1991 med ,·ärderingspriser 
1992. The CoinagcofNorway 995 • 1991. 
lncluding valuation for 1991. 
Numismatiska bokforlaget. Stockholm 
1991. 208 sidor. alla mynnypcr iii. ISBN
nr saknas. Capris 95 kr. 

Denna praktiska handbok fOreliggcr nu i 
sin femte upplaga och omfanar för forsta 
gången även de mede h ida mynten (tidigare 
började den med kung Hans). som bearbe· 
tals av Kenneth JonssorL Hänned har hela 
den stora och snart 1000-åriga norska 
myntningen trängts ihop i vad som i bok· 
stavtig bemärkelse är en fickhandbok. 
Mycket har dock f?m rum och även unika 
mynt i offentliga samlingar (eller privat
ägo!) är medtagna, så 1 ex Hans gylden (s 
45 nr l A), som ligger i myntkabinenet i 
Dresden och påträffades där :w norska be
sökare fOr några år sedan. Man noterar an 
Olav Tryggvason saknas i norska samlin
gar: de tre i dag kända tillhör resp Got
lands Fornsal. Lunds Universitets Histo
riska museum och myntkabinenet i Berlin. 
medan en fjärde (Brockmans samling) är 
fOrsvunnen sedan 1760-talet. LLl 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgi1• samlarområde j 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel 046- 14 43 69 

185 



AUKTIONER 

SVENSKA 

Okt 26 Stoekholrn . .'\uktion~verkct 

Nov 14- 15 Stockholm. B Ahbtriim 

UTLÄNDSKA 

Okt 6 Köpenhamn. 
Bruun R:tsmussen 

12 London. Glendining·~ 
14 London. Spink 
19-20 Ziirich. Bank Lcu 

Nov 4 London. Glendining\ 
4-6 Frnnkfun. Peus Nachf 
6 Oslo. Oslo Mynthandel 

11-13 Köln. Miinz lentrum 
19-21 ~lunchen. Hirsch Nachf 
24-26 Fmnkfun. Frankfuner 

Miinzhandlung 
25 London. Glendining's 

Dec 9 London. Glendining's 

MÄSSOR 

UTLÄNDSKA 
Okt 15- 17 London. COINEX 
No' 9 Q,lo. Q,lo International 

Coin Show 

Rättelse 
l förra numret CSNT 1992:6. ~ 148) 
avbildas av misstag som tig 23 !.am
ma valör ~om tig 22. d v s 14 kreuLer. 
fast ett annat exemplar. Den rätta bil
den - utom valören samma typ - ~es 
här. Som Hisaren kan upptäcka har 
den valören 10 (krcuzer) nederst på 
frånsidan. 
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FÖRENINGAR 
AUNGSÅS NUMISMATISKA FÖRENING har möten fOrsta torsdagen i februari - april 
och oktober- december i Sparbankens fi lmsal kl 19.00. Upplysningar: tel 0302 - 130 69. 
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Gästis kl 19.00 ~ista 
ti~tlagc n i varje månad utmn deccmhcr. Auk tion varje gång. 
FAGERSTAOYGDENS MYNTKLUDD smmnantriidcr fi.irsm helgfria måndagen i varje 
månad (utom i j uli och augusti) . Apollogårdcn vid Alnwägcn. Fagcr~ta. Tid: kl 19.00. 
Upply~ningar: te l 0223 - 116 71. 
FALU -BORLÄNGE MYNTKLUBil. Möte~lokaler Borlänge. Saml;arcn. biblioteket 
Jlorgan[iwägcn. Falun. Kri~tinegården. Kri~tineg;at;an 9 - Il. Uppltcl 0243-258 56. 
GÖTEBORGS NUM ISMATISKA FÖRENING. Auktionsmöten med foredrag hålles 
:mdr;a måndagen i månaden kl 18.45 i Trnktörcn (Tr). Köpman.~gat:ln 20. Studiecirklarna 
mil!' i klubblokalen (KL). Skcpp,brun 4 ' . 18.30. :>1cdaljcirkeln l :a on~d och r-oto
cirkeln 3:e on~ . Antik- och t-lcdeltid~ektionen 4:e toM och Utland~cirkeln sist:! i>t.1 
u,d i m5nadcn. GNF. Box 5289. 402 25 Gotcborg. Konmktman: Bo Nordel l. 031-
10 65 49 (dagtid). Anbud: Andcr. Falk. 031 - 13 31 41. 

