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Kommande kongresser (4) 

Jfr nr 1/ 1991: 13. -Svenska nationalkom· 
mitten fUr genealogi och heraldik har nu 
ut~iint en fiksta inbjudan till den 20:de 
(sic!) iiii<'I"IUIIiollella kollgressell.ftlr ge111!· 
ologiska och heraldiska 1'1!/Cilskaper i 
Upp>ala söndagen den 9 - tor~dagcn den 
13 augu~ti 1992. 

Temat:• bliva l. Genealogi och hcr~ldik 
- moderna forskningsmetoder: 2. Bcgrav
ning~ccrernonicr och minnesmärken över 
dc avlidna - heraldiska och genealogiska 
a'pektcr. 

Fiirhandlingarna äga rum i universitets· 
lokaler i Uppsala fOrutom en cndagsutf.ird 
til l Sttx:kholm med besök p~ Kungl Biblio
tck~t. Riddarhuset (lokal f0rdcn5:c kong· 
rc~'cn. 21- 28/8 1960) och andra instituti· 
oncr. Deltagaravgiften är preliminän l 500 
kr. inkluderande tillträde till foredragcn. 
den ti)Ckta kongressrapporten. officiella 
mottagningar och stockholmsutfårdcn. 
men ej andra utfårder och :IVslutningsban· 
kcucn (p:\ Uppsala slott. säges det) . 

lntrc~seanmälan, även avseende cvcntu· 
e lit fiircdrag. bör sändas f1ire den 30 sept 
1990 till fOrste arkivarien. tillika Mats· 
heraldikern. fil dr Clam New!us. 20:e i11· 
tcmlllitlll<'lla ge11ealogi· och llt'mldik· 
J.mrgrrHI'Il. Riksarkin?t, &x 12541. 102 29 
Swcklmlm. sekreterare fOr kongre~'cn . 

Knngre,sens numrering fiirbryllar nå· 
got. eftersom den planerade 19:c kong~· 

sen - i Versailles september 1990 (se SNT 
7 1989:168)- pi grund av bristllillig orga· 
nisation instiilldcs: jämförelsevis må näm· 
nas. au den till Madrid 1978 planerade 14:e 
kongressen i ~tiillct två år senare förlades 
till Köpenhamn. 

- 111e Vll/th English licm/die Congress 
avhålles å New College, Oxford. från mån· 
dagen den 9 till fredagen den 13 september 
1991 under ordf(;randcskap av förre Rich· 
mond Hcrald Mr Michael Maclagan. 
C V O. M A. F S A. och till en approxima
ti'' kostnad av r 250. lnfom1ation kan er
hållas fri n The Hcraldry Society. 44 - 45 
Mu,curn Strcct. London WCIA IL Y. Den 
första engelska heraldikkongressen iigdc 
rum i Oxford 1967 och dc cfterlfiljande ha 
bruk:ll alternem med "the other place" 
(= Cambridge). 

- l st lrish Genralogical Congress äger 
rum den 19- 25 september 1991 å Trinity 
College. Dublin. under beskydd av Lord 
O'Ncill och med Donal F Begley. Chief 
Hcr.1ld of lreland. såsom president. Av dc 
:mnonser.tde 54 föredragen (tre samtidigt) 
handlar cu - av fUrrc "Chief Hera Id" Ge· 
rard Sicvin - nm Hcraldry in lrc land nch 
cu annat - av P.Jtric Dickinson. Rich· 
mond Hcrald - om lrcland and the Collc· 
genf Arm~. London. Registreringsavgiften 
är !R f 25 00 och inkvaneringsavgiften JR{ 
31000. Anmäl:m göres till the Trea~urcr. 
IGC. c/o Gcnealogical Office. 2 Kildare 
Street. Dublin 2. Irland. 

- Danska Ordenshiltonsk Sr/skall firar 
,ju 25-årsjubileum tor..dag den 25 - lör· 
dag den 27 april 1991. Det inledes med en 
fcstbankeu i Uglcmosc. Charloucnlund. 
och avslutas med sällskapets "gencralfor· 
~am l ing" (årsmöte). På T0jhusmuscet i 
Köpenhamn inviges samtidigt jubileum· 
sutstiillningcn "Ordcncr fr.1 dc euro:ciske 
kuhurst.ater indtil 1945". även som en spe· 
cialut,tällning omkring Den ordcn~histori· 
~kc Samling samt omkring danska hcdc~
tecken. Information erhålles frin ordfö· 
randc i OS Flemming Fiurendal. 
R:unundsvcj 37. DK -2300 Köbcnhavn S. 

Obeskrivna Laxå 
polletter 

L. p ., 

Carl Cassel (1766-1834). brukspatron 
på Laxå anv-:inde spelkon som pollet
ter. Fig l. EN (sic!] DAG$ KOST
HÅLL. C.CASSEL. Fig 2. EN SUP. 
C. CASSEL. Konen är från Karls
hamns kortfabrik, verksam 1822- 49, 
innehavare Johan Nicklas von Serger. 
Se J. B. spelkort 1959 sid 68 och 80. 
De två pollcuerna har SNF:s auk
tionsnr 289 och 290. Sc nedan. 

Littemtur: 
Börje Ri1dström 

J. Bernström. Spelkon (1959). 

•. -- .• , .• :> .··••• ".\; •.•.•.•.• •.•••.. ) 
.· ....... ·1) .. ... ~turit .·. 
":: ·. ··~'S: .~~$i ... ,_: . . . : :. ~.:·- : ::: · 

so 

ULF NORDLINDS 
MYNTHANDEL AB 
Nybrogatan 36 • Box 5132, 10243 Stockholm 

Telefon 08-662 62 61 

KÖPER . SÄLJER • VÄRDERAR 

MYNT • SEDLAR • MEDALJER 

O RDN AR 

Numismatisk litteratur 

Mrdltm av Svtrigr• Myn1handlart> Förming 

: :·.;; · .. ·:: :-.. ·; ~ .... : :-.:; :.·:: ::. ·::~~q~s.~,,i,; :.-:: ::.';: 
. .... . .. · ... .. o . ..... :: .. .... . ·, .... :o.· .. .. o. .... . .. 
_.:::·:::·:::· .: . -:::·.'::·:::· : .·.:-::::::: -:: :· :>:::-~::-:::·1 
·:.; ~·:~ .... ;.:,:_: .... :~:.:~·:.:~·~ .~~~·:~· ~:.:2-~.iid 

Fif: l. nr 289 

Fig 2. nr 290 



ORGAN FÖR 
SVENSKA NUMISMATISKA 

FÖR E!'I'INGEN 

Sandhamnsgalan 50 A. n.b. 
115 28 S10ckholm 

Telefon 08-667 55 98 
(tisdag - fredag kl 10.00-13.00) 
S1't'11Sk Numismatisk 7idskrifi: 

Postgiro 15 00 07- 3 
Bankgiro 219-0502 

Svenska Handelsbanken 

SNT utkommer den l 
i mfln:1dcrna februari- maj och 

~cptcmbcr-december 
Prenumeration: helår 100:-

ANSVARIG UTGIVARE 
lan Wisehn 

REDAKTION 
Monica Golabie...,-ski L.annby 
Kjell Holmberg (annonsering) 

Mmmskriptgronskning: 
Lars O. L.agcrqvist 

Redaktionssekretemre: 
Murg11reta Klasen 

(adress och telefon se ovan!) 

AN NONSER 
Bokning 

Tel 0292 -303 -15 kvällstid o helger 
Annonspriser: 

2 sidor (minuppslag) 
2 :n omslagssidan 
omslagets 4:c sida 
III sida (15 1 X2 14 mm) 
2/3 sida (99x2 14 mm) 
112 sida (151 x 105 mm) 
113 sida (47X21 4 mm) 
114 sida (72 x 105 mm) 
116 sida (47 x 105 mm) 
1112 sida (47x50 mm) 

Sista materia/dag: 

2 000: -
1450:
l 800:-
1200:-

850:-
650:-
450: -
350: -
250:-
150:-

Den l :a i månaden 
flirt! utgivning 

Heloriginal alt manus och 
gärna skiss. 

Sändes till SNT. 
adress cnl ovan. 

Annonser som ej lir ftJrenliga 
med SNF:s, FIDEM:s och 

AINP:s etik 
kommer au 01·böjas 

Tryck: 
Masterprim Säncri & Tryckeri AB 

ISSN 0283-071X 

SVENSKA 
NUMISMATISKA 

•• 

FORENINGEN 
Vårprogrammet 1991 
Om ej annat anges. hålls mötena kl 18.30 på Sandhamnsgatan 50 A (Föreningens 

nya lokaler, tag buss nr 41 till Rökubbsgatan eller T -bana till Gärdet). 

April Il Föredrag av lan Wischn kl 19.00 i Medaljsalcn. 
Kungl. Myntkabinenet (ingång genom HiMoriska museet. 
Nnrvavägen). Liin supe ordnas efteråt. Obligatorisk anmälan 
till supen till kansliet senast 10.4. 

April 23 Vårauktion i Statens Historiska museer. 

Maj 3 Årsmöte i Stockholm. 
kl 17 Samling i Kungl Myntkabinettet. där vi tar en visning 

av utstiil lningcn "LAGOM" - till 200-årsminnct 
av Johann Carl Hcdlinger. 

kl 18 Årsmötesförhandlingar i Hörsalen 
kl 19 Middag i C<~fc Sleipner, Historiska museets res1aurant. 

Obligatorisk anmälan tiJI middagen senast 26 april 
till kansliet. Pris ca 200:- . 

Dagen efter ägnas åt museibesök i Stockholm. 

Juni Preliminärt dunuti för utnykt till Adelsö-Björkö (Birka). 
Obs helt dagsprogram. 

Om IIlGII sopar på golvet 
om fettisdagen, 

får IIlGII mycket pengar. 

Föreningar 
hittar Du på sid 86- 87. 

Från Kungl. Myntkabinettet 
Ny utstiillning, sid 87. 

Frågespalten sid 86. 

SNF:s kansli 
har postadress: 
Sandhamnsgatan 50 A n b 
115 28 Stockholm. 

Telefontid tisdag - fredag 10- 13, 
tel 08-667 55 98. 

Besökstid 10.30-13.00 tisd -fred. 

SemesterstOngt: 
midsommar- l sept samt jul- och 
nyårshelgerna. 

Kungl Myntkabinettet 
Utställningar: Ingång Narvavägen 

(hörnet linnegatan) 2 tr. Stockholm 

Specislutst411nfngar: 
"Ur dolda gömmor" 

':Johann Carl Hedlinger t69t-1n1'' 
28/3-31/5 

Ring i övrigt telelon 08-783 94 00 
fOr information. 

Museet: 
Tisdag-sOndag 12-17 

Måndag stängt 

Bes6ksfid: tisdag 13-16 
ingång Narvavägen 

BeS(Jksadress 
(etter överenskomrr.olse om tid 

per telefon): storgalan 41 

Postadress: 
Box 5405. 114 84 Slockholm 

Tel: 08· 783 94 00 

51 



Maria Stuart, drottning av Skottland 1542 -1567 
Ett bröllopsmynt berättar 

Av Monica Golabiewski Lannby 

Den 29 juli 1565 förmäldes drottning-
en av Skottland, Maria Stuan, med 
sin tre år yngre kusin Henry Stuart, 
lord Darnley. Denna händelse, som 
kom att bli början till ett tragiskt slut 
på den unga drottningens intensiva 
och innehållsrika liv, firades med ett 
minnesmynt inte långt efter bröllopet. 
Se fig l. Paret skulle emellertid inte ta 
många lyckliga dagar tillsammans och 
det dröjde mindre än två år innan ma
ken blev mördad och Maria avsatt. 
Myntet, en silverryal, finns endast be
varat i två kända exemplar. Det ena in
köptes år 1849 av British Museum; 
det andra dök upp så sent som rörra 
året och erbjöds till försäljning på 
Glendinings auktion i London den 12 
december av en familj, som säger sig 
ha haft myntet i sin ägo i åtminstone 
tre generationer. Inget av de existeran
de exemplaren kan spåras särskilt 
långt tillbaka i tiden. Troligen var 
myntet från början ämnat for allmän 
cirkulation men drogs in redan i de
cember samma år till förmån for en ny 
ryat. Dessa två bevarade exemplar av 
minnesmyntet utgör alltså verkliga ra
riteter. 

Maria Stuans (fig 2) liv utspelades 
i ett Europa med ständiga strider mel
lan katoliker och protestanter och 
maktkamper mellan dessas f<iretr'.ida
re. En i denna tid olycklig kombina
tion av uppfostran till drottning och 
~änsklig svaghet blev hennes öde. 
Aktenskapet med lord Darnley var 
hennes andra och det hann bli ytterli
gare ett inom kort tid innan hon fångs
Jades och slutligen ändade sina dagar 
på schavotten år 1587. 

Maria fi)ddes den 8 december 1542. 
Hennes far, den av sitt folk avhållne 
skotske konungen Jakob V, avled re
dan inom en vecka efter dotterns f<i
delse varvid detlilla barnet Maria, en
dast sex dagar gammal, ärvde Skott
lands tron. Hennes mor, den nyblivna 
änkedrottningen med samma namn 
(Maria, av den mäktiga katolska släk
ten Guise i Frankrike), utsågs senare 
till Skottlands regent under sin omyn
diga dotter. Som katolik bekämpade 
hon den alltmer utbredda protestantis
men i landet, säkerligen inspirerad av 
sina franska katolska bröder. 
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Figl. Skolfland, Marin & Henry Srunrt (1542-1567). rya/1565. Utgil•c11 i samband med 
deras brollop. Silver. Reprofoto Ulf Brnxe (RIK). 

Maria SIUart var såsom Skottlands 
drottning redan vid mycket späd ålder 
oerhört eftertraktad för äktenskap. 
Henrik Vill av England önskade hen
ne fcimJä!d med sin ende son och tron
arvinge (sedermera Edvard VI), men 
Marias franskf<idda mor slöt istället 
ett rördrag om giftermål med den nå
got yngre franske kronprinsen Frans 
(1(}. När hon var knappt sex år över
sändes Maria tillsammans med fyra 
jämnåriga lekkamrater till Frankrike 
för att där uppfostras till världsdam. 
Detta lyckades uppenbarligen. hon 
fi ck en god utbildning, och vid sjutton 
års ålder (1559) blev hon drottning av 
Frankrike såsom Frans nyblivna ge
mål. Samtidigt var hon redan Skott
lands drottning genom arv. Som om 
detta inte vore nog gjorde den unga 
damen även anspråk på Englands tron 
genom att ifrågasätta drottning Elisa
hets legitima börd och tronföljdsr'.itt. 
Om ej Elisabet tillerkänts tronen var 
nämligen Maria Stuan den fOrsta 
tronarvingen. Det var i grunden detta 
hot mot den i England i många avseen
den likvärdiga - men som det senare 
visade sig, politiskt överlägsna -
motståndarens makt som så småning
om kom att leda till Maria Stuans 
fångsiande och ofrånkomliga avrätt
ning. 

Maria Stuans mor dog i Skottland 
år 1560 kort tid efter att ett protestan
tiskt uppror mot henne hade slagits 

ner med hjälp av fmnsmännen. Sam
ma år dog även Marias sjuklige unge 
gemål, Frans Il, som hon vuxit upp 
tillsammans med och hållit mycket av. 
Som barnlös änkedrottning minska
des hennes och hennes släkts (Guise) 
möjligheter att påverka den franska 
politiken genom deras liender som 
förstås kunde ta tillfållet i akt och 
överta inflytandet. Maria, som hade 
levt och uppfostrats i Frankrike under 
större delen av sitt liv. lämnade därför 
landet ett år senare och återvände som 
endast nittonårig linka år 1561 till sitt 
hemland, där hon nu var regerande 
drottning efter moderns död. 

Såsom katolik i ett oroligt land där 
flenalet var protestanter samt med 
fr.msk uppfostran (som Maria visser
ligen erhålli t utan egen f<irskyllan), 
och dessutom flärdfull, var hon inte 
v'.ilkommen att regera men hon gav in
te upp. Maria var en kvinna med stark 
tilltro till sig själv och lyckades ta 
Skottlands stormän och folk med sig. 
Hon var ännu mycket ung men hade 
högtflygande planer for egen del och 
fortsatte med sina anspråk på Eng
lands tron. Där hade hon den nio år 
äldre och mycket starka - protestanti
ska - drottningen Elisabet att kämpa 
mot. Elisabet var. liksom nu Maria, ej 
gift och hade inte heller några barn. 
Den engelska drottningen föreföll 
dock för egen del vara helt ointresse
rad av äktenskap - hon valde att styra 



Fig 2. Maria Stuan (1542-1587) i sorgdrr'tkt eftu S\Yirfadmu diJd 1559. Av F Clouet. 
Paris. &profoto Ulf BruM (RIK). 

landet av egen kraft. Maria däremot 
smidde nya planer. Hon ansågs vac
ker, var bildad och hade många friare. 
Men först efter fem år som änka utval
de hon under häftigt uppblommande 
forälskelse sin kusin Henry Stuart 
(lord Darnley), som genom sin mor 
hade - so1n enda goda egenskap -
arvsanspråk på den engelska tronen , 
får sitt nästa politiska äktenskap. Den
ne lord Darnley erhöll den skotska 
kungatiteln. Han var visserligen redan 
arvtagare till tronen efter Maria men 
blev ej medregent såsom han hade för
väntat. På minnesmyntet över bröllo
pet år 1565 står "HENRlCVS & MA
RIA D GRA R & R SCOfORVM", 
d v s Henrik och Maria av Guds nåd 
skottarnas konung och dronning. Så
som regerandedrottning borde ju hen
nes namn stå först och detta samt hen
nes ändrade inställning till den, som 
det sk'lllle visa sig, omogne gemålen 

ledde till att myntet drogs in så snart. 
Kanske hade Maria i en nyck av till
mötesgående och fOr att formå Henry 
till iiktenskap lovat honom det med
regentskap - "the matriomonial 
crown" - han eftertraktade men som 
hon dock forvägrade honom redan 
kort tid efter giftermålet. På de efter
foljnnde - porträttlösa - mynten som 
praglades underderas korta äktenskap 
står hennes namn alltid fOrst. 

Drottningen var ju liksom sin make 
katolik men fOr honom fårlordde hon 
mycket snart allt förtroende. Hon äg
nade sig åt sina personliga intressen 
såsom musik och dans men kanske 
framförallt broderi, i vilket hon var 
erkänt skicklig. Vid hovet fanns en 
ung musiker, italienaren David Riz
zio. Honom gjorde Maria snart till sin 
sekreterare och rådgivare och med 
hans hjälp sök"te hon avstyra reforma
tionen och rekatelisera hela landet. 

