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Avesta bruks instämplade polletter 
Tillverkningsteknik och förslag till ny datering och indelning 
Av Jan-Olof Björk 

A vesta kopparverk anlades år 
1636 av Goven Silentz. Den
ne från Tyskland inflytta

dc mekaniker hade tidigare grundat 
Sveriges första garn1akeri vid Säter 
år 1619. Garmakeriet var en anliigg
ning för raffinering av den råkoppar 
som företrädesvis erhölls från Stora 
Kopparberget i Falun. Orsakerna till 
Avesta kopparverks tillkomst står 
bl. a. att finna i förhållandena just i 
Säter. Det Andra - eller Nya Kop
parkompaniet - låg sedan en tid till
baka i tvist med Kronan i Säter. var
för Kompaniet nu lät uppföra Aves
ta kopparbruk. År 1641 förvärvade 
Stora Kopparbergs Bergslag koppar
bruket i Avesta och samtidigt fick 
onen stadsprivilegier. 

En par år senare inriittades även 
ett myntverk vid Avesta. Förenklat 
kan man kanske säga an Säters mynt
verk ··nyttade .. till Avesta. Bristen på 
vmtenkmft och kol i Sätcr samt av
ståndet ti ll Stockholm nämns som 
anledningar ti ll exploateringen i 
Avesta. Fr.o.m. är 1644 kom prak
tiskt taget alla koppannynt att präg
las i Avesta. Endast smärre utgåvor 
friln Myntet i Stockholm och tidvis 
inställd koppam1yntning störde kon
tinuiteten vid myntverket i Avesta. 
Bruket genomlevde nlira tvåhundra 
år med olika huvudmän för att slut
ligen förlora myntningsrätten ti ll 
Stock110lm år 18331. Efter detta år 
fonsane gamingen av koppar och dc 
övriga arbetena vid bruket. Redan 
den l O juni 1771 fick man t. ex. pri· 
vilegier för manufaktursmide i stål 
~.~m t de~ 6 juni 1823 även för stång
Jarnssm•de-. 

När kopparhanteringen lades ned 
är 1869 drevs järnverket ensamt vi
dare. Via olika bolagskonstellatio
ner tillhör Avesta-Shcfficld i dac en 
av världens ledande fåretagsgrupper 
vad gäller produktion av rostfrin stål. 

Bruket av polletter vid Avesta 
Dc :ildsta. i dag kända. pollenerna 
som användes vid Avesta var av
sedda för kolleveranser från traktens 
bönder till bruket. Dessa kan anri
bucras till Marcus Kock genom an 
dennes rnyntmästarmiirkc förekom· 
mer på polletterna. se bild l. Tril
verkningen bör med andra ord ha 
sken mellan åren 1644 och 1657 dil 
Kock avled. Jämför Sti nr l och 2. 
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J. A1·rsra kopparlmtks illdsta klintia 
pollt'll. Den glil/de för J kor~ kol oclt ii r 

mlsn•rkspriiglad i koppar. 

Uigg miirke till mymmiislllrl'l/ Marm.1 
Kocks initialer oclt mpen under korgen. 

S S1•enssrms .ttiftelse flir 1111111i.mratik. 
Stot'kltolm. 

(jow G l lildelmmd. liksom fliljmule) 

Merparten av polletterna avsåg 
just kol. Men även vedleveranser fö
rekom. Anledningen hiirti ll iir des
sa skogsprodukters siirstlillning vid 
bruken under denna tid. Bcriikningar 
av kolåtgången i början av 1700-talct 
visar att det årliga behovet av kol var 
knappt 10.000 stigar3• En stig kol 
motsvarade 12 tunnor om vardem 
147 liter. Volymen blir då i dagligt 
tal ungefår 17.600 m3, barn vid 
Avesta kopparverk! Det är liitt att 
förestlilla sig skogsskövlingen och 
luftföroreningarna. Miljöproblem är 
tydligen ingen ny företeel se. 

Dessa varors oerhörda betydelse 
fmmgilr bland annat av att traktens 
bönder var av kronan ålagda an leve
rera en viss mängd kol till bruket. 
Denna skatt i naiura kallades .. kol
räntan". Anviindandet av polletter 
vid handeln med t. ex. kol var därför 
till gagn för både kronan och bruket. 

Polletterna cirkulerade p11 följande 
sätt. tir bonden levererat kol vid 
bruket erhölls polletter som betal
ning. Vid skatteuppbörden lämnades 
dessa till kronan varvid en avriikning 
skedde. Polletterna värderades vid 
uppbörden till det pli förhand fast
ställda priset på en stig kol. Priset var 
ofta i underkant i jämförelse med 
"marknadspriset'". Därefter fick utgi
varen återlösa polletterna med reda 
pengar. Cirkeln var sluten. Bönderna 
slapp denna primitiva beskattning 
först år 1865 d11 systemet med "kol· 
räntan·· upphörde~. 

Dc instHmJ>lade 
avestapolletterna 
Avestapolletterna iir tillverkade i 
metall. koppar silväl som massmg 
anviindcs. Några av dessa uppvisar 
tydliga tecken pil att ha tillverkats i 
valsverk. JHmför bild l och Sti nr 2 
och 4. Andra Ur förn1odligcn ham· 
marprägladc. Vid s läggvcrksprUglin
gens genombrott under 1720- talet 
utnyttjades denna priiglingsmctod 
för pollcttfr.1mstiillning. Det är knap· 
past med förvåning man konstaterar 
att b~dc mynt och polletter tillverka
des parallellt med samma priiglings
mctodcr. Denna artikel ska ll emeller
tid behandla dc iiistämplade pnllct· 
tema. Mot bakgrund av vad som ti · 
digare sagts lir det därför miirkligt 
att man under 1700-talets senare de
cennier plöt~ligt upphör med pollet
tiiiverkningen i de reguljiir.t mynt
präglingsmaskinerna. Vi kan i dag 
bara spekulera om orsakerna. 

Kring 1720-talet gav Stora Kop
parbergs Bergslag ut tradi tionellt 
präglade polletter med avsikten att 
bl.a. tiicka den stom bristen p:\ skil
jemynt. Dc första av koppar silg da
gens ljus :\r 1719 och gällde för 3 
öre KM. Snart emitterades betydligt 
högre valörer. vilka avsåg kronan~ 
lös1~ingspris p:\ l respektive '/1 stig 
kol>. Dc iir i dag mer kända som dc 
s.k. myntpolletterna i valörena 10· 
och 5 mark K M fr:\n ~r 1721 res pek· 
tive 1722 och 1723. Den högre valö· 
ren motsvarade hela 26 2/3 öre SM! 

l d3ler KM = 4 mark KM. 
l mark KM= R öre KM 
l öre SM = 3 öre KM 

Dessa följdes under 1760-talct av dc 
i den dagliga handeln mer gilngbam 
valörerna. 6 och 3 öre KM. vilka i 
värde exakt överensstämde med 2· 
och l öre SM! Samtidigt med Stor.• 
Kopparbergs Bergslag gav dc flesta 
and m bruk av betydelse ocksil ut pol· 
letter. 

Under 1750- och 1760-talcn ut· 
myntades tora mängder kopparskil
jemynt. Pamdoxalt nog led handeln 
ändå av svår brist pil dessa mynt. 
Orsaken står bland annat att finna i 
det att alla myntsoner ökade i viir
de jämfån med riksbanksscdlarna. 
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Även de oädla koppam1yntcn drogs 
med i uppglingen trots fallande kop
parpriser p11 marknaden. Det metal
liska betalningsmedlets värdesteg
ring berodde sannolikt p11 det pom
merska kriget och den nämnda se
delinllationen6. Mymen drogs diirför 
undan cirkulation i avvaktan på en 
eventuell revalvering. Det allvarli
ga läget belyses väl av kungörelsen 
Emm the Utspridde osanne rykten 
om Slamames förhöjninf!. av den 30 
juni 11r 1761. Det heter bland annat: 

"thet skola ibland Menigheten rykten 
utspridas, såsom wore wi sinnade, at, i 
afseende ti l Slantmyntets nu warande 
begärlighet, förhöja thess igenom präg
len åsatte wärde, hwarmed enfaldigt 
folck förledes at undangärna thenne 
Mynte-sort". 

Bristen pil skiljemynt framtvingade 
<~ltcrnativa betalningsmedel. Dessa 
utgjordes av polletter och s.k. valu
ter. N lir det gällde pollcllcma 11lg det 
förmodligen i sakens natur att man 
försökte efterlikna skiljemyntens ut
seende vad gäller metall. präglings
teknik etc. utan att för den skull ko
piera dem. Motivet bör ha varit att 
utnyttja likheterna med skiljemynten 
för att öka polletternas anseende 
bland allmiinheten. Detta scenario 
observerades av kronan som kände 
sig nödsakad att ingripa. Den 22 
oktober 1766 offentliggjordes därför 
Kong/ Maj:ts Förbud, emot de så 
kallade Va/uter samt Koppar-Polet
ters f!.ån,r;barher . l detta konstatera
des: 

" ... at i en del Landsorter wisse enskil
te Personer, i stället för Contant skilje
mynt, utgifwa dels Koppar-Poletter .. .". 

Därefter redogjordes för skadan 
dessa polletter förorsakade s:unhäl
lct och invånarna: 

·och som samma Koppar-Poletters bruk 
ej allenast hindrar det rätta skiljemyntets 
Circulation, utan ock medförer twång 
och osäkerhet i handels-rörelsen, samt 
kan gifwa anledning til allehanda bed
rägeriers utöfwande: Kontelllan blev 
·at sådane Poletter och Valuter hädan
efter ej mäge utgifwas, wid det straff. 
som uti Allmänna Lagen å falsk Mynt
ning är stadgad, och at de nu utelö
pande, af hwad beskaffenhet de måge 
wara, ofelbart skola inom den förs ta Maj i 
näslkommande år, wara inlöste; Fahlu
Bergslags-Poletter af Koppar dock häri
från undantagne, hwilka få hädanefter, 
som hitintils, blifwa tillåtne, at nyttjas 
inom Stora Koppar-Bergs-Län .. .'. 

Myndighetemas bekymmer med pol
letter och valuter var ingalunda över. 
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2. S.k. skummna am·iind i Al'eStll. Denna teckning wfiird m· Anton S•••ob år 1723 finns 

publiceradumler rubriken "En kort herlille/se om Afivesta Crono-hmk" i NM IX. 

Vid ytterligare två tillfällen. 24 mars 
1790 och 24 juli 1799. ansåg man 
sig föranledd att "erinra·· om 1766-
års förbud. 

Kronan accepterade uppenbarli
gen inte konkurrensen vad avser 
mynnugivningen. Pullellcmas likhe
ter med det reguljära myntet. i alla 
avseenden, ville förhindras. Kanske 
var det därför bmksnärineen sil små
ningom tillverkade dc ensidiga. pri
mitiva. instiimplade polletterna. En 
annan orsak kan vara de relativt smil 
upplagorna. Just dessa avestapol let
ter tillverkades inte i mer iin nil~ra 
hundra exemplar. Traditionella st :~m
par bedömdes kanske alltför kost
samma vid så sm11 upplagor. 

Man kan fråga sig om inte just 
dessa "myntpollcttcr" från Stora 
Kopparbergs 13crgslag ocksil använ
des vid Avesta bruk. Enligt Stiem
stedt 1872 tillverkades år 17 15 en 
kolpollett för Avestas behov. Sti 5. 
Det skulle. om man får tro hans upp
gifter. dröja femtio år innan niista 
typ av kolpolleucr gavs ut. Enligt 
Stiemstedt stanade tillverkningen av 
dessa instiimpladc avestapolletter 11r 
1765. Jämför Stiemstedt 1872 sid 27 
not under nr 24. l själva verket skul
le det förm odligen dröja niuio :\r(!) 
eller ända till omkring 1805. Vid 
niirmarc studium av Avesras instiimp
/ade pol/eller. Sti nr 8 - 29, 35-·ll. 
51-57 samt nr 59-62. visar det sig 
nämligen att daterineama i m/Inga 
fall ärtveksam. - ~ 

Parametrar vid 
polletternas datering 
Vid bestämning av tillverkningstid
punkt kan man anviinda sig av fler 
metoder. Det naturliga är att forska i 
det aktuella bruksarkivct. l detta fall 
tycks det som om n11gra uppgifter 
inte stil r att finna i Nordstjeman A B:s 
centralarkiv i Engelsberg där Avesta 
kopparbruks arkiv förvaras. Följan
dc fakta och indicier har leeat till 
grund vid polletternas datering. 

Pol!etliinmenas 1 i l/verkning 

Ämnena till dessa pollcucr iir till
verkade p~ samma sätt som skilje
mynten. Enligt Swab 17237 smiddes 
den gårgjorda kopparen ut till bleck 
eller plåtar. Den följande bearbet
ningen beskrivs stl här. "Mynt
Blecken klippas sedan de äro glög
gade och afsliickte i skivor 1'/z aln 
långa l qvartcr breda större och 
mindre. silsom mynt el dcraf kommer 
at klippas til. och föras til Skiiirwer
kct." 4 b raner = l aln = 59.38 cm. 

l det vanendrivna 1.kärverket skars 
tenar ur blecket. Först därefter vid
tog slätvalsning till tjocklek ungef1ir 
motsvarande de f:irdiga mynten el
ler pollcncrna. När tenarna valsats 
ynerligare en g~ ng i det s. k. flirdig
verket. ''klipptes runda mynt plattar 
och det uti siirdclcs Saxar". Saxama 
kan liknas vid en St<ll1sninesmaskin. 
vilken var handdriven och golvmon-
terad. -

För att avlitgsna smuts och oren
heter pil ytan lades myntplattarna i -
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en slags betbad i fonn av saltlake. 
Där fick dc ligga i en halv timme. 
Efter den därpå följande glödgnin
gen vidtog behandling i "skurtun
nan''. Under 10 - 12 timmars nötning 
mot varandra avlägsnades klippgra
der och andra ojämnheter. l varje 
skurtunna lades '/2 skeppund plattar 
(68 kg) varefter den genom vatten
kraft sattes i rörelse runt sin egen 
axel. Dc liggande tunnoma var in
vändigt försedda med björkslanor. 
Genom perforering i tunnans väggar 
strömmade vatten som forslade bort 
den avnöttn metallen. se bild 2. 

Beträffande myntplattamas vikt
fOrluster i skurtunnan upflyser Swab 
bland annat om följande . 

"2. Fås rätta ställningen af waltz- och 
Färdigwerket på det sättet at först af 
några prof waltzade thennar klippas 
penningar, som räknas och wägas .. ; 
börande doch altid någon öfwerwigt 
lemnas, som wid glöggningen och skur
ningen afgår." 

Han anger emellertid inte hur myc
ket som "nfgår". Att viktminsknin
gen sannolikt varit betydande franl
går av att avfall från skurtunnorna 
fmns med i taxan över kratskoppar 
(dvs diverse kopparavfall för återvin
ning). l nionde kapitlet9• Om alle
franda Koppar-skrödors omsmältan
de wid Crars-ungname, omtalas att 
"alle Koppar-skriidor ifrån de nu 
om talte kopparwärkstäder emottagas 
och omsmiiltas wid Cratzugnarna 
under åtskillige namn. såsom ... skur
fergor..... l tabellfonn redovisar 
Swab att för van skeppund skurfer
ga "Cratzugns folket" samlade fick 
de 6 daler KM. 

