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Bidrag till diskussionen om ett franskt fantasimynt 
efter svensk förebild l sammanhan!! med des~a strider i 

Frankrike besk~vs utfiirligt av bl a 
Nathor~t-Böös och senare U lonska en 
intressant händelse. vilken det ur nu
mismatisk synpunkt lönar sig att än en 
g:,ng sammanfatta och p:\ nyll kom
mentera. särskilt som det 1985 har 
rörflutit 300 år sedan kurfursten Fred
rik Wilhelm l:s edikt i Pot~dam. 

Av Hans-Jiirgen Ulonska , E1jurt 

Inledning 
l Frankrike förföljdes uneler konung 
Ludvig XIV hugenotterna från den 16 
oktober 1685 ~ter hårt genom brytan
det :tv ediktet i Nantes. Henrik IV ha
dc 1598 genom niimnda edikt bl a även 
beviljat dem trosfrihet. Alltefter..om 
förtrycket mot hugenotterna tilltog 
över hela landet. drevs ca 200000 i 
exil till Schweiz. England och manga 
tyska stater. till och med till Sydafri
ka. Antalet till Nederländerna flydda 
uppgick till ca 75 000 och till Bran
dcnburg-Preussen till ca 20000. Kur
fursten Fredrik Wilhelm l utfiirdade 
den 29 oktober 1685 (efter dagens ti 
dcriikning den 8 november 1685) 
"Kurfiirstliche Edikt. bctrcffend dic
jcnigt:n Rechte. Privilegien und ande
n: Wohltaten. welche Seine Kurftirst
lichc Durchlaucht zu Brandenborg 
dcncn Evangclisch-Refonnierten 
fmnzösischer Nation . . . daselbst zu 

verslatten gniidigst geruhen" (Kur
furst! igt edikt C>m de rättigheter. privi
legier och andra välgärningar. som 
Hans Kurfurstliga Höghet till Br:m
denburg i nMer därstädes fOrunnat de 
evangelisk-reformerta av fransk na
tion). 

Denna förordni ng var en framsynt 
bestämmelse till nytta för det ii n nu ef
ter trenioåriga kriget och kriget mot 
Sverige försvagade landet BrJnden
burg-Preussen. 

Medan en del av de beträngda huge
notterna liimnade Frankrike. organi
serade and m i Frankrike, friimst i Ce
vennerna. en förbittrad motst~nds
kamp mot den katolska centralfUrvalt
ningen. De i Cevennerna kiimpandc 
protestanterna kallade sig camisarder. 
Denna namngivning skall enligt tradi
tion härledas från vedergiillnings~la
gcn eller överfallen (franska: cami
sarde), enligt de Sebelins. 

Fantasimynt 
Den 9 febmari år 1703 greps och sat
tes inom lås och bom i den vid floden 
Rhönes strand belägna ~taden Roque 
tre personer. av vilka tv~ var främling
ar (svt:nskar?. författaren~ ;mm.). Vid 
visiteringen hittades tillsammans med 
andra saker även ett svenskt koppar
mynt av den typ som priiglades under 
Carl XI med värde l ORES M. Detta 
mynt blev sedan utgångspunkt fOr mer 
eller mindre underliga uttolkningar 
vad beträffar dess här kom' t och dess
utom amäm som vittnesbörd. 

l min ägo finns den del av ett i Ber
lin ~r 1703 utgivet flygblad. på vilket 
man kiinner igen bilden av detta fanta-
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MYNTHANDEL AB 
Nybrogatan 36 • Box 5132, 10243 Stockholm 
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A 
La f•ulf< nplic>tion invtnrt< P" qu<l
qu~ prtrre ignor2;nt, iusqun s u l!"@•gc 
dc(• mcOc,onoppot<: rdkqu• Su11 .L'«· 
tam~ porttat ur.c Bcl r .i. dtux the~&: 

lkuxcoroa , &tarmec d.! deux l.amr1J'~c,ul 
L'embltmc dc4cux puifTa~cn. ,,naN, dc l"'ran-.: c. 
& d'EJP,gac, rojuouu mlmh,cuJc l• htrc cnnc· 
mitdoi~.!J~lk..J.•• fcpl monr.ignu rorren lur 
l'ceultun CJgnificnt llcmc & lon E.gl•l< la lourrc 
dc lA fu•rur e-c Jc1 n\ou..,cmcos ''i(1lcn' Jr In bl te. 
Let p<.l hu MonttKnu 0\c-c:oitc• o l\~n, noc1 &u 
nombre dC' 16. rt'l•tc.lenccnr le, Stvconou unit 
pour dtfcnd•c lcuu conkicnc«. J .n uoi~ kt· 
fro C. R. S. u<figncnt l'ob)CC de _lrur JU!lt 
l'dl<ntimcnr ; Conuc- R o mc S..ngu•nJJrt. Ou 
ca Lt.un, w.,,. ,.,.,t!'f 1•• 111• 

L/l fc.conde dhmpc, ch.rg~e de<ltux ~ard1 
8cur-dchre• en l•u<oir, G<ut c fur uoc trorlek 

timbr~t d'uac couronnc, avec 1u Lcttrct 1. O. 
R. S M. fait une Manifdlc allufie>n l la Guerre 
dö SevcnnoCt,cnnnni1 fculcmcnt d<'t de O ru.llcurs 
ddapouoc, ddip,..Ce fur Itu n armts par Ieo Arur. 
dc"" L'~ oölcl'ap<~i & le Fondcn~tnr ~· ~·•· 
mo rcprcl<nt< Jc•u• Chnft , apcll~ L tiOlic du 
mU:a,pourla eaufc duqod ils com'>&t cent. Et 
lacovronne qUilttmlncb roin(C dc ca arCDa, 
rllpofc bgloncuiC rc<ompc:lllC pro•ulc å l~ lo y det 
Fiddla•. Er cn6n le• Lcttr«peuYCIII t1rc u ph· 
qub:s ain6 jcf1n, ordonne R.oy, (ou<cpb, main. 
teaut.W l• OHJJt•t'• Rtlil fo•l" •••llt.Oa 
CD t.nlc lc)upenr au L«!cur. 

Flygblad från 1703 med en m· tlt• mt1rkligu fe/förklarinfit/1'1111 m· bilder och förl.ormillgar på en s•·e11.1kt l - 111'1'. Fmo Nils Lttgergren. rl'l/1. 

simynt. J verkligheten har något så
dant my n l aldrig existemt. Det blev ett 
hjiilpmedcl för båda bekännelserna i 
kampen om deras respeklive t ros do
minans i Frankrike. N al horst-Böös 
anlör ett bidrag av Berch. liksom l!n 
översättning på svenska av en latinsk 
anikel av Sperling. som beltigg här-

för: "Ett mynt. som vi hiir ser grave
rat. utgavs 1703 så som fmnsmännen 
uppfattade det. Men det var etl miss
förstånd och iinnu siimre förklarat. 
Det ovan avbildade myntet bll!v lölj
den. sedan det kommit i fransmän
nens händl!r. I Frankrike hardet fram
kallat mycken fOrundran. då man 

trodde. att de t \'ar ett sevenner- mynt. 
som sevennerna delade u1 som ett 
slags igenkiinningstecken till sina mr
bundna och l iii sådana, som var frans
männens (katolikernas. förlimarens 
anm .) motståndare. för att diirigcnom 
skilja ut sig från dem som stodo på 
andra sidan." 
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Den för menta exi~tcnscn av detta 
mynt med dess lc lak tiga uttolkning 
limsiitter även i andra publikationer 
vid samma tid . såsom Nathorst-Böös 
utiOrligt redovisar. Han följer också 
upp ursprunget till alla feltolkningar
na. Såsom mycket sannolikt kan anta
gas. att de bör föras tillbaka till ett nött 
l ÖRE-mynt. som - såsom ovan an
förts - hittades vintern 1703. Det 
svenska myntet innehåller 11/: uns 
koppar och har intet gemensamt med 
några typiska sevenner-mynt, som 
skall ha präglats i mycket mindre for
mat. och vilkas existens här inte kun
de bevisas. Till Frankrike har det 
svenska myntet vii i kommit genom 
svenska soldater eller i svensk tjänst 
stående. som anmiilde sig till den se
vcnniska milisen Ufr Ulonska 1985). 

Det sålunda uppdiktade fantasi
myntet var med s ina symboler och dc 
därav drdgna uttolkningarna utgångs
punkt för dc troendes uppgörelser. 

l det följande skall kort redogöras 
för de protestantiska och katolska ar
gumenten beträffande detta fanta
simynt. 

En torsta feltolkning fick det svens
ka 1-0RE-myntet vidkännas från den 
katolska sidan i Frankrike år 1703, då 

Tabell: 

det tillskrevs Ccvcnnerna. Myntet på
trMfades tydligen så nött. att man på 
aversen inte kunde urskilja varken av
slutande krona , lejon eller årtal. l stäl
let för vapenkrona satte man falskeli
gen en krans av berg och för lejonet 
över tre strömmar .:tt litbeldjur. två· 
bcnt och tvåhövd:nrned ett ho m på van 
och ett av huvudena. Av de två vapen
strömmarna blev två avbrutna svärds· 
klingor som bevis på motståndet. Be
tingat av det dåtida priiglingsfOrfaran
det !lir det svenska l -ÖRE-myntet har 
till kanten av vapnet li>gats ytterligare 
avvikelser. som avbildades som berg. 

På reversen företogs inga större få~. 
iindringar. Frånsidan återgavs nästan 
troget mot originalet. Den första gång
en i Frankrike lN den katolska sidan 
tecknade fantasibilden av l -ÖRE
myntet övertogs senare av den protes
tantiska i Brandenburg-Preussen och 
blev sedan uttydd efter deras sinne. 

l en tabell skall ges en sammanfat
tande framställning av de ibland tro
skyldiga och godtyckligt fastlagda 
översättningarna. Sammanfattnings
vis kan resumeras. att händelserna 
kring det beskrivna famasi-myntet 
ger ett intressam bidrag såv'.il till den 
svenska mynthistorien under 1600-

och 1700-talen som till båda trosbe
kiinnelscrnas uppgörelser genom ut
nyttjandet av numismatiska bevis f rim 
samma tid. En av författaren 1985 
framförd förmodan om existensen av 
en fransk medalj över reformations
striderna kunde inte bckr'.iftas. 

Litteratur 
Bercl1: Dreissig historische Abhand
lungen uber schwedische Munzen und 
Medaillen (1755). 
de Sc;belins: Histoirc des troubles des 
Cevennes ou dc la guerre des Cami
sards (1760). 
Narhorst:Böös: " En löjelig händel
se" (NNA 1953). 
Spcrling: De Nummo Svecico aereo 
per errorem Fransicorum Sevennen
sibus adscripto, nunc vero detecto, et 
ab errore liberato (1703). 
Ufonska: Eine Medaillc au s den fran
zösichen Reforrnationskämpfen nach 
schwedischem Vorbild ? ("Numisma
tische Informationen" KB der DDR 
Nr 63). 
På författarens begäran översatt från 
Numismarische Htfte 37 Kulrurbwul 
der DDR. Gesellsclwji fiir Heimatge
schichte Be:irksfachaussclwss Nu
mismwik av NU F. 

Sammanfattning av troskyldiga och godtyckligt fastlagda översättningar 

Fantasimyntet 

Mynt· 
Protestantiska uttolkningar Katolska uttolkningar 

inskrift Latinsk Svensk Latinsk Svensk 
tolkning översättning tolkning översättning 

l. 1) luvenes Ungdomen 1) luvenes Ungdomen 
O. R. Otferte bringar Offert e bringar 
S.M: Religion i religionen Religioni religionen 

Sacrificium stort offer Sacrificium stort olfer 
Magnum Magnum 

2) In De 2) In Martyrernas 
Oboedentia förbliva OR be blodtrium· 
Regis ständigt i Sanguis ferar över 
Samper beroende Martyrum hela världen 
Manent av konungen triumphat 

3) In l 
O re Roms mun 
Romano martyrernas 
Sanguis blod 
Martyrum 

c. 1) Contra Mot 1) Christianos Offerför 
R. Romam det blodiga Romanos de romerska 
s. Sanguina· Rom Sacrificate kristna 

rium 
2) Contra Vi 2) Christianismus Den romerska 

Romam ståmot Romanus kristenheten 
Sumus Rom Stabilis varar beständigt 

3) Christus Christus 
Rex är den ende 
Solus konungen 

4) Christianos Oflrar 
Romanos romerska 
Sacrilicate kristna 
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En fjäder i hatten för AB strutskompaniet 
Av Kararina Schoemer 

10() rf'/t:. Aktiebre1 .iV1 296 
l 

Aktiebolaget strutskompaniet 
l 

~ Kronor 1@@ Kronor l@-

AB Strutskompaniets a~titbrt\', tmdtrtecklllll m · Grwa,· Ofin•cro11a och Si.rten Spar". Foto G. Hildebm11cl. Rnä. 

En novemberkväll år 1910 samlades 
några herrar på restaurang Kronprin· 
sen i Stockholm. Det var Ouo Printz· 
sköld. en mycket framgångsrik före 
delta ämbetsman som nu '"Jr chef för 
konungens hovtorvallning och tillika 
styrelseledamot i en stort antal bolag. 
Diir var också Gustav Wilhelm Oli
vecrona. kapten i Väg- och vatten
byggnadskåren, som några år tidigare 
återvänt till Sverige efter en lång tids 
tjänstgöring som byggnadsingenjör i 
Kina. Slutligen var där Sixten Sparre. 
friherre med några års lantbruksstudi
er bakom sig. 

Herrarna hade för avsikt :111 bi lda ett 
aktiebolag tillsammans och på restau· 
rang Kronprinsen antogs denna kväll 
förslaget au bilda AB Strutskompani
et. Den 3 apri l år 1911 lämnades en an
sökan till patent- och registrer ingsver
ket och den 10 april registrerades så 
AB Strutskompaniet. l bolagsordnin
gen föreskrivs att företaget ska "driva 

strut~avc l samt därmed sammanhäng
ande affärsrörelse' '. Bolaget skulle ha 
sitt s:ite i rutsunda utanfOr Stockholm. 
Själva strutsfarmen låg på den plats 
där Filmstaden sedem1era byggdes. 
Den 20 november 1911 anmäldes att 
aktiekapitalet om 35 000 kronor var 
till fullo inbetalt. Bland aktieägarm~ 

fanns AB Stiingselfabriken (strutsar ii r 
stora, starka och snabba djur so·m 
fordrar rejiila stängsel!) samt hovför
vallningen (!). 

Iden att bedriva strutsavel i Sverige 
tycks ju något originell . Dcua gjordes 
i stor skala i Sydafrika och kanske ha
de någon av herrarna varit på resa dit 
och sett det hela på nära h:, l l. Även om 
så inte var fallet så rörde sig herrarna 
i de kretsar där strutsfjädrar i form av 
plymer hörde till "basgarderoben". 
Plymer användes inte bam i de elegan
ta damernas hattar utan även på mi· 
litära huvudbonader. Hattarna i den 
svenska generalstabsuniformen var 

i ex mrsedda med vackra gula och blå 
plymer, så kallade panascher, tillver
kade av strutsfjädrar. Det var framfår 
allt de vita ving· och stjärtfjädrarna 
fr.in den afrikanske ~trutshannen som 
efter bearbetning i tv.ilvJtten och sva
velsyra användes till plymer. Av strut· 
scns dunfjädrar gjordes plymäschcr, 

Forts. pli nästa sida 

HÅKAN WESTERLUND 
~IYNTHANDEL 

KÖPER • SÄWER • llYTER 

MYNT • SEDLAR • M EDAUER 

Spec. sedlar 
Betalar bra for sedlar före 1930 

Vasagatan 42 
III 20 STOCKHOLM 

Tel 08 · Il 08 07 
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d v~ kantprydnaderna på de uniforms
haunr som bars av dc högsta civila 
ämbetsmännen. 

Knappt en år efter AB StruiSkom
panict~ bolagsbildning hölls ell sam
manlriidc på re~laurang Riche och två 
dagar senare anmäldes en ändring till 
regi~treringsverkcl. Två av bolagets 
grundare. Sixten Sparre och Gustav 
Olivecrona. hade utgåu ur styrelsen. l 
deras ställe imriidde civil ingenjör 
Kristian Wilhelm Lundeberg och di
rclaör Adolf Andersson i Stockholrn. 

AB Strutskompaniet bestod i nästan 
t vii :\r. men vid ju h id år 1912 blev sty
relsen tvungen au begära förelaget i 
konkurs. Bolagel har dock länmat ef
ter sig en litet minne i form av en ak
tiebrev. En ståtlig struts är avponriit
temd på dena trevliga och lite lustiga 
dokument som nu förvaras i Kungliga 
MymkabineneiS samlingar. 

Kiillor: 
Elgen tierna, G. Sn•11ska adel11s c71-
wrtal'lor s 391. Stockholm 1932. 
Jerden, A. Statnrlänga i Överjärva 
viird vårda. S1·enska Dagbladet 1989. 
Lcche. V. Strutsfftglar. Nordisk Fami/
jelmk. Stockholm 1918. 
Manasse. G. Olivccrona. S1·e11ska 
111/in och /..1·in11or. Stockholm 1949. 
Månsson. T. Printzsköld . Svemka 
111t111 och kvinn01: Stockholm 1949. 
Parem- och Regisrrcrings,•erkers ar
kiv. Reg. nr 10. 168. 

Maj1vr ÖS/1'11/TI'/1, Lars O. Lagt'rtJ iist och Ke1111cth Jml.l .\tJ/1. 

Svensson-Stipendiet 
Sven Svenssons stiftelse för numis
matik delnr årligen ut en stipendium, 
som komplenerar det av Svenska Nu
mismatiska Föreningen utdelade Nils 
Ludvig Rasmusson-stipendiel. 

För år 1989 har Stiftclsen funnit 
lämpligt an dela ut två stipendier -
till filosofie doktorerna Kenneth Jons
son och Majvor Östergren. 

Jonsson är viii känd för våra läsare 
fOr ~ina aniklar om våra vikingatids-
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skaner och om den medeltida rnym
ningen i Sverige. Internationellt är 
han friimst känd fOr. sin forskning om 
anglo-saxiska mynl. Hans doktorsav
handling giillde också "The New Era 
- the reformation of the late Anglo
Saxon coina2e". 