HAI.MSTADS MYNTKLUBB har miitcn med auktion i Klarn-salen kl 18.30 den f6!'l.t:l 
måndagen i varje månad utom juli - :aug. Upply~ningar: 035- 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höör~ Plåt~ matsal den ;andrJ tor~d:agcn 
i ''ar j.: 1m\nad utom juni-aug. Upply~ningnr: Even Olofsson 0413- :!21 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten fiir~ta helgfria tisdagen i varje m:inad (u tom 
juni - augu,ti) kl 19.00 i SPF. S. L'lngg:uan 39. !(;almar. Upplysningar: 0480 - 159 29. 
703 43. 
KARLSKOGA NU:.ItSMATISKA FÖRENING har möten andrn on,dagen 1 '~t r je månad 
(utom Jlrni. JUli och aug.) kl 19.00 1 S-E-O;mken. Torget. Karbkoga. Auktioner "år och 
hihi . Uppl)'ningar 50641 eller 365 39. 
KATRINEHOL~IS :>IY:O.:TKLUBB har moten klr.ta helgfria onsdagen i "arje månad i 
SPF-Iul.=tlen. Djulög. 51. K:unncholm. Uppl)'ningar: te! 0150-210 45 el 15100. 
~IYNTKLUBBEN KLIPPINGE har III) nttriiff första tisdagen i jan.-april , >ept .-dec. 
Lokal: G. A. ~kolan~ mat,al. S. Jiirnv[ig,gat:ln. Sundsvall. lnforntation om mynt. '~ir
dcring. auktion. lotterier. Köp och ~iilj . Tel. 060 - 55 64 18. Il 35 03. 
LUNDS NUM ISMATISKA FÖREN ING. Mynttrfiffar med aktiviteter och auktion 
i "Utbildningshu,ct". Åkcrgr. l. Lund . Upply,n ingar: vard 046-14 43 69 k\~illar 0-16 -
U-1647. 

FÖRENINGEN NORDVÄSTJ\.IY/1/T håller ~amrnantriitlc med auktion i Folkm Hu,. 
Klippan. kl. 19.00. andrJ fredagen i v;1rje m;\nad. Upply,ningar och auktion~li<.ta t.:l. 
0-151 - m 88. 

:-.IOI.A t-lY 'TKLUilB har mlli'O!l3:e ti-.d:rgcn varje m:'trod ::tugu,ti-april. utum decem
ber. Lut-:.1: 1'\ola,kolan -.:rl 316. Qrn,l.nldwik. Upp!. tcl 0660 -16648 eller 0660-402 20. 
NORRKÖPI:-.IGS :>lY 'TKLUBU har mntc med auktion kl 19.00 tredje ti,dagcn '~1rje 
månad utom i maj - augu,ti i Ek torp' fntirJ,g:irrl . Auktiun,vbning hiirjar kl 18.00. Ävrn 
icl.c nu:dlcnunar iir \'älkomn;a. Bc,t;ill lbta p;i te l (lll - 12 50 12. 

NÄSSJÖ MYNTKLUBB har miitc med auktion på Gu,tavssons Trafikskola. R~dhus
gatan :\3. Nir~~jl) sista tisdagen i varje nt:inml utom dec. juni - juli. UpplyMtingar: tcl 
<n83 - !58 35 kl 07.00 - O<J.OO. 
SAMLARKLUBBEN NU M IS. Skdlcllcå har 111iitcn llirst:1 torsdagen i varje m:inod i NV • 
hu,c t. knn li:rcnsruntmct. Upply,ningur: te l 0910 - 186 RO. 

SANDVIKEN -GÄVLE MYNTKLUBB har tlliiten kl 19 1(irsta onsdagen i varje m~nad (ej 
juli - augu~ti) . Lnkal : V:~ l bo Knrnnmnalhu,. Upply~ningar: tel 026- 18 18 36. 
S!Cii' UI'A MYNTKLUBB har milten 7110. 41 11.2112 kl 19.00 i klubblokalen Ro;e~
hcrgw;rgcn 27 B i Roscr,hcrg (auktioner. lotterier. hytc,vcrk~amhct mm). Klubblukalen 
uppcn helgfri un'd 13.(Xl - 17.!Xl 'cpt maj (auktion,nhjekt och bibliotek). Upp! 08 -
590 381 90. 