Vid genomgång av Avesta kop
parbruks kassaverifikationer. hösten 
1996. återfanns av en händelse en 
verifikation med en i detta samman
hang synnerligen intressant not. 
Verifikationen är daterad 1803 och 
har nr 387. Den är hänförd till 
"Slant-Myntnings Conto" och har 
ingressen: "Följande erhålla betal
ning för det dels frirdiga dels icke 
fiirdiga '/~ sk Bco Mynt som var 
under arbete vid eldsvådan" 10

• Efter 
uppr.ikningcn av de personer och det 
belopp ~om de fick i kompensation 
följer Per Stccnmarcks 11 intressanta 
förklaring till kompensationens stor
lek. Den lyder: 

"Då Skär- & Walsare samt klipparena 
fådt sig beräknad! för Sextio Skeppund, 
är afdrag gjordt för skurfolkets behåll
ning stor 26 tttt 7 ttt 1 11, hvarå suppo
neras kunnat afgå under glögg· & skur
ning 1 tttt 1 ttt 6 tt, under välgning 2 tttt 
1 O ttt3 tt och för s kro under Lättring och 
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Prägling 4 lispund och 9 markpund -
på altsammans, hvilket kan vara något 
drygt tagit, men när det considereras, at, 
hvad skro under klippningen beträffar, 
icke något vist kan determineras, så är 
detta så nära tagit at hvarken Bruket kan 
sägas halva lidit eller Arbetarena fädt sig 
för mycket godtgjordt." 

l 1111 (skeppund) = 136 kg 
= 20 III (lispund) 

~-----------~-~ = 400 11 (markpund). 

Av det ovan citerade frarng11r att 
cirka 5 % av kopparvikten avgick 
under skurningen. Deua anwgandc 
glilic r för dc relativt små och lätta '/~ 
skillingarna. Vid skurning av tyngre 
limncn var nötningen sannolikt större. 

Polleuiimnenas vikter 
och diametrar 
En oskriven regel vid all pollctt
framstiillning bör sjiltvklart ha inne
burit att undvika de reguljära myn
tens vikter och diametmr. Efter 
"Kongl Maj:ts Förbud ... " :\r 1766 
kan m:m i många fall också lägga 
mlirkc till att polletternas material. 
fonn och prliglingsteknik föriindra'>. 
Tidigare har man antagit att bl. a. 
utHindska blindmynt i koppar. till
vcrkudc i Avesta. unviints vid pol
lcttframställningen. Vid arbetet med 
denna studie har dock inga bcliigg 
framkomm it som styrker att sådm1:1 
limnen använts vid p()IJettframstiill
ninecn. 

En ligt Norbcrg 12 omnämns ej 
blindmyntstillverkningen i Avc~ta 
efter :\r 1802 medan Linder-Welin 
1937 och 196513 hävdar att den upp
hörde efter den stora branden 1803. 
Här kan vara på sin plats att korrige
ra dessa påst:\enden. Vid den tidiga· 
re niimnda !!enom!!äne.en av Avc~
ta kopparbruks k:l.~sa~•erifikationcr 
framkom att denna tillverkning :\t
minstonc fortgick under sistniimnda 
k Som exempel kan citeras ur ve
rifikation 283. daterad Il auuusti 
1803. Den biir rubriken "blindnlynt~ 
Konto" och avser tillverkning a' 
blindmvnt med tre olika vikter. A' 
den fö·rsta typen skulle tillverka' 
10.640 ~t av ett skeppund. Dc en· 
skilda myntens vikt blev slllcdc~ 
136 kg / l 0.640 st = 12.78 gr.tm. i\ lan 
hade 13 1111. 10 111 och l J/~ 11 kop
par att tillg11. varvid antalet blinder 
blev ( 13 x 136 kg + lO x 6,R kg + l 
3/~ x 0,34 kg) x 1000 l 12.78 gmm = 
138.900 stycken minus ''skro'' enligt 
ovan! Av dc andra typerna skulle till
verkas 21.300 och 35.500 M av varje 
skeppund koppar. varvid myntpl:tt-

tanut erhöll vikten 6.38 respektive 
3,83 g. Enligt verifikationen genom
gick dc följande behandling. "Sklir
& \Valsning" mot en kostnad av 16 
ski lJ b:o per skeppund, "Klippning" 
debiterades likaledes med 16 skill 
b:o medan "Glögg- & Skuming" 
endast kostade 8 skill b:o. Till sist 
genomgick blindmynten en "WHig
ning'' för 6 l/3 skill b:o skeppundet. 
Det sis tniimnda arbetsmomentet syf
tade till att sortera bort defekta ex
emplar. De redovisade kostnadcma 
avser dc tyngre blindmynten. Av 
blindemas inbördes viktförhållandc. 
1.0 : 0.5 : 0.3. kan man dra slut~atscn 
att det rör sig om portugisi~ka Hmncn 
för valörerna X. V och III reis. Lin
der Welin 1937 1~ anger att dc si~ta 
~rens blindmyntsexport avs:\g Por
tugal. Ämnena hade diametrarna 
11 .4 och 9,9 samt 8.3 lincas (= 2,97 
mm). Dessa övercnsstiimmer viii 
med förut niimnda mynt. l Craig15 

anges att prins Johannes. regent för 
Maria l 1799 · 1816. gav ut koppar
mynt enligt följande: x rcis med 
lirtalen 1800. 1803- 13. v re is ll!00-
01. 1812-14 samt III rci~ från år 
18Q.t ! 

Tillsammans med verifikationer 
betitlade "Blind-Mynts Conto" n>re
kommcr, i dc månatliga "Anönings 
Liingd för Hammar och Mynt-Smcd
jome". kostmul~fordclning p~ bland 
annat "Biindmynts Conto" ~tmins
tonc till första halvan av 1810-talct. 
Kontot avser förmodligen inte blin
der för svenskt mynt. ty i samma 
avlöning~liingder förekommer Uven 
konton för hammar- och myntl>tncd
jorna. 

Man må! te dock påpeka att Nor
ber!! och Linder- Welin inte haft 
möjlighet att forska i Avc.<,ta kop
parbruk!. arkiv. l kiilloma till den 
~i~tniimndes verk Hises under rub
riken "R. Avesta jiinwcrk~ arkiv." 
följande: "3. Kopparbrukets riikcn
skapsböckcr, till följd av otillgling
lighet endast i ringa m:ln utnyttjade." 

Man konstaterar snart att dc in
stiimpladc avestapolletterna undan
tagslöst har identiska diametrar med 
~kiljcmyntcn. Vikterna. dlircmot. 
övercn~stämmer i dc nest:t fall ej 
med skiljemyntens. Med Mor ~iikcr
hct har man anviint ~i u av dc befint
liga umansningsmaskfncma av!.edd:t 
får skiljemynt. Dc val~ade koppar
tenarna avsedda för mynttillvcrk
ning. ur vilka pollettlinmen stan~ades 
ut. valdes dock med avvikande tjock
lek jUmf<in med motsvarande mynt~ 
diameter. B11de tjockare och tunnare 
tenar användes. Sålcdes kunde man 
till exempel stansa ut pollcttiirnnen 
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med l skillings diameter ur en ten 
av~edd ror 1/z~ skillingar. Merparten 
av dc instämplade avestapolletterna 
har sannolikt tillverkats genom ''tri x
ande" med skiljemyntens diametrar 
och vikter(= tentjocklekar). Ganska 
enkelt kan man räkna ut ur vil
ka tenar, avsedda för mynttillverk
ning, utstansningen av pollettiimnc
na skett. Men vid jämförelser mellan 
dessa polletters vikt och motsva
rande framräknade fiktiva vikt för 
mynten framgår dock att polletterna 
väger mellan 5 och 9 % mer. Dc har 
en jämn viktfördclning. dc liittarc 
polleuema väger närn1arc 5 och de 
tyngre 9% mer. Av detta faktum kan 
man dra slutsatsen att just dessa pol
lettämnen ej behandlats i skurtunna. 

7ilh·erkningsteknik, punsar etc. 
Vid tillverkning av polletter vid ett 
myntverk var det naturligt att an
vända sig av maskiner brukade vid 
den ordinarie myntproduktionen. 
Givetvis har pollenerna och mynten 
i många fall också gemensamma 
punsar. Vanligtvis använde. pun
sarna på traditionellt sätt även vid 
pollctti llverkningen. Man anviinde 
dessa ömtåliga och fc.im1odligen dyra 
punsar för att bygga upp pollettens 
motiv i en stamp. Stampcns utseende 
blev d:\ negativt och spegelvUnt i för
hållande till den färdiga pollettens. 
Stampama eller stampen - många 
pollcllcr var ensidiga - användes 
därefter i det vid denna tid allenarå
dande slåegverket. Först i samb;md 
me~ Avesla-myntverks ncdliiggning i 
börJan av 1830-talet försvann st:igg
vcrkspräglingen. För koppannyntens 
vidkommande ersattes den som be
kant av den s.k. ringpriiglingen i 
Stockholm år 1832. Men redan från 
omkring 1760-talet börjar nem 
märkliga "präglingar" se dagen~ ljus 
av orsaker som tidigare anfdrt:.. Det 
är inte barJ pollellcr tillverkade vid 
och avsedda får traditionell bruksnä
ring. jordbruk m.m. Också pollet
terna vid Avesta kopparbruk. som 
f6m1odligen tillverkades vid mynt
verket i samma bruk. för'.indrndes 
till ut ccndet. De ur deua pe~pektiv 
mest intressanta instämpladc ave ta
polleuema är dock f6m1odlieen till 
verkade en bit in på 1800-talet. De 
uppvisar negativa avbildningar av 
myntdetaljer såsom kunglig<~ kronor. 
sveakronor etc. l dessa fall har man 
tydligen utes lutande använt punsarna 
som "stampar". jämför gn•pp 111 - 1 V 

nedan. Slitaget på punsarna måste 
ha blivit betydande om man bct~inker 
au vissa pollcuer har upplagor om 
nera hundra exemplar. Särskilt mot 
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bakgrund av au en del har t.cx. tre 
instiimpladc sveakronor, d v s tre
dubbelt slitage. Man får förn1oda att 
punsarna var k<L~serade och/eller inte 
Hingre brukade på mynten. Genom 
detta antagande kan man få en upp
fattning om när polletterna t id i gast 
är präglade. 

En kuriös detalj kan ob~crvcr;L~ på 
dessa sena priiglingar. Vissa har en 
cirka l cm lång snedrefnad rand 
inpunsad som motiv. se bild 5. Detta 
verktyg var med största säkerhet 
avsett för lctterverkct, i vilket mynt
ämnen fick randskydd i form sned
eller nllrcftling. Genom att studera 
refflingcn på polleuema kan man få 
en uppfattning om när de kan vara 
tillverkade. Avestapolletterna har för 
övrigt alltid sliit rand. 

Inskrifternas språkliga stil 
Endast dc först tillverkade kolpol
letterna. enligt Sticmstcdt, har bilder 
innehållande ord. Dc i detta sam
manhang aktuella instämpladc pol
Jettema ii r Sti nr 8-24, se grupp Il 
nedan. Dessa sägs var.1 tillkomna :\r 
1765. Trots de inte särskilt om
fattande inskri ftema lä l! ger man 
märke till en speciell detalj. l STIG 
KOL stavas p:\ modernt sätt. Den tra
ditionella stavningen vid tiden vnr 
undantagslöst l STIGH KOI-11_, del 
vi ll siiga med ett par extra H. Denna 
äldre stavning uppvisar bland annat 
Gyllcnfo~ (pr'.iglade år 1805). b
safors ( l !l05). Nisshyttc ( 1805). 
Stora Kopparberg Sti nr 2-t och 25 
(början av 1800-talet}. Enligt doc 
Lillemor Santesson, institutionen fiir 
nordiska spr:\k vid Lunds univers itet. 
härstammar stavningssättet från t y~

kan. H av~peglar en annorlunda ut
tal av t.ex. G i STIGH. H i mitten 
av ord slopade!> först. Från ungefUr 
1720-talct fdrekommcr praktiskt ta
get inga extra Il i tryckta böcker. 
Dock lever ~luvningen kvar bland 
majoriteten av folket under 1:1ng tid. 
l praktiken Ur det bara boktryckare 
och personer med högre utbildning 
som börjar anviinda sig av det nya 
säuet au :.tava. För.: t efter år 180 l. i 
samband med :.kalden C G af Leo
polds verk Ajlwndling om S1·enska 
Stafsiiuet. befåsts bland annat den 
nya stavningen. vi lken också i högre 
utstriickning accepterades av allmiin
heten. Många polletter behåller det 
äldre stavningssiittet till början av 
1800-talet. Traditionen var slikert 
viktig. Det giilldc att allmänheten 
kände igen ~tavningen får au dc 
skulle acccptcm polletterna. särskilt 
på landsbygden. Frågan är om en~ 
personalen vid bruket eller myntvcr-
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ket. långt från Stockholm. överhu
vudtaget kiindc till det nya skriv
siittet. Dessutom v;1r statsmaktens in
syn i pollettiiiverkningen av fönlt 
niimnda skiil obefintlig. Inga skrift 
liga ' 'myntordningar'' gavs för till 
verkningen. Pollettemu var en lokal 
angeliigcnhet skapad av lokala makt
havare med lokala tmditioncr. Mot 
bland annat denna bakgrund ~ir det 
diirför mycket troligt att dc instlim
plade avestapolletterna ur grupp Il är 
tillkomna i början av 1800-talct och 
inte :\r 1765 som Stiernstedt fmm 
hll llcr. Fler sk1!1 finns för detta anta
gande, se nedan. 

Försök till kronolo~isk indel nin~ 

Alla nedan bc'krivna pollencr Hr ensidiga 
och tilh·crkadc i l.oppar. Randen är ,l:it. 
Referens av..cr S•icm,~o.:dl 1872. sid 20 ff. 

GRUPP l 
Ämnen ej helwmlltule i sl.urllln1111. 
Ut.\tamatfe mt•tf l iire SM:s tlinmercr ttr 
renw·.w·dtf /lir l iirc• KM. 
Pollenerna ej .•llu•·ol.lodt• efter itatämp· 
/ingen. 
7ilb·crkatf,• oml.rim: tir 1777. 

i'r lk~kn,~ning T) p Relcn:n' 

l L!:i_s XGSTOCK ·J A S1i 35 

2 ! LtSÅGSTOCK · j /2 A S•i 36 

3 l. l G II.:STOCK • A S•i :n 

Am·iindning 
Pollcncma ur dcnn:1 gmpp :uwåndcs \•id 
Avesia s:\g. Diir l:tmnad~ vir~c~ägaren var 
tredje s1ock som bclalning mr utftird såg
ning. Av portval.tcn lick han en pollen. 
kallade "s:\gstock". för var stock han 
rörde in p:\ omr:ldc1. Dc,-.. pallener läm
nade;. sedan rill ':\gan:n. l ulh)IC erhöll 
han en Il) pollen. b.:n:lmnda "gilstucl." 
fiir 'ar tredje avt:imnad. Dc ,i.tnämnda 
pollcncm:l 3\ ,:\g "gi llad" hclalning ror 
~gning. Dc,~:• l:imnadc'> ..edan p:\ kon--
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3. Palleuer ur grupp l, nr 1- J. sannolila ril/l•erkade omkring tir f 777. Ditmle/em <'tl 3 f 111111. dvs S<llll/1111 ,mm f iire SM. medan 
renen somnwn am·iim förmodligen t•ar m•.t't•dd.fiir ! lire KM. KMK. 

wret som bevis på all virkesägaren betall 
för den utförda sågningen. 