Östergren är i sin arkeologiskt-nu
mismatiska arbete och forskning 
friimst knuten till hemmnön Gotland. 
diir hon leder RAGUs fåltarbeten. 
Hennes doktorsavhandling handlade 
om "Mellan stengrund och stcnhu -
Gotlands vikingatida silverskaner 
som boplatsindikation". 

Båda avhandlingarna har anmälts i 
denna tidskrifl. 

Slipendierna delades ut vid Svenskli 
Numismatiska Föreningens julfest i 

december 1989 av Svensson-stiftel
sens ordfOrande, muscidirektör Lars 
O. Lagerqvisl. NUF 

SELINS MYNTHAN DEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken 

® 
Öppenidar 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08- 11 50 81 



Polletter för lumpinsamling 
Av Ian Wisehn 

'J 

'77~artbtnttt ftbtf~ htnt~ 
l>~fl»art ltfJutrerat ttl ~ol1• 
tor~6 ~c:pper fi ~~ruftS ~ump, 
famlart ·t mot bttafnins 
fftm IDlat·ftr fumpor . o 

• 

.-L-...S.. .. L. 

l. Pappt.'rspollm frtin Bolltorps poppenbmk 177-1. Fow: Gmmel Janssan 1989. 
•amt liga bilder. 

Det handgjorda kvalitetspapperets hu
vudbeståndsdelar har i Sverige allt id 
framstiillts av linnclibrcr. D~t är dc 
genom nötning och tvättning nästan 
utslitna prima linnekHiderna, vilka 
alltid varit den Rirnämsta råvaran för 
cH gol! papper. Denna linnelump 
skulle uppsamlas ute i Jandet hos både 
hemkap och bönder - något som ofta 
var rörenat med mycket besvär. Enligt 
1738 års "Förordning om lumpors 
samlande för pappcrsverken·· måste 
"husbonde och husmoder. högre och 
lägre. i varje hushåll såväl i städerna 
som på landet. ... hava noga inseen
de, att finare eller grövre linne eller 
ylleklutar. . .' skulle ihopsamlas mr 
all mot skälig betalning säljas till pap
per~brukcn. 

kvantitet lumpor direkt till länsmän
nen. För uppbörden i städerna skulle 
bruken ha kommissionärer. Genom 
1738 års l<irordning skulle varje bruk 
ha sill eget bestämda uppsamlingsom
råde. diir de hade ensamriitt. År 1757 
upphävdes IOrordningen och lump
handeln blev frigiven över hela 
landet. -

När vagnslasterna med lump anlän
de till pappersbruken skedde avlast
ningen oftast vid en särskild byggnad 
fOr lumpens mottagande. förvaring 
och för~ta behandling - ofta kallad 
"lumpbod". Lumpinsamlaren erhöll 
som bevis mr au lasten avliimnats en 
pappcrspolh!ll från pappersbruket. 
Denna uppvisades senare i samband · 
med bewlningcn. 

l Kungl. l\1yntkabinellets ~amlingar 

linns fyra Jumpinsamling~poll cucr 
som här nedan presemeras: 
l. Bolltorps pappersbruk. ··))cdel" 

mots\<arancle 5 markers lumpor. 
1774 (sista siffran hand~kriven). 
"Seder· - i betydelsen "medde
lande" - V'clr ej avsedd ~om betal
ningsmedel. Benämningen "pol
lett" är mer adekvat. Bolltorps 
pappersbruk i Skönberga sn. Ös
tergötland.fick sina privilegier 14 
april 1716. men anläggningen an
sågs 1752 vara iildre än "manna
minne". Bruket ägdes vid 1700-
talets mitt av Elias Magnu~ !ng
man. adlad ordenstolpc. Det 
övergick under 1800-talct till fri
herre C. Funch och han~ arvingar. 
Nedlagt år 1859. Bruket tillverkade 
alla slags papper. 

2. Mölndals pappersbruk. pappers
pollett som bevis för Je,•crerade 
lumpor. 1798. Polletten hur en 
tryckt namnunderskrift : Lars 
Svensson. 
Mölndals pappersbruk i Fä~~bergs 
sn. Västergötland, utanfOr Göte
borg vid Mölndalsån. lic k :.ina pri
vilegier 1758. Första ägaren var 
boktryckaren Johan Georg Lange. 
Denne sålde bruket 1801 till bok
tryckuren Samuel Norberg (död 
1842). Norbergs arvingar utarren
derndc bruket. Under en tid skedde 
samarbete med Korndals pappers
bruk för att slutligen gå samman 
under samma ägare. Bruket kalla
des senare A.B. Papyrus. 

3. Lingonbacka pappersbruk. pap
perspollett som gällde ~om bevis 
för Jeveremdc lumpor. 1808. 
Lingonbacka pappersbruk i Jiirlåsa 
sn. Uppland. vid ett av Siivaåns 
källflöden. anlades på 1750-talet 
av Johan Ul[~tröm. Produktinnen 
fortsalte under hela 1800-talet. 
Bruket tillverkade främst grövre 
pappcrssortcr. 

4. Grycksbo pappersbruk. papp~!rs
pollett som giillde som bevi~ mr 

Forts. på mi.1W sida Lumpen skulle Ö\crlämnas till be
fallningsmännen ~om årligen (vinter
tid) skulle hålla en uppbördsstämma 
och diirefter avlämna lumpen hos 
län~miinncn mot den betalning. som 
den tryckta kungl. fOrordningen be
stämdc. Uinsmännen ~kulle fa fOr
skottsmedel till dessa betalningar och 
som ersättning mr bc~väret en viss 
procent. Hos dem skulle bruket seelan 
låta avhiimta lumporna. Stånds
pcr:.oner ~kulle avJ:imna en beMämd 

~H M6lndals S)lapptr~ ~ ~ruP ()Qftner @)ebd1. 
~11 im a ten fot betaln ing r~frottecat Slumpor föe 
!Jl ii Cl\Hlt'!~be 4t 1798; fo~ til beroi~ ferpnnf, 

. · ; , · I.;m ·sveJlsfo.q. · · 
-..:...;;"--'· ~I- . ~ _ . 1 

57 



58 

3. Papperspol/m från Liugonbarka pappersbruk 1808. 

4. Papperspo/11.'11 från Gryeks bo papp('rsbruk 1821. 

levererade lumpor. Polletten har 
en tryckt namnunderskrift: J. J. 
MunktelL Grycksbo pappasbruk i 
Stora Kopparbergs sn. Dalarna, 
vid ån ovan sjön Grycken, anlades 
1741. Bruket ombyggdes snart av 
Fredrik och Johan Martin Munk
tell , i vars sliik t bruket fortsatte att 
verka. 
Det kan vam a1· intresse att även 

visa en fullmakt l(ir upphandling 
av lumpor. 

5. Tumba pappersbruk. världens äld
sta statliga sedelpappcrsbruk. som 
trycker sedlar, lotter m m. hade en 
tryckt fulhn<lkt som gällde "Rir 
Banquens Papper~-Bruk. Tumba. 
uphandla och samla rene och blek
te Linnewäfnadslumpor. sorterade 
eftt:r den ar honom emottagne 

Proi'-Chartan. Bemiihc Lumpsam
lare. s;\som uti riktigt iirende stad
der. 1varder därjämte IVÖrdsamme
ligen hos Höga \Vederbörande re
commcnderad ... ". Fullmakten. 
som var auktoriserad av konungens 
belilllningshavande i liinet. hänvi
s.ar till gällande f6rordningar. 
Ar 1811 uppges det att 'l\1mba pap
persbruk hade 60 uppköpare (var-



$o Ntinn untcr ttn 31 
~OIIUQfti I738t nti 3- §, Ut11af • lJ(\1 ~tMrtil .sf~llfj{. 

Commerce-Collct,rii Sungörclft af l'.~ 1 (Jcbntarii 175 7 

fomt ~ii Circulnir til .f:>trmr fan~~öftingarnt af 
~tn 28 ~ulii 1777, ~tt ~!1ndmntlt fårff~~r Tumbn 

'l)apperd•:Brut, ltliOOllt fOranlcllcr. Tumba S,Vflppcrd• 

mruf ~n 

5. /~d/makt firin 1imrb11 pt~ppt•r..-bmk fiir insamland1• m· limrl'lamp . . 1/11/('f m· 1700-w/1'1. 

:~v många i Finland) som var upp
rönia med brukets övriga person:~! 
i mantalslängderna. Svårigheten 
m~:d all ha löst kopplade uppköp:~· 
re (ruigot som de nesta bruken 
had~o:) v;~r all bruken aldrig kunde 
vara siikra på att få en :irl igen be
stämd kvallliteL utan oflaM kom de 
med vad de hade. när det föll dem 
in . Pick de bänre bewlt på annan 

plats åkte lumpinsamlarna dit. i 
stiillct för det först avsedda. Tum
ba bruks lumpinsamlare var an
stiillda vid bruket och deras famil
jer bodde ock så vid bruket. Den i 
fullmakten nämnda .. Prof-Char
wn • • avser den provkarta som hade 
utdelats bland uppköparna. Till 
ski llnad från alla andra bruk hade 
man vid Tumba delat upp lump or-

FÖRENINGAR 
ESK I LSTU~A NU~IIS~IATISKA FÖREKI "G har milten på Nya Gä~ti' kl 19.00 sista 
liMlagen 1 1-:JrJe m:inad utom dcrembcr. Auktion \"arjc gång. 
FAGERSTABYGDENS :O.IYNTKLUBB sammamr.1dcr fo~ta helgfria m:\nd.1gen i \"arje 
m:in:td (utom i juli och augu, li). Apollogården vid Alnwiigen. Fagcr~ta . Tid : kl 19.00. 
Uppl y~ ningar : tel 0223 -116 71. 
FALU -BORLÄNGE MYNTKLUBB Möteslokal Unrliingc. biblioteket Borga;1iisviigcn. 
Falun. Kri~t incgården. Kri~lincg;llan 9- Il. 24/4. månad~ möte. Dalen 4. Borliingc. 18.30. 

GÖTEBORGs NUMISMATISKA FÖREN! G har möten med auktion andr:tm:lndagcn 
i månaden 18.45 i Traktören. Kopm:m~g. 20. Lista fr:in Ande~ Falk. Hvitfcldhg. 5. 411~ 20 
Gbg. Ant1l.- och :O.!edcltidsel.ltcmcn tredje toMagen 18.30 1 klubblokalen. Schackspclc~ 
H1" (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Scdcbtudicrirkcln. Engclbrckl!>g. 71 (Eng.) >i,ta tisdagen 
18.30. 4/ -1. M. Widell. "Mil itfirpnlleucr och pollcucr fr.in Småland:· Sch.: 91-1. P. Le· 
vin : " Luhc· ,kauen:· Tr. : lt.l/4, S. Schee~ . Belgien: ""Kch"ka mynt:" Sch.: 27/4. M. 
Widel l . llabo: "Svenska valutor nch bruksas~ ignatiuncr ~anu ~vcn~ka rik~hankssed l ar 

under IHOO·talct:· Eng. 
HALI>!STAOS MYNTKLUBB har möten med auktinn i Klara-salen kl IS.JO den fiirsta 
måndngcn i ''arje månad utom JUli - :tu\!. Upply~ningar: 035 • 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har rm11c mcd~aukt ton i Hixir. PlåL' mal'>al den andra toMagen 
i v:ujc månJd. Upplysningar: E'cn Olofsson ().113. 221 51 
KALMAR MYNTKLUBB har moten första helgfna måndagen i varje månad (utom 
juni. juli uch augusti) kl 19.00 i SE-Banken. Swrgatan 17. Kalmar. Upply\rt ingar: tcl 
0485 • 10-1 2t.l. Auktioner varje g?\ ng. 

Fort.•. fltl ntJ.wa sida 

tcrna. som betecknades med klas
~~.: rna 1-8. Tumba pappersbruk i 
Botkyrka sn. Södermanland . v id 
Tumbaåns utOöde fr:in K varnsjön. 
anlades 1758 av Riksens Stiinders 
Bank. 

Om SNT:s liisare kiinner till Oer 
lumppollcner än dessa iir förfanaren 
tacksam för meddelande under red :~ 

adress. 

Hur den kinesiske 
soldaten fick sin sold 
Om den kinesiske :.oldatens sold be· 
r'.inade en tysk som under många år 
tjiinstgjort i K in a. Hans bcr'.iuclsc 
:itcrgavs i c::n svensk tidning 1885. Tro
l igen gick det ti ll p:\ ungcflir samma 
siill iiven långt tidigare. 

Solden utbetalas endast en gång i 
månaden som till på köp el är litet läng
re än vår. Redan aftonen förut får kap
tenen av sina förmän de penningar 
som skola utbetalas åt regementet. 
Desse utbetalas icke i klingande mynt 
utan i rent gediget siliver som är sön· 
derhuggel i en ofantl ig mängd små 
stycken. Hela natten är man sysselsalt 
all åt hvar och en uppväga hans be· 
skärda andel, och som allt måste gå 
mycket noggrant till väga tar det hela 
lång tid. Här måste man hugga af ell 
stycke så stort som ell knappnålshuf
vud för all lägga det till en annan del. 

/-im.1. på niista sida 
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KARLSKOGA NUMISMATISKA FÖRENING har möten and r.~ on!>dagen i varj e m:inad 
(utom juni. juli och aug.) kl 19.00 i S·E·Bankcn. Torget. Karbkoga. Auktioner vår och 
hö~t. Upplysningar 506 41 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS MYNTKLUBB har miitcn forsta helgfria onsdagen i varje månad 
på re~taurang Stor..tugan. Stonorget l. Katrinehohn. Upply~ningar: tcl 0150-210 45 el 
151 00. 
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntträff forsta ti»<lagcn i jan. - april. \Cpt. 
dec. Lokal : G. A. ,kolans matsal. S-j:irnväg~g:uan. Sund~vall . Information om mynt. 
viirdcring. ;auktion. lotterier. Köp och ,äJj. Tel. 060- 55 tH 18. Il 35 03. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING har mynttriiffar med auktion 4/4 oc:h 2/5 kl 
19.45 (visn fr 19.15) i "Utbildningshusct" Studcntlittcranar. Åkergr. l. Lund. Upplys· 
ning:ar : v:ard 046 • 14 43 69 kvällar 046 • 12 25 93. 
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten :andrJ måndagen i \"Jrje månad på Pcn,ioniirs· 
gården. V Trädgård~gatan 57. 'yköping. kl 19. Upplysningar: tcl 0155 • 13-t 29. 671 54. 
128 41. 
FÖRENINGEN NORDVÄSTMYNT håller ,arnmanträde med auktion i Folket> Hu~. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i v-Jrj e månad. Upplysningar och auktion.<.liMa tel. 
0-tSI - 132 88. 
NORRKÖPINGs MYNTKLUBB har miitc med auktion kl 19.00 tredje tisdagen '~arjc 
månad utom i maj - augusti . i Ek torps fritid~gård . Au~1ionwisning börjar kl 18.00. Även 
icke medlemmar är välkomna. Beställ lbta på te! 011 - 12 50 12. 
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med auktion på Gustav>wn~ Tr.~fikskola. Rådhw.gman 
33. Niissjö. Upply~ningar : te! 0383 • 158 35 kl 07.00 - 09.00. 
SAMLARKLUBBEN NUMIS, Skellefteå har möten fiirM:t torsdagen i varje anånad i 
NV - hu~et. konferensrummet. Upplysningar: te l 0910 - 186 80. 
SANDVIKEN-GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 fiirsta onsdagen i varje m5nad 
(ej juli - augusti}. Lokal: Val bo Kommunal hu~. Upplysningar: te l 026· 18 18 36. 
MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO. Linköping. har möten andra helgfria tor..dngen 
i \'arj c månad (utom maj - augusti). Huvudbibl.iotcket. Hunnebergsgatan 8. Linköping 
i Lindblomsrummet l t r upp kl 18.30 - 21.00. Arligen anordnas en antik· och ~:malar
mih~a samt en re~a till Frimynt i Hälsingborg. Upplysningar: tcl 013 ·12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING h~ller möten sista torsdagen i varje m:inad 
utom juni - augusti på IOGT. Kungsgatan 16 A. Klubblokalen: Kungsgatan 38 A. Mal· 
mö. håller öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september - maj. 
SKÖVDE NUM ISMATISKA FÖRENING har möte med auktion 8/4. 615. 919. 7110. 
11 / 11.9112. Lokal : Club Balder på Kuhurhu~ct Oden i Skövde kl 16.00. Upplysning;ar: 
te l 0500 • 808 50 (Thord Lund). 
SÖDRA DALARNAS MYNTKLUBB s;umnuntriider den 19/ 4. 1715 och 14/6 kl. 18.30 
i Folkare Fotoklubbs lokal. Telegatan 19. Avesta. Upplysningar: te ! 0226 · 562 78 eller 
0225 · 147 83. 
TRELLEBORGs MYNTKLUBB har miitc andra måndagen i månaden kl 18.30 i Spar· 
banken Skåncs samling.sS<JI. C B Friisgat:an 4 A. Trelleborg. ~programmet ~'tår auktioner. 
mrcdr.~g. lotterier mm. Upplysningar: tcl O-tiO· 241 31. 
TÄUE MYNTKLUBB. Södenälje. har mote i \Vendelas rum. biblioteket Luna. kl 19.00 
:tndrJ tisdagen i varje månad utom juni. j uli. augusti och december. Upplysning:tr: tcl 
0755 . 102 03. 
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möte p:\ Uppsala Universitet~ mynt· 
kabinett . lid: 19.00. 10/4 föredrag. Upply~ningar: 018 - l-t 97 Il 
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredagen i 
v.arjc rn:innd utom december på Kuhurhu,ct. Storgatan 20. Vetlanda kl 19. 15. Vi~ning 
fr~n kl 18. 15. Upplysningar : tel 0383 · 158 35 kl 07.00 - 09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Smfllandssten:ar. har moten andrJ måndugcn i 
v:trjc månad utom j uni. juli och august i. Föredrag och dy l mlj~ av auktion. Servering. 
Upplysningar: tcl 0345 · 112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen}. 
VÄRENDS NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion kl 18.20 i Röda Kor· 
'et~ lokal. Kungsv. 18. i ng. Hovsg .. Växjö den 715. Upply~ningar: 0470 · 731 14. 
VÄ!iTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har möten 1:a måndagen "arj e månad ja· 
nuari-maj kl 19.00. Tingshusgränd 2. Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian. V:tllby friluftsmuseum kl 19.00 
liir~ta onsdagen i månaden. Närvarolotteri vid varje möte. Uppl)sningar: te l 021 · 757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUM ISMATISKA FÖRENING har möten i M -lokalen. Järntorg~gman 3. 
1990: 25/4. 12 19. 10110. 21/ 11 kl 19.00. Uppl y~ ningar : tel 019 · 13 52 13. 
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Då allt är atvägdt invecklas portioner
na omsorgsfullt i papper som förses 
med mottagarens namn. Följande dag 
uppslålies kompaniet och penningar· 
n e utdelas. Då detta är gjordt framstä l· 
les fråga: 

- Är det någon som har något ytter
ligare att önska? 