:>1YNTKLUUUEN SK ILUN(i Bi\:-JCO. Linkiiping. har möten andr:1 hclgfriator;dagen 
1 v:arj.: m:'tnad (ut<nn maj - augu,ti) i lluvudhibliotekct. Hunncbcrg>gm:ut 8. Linköping 
i Lindhlom,rummct l t r upp kl UUO - :! UXJ. Årligen anordna' en antik- och samlar
mii,,a '111111 en resa till Frimynt i llebinghurg. Upplysningar: td 013 - 12 22 62. 
SKÅNES NUM ISMATISKA FÖRENING h:il lcr möten ,ista torsdagen i v:arjc månad 
utom juni - magu,ti p:'a IOGl'. Kungsgatan 16A. Kluhblokalcn: Kungsg:Han 381\. Mal
mo. h511cr nr pet varje ti,dag kl 19 - :!l 1111der ~cptembcr - maj. 
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SKÖVDE NUM ISMATISKA FÖREN IN (i Lokal : Servicehuset Bagar~n . Hertig Johan5· 
galan 22A. Skövde. Upply,ningur: tcl 0500· 80850 (Thon.l Lund). 

SÖDRA DALARNA$ MYNTKI.UBB. Milten p~ Folk;tre fi>toklubb. Tcleg. 19. Aves!a. 
Upplysningar: te l 0226 • 562 78. 

TRELLEBORG$ MYNTKLUB13 har miitc andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar· 
banken Skånes samling~~al. C Il Frihgatnn -lA. Trelleborg. På programmet står auktio
ner. Riredrag. Ioneric r 111111. Upply,ning:u: tcl 0-110 · 241 31. 

TÄUE MYNTK LUBB. Sudcrtalje. har möte i \Vendela< rum. biblioteket Luna. kl 19.00 
andra tisdagen i varje rnftnad utom JUni. j uh. augu,ti och december. Uppl~sningar: te! 
0755-10203. 

:-.lU\IIS\IATISKA KLUBBEN J UPPSALA har möten på Uppsala UniversitetS mynt· 
kabinen 13/10 (auktion). 1011 1 (fol\,-drJg). 8/12 (fiircdrag). Tid: 19.00. Upplysningar: 
018-5-19711. 

VETLANDA NU~IISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista freda2en i var
je månad utom december p~ Kuhurhu,ct. Sturg:u:Jn 20. Vetlanda kl 19.15. Vis~ing från 
kl 18.15. Uppl}sningar: tel 0383 • 158 35 kl 07.00-09.00. 

VILLSTADORTENS MYNTKLUI313. Småland<~tcnar. har möten andra måndagen i var· 
je månad utom juni. juli och augusti . FiircdrJg och dyl följs av auktion. Servering. Upp· 
lysningar: tcl 03-15 - 112 95. Lokal: Uiblintckct. Sm;\landsstenar (källarlokalen). 

VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRL!NING har , anunantr'.idcn i Röda Korsets lokaler, 
Hovsg Il , Växjö. Upplysningur: 0470 -731 14. 

VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har miiten fOrsta torsdagen varje månad okto
ber- maj kl 19.00. Gamla 13angatan 45, Ludvika . 

ÖREBRO NUM ISMATISKA FÖRENING har miiten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3, 
21 l 10. 2511 1 kl 19. Upply~ningar: tcl 019 · 13 52 13. 

MYNTNYTT 

Nya föreskrifter om 
rikets mynt 
Fullmäktige i Riksbanken beslöt den 9 juli 
1992 med stöd a\· 5§ lagen (1988:1385) 
om Sveriges ri~bank att l och 3 §§ Rlk~
bankens tOreskrifter om riket~ 111} nt skall 
ha !Oljande lydel!>e. Förc;kriftcrna träder i 
kraft den l oktober 1992 (SFS 1992:9-12) 

Vid uppvägning av det antalmynt ~0111 när· 
mast motsvarar ett ki logram. t?tr mynten~ 
genomsnittliga vikt avvika enligt 2 § med 
högst 2 % från den vikt som my men skall 
ha enligt l §. 