Ti f lverk11 in g s tekn i k 
Pollenämnena iir til lverkade enligt tidi
gare redogörelser, se Pollelliinmenas ri/1-
wrkning, ovan. Dc har dock inte genom
g:\n behandling i skurlllnna. De opräglade 
partierna uppvisar en slätvalsad struktur. 
Koppam1ym från tiden bmkar of1a v:tra 
panielh svagpräglade. Dessa ywr på 
koppannynten har en bonenstrukrur med 
repor och små hack. vilken är orsakad 
av nämnda behandlin~r. Pollen.änlJlena iir 
alhs:'t utswn,ade ur koppartenarna och 
därefter instämplade. Randen är rak och 
vinkelriitmot pollenens sidor. till skillnad 
från pollenerna ur grupp Il nedan. 

Antal Medl'll'ikr 

TypA C) Sl 8.37 g 

Vikt nch diameter 
Antal undersök ta .:xemplar är 9 ' ' · se 
diagram l nedan. Medelvikten är 8.15 g 
och diametern iir ungefar 31 m.r:n. Alla 
är i det niinna.~te cirkelrunda. Amncna 
iir Wrrnodligen utstansade med l öre 
SM:s di:unetcr ur ten :wscdd för l ör.: 
Kl'v1 1772-78. Motsvarande ''fiktiva" 
mynts vikt kan herliknas till 7.70 g. det 
vi ll säga pollencm;~ viiger drygt 7 % mer. 
Den något större di;unctcm jiimfiirt med 
l öre SM beror pil all dc senare pa,;scrat 
lenerverket. Den a förorsakade antagl igen 
en viss minskning av diametern. 

f'IIII Sl/1' etc 
Det h;u ej lyckats :m p~visa punsidenti
tet med mynten från tiden. Dock är bok-

stavstyperna i , tilcn mycket lika dc som 
förekommer pil l öre SM och K M från 
;\ren 1778 resp 1772 o~h -7X. Gruviircns 
namn iir antingen Johan Gallrid Wikman 
eller Karl Norman. Dcss:1 var verksam· 
ma vid Avesta mellan ~ren 1772 - 1777 
respektive 1777-1790. 

Dmering l kommentar~'/' 
Enligt Stiemstcdt l 872 tillverkades dessa 
tre pollcller år 1777 till ell an tal av 360 >l 
av 9 mark koppar. lian anger dock ingen 
källa till uppgiftcma. En mark motsvarar 
340 g. vilket innehUr an pollcucrnas vikt 
blev 9 x 340 1 360 = 8.5 g,. Medelvikten 
av dc undersökta excrnplan:n Ur ~. 1 5 g. 
Ingenting talar emot an de,sa pollc11cr 
verkligen till verkades omkring år 1777. 
Vikter och diametrar styrker denna tes. 

"Mymt·ikr" Öt·en-ikr 7l•nfiir Diame/('r fiir 

7.80g 7.3 % l öre KM l öre SM 

A mal Diam x-led y-led Mymdiamerer 

G 

10 

9 

8 

7 

6 

a s 
m 4 
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3 

2 

o 

TypA 6 Sl 31.15 mm 31.15 mm ca 30.5 mm(= l iir.: SM) 

Ämnen av 1 öre SM:s diameter 

l l 
_l l l 
l l l l 

l l 
l l l 
l l 

l 
l l n-1·1 -

l l 
l l l l l,-, l l 

2 3 

Nr enligt förteckning ovan -TypA 

Diagram l' l'ol/euer ur grupp l. Med l iire s .vt:s <limnerer III' lt'/111\'Sedd fiir l iire KM. 

l l 

l 
l 
l 
J 
J 
l 

l l 
l l 

_[ 
:-
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GRUPP Il 
Generellt : Ämnen ej hdumdlade i skummnn. 

Pol/euema lir 1/litml.wule efter inMtlmplingen. 
Tilll-erÅtule omÅrifiJI clr 1805. 

Nr Be~krivning Typ Referens 
--------~----------------~--- ------------------
Ämnenut!>tmuade med l .1Åill diameter ur ten m·.ll:ddftir 111 ski/1 (Typ A). 

4 1/ STIG KO C] l l G:M: l N11 1. l A Sti H 

5 l l STIG KOL • j l @iBii!J0 2. _1 A Sti 10 

6 l / STIG KOL· 1 l j W:V: l A Sti 12 

7 l ! STIG KOL • l ~~1:/Nilf.l A Stt 14 

8 l / STIG KOL • l l SM: /1\v 2. A Sti 16 

9 l l STIG KOL· l l SM: / 1\11 J. A Sti 18 

Ämnen 11t.1ta11.\llde med l .~kil/ cliamt:ter ur te/l (11'.\eddftir 1/.1 ski/1 (typ 8 ). 

10 l l l STIG KOL• l 1 V ll Sti 22 

Il l l l STIG KOL• l 13 Sti 2:1 

Äm11enut.l/llll.lllde ml!d 111 ski/1 dim11cterur ten lii"SI'dc/fljr 1/J ski/1 (typ C) . 

12 l l STIG KOL• I l l G:M: l Nll l. l c (Sti 8). :1vvikande diameter 

13 'l~ l STIG KOL• l t l G:~ l : l N11 1. l c Sti 9 

l~ '/~ l STIG KOL· l l G:M: / '11 2 c Sti Il 

15 'l~ l STIG KOL· / [ W:V: ) c Sti l:l 

16 l l STIG KOL · l l S:M:IN11 1. c (Sti l ;l). avvikande diameter 

17 'l~ l STIG KOL• l l l SM: l Nu l. l c Sti 15 

18 1/~ l STIG KOL• j l ( SM: l Nu 2. j c Sti 17 

19 'l~ l STIG KOl.• l l SM: /1\u 3. l c Sti 19 

20 l / STIG KOL· l r SM: l ·u 4. ] c Sll20 

Ämnenmed 1/.s .,/..i/1 dim11c1er och l'ikt (typ/J). 

21 'l~ l STIG KOL· l l l W:V: l D (Sti l :\), ;~vvikande diameter 

22 1
/4 l STICi ~l l SM:JNIIJ. l) Sti 2 1 

23 '/4 l 2 TICl KOL • l . (l>:tkv 4:a i 1/4) D Sti 24 

An w l Mnll'l•·i/..t "Myntl·i/..t" Ö•·er~·i/..t Ten för Diameter for 

TypA 22 \t 20..J6g 18.70gr 9.-l "'r 1/l skill l skilt 
Typ B ~ 12.26 11 .70 4.R 1/~ skill l skill 
Typ C 20 9.76 8.90 9.7 'l~ sk iii '/2 skill 
Typ D 6 7.21 7.07 2.0 1

/ 4 ~k iii 1/~ skill 

Antal Dic1111 x-led y-led ,\f,·ntdtWII('tt•r 
TypA 1 8~t 3~.02 llllll 35.63 111111 ca )4.0 mm (= l sk iii) 
Typ R J )4.50 35.60 ca 34.0 (= l skill) 
Typ C 20 31.10 33.0X c:• 30.5 (= '/z skilJ ) 
Typ D 5 25.96 27.70 ca 26.0 (= 1/~ sk iii ) 
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Am•iindning 
Ov:m fiirtccknadc pallener använde' vid 
kolleveran~o: r till Av~t:l koppar- och 
jämvo:rk. Förl.ortningama av~cr dc olil-:1 
avdelningarna ~ bruket. 

G~l - Gårmakenet 
WV - Vabvcrkct 
SM - Kopparsmedjan 
V - i\ lannufaktursmcdjan 

- S t~n)ti!imssmcdjan 

Dc angivna numren rclataar till kolbod 
nr l. 2 ow inom den aktuella avdel
ningen. 

1i //1 ·crkningst~knik 
Lil.t pollenerna ur grupp l är dc"a ock_~!\ 
tillverkade pi samma ~in ~om kopp:tr
~kiljcmymcn. Dc Ur inte heller bch:md
ladc i >kununna. Pollenerna skiljer >ig 
dock fr:\n grupp l i det all efter instämp
lingen lick dc passera en sltilv:~lsvcrk . 
Alla undcr~iikta exemplar lir nUrn ligcn 
ovala. l K exemplar :1v typen A Hr upp
ru!ina. X- och Y-d iametrarnas lilngd~k i ll
nad Ur 1.6 mm. Alla är ovala p~ htljdcn, 
dvs Y-axe ln iir d..:n liingst:~ . Till ~ki llnad 
t'r:\n grupp l har :1lla exemplaren konvex 
rand. 

Vik! o('h diam~ter 
Antal under;iikta exemplar av type rna 
r\ - D fr:~mg:\r av tabell 2 och 3 nedan. 

Punsar et(' 

1ill ,amtliga pollcncr ur gruppo;n Il har 
använt> o: n mycket specie ll "K "-pun;. i 
ordet "KOL". Rok>t:lVcn< t v!i~taplar har 
böjd form. Denna bokstav lir med Mö~ta 
silkcrhct pun:-idcntisk med "K" i 1/z ~kil 
ling 1804. Alla av rörfatt :1rcn undc~ökt:l 
1/l ->killingar fr~n nämnda !lr uppvisar 
dena udda gr:Jver.Jdo: "K". M!irl.ligt tir an 
puno;cn veterligen ej har anvfull~ till n~
gon av tic andra åren~ 1/l •killingar. Det 
har inte heller lyckat. :111 hitta den pi 
n~got annat mynt. \'arken fOrc eller efter 
den al.tuclla tid,pcriodcn med ett enda 
undantag. 5 l.opckcma präglade i Avesta 
17KK. Mlijligcn iir dessa mynt' "K" ock~~ 
pun~idcnti,ka med pollcnem:t<. Stilcn 
med hiijda tvärstaplar tir i (ivrigt fr!irn
tnandc filr tidsperioden. 

Pollenemas valör !ir dir..:kt in•tiimplad 
m..:d puns i varje !inmc. Punsarna t\tc r
linns pt\ Gustav IV Adoll\ koppal'lnynt. 
Obscrv..:ra an nr 23 har spcgclvilnd 4:a 
vi lket hcvi<:tr :111 pum,cn varit riinv:tnd 
och av,cdd för 1/~ ski ll ing' M:unpti llvcrk
ning. Ti ll i\vriga polletter med valliren 1/~ 
h:lr man till verkat en Il)' mr ämlarnå
lct Himpligarc ~pcgelvänd puns. jiirnfdr 
hild ~. 

Språklig .11il 
Samtliga pollcncr ur denna grupp har 
modem >tavning avseende "STIG KOL". 
Ovan. under rubriken "hhkriftcma~ 
'(Jr:\ k liga , t il". har översik tligt rcdo&jort' 
f(lr 'tavningcn~ utveckling v:1d gäller bru
l.ct :w " H" i och i , lutet :IV ord under 
1700- och biirj:m av l XOO-wlct. -
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7~·p A. 11r 4 uch 7 1)'p B. 11r lO och Il 

7,\·p C. ur 15 och 16 typ D. ur 21 och 2J 

4. Pol/eller ur grupp Il, typer A · D. Tilh•erkade omkri11g tir 1805 gellom "trirwule" med Gttstm· IV Adolfs l , 1/loch 1/J skilli11gar.1' 
diametrar och telltjockleka r. Uigg mlirke till den ul'ltla jorme11. Sl'tm S••eu.1·sous .~tifielse. 

Darering l kommenlarer 
Enligt Stiemstedt 1872 skall dessa pollet
ter vara tillkomna år 1765. Detta anta
gande är (?) cmellcn id tveksamt. Det 
finns nera fakta och indicier som talar 
för an tillverkningen i själva verket 
skedde ca fynio år senare eller omkring 
år 1805. bl.a.: 

P:\ gnmd av punsidentiskt K i KOL 
kan man anta an samtliga palleuer ur 
grupp Il är tillkomna vid ungefar samrna 
tidpunkt. Utifmn vad tidigare anfön$ hör 
därrör tillverkningen ägt rum tidigast år 
1788 (5 kopek präglad i Avesta). Punsen 
fanns uppenbarligen kvar år 180-1 när '/z
skillingen med s:m1ma ånal präglades. 
Pollenemas ti llverknine kan därfOr iiven 
ha sken efter nämnda år. 

Försi år 1769 fick den kände bergsve
tenskapsmannen Sven Rinman i uppdrag 
an konstruera det första valsverket fOr 
kopparplåt i Avesta. Efter många miss
lvekade fOrsök med valsar och valsnin!! 
siad ämligen valsverket klan hösten ir 
1780. Den dominerande anikcln vid vals· 
verket var skeppsbleck. Dock var.tde hög· 
konjunkturen endast till 1783. Därefter 
klagas på arbetsbrist och valsverket var 
i praktiken obehövligt. Efter den stora 
eldsv3dan är 1803 uppRinles ånyo ell 
nyn valsverk16• Det ;ir högst troligt an dc 
aktuella polleuema. nr 6. 15 och 21 ovan. 
ti ll verkades för och användes vid det 
nyuppförda verket. Vilket dlimted ocks~ 
bör gälla dc andra pollencma ur Gmpp Il. 
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Mym med 1/~ ski ll diameter och vikt 
existerade veterligen ej tid igare :in 3r 
1802. jämför nr 21-23 ovan. 

Om någon uppg ift överhuvud tage t 
existerar. beträffande Jess:t polleners 
upplagor. har det inte lyckab all ~terfin· 
na dessa i Avesta bruks k<L~savcrifikatio
ner. Sticmstedt 1872 nämner inte heller 
nä got om pollenemas upplagor. 

GRUPP JU 

Genadit : Urstansatie med 1 h skilliugs 
diameter. med t'ariemnde l'ikt. 
7illt·erkade omkring år 1823. 

Nr Beskrivning Typ Rcfcrcrh 

Med bobtm·ell "K", (typ i\ J 

2~ K A 
25 K l rcfnad rand A 
21\ kunglig krona 17• 18 

/ K r\ 
27 kunglig krona 17 

l K l re filad rand r\ 

Med boksumm "8". (typ Bi 

28 re filad rand l B R 
29 kunglig krona18 113 B 
30 refnad rand l B. kop-

panccken B 

Sti 5~ 
Sti 55 

Sti 52 

Sti 53 

Sti 56 
Sti 57 

Sti 51 

Med .n·eakmnor och l eller 
l'iirdebctecknill)i (typ C) 

3 1 ,veakronor 
(plac 2 + l ) c Sti 60 

32 sveakronor (felaktigt Sti 60. 
plac l + 2) c variant 

33 18/ sveakronor c Sti 59 
34 sveakronor nmt 

koppancckcn l 18 c NM IV:2 
35 kunglig krona17 

l 12T c Sti 27 
36 kunglig kron:t 17 

/wt'akronor mnt 12T c Sti 25 

17 Kunglig krona variant a. ,.: nedan un
der "Punsar etc". 

1~ Kunglig krona variant b. ,c nedan un
der "Punsar CH:". 

Öt·ri,~a. (typ D ) 

37 V D 
38 Pilspct~ D 
39 c t9 o 
-10 C. 18. C (~pcgi.!lv:int) D 

Sti 38 
Sti ~l 
Sti 39 
Sti -10 

t Q Förekommer i)verprilglaJ p;\ pa.,s:tgc· 
pollcu. Sti nr 50. i S Svenssons ~am 
ling !SS 12875). 