Härpå svara soldaterna med ett ut· 
rop som något liknar vårt ja och för· 
svinna. Hvar och en begifver sig till 
närmaste köpman för att vexla sitt sill· 
ver. För en tael får han 1,600 små kine
siska skiljemynt, försedda med en lyr
kantig öppning i midten och upprada· 
de på ett band. Derpå går han nästan 
nediryckt under tyngden af sin börda 
gladt hem. Den simple soldaten får i 
månaden 3 '/, tael , hvilket motsvarar 
170 kronor. Härför skall han skalla sig 
föda och kläder, men man bör veta att 
maten månatligen endast kostar ho
nom ungefär 1 tael, em!;)dan han alltid 
äter ris och endast ris. Alven kläderna 
äro honom mycket billiga. Detta oak· 
tadt kan han ej spara något åt sig för 
kommande dagar. 

Detta ii r endast en av m:'lnga notiser 
som trycktes i Sverige vid denna tid -
alla handlande om märkliga bruk i 
fr'.immande länder. Den fl itige J. O. 
Wedbcrg klippte ut alla artiklar som 
på ett eller annat säll berörde betal· 
ningsmcdel. På delta siill kan iiven en 
modern läsare fadelav fOrhållanden i 
Kina för hundra år sen. flY 

MYNTNYTT 
Byte i Danmark 
Civilingenior Niels Norrcgaard Ras· 
mussen har gått i pension o m ledare 
av Den Kongelige Mont. Han efter
triiddes den l november 1989 av in· 
genier Ltmst Grove. Under Rasmus
sens tid har M0ntet dragit in i nya lo· 
kaler. Han har också lyckats med 
konststycket all få återbcsiitta befall· 
niogen som medailleur niir den rorre 
innehavaren avled (det motsvarar 
"gravören" i Sverige. dvs den tjänst 
som indrogs hos oss v id L~o Holm
grens pensionering 1974). 

Register Myntkontakt 
1972-1982 
finns ännu att köpa på SNF:s kansli 
eller beställas per post eller telefon 
08 • 667 55 98 tisd ·fred 10 - 13. Pris 
endast 75:- (+porto). Oumbärlig ror 
alla intr..:sserade numismatiker. so m 
vil l gå tillbaka till någon t idigare vär· 
defull art ikel i vår tidskrift - tllen inte 
kommer ihåg var det stod . Kansliet 



En intervju med Daniel Holmberg 
Daniel Holmberg (1845-1916) domi
nerade liinge myntmarknaden , inte 
bara i Stockholrn utan iivcn i övrica 
Sverige. Fyra år efter det att han öpp
nat mynthandel i huvudstaden emi
grerade hans ende konkurrent. Sel
ling i Göteborg. till USA (1886). Först 
1908 öppnade den i längden överlägs
ne T. G. Appelgren sin affiir i Stock
holrn. Endast vad det gii ller auktio
nerna var Bukowski till en början do
minerande. De antikhandlare som sål
de mynt saknade Holmbergs grund l i
ga kunskaper. 

Efter lwns död övertog dottern Ber
ta Holmberg affären och drev den till 
sin bortgång 1943. Den intre serade 
hänvba~ till minnesteckningen hos Th. 
Högherg. Svenska numismatiker un
der fyra sekler, Göteborg 1961. s 114 f. 

Niir Holmberg fyllde 60 år den 8 
september 1905 publicerades en in
tervju i en dagstidning och SNT linner 
det vara a,· värde för :.ina Hisare att 
återge den här. 

Nordens ende mynthandlare 
Ett samtal på 60-årsdagen 
Ehuru själf på intet sätt numismatiker, 
tog jag mig under loppet af fredagen 
friheten att göra en visit hos mynt
handlaren D. Holmberg härstädes, 
hvilken samma dag fyllde sextio år. Att 
den för sin bransch intresserade och 
verksamme mannen icke blifvit bort
glömd på födelsedagen af vänner och 
kunder, märktes tydligt af de gåfvor, 
icke minst vackra blombuketter, hvilka 
voro ordnade på flera bord. 

Det är för resten icke underligt, att hr 
Holmberg är känd i vida kretsar. Han 
innehar nämligen den enda specialaf
fären l branschen, den enda verkliga 
mynthandeln. som finnes l norden, 
d.v.s. i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland. En del antikvitetsaffärer i all
mänhet handla ju också med mynt. 
men hr Holmberg handlar uteslutande 
med denna vara, står i liflig korrespon
dens med Europas olika länder och ä f
ven med Amerika, har allt emellanåt 
myntauktioner här i Stockholm och år 
en verklig fackman. 

Född i landsorten, kom han 1866 till 
hufvudstaden och arbetade då på 
boktryckeri samt blef tio år senare sin 
egen l detta yrke. Ar 1872 hade hr 
Holmberg emellertid för egen del bör· 
jat samla mynt, och år 1882 började 
han sin mynthandel i Stockholm, hvil
ken nu ar kand öfver hela Europa. 

.- Ty. sade hr Holmberg i fredags till 
mrg. man samlar i många länder 
svenska mynt och skriiver till mig för 

Mymhandlaren Danil'l Holmbl'l-g. i\1(1(/<'1-
/emd tll· l . Menck<'l och .slagen hos Mela/1-
fabrik.fab. C. C. Sporrong & Ca. i Swc~ 
holm 1922 pt1 be:.ltlllnilll( m· H :s do/11'1' 
&na Holmbng. som t1••enagit 111_1111/um 

tlf/11. llllhlsiNft. Num. Ml'dd. XXII~ .1 116 
f Bro11s. Fow hl1(ll Knmt~. B. Ahl.lfrom 
Mymlumdel AB. 

att erhålla sådana, liksom man ofta er
bjuder mig svenska mynt från utlan
det. Och i Amerika, bland svensk
amerikanerna. finnes det många i friga 
samlare af våra gamla mynt. 

Den skicklige mynthandlaren, hvil
ken nog i viss mån måste, för att riktigt 
kunna yrket, älven vara vetenskaps
man, har under årens lopp hålli t 66 
auktioner härstädes, de flesta på bok
auktionskammaren. Den första mynt
auktionen ägde rum 1879. Han har ut
arbetat och utgifvit 66 auktionskatalo· 
ger och 41 samlarekataloger. Dess
utom har han skritvit det af hvarje nu
mismatiker kända arbetet "Mynt af 
guld, siliver och koppar, präglade i 
Sverige och dess utländska besitt· 
ningar 1478- 1892 samt i Norge efter 
föreningen med Sverige", hvilket ut
kom 1894 och år 1899 erhöll ett tillägg, 
särski ld! på grund däraf, att k. mynt
kabinettet genom donation kommit i 
besittning af Ptatenska f.d. De Geers
ka myntsamlingen. som omfattade 
många, förut icke genom beskritning
ar kända sällsyntheter. Jag får heller 
icke glömma omtala. att hr Holmberg 
sedan 1879 är ledamot af den ansedda 
Svenska numismatiska fören ingen. 

Att vara numismatiker. verklig nu
mismatiker. ja. det är att också vara 
historiker. att rotressera sig för gamla 
tiders odling och se. huru denna tagrt 
sig uttryck i myntpraglingen, det är att 
noggrant och tålmodigt studera tusen 

och åter tusen olika mynt, jämföra vari· 
an tern a, draga sina slutsatser af de oli
ka bilderna på mynten, hvilka icke säl· 
lan äro synnerligen artistiska o.s.v. 
Den som vid något tillfälle har i en nu· 
mismatikers sällskap tagit en stor 
myntsamling i betraktande och erhållit 
en del upplysningar härom, vet. hvad 
numismatiken kan innebära af histo· 
riskt och kulturellt intresse. 

- Och hvem har varit Sveriges för
nämste numismatiker? frågade jag i 
fredags hr Holmberg. 

- Utan tvifvel riksheraldikern frih . 
Stiernstedt, svarade han. Han har, 
som bekant utgifvit en hel del utmärkta 
arbeten i numismatik, och genom ho
nom fick numismatiken lif hos oss på 
1800-talet. Numismatiska föreningen i 
Stockholm bildades också genom ho
nom. och jag kallades ti ll medlem där
af genom egenhändigt brev från frih . 
Stiernstedt. 

- Och grefve Carl Snoilsky, sade 
jag, han var ju också en utmärkt nu
mismatiker? 

- En ytterst framstående kännare. 
ja, kanske den skickligaste vi haft att 
på rak arm säga allt om ett mynt. Hans 
samling såldes på sin tid, innan han 
for utomlands, till frih. Stiernstedt, 
som betalade 40 000 kr. Dr Antell köpte 
sedermem heta Stiernstf!dtska mynt
samlingen. så att den nu tillhör Fin
land. Enligt hvad jag har mig bekant 
skulle svenska statens myntkabinett 
enligt löfte af frih. Stiernstedt få göra 
ett urval dennes samling efter hans 
död, men däraf blef af en eller annan 
anledning intet. 

- Och den skickligaste nu telvande 
svenske numismatikern? 

- Riksantikvarien (Hans) Hilde
brand, förstås. 

- Det finnes JU åtskilliga stora mynt
samlare i Stockholm? 

- Ja, justitierådet (J. 0.) Wedberg 
har t.ex. en utmärkt samling, beståen
de af olika länders mynt. Men i allmän-

Fon .r. på 1111.1111 1ido 
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het samlas här mest svenska mynt. 
Bokförläggaren lsidor Bonnier har en 
annan betydande samling af siliver
och guldmynt. Sina kopparmynt sålde 
han härom året på auktion. Hr W. Bur
mester äger också en af de finaste 
myntsamlingarna i Stockholm. 

- Och hvilket mynt gäller mest i 
handeln? 

Hr Holmberg reste sig från stolen. 
- Ett sådant mynt skall ni strax få 

se. Jag har det här. 
Han gick ti ll en vägg i den stora sa

len, där vi sutta och pratade, böjde sig 
ned och upplyfte en väldig kopparplat
ta. som han släpade fram. 

- Det dyrbaraste svenska myntet är 
en B-daler, silfvermynt, präglad år 
1658. Ett dylikt mynt såldes hos mig på 
auktion den 30 oktober 1901 för 2 500 
kr. och gick till Anteilska samlingarna. 
K. myntkabinettet i Stockholm och 
apotekaren Cavalli i Sköfde äga, hvar 
för sig, detta mynt. Det, som jag här vi
sar. är präglat 1659, och hr Cavalli har 
inte denna årgång. 

Men huru kommer det sig. att 
8-dalrarne från Karl X:s tid ha ett så
dant handelsvärde? 

- De äro mycket sällsynta till följd af 
att de flesta af dem under årens lopp 
bl ifvit uppsmidda till kopparkärl. De 
väga ju så mycket. icke mindre än 
14 ' /• ki lo. Det är mycket koppar. De 
stämplades också endast till koppar
värdet. 

- Ni nämnde apotekaren Cavalli 
. .. ? 

- Gustaf Cavalli, ja, han har den 
största samling. som finnes i hela värl
den af plåtmynt och s.k. små kop
parmynt. 

- Och hvilket är det värdefullaste 
gamla guldmyntet? 

- Gustaf Il Adolfs 5-dukat af 1620, 
svarade hr Holmberg ögonblickligen. 
Det är det kanske allra dyrbaraste och 
betalas med omkring 1 800 kr. Men det 
är skillnad på guldmynt och guldmynt. 
Ser ni - och hr Holmberg skyndade 
efter en diger latinsk foliant och visade 
mig olika afbildningar af gamla präkti-

Mitt i City 
PEO Mynt & Frimärken 
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8 daler s m 1658. Kungl. Mymkabinell<'l. Fo1o N. U l/il' l'll""" · ATA. 

ga mynt - det finnes guldmynt, som 
präglats på samma stämpel som lik
nande silfvermynt, och de ha inte sam
ma värde som sådana guldmynt. som 
endast präglats i guld, såsom KarliX :s 
och Gustaf Il Adolfs klippingar. Ja, klip
pingar kallas alla fyrkantiga mynt, så
dana ni kan se här i boken. 

Och hr Holmberg började ingå på 
en del detaljer beträffande vissa in
skriptioner, som jag här icke kan följa. 

- Och när håller ni er första auktion 
för i år? 

- l oktober. då en samling från Gö
teborg försäljes. Jag håller just på med 
katalogen. 

Så skildes jag från den energiske 
mynthandlaren. som gick till sin korre
spondens i trots af dagens betydelse. 
Födelsedag eller icke. tänker hr Holm
berg på sina mynt och sina kunder. 

-of. 

Det är endast ett fi'ual av Holmbergs 
uttalanden ovan som behöver några 
korta kommentarer. 



Att han sätter Aug. Wilh. Stiern
stcdt (död 1880} !Ore Bror Emil Hilde
brand (död 1884} verkar kanske en 
smula mrvånande, men den förre för
enade forskaren med samlaren pi\ cu 
säll som måste ha tilltalat Holmberg 
dessutom hade han blivit medlem i 
SNF under Sticrnstedts sista år som 
ordförande och säkert imponerats av 
den högadlige experten. Snoilsky ha
dc nyligen avlidit (1903}. under sina 
sista :'Jr chef för Kungl Biblioteket och 
ordfOrande i SNF. Han eftertriiddes i 
SNF just av J. O. Wedberg, ur vars 
klippsami i ng imervjun ovan hiimtats! 

Den plåt Holmberg åsyftar - 8 da
ler s m 1658 - är säkert den sällsyn
ta te av denna höga valör. men om vi i 
dag skulle vilja sälla den "på topp' ' 
som det dyrbaraste svenska mymet 
kan naturligtvis diskuteras. Holmberg 
visar fram samma valör med årtalet 
1659 - det "vanligaste" eller snarare 
minst ovanliga- och passar på au tala 
om, an det saknas hos storsamlaren 
Cavalli. Exemplaret härrörde ur Riga
fyndet (om detta se B Tingström, Plate 
Moncy. Stockholm 1986, s 157, 205) 
och var säkert föremål för underhund
linsar mellan Holmberg och Cavalli, 
diir det s:'l sm:i ningom hamnade. De 
bästa delarna av Cavallis samling köp
tes senare av generalkonsul Axel 
Ax:son Johnson (1876-1958} och kan 
numera beundras i Stiftelsen Avesta 
Myntmuseum (se Myntkontakt/SNT 
1983:8, s 180-181), där det iir utställt 
tillsammuns med de övriga trcuon (!) 
B-dalrarna. 1658 finns med bland 
dessa. och två exemplar av årgång 
1659. däribland det som Holmberg vi
sade fram. 

Vad beträfar vårt sällsyntaste guld
mynt har Holmberg givetvis r".in i an 
Gustav Il Adolf s 5-dukat 1620 (SM nr 
5) är yuerst sällsynt - den finns i 
Kungl Myntkabinettet* och diirti ll i e u 
('?) ynerligare exemplar, som såldes 
till eu ovanligt högt pris på Olden
burgs aukt ion 1897 (nr 741) for an ånyo 
gå under klubban 1914 (Bruuns sam
ling nr 784) för inte mindre än 1800 

* Miirkligt nog i två exemplar. det ena se
dan mycket liinge tillhörigt suussumlingen 
(och utan inv. nr). det andra ur Riksban
kens. där det härrör ur Rå l a mbs ~aml ing. I 
dennes katalog har det nr 14 under Gustav 
Il Adolfs medaljer och felläst :irtal (1629). 
Det är skadat i kanten genom an c:n bär
anordning bTUtits loss. 

5 tlukmrr 1620. Kungl. Mymkabim•flt•ts l'Xemplar. Foto G. 1/ilt!t•bmnd, ATA. 

tyska mark. Intressantare som histo
riska dokument är dock - tycker kom
mentatorn - sådana guldmynt som 
Erik XIV ungerska gyllen 1568 - låt 

Inflationsbilder 

vara an det lin n s åtminstone tre "fria" 
exemplar- eller Johan III :s 48 mark 
1590 eller Karl iX :s lilla 6-mark från 
Göteborg. LLJ 

I Kungl. Myntkabinettets samlingar linns e u stort antal bilder som rör ekonomi
ska frågor. De samlida fotografier och teckningar som framställer inflationens 
fasor är fortfarande tänk-värda. Här vi as tre olika bilder som visar, ur olika syn
vinklar. hur den ekonomiska krisen dmbbade Tyskland 1923 - 24. / W 

"Hur många mar/.. for en amuikansk tioliar ?" 
Foto: Presse Plwto. Berlin. 
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Vem har Carl Johans ''Vasaordensmedalj''? 
Med anledning av Vasaordens "in
stiktning", dvs instiftelse, 1772 präg
lades en siirskild minnesmedalj, på åt
sidan visande Gustaf III : s bild och på 
frånsidan det ursprungliga ordens
tecknet, den s k trissan. Medaljen var 
ej avsedd an bäras, men kom efter 
några år att furlånas av Kungl. Maj:t 
såsom en belöningsmedalj att bäras på 
bröstet huvudsakligen i grönt band, 
dvs ordensbandet, och någon gång i 
blått. 

Som belöningsmedalj var den länge 
obeaktad, rentav bortglömd. och 1895 
nyinstiftades den moderna Vasame
daljen med ett helt annat utförande i 
Lea Ahlborns gestaltning. Förtjänsten 
av att ha återupptäckt den tillkommer 
framlidne fil. dr Torgny Lindgren i 
Uppsala. vilken i Nordisk Numisma
tisk Unions Medlemsblad nr 4-5/1959 
presenterade de första resultaten av 
sina forskningar och några år före sin 
död en sammanfattning i Myntkontakt 
nr 2/1982. Lustigt nog föreslogs ett 
par år senare i en riksdagssmotion -
1984/85: 1964 av docenten Birger Ha
gård (m) - att denna medalj borde 
återupplivas som ··en allmängiltig be
löning för räddandet av materiella 
värden, såväl till lands som till sjöss 
eller i luften". Motionen avslogs. 