Detta väckte givetvis missnöje hos de 
protestantiska stormännen, vilka till
sammans med den försmädade och 
svansjuke kungen bildade en sam
mansvärjnjng mot Rizzio och mörda
de honom. Maria hade naturligtvis 
fOrstått sin makes delaktighet i planer
na, som till slut ju var riktade mot 
henne själv. Hon var dock klok nog au 
"försona" sig med honom efter denna 
händelse och de drev tillsammans de 
sammansvurna ut ur landet. 

Vid tidpunkten för mordet var 
Maria gravid och samma sommar 
(1566) föddes prins Jakob. Genom ho
nom hade hon tronföljden tryggad ef
ter sig. Äktenskapet med hans fader 
lorden var däremot en stor besvikelse 
och missräkning för henne och hon 
fåraktade honom alltmer. lstlillet kom 
earlen av Bothwcll, James Hcpburn, 
född 1536, au bli hennes starka stöd 
och älskare. Denne i sin tur deltog i en 
sammansvärjning för au hämnas på 
Damlcy som förrått Rizzios mördare. 
Hämnden syftade förstås också till att 
befria Maria från Damley för all 
framtid och au 8othweil skulle k'llnna 
gifta sig med drottningen och "ärva" 
kronan. En skilsmässa mellan katoli
ker tedde sig i synnerhet i detta läge 
svår att genomfåra. Darnley, som bli
vit sjuk i smittkoppor, inkvarterades 
intet ont anande i ett enkelt hus strax 
utanför stadsmuren. Detta hus 
sprängdes natten till den 10 februari 
1566/67. (Det skotska nyåret inleddes 
vid denna tid och fram till år 1600 för
st den 25 mars.) Damley hittades död 
i trädgården morgonen därpå. 

Så inleddes Maria Stuarts tredje äk
tenskap, denna gång av passionerad 
kärlek. Earlen, som faktiskt redan var 
gift, ordnade hastigt en skilsmässa. 
Samrna år - den 15 maj 1567 - som 
hennes make mördats gifte Maria om 
sig med den som var betraktad som 
hans mördare! Bothwell var dessutom 
protestant och de vigdes av en protes
tantisk präst. Detta blev naturligtvis 
fOr mycket både fOr hennes katolska 
undersåtar och åtskilliga av de refor
merta och det ledde till allmänt upp
ror. Hon tvingades avsäga sig kronan 
till fönnån för sin lille ettårige son. 
Hennes protestantiske äldre halvbror 
(ett av flera utomäktenskapliga barn 
till Jakob V) och tidigare rådgivare, 
James Stuart, ear! av Moray, styrde nu 
landet i hennes sons namn. l detta un
derläge sökte hon drottning Elisabets 

Fonsållning på nllsra sida -
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av England hjälp men fångslades istäl
let på inrådan av den engelska drott
ningens rådgivare. Hennes älskade 
Bothwell däremot undkom och flydde 
till Danmark, där han vistades som 
!ange till sin död år 1578, och hon fick 
aldrig se honom mer. 

Under ödesåret 1567 hade Maria 
hunnit låta mörda sin gemål, gifta om 
sig med sin älskare och därtill makens 
mördare, fråntagits den skotska kro
nan, skilts från sin lille son och dess
utom förlorat sin stora kärlek, för vil
kens skull hon hade stjälpt allt hon ha
de uppnått över ända. Den forna 
drottningen stod nu anklagad som del
aktig i mordet på sitt barns far, lord 
Darnley. Under den långa fångetseti
den rorflyttades hon från slott till 
slott. Det bar Elisabet emot att hålla 
en trots allt drottning och tronarvinge 
fångslad och Maria hade en viss rörel
sefrihet. Sonen Jakob hade hon endast 
en viss brevledes kontakt med och sitt 
kärleksbarn med Bothwell hade hon 
förlorat vid födseln. Hon vardock inte 
helt isolerad från omvärlden och gav 
aldrig upp tanken på att störta Elisabet 
och inta Englands tron. Efter nära tju
go år i fängsligt förvar anklagades hon 
för att smida mordplaner mot Elisabet 
och den 8 februari 1587 avrättades 
Maria Stuart på schavotten i slottet 
Fotheringay, 45 år gammal. Såslutade 
hennes stormiga liv, men t o m inför 
avrättningen var hon så stark och v'cir
dig att många började tvivla på hennes 
skuld. 

Sitt enda barn, Jakob VI av Skott
land, försonades hon aldrig med. sä
kert underblåst av dem som hade in
tresse i saken kunde han aldrig förlåta 
moderns inblandning i faderns död, 
medan hon å sin sida kallade sonen 
kättare. Men det var denne son som 
till sist skulle förverkliga sin moders 
drömmar och regera över rikena 
Skottland och England. Jakob blev 
Skottlands konung redan genom Ma
rias tvångsabdikation 1567. Han gifte 
sig år 1589 med prinsessan Anna av 
Danmark. Vid Elisabets död år 1603 
blev han, som den förste av ätten Stu
art, regent över de båda konungadö
mena England (som Jakob I ) och 
Skottland. Se lig 3. Han dog år 1625. 
Jakob och Anna fick sju barn. Ätt
lingarna kan räknas till över fjorton 
tusen! Tänk om den ärelystna Maria 
hade anat detta! 
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Fig 3. England, Jakob I (1603 - 1625), Maria Stuarts son och Skottlands konung som 
Jakob VI från 1567. 1mite (1604 -1619). Guld. 

Myntet med Jakobs båda föräldrar 
till minne av deras bröllop är en sil
verryal (valören infördes vid denna 
tidpunkt) till ett värde av trettio shil
ling. Det väger ca 28 gram och har en 
diameter på 42 mm. På åtsidan står 
som tidigare nämnts HENRICVS · & 
· MARIA · D· GRA · R · & · R · 
SCOTORVM med en tistel (Skott
lands nationalblomma) som initialtec
ken. Henry till vänster och Maria till 
höger vända i profil mot varandra 
inom pärl ring. Ingen av dem bär kro
na. Under bilden årtalet ·1565 ·. Du
katen från hennes äktenskap med 
Frans har ett liknande motiv, som för 
övrigt går tillbaka till Ferdinand och 
Isabella av Spanien - de första att an
vända dubbelporträtt på den här typen 
av mynt (fig 4). På frånsidan ser vi 
den skotska vapenskölden krönt och 
med en tistel på vardera sidan, inom 
pärlring. Omskrift QVOS · DEVS · 
COJVNXIT · HOMO · NON · SE
PARET (Dem Gud har sammanfogat 
åtskiljes ej av människan (!) ). 

Föreslagen myntgravör är John 
Acheson, som säkert graverat Frans 
och Marias porträtt på den ovan 
nämnda dukaten 1558. Han utförde de 
flesta av myntstamparna med porträtt 
under Marias regering. Ett provmynt 
på en halv teston år 1553 har också 
tillskrivits honom. Detta är ett mycket 
fint arbete som också kan vara en je
tong eller medaljong, vars utförande 
kunde ha en viss likhet med testen
mynt. Det är i så fall hans enda kända 
bevarade exemplar. Myntorter i Skott
land under Maria Stuart var Edin
burgh och Stirling. Men flera av 
Achesons mynt präglades i Frankrike 
med den där nyligen införda vals
verksmetoden, en förfinad teknik som 
kom au användas i Sverige först under 
1600-talet. 

Fig 4. Spanien, Ferdinand och Isabella 
(1479 - 1537), dubbel excellente. Guld. 
Det mynt som motivet på Maria Smarts 
briJ/lop.tmy11t går tillbaka till. 

Utropspriset vid auktionen den l2 
december 1990 var no 000-25 000. 
Myntet såldes för 48.000 pund(!) till 
Dolphin Coins, Hampstead (prislista 
1:1991, nr 652). 

Litteratur: 
Glendining 's auktionskatalog den 12 dc· 
ccmber 1990, mynt nr 225. London. 
Lindsay, J. :A view of the coinage of Scot
land. London 1845. 
Stewart, l H: 7he Scouish Coinage. Lon
don 1955. 
Södcrbcrg. F F V: Maria Stuart. Nordisk 
Familjebok del 17 s 930-935. Stockholm 
1912. 
Zweig, Stefan: Maria S111art. Stockho1m 
1949. 



Återföreningen Sverige - Åland m 

Ryska krigskassan från 1918 återfunnen 
Tidigare artiklar 

införda i nr 711989 
och nr 611990 

Av Gunnar Hallenblad 

Den hl/r sedeln , som ingår i den årerfimna ryska krigslwssan, hartext på både svenska, ryska och finska. (Foto : Kurt Eriksson) 

I november 1917 proklamerade de nya 
makthavarna i Ryssland efter oktober
revolutionen, att alla folk i det forna 
kejsardömet fritt skulle fä bestämma 
om sin stats form, och med hänvisning 
till detta forklarade den finska lant
dagen den 6 december samma år Fin
land vara självständigt. 

På Åland vi lle man emellertid inte 
tillhöra Finland, och i december 1917 
hölls en lolkomröstning. Den resulte
rade i en överväldigande majoritet for 
återanslutning till Sverige, och det be
slöts att man skulle sända en deputa
tion till Stockholm med en adress, 
som undertecknats av 95 procent av 
den åländska vuxna befolkningen. 
Både Tyskland och Sverige hade sam
ma positiva inställning till Ålands 
återfOrening med Sverige, och det an
ses, att det förekom hemliga fOrhand-

lingar mellan kejsar Wilhelm II och 
Gustav V om saken. 

Den ryska garnisonen vägrade 
emellertid att kapitulera och behöll 
sitt grepp om Åland, och den i decem
ber utsända deputationen lyckades 
inte nå Stockholm forrän den 28 ja
nuari 1918, samma dag som det fi nska 
inbördeskriget bröt ut. 

Den 13/2 1918 sändes därfOr en 
svensk friv illigtrupp om 530 man un
der befål av kapten Wilhelm Virgin till 
Åland för att skydda befolkningen mot 
ryska övergrepp. Den 23/2 sändes yt
terligare en svensk frivilligstyrka om 
600 man under ~fål av överstelöjt
nant C E Ros mot A land, men fartyget 
stoppades i Furusund av den svenska 
regeringen på grund av risken ror in
ternationella förvecklingar. 

Här börjar nu "Den stora oredan". 
På Åland fanns nu flera åländska 
skyddskårer, Skärgårdens Frikår, 
svenska och ryska förband samt dess
utom finska vitgardister, den s k Ny
stadskåren. Situationen skulle emel
lertid inom kort bli ännu mer bisarr 
och osannolik. Det anlände nämligen 
inom kort till Åland också finska röd
gardister och tyska förband. Inom 
kort stod två drabbningar i Godby 
norr om Mariehamn mellan vita och 
röda, och situationen kunde mycket 
snabbt ha utvecklat sig till ett allas 
krig mot alla. I det läget lyckades man 
på svenskt initiativ och under ledning 
av de svenska officerarna ffi till stånd 
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vapenstilleståndsfårhandlingar p~ So
cietetshuset i Mariehamn. Medlmgen 
lyckades. och resultatet blev att de ut
ländska trupperna evakuerades. Rys
sarna till tangatogs, avväpnades och 
bortfördes. de flesta till Tyskland. 

Den ryska krigskassan beslagtogs 
av den svenske kommendörkaptenen 
Elliot och deponerades på det svenska 
vicekonsulatet hos konsul Otto Tame
lander. Kassans öde har sedan dess 
varit okänd. 

Helt nyligen höll emellertid en 
åländsk forskare. Lasse Karlsson, på 
au söka efter handlingar i det svenska 
Riksarkivet. och fick av en ren tillfål
lighet kännedom om, au d~nförsvu.n
na ryska krigskassan finns 1 sakert fo~
var, närmare bestämt i svenska Utn
kesdcpartementcts avdelning i det 
!)-venska Riksarkivet ! 

Förutom en del handlingar, kviuen
scr och frimärken innehåller kassan 
en ansenlig mängd reda pengar i sed
lar. bl a 16 stycken l 000-markssedlnr 
samt buntar av sedlar i mindre valö
rer. Däremot innehåller krigskassan 
enbart två mynt. nämligen en 25-pen
ni och en l-penni. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

Öppett1der 
Vardagar 10.00- 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgalan 6 
111 53 Stockhotm 
Tei.08· t15081 

HÅKAN WESTERLUND 
MYNTHANDEL 

KÖPER • SÄWER • BYTER 
MYNT • SEDLAR • MEDAWER 
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Spec. sedlar 
Beto/ar bra for sedlar fore 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCK HOLM 

Tel 08- Il 08 07 

Andrzej Mikotajczyk 
1948-1991 
Den framstående polske numismati
kern dr habil. Andrzej Mikolajczyk 
avled hastigt den 16 januari i år. 
knappt 43 år gamm~l. Mikolajc.zyk 
var museidirektör v1d Arkeolog1ska 
och Etnografiska museet i L6dz i P~· 
len. Han var specialiserad på nyare tt 
dens polska mynt och myntfynd - ca 
1500 - 1800-tal - men hans forskning 
omfattade även vikingatid och medel
tid. Han publicerade mängder av ma
terial framfårallt på det egna språket i 
inhemska tidskrifter. Men han behär
skade engelska mycket väl och stod för 
många översättningar, bland annat .de 
för oss så oumbärliga s k summanes 
av numismatiska artiklar i de av ho
nom redigerade polska numismatiska 
tidskrifterna. Med sina språkkunska
per och sitt stora intresse fOr sitt eget 
lands mynthistoria har han lyckats 
föra fram just Polens myntning och 
dess betydelse för den internationella 
numismatiska forskningen. Vid sin 
död arbetade han med ett större pro
jekt, där han på sin nyinfårskaffad~ 
dator registrerade alla polska mynt • 
fynd i syfte att publicera resultatet. 

Min första kontakt med honom var 
på museet i L6df under en semester i 
Polen och jag slogs av hans för en po
hlck ovanligt utmärkta engelska uttal. 
1 sin forskning reste han också mycket 
ochjag kom att återse honom i Sverige 
några år senare. Han besökte Kungl 
Myntkabinettet vid två tiHfållen. år 
1983 d:\ han studerade polska guld
mynt i våra samlingar, och senast i 
samband med Sigtunasymposiet den 
1 - 4 juni 1989, där han höll ett - se
nare publicerat - fOredrag om 
1 000-talets myntskatter i Polen. Mi
kolajczyk v-o~r skicklig, hade stor ~~r
betsförmåga och var mycket utåtnk-

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 

Med stor sortering av 
Mynt • Sedlar • Medaljer 

Frimärken • Vykort 
Aktiebrev • Tillbehör 

Drottninggatan 19. Box 16245 
103 25 STOCKHOLM 

Tel 08-21 12 10 

Dr habil. Andrzej Miko!Oja.yk ~'id Sigtuna
symposiet i juni 1989. 

tad. Det var inte bara hans goda språk
lamskaper som gjorde honom så 
lättillgänglig. Vi som trä~fat. honom 
minns honom som en vanhg man, 
varm och stor i sin person, en man 
med glimten i ögat och snar till sitt 
bullriga skratt. Vi saknar honom 
redan. 

Hans numismatiska engagemang 
var omfattande. Förutom au forska, 
resa och publicera verkade han. även 
som redak-tör fOr två större numtsma~ 
tiska tidskrifter i Polen; dels Proce t 
materia/y. Muzerun Archeologicv1ego 
i EtnogmjiCVJego w L6dz.i. Seria mt
mivnatyCVJa i koiiSemYJtorsktl (W~rks 
and materials of the Archaeolog1cal 
and Ethnographical Museum in 
L6dt), dels Sprowozdania 1111/~li~na
tycvle (Numismatiska redovtsnmg
ur/meddelanden) , utgiven av Mu
zcum Archeologiczne i Etnograficznc 
w L6dzi. Dessutom ingick han i re
daktionskommitten för Birtletyn ~~~~
mivnatyCVJy (Numismatic Bulleun) 
utgiven av Polskie Towarzystwo Ar
cheologiczne i Numizmat~ne (~l
ska Arkeologiska och NunllSmauska 
Samfundet), Warszawa. Han var ock
så medlem i Mi,.ctzymuzealne Kolc
gium Numizmatyczne (friu. öve~nu 
MeUanmuseernas Num1smauska 
Kollegium) och utgjorde den sa~
manhållande länken mellan de regiO
nala museerna i Polen. -



Skrifler i numismatik med 
anknytning till Sverige utgivna av 
Andrzej Mikofajczyk 

1975: Tillsammans med Wieslaw St~piell : 
Miedziane monety szwedzkie odkryte 
podcz.as baduti nreheologicznych wraka 
ok r~tu "Solen" (Swedish copper coins dis
covered du ring underw,uer examination of 
the wreck of "Solen" in Gdarisk bay.). 
Engelsk sanunonfattning. Wiadomosci Nu
mizmatycvtc nr XIX:3 s 153- 164; Sven
ske kobberklippinge fundet ivraget af""So
len". forlist 1627. NNUM 10: 1975 s 200-
203 (översall av Jorgen Steen Jensen). 

1975: Chnrakterystyka obiegu monetar
negona terenie Mnlopolski w swietle skar
b6w mon el z epok i Waz6w (1587 -1668) 
(Monetary cireulation in little Poland in 
the light of honrds from the Vasa period 
(1587 - 1668).) Engelsk sammanfalini ng. 
Wiadomosd Numivnarycvut nr XIX:4 s 
225-244. 

1977: Matcri:tly do inwentaryzacji zna
lezisk lllOilCI poJskich, sl~skich , pornor
skich i kr1yiackich XIII- XVlll w. w 
Skandynawii (lnvemory materials on linds 
of 13th - 17th-cemury Polish, Silesian. 
Pomeranian and Te u tonic KnighiS coins in 
Scandinavia.) Engelsk sammanfanning. 
lViadamofri Numizmnryc::ne nr XXl: l s 
12 -23. 

1977: 7..achodniopomorskie i krzyiackie 
monety w p6ino~redniowiecznym obiegu 
pienicznym Skandynawii (Cirkulationen 
av v-:istpommcr..ka mynt och mynt frln Ty
ska Orden under senmedelliden i Skandi
navien). Mtl/criaJ5· Zacltodniopomorskie 
nr 23 s 135- 195. 

1978: Tillsammans med V B Vinogra
dov: A hoard from the Nonh Caucasus. 
Coin hoarris nr IV 1978 s 155-156. 

