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Internationella
myntauktioner
Christie's
8 King Streer, Sr. James's
London SWlY 6QT
Tel: (441) 839 9060
Christie's
502 Park Avenue
New York, NY 10022
Tel: (212) 546 1056

Chrisric's
Sn1regaran 26
11436 Stockholm
Tel: (08) 662013 1

Christic's
Dronningens Tvac rgade 10
1302 Copcnh~gcn K
Tcl: (451) 32 70 75

Christic's
Hiddcrvolds gr. lOB
Oslo 2
Tel: (472) 441242

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare. hitintills 28 företag i
14 olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skri vit under uppropet mot
myntförfalskningar. - Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje
mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
De nuvarande medlemmarna är:
B. Ahlström Mynthandel AB
K~ngsga 1an 28. Box 7662
103 94 Siockholm. !el 08 · 14 02 20
Amneklevs Mynthandel
Skolg atan 20. f>02 25 Norrkop.ng
lel 0 11· 10 29 50

Antikboden HB
Kyrkogalan 2
222 22 Lund
Antiköron
Slure;)latsen 1. 41 1 39 Goleborg
1e103 1· 18 39 60
Dala Mynt & Frimärkshandel
Tro1zga1an 16, Box 307
791 27 Falun. 1e1023 · 142 50

Karlskrona Mynthandel
Han1verkarega1an 11 . 371 35 Karlskrona
tel 0455.8 13 73

Monetarlum Kurt Hallström
Box 21047. 200 21 Malmö
fel 040·93 19 53
Mynt & Medaljer HB
Svea.,;lgen 96, Bo< 19507
10,1 32 Slockholm, l el 08 · 34 34 23
Mynt & Metallbörsen l Sthlm AB
Norrmalms1org l , 4 lt, 111 46 SIOCkh()(m
lel 08·20 55 0 1

Mynthuset
61hhotcksgatcm 5, BOK 70;:9
103 86 Slockh()lm, fel 08 20 51 8 1, 20 60 52
HB Mynllnvest Corona
Osua Storgalan 20
6 I l 34 Nyk6p ng, tcl 0155·863 25
Ull Nordlinds Mynthondel AB
Nybrogalan 36 Box 5132
102 43 SIOCktlolm, IGI 08 662 62 6 l

Lunds Mynthandel
Klostergatan 5, 222 22 Lund

Norrtälje Mynthondel AB
T•rllporlsga:an 13. Box 4
761 00 Norr19lf0, fel O' 76 160 26
Numls Mynt & Frim ärkshondel AB
Kasernlorgcl 6. Box 2332

rer 0 46· 14 43 69

403 15 Golel>org. Wl 031 · 13 :1:1 ~5

Rune Larsson Mynthandel

Öste~ånggatan 16. 502 32 Borås

fel 033· 11 03 15

Malmö Mynthandel
Kalendegalan 9. 2 11 35
IL~ 0 40· 11 65 44

M ~!rnö

J. Pedersen Mynthondel
Skolgatan 24, 502 3 1 Borils
1e1 033 · 11 24 96

Peo Mynt & Presenter AB
Orolln•nggalan 19 Box 16245
103 45 s:ocktl(llm, 1el 08 · 21 12 10

Sellns Mynthandel AB
RegoMgsgal811 6 I I I 53 SlocktlOim
ICI 08 · 11 508 1

Skövde Samlarforum
Oox 259
54 1 26 Skövde.lel 0500 t23 75

Gollerl Specie AB
Srorgalan 19. 574 00 Vellan<lå. Jel 0383 153 01
Sirandbergs Mynt & Frimärkshandel AB
Arsenalsglilan 6, Box 7377
103 91 Slocktlolm. tel 08 · 20 81 20

Torneo Numlsmallcs
Oox 6235. 102 35 Slockholm, lel 08 33 77 75

Thörnströms Mynt & sedlar AB
~;oJ'~'.'?Y~~n~s. 582 21 L•nk6p•ng
Ticaten Mynthandel