Såvitt nu känt är. hade denna medalj 
endast 15 innehavare, varav sju belö
nade under Carl Xlll : s regering, fyra 
under GustafiV Adolfs och endasttvå 
under Gustaf Hl: s. Från skånsk syn
punkt intressantast är emellertid, att 
Carl XIV Johan lät utdela den, men 
med sin bi ld på åtsidan. Ett kungl. 
brev till kammarkollegiet den 6 febr. 
1821 meddelar: " Hos Oss har Wår 
Befallningshafwande uti Malmöhus 
Län i underdånighet anhållit, det Oss 
måtte i Nåder täckas med något we
dermäle af Wår Kongl. Nåd hugna 
Hemmans-åbon Jöns Håkansson i 
Djurslöf, Bara Härad , hwilken ända 

BLI MEDLEM l SNF -

GOD SERVICE UTLOVAS. 

Anmälningsblankett 
TEL 08-667 55 98 

lisd-fred 10-13. 

Carl Johans "Vasaordensmedalj .. - m ·s/ag i siln·r i Kungl. Myntkabinl'IU't. Kan origi· 
nalet finnas /..mr. tmdmr frtlge.rtällaren. Foto A7il. 

ifrån yngre åren till nu upnådde 70 års 
ålder ådagalagt ett siillsynt nit för 
plantering af Frukt- och andra Träd, 
wid sine Hemman updragit en stor 
mängd sådane och dem1ed försett or
ten rundtomkring samt genom sin fö
resyn spridt hågen fOr trädplantering. 
och Peltr Olsson i Wall åk ra, Luggude 
Hiirad, hwilken warit en af de förste 
ibland Allmogen uti nyssnämnde Län, 
som enskiftat sine hemman, hwilkas 
egor han inhägnat med sten-gärdes
gård. upbrutcn ur enskiftet. samt af 
gnisten, äfwen derur hämtad, upfdrt 
dc erforderliga hus wid hemmanet; 
Och hafwe Wi i anledning af denna 
underdåniga anmälan i Nåder tillagt 
Jöns Håkansson ett Exemplar i Guld 
och Pehr Olsson ett Exemplar i Silf
wer af den öfwer W år Vasa Ordens In
stiktclsc i Nåder faststäide Mcdaille 
att , försedd med Ordens insignier å 
den ena sidan och Wår Egen höga 
Bröstbild å den andra, bäras i grönt 
band på bröstet''. 

I Karl Åkesson. Min släkt. En 
skånsk bondesläkt fnln Nevishög i 
Baraltärad 1548-1948, Lund 1951, s. 
453, återgivas utdrag ur bouppteck
ningarna efter Jöns Håkansson (1743-
1824) och hans änka Agncs Nilsdotter 
(1760- 1831). Han hade "af Kungl. 
Maj:t benådats med en guldmedalj 
om 4 ducatcrs vikt, en s ilfvermedalj 
om l 1/2 lod och en sil f verbägare om 
15 lod. vi lka hederstecken överlämna
des uti efterlefvande änkans förvar uti 
dess lifstid , hvarefter de skulle qvar
stadna hos ett af barnen emot skälie. 
lösen till de öfrigc. och ansåg sig för~ 
ränningsmännen icke behöriga eller 
lämpligt au ofvannämnde nådegåfvor 
till viirdc upptaga". 

Vid arvskiftet efter iinkan anslogos 
de medel, som influtit för utmärkelse
tecknen. till gravvård över makarna: 
för guldmedaljen inf1öto 27 riksd. 16 
sk. och silvermedaljen l riksd. 16 sk. 

Makarna fingo en tal rik eftersläkt. 
Finnes möjligen hos någon äuling 
denna sällsynta "Vasaordensmedalj" 
iinnu bevarad? 

Leif Påltlsson. Göteborg 

MYNTNYTT 

Finland förnyar 
Finland följer nu Danmarks exempel 
och förnyar sin myntserie. Nya 10 och 
50 penniä i kopparnickel utväxlas re
dan i år; l och 5 markkaa v'Jntas följa 
1993 och 10 markkaa något senare. 

När bli r det någon fart på svenska 
myndigheter - då friimst riksbanks
fullmäktige, som tydligen har be
slutsvånda? 

Estl(lnd får egna bewlningsmedel 

För en månad sedan läste vi i tidning
armt. au Estland nu anser sig kunna ge 
ut egen valuta från årsskiftet 1990/91. 
Det blir då under namnet Kro011, som 
valutan heue under självständighets
tiden. 

När deua skrives är det inte bestämt 
var sedlarna skall tryckas. men detlu
tar åt Finland eller Sverige. Ett ''prov
mynt" - väl slaget i Västeuropa eller 
USA - finns redan. Det kan ses på in
bjudningskortet till Kungliga Myntka
binettets toredragsserie. Bankdirektör 
Rudolf J alakas talar just om de baltis
ka Hindernas str'Jvan mot egna valutor 
den 5 april kl 19 i denna serie (Histo
riska Museets hörsal, Narvavägen/ 
Linncgatan, Stockholm). 
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Boka in vårens stora myn1 

Vi lovar bjuda på stor uppmärksamhet, 
vilken kan bidra till nya rekordnoteringar. 

Operaterassens Festvåning den 7/4. 
Auktionen börjar kl 10, visning kl 9-10. 
Visningsdagar är ons, tors, fred 4-6 april 
mellan kl 11-17. Adressen är Arsenals
gatan 6. 

Hirs ch 



• 

ändelse, Hirsch vårauktion. 

Lördagen den 7 april är vårens stora 
myntauktion. Kom och möt vänner i en 
spännande atmosfär. Ropa in fynd eller 
bevaka marknaden. 

Hirsch Mynt AB anordnar offentlig 
auktion den 7 /4 1990. Varmt välkomna. 

Mynt AB 
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SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGENs 

AUKTION 
DEN 24 APRIL 1990 

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 räu au närvara och au göra inköp. 
Kontant betalning, gärna med check. som utställs på auktionsfOrräuaren. 

Frånvarande medlemmars uppdrag for inrop vid auktionen mollas av Madeleine Greijer. Ripstigen 5, 
171 73 Solna, som bör ha anbuden senast den 20 april. 

Inropat material översänds mot postforskoll varvid tillkommer portoutlägg. Insiinda anbud skall ange ett bestämt 
högsta bud för eu bestämt objekt. Ev reklamationer skall fö r all kunna beaktas framföras senast en vecka efter all 
inköpta objekt erhållits. 

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

Kmlitetsbeteckningarna har salts av A Frösell. M Greijer och B Rådström. Uppnådda priser kommer all publi
ceras i nästa auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift. Foto A Frösell. 

FÖRKORTNINGAR 
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= Ahlström-Aimer-Jonsson: Sveriges besinningsmynt. 2a omarb. upp!. Sthlm 1980 
= W D Craig: Coins of the World 1750- 1858, 2:a upp!, 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 - II. 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 Medtielanden 
= Nordisk Numismat isk Unions Medlemsblad 
= Nordisk Numismatisk Årsskri ft 
= U Nordlinds lagerkal nr 12, Sthlm 1981 
= B. Olsen : Lea Ahlborn, Sthlm 1962 
= M Mallingly- E A Sydenham m fl: The Roman lmperial coinage, London 1923 ff. 
= Seaby, Roman Silver coins and the i r va lues, 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 \Vallen: Sveriges sedlar. Sthlm 1984 
= Aug Wilh Stiernstedt : Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. II Polleuer. 

Sthlm 1872 
= Axel Wahlstcdt: 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 Cat<tlog of Motlem World Coins. IO:e upp!, Racine Wisconsin 1972 



Gustav II Adolf 1611-1632 

1/2 Klipping 16?, typ I, SM 114?. Snedpräglad, 
oläsligt är tal ........... . ....••.. .•........... •. . ... . ...•.•• 1? 

2 säter. öre 1627, 1629, 2 olika . SM 132 , 135,137. 3 st ••.. ... 1?,1/1? , 2 
3 " 1 öre 1629 . SM 136, kantfel. .......................... 1 
4 " 1/2 öre 1629, 1630. SM 144,145 ........ .... .......... .. 1/1? , 1? 
5 Nyköping. 1 öre 1627. SM 150 b .•. . •..•..•. •. ...... .... .••... . 1/1? 
6 " Fyrk 1629. SM 159 . ....... .......... .. ..... ......... 1/1? 
7 Arboga. Fyrk 1627. SM 167. Delvis svagt utprägl ••.••.•. ... .•. 1 

Kristina 1632-54 

8 1/4 
9 1/4 
10 1/4 
11 1/4 
12 1/4 
13 1/4 
14 1/4 
15 1/4 

öre 
öre 
öre 
öre 
öre 
öre 
öre 
öre 

16 33, 34 . SM 119, 121 . .... .....•.•.......•.•........... 1 , 1 
1634. SM 121. Ärtalet upptill ........•... ....•• . •..• . 1/1+ 
1635 med pilsköld, 1636,1637. SM 123a,124,125 . 3 st ... 1/1+ 
1636,1637 . SM 124 , 125. 2 st ••••.•. .•... ... .•......... 1/1+ 
1636,1640. SM 124,127 . 2 st ....... . . . ..... .... ....... 1,1 
1636, 1641,1642. SM 124,128,129. 3 st . ... •.. .......... 1,1,1 
1637. SM 125. Rengjord .... ............ ............... ( 1+) 
1653. SM 133. Korroderad .. .......•. ...•... . ......••. . 1/1+ 

Karl XI 1660-97 

16 2 öre KM 1663 . SM 332 ....... ....... ........ ....... ........... 1 
17 1 öre SM 1675. SM 346 . . ... ...... ........... . . ......... ....... 1 
18 öre SM 1676. SM 347 ....... ....• ... .... .. ...••........ . ... .. 1 
19 1 öre SM 1680 . SM 351. Metallfel • .•. .......• ..•• •••... .. ..... 1/1+ 
20 1/2 öre KM 1663 . SM 342 ... ...... .... ................ ......... 1 
21 1/6 öre SM 1666,71,72,75,83. SM 356b,361,362,365,371. 5 st .• . 1- 1? 
22 1/6 öre 1673,76,86. SM 363b , 366,372 . 3 st . .. •.•. •••• • • .... ... 1/1+ 

Karl XII 1697-1718 

23 1/6 öre 1715,16,18 (2) . SM 210a,211 , 212 . 4 st •.......... .. ... 1-1+ 
24 Nödmyntserien. 10 st ...... ......• .... ......... .... ..•.. ... • • . 1-1+ 
25 Kronan. SM 213. Fräns . liten repa ... . . ....................... 1+ 
26 Publica Fide. SM 214 . Flikarna under armen saknas ........ ... • 1+ 
27 Phoebus. SM 219 ........... ....... ..... ...... ... .............. 1+/01 
28 Mars . SM 220 ... ...... . ... ......... .... ....•.. .. .•............ 1/1+ 
29 Kronan, Wett och Wapen, Iupiter, Saturnus, Mars , Mercurius, 

Hoppet. 7 st ..............•...........•....•••... . . . . . .. ... .. 1?- 1/1+ 
30 "Görtzpenning". Kant ex ... .......... ..... ..................... 1+ 

Fredrik I 1720-51 

31 2 öre SM 1743,44,48,49. SM 310,31 1,315,316. 4 st . .......... .. omkr. 
32 2 öre St-1 1747,48 . SM 314,315. 2 st ............ ........ .. ..... 1+ , 1 
33 2 öre SM 1750. 2 ex . en med "liggande" 5: a . .. .... ....... ... .. 1/1+ 
34 öre SH 1745- 50 . SH 333- 336,337b,338. 6 st .. .... . . ..... •... . 1-1+ 
35 öre SH 1749 med stor och liten krona. SM 337a och b . .... . .. 1/1+ 
36 öre KM 1724 med smal och bred sköld , 1 öre KM 1749, 

1/2 öre SM 1720,1721. 6 st ...... ... ................... ....... 1-1? 
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Gustav III 1771-92 

37 Riksdaler 1780. SM 46. Små repor och hack . . .............. ... . (1+) 
38 11 1781 . SM 47a ....... ........... ................. · · .. 1+ 
39 " 1782. SM 48 .... .. ................ . ...... ...... . •.•• 1 
40 11 1788. SM 51. Liten metallskada ........•... ... ...... l/1+ 
41 11 1790. SM 52. Plantsrispor ............... ...... .. . .. 1+/01 
42 2/3 rdr/2 daler SM 1777. SM 56. Hack . Vh .. ... ....... . ........ (1) 
43 2/3 riksdaler 1779. SM 58 .. .. ....... ............... .......... 1/1+ 

Gustav IV Adolf 1792-1808 

44 1 skilling 1802/176? . SM 46 .................. ..... ........ ... 1 
45 11 1802/17?3. SM 46 ........... ............ ....... ... . 1/1+ 
46 11 1802/1746. SM 46 ........ ........ .. ...... .......... 111+ 
47 " 1802 1 1803 . 2 st . ....... ......................... .. 1 1 1/1+ 
48 " 1805/1746. SM 48 .................................. 1 /1+ 
49 " 1805/1765 . SM 48 ..... . . ........................... 1 
50 1/2 skilling 1802/1733 .... ..... .............................. 1/1+ 
51 1/2 skilling 1802 1 03 (2) 1 07 1 09. 5 st på ny plants .•.....•••.. l - 1+ 
52 1/4 skilling 1803 1 08 1 1/12 skilling 1802 1 05 1 08 (3). 7 st ... .. 1- 1+ 

Karl XIV Johan 1818-44 

53 Riksdaler spec 1836 . SM 64a. Foto .................... .. ...... 1 + 
54 Riksdaler spec 1841. SM 69 ...... ............................. 1+ 
55 1 skilling 1819 120 (2)reffl . 21 122. 5 st .... •.••. .... ....... .. 1-1? 
56 1 " 1822 1 25 1 27 1 30. 4 st .. ....... ...... ................ 1-1+ 
57 1/2 Skilling 1819 120 121. 3 st ...•.. ...... ,, ..... .. ........... 11 1+ 1 1+ 
58 1/2 11 1822. SM 111a. Foto .... .......................... 01 
59 1/2 " 1824 (2)25 127 1 28 129. 6 st . .•..••................ 1-1/1+ 
60 1/2 " 1830 metallfel 1 1/4 skilling 1830. 2 st .. .... ... 1+/01 1 1+ 
61 1/4 skilling 1819 120 1 21 1 24 1 25 127 1 28 1 29 1 perf. SM 118-125 ..••. 1-1+ 
62 1/6 11 1830 1 31. SM 127a 1 128 .. .... ....... .............. . 1+ 
63 1/6 11 1830 (3 varav en med slät rand) 1831. 4 st .....• 1-1+ 
64 1/12 " 1825. SM 129a ......... . .................... .... . 01 
65 Som ovan ....... . . ........ ....... ... ........ .. ....... . . . .... . . 1+/0 1 
66 Som ovan men 2 ex .. ...... ........ .. . . ...........•.••.... .... . l 1 1/1+ 
67 1/12 Skilling 1825 . SM 129b ........ .••.... ................... 1+ 
68 1/6 skilling 1832 1 2 ex. SM 135 1 136b . ..........•.•.•.•..••.. 01 1 01 
69 2 skilling bo 1836 1 37 1 41 1 42 1 1 skilling bo 1835 1 40 1 

2/3 skilling bo 1835 1 37 1 42 1 1/3 skilling bo 1839. 10 st . . . ... 1- 1? 
70 2 skilling bo 1840 1 43. 2 st . ... . . .. ...... . .....•............. 1 1 1 
71 1 skilling bo 1836 1 42 1 43 (2) 1 2/3 skilling bo 1836,39,40, 

1/3 skilling bo 1836. 10 st ....... ...... .............. . ...... 1-1+ 
·72 1 skilling bo 1837 ................ . ........................ 1+ 
73 1 Il 1839 ....... . . ...... ....... . .......... ... ..... 1+/01 
74 2/3 Il 1839 ..................... ... ......... .. ...... 1+ 
75 2/3 Il 1842 ........ .... ........ ..... ....... .... ..... 1+/01 
76 1/3 Il 1835 ..... .. . . . ...... ...... . .................. 1+ 
77 1/3 " 1837 1 40 (2) 1 42. 4 st ... . ..... . . . ...... ... . . . l+ 
78 1/6 11 1835,36 1 36/5. 3 st ........................... 1+,01 1 1+/01 
79 1/6 Il 1844 .... ..... .... . ........................... 1? 
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Oskar I 1844-59 

80 Riksdaler spec/4 RDR 1856. SM 56b. Repad .. ......••.•.••••••.• (1) 
81 . 2 skilling bo 1845,47,49. 3 st .. ..••.•.. . •. . ....... ...... •.•. 1?,1/1+ ,1 
82 " 1849,50,52,55 . 4 st .•... . ........•••...••..••.. 1-1? 
83 1 " 1835 .............••• ... .. .• ••.•...•.. ..... .... . 1+ 
84 2/3 " 1845 (2), 46,49,50,52 (2), 53,54,55. 10 st .. . .. 1/1+-1? 
85 1/3 " 1845,46,48,50,52,55. 6 st ..••••.•..••......•.•. 1+-1/1? 
86 1/3 " 1852,54 . 2 st ........ ...... ....... ............. 01,01 
87 1/6 " 1845,46,52-55. 6 st •.. .•..•• •...... ............ 1-1+ 
88 1/8 " 1849,50,53. 3 st ....•......• ...... ...... ....... 01 ,1+/01,1+/01 

Karl XV 1859-72 

89 4 riksdaler riksmynt 1864 . SM 17 •••• . ...•...••..... .... ..•... 1/1+)(1+ 
90 4 riksdaler riksmynt 1871. SM 24. Liten repa pä äts ...... . . .. (1+) 

Oskar II 1872-1907 

91 2 kronor 
92 2 " 
93 1 krona 
94 1 " 
95 1 " 
96 1 " 
97 50 öre 
98 50 " 
99 25 " 
100 5 " 
101 2 " 

102 2 " 
103 2 " 
104 l " 
105 1 " 
106 1 " 
107 1 " 
108 5 " 

1876. SM 44c, 1897,98,1900,04. 5st ....... .........•. 1?,1/1?,1,1?,1 
1903,06,07 . 3 st •.••••.• ............. • . ••. ........•. 1,1/1+,1/1+ 
1875,80,81,83,94,98,1906,07 . 8 st ......... ..... .•... 1?-1 
1887 ,88. 2 st .•....•...•.. .. •......... ... •.. ...••..• 1? 
1901,04,05 . 3 st •••....•.................. ..... ••... 1/1+,1/1+,1 
1897 •.•.•••....•....•....••...... . ............. ..... 1+ 
1875 (2),83,98,99, (2), 1906. 7 st .... .... .......... 1?-1 
1878,81,1907.3 st ..... . ....•••.. . .....•..••..• • ...• 1/1?,1?,1+ 
1881,83,85,89,90,96-99,1902,04,05,07 (2). 14 st .. ... 1?-1/1+ 
1874,75,76,78,79,81-1907. 30 st ...•... . ....•.•.• .. .. 1-1? 
1874,75,76,77 läng o kort text, 78,97,1900-05,07. 
30 st ...••...•...• •.••.•... ....• . •.••.. . ...•••... • •• 1+-1? 
1900, runda nollor ...•... .. • .... . • . .. ..... .....•...• 1+/01 
1906/5 ..... . ....... . .•. .......... .. . .•......••••... . 1/1+ 
1874,75,77 (SM 202a), 78. 4 st ............. •.•••• ... 1-1/1+ 
1880-9 1,93. 12 st ... .. .. •. •...• ... ...•••....••••.••. 1+/01-1? 
1892,94.2 st •... ...... •••........•.•....•.•.• . .•... 1?,1? 
1895- 99, 1900-05,07 . 12 st •.••. ... .....••..•.•.••••• 1+-01 
1877,79,80.3 st •... . ....•... ... . . . ..••......•••...• 1? 