1980: Falsu:rsk:t mennica w Sucz.awie 
(Forgers' mint in Sucava.) Engelsk sam
manfanning. IViadomoJci Numizmai)'CVIe 
nr XXIV:4 s 197 -224. 

1980: Siedemnastowieczne talary pol
skie w Skandynawii (Polnische Taler aus 
dem 17. Jahrhunden in Skandinavien). 
Tysk samnunfauning. Zapiski Historyc:.lll' 
nr 45 s 129- 137. 

1981: Ronni:~ry produkcji menniczej w 
Polsee zn Stefanu Butorego i Zygmunta III 
Wazy. Pytania bez odpowiedzi? (The range 
of mintagc production in Poland du ring the 
rcign of Stcfan Oatory and Zygmunt III Wa
za. Unan,wcrcd <tucslions?). Engelsk 
sammanfanning. Jlliadomofci Numivna
t\"CVIt' nr XXV :2 s 65-120. 
· 1985: Rod~:innc koligacje i urzedowc 
protekcje. {Om myntenerna i Storpolen 
under Sigismund lll :s regering.) Engelsk 
sammanfanning. Biulel)n NumbtUJI)"c:JI)" 
nr 9-10 s 161 - 170. 

1985: Materialy do rejestracji zlotych 
monet pobkich w zagranicznych zbiorach 
muu:alnych (M:llcrials to registration of 
the Pol ish goldcn coins in the foreign nu
mismatic cnllections). Engelsk samman
f.111ning. Pmc1• i Mmerial'y nr 4: 1984 s 
37-59. 

1985: Brakteat y piastowskie zc skarbu z 
Gl~bokiego w Zbiorach Kr61ewskiego Ga
binetu Monet w Sztokholmie {Piast"s Brac
leales from the Gl10bokie Hoard in Collec
tion of the Royal Coin Cabinel in Stock
holm). Engelsk sammanfanning. IViado
moici NumiVIUJT)"CVte nr XXIX:3 - 4 s 
163 - 165. 

1986: Sprz~zcnie zwrotne mit;dzy pro
dukcjo w Polsee a obiegicm pienicznym w 
Europic w XVII w. (Feedback betwcen the 
monct:try markel and mint production in 
Poland in the 17th century). Engelsk sam
manfanning. IViadomoici NrmtiVIIat)'OIC 
XXX :3-4 s 175-198. 

1988: Polskie monety w zagranicznych 
zbiorach muzealnych (Polish coins in the 
foreign museum collections). Engelsk 
sammanfattning. Proce i Matuial'y nr 
7: 1987 s 121-128. 

1989: Nowe material y do inwcntary711cji 
znalczisk monet polskich w Europie (New 
materials for the invcntory of the linds of 
the Polish coins in Europe). Engelsk sam
mnnfnnning. Proce i Material'}• nr 6:1986 s 
139- 209. 

1989: Thecireulation in Nonhem Euro
pe of coins of the Teutonic Order. LLJ. 
Festskrift till Lars O. Lagerq1ist. Numis
matiska Meddelanden XXXVII s 
275-281. 

!manus 1989: Flow of the late medieval 
coins of West Pomerania, Teutonic Order 
und Poland 10 Scandinavia. Kommer all 
publiceras i Nordisk Numismatisk Års
skrift 1987-88. 

Monica Golabiewski Ltm11by 

LUNDS MYNTHANDEL 
KÖPER och SÄUER 

BYTER och VÄ RDERAR 

MY T och SEDLAR 
TILLBEHÖR och UTIERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgil· samla rområt/e) 

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

BLI MEDLEM l SNF -
GOD SERVICE UTLOVAS. 

ANMÄLNINGs
BLANKETT 

TEL 08-667 55 98 

tlsd- fred 10-13. 

Bertil Centerwall 
18.5.1920-16.1.1991 
Konsen-atorn vid Lunds universitets histo
riska museum. Ben il CenterwalL har avli
dit efter långvarig sjukdom. 

Mest känd är Centerwall för sina ban
brytande insatser inom triikonscrvcring. l 
samarbete med Rolf Moren vid Mo och 
Domsjö utarbetade han under 1950-talct 
en triikonserveringsmetod med polyctc
lenglykol, PEG-metoden. Metoden patcn
tcr.ldes av Ccntcno.all och Moren och lic k 
snabbt internationellt erkännande och en 
mångfald användningsområden. Regal
skeppet Vasa har konsen·erats med denna 
metod. Men Centerwall var något av en tu
senkonstnär. Han var framslående även 
som tecknare. fotograf och modellbygga re. 
Teckningar och fotografier i museets pub
lik:llionsseric Acm Archncologica Lun
densia är till stOrdel uttiirda av CenterwalL 
Som exempel kan nämnas Carl-Axel Al
thins The Chronology of the Stone Age 
Seulemenl of Scania med Centerw:11ls 
mästerliga teckningar av mesolitiska nint
förcmål. Tillhuggningens detaljer. ""retu
scheringen·· på detta slags ancfakter är 
nästan omöjliga all återge fotografiskt. och 
ställer höga krav på tecknaren. 

Under 1950-talet. när jag under några år 
var föreståndare fOr universitetets myntka
binell. hade jag eu näm samarbete med 
Senil CenterwalL Mymkabincuets utställ 
ning skulle moderniseras. Plcxiglas var då 
ett nytt material som Centcrwnlt gärna ex 
pcrimenterade med. Efter mina ritningar 
konstruerade han två stora utställnings
mont rar i plexiglas med fackindel ning fOr 
olika myntkategorier. l den ena momern 
ligger alltjämt det viirld.berömda Igelösa
fyndet (2058 huvudsakligen engelska 
mynt. 1 p q 1003/4). i den andra montern 
visas mynten från utgrävningen av Sankt 
Jörgens hospital i Åhus. 

En annan av Cemcrw:1lls specialiteter 
V:tr myntfotografcring. Han fotograferade 
ogärna flera mynt tillsamman. H:1n be
handlade varje mynt som en individ. sökte 
efter den bästa belysningen får just det 
myntet. och tog gärna flera bilder av sam
ma mynt. En opraktiskt tidsödande metod 
men med perfekt resultat. Se t ex p~ omsla
get ti ll den fårsta CNS-volymcn, Gotland. 
A-socknar. publiccmd 1975. Centenvalls 
detaljskarpa foto från 1950-talet av e11 
Ethelrcd Helmct-mynl va r den i siirklass 
bästa omslagbild CNS-rcdaktionen kunde 
hina. 
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(forrsfluning från jUregående sida) 

Ovan visas några andra cJtcmpcl på 
Bertil Centenvalls numismatiska fotogr~
tcringskonst. 

Till sist ett ci tat ur professor Bengt 
Faleks minnesteckning i Dagens Nyheter 
den 29 januari: "Bertil Ccntcn\~tll s mång· 
s idiga begåvning och uppfinnargeni har 
hafl enorm betydelse for Lunds univers i
tets historiska museum. lnga problem var 
för honom ointressanta, !ör små eller mr 
stora - dc fanns bara där för att lösas." 

Brita Malmer 
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Ö•·re mden: Penning präglad i Lund .flir Sn!n Estridsen (1047- 1074). 
Myntm//.vtare "litsor Jwska ", skt·il·et i runm: Skala ca 4.5:1. 

Nedre raden: Penning pnlg/ad i Lwrd flir Ilam/d /le in (1074- 1080). 
Myntm/istare 'iltsor i Lund". troligen samma person som på det tkrr 
myntet. Skaln m 4.5:1. 

Foto Bertil Cemenmll. Lund, 1959. 



SVENSKA NUMISMATISKA 
•• 

FORENINGENs 
AUKTION 

DEN 23 APRIL 1991 

Auktionen hålles i Statens historiska museer, Storgatan 41, Stockholm. Visning försiggår i sessionssalen l trappa 
upp mellan kl 16.45 och 18.00. Auktionen äger rum med början kl 18.10 i Hörsalen. 

Endast medlemmar i föreningar anslutna till Nordisk Numismatisk Union äger rätt att närvara och att göra inköp. 
Kontant betalning, gärna med check , som utställs på auktionsförrättaren. 

Frånvarande medlemmars uppdrag för inrop vid auktionen mottas av Madeleine Greijer, Ripstigen 5, 

171 73 Solna, som bör ha anbuden senast den 22 april. 
Inropat material översänds mot postförskott varvid tillkommer porto utlägg. Insända anbud skall ange ett bestämt 

högsta bud för ett bestämt objekt. Ev reklamationer skall fur att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att 

inköpta objekt erhållits. 

Anbudslistor vars bud ej resulterat i inköp, kommer ej att återsändas. 

KvalitetsbeteckninganUJ har satts av A Frösell, M Greijer och B Rådström. Uppnådda priser kommer att publi
ceras i nästa auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift. Foto A Frösell . 

FÖRKORTNINGAR 
BM 
CR 
Grenh 
Hd 
Hy 

NM 
NM 
NNUM 
NNÅ 
Nord l 
Olsen 
RIC 
s 
SM 
SNF 5 
ss 
Sti 

WI 
Wll 
y 

= Ahlström-Almer-Jonsson: Sveriges besittningsmynt. 2a omarb. uppl. Sthlm 1980 
= W D Craig: Coins of the World 1750 - 1858, 2:a uppl , Racine Wisconsin 1971 
= A Grenholms samling, Hirschs aukkat nr 20, 22, 25 och 27. Sthlm 1981 - 84 

= B E Hildebrand: Sveriges och svenska konungahusets minnespengar ... I- Il. Sthlm 1874 - 75 
= B E Hyckert: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. NM XVII: l - 2. 

Sthlm 1905 -15 
= Ahlström-Brekke-Hemmingsson: Norges Mynter, Sthlm 1976 
= Numismatiska Meddelanden 
= Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 
= Nordisk Numismatisk Årsskrift 
= U Nordlinds lagerkal nr 12, Sthlm 1981 
= B. Olsen : Lea Ahlbom, Sthlm 1962 
= M Mattingly-E A Sydenham m fl : The Roman Irnperial coinage, London 1923 ff. 
= Seaby, Roman Silver coins and their values, del 1-4, London. 
= Ahlström-Almer-Hemmingsson: Sveriges mynt 1521 - 1977, Sthlm 1976 
= Medaljer utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen. Smärre Skrifter nr 5, Sthlm 1987 
= L Wallen: Sveriges sedlar. Sthlm 1984 
= Aug Wilb Stiernstedt: Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. II Folletter. 

Sthlm 1872 
= Axel Wahlstedt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor, NM XXIV, Sthlm 1925 
= Axel Wahlstedt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor, NM XXIX, Sthlm 1937 - 43 
= R S Yeoman: A Catalog of Modern World Coins, 10:e uppl , Racine Wisconsin 1972 

59 



Erik XVI 1560-68. 16 öre klipping 1563. SM 44a ........ l/l+ 

2 Gustav II Adolf 161l-32. l öre 1629, Säter. SM 135 . ... 1/1+ 

3 Kristina 1632-54. Nyköping och Säter, 1/4 öre 1635, 
136. SM 123a, snedpräglad , 124 ....... . ................ 1+,1 

4 Karl X Gustav 1654-60. 1/4 öre 1656. SM 59. Karl XI 
1660-97. 1/6 öre SM 1671,81,86. SM 361 ,369 , 372. 4 st .. 1-1 /1 + 

5 Karl XI. 2 öre KM 1664. SM 333 ........ . .... ..... ....... l 

6 Karl XI. l öre KM 1661. SM 335. Kantex ... .. ........... l+ 

7 Karl XI. l öre SM 1669. SM 344. Metallfel ...... .. ..... 1/1+ 

8 Karl XII 1697-1718. Kastmynt till konungens kröning 
1697, 2 mark . SM 145. Varit brosch ........... . ........ (l+) (l) 

9 1/6 öre SM 1708, snedpräglad. Merkurius 1718, "Görtz- 1+,1/1+ 
da l er~ bucklig. SM 208 , 221, - .. ..... .... .... ..... ... .... l+ 

10 l öre KM 1719,1720,1725 , 1768 smal sköld . 4 st .......... 1-1+ 

11 2 öre SM 1745, l öre SM 1738, 1/2 öre SM 1720, 2 öre 1,1/1+ 
SM 1762, l öre SM 1759. 5 st ...... .. .... ....... . ... 1/1+,1+,1. 

12 Pl8tmynt. Fred. I 2 daler 1721 . SM 211 . . ... .. .... .. 1+/01 

Gustav III 1771-92 . 

13 Riksdaler 1782. SM 48. Smä repor .... .... .. ..... ... ..... (1/1+) 

14 2/3 riksdaler 1779. SM 58 ..... .... ............ ......... 1+ 

15 1/3 riksdaler 1784. SM 68 . ............ ... ..... ... .... .. 1/1+ 

16 1/6 rdr/16 öre SM 1777. 1/24 rdr 1778. 2 st . SM 77,93 ... 1)(1+,1 

17 1/12 rdr/8 öre SM 1777, 1/12 rdr/4 öre SM 1777 . 1+/01, 
SM 89,92 ...... ... ..... .. .. .. ........................... 1+ 

18 2 öre SM 1777, stort årtal . SM 102a. Delvis svagt 
utpräglad ........ ..... ...... .. ..... .. .... ..... . ...... .. l 1 1+ 

19 l öre SM 1778 . SM 103b. Metallfel, l iten repa .. . ... .... (l) 

20 l öre KM 1772, repor 1778 , delvis svagt utprägl. (1/1+) 
SM 104a, 105 .. ........... .... ..... ..... . ....... . .... . .. 1/1+ 

21 5 kopek 1787. SM 108a. Kantskador ...................... (1+) 

Gustav IV Adolf 

22 1/6 riksdaler 1808 . SM 43 ......... ..... ... ............. 1/1+ 

23 l skilling 1802/1763, 1802/? .. ..... .. ........ . ....... 1+/01,1+ 

24 1/2 ski llin g 1802, 1803 överpr.,l.803,180S, 1/4 skilling 
1803,1806 . 6 st ...... . .. ...... ...... .. . . . ....... . .. .... 1-1+ 

25 1/2 skilling 1802 .... . ........ .. .............. . ....... 01 

Karl XIII 1809-18 

26 l/6 r i ksdaler 1814. SM 21 . Metall fe l ................... 1/1+ 
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27 1 sk i 11 i ng 1815. SM 37 .. . ...... . ............ . ... .. ... .. 01 

28 1/2 skilling 1815 , 1/4 skilling 1817, 1/12 skilling 1+, 
1812. SM 40,43,44 ......... ....... ...................... 1,1+ 

Karl XIV Johan 1818- 44 . 

29 l riksda l er spec. 1841. SM 69 . Varit brosch ..... .. ... .. (1/1+) 

30 1/8 riksdaler spec. 1832, SM 86 . 2 ex .......... .. .... .. . 1,1 

31 l skilling 1825, 1/2 skilling 1821, 1/4 skilling 1825, 1+,1+, 
1/6 skilling 1830 , 1/12 skilling 1825 . SM 103a,110, 1/1+ , 
122,127a , 129a. 5 st .... ... .... .... .. ...... ..... ...... . . 1+,1+ 

32 l, 1/ 2 skilling 1821, 1/4 skilling 1833/2. SM 130 (1),1+, 
kantskador , 131,134 ...... .. ... ............ . . .... ....... 1+ 

33 1/6 ski lling 1832, SM 135, 136b 2 st. Den ena med 1/1+ , 
metall fel ..... ..... . ... ..... .. ............. ..... ....... 1+,01 

34 2 skill. bo 1836 (inristningar), l skill.bo 1838, (1/1+), 
2/3 skill . bo 1839, 1/3 skill bo 1836, 1/6 skill.bo 1+, 
1835 . SM 139,150,158,163,170. 6 st .. .... ..... .... 1+/01,1,1+/01 

Oskar I 1844-59 

35 1/16 riksdaler spec . 1848 (3, en perf.), 1851,1/32 rdr 1+,1+, 
sp.1852 . 5 st .. .. ... ..... . . .... . .. ... . .. ..... .... .... .. 1+,1.1? 

36 4 skill.bo . 1850, 2,1 skill.bo 1847, 2/3 skil l.bo 1845 1,1 , 1 , 
1/3 ski ll.bo 1850, 1/6 skill.bo 1851 . SM 72,80 , 90,100, 1?, 
115a , 127. 6 st ....... .... ..... .......... . .... .. .•..... 1,1+ 

3 7 1/6 s k i l l . bo 18 4 7 , 4 9 , 5O , 51 . 4 s t ........... ........ .... l+ 

38 2 öre 1857 , 58, 5 öre 1857, 58/7, l öre 1857,58, ~öre 
1857 (2), 58 (2) . 10 st ........................... .... . 1-1+ 

Karl XV 1859-1872. 

39 Carolin 1868. SM 10. Liten fördjupning i metallen pa 
transidan .. .. ... ..... .......... . ..... . . . ...... .. .. ..... (01) 

40 4 riksdaler riksmynt 1870. SM 23 ............ ........... 1+ 

41 5 öre 1867 , SM 58b, 2öre 1867, l öre 1870 (3), 1872, 1/1+,01 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

1/2 öre 1867, SM 81a .......................... .. .. . 1,1,1,01/0 

Oskar II 1872-1907. 

20 

10 

lO 

10 

5 

5 

kronor 

kronor 

kronor 

kronor 

kronor 

kronor 

1895. SM 18 sma repor ... ..... . ........... ... . (01) 

1901 . ... .... .... .... ............. . . ....... .. . 01 

1901 ...... .. .... ... .........•........ .. .... .. 01 

1901 ....... ... ............. . ........... .... .. 01 

1886 ....... ... .•.. ... ....... . •.... ....... ..... 01 

1901 .......... .. ....•. .... .... .. ...... . .. .... . 01 

48 l krona 1887,88, 50 öre 1877. 3 st ........ ........•.... !? 

49 ~ 10 öre 1873 ... ... ... . .... ...... ... ... .. .... .•........ . . l+ 

50 10 öre 1892 . . . .. .... ..... . ..... .. ............. ..... .... 01/0 
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51 lO öre 1892 ................ .... ....................... . 01 

52 25 öre 1874 ,77, 10 öre 1874,76/5,84,87,91, 7 st .. . ..... l-1? 

53 50 öre 1878 ,80,83 , 98 , 99 ,1906 (2), 07. 25 öre 1877,80,81, 
83,85,89,90 , 96-99, 1902,04,06,07. 10 öre 1894,96-99, 
1900,02,04,07. 31st ......................... . . .. ... ... 1+-1? 