Am'iindning 
Enligt Stiernsted t 1872 lmlc pollcucma 
följande anviindning: 

Typ A oclr 8 :uwiindcs som passagcpol
l..:ucr vid illvhrons (= Dal:ilvcns) övcrfan. 
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G 

a 
m 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

l 
l 

l 
4 5 

Ämnen med 1 skillings diameter 

l l l l l -
l l l l 

l l 
. 

l . l . . 

l l l 
l l 

6 7 8 9 lO Il 

Nr enligt förteckning ovan - TypA - Typ B 

Diawam 2. Poll.:lliimnen lllt!ll l skillings diameter ur tenar av.1·edda fl i r 1/J- rt!.\'fl 
1/-1 ,\killingar. 

Ämnen av 1/2· resp 114 skill diameter 

G 8 

a 
m 4 

1 l 1 l l l l l l l l r n 
l l l l l l l l ! 

l l l 1,_ 
l 

l r 
--

l 

. 
l l l l 

. 

12 

10 

6 

2 

o 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Nr enligt förteckning ovan - Typ C - TypO 

DiaJimiii .1. Po/lc•fliimll<!ll mt•d 1
/1 - ocll 1/-1 skillings diameter ur ten lll'.vedda fiir 1/1 -re,,.,, 1/-1 ,,killi11gar. 

Stiemstcdt anger inte vad K rc~pck t ivc B 
betyder. lian anför dock alt Sti nr 5 1-53 
användes av dc som forslade kuppar fr~n 
Falun medan nr 5-l och 55 hrukadcs av 
kol körare. Nr 56 och 57 .~a ll. enligt Sti
emstcdl. under vi" tid ha anvöm, av dem 
,orn hade kör.lor till AveMa kvarn. En 
spekulation ar au bok,ta1cn K bctvder 
~ronans le1cran' medan B innebär ~fl!'· 
tageL\. Do! nvrig:1 m;;tamplingam:• \kulle 
kunna vara utförda vid -enare tillf:illcn. i 
syfte alt rornya tid;;hcgr:in<.ade till<.t!Jnd. 
av säkcrhets~k!il eller utökad cihighct/ 
användning. ~ 

Typ C anvUndc• >0111 kolkvcran~pol
lelter. Enligt Sticm~tcdt giillde riven Sti 
nr 59 och 60 vid bruksponcn~ genom fan. 
Vad koppanecknct p!J policH nr 34 har 
ror betydelse har i me g!Jlt alt utröna. 
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'(\'f! /) . PolicH nr 37 avsåg vedlevcrans. 
nr :lX g1i lldc för transport av kratskopp:1r 
medan nr 39-40 brukades vid kalklcve
ran~cr. 

1illrerkningsteknik 
i\mnena till pollenerna ur grupp III är till 
vcrl.adc p~ samm:l säu som de tidigare 
hc~l.m•na. Det f:lktum au många av dc 
l.valitehrn1i. \ igt b1iure pollenerna har r!J
I.:uncr och bcvarnd yta av svan/ röd kop
paroxid vi\ar an dc inte har behandla!\ 
i 'kununna. En annan detalj an l:igga 
m1trke till 1ir all s:\ gou som alla är kant· 
exemplar. Della iir en kar:lktäristisk till
verkningsdefekt framför al h på Karl X IV 
J<>han' ~opparskiljcmym frln 1820-talet. 

\likt oclt diameter 
Samtliga pollcller ur gmpp III har 3 1 mm 
diameter. Dc ilr fönnod l igen ut~l:lnS;ldC i 
verk tyget :IV~CII mr 1/z-~killingar. Den 
något ,wrre diametern. j:imfOn med 1/z 
~l.illingama. beror sannolikt pi au pollct
tema i mc har n~got randsl.ydd. 

Viktema varierar ~tarkt. jamfår tlia
~mm -1 . Om man antar :111 tillverkningen 
'l.cdtlc !lr 1823. ~ nedan. fann~ fånnod
Iigen inga fullgoda myntlenar au tillg!l 
chcl"\0111 myntningen l!lg nere dcna :\r. 
Tidigare makulerade tenar. amingen fOr 
tunna eller fllr lJOCka. kan d11 ha anvHms. 
!Zn :uuwn hyp<Hc.<; 1ir all man kan~kc Hnd!l 
anviint fullgtxla tenar men ;w tlcra olika 
tjuck lckar, dv~ av:.cdda rör flera olika 
mynt. -
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27 29 JO 33 

36 37 38 40 

5. Palleuer ur grupp III . Srumulikt tilllwkade 1111der Karl X/\f Johan~ regering tlr 1823. 25. Samtligamed .11 mm(= 1/z skillin~:s) 

diameter. l'arierande vikter. Nr 27 och 29 har kunglig krmw mriam a re.~p b. Nr J7 från S1·en SnmJ.W/1.\ .\liftcbe. Öl'riga KMK. 

Punsar etc 
För det förlita måste man konstatera att 
al la pollettem;1 bör vara tillverkade vid 
ungefår samma tidpunkt. l~t vara att 
t.cx. polletterna av typ A och B kan vara 
kompletterade med kunglig krona etc 
efler pollenemas ursprungliga utgivning. 
Samtliga K. B. sveakronor etc är puns
identiska. 

Till den kungliga krmum har man dock 
anvtlnt två olika. Den ena. \'llri(lll/ a. är 
mycket lik de som förekommer p~ Gustav 
l V Adolf~ 1/2-skill ingar och ii r antag ligen 
graverad av Karl Erik Nonnan. Någon 
punsidentisk krona har dock ej hittats 
men punsen till denna kronan på polJet
tema har troligen sitt ursprung tidigt 
under 11!00- talet. Den andra kungliga 
kronan. variant b. har föm1odligcn an
vänts p~ antingen Karl Xlll:s 1/~ -~ki lling 
eller p[l n:lgon av Karl XIV Johans 1/! 
ski llingar. Gravören är sakertigen Karl 
Gustav Nonnan. vilken var verksam i 
Avcs1:1 mellan åren J 808 och J 823. 

Sn'aÅronoma är därcmo1 ~b~olul pun'· 
identiska med dc som förekommer pil 
Karl XIV Johans l ,killingar fr[ln ;\ren 
182 1-22. jämför Hamrin nr l 02 och not 
-t De~a tir fOr övrigt ocksil röreträdda pli 
pollenerna ur grupp IV typ /\. se nedan. 
Karl Xlll:s 1/~ skilling har förvillande 
lika svcakronor. Gravören för dc~'a kron
typer !ir sannolikt Karl Guslav Nom1an. 

Den "refflade randm" p~ nr 25. 27. 28 
och 30 är i grovlek och vinkelmycket lik 
rmuL•/..ycldet p[l spelpenningen "Dris1igt 
och Slugt". Holstnr 167. och ( 1/z 5killing) 
D:9 JULI 179-t. S~l 52 b Gu,tav IV 
Adolf. präglad på nyn !imn.:. Polleuemas 
"rcffiade r.u1d" och ~pelpenningcn\ samt 
myntet" mndskydd :ir orienterat uppåttill 
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vänster. Pd alla övriga koppannynt med 
snedrcfnad rand är riktningen den mot
saua. Möjligen har man alltsfl ;mviint sig 
av lcuringsvcrktygel på icke avseu vis vid 
tillverkningen av dessa pollcucr. 

Pilspersen p~ pollell nr 37 !ir givetvis 
mycket w år au hina punsidenti~k p~ kop
pannynt. Man kan dock Uigga märke till 
au pilen har ~tarkl UISv:ingda hullingar. 
Vid jiirnmrclscr med koppam1yn1 fr~n 
Adolf rrcdriks regering och fr:1ma1 visar 
det sig all samtliga pi lar i dalav<lptlCt har 
betydligt mindre utsvängda hullingar. 
Pilen ger c ll ··~petsigare" in tryck. f"r~n 
1822 år.; utgåvor av 1- och 1/2-ski llingar 
förekommer pilar med de u1sviingda hul
lincama. Dessa är i stil och Morlek 
mycket lika pollellemas. 

Bohtm·en C. p:l kalkpollencma nr 39 
och 40. har ulMvinklade av~lutnim:ar och 
h!ir\tammar förmodligen från monogram
punsen tillnagon av Karl XIV Johans '/~
skillingar. Karl XIII:s '/z-skilling övcr
ensstiimmcr i storlek men iir annorlunda 
i stilen. Dena "C" har inåtvinkladi.! av
slutningar. 

DaterinJI l kommemarcr 
Stiemstcdt 1872 anger följande date
ringar: 

nNr24 -25 
Nr26-27 
Nr 35 
"'r 36 
Nr 37 
Nr38 
Nr39 

8 1/z mark koppar 
7 mark 

12 mark 
31 mark 
6 mark 
3 mark 
7 1/~ mark 

Typ A Anvtinde~ mellan åren 18 19 och 
1856. 

l Yp B Ti llverkades omkring 1\r 1795. 
1ypC Nr 31-33 gtil lde till år 11!21 mc

dan nr 34 - 36 "slogos och började 
begagnas 1836". 

Typ D Användes mellan omkring ;\r 1780 
och 1837. Nr 38 brukades dock 
bara till år 1820. 

På grund av ovnn anrörda fakta och in
dicier bör samtl iga polleller ur gmpp III 
vara tillverkade ungcf.'ir 1823 -25. Nor
berg skriver bl. :1.: ''Den 6 j uni 1\r J 1!23 
be,•iljade Kungl Maj:t smidesanltigg· 
ningcn. och med stöd av den kungl. för
ordningen av den 15 juni 1803 om ~~~ng
jämssmidct och jlimmanufaklurema i ri
ket meddelade bcf!!skollegiet den 6 juni 
1823 Bcrg,lagct öppet privilegium all 
vid Avesta tvenne st[\ngjärnshamrar och 
trenne h!irdar driva 1.350 skeppund~ 
smide ... " Jtimvcrk.:t 5kullc var:. f:irclig· 
byggt fördr 1825. 

Stiemstcdl anger. utan an uppge källor. 
den anv!inda mängden koppar som ~~

gick vid tillverkningen av vissa pollener. 
Mcdclvikh:n av pollenerna ur gmpp III 
kan beriikna' till 10.20 gram. Bon-.c11 
fr[ln e\'Cntucllt ,pill. järnfår ovan. blir 
upplagorna hög~t som visas i rutan nedan. 

2.1!9 kg 
2.38 kg 
4.08 kg 

10.5-l kg 
2.0-tk!! 
1.02k~ 
2.46 kg 

upplaga ca 280 st t il b 
ca 230 st till~ 
ca -tOO 
ca 1.030 
ca 200 
ca 100 
ca 240 
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Ämnen av 1/2 skillings diameter 

16 

14 l 
12 

G 10 

a 8 

m 6 

4 l 
2 

o ' 
24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 36 3738 39 40 

Nr enligt förteckning ovan -Typ A- D 

Diagram 4. Polleuiimnenmed 1/ 2 .<killing., diameter ur tt•nar med wtriercmde tjocklek. 

GRUPP IV 
Generellt : Ämnen avsedda fiir regu/jiiro 

koppanki/jemynt. 
Ej behandlade i skurtzmna. 
1illl'erkade omkring clr 1825 
respekrin! 183 l . 

Nr Beskrivn ing Typ Referens 

Änmen a1·sedda för 1/12 skilling 1825 
(typ A). 

41 tvll små öppna kronor A Sti (29.not) 
42 liten öppen krona l l T A S ti 2R 
43 I T. över o under 

liten öppen krona A Sti 26 
44 I l 4 mellan två sm;\ 

öppna kronor A St i 29 

Ämnen ai'Sedda för 1/6 skilling /830 -3 1 
(typ 8) . 

45 koppaTieeken B St i 62 
46 koppartecken omg. 

av sveakronorna B Sti 6 1 

Användning 
Pollenerna ur grupp IV anv!indes som 
kolpollener. Nr 45 och 46 gällde dess
utom för passage av bruksporten. 

Tillverlwingsteknik 
Ämnena till polleuema ur grupp l V iir till
verkade på samma säll som dc tidigare 
beskrivna. Det fak tum an många av dc 
kvalitetsmässigt bättre pollcllcma har 
råkanter visar ;lll de inte har behandlats 
i skununna. En annan detalj :lll liigga 
märke till är all så gol! som alla är kant
exemplar. Dena är en karaktäristisk till
verkn ingsdefel-1 framför allt p~ Knrl XIV 
Johans kopparskiljemynt fdn 1820-t;~let. 

Vikt och diameter 
Samtliga ~IIener ur grupp IV har 20 mm 
diameter. Amncna tir fonnedligen ur
sprungligen avsedda mynnillvcrkning. 
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Ty(J A, nr 42 - 4.J Typ B. nr 46 

o. Po/t.mer ur grupp IV. typer A och 8 . Ti/!l·erkcule omkring år 1823 -25 resp efter 
UH2. Dc• l/r instilmplade ptl orclinarie myntclmnen m·seddaför /112 skilling 1825 samt 

1/6 skilling 18.10-31. KMK. 

t\ III al i\1/('c/cfvikt "Mynt~·ikr'· -----
Typ i\ 6 ~~ 2.6 1 gr 2,40 gr 

Typ B 4 :1 .1 9 2,80 

P:\ grund av Hill för f~ undersökta exem
plar kan medelvik ten, odl dii rmcd pollct
temas överv ikt jiimfön med motsvaran
dc my nts . hli nngot missvisande. 

Punsar etc 
Kronpunsen ti ll pollenerna av typ A iir 
anviind p;\ Karl XIV Jolwns l sk il lingar 
1!!21 <!2. jiimför HHmrinnr 102 och not 
4. Dc,,.a iir fi:ir övrigt ock:,;\ förctr~dda 
p;\ pollcncma ur grupp III typ C. Gra
vörens namn iir Karl Gustav Nonnan. 

Kronpun:,cn ti ll pollenerna av typ B 
anv:indcs vid tillverkningen av stmnpama 
för Karl XIV Johan' 1/12 och 1/6 skil
lingar 1825 respektive 1830- 3 1. Efter 
Karl Gustav Nonnan, död. ;\r 1823. an 
ställde, inte nåeon ny l!r:wlir. Sannolikt 
iir denna puns lillverkad av 'tockholms
gmvören Maurit1. Frumcric. 

Ö1-ervikt Ten och diameterför 

8,8% 1/ 12 skill 

1:1.9 1/6 skill 

Datering l kommentarer 
Typ A började. enl igt Stiemstedt. an an
viindas år I 820 (nr 4 1-43) respektive 
1836. En viss justering av tillkomståren 
bör kanske göras. Pollellerna typ A ti r 
H.innodligen tillverkade år 1823-25 sam
tidigt med pollcllema ur gmpp lll. 

Typ B har om man får tro Stiernstedt 
1872 "allt från 1777 och till närvarande 
tid begagnats". Della antagande(?) måste 
emellcnid starkt ifrägasällas. Pollenerna 
:ir intill rdrvissning tillverkade tidiga~! år 
1825 men troligen fOrst efter 1832, då 
myn tningen i Avesta upphörde. Efter 
dclla år fanns naturligtvis ingen naturlig 
anviindning för myntpunsar varför dessa 
små mä; tarprov. något vårdslöst. kunde 
användas ~om "stampar'' vid pollellill 
vcrkningcn! -
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Noter 
1 l samband med omorganisalion flyl

lade koppannynlningen l iii S10ckholm 
1833, mvnlverke l i Avesia lades ned 
och S1ora Kopparbergs Bergslag bc:
friades från myn1n ingsskyldighe1cn 
(Norberg. s 199). Ar 183 1 Ur den sbta 
daleringen pli rnynl präglade i Avcsla. 
Då präglades l/6 sk ill ing~!r av dryg1 
232 skeppund koppar. A ven 1832 
präglades i Ave~la ell mindre an1a l 
1/6 skillingar dalemde 183 1 av ca 20 
skeppund koppar (Linder Welin 1965. 
s 50). 