109 2 " 
110 1 " 

1873,79,98,99,1907, 1 öre 1873. 6st ....... . . ..• ...•• 1/1?,1+,1+/01,1+,1/1 
1901,06,07,17 m tunn plants. 4 st . ..•.•............. 01,1/1+,1/1+,1+ 

Gustav v 1907-50 

111 2 kronor 1910 m förskjutet mm ......... ........ .. ............ 1 
112 2 " 1910,12,13,14, 15. 5 st . .•....••. . ........•.•..... . . omkr 1 
1 13 2 " 1922,24,26,28 (2). 5 st ............................ 1-1/1+ 
114 2 " 1929,30,31,34 (2),35,36,37,38,39 (2), 40 (2). 

13 st . . . • ... ......... ............•..•.............. 1-1+ 
115 2 " 1942 (2), 43,44,45~, 46-50. 10 st ........••........ 1+-01 
116 1 " 1910,13,14,23-28,30,31,33,34,35,37-40. 18 st .. .. ... 1-1+ 
117 1 " 1912,15,18,24,29 ,32. 6 st ........... ............... 1-1+ 
118 1 " 1916/5 . ... ...••..... . . .... .......... ............... 1 
119 1 " 1936 (2),37,41 (3). 6 st ... ....... ...... ........... 1+-01 
120 1 " 1939 stort o litet G, 1940 m stort o litet G. 

4 st .•....•.•..... . . ....... .•....• ......... .•..•... 01 ,01, 1/1+, 1+ 
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121 1 Krona 1942 ärtalunder bilden . Fot o .. ....... . ............. 1+/01 
122 1 " 1942 (2), 43 m klump , 44,45G (2), 45$, 46,47 (2), 

48,49,50, 1961$ o U, 62- 66,67 (2 ), 68 si+ni. 
24 st .... .......... . .. ..... . ...... ....... . ...... .. . 1+-01 

123 50 öre 191 2 .. .. .. ..•.. ............ .. .. .. ...... .......... . .. 1+/01 
124 50 " 1920 (2) , 1921,24,40 (2),46 , 47. 8 s t nickel .......... 1-01 
125 50" 1928,29 (2) , 31 , 33,34 ,36,38,39 . 9 st .... ... ........ .. omkr 1+ 
126 25 " 1912,14,30,32,38-41. 8 st .... ....................... 1+-01 
127 25 " 1940,41 , 47, 10 öre 1940 (2) ,4 1, 42 si , 47 . 8 st ...... . omkr 01 
128 8 s t 50 öre, 20 st 25 öre, silver 60% . ..... . .. .. ...... .... ... 1- 1? 
129 19 st 50 öre , 25 st 25 öre, silver 40% ................... .... 1-01 
130 65 st 10 öre , silver .. . ...... ....... ................ ..... .... 1-01 
131 5 kronor 1954 , 55 ,7 1,73. 12 st ......... . ........ .... ... . . . ... . 1+-01 
132 5 öre 1909 litet kors . Obet. kantskada .. .. ........... .... .... (01) 
133 5 öre 1909 stort kors. Rengjord .... ... . . ..................... (1/1 +) 
134 5 öre 191 1,1 2 , 13 , 16 läng o kort 6:a, 19 br. 6 st .............. 1- 1/1+ 
135 5 ,2, 1 öre 1917 , järn ............ .... •......... .. .... . .. .. .... 1/1+ 
136 5 öre 1917 , 18 ,1 9. Järn ....... .. ........................ ... .. . l+/01,1,1/1+ 
137 2 öre 1918,19 , l öre 1917 ,18 , 19 . 5 st . . ... . .... .. .. .......... 1?-1/1+ 
138 2 öre 1909. Svagt ärgig .. .... .. ............. .... ........ .. ... (1) 
139 2,1 öre 1944 , 1 öre 1943. Järn .............. .... .... ...... ... 01-01/0 
140 1 öre 1909 stort kors , 1911 , 12,13 , 16 kort 6 :a . 5 st . .. . ... ... l+-01 
141 5 , 2 öre 1942, 1 öre 1929,31,32 ,40,41. 7 st ... ... .• . . ......... 1+- 01 

Hinnesmynt 

142 50 kronor 1975, i plastkasett .......•.• . .. .. ..... ... ...... . .. o 
143 10 kronor 1972 . 3 st ......... .. ........ ... . ... ..... .. .... .. .. 1+- 01 
144 5 kronor 1935,59,66. 3 st. ............ ... ......... . ......... 1+- 01 
145 5 kronor 1952,62 ... ......... ........ ... ... .. ... ....... .. .... 01 ,01 
146 5 kronor 1959 (2), 66 (2). 4 st ...... ................... .... 1+-01 
147 2 kronor 1897 ,1907,32,38. 4 st . .. ........................... 01 
148 2 kronor 1907 , 21,32,38. 4 st .......... . .......... ....... .. .. 1+,01,1+/01,01 
149 Gotland efter 1450. Skilling 1536 . LLt III: 7 ................. 1 
150 Som ovan. Spricka .... ... ........................... . ..... . ... 1? 
151 33 st koppar- och nickelmynt+ 2 utl mynt ... ...... ..... . . .... blandad 
152 Stora Kopparbergs pellet 3 öre KM 1719,1762 , 6 öre KM 1762, 

1/2 skilling 1799 . 1800,1802, 1/4 skilling 1799 . 
9 st pol le t ter . ...... ..... ....... .... .. .... .... . . ... ...... ,. . . 1 

153 Stora Kopparbergs polletter 3 öre KM 17621 6 öre KM 63,65,91, 
1/2 skilling 1799,1801, 1/4 skilling 1799,1800 . 8 st . ........ 1 

Danmark 

154 Hans 1481 - 1513. Hvid, Malmö. 4 st .... .. ................ .. .. . . l? 
155 Christ. IIII. 1 rnarek danske 1615 . H 99c ..... . •.. .... ........ 1/1? 
156 " " 8 skilling 1608. H 93a ......................... 1/1? 
157 Christ . V. 8 skilling 1695, 2 skilling 1677 (2) . 

Hede 127A,74. 3 st ...................... . ...... .. ............ 1, 1/1? , 1/1? 
158 rred. IV. 12 skilling 1716,1721 . H 62 , 49 ..... . . .............. 1,1 
159 " 8 skilling 1705. H 2 ................ .... .......... 1 
160 " l skilling 1719. H 63 . Kantex ....... ........ . ..... 1+/01 
161 Fred. V. !III skilli ng 1764. H 39 ....... .. ....... ... ......... 1/1+ 
162 Christ 7. 1 skilling 1771 , DANKSE . H 37 b .. ... .. .. ..... . . ... .. l 
163 Fred . VI . l speciedaler 1826. C11 2 .•. . .. . .. ... . .. ..... ...... . 1/1+ 
164 " 3 rigsbankskilling 1836 . H 33, C 106 ..... . . .. ...... 1+/01 
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165 Fred. VI 2 rigabankskilling 1818, 1 rigabankskilling 
1818 (2), 1 rigabankskilling 1813 , 1/2 rbs 1838, 
3 skill. 1812, rigabanktecken för 12 skill . 1813 
och 3 skill. 1815. 8 st •.•••••••••••••••••••••• • .•• 1+-1? 

Christ. VIII 

166 speciedaler 1840 FF. C 128. Repad ••.••.•. . .••...•.••••••. . • (1/1+) 
167 1 rigabankdaler 1848. C 127 . • . .•••.••••...• .• ••.••• •.• •••. ... 1 
168 4,3,1,1/2 rbs 1842. 4 st • .. ••••• . •.•.•• . .••. • • • . • .. ..•• •••••• 1/1+ ,1+ ,1/1?,1? 

Fred. VII 

169 Speciedaler 1848, tronskiftet. H 3, C 141. Repor ••••••.. • ..•. (1/1+) 
170 Rigsdaler 1855. C 140 ...•.•. • • •• ••.• • . ••••• ••.••••• ••• ••. .. •. 1+/01 
171 1/2 rigsdaler 1855 . C 138 . ••••.••• . ••• • .•• ••.• ••• • ••••.••.••. 1+/01 
172 16 skill RM 1856,57,58, 4 skill RM 1854, 1 rbs 1852,53, 

1 skill RM 1856 (2), 60 . 9 st .••••.• • •..•.•.•••••••.••••••... 1-1+ 

Christ. IX 

173 2 kronor 1875 , 99. Y 14 ....................................... 1/1?,1 
171.1 2 " 1888, jub. Y 15 •••• •.... •.•• , .•• • •• ••••• ••• ••• •••••• 1+ 
175 2" 1892, guldbröllopet. Y 16 . • .. • •.••• •..• . ••••• ...• ••• 1+/01 
176 2 " 1903, jub . Y 17 .... . .. ..... . ... .. ... . ... . ........ . .. 01 
177 2" 1906, tronskiftet. Y 25 • • .•••• •• • ....• ••• . . .• •.•.••• 01 
178 1 " 1875,1915,16. 3 st ... ... ....... ......... .. .. ........ 1?, 1+, 1 
179 1 Il 1892 ... .•..••••.••• .. • . • • ... ..•.. •• • ••••••• •• • • .••.• 01 
180 2 11 1906,1923 1 1930, alla jub •...•..••..••.•••••.••.•.••. 01 
181 1 krona 1938,43 (2), 1/2 krona 1924, 25 öre. 5 st ••••• 1- 1+ 
182 25 öre 1891,1905,11 ,1 5,16,19 . 6 st .• • •••••..••••••••••••••• 1-1+/01 
183 10 öre 1897,99 , 1907,10,12,14,16,17 , 19,21. 10 st .. . .• • •••••• 1/1+- 01 
184 1 öre 1917 • .. .. .•••••.•••..• .• •.••••• •••• ••• • . • ••. . . • •• • . • 1+ 
185 5 öre 1906 , 07 , 2 öre 1886 , 1907 (2), 1 öre 1880 , 94,1902, 

1/2 sk RM 1868. 9 st ................................ 1?-1+/01 
186 8 st silver o. 14 st kopparmynt 17-1800-talet .. .•. ...... ... . • blandad 
187 Christ. X, Fred. IX. 56 st div mynt . • ••••• .••. •• •• ••••••• •••• blandad 
188 Danska Väst-Indien. VI skilling 1767. C 7 • ... • •.•.•. .. ... . • . . 1/1+ 

Finland 

189 2 markkaa 1866,1908. Y 4,4a .................................. 1,1+ 
190 1 markkaa 1907,1915 ••..••••• . • • •.... • •••••. . .. . .• .• • ••..•• • •• 1+,01 
191 50 penniä 1872 ,89,1914,15,11 u krona. 5 st . .. ....... ..... . .. . 1, 1+ 1 01 ,01, l+ 
192 25 penniä 1866,90,91. 3 st •••.. ... . . •.••.•• • •••• .•. ••.•. .. ••• 1?,01,1? 
193 25 penniä 1901,02,09,15,16,17 med o utan krona. 7 st . . •..•. .• l - 1+/01 
194 10 penniä 1865,67,1907. 3 st • .. ••• . • •••.•. ...•• •.••• . •• ... • •. 1, 1/1+,1 
195 5 penniä 1866,70,75,1917 u krona. 4 st . • ... •• .•. • . . ..... .... 1/1+,1,1+,01 
196 1 penni 1870 •••.•..••...••••••••.•••••••..••..••••••.... • •. 1 
197 1 penni 1871,73,93 , 1901,03,07,09. 7 st ..•.....•••..••..•••• 1-01 
198 500 markkaa 1951. R. Foto ..... . ...... . ................ . .. ... . 1+ 

Norge 

199 
200 
201 
202 
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8 skilling 
2 skilling 
2 skilling 
8 skilling 

1706, 1809, 4 skilling 1809. 3 st .. • .•••..••••.••• 1?,1,1/1? 
1780,82,88, 1807. 4 st •. • ••••••.•••••••• •••••• • .•. 1?,1?,1,1 
1810 (4),11 , 1 skilling 1809. 6 st • • ••••••• • •. . . . • 1-1+ 
1817, 1 skilling 1816. 2 st ......... .. ....... . .... 1,1 



Karl XIV Johan 1818- 44 

203 1/2 spec . /60 skill 1819. C 83. Metallfel. Foto .. ... ......... . 1/1+ 
204 1/2 spec 1844. C 95 .... .•.•. .. ... . .. .•.•.•...•....•.....•.... 1/1+ 
205 24 skill. spec. 1819. C 81. .... ................... ...... . .. .. 1/1? 
206 4 skill spec 1825, 2 skilling 1842,43. 3 st . ... . ......... .. . 1 
207 2 skill spec 1824 ,31 , 1 skill spec 1820 (2) , 1/2 skill 

1839 ,40 , 41 med stjärna. 7 st . .. . ... .. . .....•.•......•••.•.... 1?-1/1+ 

Oskar I 1844-59 

208 1/2 riksdaler spec 1850. C 103 .•• .•.•..•..••.•.•....... •..... 1 
209 24 skill 1846, 12 skill 1850 , 52 , 56 . Karl XV. 3 skill 1869, 

1 skill 1870 , 1/2 skill 1867. 7 st •.... . ......... ... ..... . ... 1?-1+ 

Oskar II 1872-1905 

21 O 2 kronor 1892 .... .. •. . ...•... . .........•. ••. ............ ... .. 1 
211 2 kronor 189ll • •.... ... . . .. . .• ....••. .. . . .. .. •.• . ...... .•.. . . . 1 
2 12 2 kronor 1897 .. . . • .. . ....... . ......... .............•....... .. 1/1+ 
213 krona 1877,89 ,1900. 3 st ...... .... ............. .. .......... 1/1? 
214 1 krona 1893. Foto ........ ...... ....... ......... .. ..... ... ... 01 
215 50 öre 1893,98,1901 , 25 öre 1876,96,99 , 1902. 7 st . . . .... .... . 1?-1 
216 3 skill 1873, 3 skill/10 öre 1874, 10 öre 1890,94 , 97 , 98 , 

99,1901 . 8 st ... ........• • ..•..•.•. ... .....••.......••..... . • 1?-1 
217 5 öre 1877,99,1902 , 2 öre 1877 (2) ,97, 1907, 1 öre 1891, 99, 

1902,06. 12 st . . . . .. ... . .•••• .. . ... . .. ...... . . .... ..•.. ... ..• 1-1+ 
218 1 öre 1876, 91. 2 st ...... .... .................. .. .. .......... 1+/01 

Bakon VII 1905-57 

219 2 kronor 1912,17 . Repade .....••• .. . .. .... ...... •...•. . .... . .. (1 , 1/1+) 
220 2 kronor 1907,1914 , 5 kr 1978 , alla jub. 5 kr 1965. 4 st .... . 1+/01 , 1+, 01 , 01 
221 1 krona 1912,1ll. Kantskador ....... .. ....... ... .. ....... ...... 1 , (1/1 +) 
222 Div smämyn t i silver , nickel och järn. 25 st .......•... . .. .. . blandad 

England 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

232 

233 
234 

Anna 1702-14. Halfcrown 1708. S 3605 .... ........ .... ......... 1? 
George IV 1820-30 . Crown 1822 SECUNDO . S 1822 .... .. ••.••..... 1? 
Victoria 1837- 1901 . Crown , halfcrown 1889. S 3921 , 3924 .. ... .. 1/1+,111+ 
Crown 1896. George VI, 5 shilling 1951 .......... .... .. ...... . 1/1+ , 1+ 
2,1 pence 1797, "Cartwheel" ..... ............ . .... . .... ...... . 1, 1 /1 + 
Farthing 175ll, halfpenny 1774,1807, penny 1831,1851. 5 st .... 1-1+ 
Österrike , Salzburg. Paris von Lodron. Thaler 1624 . . Fot o ..... 1 
Tyskland . 3 mark 1924A . . . .. ..••.... ..•. ... .•..... ............ 1+ 
" 5 mark 19348 o J , Potsdam. 1935A , 1937A, 

hakkors . 4 st .•.... .•.. ... .. ........ . .... ..•••... . • 1-1/1+ 
Il 5 mark 1935G Potsdam, 1935G Hindenburg, 1936A, 

1936F ...... ........ .. . ... .. . .......... .• . . ......... 1- 1/1+ 
Nederl. 10 cent. 1826, 1 cent 1826, duit 1756,1765 . 4 st . .... 1, 17 . 1+ , 1 
Kanada . Dollar 1836, 25 cents 1874 ,88, 5 cents 1888 , 
1 cent 1906, Banktoken 1/2 penny 1837 .. ...... ................ 1 ?-1 + 
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235 e2 st utländska silvermynt , bl a 2 lati 1925, 10 zlot. 
1932 , 36 ••..•..••.•. ..... ...•••••........•...•... . . .... .. . . . •• 1?-01 