54 5,2 , 1 öre 1873 . ~M 132b ,133,134a . .... . ............. 1+,1+,1+/01 

55 öre 1893 ............ .. .... ..... .. ..... .... .......... . 1+/01 

56 1 öre 1894 ..... . ..... ... ... ..... ..... .... . ............. 1/1+ 

57 öre 1874,77-91,93,95-1907. 30 st . ................... 1-1+/01 

Gustav V 1907-50 

58 5 kronor 1920 .... . ...... . ..... . ....... . ........ . ....... 1+/01 

59 5 kronor 1920 ......................................... . l+ 

60 l krona 1933,39 (2), 40 (2),41 . 6 st ..... .............. 01 

61 l krona 1942, årtal under bilden .. .. .. . .. .... . .. . . . . ... 1/1+ 

62 l krona 1942, årtal under bilden ....... ... .. .......... . l 

63 25 öre 1931,33,36,39,45 ni. 5 st . .... .. ........ 1+,1+/01,1+,01, 
01/0 

64 5 öre 1927 . ................ ... ..... ............. ... ... . l fl+ 

65 5 öre 1917 ,18,19, 2 öre 1917,18,19, l öre 1917 (3), 18 
(3), 19. 13 st . . .................................. .. ... 1-1+ 

66 5 öre 1941, 2 öre 1939, l öre 1937. 3st ........ . . . . .... 01/0 

67 l öre 1909, stort kor s , 10-42,50. 35 st . .... .. .... .... . l+-01 

68 l öre 1950. 100 st ........ .. . . . . .. ... ............. . ... . ocirk. 

69 Album med : 5 öre 1874-78,80-1907, 31 st. 2 öre 1874- 84, 
86-1907, 35 st . l öre 1879-1907, ej alla år . 51 st. G V: 
5 öre 1909 stort och litet kors, 1911-16 läng och kort 6:a, 
19-28 , ej alla år, 18 st, 2 öre järn, 40-ta l , 16 st. 
l öre 1910-50, ej alla år, 87 st. Tills. 238 st ....... blandad 

Jubileumsmynt. 

70 2 kronor 1897,1907,21,32,38, 5 kronor 1935,52,59,62,66. 
10 st .................. . ..... .... .. .. ....... ..... . .. . Ol-01/0 

71 Som ovan •..... . ..... . .... ....... .. .. . . ... ... ........... 01 

72 2 kronor 1897 , 1907,21, 32 ,38, 5 kronor 1935,52,59,66 . 9st.1+-01 

73 2 kronor 1907,38, 5 kronor 1935,52,59,66. 6 st ......... 1+-01 

74 2 kronor 1938, 5 kronor 1935,52,59,66 (2). 6 st .. ... ... 01 

75 5 kronor 1935 (3), 5 kronor 1954,44 (ej jub) .... . ...... 1+-01 

76 Polletter : stora Kopparberg 1763,1790, Riksgäld 1,1,1, 
l/2 skill(2), 1/4 skil l ing 1799. 5st ............... .... 1? . 1 

Sedlar. 

77 5 kronor 1948, jub . i orgi nalförpackning . 2 st . .. ...... 01/0 

78 l riksdaler riksmynt 1872, l krona 1917,18 (2), 1?,1,1, 
5 kronor 1948 , jub i orgina lförpackning ............. .. . l+ 
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79 37 st utl. sedlar, bl.a . Danmark, Norge, Finland, 
Ryss l and ................ .. ......... .............. .. .... 1-1+ 

Mynt 

80 Danm. l rigsbankdaler/30 Schill . courant 1847 ... .... ... 1/1+ 

81 Norge. 2 kronor 1897 .. .. . .... .... ... .... . . ..... . ..... .. l 

82 Norge . 2 kronor 1902 .. .... .... .... ............... . ..... l 

83 Norge. 2 kronor 1907, jub .... . . ............. . .... ..... . 1+/01 

84 Fin l and . 500 marrkaa 1952, Ol ympiaden, 1 markka 1866, 1+/01, 
1965 .... . .... . . ... ............................ . .. . .... 1/1+,1+ 

85 Danm : 5 öre 1884,99,1906, 10 öre 1933 , l RBS 1842. 
Norge: l öre 1876,77,78,84,89 (3),91,93 , 2 öre 1877,89, 
91, 19 10,15, 10 öre 1909,12, Fiol: 25 penniä 1672, 
50 penniä 1665,90 . 24 st ...... . ................ omkring l 

86 England. Crown-3 pence, 27 st si lver , div. Ar ........... 1?-1+ 

87 England. 2 pennies 1797 "cartwheel" . , crown 1965 
Churchil 25 new pence , si l verbröllopet. Englands 1 , 01,01, 
först decimalmynt i plastfodral .. . . .... .. . . .... .. ... . 01,0 

88 Canada . 50 cents 1965, 10 cents 1917,35, 5 cents 1693, 
1919, l c . 1862, medalj: CONFEDERATION 1667-1927, brons 
25 mm. New Faundland, 50 cents 1872 , East India Co. l rupee 
1640. Strai t s settlements, 20 c . 1669 , 10 c . 1673 . . .... 1-1+ 

89 Nederl. 2 1/2 gulden 1933, 1954, l gulden 1931 (2) , 1+/01, 
1954, 2 1/2 cent 1681 ,1694, 1 cent 1678,1699,1922. 1+,1,1, 
Tills. 9 st .... . .. ...... .. .. .. ..•...... . ..... 1/1+,1/1+ ,1+,1+,1 

90 Ryssland. rubel 1911 , 2 kopek 1665,1690, l kopek 1641, 
1905, 1/2 kopek 1912. 6 st ... .. .... .... .... ... ...... ... 1-1+ 

91 USA. Dollar 1879-, 1661S, 1889 O. 3 st .. ........... 1,1/1+,1/1? 
92 USA. Dollar 1679-, 1889S, 1922. 3 st ......... . . . . .. . . 1,1/1+,1 

93 USA. Dollar 1893 Co lumbia exposition, 1697S , 194 3- , 19500 
1959D l cent 1664 cu-ni , 1871, br, 1875, br. 6 st .... .. 1-1+ 

94 USA. 1/4 dollar 1693 , 1926,1939,1945,1953 (2), 1959, dime 
1904.07 , 37(2). 1945. 12 st ............................. 1?-1+ 

95 Eng l.: crown 1916,1916, Ita l ien, 500 li re 1956, Spanien 
100 pesetas 1966 (1967 i stjärnorna). Tjeckosl. 10 1+ , 1,01 
korun 1930, Palestina, 100mi l s 1927. 6 st ........... 01,01,01 

96 Schweiz, 5 fr 1923 , 1932 . Mexico, peso 1906,1924. Cuba, 
20 cent . 1905 , 48,52. Indien, obest . silvermynt. Tyskl. 
3 mark 1913, jub , 1/2 mark 1907. Frankr. 50 cent. 
1867. 11 st .... . .......... . .... ..... ... .... ...... . ..... 1-1+ 

97 250 st utländska mynt .. . .............................. . blandad 
96 250 st utländska mynt ... .. .. .. ......................... blandad 
99 255 st utländska mynt .................................. b l andad 

100 Arsset l öre- 2 kronor 1961 samt 5 kronor 1955 insatt 
i pappetui av Svenska Handelsbanken. Israel , Arsset 1968, 
20-ärsjub . I pappetui ... ...... .......... .... .... .... ... 01-0 
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101 Nyckelring med infattad dollar 1886, i etui ... ......... O 

102 För hästafvelns främjande , 3 st. silver. 11 st div. 
medaljer samt Frankr. l sol 1789 . Tills. 15 st . .. . ..... 1+-01 

103 20 st div polletter och märken och 26 st n8lmärken ..... blandad 

104 Litet myntskåp i trä med 5 fackindelade lådor ...... . .. . 

105 Polen:! gr.l824 . ·10 gr 1840. 5,10 , 20,50 gr. 1923,5,10 
( 2 ) , 2 O ( 2 ) , 5O ( 2 ) gr . l z l l 9 4 9 , 2 z l l 9 58 , l O z l 1 9 6 7 , 
75,20 zl 1976 . 18 st .... . .... .. .. .... .. . . .. ....... . 1?-1+/01 

106 Polen: 10 zl. 1959 (2), 64 (2), 65 (2), 67 (2), 68,70 
10 st ... . . ..... . ..... ............ ... ..... ....... .. ... . . 1+-01 

107 Belgien: 5c. 1862 (C6), l c. 1901 , 2c . 1873 , 5c. 1900 
05,20 , 22, 10 c 1923, 25c. (Y25 , 25a) 25c. 1910 , 5c. 
1916, 50c. 53, l fr. 1934,44,41 , 5 fr. 1941. 16 st .... l-1+/01 

108 Frankrike: 5c. 1795j99,5c. 1882, 5c 1919,24,78, IOc. 
183 90 ,99,1920 , 36,20c. 1981, 50c. 1923, l fr . 1924,42,47, 
5 fr 1947, 10 fr. 1953,82 ,83,20 fr. 1952. 21st .. . ... . 1?/1-1+ 

109 Spanien : 5 c . 1868 , 70 , 79, 2 1/2 peso 1953, 5 peso 1957, 
75, 25 peso 1957. 7 st ... .... .... .. . ........... .. ... . 1?/1-1+ 

110 Schweiz: 2 rap. 1815 , l c. 1899,1953, 2c. 1906,44, 5c. 
1873,98, lOc . 1875, 80, 1919, 20c. 1884,1951. 12 st ... 1-1+/01 

111 Vatikanen: 10 lire 1933/34 (Yl8), 500 l. 1971 (Y123) 
2 st ....... . . .. .. ... .. ... ....... . ........ ... . .... ...... 1+,01 

112 Brasi l ien : 40 reis 1831 (C128a) ompr . på 80 reis. l st.l 

113 Syd-Africa: l/2p 1945, lp. 1935,40 , 51,54, 3p 1937, 
51, 6p 1953 . 8 st . ....... .... ..... ... ..... .. . ... ...... . l-1+ 

114 Canada : le. 1894 , 1919,33,45,67, 5c. 1924, 1$ 1970,71 
(Y61, 67a ) jub. 8 st .. ... .. ....... . ...... ........... ... 1-01 

115 Canada : 50c . 1944,60 , 67. 25,10 , 5c jub . 1967. 6 st ... l+/01.01 

116 Cayman Islands: 50$ jub . 1975 . l st .. .... .. ... . .. ...... O 

117 Haiti : 10 Gaurdes jub. 1967 . l st .. ............... . .... 01/0 

118 Jamaica: 10 $ jub. 1972. l st ... ........ .......... .... . 01/0 

119 Uruguay : 4 centimes 1869 (Y9). l st ............... . .... 1+/01 

120 Iraq: l dinar 1971 jub. Armen (Y38). l st . . . ..... ... .. 1+01/01 

121 Iraq: l dinar 1972 Centralbanken jub . två små mörka 
fläckar. l st ........ ... ........ . .... ... ............ ... 01/0 

122 Iraq: l dinar 1973 Oljenationaliseringen jub . l st ... .. 01 

123 Medalj: Alf Pröjsen Nr. 1845 Sporr. l st ............ ... O 

124 Medaljer & Plaketter. 10 st ..... .. . . .... . ..... ......... 1-1+/0 

125 Myntmagasinet ärg. 1-5 29 st., Samlarforum 2 st. Kataloger 
& prislistor: Strandberg 19 st., Hirsch 5 st ., Thörnström 
5 st., Sigtuna mynth 4 st Tills. 64 st ............ .. ... . 

126 Nordisk Numismatisk Arsskrift 1964-1970 7 st .. . ... .... . 
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127 l öre 1610 Stockholm, 1 öre 1610 Göteborg, SM 69 ,85 
kantförlust. Gustav II Adolf: l öre oläsligt årtal pga 
dubbelprägl ... .. ....... .. . . ........... .. . .. ... .. . . l , (l?), l I l+ 

128 l öre Kalmar 1624? kantförlust, 2 öre Landskrona 1676 
perf .. ..... ....... .. .. ....................... ... .. ... (1?,2) 

129 114 öre 1655, 116 öre 16 70,7 3 ,86,86. 4 st ............. . 1-1 + 

130 5 ö re 1691 repor, 92 metallfel, 94 .. ... .... ...... (1/1?) , 1,111? 

131 Nödmyntserien komplett , 10 olika . . . . ... ..... .......... 1?-1/1+ 

132 10 öre 1740 , 5 öre 1731, l ö r e 1723 ... . .... . . .. .... 1?11 , 1,1/1+ 

133 1765 v. brosch, 1/8 Rd 1767 V.H.? . . .. . ... .. ... .. (1) 114 R d 

134 1778 , 1124 Rd 1777 ...... . .... ... ...... .. ....... 111?, 1? 1112 R d 

135 

136 

137 

138 

139 

11 16 R d 

25 öre 

lO öre 

lO öre 

lO öre 

1848,50 , 51,52, 1132 Rd 1852,53 ..... ... ......... l? 

1855,56 , (57) ,59,71 .... .. . .. . . ... ...... .. .... . . .. 1? 

1855T , 57,57 , 58,59,64 , 65,70,71 ... .. ..... . .. .. .. .. 1?-1 

18 5 5T, 57 , 61 , 7 O .. .. . . . .. .... ........... ... .. . ... . l? l l 

18 6 1 ' 6 4 ' 6 5 ' 6 9 .... ... ..... ....... .. ... . .. .... . . l l l +-1 + 

140 5 öre 1884,98, 2 öre 1892,95,00 , 02,07 , 07 . .. ... .. ...... . 1+ 

141 Meda lj; Fredrik I, Hild.71, tennavslag. 31 mm. Fehrman . 1+ 

142 Oskar I och Josefinas kröning, Br. 58 mm Grav. Qvarnström 
efter P Lundgren. Hild .lO .... . .... ............ .. .... ... 1+ 

143 Karl XV : s död , Br 45mm, Hild.25 Gr av. L. Ahlborn, 
fläckar ............ .. . ... . ... ...... . ......... . . .. ..... (1+101) 

144 Som ovan , tenn .......... . .. .. ... ..... .... .... ... . . .. ... 01 

145 Lovisas död 1871, Br. 44mm, av L. Ahlborn, Hild.1 
fläckar .... ........... .. ... .. . .. .......... .... .. .. ..... (01) 

146 SNF's guldbrö l loppsspecie 1907 , silver 39mm SNF 5:20 . .. 1+ 

147 Gustav V & Victorias krön . 1881, tenn 44mm, av Ekvall .. (01) 

148 Gustav VI Adolf 1874 , mäss ing 30mm sign E.W. -74 
Loos verkstad . Martin Luther 300- årsminne, Br 1817 , 
30 mm , Tyskt arbete .. .. . .. .... .... .. ... ..... .. ... ....... 01 

149 Hierta, Lars J . av Publicistkl ubben 1880 , Br.78mm, 
Hy . I I : 16 6 .•. . .....•.•... .. ...... ...••. ... •. . ... ... ... .. O l 

150 Leopold , K. G. Ma lmjärn Br, 43mm, Hy . II :78 R .. .. ... . .... 1+101 

151 Lind, Jenny, mässing 23mm, Hy.II:201:8 R ...... . .... . ... 01 

152 Polhem , Christoffer, Br . 35mm, Hy.I:181 : 3 .... ......... .. 01 

153 Thun berg , C.P . Br . 33mm . Hy.II : 72:1a, Polerad ....... . .. . (1+) 
Troi lius, Samuel , Br . 34mm. Hy.I : 202 ........ . .... ... . . .. l+ 

154 S:ta Bi rg i tta, brunrnAlad bly, Ex. S. Svens son , 26mm 
Hy . I : 2 : l RR .. . .... . ................. ... ............... . O l 

151 S : ta Birgitta , för gylld b l y, Ex. S. Svensson, 35mm 
Hy.I : 4:5: RR . . ........ . ....... ... ............... ... .... 01/0 

156 S : t a Birgitta, oval i bly, 40mm hög, Ex. S. Svensson , 
Hy. I: 4: 8 RR .. . ...... ..... ......................... ... . . O l 
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157 Silvermedalj av LOOS , Vergangenheit, 36mm V. H ..... . .... (!+) 
Svenska Trädgardsföreningen 1832, s il ver 41mm ........ .. 01 

158 Spanien ; Felipe V: Neapelmedaljen 1701, förgyld 59mm . .. l+ 
Karl Goet z : Die Wacht am Rhein 1920, Propagandamedalj 
senare eftergjutning 55mm (Jfr Mynthu set aukt 900317/519 .. l 

159 Medaljer & Priser, Idrott m.m. 85 ex, brons m. fl.metaller. 

160 Polletter och märken, 112 ex, mest 1900-tal . . ......... . 

161 Polletter, Stockholms angs lups AB; 3 ,4,5,7,10,25 öre 
Nya augslupsbolaget (2ex.), 26 st (12 o lika) ....... .. .. 

162 Miniatyrordnar; Finlands vita ros, vinterkrigat 1939-40, 
Landsstormen (2 olika), hemvärnet, 5 olika . .... ..... .. . 

16 3 Numismatiska Meddelande n XIII, 1892. Innehåll: B.E. 
Hyckert, Sverige & Svenska Kungahuset minnespenningar ... 

164 l öre KM 1662, nödmyn ten Mercurius, Snlurnus , Wett & 
Wapen Phoebus, Publica Fide, 1/3 skilling 1850 7st .... . 1?-1+ 

165 38 st kopparmynt 1700-1800-talet ....................... 2-1 

166 Johan III, 2 öre (oläsligt mynt) ~öre 1581, Kri stina , 
l öre 1634, Karl XI, 4 öre 1676, 5 öre 16? , Karl XII , 
5 öre SM 1700, l öre 1713, Ad . Fredrik , l öre SM 1761, 
G III, 1/24 riksdaler 1780, 3 daler 1775 , (varit brosch) 
K XIV J, 1/8 riksdaler s pec. 1833, O I, 1/16 riksdaler 
spec. 1852, 1/32 riksdaler spec 185 3. K XV, 10 öre/AH, 
perf., 10 örel867 , 15 st ............................... 2-1 

167 Sedlar . 12 s killing banco 1846 . SS 31. 16 Skilling banco 
1847 . SS 49. l krona 1915 ,1 919. 4 st ... . ............... l? 