1\fyntens sammansättn ing, 
1•ikt och storlek 

Valör M.:wllinnch:\11 

tio kronor legering av 89% koppar. 5% al u· 
minium. 5% zink och l % tenn 

fem kronor plfitcmt materia l i tre ,kikt. det mcl-
leNa :~v nickel och dc ytt re ,kiktcn 
av en legering av 75% koppar och 
25 % nickel. vandera yt~kiktets vikt 
utgiir 46.5 % av myntet' vikt 

en krona lcgeri ng :Jv 75 % koppar och 
25 % nicl..cl 

femtio öre I legering ll'' 97 ~ koppar. 2.5 S'f zink 
och 0.5 ~ tenn 
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Vikt (g) Diameter (mm) 

6.60 20,5 

9,50 28.5 

7.0 25.0 

3.70 18.75 

Prenumerera på 
årsset och jubileumsmynt 

från Norge. Danmark och Finland 
genom oss. 

Även utgåvor från hela världen. 
Sedlar. Polletter. 

Listor skickas gratis. 

NORRTÄWE MYNT AB 
Box 4. 761 21 Norr:alte 

Tel. 0176-16826. Fax C176·168 56 

Myntens prägel 
Mynt i valörerna tio l..n,nor. lem kronor. 
en krona och femtio iir~ ~kall tillverkas 
med f<.iljandc priigel enligt 3 §. 

Tiokronorsmynt. P;\ ;\!sidan Konung 
Carl XVI Gm,wf~ bi ld. pmfll. \•ii mter ~ida 
och omskriften upptill "CARL XVI GUS
TAF SVERIGES KONUNG" och nedtill 
Konungens va lspråk " FÖR SVERIGE l 
T IDEN". På frånsidan siffran "lO" av
tecknande ~i~; mot en bakgrund av lilla 
riksvapnet uwn 'kiild. Over't p~ myntet 
åna l och nedtill "KRONOR". Till vänster 
tun valörbeteckningen en "E" \tun anger 
myntoncn E~kibtuna. t><.·h till hiigcr rik.-.· 
bankschcfcn' mnnogr:un (lur niirvarande 
··o" fOr Bengt Dcnni•). R:tndcn 'kall vara 
delvi ~ \lät. dclvi' rMOad. 

Femkronorsm) nt. På ~t,idan Knnung 
Carl XVI Gu~!af~ kroma namnduffcr och 
omskrift. omgi,-andc namnchiffret' övre 
del. "SVERIGE" och pragling,årct. På 
frånsidan ~iffran "5" med en m~ctt på 
,·ardcra >idan och >0111 om,krift nedtill 
"KRONOR". Upptill till \"Jn,tcr ett "E", 
som anger rnyntonen. och till hogcr rik\
bankschcfcn\ mnnngmm. Randen skall 
var.t ~lät. 

Enkronnsmynt. På åhidan Konung 
Carl XVI Gu>tafs bild. pmfil. vänster sida. 
omgiven av orden "CARL XVI GUSTAF 
SVERIGE". Under bilden präglingsåret . 
P:i frånsidan lilla rihvapnetundcr kunglig 
krona och ~om ontskrift konungens va l· 
språk "FÖR SVERIGE l TIDEN". Ned· 
till " l KR" omgivet av till viin~tc r en "E", 
som anger myntningsortcn. och till hö· 
ger riksbankschefens monogram. Randen 
skall vara rii fllad . 

Femt ioiir~smynt. På åtsidan lilla riks· 
vapnet utan sköld och diirunder präglings· 
året. På fn\nsidun i minen ta let "50" och 
>nm omskrift upptill "SVERIGE". Nedtill 
"ÖRE". omgivet uv till viin~tcr ett "E". 
som anger rnyntning,ortcn. och till hii · 
ge r rihbank>chcfen' monogram. Randen 
skall vara siat. 

Jåmfån med forcg:\cndc fiirc,krift (1989: 
61 omtryckta 1990:906) ar det myntens 
prägel >amt fcmtioorc,myntcl\ samman· 
!>ätt ni ng. vikt och storlek som har t?ttt del· 
vis fOrändrat utforandc. TS 
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Ny upplaga av 

WORLD COINS 
PRIS 385:-

KOMPLETT HELA VÄRLDENKATALOG FRÅN 1801 TILL IDAG, 

MED ÖVER 50.000 AVBILDNINGAR 

De Luxe-utgåvan finns i lager till ett pris av 1.100 kronor. 

eu AH LSTRÖMS .~ . 
~V) MYNTHAN DEL~ 
~ ~·~·"".&"~"'"' . ~~~-
~~~ 

Kungsgatan 28- 30 

Box 7662 · 103 94 STOCKHOLM 

Tel : 08 -10 lO 10 · Fax: 08 -11 30 75 