236 Indien . 11 st obestämda klumpmynt ..... ..... .................. 1 
237 100 st utl mynt+ 6 st jetonger o polletter • . .•.....•• .• ..• . • blandad 

USA 

238 Dollar 1897 O, 1880 s . 2 st ..•... . . . ......•. .... •...... . . . ..• 1+,1+ 
239 " 1887 O, 1883 O. 2 st . ......... ....... .. .. .... .... ..... 1?.1+ 
240 " 1890 O, 1900 O. 2 st ...... .. ................. . .. . .. ... 1+,1+ 
241 " 1921 S, 1922 D, 1927 D. 3 st •.•••...• . • • .••...... .. . . . 1+,1+,1+ 
242 Half dollar 1895,99,1905 , 12,20,40,42,43, 52,53 ,60,61 , 63 , 

64,65, Columbiahalfdollar 1892,93 . 17 st ••.•. . . . . ... . .... . . .. l?-01 
243 1/4 dollar 1853,57,76,92, 1904 , 08 ,09,1 9?,42,45, dime 1875, 

83,90 , 92,98 ,1903,08, 11, 13,16,19 ,20, 44 , (2) , 45,46,52,67, 
70 . 29 st •.•. ..•. ••.... . ....•.•..• . .....•. . ............... . . . blandad 

244 5 cents 1867-1970, 18 st , ej alla är, III cents 1853 , 
2 cents 1864, 1 cent 1858-1970, 40 st. ej alla år. 
Tills. 60 st .... . . .... ........•.•. .. ........... .. .. . ...••.••. blandad 

245 3 st obestämda kopparmynt .......•. ... ...... •. . .. .. . . . . ..••... 1? 
246 Wisrnar under Sverige . 6 pfennig 1762. SB 89, CR 2 •......•..• . 1 

Antika mynt 

247 Peloponnesos, Sikyon . Chirnaera stående v) (duva flygande 
v. Jmf Sear 2774) .................. .. ........................ 1/1+ 

248 Mi niatyrkopia av 4 drachma Lysimachos . Antagligen gjord i 
senare tid i Tyskland. Kantfel . .•... ... •..... ..•••. ... ...•.• . 01 

Romerska mynt 
Republiken 

249 Sextans, Merkurius) (båtför, 222- 205 f. Kr. Sear 51 .......... 1 
250 Pinarius Natta 148-1 38 f. Kr . Denar. Rornas hvd h) (Victory 

körande biga. S I :Pinaria 1, Sear 155 ........................ 1+ 
251 Q Titius 90-85 f. Kr. Denar . Baccus hvd h) 

(pegas h. s . I:Tita 2 ... .... .. .. .......... . .................. 1? 
252 Q Antonius Balbus 81 f. Kr. Denar. Jupiters hvd h) (Victory 

på kvadriga. S I:Antonia 1 ....... .. ........ .. ................ 1+ 
253 C Piso L Frugi 71-58 f. Kr . Apellos hvd h)( naken ryttare 

på h~st ridande h. Denar . S I:Calpurnia 24 , Sear 215 . Foto •... 1+/01 
254 L Furius Cn Brocchus 61 f. Kr. Denar, Cer es hvd h)(stol. 

S I:Furia 23 ..... ..... . . . . ........... ... . ... .... . ... .. .. . .... 1/1+ 
255 Augustus 29 f. Kr-14 e Kr. Denar. Vietory stäende h 

i båtför)(Aug i kvadriga. S I:11 5) ........... ......... .... . . . 1/1+ 
256 Augustus 29 f Kr- 14 e Kr. As slagen efter hans död. Aug 

hvd h)(ör n på glob . Sear 426) .... . ........................... 1 

Kejsardömet 

257 Germanicus . As slagen av Claudius . Hvd h)(S C text . Sear 501 . . 1+ 
258 Nero 50- 68. Sestertius . Lagerkransat hvd h)(gudinna 

v SC. Sear ? .........•... . .... . .. . ........................... 1 l 1? 
259 Nerva 96- 98 e Kr. Dupondius . Hvd h) (Fortuna stående v . 

Sear 863) .... . .................• .. . . ... ..... . ... . ..... . ... .. . 1)(1 ? 



260 Trajan 98-118 e Kr . Denar. Hvd h.)(Peace stäende v. 
S II:277c .................... ...... . . . . . .... ... . .... ... ..... . 1+ 

261 Hadrianus 117-138 e Kr. Denar. Hvd h)(Spes gäende v. 
S II: 1411a ••• .. ••••..••.• .. .• . . .•..•.•.•..•.••••.•....••••.•. 1 

262 Faustina Senior g.m. Antonlus Pius. Sestertius slagen 
efter hennes död. Hvd h)(Eternity stäende v. Sear 1259 •••..•. 1 

263 Marcus Aurelius 161- 180 . Sestertius. Hvd h)(Felicity 
stäende v. Sear 1328). !Foto •••.•..••..••••.••...••••••.••.••• 1+ 

Faustlna Junior, g.11. Marcus Aurelius 

264 Denar. Hvd h.)(Aeternitas stäende v. S II:2 ••..•.•.•.•.• : .... 1 
265 Denar. Hvd h)(Ceres sittande v. S II:35 •••. .. ••••. ....•... • . . 1/1+ 
266 Denar. Hvd h)(Pudicitia stäende. SII:176 .....•• • . .•. ... ••••.• 1? 
267 Sestertius. Hvd h)(Venus sittande v. Sear 1412 ••. . •. ...•..... 1 
268 Septimus Severus 193-211- Sestertius. Hvd h)(Abundatia 

sittande h. Sear - ..•.•..•.•.•.••....•..•....•.•.••.••••••••• 1/1+ 
269 Julia Domna g.m. Septimus Severus . Denar Hvd h)(Vesta 

stäende v. S III:230, Sear 1773 .•...•. • . . .. . ... • ... . ...•••... 1+ 
270 Geta 209- 212. Denar . Hvd h.)(Felicitas stäende. S III:36 . ••.. 1 
271 Elagabalus 218- 222. Denar . Hvd h)(Providentia stäende . 

S III:244. Foto .....•..••• ....•...•• . •. ......... . .. • .....••... 1+/01 
272 Elagabalus 218-222. Denar. Hvd h)(Salus stäende. S III:264 •.• 1+ 
273 Julia Soaemias, moder till Elagabal~s. Denar. Hvd h.) 

(Pudicitia sittande v. S III:6. Kantförlust •.• .....•.. . . •• .•. 1? 
274 Severus Alexander 222- 235. Denar. Hvd h)(Aevitas stäende v. 

S III:9 .... . . . . ..... , ...... , .. .. ... .. , ....•...... .. . . , ....... 1+ 
275 Maximinus 235- 238. Sestertius . Hvd h)(Max . stäende mellan 

tv ä standar. Sear - •..• . . .....• •••. . ..•••••••••••.••• . • .... .. 1 
276 Trajan Declus 249- 251. Sestertius. Hvd h)(Pax stäende v. 

Sear 2613 •. Foto ..••••• . . •.•• •.•.••.•..•.••.•.••..• •.. • • • • . ..• 1+ 
277 Gallienus 2S3~?68. Antoninian. Hvd h)(tvä fängar sittande. 

S IV: 308 .•• •.• •. .•.••• .•..•.•••••••........••.....•...•..••.• 1+ 
278 Postumus 259-268. Quinarius. Hvd h)(Serapis stäende. 

s IV: 358. Kantförlust .•..•••• •••••...•.. •. • • • . .••.. . • .•...••. ( 1+) 
279 Aurelian 270-275 . Antoninian. Hvd h)(kvinna stäende h o 

Aur. v. Jfm Sear 3165 och 3167 ..•• . ••••••••• ••• ••••••.• . ••••. 1 
280 Constantine I 307-337. Follis. Hvd h)(Genius stäende. Jmf 

Sear 3733 ..... •.•.••.•.••.••.• ••••..•..• . • ....•.........• ••• . 1 
281 Constantine I 307- 337. Follis. Constantius 337- 361. Follis ..• 1,1+ 
282 Magnentius 350-353 . Centenionalis. Hvd h)(kristogram. 

Sear 3907 ..•........•..•.••.....•....••.•••.. . •.••••••..••••• 1 l 1+ 

Grekiska mynt 

283 Miletos. 1/12 stater. Lejonframdel h)(stjärnmönster. S 3532 • . 1+ 
284 11 Lejonframdel v)(" S 3533 • • 1+ 
285 Karien 300-talet f . Kr. Hemiobol. Apollo) ( bagghvd. S - •.•.• •. 1 
286 Karien 300-talet f. Kr . Persisk hemiobol. Apollohvd) 

(lejonhvd? eller bagghvd? S 4483? ...... ................. . .... 1? 
287 Magnesia, ca 350 f. Kr . Obol, Athenhvd)(treudd. S 4483 •.•...• 1? 
288 G II A. Säter, 1· öre 1630. SM 138 var ........................ 1 
289 Karl XI. 4 mark 1694. SM 85. Smä repor pä fräns •.••.••....••• (1/1+) 
290 1 öre KM 1724,25,26,49,50,68 bred sköld,78. 7 st ••.••••.•.•.• 1-1? 
291 1 öre SM 1741,47,49, rak 7:a,50. 4 st ........................ 1 
292 G IV A. 1/6 riksdaler 1804. SM39 .. . . •.•..•. ......•......•..• • 1+/01 
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293 G IV A. 1/2 skilling 1803,1805, Stockholm .....• ... ..••.•. . . . . l/1+ 
294 " 1/2 skilling 1802, 1/4 skilling 1802,05. Avesta. · 

3 st • ..••.••••••• . . . .••.....•.•.. . •...•..•... . .. . ... . l+ 
295 " 1/2 skilling 1803, 1/4 skilling 1803,06 . Avesta. 

3 st ....... ..•.•••••. ... ..•... . . . . ...... ..••......... l+ 
296 " 1/2 skilling 1803 (2), 1/4 skilling 1803,07,08. 

5 st ....•. • ..•••.....•..•... . .••.••.. . .....•••. . . .. • . 1-l+ 
297 K XIV J . 1/16 rdr 1835. SM 95 • . •. ..... ••.••••••.•.•.. . • .. • .. • 1+/01 
298 " 1/2 skilling 1821, 1/4 skilling 1819,20 (2). 4 st .. .. 1+,1/1+,1+,1/1+ 
299 O I. 1/8 riksdaler 1852. SM 43 . •. . . • .. ••••..•.....•.•••..•. . . 1? 
300 1/32 riksdaler 1852,53, 10 öre 1884,87. 4 st .••.. . •••••.•.... l- 1? 
301 2 kronor 1876,93,97,1907. 4 st ••••••..• .. . • • . •••. .... •• . ••.. . l/1? 
302 2 kronor 1876,1903,04,07 . 4 st . • . • . . • . • . . . ••••••... . .•••••.. • l/1? 
303 1 krona 1875,76,89,1903,07. 5 st • . •• .. •. .. ••••••.••. •. . . • . .. . 1?,1/1?,1?,1,1/1+ 
304 1 krona 1875,81,1901,06,07. 5 st .•. . • . • • • • ..••••.•• •. ••..•..• 1?,1/1?.1, 1/1+.1/1 
305 10 öre 1873 •••.•• . ....•.•••..••. • ••• . .• • . • . .. ........ .• • .•... 1/1+ 
306 1 öre 1896,99,1903,04,05,07. 6 st . .• •••.. .. . .... ...• .•..•. .•• 1+/01 
307 2 kronor 1 926 •.. •••••.•.•. • ..• ..... . .. •••• .•.•... ..• . • .... .•. O 1 
308 2 kronor 1943 •... . . •..•.•.•.• ..... . ..• ••• •....... ...• ... .•.•• 01 
309 25 öre 1914 ... •.• • •••••...••.• . ••••.• .••• • . • ••. •....•• • • •.. •. 01/0 
310 10 öre 1916/15 , 39/29 , 45 1f pä G. 3 st • •• ••••... .. • . ..... •.•• 1?,1,1 
311 5 öre 1929,40 ändrad 4:a , 44 rostfläckar. 3 st ... .. ... .. ..... 1+,1+,(01) 
312 2 öre 1909,22 . 2 st ........... ..... . .. . .. . ... . . ... ........ . . . 01,1+ 
313 1 öre 1959 "streck" efter 5:an ... ........ .................... 1+ 
314 Sedel. 10 kronor 1912. Riss. Tejplagad ....... ......... ..... .. 1/1? 
315 " l O kronor 1916 ..... •••••• . • . ••..•.••••.•..••••.•• . •.•. 1 l 1 ? 
316 11 10 kronor 1917. Riss . .• •. ..• • .•.••••.......••••... . ... 1/1? 
317 " 10 kronor 1938,39,40 , 41,42,83 stjärnmärkt. 6 st .••••.• 1+-01 
318 " 5 kronor 1943,46,47 , 51 ,52,55. 6 st . . .....••. ...... ..• 01 - 0 
319 11 Spanien, 500 ptas 1954, 1000 ptas 1965 ................ 1/1+ 
320 Kristina , 1 öre 1645, kantspricka , Ad . Fr . 2 öre SM 1759, 

Ryssl, 5 kopek 1878 •. . ..••.•.. ..... . .. •.. •. .. •...• . . . • ...... . (1/1?),1/1+,1/1+ 
321 2 kronor 1878 "O", 1893 •..... ....... .•• ... . ..... .• . . .....• . . . 1?,1 
322 l krona 1883,87, Norge. l krona 1897. 3 st ... .••..•........•. l/1?,1/1?,1 
323 l krona 1890,97,98,1904 m.p., sedel 1 krona 1918, vikt. 

6 st ..•. . ••• . •.. ... •.•••.•... ... . ....• .•. . . .... ... . • .. . . • • . .. 1?,1/1?,1/l?,l , l+ 
324 5 kronor 1935, 2 kr 1932, båda jub .... ...... ...... .... ... .... 1+, 1+/01 
325 WUrtenberg. 2 gulden 1847 .•.•• • . . ... .• .•. •.. . ... .. . . . • . . .. ..• 1/1+ 
326 10 kronor 1972, jub . 5 st .... ......... .... ....... .. ........ .. 01-01/0 
327 5 kronor 1971 5 st ..... ....••••••.• .•.• •• .• • .•• .•••••... . ... 01-01/0 
328 5 kronor 1954,71,66 jub,l935,59,66,jub. 6 st .. .... . .. .. ... .. 01 
329 2 kronor 1876,97,98,1904,07. 5 st ..••.• ......•. .• ........ ..• omkring 
330 2 kronor 1897,98 , 1904,07 . 4 st . •. ••• .....••. .•... •• . . . .. •... omkring 
331 2 kronor 1910 , 12,13,22,24,28 . 6 st .••. .. .. .... ... . . . . . .. .... omkring 
332 2 kronor 1928,31,36,38,39. 5 st . •.• ••. ...•.... ... .... ••.•. .. 1- 1+ 
333 2 kronor 1944- 50. 40 st .•••• ..... . ... .. •. . . .....•.•..•• .• ••. 1+- 01 
334 1 krona 1875- 1907, ej alla är. 30 st •. ...... ..•. ..... . ... . .. 1?- l 
335 5 öre 1880, 2 öre 1877,80, l öre 1857,58 (2). 6 st . ... . .. .. . l/1+-1? 
336 5 öre 1882,92,95,98, 1903,05, 2 öre 1890,99,1900,01,02, 

l öre 1895,97,98,99,1903,06. 17 st •... ..•. . .. . . ..•. . . . . .. .• . 1+- l/l? 
337 2 kronor 1914, l kr 12 st, 50 öre 10 st, 25 öre 7 st, 

10 öre 16 st . Tillsammans 46 st silvermynt ••.••...•••. • . . ..•. blandad 
338 Danm. 10 kr 1967, jub (2), 5 kr 1960 , 68 , 1 kr 1961,62,63 

(2), 70,75 . 10 st .• •.•......• .•.••.• ...• •••••. •• •..••. . •. ... • l+- 01/0 
339 Tyskl . 5 mark 1935,36,67 Humbolt, 68 Raiffeisen, 2 mark 

1939. 5 st ....•.•..•••. . ...•.••...••• . ••.•••••.•. . .•.•••••..• 1+- 01/0 
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340 Spanien. 100 pesetas 1966 (1968), 5 pesetas 1949 (1950), 
100 pesetas 1982. Engk. Churchill- crown, Osterr. 50 
schilling 1964, Olympiaden. Medalj: Myntverket i Eskilstuna, 
silver . ... . ........ .••••••.••...•.... . • . .. . .•.•.... .......... 1+/01 . 01/0 

341 USA. Halfdollar 1952 , 64, 1/4 dollar 1893,1926,43,76. 6 st •.. . 1-01 
342 118 st sv o utl mynt i silver och nickel .... ••.•• ... • • . • ....• blandad 
343 sedlar . 1 riksdaler 1872, 1 kr 1874,75,1920, 5 kr 1948 jub. 

(2), 63,69,47,69-81 (15), 10 kr 1955, 68 jub. 26 st i 
litet album •........ . . .... . ... ••..•. .. ...•••...••. . .•..... ... blandad 

344 Kungadömet Macedonien. Alexander III 'den store~ 336- 323 f.Kr. 
Tetradrachm. Herakles huvud h. i le jonskinn)(Zeus sittande v. 
pä tron . Jmf S6724 ...........•... .. .... . ........... . .. .... .. . 1 

345 Danska Väst- Indien. 5 cent/25 bit 1905 .... .. . . . . . . ...... .. . . . 1+/01 
346 Frankr. 10 c. 1901, 1 franc 1915, 2 francs 1916. 3 st ... .. .. . 01 , 01, 1+ 
347 Polen, Sig. III, 3 groschen 1596 , repad, 1598. 2 st .... . .. ... 1/1?,1 
348 " " , ort 1625 ... . .. ....... . .. . ................ ... 1/1+ 
349 Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1936-1986 . Följande 

nummer saknas : 9,10/36, 7/37,2,3/38,1,5,9/39, 4/41,1,4 , 5,6/ 
42,8/44,4/45 . 6 buntar . .. . . . . . ••..•.....• . .••..••... .. ...... . 