168 34 utländska småmynt i silver ............... .. ........ . 1?-1 

169 Ca 130 st utländska myn t ........................... .... 1?-1+ 

170 Ca 100 st utländska sedlar, mest tyska ............... . . 1?-1+ 

171 15 st medaljer och 3 st polletter .... . ..... . .... .... ... 1+-01 

172 20 kronor 1877 "0" . ...... .. ...... . ............... . ... .. 1+/01 

173 

174 

175 

176 

177 

20 

lO 

10 

5 

5 

kronor 1902 ............... ... ................... . ... 1+/01 

kronor 1874 .. . ..................................... . l+ 

kronor 1901 .. . .... . . ... ······· ·· ···· .. .... .......... 1+ 

kronor 1881 . .. .................... . ..... .... ..... . ... 1+/01 

kronor 1920 .............. .. .......................... 1+/01 

178 Danm. 2 kronor 1923, ju b ...... ..... .. ........ .. ........ 01/0 

179 Danm. 2 kronor 1937, jub .. ... ...... .................... 01/0 

180 Danm. 2 kronor 1958, jub. liten fläck ..... . ........... (01/0) 

181 Danm. 10 kronor 1967 , juh. Liten repa ................. (0 1 /0) 

182 Belgien 100 fr. 1954 (Belgique), 10 , 5,1 fr 1971, 50 , 
25 c 1971. 6 st . ...... ... .... ... .................... 01-01/0 

183 Danmar k . Arsset 1970,71,77. 3 set ........ . ..... ... .. .. . 0 
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184 England. Elisabeth II jub . 1952-1977 i orginalförp. 
Nickel, 50 , 10,5,2 , 1 , ~ ne~ pence . 7 st ................ 0110-01 

185 Finland . Arsset 1972,73,77 + l markka 1970, 10 markkaa 
1977 jub. silv. 25 markkaa 1978 VM pä skidor ...... ..... ocirk. 

186 Frankrike . Louis XV l ecu (6 livres) 1765 L. Dav. 1331.1-111+ 

187 Liard (1697N), l sol 178'•R , l sou (12 deniers) M, 2 sols 
1792A, 5 c L ' AN 4 A, l decime L'AN 5 D, Cino centimes 
L'AN 5 A. 7st ......... . .... . ... . ...... ...... . ... .... 1?11-111+ 

188 10 sols 1707 K, Parrna Marie Louis 5 soldi 1815. 5 c 
(L'AN 3?) rev incus, 5 sols L'AN 2 1793 (monoye de siege 
de mauence), 2 sols (6 deniers) 1791 L'AN 3 de 
l a l i be r . 5 s t ............. .... ..................... l l l? - l+ l O l 

189 l c L'AN 7A, le L'AN oläsligt är, 10 , 5 c 1814 (monnaie 
obsidionale), 5 c 1828A, 10 c oläsligt ärta! 
(Limoges) , l decime 1815 BB. L utan pärlor. 7 st+ 
di v Tyska sedlar 8 st . . ... ..... ...... .. ................ l ?-1+ 

190 l fr 1816A, 31 f (Henrik V hertig av Bordaux), ~. 1?11 1 1+ 
114 fr 1841 B 1 A1 114 fr 1829 . 5 st ................ 1+,1+ 1 1+101 

191 5 Francs 1831 B ................. . . .. ...... . . . ......... . 111+ 

192 5 Francs 1839 A ........... ... ...... .... .. ...... . ....... 111+ 

193 5 Francs 1849 A ................... ......• ............ .. 1+ 

194 5 Francs 1852 A ..... . .. . . . ..... ...... .. ... .... .... . .... l+ 

195 5 Francs 1869 BB .... ... ....... ... ...................... l+ 

196 5 Francs 1874 A ... ... . . .. . . ... ...... ................... 111+ 

197 100 Fr 1956, 10 Fr 1938 silv. 5 Fr 1940, 2 Fr 1871 A 1+,111+, 
4 st ........................... .. ........ . ............ 1+101 1 l+ 

198 10 fr 1985 Victor Hugo, mindre repa äts ., 10 fr 1986 (01) 1 

(Obsolet), 5 fr 1960 silv . 3 st ..... ........ . .. (01) 1 0110,1+101 

199 Provmynt (Essai) 1878 mörk fläck, lik Franska Indo 
Kina, sapeque . ..... .... . ....... .. ................ .. .... (0110) 

200 50 Francs 1979 sil v ....... ... ... .... .... . .............. 0110 

201 Grekland. 30 drachmai 1863-1963 silv. 20 Drachm . 1960 
silv. 10 1 2 Drachm. 1959, 5 Drachm 1954 1 50 Lepta 1959, 
20,10 Lepta 1959, 5 Lepta 1954. Italien set 1972, 0110, 
Jugoslavien set 1965 orginalförpackn . 9 mynt+ 2 set .. . 0,0 

202 Holland. 2~ G 1961, l G 1957, 25 , 10,5 c 1964 , 66,63. 
Jersey. 50 new pence 1969, 114 sh 1957, 1/12 sh 1957, 
1669-1969, 2,1,~ new pence 1971, Spanien set 50,25,5 
pesetas 1957, 2,50,1 peseta 1953, 10 c 1953. 
12 st+ set (6) ... . . . ......... .. .......... .. . ... .. .... 1+-01/0 

203 Luxemburg 1.00 fr. 1963, 5 fr 1962, Schwei z 5 fr silv. 1+/01, 
1863-1963 i orginalförpackn. 3 st .... .. ...... ... .. ..... 01,01 

204 Monaco 10 fr 1979, 5 fr 1966 silv. 1971, l fr 1966 1 74 
~ fr 1965, 20 c 1978, 5,1 c 1976, {5,1 cent enl. 1+/01-
uppgift präglad i 1500 ex vardera). 9 st .............. . 01/0 

205 Provmynt (Essai) 50,20,10 centimes 3 st .... .... .... .... 01/0 

206 Norge. Myntverksset plast 1971 ..... ..... .. .......... ... 0 
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207 Myntverksset plast 1973 . ................ . ..... ... ...... 0 

208 Myntverksset plast 1977 ....... .. ...... . . . ... .. .... . . . . . O 

209 Sverige . Arsset 1970 sandhill, set 1971, 50 ,25,10,5 öre 01/0, 
1973, 5 kr 1966 jub ..... ... . .. .... .. .. . .. 01-01/0,01/0,1+01/01 

210 Ryssland 20 kopek 1955-57,61, 15 kopek 1955,56,61, 
tO kopek 1955-57, 3 kopek 1956,57,61, 2 kopek 1961, 
Libanon. 50,25,10,5 piastres 1970, Kuvait 100,50,20,10, 1/1+-
5,1 fils 1961. Qatar & Dubai, 50,25,10,5,1 dirhems 1+,01/0, 
1977, Syr.ien 10, 5,2~ piaster 1962 . 32 st . .... .. .. 01/0,01,01/0 

211 Jemen/Arab. rep. l imadi riyal AH 1344 .. ... .......... . . 01/0 

212 ~ ahmadi riyal 1379, 1/4 A. R 1367, 1/8 A.R. 1370. 1/16 
A.R. 1367, 1/40 riyal (buqsha) 1379 pA 1377, 1/80 riyal 1+-
(= l halala)1379, ~ halala (zalat) 1344. 7 st ...... . ... 1?/1 

213 HongKong 10,5 c 1971. Macao 5,1 pataca 1952, 10,5 avos 
1952, Malaysia 50,20,10,5,1 sen 1967, Sydkorea 100, 
10,5 won 1970, l won 1969. 15 st .. .... . . . ...... ... . ... 01-01/0 

214 Nederländska Ostindien l duit 1790, Franska Indokina 
l cent 1923, Siam (Thailand) l/8 fuang 1862 tenn, 20 baht 
10 baht 1971, l baht ca 1900,17, 1962 Y84, 8 st .. .. . 1?/1-01/0 

215 Siam (Thailand). Kulmynt Rama I? Silv. 15 g ............ l 

216 Filippinerna . ~peso 1885, l peso 1907 . 2 st .. .... ... .. l+ 

217 l peso 1963,64 fläckar, 67 smA hack. 3 st ... 1+/01/01,1+/01,01 

218 l peso 1967,69 . West Samoa l dollar 1970, James 01, 
Cook. 3 st .... .. ................ . ... ..... ....... . ..... 01,01/0 

219 New Zealand l dollar 1970 i original förpackn. set 
1968 50-1 c .. . . . . .......... . . . . .. .. . ................... o 

220 Australien. l florin 1927, 51 (1901-1951), 50 c 1966 
20(2),10(2),5(2),2(2),1(2), cents 1966, 1,~ penny 
1961, 15 st . .... .. .. .. ... .. ...... . ....... . ...... .. .... 1+-01/0 

221 Maldiverna. 50,25,10,5,2,1 Lari, New Guinea l shilling 1+/01, 
1938 . 7 st ................ . . . ... ............ .......... . 01/0 

222 Kamerun 2,1 fr 1948, Ekvatorialafrika 25 fr 1958, 
10,5 fr 1961. Marocko 50,20 ,10 fr 1952. 5 ,2,1 fr 
1951. Mali 25,10,5 fr 1961 . Swaziland 20,10,5,2 
fläckig ,! cents fläckig 1974. 19 st ................ .. .. 01/0 

223 Liberia 1 dollar 1966, 50,10 cents 1966, Ostafrika 
1 shilling 1952 (2), 50 c 1922,56,60,62. 10 cents 1943, 
52. 5 cents 1952. l cents 1959,62 ............. ... .. . . . 

224 Mexico 5 pesos 1971, l peso 1967,71 . 50,20 ,5,1 centavos 
197 1. Dominikanska Republiken 25,10,5,1 centavos 1963 
(1863-1963). 11 st. ............ .. .. ... . .. . . . .... .. .... 01-01/0 

225 Haiti 20 c 1907, 10 c 1949, 5 c 1904,49(2),58. Brittiska 
Honduras 50 c 1964. 25,10,5,1 c 1964 . 11 st .. ......... l?-01/0 

226 Bermuda Crown 1964, Panama 5 balboas 1970 mörk 1+/01, 
fläck, ~ balboa. 3 st ............ .. .................. . 01,01/0 
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227 Bolivia 50,20,10,5 c 1965. Brasilien 5,2,1 c 1967. 
Chile 5 peso 1956, l peso 1954, 10,5,2 c 1969. Colombia 
l peso 1974 , 50 , 20,10,5,1 c 1970. Paraguay 50,25 ,15,10 c 
1953. El Salvador 50,25 c 195 3 silv . 10 c 1952, 5 c 1963 
l c 1956 . Surinam 1 gulden 1962 silv. 25 , 10 , 5 , 1 c 
1962 .. .. . . ....... . ... .. ....... . ........ . ............ .. 01-01/0 

228 Roman silver coins, H.A. Seaby vol 1-4. 4 st .... ... .... 01 

229 Greek coins Seaby 1966 , Greek Charles Seltman. 2 st ... 1+,1+/01 

230 Robert Friedberg , Coins of the british world 1962 ..... .... . . 

231 Carl XIV Johan 2 sk banco 1840, 1/3 sk banco 
1839, 1/6 ski lling 1832 med bar hals. Met a llfel 3 st.1 , 1,1+/01 

232 Carl XV. 10 öre 1864,65 , 71. 3 st .. .. . ........... ... ... 1 , 1,1/1+ 

233 Oscar II. 2 kr 1880 med O. 1897. 2 st ............ .. .... 1?,1 / 1? 

234 Gustav V. 2 , 1 kr 1950. 25 ,10 öre 1950 . 4 st .. . .... . . 1+/01-01 

235 10 öre 1941 n ickel utan myntmästarmärke. 6 st ... . ...... 1-1+ 

236 Nederländerna. l gulden 1916 , 1/2 g 1930 , 25 cents 1914 
10 c 1941 , 10 c 1942 zink, 5 c 1913 ni ckel , 2~ cents 1884 
brons, l cents 1942 zink. 8 st .. . .. ... ............. 1/1+-1+/01 

237 USA . Do llar 1926, ~d 1968, 1/4 d 1967, Half dime 
1857. 5,1 c 1900-tal. 35 st ........................... 1-l+/01 

238 2,1 kr 1957. 50,25,10 öre 1957 2 kr 1907, 2 kr 1915, 01 
l kr 1906, 25,10 öre bl . a. 10 öre 1887 olika ar. 15 st.1?-1 

239 SNF:s årsmötesjetonger 1913,16 , 31 brons Hildebrand , 
Wedberg, Ha rtman. brons SNF 5 : 22,25,36. 3 st . .. ........ 01/0 

240 Nordisk Numismatisk Årsskrift. 1946,59,60,61,62. 5 st .. . 

241 Gustav V. 5,2,1 öre 1917 järn ....................... ... 01 

242 5,2,1 öre 1947(2) ,48{2),49,50(3) . 8 set ............. . . 01-01/0 

243 5,2,1 öre 1947(2),48,49,50(3). 7 set ............... 1+/01-01/0 

244 5,2,1 öre 1947,48,49,50(2). 5 set ............ . ... .... . 01-01/0 

245 Danmark. 25 öre 1904 , 25,32,37(2),38(2) , 47, 10 öre 1919 , 
20,41. 11 st ....... . ........ . .... .... ... ... ........ . ... 1?-1+ 

246 Medalj Stockholms Enskilda Bank 1856-1956 brakteatprägling 
73mm. Silv. , b) Plakett miniatyrgolfbanan Auditori um 
Elitplakett 35 x 50 mm förgullt silv. c) Jetong 
Värmlands Simförbund 31mm vitmetall. 3 st .......... 01,01,1+/01 

247 Diverse märken. 7 st . .. ....... . .... ..... .......... .... 1/1+-01 

248 Litteratur NNA 1945, G. O. Matsson The Gods Goddesses 
And Heroes, Stockho lm 1969 . . .. . .. ...... ... .... ........ . 

249 5 kronor 1954-55 med rättvänd och omvänd text på randen 
25 st . ... ... .. ..... ...... . ..... . ....... . ............. .. 1+-01 

250 1,2,5 öre 1942, 1950 . 186 st . . ..... ... .......... .... .. . 1+-01 

251 Lot. 15 st svenska och utl . mynt i koppar, bl.a. l öre 
KM 1719 o 1720 med grillad r a nd. 21 st div polletter 
och jetonger ..... . .. ... ......................... .. ..... 1+-01 
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252 Besittningsmynt . Ad. Fredrik, Pommern, 8 groschen 1761 
LFK . SB 24 7 a ........ ..... .. .. ... . .............. ... .. .. • l? j l 

253 Da nm . 10 kronor 1967, 1968, bAda jub. Finl. 10 markkaa 01/0, 
1967, jub. Engl. Churchill-crown, Maria Theresia- 01/0,01/0 
tha ler 1780, eprg l. Lettland, 5 lati 1932 6 st ... 01/0,01 ,1/1+ 

254 Medaljer. C. Trafvenfelt, bröstbild h . )(text . Pa randen : 
Lilly Dahlström 1971. Utgiven av Sv. Läkarsällskapet . 
Silver , 39mm. Kungl . Mynt- och J usteringsverket 1973, 01/0,0 , 
Myntverkets flyttni ng till Eski ls t una 1974 , bAda silver . O 

255 Vatikanen. 2 lire, 50 cent. 1942 monterade i pappkassett. 
Dag Hammars kj ö ld i plastkassett (2). Skeppet Wasa i plast-
kassett (3) .. ..... . ........... ........ ... ... ........... 0,0,0 

256 Tre myntboxar me d vardera en 5 cm djup, fackindelad lAda 

257 Myntskap med 10 fackindelade lAdor .............. ....... . 

258 Tibet, rupee 1905-12 . Burma, rupee 1852 ..... .... .. . .... 01 , 1+ 

259 Chile. Peso 1884 .. .... ... .... ... . . .............. . ... ... 1+/01 

260 Egypten. Pound 1976 Suezkanalen . 1977 FAO ...... . .. ..... 01/0 

261 Egypten. Pound 1978 Ain Sham , 1978 FAO .. .. .... . ... .. .. . 01 

262 Egypten. Pound 1979 Abbasia Mint, 1980 Eg-Israel fred .. 01 

263 Egypten. Pound 1980 Doctars Day, 1981 FAO ........... .. . 01 

264 Egypten . Pound 1980 Saclats corrective revolution 1971, 
1980 Law theme .. ... ... . .... .. ............ . ........ . .... 01 

265 Egypten. Pound 1979 National education day. 1979 tvA 
duvor i bo med ägg .... .. .. .. .. .. . ........ .. ..... . . . .... 01 

266 Filipinerna . 20,50 cents 1848 ....... ................... 1/1+,1 

267 Haiti. Gourde 188 1 .......................... ...... ..... 1/1+ 

268 Egypten . Fuad . 20 piastres 1923 . .... ..... .. .. ... . ... ... 1/ 1+ 

269 Libanon. 50 piastre 1929, Liberia , dollar 1962 ......... 1,1+ 

270 Luxemburg . 50 fr 1946, jub. 20 f r 1946, jub. l fr 1929.1+/01, 
3 st ................ ........ .... ....... ......... .. .. ... 1+/01,1 

271 Tibet, rupee ca 1905-12. Turkiet, 10 lira 1960 ... .. . . .. 1+, 1+ 

272 100 kronor 1963,1988, 50 kronor 1975 . 3 st jub ........ 0,0,01/0 

273 2 kronor 1897,1907, jub. 5 kronor 1936 jub (2).4st.1+,1+,01 ,01 

27 4 2 kronor 1921,1932,1938 , 5 kronor 1966 (2), 10 kronor 
1972 (3). Alla jub . 8 st ............................... 1+-01 

275 2 kronor 1892, flagnad, 1897, 1898 ,1900,1904,1906 ,1907 .. 1?-1 

276 2 kronor 1922-1935 ,1938-1940. 12 st ... ... ...... . . .. .... 1-1+ 

277 2 kronor 1910 (2), 1938 (2), 1939,1940 . 6 st .... .. .. ... 1-1+ 

278 l krona 1912, 13 , 14,15 , 16,18, 24 , 27,28. 9 st ....... . ..... 1?-1 

279 50 öre 1920 (2), 1924,1940,1946 . 5 st ....... ... ... .. ... 1 
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280 Arsset: Sverige 1984,1987,1988 . alla i myntverkets 
kassetter. Norge : 1978 i mjukplastförpackn. 1979 i 
myntverkskassett, Israel : 1969 i pappkassett. 6 st ..... O 

281 Norge. 2 kronor 1917, 5 kronor 1964(2),1966 , 1976. 5st. l,l +-01 

282 Island, Arsset 1971,1981, 1, 5,10 kronur 1970 . ... .... ... 01/0 

283 290 st norska mynt l öre-l krona ............ ........... blandad 

284 JO markkaa 1967,1970,1971 alla jub ........... ..... .... . 01/0 

285 5 markkaa 1972,1973, 5 penniä 1918-1922. 7 st ... ... ... . 1+-01 

286 Norge . l skilling dansk 1812 (4), l skilling 1843. 5st . l-l+ 

287 Ryss 1. 5 kopek 1777 EM . .. ........ ..... .. .. . . .......... . 1/1+ 

288 Thailand . Sirlenklätt etui från Royal Thai Mint, med 
32 st thailändska mynt fastsatta .... . ............... . .. . 0 