2 Ahrenberg 1 Ekman. s 20-21. Norocrg 
s 234. 

3 Norbem s 3 16 - 317. Linder Welin 
1965 s-59. Jansson s 249 (slig) och 
27 1 (lunna). 

~ Norberg s 323. 
5 Linder Welin 1965 s 54. 
6 Wallcn s 193 ff. 
7 Swab s 57 ff. 
8 Swab s 76. 
~ Sw:tb s 79 IT. 

10 S1icrns1cd1 1864 s 429 ff. En sv;\r v;,d
eld förslörde en s1or del ;w Avesia 
mylllverk den 15 scplcmbcr l t\03. 

11 Norberg s 268. och nol 329. Per Sicen
marek ( 1774 - l M6) var rn ynlskrivarc 
vid Avesia mynlvcrk 1803- 06. 

12 Norberg s 235. 
13 Linder Wel in 1937 s Il), 1965 s 90 fl'. 
1~ Linder Welin 1937 s lli. 
15 Craig s 409. 
16 Norberg s 206. b p 7. Valsning. 
17 Se roneckning grupp III under •Yr C. 
•s D:o 
19 Se föneckning grupp III under 1yp D 
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museum. Gö1eborg 1965. 
Norberg P. Avl•sta under kopparbrukets 
tid. del l och 2. Slockhohn 1956. 
(IU iamb G). Förteckning över Gustaf 
Rtilambs pollettsamling . vilken inköples 
av Riksens sliinders bank år 1756. Ori
ginal i ATA. 
S:ahlin C. [lt:.vkrifirin~ och förtt<ckning ä/
\'('r Stora Kopparbergs Bergslags aktie
holags myntkabinett. Falun 1895. 
Sk~nnan K. Polletter. GNF:s småskrifler 
nr -1. december 1972. 
Sticms1cd1 A W. Om kopparmynmingen i 
S1·erige och dess wliindska besittningar. 
S1ockholrn ll\64. 

Mynten som fängslade Rikard Lejonhjärta 
- och skatten som blev hans död 

Rikard l av England ( 11 57 - l 199). 
även kallad Lcjonhjlirta. de llog i 
tredje korstäget och utfö rde tHir en 
mängd tappra bedrifter. Della kom 
honom all framstå som idealet för 
mänga riddare. 

Rikard I lämnade det Heliga lan
det sent pil hösten 11 92. l-lans flotia 
drabbades av en stonn. Kungens ege1 
skepp, Franclte-Ne.f. kom bort frän 
de övriga fartygen. Skeppel klarade 
stom1en. men var skadat. Helst hade 
de fonsall mot Gibraharsundet. m~: n 
vindama och skadorna pi\ skeppet 
gjorde detta omöjligt. På grund av 
fie ndskap med många inom den fran 
ska ade ln vågade inte Rikard l 1a sig 
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landviigen genom Frankrike. Efter 
mänga äventyr på havet lyckades 
Rikard nä kusten någonstans mellan 
Venedig och Aquileja. Han befann 
sig diirmed på elen tyske kejsarens 
mark. l England visste ingen något 
om kungens öde. Det skulle dröja tre 
mänader innan man i januari 1193 
lkk rapporter om att Rikard klarat 
sig. 

Den snabbaste viif!en hem för 
Rikard l och hans fölJeslagare hade 
va ri l au Hl sig till Verona och diire ftcr 
över Brermerpasset mot Tyrolen och 
vidare till tloden Rhen. Men den 
tyske kejsaren Henrik IV och Rikard 
l var fie nder. En säkrare väg. trodde 

Stiemsledl A W. Beskrifnin,~ iij1-er .n·en 
ska kopparmy/Il och polletter. del l och Il. 
Stockholm 187 1 och 1872. 
Sticmslcdl i\ W. 1illiigg till be.vkriji1ing 
öfver S1:enska Polletter. Numism:uiska 
meddelanden (NM) IV. SIOckholm 1877. 
Strokirk W 1l1. Fortsältning af lilliiggel 
till f riherre Aug. \Vil/1. Stianstedt.\ tlr 
1872 wgifiw besl.rifiling öfl-er Sl'e/1.\ka 
Polletter. NM X l l. S10ckholm l X90. 
Swab A. Alllon \'OII S11·aiJ.v beriiuef.,·e 0111 
A1·esta kmnohruk 1723. Jcmkon10rc1s 
bereshisloriska skriftserie nr 19. Slock
holin 1983. 
\Vallen L. Nilr kiipmiln i Smtllu11d ~:m· 111 

egna sedlar. Pub l. i K ronoocrgsbokcn 
1987. från rnynlkabincllcl i Viixjö. Växjö 
1987. 
Auklions- och lagerkalaloger fr;'n sven
ska mynthandlarc. 

Offentliga samlingar eller 
motsvarande 
Avesia myn1museum. 
Kungliga mylllkabincllcl. Stockhohn. 
Riksbankens samling, S10ckholm (sak
nar instiimpladc avcstapollcucr). 
Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun. 
S Svenssons pollcllsamling, SIOckholm. 
Wexiö gymnasii mynlkahincll. 

Avesia mynunuscums och Slura Koppar
bergs Bergslags AB:s ptJIIcllcr cnd nsl ge
nomgångna vad avser f'örckoms1. 

Till sis t vill jag rikta ett s to r! tack 
till bland annat R Kjellgren och I 
Wiselm, KMK. samt A Norbe rg, 
Nordstjcman AO. och B Rådström, 
Sl\IF. m. n. Utan deras vänliga hjUlp
samhet hade denna artike l ej kom
mit till s tånd. D 

Rikard 1.-e}ollh}iirta som lum frtllll.\tl/11-
di•s i e11 luuulskrift frtTn 1300-wlet. 

Repm.Ji•w: Jan El't' Ols.\1111. 
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Rikard, var den som gick mot Böh
men. Först måste han emellertid ta 
sig genom de områden som styrdes 
av Leopold av Österrike. För att 
undvika denne måste Rikard resa 
förklädd som köpman. Tillsammans 
med sin uppvaktning, som skulle 
vara utkHidda som pilgrimer på hem
väg från Jerusalem, började kungen 
resan genom fientligt land. Det dröj
de dock inte länge förr~in misstan· 
kar väcktes hos lokalbefolkningen 
mot resenärerna. Köpmannen och 
pilgrimerna strödde nämligen pengar 
omkring sig. Främst var det guld
mynt som de betalade med. Nu var 
det så att guldmynt knappast alls cir
kulerade i Europa under den här 
tiden. Rikard och hans följeslaga
re hade islamiska gulddinarer eller 
korsfararrnynt som liknade dessa -
bysantinska solidi är väl också tänk
bara. Alla som mölle handelsman
nen och pilgrimerna begrep all nä
got var fel. 

En decembernall 11 93 föll Rikard 
i Leopolels händer. Den engelske 
kungen befann sig då utanför Wien. 
Han salt och grillade köll över en 
öppen eld när Österrikarna omringa
de nattlägret Rikard låtsades vara 
en vanlig tjänare men den dyrbara 
ringen på fingret avslöjade honom. 
Rikard l fördes till klippborgen 
Diirnstein. För pengar och län läm
nade Leopold snart Rikard i hän
derna på kejsar Henrik IV. Denne 
höll Rikard över en år i fångenskap, 
först i Mainz. sedan i Wonns och till 
sist på slonet Trifels i Pfalz.. 

Den 4 februari 1194 återvann 
Rikard I friheten mot e n lösen
summa av 150.000 mark och land
områden. Den stora summan mot· 
svarade nästan 34 ton silver! Det 
var två eller rre gånger mer än den 
skalleinkomst so~1 Rikard kunde få 
i England på en år. Den tyske kejsa
ren Henrik IV kunde med sin del av 
lösensumman förverkliga sin önskan 
an erövra Sicilien. Leopold av Ö -
terrike hade mindre tur. På gnmd av 
an han hade tillfångatagit en kors
tågsriddare blev han bannlvst av 
pfven och tvingades återbet~l a sin 
del av löscnsumman. Han vägrade 
dock. Men straffet kom den i6 de
cember l 194 då han drabbades av en 
ridolycka. På årets sista dag avled 
han i sviterna av denna. Engelsmän
nen ansåg. an rättvisa hade skipats. 

När Rikard I 1194 återviinde till 
England var det viktigt an snabbt 
återta siyret och an göra sig av med 
dc adelsmän som inte varit trogna 
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Rikard Lejonhjiirta sau fiingslad i s/ortet DiirnJtein. Nedanfor s/o/Il.' l flyter Donau. 
Kopparstickfrtln / 800-raler. Repmfoto: Jan E•·e Ols.wm. 

kungen. När detta var gjort kände 
han dock inte au han behövde stan
na kvar i si ll kungarike. Redan på 
v;\ren 1194 var det dags an fara till 
hertigdömet Normandie för att åtcr
erövnt de förlorade normandiska 
områdena. Han deltog i fl era slag 
samt ägnade s ig åt politiska intriger. 

En romersk guldskatt 
Slutet på Rikard Lejonhjärtas livs
saga kom oväntat. En enkel bonde i 
Limousin. niira den lilla staden Chå
lus. h inade en fantast i sk skall när 
han vårplöjde sin åker 1199. Han 
hade nämligen påträffat en mindre 
skulpturgrupp. föreställande en rom
ersk kejsare med sin gemål. söner 
och doner-allt av guld! Figuren1:1 
var placer.tde rum en gyllene bord. 
på vi lket låg romerska guldmynt. 
Herren av Chalus hene Achard. Han 
hävdade ornedelbart att skatten till
hörde honom. Han var emel lerrid 
~.asall till greve Airnar av Limoges. 
Aven han hävdade rrinen till skat· 
ten. 

Ryktet om den m;irkliga skatll:n 
nådde snart också Rikards ö ron. 
Greve Aimar var niimligen Rikards 
vasall. Rikard krävde nu att få skat
ten - e tt krav som var rättsligt kor
rekt. Men eftersom skatten var myc
ket värdefull beslutade sig Achard av 
ChiHus för an behålla den. Dlirför var 
Rika rd tvingad att ta sig till ChaJus 

tillsammans med ryllare och fotsol
dater. 

Man började nu all belägra staden 
och den lilla flistning som Achard 
hade. Under beltigringen var Rikard 
mycket våghalsig och red mycket 
nära dc belägrade. Den 28 mars 
l 199 blev han triiffad av en ann
borstpiL Skyttens namn var Bertrand 
Gourdon. Pilen triiffade kungen vid 
ena skuldran. Rikard fortsatte emel
lertid bchigringen under ytterligare 
tio dagar - 1ncn han vägmdc att upp
söka Hikarc. Niir man till slut lvcka
dcs få ut pilspetsen hade han "råka t 
ut för kallbrund och blodförgiftning. 

Rikard l av led på kvällen den 6 
april 1199. Han begravdes i klos
terkyrkan Fontevrault. Rikard hade 
dock lyckats med att erövra staden 
Chålus och däm1ed skatten. Men 
skatten innebar också kungens död. 

/au \Vise/m 

Litteratur 
Gillingham. J .. "111<: Life mul Ttm.:.• of 
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I ett hus i medeltidens Söderköping 
Av Monica Golabiewski Lannby 

Under medelliden var Södcrkö
ping en glest bebyggd hamn
stad och marknadsplms. Dess 

storhetstid inföll mellan 1200-talcts 
slut och 1400- talel~ början. Stadcn 
blev visserligen aldrig cu adminis
trativt centmm, men m&nga viktiga 
politiska och kyrkliga möten förla
des där. Enligt skriftliga källor Hg
des platsen vid 1200-talets miu av 
drottning Katarina. som var änka ef
ter kung Erik Eriksson läspe och 
halte ( 1222 -29. 1234-50). 

I Söderköping byggdes under 
1200-talets andra hälft tre kyrkor: 
landsförsamlingskyrkan S:t Droucn 
(Drothem). belägen p:1 stadens höj
der. stadsförsamlingens kyrkor S:t 
Lars (Lauremius). belägenlite Hingre 
ner, och S:t !lian. vars plats manlinnu 
inte funnit. (J de båda förstnämnda 
kyrkorna har eu llertal mynt hillats. 
som sorgligt nog stals från Söder
köpings museum år 1996 och ännu 
ej har återfunnits.) J S:t Lars kyrka 
krönte Magnus Jadul:1s sin drollning 
Helvig år 128 1. 

Eli mynthus. moneta. har funnits 
på platsen enligt Magnus ladu1:1s tes
tamente av :1r 1285. Man har ocks<\ 
i Vintervadsgatan vid arkeologiska 
undersökningar hittat blyrester efter 
prägling av str:11ringsbraktcatcr med 
bokstaven S från 1300-talets mill. 
Det fin ns emellertid inga uppgift er 
om var detta myntverk egen t l igen 
låg. 

Staden brann år 1380. 

Ett knuttimra t hus 
T stadens norm utkant stod före bnm
den ell knutlimrat trähus. som för oss 
historiker och numismatiker lir av 
särskilt intresse. Det 1<\g i det kvarter 
som idag heter Norrtull nr 8. Huset 
var ca l O x 5 meter stort och bestod 
troligen av tv:1 våningar. Dess 1:1ng
sida var vänd mot sÖder. P5 mark
plan fanns två rum. varav det som 
låg mot öster var något större än det 
västra. Det större mmmet hade cu 
golv av lera. det mindre ell av plan
kor. Detta hus var nerbrunnet till 
grunden. kanske skedde det samt i
digt med den stora stadsbrandcn. 
K var fanns sten. trärester och port
nycklarna. (Fig. 1.) 

l samb<Uld med den arkeologis
ka undersökning som företogs ~ren 
1977-1978 påträffades en hel del 
föremål. Flera av dessa b;ir en kyrk-
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Fig. l. Samma/ISiiillllillg m· 
bebyggelse/ättiiiinRarna som framkom 1·id u11dersökningen. Skala l :200. 

Ur Broberg 1996 s 19. 

lig priigcl. J brandlagret efter det 
större rummet hitlades dessutom ett 
stort antal si lvermynt. De Oesta är 
sammansmälta till en ca eu kg tung 
klump. Resten av mynten Jäg spridda 
över en yta om ca 7 x 5 meter. Troli
gen har skallen förvarats inti ll vtig
gcn p~ övre v~ningcn, som rasat 
under branden, därav spridningen. 
Mynten bör har vari t förvarade i en 
p<,sc. ask eller dylikt av sådant mate
rial som brunnit upp och ej Jämnat 
spllr efter sig. Summan mynt är så 
stor att man kan riikna med att ägaren 
med all slikcrhct tillhört samhällets 
högre skikt. Det kan röra sig om s:1 
m~nga mynt som 5.000 penningar. 
(Fig. 2.) 

Aven andra förem:11 tillvaratogs i 
husrcstema. Dlir fanns hyskor. hakar 
och knappar av förgyllt silver, tyg
plomber av bly frän importerade klä
desbal ar. Vidare en ram av förgyllt 
silver. en skål (oblatfat) av mässing 
eller förgyllt silver. Man hiuadc 
också kcrumik. en pilgrimsmussla, 
knivar. en sax. skärvor efter hä1mre 
och skalar i glas samt en skrin med 
nyckel. En lingerring av guld med 
infauad salir hittades i närheten av 
myntskanen (lig. 3). 