350 Myntkontakt 1972- 84 13 st inb . 1985 hft. Följande nummer 
saknas: 5/73, 9/74 , 3/77. Svensk Numismatisk Tidskrift 
1986,87 , 88 nr 1- 7 + 23 st div dupl ......•.......•........•.. 

351 Skandinavisk Numismatisk 1972- 1982 i 11 st samlingspärmar, 
1983,1984 lösa . Komplett ....•. . .. .. .•.............• • .. .. ..•.• 

352 Myntväska 27,5 x 20,5, höjd 7 cm , med 20 st pappbrickor 
med utstansade hål . Lås med nyckel •.•........ . ...•.......•... 

353 Johan III. 2 öre 1591, bakvänd 1:a ..•.•. • . • ...•... . ..... . •.. . 1/1? 
354 Kristina . 1 öre 1639. SM 106 ••.. . ••.•........ . ............•• . 1/1? 
355 Nödmynt: Flink och Färdig, Hars, Hercurius. 3 st .....• .. ..•. . 1?,1? , 1 
356 AF, 2 öre SM 1763 omprägl. G IV A, 1/2 skill. 1803/1759, 

1/4 skill . 1802. 3 st ................... . ......... .. .. .... .. . 1/1+,1,1/1+ 
357 K XIV J . 1/6 skill 1832,36,40. K XV, 1 öre 1865. SM 136b, 

171, 174 , 75 c. 4 st . .. .......................... .. . . . ... .. .. 1+,1/1+ , 1+,1/1+ 
358 2 kronor 1935,37,40 rund nolla, 43,48 . 5 st ..... . .. . . . ..... .. 1+/01 - 1/1+ 
359 1 krona 1936,37,38,41. SM 55,56a,57,60a. 4 st . ... . .... ...•.• . 1+/01 ,1 +, 1+/01,1+ 
360 50 öre 1930 ..... . . . . . .......•. ... . .. . . .....• . •• . • . .. . . .... • .. 1+/01 
361 25 öre 1928,29,30 . ....•..•........ .... ...... . ... . . .......... . 1+)(01,01,01 
362 10 öre 1928 (2), 29. 3 st .... .......... . ....... .. ......... .. . 1+/01 
363 10 öre 1928,29,36, lång 6:a, 37,50. 5 st ......•..•.... .... . .. 1936 1+ övr 1+/01 
364 5 öre 1912,22 , 23,38,42 br , 50 br, 2 öre 1939, 42 br,44, 

5 öre 1960,70, 2 öre 1971, 1 öre 1960. 13 st . .. . .......... ... 1- 01 
365 10 kronor 1972 hack äts, 5 kr 1954, 66 jub, 2 kr 1955 . 

4 st . . ...•. ••. . . ..... .......••. .. . . ...... . .... . ..... • . . ....•. (01), 1+, 1+/01 , 01 
366 Ärsset 1968 , 69 ...• .. ....••.••. •. . ....• . . .... •.. .• . .. . .. ... . . . ocirk 
367 " 1970,71 ... . ... ..... .. .. .... ..••... ......... .. .. .. .. ... ocirk 
368 " 1973 i mjukplast, 78 i hårdplast . . .......... . ....... • . ocirk 
369 Medaljer: G III, konungens omsorg att skydda Sveriges 

Handel och sjöfart , 54 mm , järn . Varit klistrad. Grav 
Ljungberger. Hild 184:62. b)Magnus Brahe, 55 mm br . Hild 
334 : 1, grav. F Lundgren. c)Guliemus II , 41 mm förgylld br . 
d)C H Bellman av C Hellgren . 41 mm järn. Hild 236:2. 
e)L C Tingstadius, slagen 1809 av Patriotiska sällskapet. 
Hild 318 , 32 mm järn. Kungliga Livregementets Husarer av 
C Fagerberg, 51 mm br . f)Lokalmynt 1979 , Vemehögshärad 7 st . . 1+/01 

370 G VI A arkeolog av K Räsänen, tvådelad brons i träetui • ... ... O 
371 Div polletter och jetonger. 18 st . •.•.... . ..•••..•......••.•. 1- 01 
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372 Polletter . Ängslupsbolaget Nackanäs, Sthlms ängslups AB 
12,60,75 öre, Stockholms örlogsvarv. 5 st ••••.• .. •••..•.• ... ca 1+ 

373 Ränäs mejeri, ej publicerade polletter 1 dl grädde, 
1,2 lit osk mjölk, 1 lit skummad mjölk, Forsbacka 
Jernverks AB 1 lit skum mjölk ... •..•••.. .... . . ..•.•. ...... . . • 1-1+ 

374 Sedlar. 8 skilling banco 1849. ss 17 ... ........ •..•• • ••.•.••. 1/1+ 
375 " 5 kronor 1945 , 52 . 2 st .•....•..••• ...... ••••.• . . .. ..• 1+/01,01/0 
376 Myntetui 22 x 33 , 5 cm .... . . •.... . • . . .. .... . • ..... •••.••...... 
377 Div lagerlistor och auktionskataloger , svenska och utländska . 

86 st i 2 kassar •... ..... .....•• . • .. .. ..•.. . . ..•. . . .. ...•••.. 
378 1 skill. 1819- 28 (6), 1/2 skill 1819-29 (7) , 1/4 skill 

1819-29 (7) .•... ••.••••.•...... . ..•... .. • . . . ••.•• .... .•..•.•. 1?-1 
379 2 skill. 1837 ,39,40,43 . 4 st •..•. ....•.• .•••.•.....•...... ... 1?-1 
380 5 öre 1862,63,67 , 72. 2 öre 1862,63 , 72. 1 öre 1862,67,72 .... .. 1?-1 
381 2 kronor 1876,77,78 ,80 "0" och "OCH", 90 . 6 st . . ••••. .. . .. •• . 1?-1 
382 2 kronor 1897,07 (2) , 1 krona 1875 , 50 öre 1878 . 5 st •••.•••• 1,1, 1,1/1?,1? 
383 1 krona 1875- 1907, alla är . 19 st .... .•••. ...... ..••• . •• .. • . . 17 
384 5,2 öre O II . 69 st . Tvättade ...•• . • •• •• . .•.•.••. . ..••..•• .. • 17 
385 2,1 öre O II. 180 st i album .••. . . . • •. .....•. .. .. . ..•.•••.... 17-1 
386 2 kronor 1910,12,13,14,15, 37-40. 10 st olika •• •. . .•.•••••• . • 1-01 
387 2 kronor 1922- 28, 37- 40. 10 st olika .. ......•.......... ... . . . 1/1+-1+/01 
388 2 kronor 1942- 45G, 45 $ omgrav. 12 st olika ....•.......... . .• 1+- 01 
389 krona 1910,13,15,23,24 m.p. 5 st •. . . ...•.•.••••...... . . ... . 1/1+,1,1,1/1+,1 
390 krona 1912,13,16,23,24 u. p .••.....• .. .• •.•.•••.•••. . . . . ... • 1/1+,1/1+ , 1,1,1/1~ 
391 1 krona 1942- 45G , 45 l' ,50 . 10 st olika ...... ... .......... ... 1+- 01 
392 50 öre 1927- 39. 12 st olika .... . ... . .•...• . .......• •......••• 1- 1+ 
393 50 öre 1940 ni, stort G och litet G ..• • • ••. . .. . .••........••• 1/1+ 
394 1 öre 1909 stort kors, 10,11,12 , 16 kort 6:a . ... •••.......••. 1+-1+/01 
395 Albanien, 2 fr 1935, repor, Holland , 10 c 1894,13,26 .•...• • .. (1+),17,17,17 
396 Australien, 6 p 1923, Engl, 1 shill 1908, Finl. 5 p 1914,16 

( 2 ) 17 u. kr ( 2 ) .•..•••..•.......••...... . ...... .. ..••..•.... 1 +-O 1 
397 100 st utl silver- och nickelmynt, i album .. .•.• .... . . . . .. .. . blandad 
398 193 st utl mynt, 1800-1900-talet , i album . ...•.. .... • • .... ... blandad 
399 2 kronor 1952- 71 , alla är. 17 st . . . . .•.... . ..... . . . .•.•••• . . . 01 
400 Litteratur: L. Lagerqvist, Svenska mynt frän vikingatid 

och medeltid. Sthlm 1970, hft. Nyskick •••• . ..... .... .. •••.•. . 
401 5 kr 1935, 2 kr 1897 (4), 1921 ,32,38. 8 st. Alla jub .. . .....• 1+-01 
402 Nederl. 1 gulden 1848, 1/2 cent 1921 •. .. .•......•.••...•..... 1?,1/1+ 
403 58 st ut l. mynt . .. .......... • .. . .. . ... ... • ... ...•• ..... . . .. .. blandad 
404 Medaljer;a) örlogsmannasällskapets Ledamot)(Med förständ och 

styrka, skeppsinventarier, i avskärningen 1771. Grav av 
G. Ljungberger . Prägl 1935 . Hild. G III nr 118.b K. Kr Wet, 
Akad Fäderlandets Försvar)(Mod och kunskaper, (2). 
3 st silver •... . ..... .....•• ... . . . .•.... .... ••.•.. . • .... .• . . . 01-01/0 

405 1/4 öre 1657 , 2 öre 1761,1762. 3 st ... .. . .... ... ....... .•. ... 1, 1+ , 1+ 
406 25 st kopparmynt 16-1800-tal . . . . . . . . ......... .. •...... .. •.•. . 1- 1? 
407 Frankrike. 5,1 fr 1960. 2 st . ... . . . . . .. ...... . .•............. 01/0,01/0 
408 Spanien . 5 pesetas 1875 •.......••..• . •..•.•. .... ...... ... .... 1+ 
409 Spanien. 5 pesetas 1890 ..... . .••.•... . ......... . •.......• . . . . 1+ 
410 70 st utländska mynt . . .... .. .••••••.•.....••••.•...... . .•.. . . 1+-1? 
4 11 Numismatiska Meddelanden XIII, XIX . ........... . .•..•.••...... 
412 " " XXIII, bl a Sten Sturemynten ....... . 
413 " " XXV, XXVI, XXVII . ....••. . ......•. . .• 
414 Bruun L.E. Schwedische MUnzen. 80 planscher, textkatalog II, 

något defekt (del I saknas) ..•.... . . .• .•...........•......... 
415 Appelgren T.G. Myntkataloger nr 76-79 + div annan litt .•..••. 
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416 Plåtmynt . F I, 4 daler SM 1738. SM 201. Två hörnstämplar 
delvis svagt utpräglade •...•..........• •.• ....• • • . ••..•.. . . . . 1/1+ 

417 Danm . 5 , 1 kr, 25,10 , 5 öre 1960,62,64,65 .•..... ... .•..... . . . .. 01/0 
418 " Oiv mynt 18- 1900- tal. 32 st ............•.... . .. . .. .. . . • 1+- 01 
419 5 kronor 1954 (3) , 55 (3), 71, 66 jub, 1935 jub . 9 st . .. . . . .. 1+- 01 
420 2 kronor 1937,38,39,40. 4 st .............. .... ..... . .... .. . . . 1/1+- 1 
421 2 kronor 1944- 47-49- 68 . 20 st . .. . .••.......... . ....... ..... .. 1+-01 
422 2 kronor 1953- 58, 20 st • . •..............•.•... . .. . ...... .. . . . 1+-0 1 
423 2 kronor 1955 ,56,58-65. 20 st . .... ... ................•.• . . . .. 1+-01 
424 1 krona 1914 , 15,16, 23,24, m. p. 24 u . p. , 26-29, 32-39. 18 st .. 1-17 
425 1 krona 1914- 39, ej alla år, 1961 U. 20 st ..... ... ...... . .... 1+-01 
426 1 kr 40% 24 st, 50 öre 1954 , 25 öre 1955,59, 10 öre 5 st ... . . blandad 
427 18 st utl . silvermynt, bl a Nederl. Antillen 1 gulden 1965 

och Curacao 1 gulden 1944 ... . ••..•.. .... . . ..... . .•• . .•..•..•• blandad 
428 174 st utl mynt i album .. . ....•..... ... . . ..............•..... blandad 
429 201 st utl mynt i album ... ............. . ........ ...... .. .. .. . blandad 
430 Lars O Lagerqvist/Ernst Nathorst- Böös: Mynt, Sedlar och 

Medaljer . 1981 , inb ... ••.• •••......•. ... . . ......... . ... .. .... 
431 Tyska Östafrika . Rupie 1913A .. .....•.. . ....... . . .. ... . .. ..... 1 
432 Danska Vist- Indien. 10 cents 1878 . .. . ... ... . .. .. ....• . .. . .... 1/1+ 
433 Karl IX . 1 öre 1609, Göteborg . SM 80 . Liten kantförlust ...... 1/1+ 
434 1 öre 1672, 1683 , 1723. SM 229a,236 , 158a + 14 st sv . 

koppar- och jlrnmynt .. . ... .. .••.•... .. ........ ... ..••.•....•• 1-17 
435 2 kronor 1876 , 78,90,97,1904 , 07 . 6 st . ..... .... . .....••. . . . ... 1/17-17 
436 13 st 25 öre 1910- 50, 30 st 10 öre . . .... ........•••..•.... . .. blandad 
437 Ryssl . 50 kopek 1913 , 15 kopek 1927 . 2 st ......... .. . . .. . .. . . 1+ , 01 
438 Medalj. Emil Hannover, dansk författare av keramiska ver k, 

1864-1923 . hvd h , UF i ärmavskärningen)(tre örnar, MB vid 
v. örnen . 0 150 mm , vackert grönpatinerad. Några små repor 
på ena sidan . . .. . ... .. ..• •..• . ...... ..... ..... . .. . .. . .••• . . . • (01) 

439 34 st utl mynt i silver och koppar + spansk 
sedel : 1 peseta 1933 ..... ...... .. . . ..... .•.... . ... .. . ....... . 1-17 

440 Thailand (Siam). Kulmynt 1 bath. silver 15 gr . .....•......... 1 

Personmedaljer ur Sven Svenssons samling 

441 a) Aug. Abrahamsson 1817- 1898, köpman i Göteborg hvd h . ) 
(Nääs slöjdseminariebyggnad. Grav. Lea Ahlborn . Brons 0 
60 mm . Hy 2:240 . 2 b) Carl de Geer , 1781- 1861 , friherre till 
Leufsta, över stekammarjunkare. Hvd h)(inom eklövskrans ÄDEL 
KRAFTFULL OCH LUGN; AF RIDDERSKAPET OCH ADELN 1823. Brons 0 
54 mm . Grav. J. Salmson i Paris . Hy 2;1 50 . SS 10986,11220 • . .. 01/0,01/0 

442 a )Olof af Acrel 1717- 1805, överkirurg vid Serafimerlasarettet, 
bröstbild h i svenska nationaldräkten)(text. Slagen 1781 av 
Vet.skapsakadem. Grav. G. Lj ungberger. silver 11,7 g. Hy 2:12. 
b) G.G. Adlerbeth 1751-1818, skald , riksantikvarie, en av de 
aderton, hvd h)(altare med lågor, text . Grav . A. Lindberg . 
Silver 15 .2 g. SS 10988,10993 ..........•.........•.••..•..... 01/0,01/0 

443 Agneta Margareta Adlerfelt f Strömfalt 1725- 1760, hovfr öken 
först hos drottning Ulrika Eleonora och sedan hos kron
prinsessan Lovisa Ulrika. DEN GIÄRNA SÄFWANDE ANNIKA 
LARSDOTTER)(LAGOM. Slagen 1744 av K.G. Tessin. Grav Dan 
Fehrman . Silver 7,3 g Hy 1: 196.1 . SS10995.R. Foto . . ....•... .. 01 
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444 a) Per von Afzelius 1760-1843 , hvd h)(stäende präst 
välsignande ett altare , text. Grav . Lea Ahlborn. Silver 
12,3 g. Hy 2: 113.3 b) Carl Fredrik Akrell 1779-1868, 
generallöjtnant, chef för telegrafverket . bröstbild v) 
(fältastrolabium, text . Grav. Lea Ahlborn . silver 
15,1 g. Hy 2:157. SS 11000,11009 . •.... •. . . ....... ..... . . ... •. 1+/01,01/0 

445 Jonas Alströmer 1685-1761, kommersräd. Hvd h)(Pan sittande , 
text Grav . Ljungberger . Silver 13 , 2 g . Hy 1: 197 . 3 .... ........ 01 

446 Patrik Alströmer, kommersräd, egentliga stiftaren av 
Musikaliska akademien, 1733- 1804. Hvd h)(PATRIAE ADDICITVS 
inom ekkrans. Grav. K. Enhörning. silver 5,7 g. 
Hy 2:8. 1. SS 11018. RRR. Fot o .... .. .. .................. .. .... 01 

447 Katarina Ebba Barck , f Horn, mätress till Fredrik I och 
blev genom hans försorg romersk riksgrevinna, 1720-1781 . 
Bröstbild h)(sammanflätade initialer . Grav . D. Fehrman . 
silver 14, 1. Hy 1:279 : 3 äts. 278.1 fräns. SS 11049.Foto . ••• . 01/0 

448 a) C.M. Bellman F. 1740 O. 1795, hvd h bekransat. Grav . 
L. Bormann . Ensidig , tenn . Hy 1:317.4 . R. b) samma, grav . 
av Lea Ahlborn)(EJ NAGON TID HANS LYRAS TONER SOFVER, 
cittra. Tenn, Hy 1:317 . 5. SS 11055 , 11056 .... ... . ..• .. . .... ... 01/0 , 01/0 

449 Carl l'iichael Bellman, h vd h) (samma som ovanstäende. Grav. 
Lea Ahlborn . Oval 19 mm, silver 3,3 g. Hy 1:318.6. R. 
SS 11057 . Foto .................... . . . . . ..•••...•.. . .•••.•.. . . 01 

450 Erik Benzelius 1675- 1743 , föreständare för myntkabinettet i 
Uppsala , ärkebiskop, hvd h)(B sittande h . text . Grav. Lea 
Ahlborn . silver 15 , 9 g , HY 1:172 . 6. SS 11069 . .•.. .... ... . • • .. 01 /0 

451 Karl Reinhold Berch 1706-1777 , hvd h , 1757 i halsavskärningen) 
(text. Brons 0 36 , 5 mm . Grav och slagen av J . K. Hedlinger . 
Hy 1:248 . 3 RR . SS 11073 . Foto .. .................... .. ....... .. 01/0 