289 LaxApolletter, pastäropiat p8 spe lkort EN DAGS KOSTHALL/ 
C. CASSEL .... . .................. . . ....... . ..... ........ l+ 

290 D: o EN SUP/ C. CASSEL .... ..... ............. . .... .... ... 1+ 

Polletter ur Sven Svenssons samling. 
Brukspolletter 

291 Avesta koppar & järnverk . Sandkörning 96,48,24,12,1. 
Stj 42-46. Ehn 49,51-54. 5 st ....... .... .... .... ... . ... 1-1+ 

292 Dannemara gruvor (Uppsala län) Kungsgruvan, KUNGS/1 
(=prima malm) förtent järnbleck. Stj 44:1, Ehn- . .. ... .. 1+ 

293 Jungfrugruvan, JUMFjl, förtent järnbleck. Stj 44:1, ~hn- . 1+/01 
Foto 

294 Jordgruvan , JORD/SYLTA, förtent järnbleck. Stj 44:9, 
Ehn- . . ................... ..... .... . . .. . ..... . . .. . . . . . .. 1+/01 

295 Bondegruvan , BOND/SVAG, förtent järnbleck. Stj 44:11, Ehn-.1+ 
Foto 

296 Hjulwindsgruvan, HJULW/SWAG, förtent järnbleck. 
Stj 44: 14, Ehn- . Foto . .. ...•... . ..•..••.•.•.•.. • ..•..••• l+ 

297 Södra Silfbergsgruvan, S SILF/, förtent järnbleck. 
Stj 45:20, Ehn- ..... . ............. ..... ... .......... ... l+ 

298 Storrymningsgruvan, STORR/SCH, förtent järnbleck . 
Stj 45 : 24, Ehn- .... ... ........ . ..... ... ..... . . . ........ l+ 

299 Lik föregående men STORR/SYLTA. förtent järnbleck. 
Stj 45 : 26, Ehn- .... ... ........ . .... .. ...... .... .. ... ... 1+/01 

300 Oammsgruvan, DAMS, förtent järnbleck . Stj 45:30, Ehn- . . 1+ 

301 

302 

303 

304 

Fichergruvan, FIS/11, förtent järnbleck. Stj 46 :44 , Ehn-.01 
Foto 

Hedvigsfors järnverk (Bjur8kers socken Gävleborgs län) 
kolpollett 111/2 (=2 stig kol). förtent järnbleck. 
NM IV 18: 15, Ehn 257 ..... .... .......... .... ............ 1+ 

Kolpollett 111/1~ (=l~ stig kol) , förtent järnbleck. 
NM IV 18:16, Ehn- ... ... . ........ ...... . .... ............ 1+ 

Kolpollett IV/l~ (=l~ stig kol), förtent järnbleck. 
NM IV 18:18, Ehn-. Foto ... ... •.......................•• • 1+ 
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313 
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305 Kors& järnverk, kolpollett 12 T or (Tunnor) därunder 
E.S inom oval, järnbleck mea avhuggna hörn. Stj 83:1, 
Ehn 377. Foto ...... . . ... .... . . ... .. ..... ....... .. .. .... . 1/1+ 

306 Movikens masugn (Gävleborgs län) Kolpolle tt M/2 (=2 
stigar kol), zink NM IV 27:3, Ehn 475Yoto ............. 01 

307 Som föregående men M/1 (=l stig kol), zink . NM IV 27:5, 
Eho 477 . ...... .. ... .. .. . ....... .. ... ......... .......... 01 

308 Stora kopparbergs gruva & bergslag . ANNO/kolkryss/1682 
(FH Fredrik Hansson) Kolpollett, koppar. Stj 172:12a, 
Ehn 988. Foto . . ... . ..................... . .... ... ... . ... . 1/1? 

309 STORE KOPPARBERGSL: POLLETT . Frans ett berg därunder 
1719, allt inom pärlkrets. b) STORE KOPPARRERGSL : 
POLLETT. Frans ett berg däröver en strålande sol, där
under 1762, koppar. Stj 176:38,43 . Ehn 1010,1017 . 2 st.l?,l 

310 STORE KOPPARBERGSL: POLLETT, allt inom en pärlkrets. 
fräns ett berg varöver en strålande sol, 1762,63, 
koppar. Stj 178:42 , Ehn 1014,1015. 2 st . . ........... ... 1,1? 

311 STORA KOPPARBERGSL: POLLETT . Frans Dalavapnet inom 
spansk sköld 1790 . b) STORE KOPPARBERGSL : POLLETT. 
Fräns ett berg varöver en strålande sol 1762, koppar. 
Stj l 7 8: 44, 4 3, Ehn 1 O 18, l O 17 ........... .. . .. ... . ....... l 

312 Trollhätte kanal & Slussverk. TROLL/HÄTTAN/1796. Fräns 
l/KANNA/DRICKA, b) lik föregående men utan 1796 perf. 
c) TROLL/HÄTTAN. Fräns 2/KANNOR/DRICKA B-kantig. alla 
koppar. Stj 189:4,3,1?, Ehn 1119,1120,1117 . 3 st .... . .. 1? 

313 Wikens skeppsvarv. Ats SKIPS/WARFWET/WIKEN/No67. Fräns 
2/KANNOR/DRICKA, koppar Stj 194:1, Ehn 288 . Foto .. ..... . l 

Trafikpol letter. 

314 Stockholms Nya Spårvägs AB 4 st olika. b) Stockholms 
Södra Spårvägs AB 5 st olika. 9 st .... .... ..... . ... ... 1/1+-01 

315 MOSEBACKE GANGBRO 2 st en med slät fräns. en med 
Sporrongs äldre stämpel , fläckiga . b) GANGBRO öFVER 
NORRSTRöM, fräns slät. Alla mässing . NM 76:6, 
Stj 248:167, Ehn-,773,795 . 3 st ..... . . . ............... 1,1/1+,1 

316 Maria Hi ss & Magasins AB. 6 öre 2 st i ns & mässing. 
b) 5 öre ns. c) 3 öre ns. NM XII 76:2,-,76:4,5, 1+,1+/01, 
Ehn 7 6 8 , - , 7 6 9 , - . 4 s t . ............... . ............. .. l+ , l + 

3 17 STOCKHOLMs NORRA/OMNIBUS/1853, Fräns slät . Trafikerade 
Adolf Fredriks kyrkplan & slussplan, från 1867 även 
Stora Nygatan & Skeppsbron, mässing. Stj 221:8 . . .... . .. l 

318 J. WESTERLINGS OMNIBUS 25. S&ldes i parti för 20 öre, 
styckevis för 25 öre. Trafikerade Skeppsbron-
Sta lirnäs targården. Stj 223: 16 R .Foto •... . ............ ... l+ 

319 Stockholms Angslups AB. KUNGSHOLMEN/1860/RIDDARHOLMEN, 
koppar Stj 234:75 ..... ... ... . .. ... .. . .. .. .............. 1/1+ 

320 STOCKHOLMS ANGSLUPS AB 30,25,15,10,8,7,5,4,3,3 öre. 
Alla med Morell som til lve rkare, AF, Sporrong, 10,5 öre 
slät frans. 8,7 öre mässing, övriga ns. 13 st . . .. .... . 1-1+/01 
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321 STOCKHOLMS ANGSLUPS AB 25,15 ,12, 10,8 , 6,3 öre . FrAns 
Sporrangs äldre stämpel , mässing . 7 st ... ....... . .. .... 1+ 

3 22 ANGBATARNE/FREY/OCH/FREJA . FrAns slät. Trafikerade 
Lagårdstrappan-Allmänna Gränd Djurgårde n. Mäss ing. 
Stj 233 : 69. Foto ........................... ....... .. . ... l+ 

323 Bo l aget Föreningen . ANGSLUPS-BILJETT/EMELLANjRIDDAR
HOLMEN/OCH/LILJEHOLMSVIKEN/12 öre. Frä n s slät, mässing. 
Stj 226:20, Ehn 932 . Foto ............... ........... .. . .. l+ 

324 Som föregående me n 10 öre koppar. Stj 226:21, Ehn 933 .. 1 

325 Söderh amn. Angslupen Färdig 20,10 öre, därunder stads
vapnet inom ova l, mässing. FrAns slät, mässing. 
NM IV 59 :60,6 5 . Ehn - . 2 st. Foto . ... ............ .. .... . . 1/1+ 

3 26 Som före gående men 5 öre, 2 st den ena med avklippta 
s idor, mässing . NM IV 59 :68,69. R .................... .. 1,1/1+ 
Hote ll och Restaurangpolletter. 

327 Stockholm, HOTELL KUNG KARL/100. FrAns sporrangs äldre 
stämpel, mässing NM XII 92 : 216 ... ... ......... . ......... l+ 

328 Sammanbindningsbanan , under arbetet genom Stockholms 
Västra del Aren 1864-68 hölls en ma t inrättning av H. 
Andersson. Ats 50 jA, till vänster inom oval H. A. 50 
anger ören. Fräns slät. Denna poll ett ej beskriven. R.Foto l 

329 DANSKA ANGBAGERIET/10/öRE/BRöD, rund urstampning mellan 
siffrorna , 5 öre , ej någon urstampn i ng. Fräns Sporrangs 
äldre stämpel, mässing. NM XII III:29,30 . 2 st .. . . ..... 1+,1 

~30 Göteborg. Hot e ll Neptun jnsUimpla t 40,30,25 , 10. Fyrkant 
me d avhuggna hörn, järnbleck. 4 st ... ............. ..... 1/1+ 

övriga polletter. 

331 Två korslagda sopkvastar, i övre vi nkeln 1/4 i den 
undre DAGSV . Omskrift NORRA RENHALLNINGS AKTIE BOLAGET 
i Stockho lm, mässing . Fräns slät . NM XII 130:4 .... ..... 1+ 

332 Omskrift. MORGONBLADET inom slät yttre rand . lO/öRE/ 
SVENSKA/--.--jPRjVECKA, i nom inre pär lrand. 229 in-
stämp la t på ena sidan, i övrigt l i k sidi g mässing ... .... 1+/01 

333 Omskrift . KALMAR AADI-IUS, 12!1/öRE. FrAns slät, mässing 
Stj 203. Foto ...... . ...................... ... .... ....... 1/1+ 

334 Ostersund. RAKPOLLETT, omskrift NILSSONS RAKSALONG. 
Fräns slät. Ns . . ........ . ....... . ...... . ........ . ...... l+ 

355 Hundskattemärke . GRODINGE 1875, mässing ................ l+ 

Personm edaljer u r Sven Svenssons samling . 

336 Carl Johan Adlerc r eutz 1757-1815 . Bröstbi ld i uniform) 
(bild av den episod s om Runeberg besjunger i sin dikt 
"Adle rcreutz" (Fä nr ik Stäls sägner). Gra v. J. 
Munsterhjelm . Brons 55mm. W II sid 35 . SS 10994 ...... .. 01/0 
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337 Jonas Alsträmer 1685-1761. Bröstbild h.) ( Sveavapnets 
tre kronor överst en kunglig krona, text . Grav. G. Ljung
berger . Slagen av KVA 1769. Silver 15,1g. Hy 1:197.2 
ss 11015. Foto ......... ..... .. . ........................ 01 

338 Andrees polarexpedition 1896. Hvd h. , luftballong) 
(FRAM med hvd av F . Nansen. Grav. A. Högel . Tenn 50 mm. 
Hy 11:237. SS 11028. b) Johan Jacob Berzelius 1779-1848. 
Hvd v.)(tempel. Grav. C . Mellgren. Tenn 41,5 mm. 
Hy 11 : 130.3. SS 11089 . 2 st ... . ............ . ...... ..... 01/0,01 

339 Johan Erhard Areschoug 1811-1887, professor i botanik . 
Hvd v)(A . st~ende vid bord med mikroskop . Grav. A. Lindberg. 
A stiftade "tdidgärdsföreningen" i Göteborg. Silver 15, l g 
Hy II : 197 . SS 11036 .. ...... ..... ...... . .... ...... . ..... 01 

340 Jonas Samuel Bagge 1803-1870, professor i praktisk 
mekanik . Bröstbild fram~tvänd)(pergamentsbl ad med 
konstruktionsritning. Grav. E. Lindberg. Slagen av KVA 
1905. Silver 14,8 g. Hy II.160 . SS 11041 .. . . .. ... ... ... 01 

341 Carl Michael Bel lman 1740-1795. Hvd h.)(cittra. Grav. 
Lea Ahlborn. Slagen för att användas som berlock Oval, 
19 mm hög. Silver 2,9 g. Hy I : 318.6b. SS 11059. Foto ... 01 

342 ---Hvd och text som ovan men med tillägg D. 18 maj 1879 
Rund 18 mm , utan tapp. Fränsidan slät . Silver 2,7 g. 
Hy 1:318.7. SS 11060. Foto ............................. 01 

343 Karl Reinhold Berch 1709-1777 . Hvd h)(text. Grav . och 
slagen av I.C. Hedlinger 1757. Tenn 36 mm. Hy 1:248.2 . 
R . SS 11072 . Foto . . .. .. .. ...... .. . ..... . ............ ... 01 

344 J . Jacob Berzelius 1779-1848. 7 medaljonger med 
stiftarna av Svenska Läkarsällskapet)(antik brunn, TILL 
MINNE AF SVENSKA LÄKARSÄLLSKAPETS HUNDRAARIGA VERKSAMHET 
DEN 25 OKTOBER 1908. Grav . E Lindberg . Brons 72 mm . 
NM XXX1I:2, nr 74 . Hy 11:132.8. Nägra ärgfläckar . 
ss 11093 . . ....... .... ..... ... · · ··· ········ . .. . ......... (01) 

345 Bernhard von Beskow 1796-1868 . Hvd v.)(Melpomene och 
Clio bekransar äldrig skald, text . Grav. Lea Ahlborn. 
Brons 56 mm . Hy I1:158 . SS 11094 . Foto ........ .. . ...... 01 

346 Hjalmar Branting 1860-1925. Hvd v.)(fanor. Grav. 
S . Nilsson . Brons 55 mm. SS 11148 . Foto . ............... 01 

347 Sofia Elisabet Brenner f. Weber, gift med Elias Brenner , 
16 59-1730 . Bröstbild h.)(l agerträd, därunder 1699. Tenn 
31 mm. Hy I:149.2. R. ss 11163 . Foto . . ...... .. ... ..... . 01 

348 Ragnar Magnus Bruzelius 1832-1902. professor i medicin . 
Bröstbild h.)(LIFFöRSÄKRINGSBOLAGET Nordstjernans 
överläkare 1871-1896 . Grav. A. Lindberg. Silver 79,0 g. 
Hy I1:257. SS 11165 ...... ... ........................ . .. 01 

349 Fredrik Henrik af Chapman 1721-1808. Bröstbild h.) 
)skepp . Grav. G. A. Enegren. Brons ca 31 mm . Hy 11:17.2 . 
SS 11192. Foto ........ ... ..... . ....... ... ............ .. 01/0 
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350 Per Elvius 1710- 1749 . Bröstbild h.)(tre kronor i str8lar 
omkring nordstjärnan . Grav . D. Fehrman. Silver 18 , 1 g . 
HY I:180.2a. SS 11285 . ..... . . .. . . ............. ..... . . . . 01/0 

351 Samma som ovan men brons. SS 11284 . . . ... . . .. . .......... 01/0 

352 Engelbrekt Engelbrektsson, födelsetid okänd- 1436 . Text, 
trekantig sköld)(Sv . r ikss i gillet av 8r 1436, kung Erik 
st8ende. Under v. fot: cop 1914 . Grav . E Lindberg. Slagen 
1914 av Sv. akad. Silver 15,1 g. W I:5. SS 1 1286 ....... 01/0 

353 Conrad August Falkenberg 1856-1934. NORRBOTTENs 
LANDSTORM FöRBUND, Norrbottens läns vapen)(TILLÄGNAD 
öVERSTEN M M FRIHERRE C A FALKENBERG FöR FöRTJÄNSTFULLT 
LANDSTORMSARBETE. Grav E. Lindberg. Silver 23 , 7 g. 
W I:194. NM XXXII:2 nr 150. SS 11308 .. .. ........ .... ... 01/0 

354 Fredrika Eleonora Falkenberg f. stenbock , 1741-1820. 
Namnintialerna FES sammanslingrade)(SEMPRE LA MEDESIMA. 
Attkant ig ca 33 mm hög. Spelpenning slagen 1762 av 
riksrådet friherre Kar l Fredrik Scheffer . Förgyllt bly. 
Hy II : 55. SS 11309. R. Foto . ... ... ..... ..... ........... 1+/01 

355 Catharina Fheman, f Tham, 1675- 1746 . Bröstbild h)(text. 
Slagen 1746 av barn och barnbarn . Utdelade vid berav
ningen i Göteborg. Silver 20,4 g. Hy 1:175 . SS 11314. 
R. Foto ......... . .... .... . .. . ................ . .. .... ... l+ 

356 Fredrik Axel von Fersen 1719- 1794. Persens vapen)(text. 
Spelpenning, ättkantig ca 30 mm, silver 8,0 g. Grav . 
Dan Fehrma n . Hy I:314 . 1. SS 11320. R. Foto ......... . ... 01 

357 Otto Flemming· 1697-1778. Bröstbi l d h . )(Flemings vapen. 
Grav . M.G. Arbien, Köpenhamn. Silver 27,8 g. Hy I:272. 
SS 11323. Foto .. ...... ..... .. .... ...... ... .... ...... . .. 01/0 

358 Georg Wolfgang von Franeken 1827-1891. M1LITÄRSÄLLSKAPET 
I STOCKHOLM, fanor och lagerkvistar)(lagerkrans , text. 
Grav . Lea Ahlborn. Brons 51 mm. Hy II:218.1. SS 11328 .. 01/0 

359 Frans Michael Franzen 1772-1847, sKald. Bröstbild v.) 
(tvä kvinnor i antik dräkt . Slagen 1836 av gravören 
K.M . Mellgren . Brons 42 mm . Hy 11:123.1. SS 11331 ....... 01/0 

360 Jakob Frese 1691-1729, skald. Lagerkrans , text)(man i 
forntidsdräkt spelande harpa, text. Grav. Le a Ahlborn. 
Slagen 1866 av Sv. Akad. Si l ver 12 , 7 g. Hy 1 : 146.1. 
SS 11334. R ................. .... .... . ....... ... ........ 01 