Mynten 
Nuvarande chefen för Sigtuna mu
seer. Sten Tesch. utförde den arkeo
logiska undersökningen. Mynten be-

stämdes av undertecknad 1984. Efter 
att nu åter ha gått igenom dem har 
jag reviderat bestämningslistan nå
got. Alla mynt är konserverade. men 
den stora hopsmälta myntklumpen 
har ej gått att ta isär. Samtliga mynt 
är genomkorroderade och mycket 
sköra. De bäst bevarade mynten har 
fotograferats separat (fig. 4). 

Endast 102 mynt har kunnat be
stämmas med säkerhet. Dc äldsta 
mynten utgörs av Magnus Erikssons 
penningar med en lejon och en 
krona, LL XXVI:I -4, frän tiden ca 
1319-1340. Dc har räknats till :1uio 
exemplar, varav de flesta är av de de
genererade typema LL XXVJ :3 -4. 
Eu mynt med krona och bokstaven 
O. LL XXVI:7. tinns också med. Sju 

Fig. 3. Guldring med safir i .<k. kist
infmming . F01o ur Broberg 1996 s 13. 
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exemplar är strlllring~brakteater. var
av på två kan ses bokMaven S och på 
fem en krona. Elva mynt iir pen
ningar med krönt hu~ud (Malmer Kr 
H Alle l ex. Krl-l Allh 3 ex) e ller 
bokstav (KrA Ä l ex. KrS Ä 6 ex). 
alla priiglade under Albrekt av Meck
lenburg före ca 1380. Eli ~annolikt 
borgarkrigsmynt finn ~ med. möjli
gen pr'.igl;ll för Erik Menved 1286-
13 19.( Fig. -t.) 

Som slutmynt kan ~c~ en örtug. 
priiglad för Albrekt av Mecklenburg. 
LL IC:9a. På åtsidan ser vi hiir tre
kronorsskölden lagd på c ll stort kors 
och omskriften ALHERTVS REX. 
På frånsidan ses ell krönt S samt cll 
mindre P (S.uthercoaie'!) o~.:h om
skriften MONETA SWECIE. 1:tck 
vare branden kan denna typ dateras 
till före år 1380. Yuerligare ell ex
emplar finns med i fyndet men det 
Ur mera ~tg~nget av elden. 

Alla övriga mynt iir mycket korro
denide och fragmentariska. Men man 
kan konstatera all ovanniimnda mynt 
förmodligen iir representativa för 
hela fyndet. Alla mynt iir 1300-tal. 
Inget Jn)1lt har kunnat datcm' !.enare 
iin 1380. till Albrekt av Mecklen
burg!. regering ( 136-t- 1389). Jluvud
delen iir tv~sidiga penningar. trol igen 
från Magnus Erikssons tidiga rege
ringstid. Få såväl strålrings- som 
sliitringsbrakteater, men dc linn>. 
Vad som slår en mest av mymlbtan 
är frånvaron av Magnus Eriks!.ons 
penningar med lejon och tre kronor. 
daterade till 1340-1354. Dc kan na
turligtvis finnas med bland dc obe
stlimbara mynten. men något borde 
ha kunnat ursk iljas. 

Med hjiilp av bl. a. mynten har 
man kunnat tiatent hcbyggelsclilm
ning:-~rna till 1300-talcts milt fram 
till 1380. Det knuttimrade hu,et med 
guldring. tygplomber och en mynt
skall har alltl>å inte stått ~ii rskilt 
länue. Hela detta område vid Nornull 
8 v~1r gan~ka nybyggt n:ir branden 
bröt ut. 

Vad ringen betrii!Tar hrukadc bis
kopar ibla~1d bära ringar med en blå 
safir. Safiren symboli:.erar nUmligen 
himlens blå får!! och dc himmels
ka dygderna sa;,ning och 1-y'>l.het. 
Denna ~ten <111~:\gs allt~:\ >l-ydda mot 
köuet~ lusta. Kyrkligt-admini,trativt 
hörde staden till Linköpings stift. 
Biskop i Linköping vid denna tid var 
den senare helgonförklarade Nico
laus Hem1anni. 

Stcn Tc~ch menar att med tanke 
på fyndmaterialet i byggnaden kan 
den ha varit i kyrkan~ iigo. Men huset 
kan också ha tillhört en rik köpman. 
en kliidcshandlare. 
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Fig . .J. Tt1l1· m· dt•l>iilt bemmdt• m.llltt•n . 
Foto Jan En! 01Hmt f')97. 
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Hans Järta-medaljen 
Av Lars O. Lagerqvist 

Hans Jiirta är välbek:u1t för dc 
nesta. hoppas man !ltmins
tonc. Men i alla fall n!lgra 

enkla erinringar om hans liv ( l l 
februari 1774 - 6 april 1847) och 
hans m!lnga insatser. Han var född 
på Niis i 1-lusby i Dalarna av adliga 
föräldrar - ätten hade introducerats 
1627 och fadern. Dalregementets 
chef och generalmajor. var friherre 
sedan 1771. Som månl!a andra av 
den kategorin var han inte särskilt 
förmögen. Modem var född von 
Plomgren. en nyadiad släkt. 

Av de sex syskon som nådde 
vuxen !lider var Hans yngst och utan 
tvekan den mest begåvade. Tyviirr 
hade han mycke! svårt att underord
na sig auktoriteter och det blev ime 
bättre med åren. J-lan läste bia ju
ridik i Uppsala och gjorde sedan 
karriär vid iimbctsvcrkcn och depar
tementen samt Svea 1-lovriilt . Till 
skillnad fr:\n dc nesta svenska by
råkmter var han en utmärkt stiliM. 
Allt syllles upplagt för en normal 
karriär, om vi bortser fr:\n o fonn !l gan 
att ' 'suffer the fools gently''. IIiena 
hörde emcllcnid till de unga, intel
lektuella radikaler som var fiender 
till det gustavianska e1w~ildet och 
tog intryck av "juntan" i Uppsala 
med lilosofen Benjamin Höjer som 
främsta namn. Vid kröningsriksda
gen 1800 i Norrköping framtriidde 
de som en hiiftig opposi tion pil Rid
darhuset. Han och några likasinnade 
avsade sig adelskapet. vi lket bekriif
tades med ett Kungl. Brev samma !\r 
från den ursinnige Gustav IV Adolf. 
Hans. som nu antog namnet JUrta. 
förlorade ocks:\ sin statliga anstUll 
ning och arbetade nera !lr v id Stock
holms stads brandfö!'Säkri ngskontor 
och som advokat. Aven i fort siitt· 
ningen tillhörde han oppositionen. 
JHrta bedrev n!istan hela sitt liv ett 
omfauandc författarskap: sina tid
nin.gsartiklar ~krev han anonymt. 

Ar 1808 anfölls Sverige av Ryss
land. Finland erövrades och vid 11~
skiftet 1808/09 hotade:, även Sve
rige. Den hederlige men bydkra
tiske. envise och i militära fr!lgor 
fOga insatte (i varje fall mindre ii n 
han sjiilv ansåg) Gustav IV Adolf 
sågs som ett hinder för framgång. 
ja som en katastrof fOr landets fr:un
tid. och en grupp mi liiiirer och Hm
betsmiin beslöt sig för all avsiitta 
honom. För män som Järta var det 
klart. att Sverige också behövde en 
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ny författ ning. Den 13 mars 1809 
skred man till verket. kungen !'Ungs
lades och sattes p!\ Gripsholm: 
senare blev han och hans fami lj 
landsllirv isadc. En riksdag samman
kallades och kungens farbror Karl 
åtog sig att bli riksförest:\ndare. Som 
sekretcrare i konstitutionsutskouct 
var Jiirta den drivande kraften niir 
dc nya grundlagarna utarbetades. 
1809 år<; regcringsforn1 gällde f ö 
till 1974. Rik~dagen och henig Karl 
godtog Jagarna den 6 juni 1809 och 
riksf6rcst:\ndaren blev Karl Xlll. S:'l 
~måningom fi ck vi som bekant på 
grund av kungens barnlöshet en ny 
dynasti. men det är en annan historia. 

Under tv;\ år var Järta nu st:tts
sekretcrarc för handels- och linans
expeditionerna - det ka llas i dag 
finansmini ster. Men fortfarande var 
det svårt för honom att ha en över
het. lian och kronprins Karl Johan 
högaktade varandra, men samarbeta 
kunde dc inte. Ertcr en tids ledighet 
utn iimndcs Jiirta i s lutet av 1812 till 
landshövding i Kopparbergs Hin med 
re~idens i Falun. J-lär gick det biittre. 
lian hlcv popuHir och var en duglig 
liinschcf. Han skrev ocks~ med ti
den en bok om Hinet, som innehilller 
milnga vikt iga fakta. Men fortfarande 
hade han svilrt att lida kritik och kom 
ihop sig med ett par av de miiktiga 
iimhetsvcrkcn i huvudstaden. Hirta 
hade hela sitt liv ett utvecklat sinne 
för dc :.m:\ och fatt iga i samhället. 
Bia lmde han beviljat uppskov med 
skatter utan att fr!lga höga veder
hörande i Stockholm! 1822 tog han 
avsked som landshövding. Sedan 
l R l 9 var han en av de aderton i 
Svenska Akademien och blev senare 
invald i Kungl Vetenskapsakademien 
och Kungl Vitterhets Historie och 
Antikvi tets Akademien. 

Mo.:d åren blev Järta allt konserva
tivare utan att fördenskull sl.illa sig 
till dc rojalbtisku reaktionärerna. P!\ 
l>i tt 'iitt var han en opposition~man 
hela livet. Efter att ha fått arv fdn en 
bror hade han sin ekonomi tryggad 
och niirn1ast p~ eget initiativ bl e\• han 
l R37 tf riksarkivarie- utan lön. Han 
an'~!.! sig ha tillrlickliga inkorn~ter. 
niimligcn. Om hans insat:.er på denna 
befattning (som han fr:'lntriidde 184-1) 
skriver den nuvarande riksarkivarien 
Erik Norberg: 

Som rik.wrkii'Cirie gjorde Hans 
Jiirla en lwnbrl'ltlllde insm.1·. hans 
friim,,la ~iimini: l'id sidw1 m· rege-

ringsformen och landshö,·dinge11pp· 
dragel ... l nära samarbele med Bror 
Emil Hildebrand [riksantikvarie. tid
vis vikarierande riksarkivarie] ryck
Je han upp Riksarkivel efler en fik· 
fallsperiod. ,·erkade för nya lokaler, 
11/vidgm förtecknande sam/ gjorde 
swra insatser för au öppna arkiren 
för forskare. 

Jiina var också. så länge han or
kade. verksam som historiker och 
(anonym) debattör i tidningspres en. 
men numera inte på den radikalt
liberala sidan. Sista tiden skötte han 
Riksarkivet per korrespondens fr:\n 
Uppsala, där han avled 1847 efter 
att en längre tid ha varit s!ingbun
dcn. l sina två äktenskap hade han 
fyra söner. 

Efter denna minibiografi kan det vara 
dags att gå över till medaljen. 1-l li rom 
ber'.ittas något i Riksarkivets perso
naltidnings julnummer 1995. där den 
redan citerade riksarkivarien Nor
berg i sin julspalt bl a fram fOr föl
jande: 

Hans Jänas medalj är 1111 inslijlad 
och 111delad för första gången i his
torien. Vad är då del/a och l'arför? 

All visa sin uppskallniiiJ.! liver en 
god in.1·ms iir na/urligt. Det ger upp· 
1111111/ran och kanske beriilligad upp· 
miirksamhet. l biisla fall kan det 
slimulera !iii vidare anslrängnint:. 
Del finns en Oscar Molllelius-medalj 
for framsuicnde insalser i arkeolo
gin. Svenska Hiswrikcrdagama har 
börja/ dela 111 hiswrikerpris ... Del 
iir då ime egendomlig!. flll arkiv
''erksamhelen har sin belöning och 
hels! däniii i en form som har 1yngd 
och långsiktig! 1·ärde. [Scdan följer 
en redogörelse för Järtas insatser 

Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Aktiesamlaren AB 

köper ocb säljer 
~l~nt. sedlar. medaljer. ordnar 

G:un13 alnicbrC\: äldre handlingar rn.m. 

Arsenalsgatan SC, Box 7577 
103 91 Stockholm 

Tcl: OS-611 0110,6 11 5820 
Fax: 08-611 32 95 
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l. Riksarkil-ets Hans Jiirta-me.da/j 1995. A1· V Sagerlund. Brons. 
Kungl Mymkabiwmer. Forn Jan E1·e Olsson. 

och varför man valde just honom. 
Norberg fortsätter:] 

Hans .!ärtas medalj har fått en 
vacker och värdig utformning. För 
detta har Vladimir Sagerlund [Riks
arkivets heraldiske tecknare sedan 
!994j svarat. "För insatser till arki
vens gagn" står det på ena sidan 
[frånsidan] runt om ett Janus-ansik
te. På den andra sidan [åtsidan] ly-
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der det "Pro Parria e Memoria ... vil
ket alla förmodligen kan tyda efter 
de womordemligc: latinkurserna ... 
Avsikten iir att medaljen i fortsätt
ningen skall delas ut en gång årligen 
till en person som gjort stora insat
ser för arkivverksamheten. Denna 
person bör dessutom finnas utanför 
del egentliga professionella arkiv
området. 

2. Riksarkil•ets och landsarkivens vapen 
av B O Kiilde. 

Och vem fick då emottaga Hans 
.Iii r/as medalj, när denförsta gången 
delades ut? Det blev landshövding 
Ingemar Ohm i Härnösand ... [som] 
"har verkat för att Västemorrland 
blivit Sveriges arkiv/än. Där finns 
förutom Landsarkivel även SVAR 
(Svensk Arkivinformation J med ar
kiv- och ku/Utrhus i Ramsele samt ett 
an/a{ arbetsplatser, där man genom 
mikrofilm och digitalisering gör det 
möjligt att ~prida innehållet i de ltis
/oriska källorna till hela landet. 
Ingemar Ohm har med stort person
ligt engagemang stimulerat litbygg
mulen av arkivverksamheten i länet. 
Länsstyrelsen har under hans led
ning och i samverkan med Riksarki
vet och kommunerna i länet bidragit 
till att öka tillgängligheten till arki
ven. stimulera den historiska forsk
ningen sam/ skapa kvalificerad sys
selsättning at ett stort antal personer 
i länet." [citat ur pressmeddelandet] 

Medaljen delades ut vid en cere
moni i Spjult!gården i Härnösand i 
närvaro av en delegation frän Riks
arkivet, Lamisarkivet i !-lämösand 
och SVAR .... den4 december [1995] 
för att Hans Jiirta inte skulle förta 
Alfred Nobel. 

Förra 1\rets medalj gick till Stig 
W. Nilsson för dennes insatser vid 
inrättandet av Näringslivsarkivens 
stödfond. Han är en av initiativta
gama till akt ionen ''Rädda företags
arkiven" . Medaljen utdelades 2 de
cember 1996 på Riksarkivet av l :a 
talmannen Birgitta Dahl i samband 
med firandet av 1766 års Tryckfri
hetsförordning -en utstii llning hade 
anordnats och stod ända till novem
ber 1997. 