452 a)Pehr Adolf Berg, organist. 1786- 1864 . Tonkonstens gudinna 
sittande v)(UPPMUNTRAN FOR FLIT OCH FRAMSTEG. MINNE AF 
ORGANISTEN I ALUNDA P.A. BERG. Grav . Lea Ahlborn, Silver 
41,5 g Hy 2:155 . b) Bröderna Bergius, båda hvd h)(text . 
Grav . C. Enhör ning. Silver 11,9 g . Hy 1:290. SS 11080,11081 •• 01/0 

453 Carl Henrik Beurling 1794-1879, gravör . MIN EGEN BILD , hvd h 
ensidig . Grav . av Beurling själv . silver 11,8 g. 
Hy 2: 178. SS 11096 . Foto •.......• . . . . .... .. .•. .. . . .... .. ..... • 01/0 

454 a) Nils Bielke 1644- 1716, fältmarskalk , hvd h.)(arm hållande 
fackla, text. Grav . R. Faltz , utgiven av Bielke själv. Bly 0 
48 mm . Hy 1:111.1 b) Mattias Björnklou 1607- 1671 , rikskansli
råd, bröstbild h.)(Björnklous vapensköld, text. Grav . G.W. 
Vestner, Nurnberg. tenn, 0 42 mm. Hy 1:47.1. SS11097,11123 •. . 1+,01/0 

455 a) Johan af Bierken 1725-1780, kansliråd , bröstbild i svenska 
nationaldräkten)(sarkofag, text. Grav . K.G. Fehrman . Silver 
19,8 g Hy 1:277 . b)Chr W. Blomstrand 1826- 1897 , professor i 
kemi, hvd h)(lagerkrans, text. Hy 2:239 men TRADIDIT . Silver 
15,3 g. 0 31 mm. SS 11121, 11129 .. .. ....................... .. 01 , 0110 
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456 C.M.L. Björnstjarna 1817- 1888, greve, överhovstallmästare , 
hvd h)(tysk text . Grav. A. Lindberg , slagen av tyska 
församlingen i Sthlm. Silver 68 ,7 g 0 48 mm. Hy 2:205 
ss 11126 .... . . . .. . ........ ... ... . ..... . .•...... . . ..... ... ... . o 

457 August Th. Blanche 1811- 1868, skriftställare, hvd h.)(lyra 
inom krans . Grav och slagen av A. Lindberg. Brons 0 43 mm. 
Hy 2:159. SS 11128 ....... . .. ...... .•..... . ....••............ . 01/0 

458 Fredrik Otto Bohman 1695- 1767, grosshandlare , hvd h)(ÄRE 
PENNING FÖR OGEMEN FRIKOSTIGHET PÄ WÄRNLÖSA BARN AF ET 
TACKSAMT FRIMURAR BARNHUS SLAGEN 1768. Grav G. Ljungberger. 
Silver 12 , 9 g. Hy 1:208. SS 11130 . Foto . . . .. ......... .. . . .... 1+/01 

459 Gustaf Bonde 1682-1764 , riksråd, bröstbild v)(sfinx, glob , 
fackla m m. Grav. M F. Silver 12,7 g . Hy 1:202. SS 11138 ..... 1+ 

460 Magnus Brahe 1564-1633. greve, riksdrots, bröstbild h)(Brahes 
vapensköld . Gjuten och ciselerad p! Brahes föranstaltande år 
1614. Förgylld brons, oval 43 mm hög. Hy 1:23 . ss 11140 . RR . . 1+/01 

461 Lars Gabriel Branting 1799-1881, professor, hvd v)(fäktare , 
text. Grav . A Lindberg. Silver 38,6 g 044 mm. 
Hy 2:181 . SS 11149 . RR . . ... ...... .. ........ ..... ....... ...... 01/0 

462 a) C.G. Bredberg f 1833- . Ardennerhingst med vapensköld 
ovanför)(text. Grav. A. Lindberg . Brons 0 43 mm . Hy 2:294. 
b) B.H . Crusell 1775-1838, kompositör, hvd v) (lyra på sten , 
text. Grav , K.M. Mellgrcn, brons 0 41,5 mm. 
Hy 2: 98 . SS 1 1 1 52 , 1 1 207 . . .. . ........•..... . . .... . . ....... . ... O 1 /0. O 1 /0 

463 Elias Brenner 1647- 1717, numismatiker, miniatyrmålare, 
gravör. Ensidig . Bröstbild h. EL BRENNER utefter kanten. 
1683 vid nedre kanten. Grav . A. Karlsten, brakteat, oval 
18 mm hög, tenn . Hy 1:112 . 1. RRR . SS 11154 . Kantskada . Foto .. (01) 

464 Fredrik Henrik af Chapman, viceamiral 1721- 1808, hvd h) 
(fregatten Chapman, text. Grav . G. A.E . Silver 13,4 g , 
Hy 2: 17.2. SS 11191 ....... .. . . . .... ...... .... .... . .. ... ..... . 1+/01 

465 Nils Dahlberg 1736-1820 , läkare, hvd h)(text . Grav . M. 
Frumerie . Silver 18,8 g , 0 38- 39 mm. Hy 2;51.2. SS 11216 •... • 01 

466 a) Olof von Dalin 1708-1763 rikshistoriograf, hvd h) 
(Apollos tempel, text. Grav . K. G. Fehrman. Brons 0 31 - 32 mm. 
Hy 1:201.3 . b) J.W. Dalman 1787-1828, professor , hvd h) 
(lagerkrans, text . Grav. Lea Ahlborn . Silver 12,7 g . 
Hy 2:70. SS 11218 , 11219 ........... ... ..... ...... ..... ..... .. 0110,01 

467 Gunilla de Geer, f Bielke , 1771 - 1815, bröstbild h)( FÖR ÖMSINT 
VÄRD OM LIKARS WÄL. Grav. C. Enhörning. Silver 32,2 g. 
Hy 2:38. SS 11223. Foto ...... . ................ ............... 1+ 

468 R. G. de Geer 1819-1876, friherre till Finspäng, hvd v)(inom 
eklövskrans ÄDEL KRAFTFULL IHÄRDIG. Grav . A. Lindberg . Silver 
44,9 g. Hy 2:170. SS 11226 ... .... .... .. ...................... 01/0 



UPPNÅDDA PRlSER 
vid 

SVENSKA NUMIS.MATISKA FÖRENINGENS AUKTION 

den 29 november 1989 

A = Aterrop 
Nr Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr 

l 190 51 250 101 80 151 35 201 190 251 60 
2 120 52 150 102 120 152 30 202 350 252 120 
3 75 53 150 103 200 153 30 203 90 253 70 
4 50 54 2100 104 150 154 30 204 220 254 230 
5 500 55 450 105 50 155 63 205 260 255 110 
6 55 56 270 106 150 156 140 206 150 256 45 
7 70 57 350 107 60 157 60 207 175 257 40 
8 90 58 71 108 160 158 85 208 200 258 140 
9 95 59 1700 109 190 159 140 209 250 259 100 

10 140 60 650 110 110 160 45 210 300 260 140 
11 225 61 650 111 302 161 60 211 70 261 85 
12 130 62 650 112 130 162 375 212 190 262 150 
13 170 63 500 113 90 163 200 213 180 263 180 
14 55 64 75 114 110 164 140 214 105 264 150 
15 140 65 120 115 70 165 325 215 65 265 170 
16 150 66 175 116 75 166 260 216 130 266 150 
17 50 67 170 117 60 167 110 217 190 267 270 
18 60 68 220 118 80 168 A 218 120 268 120 
19 A 69 80 119 40 169 110 219 100 269 55 
20 A 70 120 120 350 170 A 220 90 270 85 
21 A 71 60 121 120 171 A 221 85 271 130 
22 A 72 60 122 150 172 A 222 120 272 100 
23 60 73 140 123 150 173 A 223 140 273 30 
24 A 74 200 124 100 174 200 224 60 274 95 
25 130 75 130 125 80 175 170 225 75 275 45 
26 55 76 80 126 280 176 A 226 60 276 35 
27 100 77 45 127 150 177 A 227 85 277 300 
28 50 78 150 128 175 178 A 228 55 278 85 
29 110 79 25 129 120 179 A 229 240 279 70 
30 140 80 310 130 350 180 50 230 130 280 65 
31 50 81 110 131 60 181 A 231 65 281 85 
32 170 82 35 132 50 182 100 232 425 282 55 
33 95 83 100 133A 70 183 A 233 130 283 85 
34 25 84 100 1338 75 184 120 234 180 284 45 
35 25 85 65 134 A 185 55 235 155 285 80 
36 900 86 90 135 50 186 100 236 130 286 85 
37 625 87 100 136 21 187 110 237 230 287 110 
38 350 88 110 137 129 188 90 238 170 288 160 
39 270 89 18 138 45 189 55 239 130 289 325 
40 130 90 600 139 250 190 45 240 120 290 120 
41 180 91 45 140 60 191 A 241 375 291 90 
42 120 92 150 141 52 192 350 242 140 292 90 
43 250 93 250 142 200 193 550 243 210 293 40 
44 80 94 100 143 220 194 30 244 230 294 75 
45 150 95 50 144 150 195 180 245 300 295 50 
46 80 96 100 145 55 196 100 246 350 296 80 
47 60 97 85 146 250 197 150 247 140 297 130 
48 50 98 170 147 75 198 750 248 210 298 170 
49 125 99 200 148 70 199 160 249 55 299 150 
50 120 100 110 149 450 200 170 250 140 300 110 

150 180 
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Nr Kr Nr Kr Nr Kr Nr Kr 

301 150 361 100 421 110 481 1000 
302 130 362 220 422 110 482 300 
303 170 363 190 423 290 483 500 
304 95 364 190 424 425 484 500 
305 100 365 50 425 400 485 110 
306 85 366 130 426 120 486 170 
307 210 367 130 427 550 487 1000 
308 60 368 110 428 475 488 250 
309 180 369 90 429 260 489 500 
310 150 370 150 430 210 490 140 
311 190 371 190 431 350 491 350 
312 260 372 150 432 140 492 70 
313 200 373 200 433 140 493 100 
314 900 374 110 434 170 494 270 
315 240 375 55 435 300 495 100 
316 55 376 50 436 325 496 130 
317 60 377 50 437 1100 497 75 
318 100 378 110 438 1500 498 260 
319 900 379 200 439 475 
320 270 380 50 440 600 
321 90 381 30 441 500 
322 150 382 25 442 700 
323 80 383 65 443 600 
324 600 384 80 444 1200 
325 425 385 140 445 210 
326 80 386 A 446 230 
327 55 387 220 447 180 
328 ss 388 15 448 140 
329 A 389 15 449 1550 
330 100 390 15 450 1700 
331 45 391 25 451 190 
332 95 392 260 452 400 
333 45 393 120 453 170 
334 55 394 280 454 150 
335 60 395 110 455 100 Kungl Myntkabinettet 
336 55 396 350 456 170 Utställningar: 
337 30 397 50 457 1100 Ingång Narvavägen 
338 230 398 100 458 90 (hörnet Linnegalan J 2 tr. Stockholm 
339 210 399 230 459 45 Tillfälliga utställningar: 340 65 400 100 460 130 "Ur dolda gömmor" 
341 60 401 100 461 180 "Ur berg i börs" 
342 100 402 165 462 200 Visas i Falun till slutet av maj 
343 45 403 20 463 650 
344 40 404 5500 464 600 Ring i övrigt telefon 08-783 94 00 

345 A 405 1900 465 350 för Information. 

346 100 406 1250 466 660 Museet: 

347 210 407 400 467 260 Tisdag- söndag t1 - 16 

348 110 408 240 468 300 Måndag stängt 

349 290 409 160 469 210 Besökstid: tisdag 13- 16 

350 70 410 230 470 175 ingång Narvavägen 

351 70 411 220 471 280 Besöksadress 

352 120 412 500 472 220 (efter överenskommelse om tid 

353 95 413 250 473 180 per telefon): s torgalan 41 

354 80 414 240 474 500 Postadress : 

355 120 415 200 475 60 Box 5405. 114 84 Stockholm 

356 180 416 400 476 100 Tel : 08- 783 94 oo 
357 200 417 350 477 45 
358 305 418 325 478 160 
359 95 419 450 479 3500 
360 25 420 290 480 450 
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VI KÖPER & SÄLJER 
svenska & utländska 

mynt, medaljer & sedlar 

GULDMYNTHANDEL 

Jllustrerade prislistor utges 
4-6 gånger/år. Provexemplar 

mot l 0:- i frimärken 

Besök oss på 
GREVTURE GATAN 15 
eller skriv 
Box 7317, 103 90 Stockholm 

Nu pågår inlämning till 

AUKTION 3 

MYNT 
MEDALJER 
ORDNAR 

SEDLAR 
PLÅTMYNT 
AKTIEBREV 

mottages till förmånliga villkor. 

Vid större inlämningar e1·bjuder 
vi gärna individuella lösninga1: 

eller ring 
08- 661 23 80, 661 35 80 MYNTHUSET AUKTIONER 

~~~ 
Leif Jansson - Uli Ström 

IKGEMAR WALLI~ MYNTHANDEL AB 
Box 7049, 103 86 Swckholm 
Tel. 08-663 55 95, 20 60 52 

De nuvarande medlemmarna är: 
B. Ahlstrom Mynthandel AB 
r<...ng-.c;a!ltl 28 Bo• 7602 
103 ~ S:OC•hOI"" le' 08 ·l< 02 20 
Amneklevs Mynthandel 
$.<olga;a~ 20 602 25 I,I)!IKOp"!J 
le' 011 IC 29 50 
Antikboden HB 
K) lkOQJiat> 2 
222 22 LunO 
Antikoren 
Sturepla•sen 1 J 11 39 Goteoo•g 
!el 03' ·183960 
Dala Mynt & Frimärkahandel 
rrotzgatan 16 Box 307 
791 27 F a; u n le! 023 -t• 2 50 
Hirsch Mynt AB 
A·sefla sga:a., 6 
,. , .:.1 S-.oc• "Ol ..... te 08 G·· 05 56 
Karlskrona Mynthandel 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintil ls 29 företag i 
14 ol ika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är med· 
lemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot 
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje 
mynthandlare förbättra och ulöka sina tjänster. 

Monelarium K<Jn Halistrom 
Box 210.:7 200 2' Mat~<> 
le! Q.:O 93 19 53 
Mynt & Medaljer HB 
Svca.<1gen 96 Bo. t9507 
1o.< 32 S:ocknOim IC' 08·3l 34 23 
Mynt & Melallborsen l Sthlm AB 
Noumatn'l$10fQ 1 -' tt l11 i!6 Stock~om 
lef 08· 20 55 01 
Mynthuset 
B bl OlOI<.s9•llnn 5 Box 70~9 
103 au Slackholm let 08· 20 51 81 20 60 52 
HB Mynlinvest Corona 
~1r.1 S:o•ga:an 20 
611 3• NykOPI\9 lef 0155-&;3 25 
Ull Nordlinds Mynthandel AB 
N>D<O<J3l<ll\ 36 Bl> 5132 
102 ~3 Sloc• rOif'"' !e< 08 662 62 61 
Nornalle Mynthandel AB 

Peo Mynl & Presenler AB 
0.011nonqg.;13n 19 Bo• 162~5 
103 ~s Sloc· hOI"" 1e1 08.21 12 :o 
Sellna Mynthandel AB 
Aeqe1 J>QS9aJan 6 l t l 53 S<OC'"OI"' 
lel 08 If 50 81 
Skövde Samlarforum 
Oo• 259 
5·11 25 Si<o><lC Tel 0500 123 75 
Galleri Specie AB 
STO<Q~W' 19 574 00 v~uanaa te! 0383 t53 O t 
Sirandborga Mynl & Frimarkahandel AB 
A•,-.cnal,;g.11an 8 Box 7377 
103 91 StocknOim 1e1 ca 20 81 20 
Tamco Numlsmallcs 
Bo· 6235 102 35 SIOCI.holtn lel 08 · 33 77 75 
Thomalroms Mynt & Sedlar AB 
Dr011r."9Q31a' ~8 582 27 l J>kOO"') 
'C' 013 t3~ 65 
Ticalen Mynthandel 

;-.a,-• o"C"I\Ö.fi!C;34"\ l 1 371 .3.5 Ka! "S!- 'C.'1a 
•e ~55·8'3 ""3 

• .. :le"'".J1'·l" t3 Bo• ~ 
761 00 I'O'rl.l :e ~ Qt76 ' (8 26 

S• .rCOil~ 3 ~Il 39 Go!e!Xllg 
14)!031;>08!11 
Ingemar Wallin Mynthandel AB 
G·e.h.•"''•!Jr 15 B<» 7317 Rune Larsson Mynthandel 

Os:er.äng~a·an ' 6 502 32 Bo:.s 
te 033 , . 03 15 
Lunds Mynthandel 
K•os-erga:an 5 222 22 Luna 
"' ~6 l< • 369 
Malmö Mynlhandel 
Ka endegat~n 9 211 35 Ma'ff'O 
tef 040 Il 65 ~4 

Numis Mynt & Fnmirkahandel AB 
Kase• n:orGCt 6 Bo' 2332 
~:l:! 15 Go:e!Xllg te 031- t:; 33 •s 
J. Pedersen Mynthandel 
s-.o~ga:an 2< 502 31 Bo<ås 
:el 033 11 24 96 

!03 90 SIOC•IOI~ le 08·661 23 80 661 3; 80 
HAkan Westerlund Mynthandel AB 
V.lSA9l'1n 47 Bo< 679 
!01 29 SIOC~l'<)l.., t el 08 Il 08 07 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel 08 · 34 34 23 
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En mycket betydelsefull auktion avhålles på 

Hotel BAUR AU LAC i Zurich 

den 14:e och 15 :e maj 1990. 

COINS OF 
SWEDEN 

del II 
(1697 - 1988) 

Den rikt illustrerade auktionskatalogen (på engelska}, 
bestående av 1040 utrop mynr i guld. silver och koppar samt 300 utrop sed/ar 

utkommer den 15:e april och kan beställas från: 

SWISS BANK CORPORATION 
Numismatic Department 
Aeschenvorstadt l 
CH -4002 Basel 
P hon e 06 1 l 20 20 20 
Fax 061/20 16 73 
T e lex 964 342 

SPINK TAISEI 
Numismatics Ltd . 
Löwenstrasse 65 
CH -8001 Zurich 
Phone 011 221 18 85 
Fax 01/ 211 29 76 