361 Bengt Fredrik Fries 1799-1839. Bröstbild v . )(fiskare i 
bät , text. Grav. Lea Ah l born . S l agen 1864 av Vet.akad . 
Silver 12 , 8 g. Hy 11:100 . SS 11336. Foto ..... . .... .... . 01 

362 Carl Sebastian vin Friesen 1846-1905 och Elin Martha 
Lovisa Ahlborn 1856-1878 . BAdas bröstbild v . )(text. 
Grav . och Slagen av Lea Ahlborn, att utde l as i brons 
till gästerna efter vigselakten 1876 . Bron s 42 mm. 
Hy I I 2 7 O • S S 11 3 3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O l l O 
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363 Pantus Furstenberg 1827-1902 och Göthilda Furstenb erg 
1837-1901. P.F : s hvd h. MINNE AV 14 dagar 1888 inristat. 
G.F:s hvd v. med samma inristning. Grav . Sven Kulle. Som 
Hy !1:259.1 men åtsida och frAnsid a s lagna pA varsin 
ensidiga plakett. 21x24 mm . Silver. S l agen av prof. 
Hasselberg 1888. SS 11345-46. RR. Foto ................. 1+/01 

364 Erik Gustav Geijer 1783-1847. Bröstbild v.)(Ictun stAende 
med ask och äpp l e. Grav. Ats. L . Ahlborn , fräns. A. Höge!. 
Silver 14 , 7 g. Hy 11 : 122 . 3. SS 11356 .... . . ... . . . ... .... 01 

365 Nils Georgii 1717-1790, kungl. preussisk medal j ör. 
Två varandra kyssande sera fer i moln. Berlin)(inom 
blomsterkrans PA.N.G. OCH.M.S.BRöLLOPSDAG. D.3.NOV . 
1754. Grav . och slagen i herlin av Georgi i sjä l v ti l l 
sitt bröl l op med Ma r ia Svensson Schenck . Silver 17,4 g. 
Hy 1 : 305 . SS 11357 . RR. Foto .. .. . ...... .. . .. .... . .. . .. . 01/0 

366 Claes Grill 1705-1 767. Bröstbild v.)(urna text. Grav. 
äts. D. Fehrman, fräns. K. G. Fehrman . Slagen 1767 i 
anledning av Grills död. Silver 15,7 g. Hy 1 : 210 . 4 . 
ss 11366 ...... ..... ... . . .. .... ....... .. . .. .. . . .. . .. .... 01/0 

367 Beata Ebba Gyldenstolpe 1782-1804, f. Horn . Text inom 
ringlad orm)(Lilja, HAST1GT FöRSVUNNEN . Grav . K. En
hörning . Silver 14 , 3 g. Hy 11 : 6. SS 11373, R . Foto .. ... 01 

368 Gustav Fredrik Gyllenborg 1731-1806. Bröstbild h.)(EN 
AF SVENSKA-ACADEMIEN. Grav. C. Enhörning . Silver 16,3 g. 
Hy 11 : 14 . SS 11382 ...... ...... .... .. .. . ..... . .... .... . . 1+/01 

369 Leonard Gyllenhaal 1752-1640 . Bröstbild v . )(Offerpräst 
stående vid altare och betrakta r fjäril som kryper ur 
puppa , text. Grav. P.H . Lundgren. Slagen 1648 av V.A . 
Silver 12,6 g. Hy 11 : 106 . SS 11384 a . Liten fläck . ~~(01) 

370 Johan Gyllenstierna 1635-1680. Bröstbild h.) ( man stäende 
i drakskepp, text. Grav. Lea Ahlborn. slagen 1857 av 
Sv. akad. Si l ver 12,7 g. Hy 1:59. SS 11386 . Foto ....... 1+/01 

371 Ulrika Juliana Gyllenstierna 1704-1765 , f Brahe. Spel
penning . Braheska vapnet)(text. Grav. D. Fehrman. Slagen 
1750 av hennes måg Gustav Jakob Horn. Silver 13,2 g. 
Hy 1:203. SS 11387 . Foto ...... . ........... ... ......... . 01/0 

372 Lorens Görges 1722-1803. ensidig, utan inskrift, hvd v . 
Grav. C. Enhörning . Oval ca 16,5 mm hög. Slagen av G. 
s jälv. Hy 11:5. SS 11388 . .. ......... . .. .... . . .. .. . .. . .. 01/0 

373 Georg. Heinr . Görtz. Hvd v.)(1 daler SM 1719, NECEC-
SITAS . CARET LEGE. Grav. Gotha Chr. Wermuth. Brons 28 mm 
Hild. s.77, not. SS 11369. Foto . . .. . ........ . ...... .... 01/0 

374 J.G. Gahn. Hvd h. Brakteatpräglad. sign . Posch. Tenn 
88 mm . Ej beskriven . SS 11350 . Inristn . på fräns ...... . 01 / 0 

375 Anders Joha n Hagströmer 1753-1930 . Bröstbild h.) 
(Eskulapiistav inom ekkrans , text . Grav. M. Frumerie . 
Slagen 1835 av V. A. Hy 11 : 82.1. SS 11393 ........ ... . ... 01/0 
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376 Jonas Hallenberg 1748-1834. Bröstbild h . )(SVENSKA 
NUMISMATISKA FöRENINGENs 4 : de årsmöte 1876 inom ekkrans. 
Grav. A. Lindberg . Silver 12,9 g. SNF 5, nr 5 . Hy II : 92.1 . 
ss 11394 .. .. .... . ..... . . .. ..... .... . .. . ... ............. 01/0 

377 Jonas Hallenberg. Hvd h.)(kvinna i antik dräkt. Grav . 
Lea Ahlborn . Silver 14,4 g. Hy II:92.2. SS 11396 .... ... 01/0 

378 Walter von Hallwyl 1839-1921. Bröstbild h.)(familje
vapnet. Grav . Sven Kulle. Slagen 1919 till H: s BO-års
dag i ett fåtal ex. Silver 89,5 g. W I . s. 148. 
ss 11398 .. .... ... ..... .... ..... .... . .. . .. ..... .... . .... 01/0 

379 Elisabet Hamilton, f. Jennings , 1734-1801 . Spelpenning . 
ELISABETH IENNINGS BARONISSA HAMILTON, två skö l dar med 
Hamiltonska och Jenningska vapnen)(vinranka slingrad 
kring ett träd . Grav. G Ljungberger. Silver 14,0 g . 
Hy II:l. SS 11400 . Foto ... . . .. ............ ... . .... .... . 01 

380 Jakob August von Hartmansdorff 1792-1856 . Hvd h.) 
(Klippa högrest ur vågorna, text. Grav. Lea Ahlborn . 
Silver 12,7 g . Hy II : 142 . 2 . SS 11404. . .......... .. 01/0 

381 Artur I. Hazelius 1833-1901. H:s byst framför runsten, 
kvinna i fornnordisk dräkt sittande på ett säte med 
orden KÄNN DIG SJÄLV. Nedanför en fyrkant med inristning 
A.F. Cavalli - Holmgren hedersledamot den 25 maj 1901. 
Grav. E Lindberg. Plakett 59x81 mm, silver 168,1 g. 
Hy II:248 . 2 . SS 11407 . ...... . ............ . ... . . ... ..... 01/0 

382 Sven A. Hedin 1865- 1952. Bröstbild h . Ensidig plakett 
55x55 mm brons. Grav . H Taglang, Wien 1910 . W I 200.32. 
SS 11410 . Foto .... ............. . .... ... ............ ... . 01/0 

383 Johan Carl Hedlinger 1691-1771, medaljgravör . H:s och 
hans hustrus bröstbilder h.)( H:s och hans hustrus vapen
sköldar. Grav. och slagen av Hedlinger själv till hans 
bröllop i Schweiz 1741 med Maria Rosa Fransiska Schorono . 
Brons 34 mm. Hy I : 232.15. SS 11419. RR. Foto ... ........ 01/0 

384 I.C . Hedlinger . NOSCE TE IPSUM)(RESPICE FINEM. Grav. och 
slagen av H själv att utdelas åt bärarna på hans 
begraving . Man fann nämligen efter hans död, i hans 
byrå några ex i silver förvarade i ett paket med på
skrift: "Pour les porteur de I.C . H. ". Hy I:233 . 23. 
SS 11423 . RRR. Foto .. . ............... . ........ . ..... . . . 01 

385 I.C . Hedlinger. Hvd h. på fyrkantig platta 28x28 mm, 
ensidig, koppar. Slagen av Numis . föreningen i Schweiz . 
Hy I:235.27 not. SS 11432 . Foto ... ... . . . ....... . .. .... . 01/0 

386 Maria Rosa Fransiska Hedlinger 1705-1755. Schornoska 
vapnet i oval sköld, text. Grav. och slagen av I . C. 
Hedlinger i anledning av hans hustrus död . Tenn 36 mm. 
Hy 1:189.4. SS 11433 . .. ...................... . . . ... .. .. 01/0 
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UPPNÅDDA PRISER 
vid 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENlNGENS AUKTION 
den 20 november 1990 

N :r Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr 

l 150 51 100 101 350 151 120 201 120 251 100 
2 75 52 65 102 1000 152 A 202 15 252 30 
3 160 53 150 103 45 153 A 203 20 253 100 
4 170 54 60 104 100 154 270 204 35 254 160 
5 220 55 100 105 150 155 A 205 300 255 A 
6 30 56 100 106 80 156 A 206 50 256 100 
7 150 57 35 107 110 157 A 207 50 257 60 
8 100 58 120 108 480 158 A 208 60 258 50 
9 100 59 A 109 85 159 230 209 85 259 20 

lO 160 60 70 110 750 160 A 210 50 260 A 
11 50 61 70 111 95 161 A 211 60 261 A 
12 90 62 110 112 110 162 A 212 65 262 30 
13 60 63 120 113 400 163 A 213 so 263 100 
14 100 64 120 114 210 164 100 214 65 264 150 
15 80 65 100 115 340 165 A 215 40 265 100 
16A 140 66 140 116 250 166 A 216 100 266 100 
1GB 90 67 75 117 300 167 425 217 80 267 110 
17 85 68 100 118 A 168 A 218 15 268 260 
18 35 69 65 119 A 169 300 219 15 269 230 
19 A 70 65 120 75 170 290 220 15 270 200 
20 150 71 75 121 150 171 280 221 lO 271 260 
21 A 72 75 122 110 172 A 222 20 272 230 
22 110 73 380 123 210 1 73 220 223 170 273 325 
23 160 74 130 124 75 174 110 224 55 274 100 
24 17 0 75 85 125 30 175 200 225 2100 275 260 
25 100 76 85 126 80 176 A 226 190 276 650 
26 425 77 90 127 160 177 100 227 290 277 210 
27 75 78 65 128 30 178 230 228 50 278 210 
28 80 79 70 129 45 179 210 229 230 279 325 
29 95 80 150 130 85 180 400 230 200 280 210 
30 140 81 190 131 170 181 A 231 15 281 210 
31 50 82 55 132 500 182 280 232 50 282 210 
32 45 83 100 133 500 183 230 233 600 283 210 
33 A 84 A 134 200 184 170 234 270 284 110 
34 35 85 110 135 175 185 300 235 50 285 325 
35 55 86 A 136 210 186 350 236 40 286 150 
36 60 87 95 137 80 187 1000 237 180 287 700 
37 75 88 130 138 100 188 A 238 400 288 700 
38 75 89 90 139 100 189 170 239 200 289 550 
39 A 90 150 140 50 190 90 240 230 290 900 
40 90 91 150 141 750 191 250 241 50 291 1600 
41 A 92 80 142 210 192 85 242 80 292 250 
42 A 93 110 143 280 193 55 243 20 293 300 
43 A 94 130 144 A 194 150 244 65 294 1400 
44 A 95 75 145 A 195 150 245 480 295 200 
45 85 96 150 146 A 196 50 246 50 296 200 
46 85 97 35 147 A 197 80 247 50 297 150 
47 85 98 150 148 l\ 198 85 248 110 298 375 
48 A 99 120 149 A 199 130 249 230 299 475 
49 A 100 170 150 180 200 50 25 0 50 300 550 
so 180 
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Nr 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 

Kr Nr Kr 

350 326 400 
350 327 100 
260 328 325 
550 329 180 
250 330 400 
230 331 190 
475 332 550 
100 333 2 40 

80 334 650 
70 335 1100 

375 3 3 6 410 
230 33 7 360 
325 338 350 
325 339 325 
210 34 0 300 

90 341 400 
550 342 170 
160 343 170 
20 0 344 170 
4 25 345 700 
425 346 300 
220 347 170 
700 348 250 

10 349 450 
2000 350 310 

Tala med oss om 
auktionsinlämning på 

Nr 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
3 61 
3 62 
363 
3 64 
365 
3 6 6 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 

FRIMYNT 
Helsingborg 

27-28 april1991 

Besöker Ni inte mässan 
ring eller skriv till 

MYNTHUSET AUKTIONER 
Riddargatan 7 A, l t r. 

Box 7049, 103 86 Stockholm 
Tel. 08-663 55 95 

Kr 

50 
250 
140 
250 
100 
270 
120 
250 
400 
280 
250 
150 

12 0 0 
600 
260 
300 
325 
400 
280 
400 
170 
170 
220 
350 

20 

Nr Kr Nr Kr 

376 370 401 800 
3 77 650 402 160 
3 78 600 403 140 
379 450 404 130 
380 210 405 375 
38 1 400 406 210 
382 250 407 210 
383 170 408 2300 
38 4 26 0 0 409 280 
385 310 41 0 85 
386 2 5 0 411 270 
38 7 21 0 412 375 
388 250 413 200 
389 30 0 414 90 
390 300 415 325 
39 1 2200 416 425 
392 350 417 170 
393 250 418 550 
394 550 419 1100 
395 260 
396 2000 
397 250 
398 1200 
399 1 7 0 
400 1000 

MVif?AUKTlON 
( Skriftlig l Sista anbudsdag 20 APRIL 1991 

Om fatta r : S vens ka mynt frå n mede ltid ti l l 
våra dagar. antika och utlä nds ka mynt. 
sedla r. medalje r, po lletter, primit iva be ta l
ningsmedel , litte ratur. kuriosa samt en sto r 
avdelning poste r/ lo ts . 

De n r ikt illustre rade auktionska taloge n har 
just utkommit och kan beställas per tele fo n 
eiJe r genom insättning av 50:- på vårt post
g iro ko nto 48 92 03 - O. 

Antikören 
stureplatsen 1 
S-41139 Göteborg 
@ 031-183960 



RECENSION 

Jan Wis~hn: Myntfynd från Dalarna. 
Sveriges mynthistoria. Landskapsinvente
ringen 3. Kungliga myntkabinettet. Stock
holm 1990. 110 s. ISBN 91-7192 -806-5. 
(a pris 70 kr) . 

Under hösten 1990 utkom "Myntfynd från 
Dalarna;· den tredje delen i serien .. Sve
riges mynthistoria, Landskapsinvcnterin
gen:· Denna publikationsserie ges ut i 
Kungliga myntkabinettets regi men initie
rades ursprungligen av professor Brita 
Malmer. Den nu utgivna delen har forfat
tats av fOrsic antikvarie lan Wisehn. som 
även står som medförfattare till de två 
fOrsta delarna . 

Det material som ligger till grund fOr 
detta häfte har samlats in redan innan 1984. 
Det är glädjande att se .. Myntfynd från 
Dalarna" i tryck. då denna publikations
serie över myntfynd från olika landskap är 
till stor nytta för forskare. museimän och 
hembygdsforskare. På ett lättillgängligt sätt 
bjuds man här möjl ighet att ta del av en
skilda fynd såväl som fynd knutna till en 
viss period eller fynd !;jorda inom ett be
stämt område. 

"Myntfynd från Dalarna .. fOljcr i stort 
samma uppläggning, som i de tidigare ut
givna landskapen Ostergötland, Anger
manland och Uppland. En inledande del 
och fem kartor belyser fyndens tidshori· 
sont och geografiska spridning. Därefter 
fOljer fyndkatal ogen som med sina 183 
upptagna myntfynd utgör bokens viktigas
te del. Därpå fOljande ordlistor och regis· 
ter hjälper oss att bättre överblicka mynt
fynden. Avslutningsvis presenteras ett ur
val av fynden på fotoplanscher. 

Vid en fOrsta anblick möts jag av dalpi
len. i detta fall på ett l öre sm slaget for 
Kristina. En bättre symbol fOr landskapet 
Dalarna l .. :undc inte ha valts. Boken är klar 
och tydlig till sin utformning och dessutom 
lätthanterlig. 

Vid en genombläddring möter jag ett av
snitt med supplement till tidigare utgivna 
delar i serien. Dessa fynd hade vunnit på 
att placeras sist i häftet får att lättare k"llnna 
fOras över till respekti ve landskap. Kartor, 
katalog och register ger et! lättöverskådligt 
intryck. l avsnittet med bildplanscher mö
ter jag en god fotodokumentation av fynd
materialet. Här återges enskilda mynt så· 
väl som mer anmärkningsvärda fynd. till 
exempel fynd nr 79 - arabiska mynt om
gjorda till en brosch - och fynd nr 100 -
det genom sin mängd imponerande depå
fyndet av kopparplåtar från Yttermalung. 

Efter en mer ingående genomläsning 
skulle jag vilja framfora några synpunkter 
på bokens innehåll. Under rubriken 'Da
lamas myntfynd' presenteras fyndens tids
ordning. Här redogörs fOr de äldsta, de 
medeltida, de vikingatida samt nyare tids 
mynt. Förfallaren lyfter fram större depåer 
och fOr forskningen mer betydande fynd . 
I detta avsniu ges även exempel på fynd· 
hanteringen och hur v.mligt det var att fynd 

inte löstes in i äldre tid. Här saknar jag en 
kort presentation av fornminneslagen och 
dess historia, eftersom det är just denna lag 
som till stora delar återspeglas i fyndkata
logen. 

Genom kartorna 1-5 stiftar vi bekant· 
skap med Dalarnas landskap och fyndens 
geografiska spridning. Karta nr 2 som vi
sar samtliga fynd blir. när fynden ligger 
tätt inpå varandra något otydlig. Som ex
empel kan nämnas fynd nr 79 och 81. Slår 
det fynd nr 79 - 81 eller har två olika 
fyndplatser markerats? Var har i så fall 
fynd nr 80 placerats? Jag undrar också 
över var man valt au markem de fynd som 
är knutna till en viss socken men har okänd 
fyndplats inom denna. Hardessa fynd pla
cerats vid kyrkan eller vid socknens geo
grafiska mitt? Det är påpekanden av mind
re vikt som lätt kunde ha avhjälpts genom 
något tydligare markeringar och hänvis
ningar i kantextcn. 