Låt oss ytterligare komple ttera 
beskrivningen genom :Hl tala om -
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frånsidan. Janushuvudet har länge 
anviints som en symbol för arki"Y
verksamhet. främst internationellt. 
Della antika dubbelhuvud (skiiggigt) 
blickar ju såväl bakåt , mot histo
rien. som framåt. År 1994 tog man 
fram en gemensamt vapen för Riks
arkivet och landsarkiven med denna 
beskrivning: l blån fiilt en Janus
lwvud av guld. Skölden krönt med 
kunglig krona. I flaggfonn kan be
sökare se vapnet utanför riksarkiver 
med dess alldeles egna symbol på en 
annan flagga bredvid, krönt RA i 
ligatur, som även ätergivits (ned
sLink!) på medaljen. Vapnet har ritats 
av Bengt Olof Kiilde, Uppsala. som 
också är ordensheraldiker och har 
medverkat i SNT. Se lig 2. (Statshe
raldiker Clara Neveus wckas fOr alla 
dessa uppgifter och utdrager ur per
sonaltidningen.) 

Porträuer har urgåu från Carl 
Magnus Mellgrens medalj 1837 in
gående i dennes serie över kända 
svenska skalder, konstnärer och ve
tenskapsmän Det var den tredje me
daljen över Järta - den första kom 
redan 1804 men måste slås i Berlin, 
den andra göts 1822 av vänner i 
Dalarna när han avgick som lands
hövding. En fjärde utgavs 1874 av 
Vetenskapsakademien. 

Medaljen mäter hela 80 mm i dia
meter och har slagits av Sporrongs, 
Ekenäs (Finland) i en upplaga om 20 
ex i medaljbrons (90% koppar) för 
Riksarkivet. Därtill har Sporrangs ett 
arkivcx och Kungl Myntkabineller 
har fått två (här avbildade). 

Litteratur 
G. Land berg: Hans J ärta. Svensk1 Biogra
ji.fkl Lexikon XX, Sthhn 1975, ~ 525-535. 

H. Forssell : [Inledande biograli till l Nam 
J linas skrifler i un>a/. Sthlm 1882-83. 

LO. Lagcrqvist: Carl Magnus Mellgren. 
S1•enskt Konslniirsh·xikon IV, Malmö 
196 1. s 110-111. 

B.E. llyckcrt och V.E. Lilicnbcrg : Min
nespenningar öfver enskilda svenska män 
och kvinnor Il. Nwnis11wliska Medde/an
denXVII:2.SthlmJ914.s 11 8- 120. 

D 

Ingen sabla merit 

Det finns så många anledningar till 
att man får en medalj eller en orden. 
Vanligast är meriter. Men det finns 
undantag. Englands premiärminister 
Lord Melbourne sa en gång, att "vad 
jag tycker om hos Strumpebandsor· 
den är, att det aldrig någonsin talas 
om nån sabla merit eller förtjänst i 
samband med att man får den!" (No 
damned talk about merit a bo ut it). 
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En svensk FN-medalj med Nobel-anknytning 

Det finns en kamratförening vid 
namn Bataljonen (tidigare Viirnamo, 
nu Jönköping, är kansliadressen), 
som förenar mer än 5 200 svenskar 
över hela landeL De har ett gemen
samt - de har alla någon eller nera 
gånger vari t i FN-tjänst som med
lemmar av dess fredsbevarande styr
kor. 

År 1996 beslot kamratföreningen 
att instifta en medalj, som också 
skulle erinra om att FN:s fredsbeva
rande styrkor den l O december 19RR 
erhållit Nobels prestigefyllda freds
pris vid den sedvanliga ceremonien i 
Oslo. Medaljen har godklints av ÖB 
och får all tså bäras till unifonn i si ll 
band i blått och gult med vit mitt
rand. Den togs fram i samarbete med 
Edmunds Ordensatelje i Stockholrn 
och priiglaclcs 1996 i hittills 600 ex, 
alla i 925/1000 silver (miniatyr finns 
också). Den mäter 34 mm (ungefiir 
R:e storleken) resp 17 mm (miniaty
ren). Den lir graverad av Rupcrt Kut
seher för Sporrongs. 

Svenskar som varit i FN-tjlinst 
fram till lO december 1988 kan lösa 
in medaljen. På bander monteras en 
Iagerkvist med romerska siffror som 
visar hur många missioner bliraren 
avverkar. 

Å1sida: Inom en Slili serad, nedtill sam
manfogad och upptill öppen I;Jgcrkr;ms 
längs k:mten FN :s fana med fanst~ng. 

Frtl11sida: Inom samma krans som p~ 
~tsidan NOBELS/FREDSPRIS/ 1988. 
vanmdcr s liimplar för till verkaren. me
tall och årtal. 

Rall{/: SHit. 

Det linns Oer FN-medaljer iin denna, 
både sådana som är svenska och 
sådana som FN delar ut. Kanske vi 
kan återkomma till dem. För upp
lysningar tackas byrådirektör Wal
ter Meijer, FörsvJrets Internationella 
Kommando (Aimnäs) och som van
ligt Stig Sicfansson hos AB Spor
rong. 

Fo1o: Jan Eve Olsson. 
Exemplar i Kw;g/ Mymkabim'lfet. 

skiink/a av AB Sporrong. 

NS~A NUMISMATISKA 
FORENINGENs 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! 

Pris: 35 kr + porto 
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Ivar Edding inbjuder till museet medan Ivar Edding ji-estar e11 liten pojke 11te1l el/ cltokladmynt medall 
Mikael Weicltbmdt rillar pcl. /"oro JEO. Mikael \Veichbrodr ackompanjerar pcllutan. Foto JEO. 

Annorlunda lockbeten 
I den begynnande vinterns iskalla 
vindar värmer vi oss gärna med 
minnen från den gångna somma
ren. Kommer ni ihåg hur varmt 
och gott det var'? Låt oss påminna 
er med vår lilla notis om Kungl. 
Myntkabinettets representanter 
på stan. De hade det inte lätt, 
klädda som de var i 1700-talsklä
der och chokladmynt som smälte 
i väskan av värmen. 

Sommartid är Gamla stan fylld av 
turister från niir och fjärrar1. Många 
kommer för att besöka Kungl. Slot
tet. några för au se vaktparaden. men 
de allra nesw vill 110!! helst bara tla-
nera i gränderna. ~ 

l somras mötte tlanörema några 
unga herrar i 1700- talskostymer: l 
hyrda dräkter bjöd Ivar Edding. Pär 
Frid och Mikael Weichbrodt på lut
spel och sång för alt locka vandrare 
att lyssna på vad Kungl. Mymkabi
nettet har au erbjuda sina besökare. 

Under Stockholms Vattenfestival 
kunde man också möta Daniel GoJa-

Nordisk 
Numismatisk 
Unions 
Medlemsblad 
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biewski iförd l 700-talskostym och 
med guldroseuer på sina rollerbia
des (en underbar kombination av 
gammalt och nytt. som väckte stor 
förtjusning bland åskådarna) och 
Rebecca Cederstrand - som annars 
ibland står i v:1r reception- klädd i 
en vacker fots ida klänninc. 

Säkcrt hartlera turiste;'Jockats till 
vårt museum på delta slilt. Våra ut
ställningar kunde inte tiivla med 
sommarens vännebölja. Men under 
hösten har besöksantalet stigit sta
digt. under september och oktober 
månader till och med fördubb
lats. Då hade Kungl. Myntkabinet
tet l .469 respektive 3. l 30 besökare. 
Vi hoppas på fler och tler - som 
ringar på vattnet. .. 

Och. kära medlemmar i SNF. varför 
inte dela ert numismatiska intresse 
med era bam? Varje söndag klockan 
l 3.00 är bam och ungdornar särskilt 
välkomna till vån tina Summa Sum
marum! Då visar och berättar vår 
pedagog om pengama~ historia. 

MGL & ElV 

Prenumerera på 
Nordisk Numismatisk Unions 

Medlemsblad f 
Du som är medlem i SYenska ~umis
matiska föreningen eller till Nordisk 
Numismatisk Union ansluten förening kan 
prenumerera på denna intressanta, popu
län avfattade tidskrift. 

Tidskriften redigeras i Köpenhamn och ut
kommer med 8 nummer om året. Deo 
innehåller artiklar 1r.i danska, norska och 

Daniel Colabieu·ski och 
Reherca Cederstmnd under Srodholms 

l'otlellfestil'lll. Foto t\4CL. 

S\'COska, m~nls:unlarn}1t, recensioner samt 
auktionslistor från de danska och norska 
ftircningama. (Endast medlemmar till NNU 
anslutna föreningar kan lämna anbud.) 

För våm medlemmar atar sig SNF :Ut ord
na prenumemlioncn. Säu in 140 kronor 
på vårt postgiro 150007-3 och skriv 
''NNl!M" p-l talongen. 

Om Du vill ha pro1·cxemplar. ring kansliet 
08-667 5598 (onsd-torsd 10.00- 13.00) 
eller skriv till 
Banergalall 17 n b, 11 ;22 Stockholm. 
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Waync G. Sayles: Ancient Coin Colicc
ting Il. Numismatic Art of the Greek 
world. Inbunden. 200 s. drygt 200 sv/v 
iii. Säljs genom Krause Publications, 
Book Department QNR7, 700 E. State 
St., loJa, W154990-000I. Fax (7 15) 445-
4087. e-mail: ulrichj@krause.com., inter
ne!: http://www. krause.com. Pris $24.95 
+ $3.25 i porto. 

Delta ;ir den andra delen i en serie av sex 
volymer som skall behandla de antika 
mynten ur olika synvinklar. l denna del 
möter vi de grekjska mynten som konst
verk. 

J3okcn är indelad i åtta avsnilt . De två 
första ger en introduktion av källoma till 
myntens ursprung och användning. Det 
tredje avhandlar produktionen och kon
trollen av mynten. 

Därefter följer det fjärde och mest 
omfanande avsn.iuet. l detta behandlas 
den grekiska myntvärlden område för 
område med en kort introduktion, karta. 
förteckning över myniol1crna, exempel 
på mynt samt en bibliografi. 

Det nästföljande femte avsnittet tar 
bl.a. upp gravörerna, symbolismen i den 
grekiska konsten och mytologiska motiv 
på mynten som t.ex. Oidipus och sfinxen 
- allt Hiljt av var sin bibliografi. 

Det sjätte avsnittet berättar om konst
stilarna under de olika tidsperioderna. 
Här ges bl.a. en noggrann genomgång 
av den hellenistiska po11rättkonsten. Det 
sjunde avsnittet presenterar e tt urval av 
mästerverk bland de grekiska mynten. 

Avslutningsvis följer fyra appendix i 
vilka det ges en specialordlista, en upp
ställning över historiska händelser, fler 
referenser samt ett index till boken. 

Boken är en lättanvänd handbok och 
guide till dc antika grekiska mynten. Den 
ger såvUI den insatte som den oinsatte 
läsaren/samlaren nyttig och intressant 
kunskap i iirnnet och insprierar till vidare 
studier! 

Ulrika Bornestal 

WNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄLJER 

BYTER och VÄRDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 
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GRATIS LAGERLISTA 
(u{Jpgiv samlarområde) 

Klostergatan 5, 222 22 LUND 
Tel och fax 046-14 43 69 

ANCIENT CO.IIN 
COLLECTING II 

• . ..... ..~.Uf'l:'o l't.ath •ofiiK-,\n-hilk·. 
t:Jil...._.J,t,.l ~ lkll"·l);,..ck i:OI.'rio l(l~ 

• (..\ J'\;j.f\"'-"'J 6JI.!.t M <i_l.ffii)U( ifMl 

.,........,, ~ ~· j, .. } tz-, .. ~io.·••"'l 
Mk'\.'1 .J.I,._'I.' hllotlh 

COMMENTATIONES DE 

NUMMIS SAECULORUM 

IX-XI IN SUECIA REPERTIS 

NOVA SERIES NR. 9 

BRITA MALMER 

The Anglo
Scandinavian 
Coinage 
c. 995-
1020 
635 s. varav 

Beställningar: 

NUMISMATISKA 
FORSKNINGS GRUPPEN 

Bollhusgränd l B 
111 31 Stockholm 
Te l: 08-674 77 50 
Fax: 08-674 77 53 

Kungl. ~lyntkabim'~~e~ 
SluUsb;wk••n U 

\ 'ic«•·•·h••Cs:skudemii'IL" 
llillliocc•ks 

numisnmlislus lloks:unlin;: 

Tm·stlngm· kl. 1:1- l H 

llil•liuf••lwri•• 
lf1ri1111 llt'r!J"""' 
,,.,_ mt- 711:1 tll2t; 

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. 
OBS! Nm TELEFONNUMMER; 

08-51012818 
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Samfundet Kungl. Myntkabincuets Vänner lir en stöd
fören ing som bildades 1948. 1-I.M. Konungen är sam
fundets höge beskyddare. Vänföreningen har unde r 
åren överlämnat många fina gåvor till museet. 

Som medlem i samfunde t får Du information om nya 
utställnjngar och inbjuds till vernissage av dessa. Du 
erhålle r också fri entre till museet. Medlemsantalet är 
för närvarande ett hundratal. Årsavgiften är l 00 kronor 
och du blir lättast medlem genom att sälla in detta be
lopp på samfundets postgirokonto 35 48 60-9. 

Björn 7årras- 1Vahlberg . ordforande i Kungl. Myntkubincuct.s Viinner. 

Praktverket över Haganders samling 
- en julklapp som varar länge ! 

Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I 
till Carl XVI Gustaf. Samling Julius Hagaoder 

Text: Lars O. Lagerqvist - Katalog: Hans Hirsch och Ulf Nordlind 

Sveriges och dess forna besittningars mynthistoria från l 521 till v1\ra dagar sk ildras i c.leua verk på eu fängs 
lande säll av Lars O. Lagerqvist. Katalogdelen Ur mycket ut förlig med angivande av referens. proveniens m.m. 
Den inledande mynt- och penninghistorien behandlar ocks~ dc Higre nominalerna, inriiknat koppannynlen och 
sedlarna. Efter den egentliga katalogen följer olika bilagor i vilka vapenhcraldiken. myntens inskrifter m.rn. 
behandlas samt myntmästare och gravörer förtecknas. 

Boken har text både på svenska och tyska och Ur bunden med skyddsomslag. Format 2 1 x 29,7 cm. Totalt 576 
informativa och roande s idor. Alla 786 mynten i samlingen iir avbildade i fiirg. Fotograiierna har tagits av 
Gabriel 1-lildcbrand. 

Boken kan bestiiilas fr1\n Svenska Numismatiska Föreningen 
Banergatan 17. n.b. 11 5 22 Stockholm, te l. 08-667 55 98. fax OX-667 07 7 1 

Pris: 850 kronor+ eventuellt porto. Medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen har möjlighet att köpa 
ett exemplar av boken till det reducerade priset 550 kmnor + eventuellt porto. 
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NNUM 
l Kjell Bombergs glimrende gen
nerngang af dc svenske numisma
tiske perioclica i anledning af Svensk 
Numismatisk Tidsskrifts 25 •'rs jubi
leum, er der et par detailler, der nok 
ikke tidigere har v:eret tilstr<ekkelig 
belyst. 

lndtil 1936 fandtes Numismatisk 
Forenings Medlemsblad udgivet af 
Numismatisk Forening i Kpbenhavn. 
Det startcdc allerede i 1908 som 
duplikerede blade, mest omfattende 
auktionslister. Fra 1916 til 1936 ud
kom trykte blade. Norsk Numisma
tisk Forening udgav f0rst duplike
rede lister og fra 1932 Myntsam
lernytt fra Norsk Numismatisk For
ening, som micllertidigt oph0rte i 
1936; og Erik Persson (Gamby) 
ud gav for Skånes Numismatiske For
en~lg fä numre af bladet Moneta, 
som ligeledes oph0rtc 1936. Det var 
i virkeligheden en sammenslutning 
af disse tre tidsskrifte r, som skabte 
Nordisk Numismatisk Unions Med
lemsblad. 

Myntklubben 
Skilling Banco 
Vån·esa. Vi besöker Gotlanels Forn
sal i Visby och Myntklubben Goten. 
Intresseanmälan till Sven Arweson, 
te] 018 -762 38. 

15/1. Torbjörn Lindström: Mynt
ningen kring Julius Caesar. 

12/2. Köp, byt och sälj. 

22/2. Antik- och samlam1ässa i Cu
polen, Linköping, kl 10.00-15.30. 
Entre 20 kr. Borelsbeställning ge
nom Sven Arwcson, tel O 18-762 38. 

Möteslokal: KFUM, S:t Larsgatan 
39, Linköping, kl 18.30 - 21.00. 

F öreningsrneddelanden 
inför t .ex.fiiredrag, möten och 

aukti011er sändes till 
re<iaktionen senast deu l :a i uuinaden 

före fllgiw1ing. 

Kauko Räsänen 
uppmärksammaeles med e n utställ
ning i Statens Historiska Museums 
entn!hall; den ställes upp i några 
montrar elen 29 oktober. 

Anledningen var medaljen över 
Ulf Erik Hagberg (se SNT 6 • 97) 
som också kunde beses. dels som 
modeller, dels i fårdigt skick. 

LU 

Myntkabinettet i Berlin 
Das Miinzkabinett der Staarlichen 
Museen zu Berlin är stängt fr<\n 
10/1 l 1997 på obestämd tid, troligen 
till slutet av 1999, på grund av res
taurering av museibyggnaden. 

T. o. m. 28/2 1998 är myntkabi
nettet ti.llgiingligt för museikolleger 
och forskningsinstitut efter anmälan. 
Från 1/3 1998 är samlingarna helt 
stängda. 

MYNT & ~IEDALJER 
Sveavägen 96 

llox 19507 
S-1 0'1· 32 Stockhohn 19 

T- Rådmuusgntan (uppgång JlaJlflelshögskolnu) 

~ + fax 08- 673 34 23 

Svenska och utliiudslra mynt, selilar och 
ord11ar i stor sorteri11g. 

Ö(l[ld : val'fl. ll-lll, löt·cl. ] 0 -] 4 

Bli medlem i 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

Arsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt 

Du kan också enbart prenumerera på tidningen 
Det kostar endast 150:- per år. 
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A'DOFF GRUPPEN AB® 
Konsulter i ekonomistyrning 

A'doff Gruppen erbjuder konsultativt stöd 
t ill företag och offentlig sektor. 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta i projekt
form inom följande arbetsområden: 

e Verksamhetsutveckling 
e Finansiering och likviditetsstyrning 
e Budgetering och redovisning 
e Ekonomisystem 
e Bokslut och årsredovisning 
e Dagligt konsultstöd för ekonomiadmini

stration i Agresso, Cosmos m fl systern 
e Revision via A 'doff Revision 

A'dotf Gruppen AB 
Telefon: 08·32 87 03 
Telefax: 08·30 8716 
Besöksadress: Dannemoragatan 20 
Postadress: Box 23077 
104 35 Stockholm 
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Myntsamling stals 
vid inbrott 
En samling äldre mynt försvann vid 
ett inbrott på biblioteket i Strängnäs 
mellan fredag och måndag. 

Med en stege har tjuvarna nått upp 
till ett fönster och på så vis tagit sig 
in i lokalen. 

Värdet på de försvunna mynten Ur 
ännu okänt. Men anmälaren s~iger att 
samlingen är "ovärderlig". 

(Folket) 

Ovanstående tidningsnotis påminner 
oss om de många museisamlingar 
som stulits alltsedan tidigt 1960-tal. 
Här rör det sig om Strängnäs fd lii
roverkssamling. som efter tidigare 
stölder och svårartad vanvård blev 
underställd Kungl Biblioteket: den 
förvaras i Roggeborgen, inte i "bib
lioteket" ( = kommunalbibliotekct). 
invid domkyrkan. Undertecknad och 
en avliden kollega inventerade sam
lingen 1962 och rapporterade till 
riksbibliotekarien, att så gott som 
alla mynt över l öre stulits (och sålts 
i Stockholm) men inte s•' m:\nga me
daljer. Vi rekommenderade en full
ständig inventering efter den tryckta 
katalogen. Någon sådan har tydligen 
inte gjorts. 

LLt 

December: 
l SIOckhohn, Svenska 

Numismatiska Föreningen 
4 New York. Vecchi 
6 Göteborg. Antikören myntaukt ioner 

11 -13 Mannhcim. Kurpflilz. Mtinzhandlung 
13 Bnv<.cllcs. Elscn 

Februari 1998: 
11 - 14 MUnchen, Hi rsch 
14 Long Beach. Pontcrio 

Mars 1998: 
7 Bntxcllcs. Elscn 

14 Hclsingfor... Holmasto 

Apri//998: 
1-2 Sydncy. Noble 

l ll-19 Stockholm. B. Ahlström 
27-30 Frankfun. Pcu:. 

Maj 1998: 
6·ll MUnchcn. H i r~ch 

9 Helsingfors . Holmasto 
25-27 ZUrkh. Lcu Numismatik 

Juni 1998: 
6 Long Beach. Pontcrio 

13 Bruxcllcs . Ebcn 

Mar.l· /1)91:1: 
7-!1 Åbo. "Åbo Mrorken·· 

~csöh julnmdmuocn 

på ~un_gL Jilff~nthnbinettcts gåro 

lödmgnr od! sön~agnr 2~1/ll - 21/ 12 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

ffi&~]' R 
~ 

Öppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tei. 08·4115081 
Fax. 08-4 11 52 23 
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HÅKAN WESTERLUND 
MY NTHANDEL 

KÖPER • St\ LJER • BYTER 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

Spec. sedlar 
/Jt'Wfar bm fiir S<'lllar j{ire 1930 

Vasagatan 42 
II I 20 STOCKHOLM 

TEL 08-411 08 07 

CVt tackru vålla 
kundeft 

~ft det gång~ta 
åket och öttgkru ett 

tfteV~tg he~gl 

~1 AHLSTRÖMS ~ 
~f~MYNTHANDEL ~ 1 

')~ ~w.tmr &r~ornosJ.~ 

B.AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norrmalmstorg l, l t r. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 l O l O FAX: 08-678 77 77 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INI.),MNING 
TILL VÅRA 4 ÅRLIGA AUKTIONER 

Swrt annirr Anrika ntJ"I på 
tJul:tionnt tkn22 ltotvmbn: 811tiil/ karalt>t! 

Prntunurathm 3 katalog" 125 kr, 
mstaka rx 50 kr. l'ougiro 12 11· O. 

Ring gärna! 

!!!!IUf 08- 678 32 17 
-.. FAX 08-678 19 39 

MYNTKOMPANIET 
Birger Jarlsgatan 8, 3 tr 

114 34 STOCK.HOLM 
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2 nya priskataloger: 

Se själv vad marknaden betala1· for Era sedlar och mJmt .... . 

Nordiska seddelpris-Årsboken 
Klubbade priser 

från flera än 150 nordiska offentliga auktioner 

7.000 auktionspriser jJå pengesed/arfrrin 
Danmark, Militära sedlar, Jutlandia, Kreditbanker, S.O.S. Kasse, J .A. K., Kommun 
nödsedlar, PrivatBiUetter, Danska Väst Indien, Slesvig-Holsten, Färöarna, 

Grönland, Island, Norge, Nödpengar, Kreditmärken, PrivatBilletter, 
Spetsbergen, Björnön, Sverige, Enskilda Banker, Finland - från J657 ti ll våra dagar 

Försin nya och dagsaktuella priskatalogen på 13 :\r som behandlar alla Nordens sedlar. Fiir Rirsla gången pri~:mgiv· 
ningar pä norska Kommun Nödsedlar och Krcditmiirker fr:in krigstiden sanll danska+norska l'rivata llillcuer fr:in 
1800-t:dcl. Man fin ner inte i någon annan priskatalog så många pris:mgivningar p~ officiella och p ril~tla nord i ~k:t sedlar 
- mer iin 7.400 priser i en enda hok! Uppn ~dda priser från 178 auktioner :mgivn:t i 4 valutor: ODK+NOK+SEK+ftM. 

Roman Coin Price Yearbook 1996/97 
Klubbade priser 

från flera än 200 internationella offentliga auktioner världen runt 
1995 + 1996 

10.000 auktionspriser på mynt Jrcin 
Agrippa, Augustus, Britannicus, Caligula, Civil \Vars, Claudius, Clodius Macer, 

Domitian, Drusus, Gaius, Galba, Germanicus, Hadrian, Livia, Ncro, Ner"Va, Otho, Tiberius, Titus, 
Trajan, Vespasian, ViteiJius 

Kejsartiden, vol. I: 31 BC- AD J :)8 

Nordisk seddelpris-År bok 
Inbunden, 239 +l 48) p p, 7.000 klubbade priser J 990· 1996. Viigl. försäljningspris SEK 350 

Dansk-Norsk ~lyntpris-Årbok 1995196 
Inbunden, 212 + [34 l p p, 7.000 klubbade priser 1994 + J 995. V:igl. fö rsäljningspris SEK 350 

Svenska ~lyntpris-Årsboken 1995196 
Inbunden, 247 + [401 pp, 7.000 klubbade priser 1994 + 1995. Viigl. försäljningspris SEK 350 

Roman Coin Price Yearbook 1996197 
Inbunden, 525+ [501 pp. 10.000 klubbade priser 1995+ 1996. Vol. l Viigl. försäljningspris SEK 525 

Köp böckerna bos Er my11tbandlare 
eller få dom med posten genom att betala forsäljnings1>riset - försändelse SEK 40 

pasrenskt postgirokonto 83 72 90· 6 (Auktionssällskapet) 
eller skicka beloppet DKK 300/450 + 35 (försiimlclse) i en Euro-chcck till: 
Grelbcn; Forlag.seksp<.'<l ition, Drejogadc 26 F 501. DK-2100 Ktlhenhal'll 0. 
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ANSÖKNINGAR 
till 

Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik 

om anslag till tryckning, forskning mm. 

Anvisningar: 
Sven Svenssons Stiftelse för numismatik bildades genom beslut Il juli 1963 av Kungl. 
Maj:t om permutation av Sven Svenssons donation 1928 till Svenska Numismatiska 
Föreningen. 

Stiftelsen har som uppgift att: 
l. lämna ekonomiskt bidrag till Kungl Myntkabinettet, särskilt genom inköp av föremål, 
2. bidra till utgivande av numismatiska publikationer samt 
3. lämna stöd till forskare och seriösa amatörer på detta område. 

Ansökningar om tryckningsbidrag samt rese· och/eller forskningsanslag skall vara ut
förligt motiverade, helst på särskil t formulär som tillhandahålles av stiftelsen. Denna 
sammanträder normalt tre gånger per år, två under första halvåret, en under hösten. 
Ansökningar skall vara kansliet tillhanda senast 15 januari, 15 april eller 15 september 
för att kunna behandlas på något av dessa sammanträden. 

Styrelsen vill gärna understryka, att alla ansökningar från såväl forskare som seriösa ama
törer kommer att ges en objektiv behandling och att donator, Sven Svensson, själv var en 
framstående amatör. 

Stiftelsens styrelse har l november 1997 följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 

För Kungl. Myntkabinettet 
Museidirektör HENRIK KLACKENBERG (ordf) 

För Kungl. Vitterhets och Antikvitets Akademien 
Professor HERMAN SCHOCK 

För Svenska Numismatiska Föreningen 
Fil mag TORBJOR."' SUNDQUIST (vice ordf) 

Professor KENNETH }ONSSON 

Direktör ULF NORDLIND (kassaförvaltare) 

Suppleanter 

l :e antil'Varie HARJ\LD NJLSSON 

Professor BIRGIT ARRIIENIUS 

Jur kand GORAN WAHLQVIST 
Civ ing KJELL HOLMBERG 
l :e antikvarie lA.'= WIStHN 

Kansli: Banergatan 17nb • 115 22 STOCKHOLM • Tel.: 08 · 667 5598, fax 08-667 07i l 

Sckreterare Brita Åkerren · Surbrunnsgatan 50,5 tr • 113 48 STOCKHOLM · Tel.: 08 - 320714 (bost) 

Torbjörn Sundquist 
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Ny kulturinstitution 
i hjärtat 
av Stockholm! 

Kungl. Myntkabinettet - Europas första ekonomiska museum 
på Slottsbacken 6! 

UTST ÄLLNINGAR 

All världens pengar 
Museets utställningar inleds med ett ämne som berör alla - pengar! l olika temadelar som t ex 
"Vad är pengar?", "Myntets början", "Makten över pengarna" och "Pengar i krig" beskrivs pengar
nas spännande historia under mer än 2.500 år. Och naturligtvis Sveriges mynt! 

Rikets flnanser 
Visste ni att Sverige har världens äldsta centralbank? Historien om Sveriges Riksbank. affärs
bankerna, börsen, lärsäkringsbolagen mm ingår i denna mycket moderna utställning som skildrar 
ideer, institutioner och förlopp i den svenska ekonomiska historien !rån 1600-talet och framåt. 

Spara i bössa oc:h bank 
Människan har all tid sparat ! Här är historien om hur vi sparade innan bankerna ranns. År 1820 in
rattades den första sparbanken l Sverige - här finns berättelsen. 

S umma s ummarum 
Pengar i lek, saga och verklighet är ett av ämnena lör detta rum som är ägnat till barn och ungdom. 
Här lår vi nya aspekter på detta eviga tema. Ett sjunket skepp med en äkta sjörövarskatt finns också. 

Me daijkonste n 
Vem har väl inte hört talas om nobelmedaljen? Medaljens mer än 500 år långa historia är temat lör 
detta rum. Här visas de linasie svenska medaljerna, fantastiska klenoder, renässansmedaljer och 
Gustav lll:s historia. 

ÖVRJG INFORMATION 

M uselbutik 
l entrehallen finns butik med försäljning av smycken, souvenirer, vykort och lit teratur med anknyt
ning ti ll museets samlingsområclen. Tel. 08-783 94 42. 

Konfe rens- och fe stlokaler 
Kungl. Myntkabinettets hörsal är dekorativ och !ärg 
stark med plats för 70 personer. Den är fullt tekniskt 
utrustad. Lovisa Ulrikas bibliotek utgör ett exklusivt 
sammanträdesrum med plats !ör 14-18 personer. En· 
trehallen med dess vackra kalkstensgolv och ockra-
gula väggar lämpar sig väl för cocktails. mottagningar, 

Museets öppettide r 

Tisdag-Söndag L0- 16 

Måndag Stängt 

dans och andra festligheter. För bokning kontakta Monica Golabiewski Lannby, Tel. 08-783 94 25. 

Myntk rogen, museets restau.ra.ng oc:h cafe 
Myntkrogen drivs i restaurang Leijontornets regi. Lokalen rymmer 60 personer och har lullständiga 
rättigheter. Under museets öppettider serveras husmanskost och lättare rätter. Kvällarnas fest
våningsverksamhet ger dock chansen till mer exklusiva rätter tillagade på förstklassiga råvaror. 
Tel. 08-10 45 90. 