De fOljandc kartorna visar fyndfOrdcl · 
ningen under järnålder. vikingatid och 
medeltid. Karta nr 3 över järnåldersfynden 
visar även dc fynd vilka är något osäkra 
som primärfynd. Genom fOrslagsvis en 
parentes kring fynden eller en kommentar 
i karttexten sk"lllle denna osäkerhet kunna 
påtalas. 

Härnäst vill rec. titta närmare på fyndka
talogcn, bokens centrala del. Detta avsnitt 
saknar tyvärr huvud. Likaså efterlyser jag 
en presentation av fyndkatnlogen och dess 
uppställning, av det slag som finns i tidi
gare publicerade häften. För den som f<ir 
fOrsta gången stiftar bekantskap med Jand
skapsinventeringen är en sådan nyckel till 
stor hjälp. Katalogen är mycket tydligt upp
ställd med fynden alfabetiskt ordnade ef
ter fyndort. Sist inom varje socken. under 
"okänd fyndplats;· återfinns fynd som en
dast kan bestämmas till socken. 

J några fall är det oklart om fyndet helt 
säkert utgör ett primärfynd eller ej. Det 
vore önskvärt att det alltid kom till uttryck 
som det gör för fynd nr 28. där det tydligt 
framgår. Vissa fynd gör mig något fOrund· 
rad, då uppgifter om fyndomständigheter 
saknas. Fynd nr 36 av en pollett från 1800-
talets senare hälft ornnärl,lns som inköpt 
redan under 1930-talet. Ar polletten ett 
jordfynd eller har den kanske forvarats "i 
släkten .. ? I något fall ställer man sig und
rande till om två olika fynd möjligen har 
ett samband. Som exempel kan nämnas 
fynd nr 34 av två , respektive fynd nr 35 av 
en kopparplåt från 1720-talet. Båda är fun· 
na i Båsinge bakom en ladugård. Tveksam· 
heter av detta slag skulle ha kunnat und· 
vikas genom att tillfoga en kommentar el· 
ler en hänvisning. 

Flera fynd har kommit fram i samband 
med fornlämningar eller arkeologiska ut· 
grävningar, mer eller mindre noggrant 
dok"llmenteradc. Vid återgivandet av fynd 
från en och samma lokal men från olika 
anläggningar har beskrivningen ordnats 
efter anläggningsnummer. För fynd nr 90 
har man bortsett från anläggningarna och 
ordnat fynden kronologiskt. 

Genomgående saknar jag uppgifter om 
resultaten av de arkeologiska utgrävning-

arna och i andra fall utelämnas fornlärn· 
ningens karaktär. För att bättre torstå det 
sammanhang i vilket fyndet hör hemma 
hade sådana uppgifter va.rit av stort värde. 

Beskrivningarna av fyndens innehåll är i 
regel mycket utfOr( iga. l flera fall är dock 
innehållet endast delvis känt. En stor del av 
mynten är bestämda av personal vid Kung
liga myntkabinettet medan andra fyndbe· 
skrivningar återger äldre, ibland mycket 
knapphändiga uppgifter. För den som mer 
ingående vill ta del av fyndens innehåll 
skulle en anmärkning om vem som bestämt 
mynten öka möjligheten att avgöra beskriv
ningens exakthet. Detta skulle lätt ha kun
nat anges medelst en asterix i referenslistan 
eller ett litet tillägg. 

Referenserna avslöjar au en noggrann 
genomgång av litteratur, arkiv och museer 
med tillhörande samlingar ligger till grund 
fOr fyndkatalogen. 

Under 'Varia miscellanea' bjuds vi på 
sägner. Skaufynd har alltid utövat stor 
lockelse på folk i allmänhet och g!_vit upp
hov till ett stort antal berättelser. Aven om 
sägner inte återger bestämda historiska 
händelser så ger de en antydan om män
niskors fOrhållande till och fOreställningar 
kring mynt. Det är roligt att la denna yt
terligare aspekt på myntfynd. 

Dc därpå fOijande registren och ord fOr
klaringarna vägleder oss bland myntsam
lingar och numismatiska uttryck. Vi far 
veta att på Avesta mynunuseum kan man 
folja ortens myntproduktion och i Stora 
Kopparbergs muscum finns en stort antal 
kopparmynt utställda. I avsnittet om mynt
räkning lär vi oss au begreppet (svensk) 
daler in fors 1604 och motsvarar en summa 
av fyra mark. I ord listan torklaras termer 
som brakteat och styver. 

Mot slutet av häftet återfinns ett fynd
register. Det är tydligt uppställt och ger en 
god överblick av fynden och deras tids· 
ställning. Här kan man enkelt söka reda 
på till exempel alla vikingatida fynd fOr att 
sedan gå vidare till beskrivningen i fynd
katalogen. 

Avslutningsvis vill jag understryka att 
boken är resultatet av ett mycket väl gc
nomfOrt arbete. Förfuttaren har gått ige
nom ett omfattande littcraturmaterial, flera 
myntsamlingar och arkiv vid upprättandet 
av fyndkatalogen. Därigenom är fyndkata· 
log och beskrivningar mycket uttömmande 
och ger stora möjligheter till vidare an· 
vändning. Myntfynden kan användas i en 
mängd olika sammanhang bland annat fOr 
att belysa ekonomiska skeenden och be
byggelsef6rändringar. Till ex.empel omta
las i fyndomständigheterna till fynd nr 119 
an fyndet gjorts på en gammal gårdstomt. 
Kanske finns det fler fynd som kan leda 
oss till idag bonglömd bebyggelse. Mynt
fynden bjuder på en mängd, ofta outnyn
jade infallsvinklar till gångna tider. Det är 
min forhoppning och tro an det nu lättill
gängliga materialet i "Myntfynd från Da
larna" ska leda till att fler och nya frågor 
ställs. 

Kari11 Beckman -17roor 
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AUKTIONER 

SYENSKA 
April 13-14 B. Ahlström Mynthandel 

AB. Stockholm. 
23 SNF:s vårauktion. Stockholm 

(endast får mcdlenunar). 

UTLÄNDSKA 
April 24-26 Frankfun. Pcu~ . 

Maj 14 -15 Ziirich. Bank Lcu. 
Antika mynt. 

16- 18 Milnchcn. Gics~cncr Miinz
handlung. 

22-24 Miinchcn. Hirsch. 
25 Helsingfors, Holmasto. 

FRAGESPALTEN 

Jag har nyligen påtriiffat ett 2-öres 
mynt 1573 valör Z- R . Ett mycket 
vanligt mynt. ett av Johan III :s van
ligaste. Astley Levin har &jort en be
skrivning av Johans mynt som redo
visar många varianter och variationer. 
Detta mynt har jag dock ej kunnat 
hitta där. Det är ordet NOSTR som 
är stavat NOTSR. Valspråket blir då 
DEUS PROTECTOR NOTSR. På 
frånsidan står MONETA NOVA 
STOKHOLM. 

Jag undr.tr om redaktionen har hört 
talas om denna variant? r inns myntet 
på KMK'? Hur många av denna va
riant finns hos SNT: s liisekrets? 
11tcksam om Ni vill höra av I:::r. 
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GtiiiiWI' Jönsson 
Klosterg(ltan 5 
222 22 umd 

FÖRENINGAR 
ESKILSTUNA NUMISMATISKA FÖRENING hnr möten på Nya Gästis kl 19.00 sista 
ti>dagcn i varje månad utom december. Auktion varje gdng. 
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB >ammanträder filrsta helgfria måndagen i varje 
månad (utom i juli och augusti) . Apollogården vid Alnwägen. Fagersta. Ttd: kl 19.00. 
Upplysningar: tel 0223-116 71. 
FALU-BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokal Borlänge. biblioteket Borganäsviigcn. 
Falun. Kristinegården. Kristinegalan 9 - 11. Dalen 4. Borlänge. 
GÖTEBORGs NUMIS.\'IATISKA FÖRENING har möten med auktion andra måndagen 
i månaden 18.45 i Traktören, Köpman~g. 20. Lista från A. Falk. Hvitfeldtsg. 5, 411 20 Gbg. 
Medalj- och fotoci rklarna l :a resp. 3 :c onsdagen 18.30 i klubblokalen, Schackspelets 
Hus. Haga kyrkog 3. Antik- och övcrsiktsc. 3 :c resp. 4:c torsdagen 18.30 i Sch. sedelsek
tionen sista tisdagen 18.30 på Engclbrcktsg. 71 (E ng). 8/4 B. Ttngström: Att förvandla da
ler sm till SEK (T r); 9/4, 19.00 i Katrinclunds gymnasium. B. Ttngström: Kopparn i stor
maktstidens ekonomiska politik. Offent ligt fOredra g; 10/4 L Påhbson: Belöningsmedaljer 
(Sch); 16/4, 17.00. besök i Myntkabinettet. N Hamng 12. H Almlund visar medaljer: 17/4 
Fotocirkel (Sch); 18/4 B-M Fridh-Hancson: Kring Dioclctiani prisedikt år 301 (~ch): 
24/4, 13.00, Biblioteket presenter.!.';. kaffe. Medtag mynt och berätta! (Sch); 25/4 Over
siktskurs (Sch). 
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klara-salen kl 18.30 den första 
måndagen i varje månad utom juli - aug. Upplysning:1r: 035 - 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen 
i \".lrje månad utom juni-aug. Upplysningar: Even Olof~son 0413-221 51. 
KALMAR MYNTKLUBB har möten första helgfria måndagen i varje månad (utom 
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal. S. Långgatan 39. Kalmar. Upplysningar: tcl 
o.t80 - 159 29. 733 JO. Auktioner. 
KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten andra onsdagen i varje månad 
(utom juni , juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Bankcn. Torget, Knrlskoga. Auktioner vår och 
höst. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 
KATRJNEHOLMS MYNTKLUBB har möten fOrstn helgfria onsdagen i varje månad pd 
restaurang Storstugan. Stonorget l. Katrincholm. Upplysningar: tcl 0150 -210 45 el 15100. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff första tisdagen i jan.-april. sept. -dec. 
Lokal: G.A. skolans matsal. S. Järnvägsgat.an. Sundsvall. Information om mynt. 
värdering. auktion, louerier. Köp och sälj. Tel. 060-55 6-118. Il 35 03. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Myntträffar med aktiviteter och auktion 
kl. 19.15 i "Utbildningshuset". Åkcrgr. l. Lund. Upplysningar: vard 046 - I4 43 69 kvällar 
046- 12 25 93. 
MYNTKLUBBEN NlCOPIA har rniitcn andra måndagen i varje månad på Pensionärs
gården, V Trädgårdsgatan 57, Nyktiping, kl 19. Upplysningar: te l 0155-67154. 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammantriide med auktion i Folkets Hus, 
Klippan, kl. 19.00, andra fredagen i varje månad. Upply~ni ngar och auktionslista tel. 
0451- 132 88. 
NOLA MYNTKLUBB har möten 3:e tisdagen varje månad augusti -april. utom decem
ber. Lokal: NoJaskolan sal 316. Örnsköldsvik. Uppl. tcl 0660-166 48 eller 0660-402 20. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje tisdagen yarjc 
månad utom i maj- augusti i Ektorps fritidsgård. Auktionsvisning börjar kl 18.00. Aven 
icke medlemmar är välkomna. Bcstiill lista på tcl 011 - 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med uuktion pd Gusu1vssons Trafikskola, RådhusgaLan 
33. Nässjö, Upplysningar: tel 0383 -158 35 kl 07.00-09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS. Skellcftcå har möten första torsdagen i varje månad i NY
hu~et. konferensrummet. Upplysningar: te l 0910- 186 80. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 får<;ta onsdagen i ''alje månad (ej 
juli - augusti). Lokal: Valbo Kommun:~ l hus. Upplysningar: tcl 026- 1818 36. 
MYNTKLUBBEN SKJLLING BANCO. Linköping. har möten andra helgfria torsdagen 
i varje månad (utom maj -augusti). Huvudbibliotcket. Hunnebergsgatan 8, Linköping i 
Lindblomsrummet l u upp kl 18.30 - 21.00. Årligen anordnas en antik- och samlarmäs
sa samt en resa till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: te l 013 - 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING håller möten sista torsdagen i varje månad 
utom juni - augusti på IOGT, Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatnn 38 A. Mal
mö. håller öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september - maj. 
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Club Balder pd Kulturhuset Oden i 
Skövde kl 16.00. Upplysningar: tcl 0500-80850 (Thord Lund). 
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLUBB. Möten kl. 18.30 på Folkare fotoklubb, Tcleg. 19. 
Avesta. Upplysningar: te l 0226 -562 78 eller 0225 - 147 83. -



TRELLEBORGs MYNTKLUBB har möte andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar
banken Skånes samlingssal. C B Friisgatan 4 A, Trelleborg. På programmet står auktioner. 
foredrag, lotterier mm. Upplysningar: tcl 0410 -24131. 
TÄUE MYNTKLUBB. Södertiiljc. har möte i Wcndelas rum, biblioteket Luna, kl 19.00 
andra tisdagen i varje månad utom juni, juli, augusti och december. Upplysningar: tel 
0755 . 102 03. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten på Uppsala Universitets mynt
kabinett. Tid : 19.00. 16/4 föredrag. Upplysningar: 018-149711. 
VETLANDA NUMlSMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i 
va rje månad utom december på Kulturhuset, Storgatan 20, Vetlanda kl 19.15. Visning 
från kl 18.15. Upplysningar: te l 0383 - 158 35 kl 07.00-09.00. 
VlLLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smålandsstena r. har möten andra måndagen i 
varje månad utom juni, juli och augusti. Föredrag och dyl toljs av auktion. Servering. 
Upplysningar: tel 0345 - 112 95. Lokal : Biblioteket. Smålandsstenar (k,ällarlokalen). 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING. Sammanträde med auktion kl. L8.20 på 
Röda Korset. Hovsgatan Il. Växjö. den 4/4,7/5. Myntets Dag 9I prel. 29/9 Smålands 
museum. Upplysningar: 0470-731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten torsta torsdagen varje månad 
oktober-maj kl 19.00. Gamla Bangatan 45, Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian, Vallby friluftsmuseum kl 19.00 
första onsdagen i månaden. Niirvarolollcri vid varje möte. Upplysningar: tel 
021 • 757 87 (t:fter kl 18). 
ÖREBRO NUMISMATJSKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Järntorgsgatan 3: 
Upplysningar: tel 019 - 13 5213. 

FRAN KUNGL MYNTKABINETTET 

Utställningen ''Lagom'' 
28/3-3115 

Johann Carl Hedlinger. 1700-talets 
främste medaljkonstnär. foodes i sta
den Schwyz (i kantonen med samma 
namn i Schweiz) den 28 mars 1691. 
Fadern var bergsman. Hedlinger stu
derade bl a i Nancy och Paris innan 
han år 1718 fick erbjudande att träda i 
svensk tjänst. Myntgravörsbefattning
en i Stockholm hade blivit ledig ge
nom Arvid Karlsieens död. Hedlinger 
anlände tiiJ Sverige i augusti 1718. 
Bland sina gynnare nämner han Arvid 
Horn, Nieodemus Tessin d y och Carl 
Gustaf Tessin. Till de nännaste vän
nerna hörde arkitekten Carl Hårle
man och assessorn vid Antikvitetsar
kivet Nielas Keder. 

Hedlingers efterlämnade verk be
står av teckningar. vaxpousseringar. 
sigill, mynt och omkring 150 medal
jer. Utställningen omfattar huvudsak
!igen medaljer och mynt ur Kungl 
myntkabinettets samlingar. 

Hedlingers stil är en blandning av 
barock, rokoko och nyantik. Hans 
kJassiskt fom1rena arbeten har en 
mjukt flytande modellering, en deko
rativ fOrdelning av reliefytorna och en 
självständigt utarbetad frånsidcssym-

bolik, som utmärks av en slående en
kelhet. 

Hedlinger hade en fin humanistisk 
bildning och var väl skickad att själv
stiindigt komponera frånsidorna till 
s ina verk - frånsidornas symbolval 
var en viktig del av medaljskapandet i 
äldre tider. 

Självporträtten och porträtten av 
vännerna visar en enklare stil med in
slag av of6rbehållsam realism. Hed
lingers valspråk var det svenska ordet 
" lagom", skrivet med grekiska bok
stl'iver, som han använde sig av som in
skrift på sina medaljer, och som bildar 
även utställningens titel. 

Hedlinger lyckades utverka långa 
permissioner från sin tjänst i Sverige. 
Bl a vistades han en tid i Köpenhamn 
och nära två år i S: t Petersburg. Sedan 
Hedlinger 1745 fått titeln kungl hovin
tendent och blivit ledamot av Veten
skapsakademien tick han permission 
på obestämd tid. Resten av sin liv till 
bringade Hedlinger huvudsakligen i 
sitt hem i Schwyz i kretsen av barn 
och barnbarn. Han avled den 14 mars 
1771. 

TS 

MÄSSOR 

SVENSKA 
April27 -28 Fri mynt, Helsingborg 

UTLÄNDSKA 
April20 -21 Maastricht. The European 

P.dpermoney Bourse. 
Maj 12 Wiirzburg. Sammlergemein-

schaft Sieboldshöhe 

I NÄSTA NR BLA: 
Läs om hur Karl II: s 
älskarinna kom att bli 
Moder Svea!! 

Erik Gamby skriver. 

J C Hed/inger: sjlillr>orrrtitt med n 'å olika 
frc!nsidor. Kopparstick av J C Fass/i 1781. 
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Svenska Numismatiska Föreningen 

meddelar att 

ORDINARIE 
•• 

HOSTAUKTION 1991 
•• ar 

INSTÄLLD 

VISSTE DU ATT ... 
... alla svenska kopparskiljemynt från 
perioden 1628- 1708 är präglade med en 
metod som kallas för valsverksprägling? 

Beställ medlemsförteckning frå n: 

SVERIGES 
MYNTHANDLAREs 
FÖRENING 

ÖSTRA STORGATAN 20 
S-61134 NYKÖPING 

Sveriges första vals
verkspräglade kop
parmynt - 112 öre 
1625, präglad i Nykö
ping. 

Sveriges sista vals· 
verkspräglade mynt -
116 öre SM 1708, 
präglad i Avesta. Ej utstansade ur tenen. 