Slurcplalsen 3. ~ Il JO Golclmrg
101 031 · 20 81 I l

~~~~;:;~: ~~:~~~~~~~~~~el AB

103 90 ~ocktlolm. lOJ 08 · 6G l 23 80. 661 35 80
Håkan Westerlund Mynthandel AB
vasagaron 42. Box 679
101 29 SIOCkholrn, fel 08 • 11 08 07

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19507, 104 32 Stockholm, tel 08 • 34 34 23
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SVENSKA
ISKA
NUMISMAT
••
FORENINGEN

ORGAN FÖR

SVEI'\SKA NUMI Si\I ATISK A
FÖRENI N GEN
Sa ndhamn~gallm

50A. n.b.
115 28 Stockholm
Telefon 08-667 55 98
(ti,dag - fredag kl 10.00- 13.00)
Sl'l•mk Numismlllilk 7iti.lkrift:

15 00 07- 3
Bankgiro 219-0502
Svcn~k:t H:mdebbankcn
SNT utkommer den l
i m;inadernu februari - maj och
september - december
Prenumeration: helår 100: Pu~tgiro

ANSVARIG UTG IVARE
l:rn Wischn
REDA KTION
Han~ FranLcn
Monica Golabicwski Lannby
(program. föreningar.
aktuella auktioner)
Kjell Holmberg (annon!>cring)

Höstprogrammet 1990
Orn ej annlit anges. hälls mötena kl 18.30 p:i Sandhamn~g;ttan 50 A (Föreningen'
nya lokaler. tag buss nr 41 till Rökubbsgatan eller T-bana till Gärdet).
13 Nordmiinncn på Sicilien. Anden. Fröseli berättar och
November
visar bilder.
20 SNF:s höstauktion p:\ Hbtoriska museets hö r~al.
12 Den sedvanli ga julfc>tcn.
December

Vårprogrammet 1991
Januari

22

Februari
Mars

21

April

Il

Maj

3

14

Ma11us~riprgmns~ning:
La~ O. Lagcrqvi~t
Rt!tla~rioiiSSI'k relt'mrl.':

M;rrgarcta Kla.,cn
och telefon ~c ov-un! )

(ad rcs~

AN NONSER
Uok ni ng
Tel 0292 -303 45 kviillstid o helger
i!IIIIVIIS(lri.l't•r:

2 000:2 sidor (mittuppsl:rg)
1450:2:a omslag,~idan
l 800:omslagets 4 :c 'ida
1200:II I sida (15 1X214 mm)
213 sida (99X2 14 mm)
850:112 'ida (151 X 105 mm)
650:450: 1/3 sida (47 X2 14 mm)
114 sida (72 x 105 mm)
350:l / 6 sida (47 x 105 mm)
250:l/ 12 sid:r (47 x 50 rnru)
150:Si.VIa mtllt•rialt/ag:
Den l :;r i månaden
flirt• utgiv ning
Heloriginal ah rnanus och
gä rna ~kb,.
S:indc~ till SNT.
adrc'' cnl ovan.
Allllllllft'r Milli

April- maj
Juni

Ta med och visa nyförvärv! Klubbafton med
nyheter.
Programmet meddelas senare.
Kenneth Jons~on berättar om nya rön beträffande
11 00-talct~ >Venska myntning.
Visning (med ingang från Narnn·ägen i Historiska
museet) av Kungl Myntkabinenets utställning av
M edaljkom r frilu S()ljt'llmioum med en komplette·
ring av ts:~rry'k mcd:~ljkon't ur egna samlingar. Tamås Sårkany vba r. Lätt ~upe ordnas efteråt. Obligatorisk anmiilan till ~upe n till kansliet senast 10.4.
Årsmöte i Stockholm. Utflykt dagen efter. Niirmare
program meddelas ~enare.
Vårauktion. Tidpunk t meddela' senare.
Preliminärt dattun fiir utflykt till Adelsii-Björkö
(Birka). Obs helt dagsprogr:~rn.

SNF:s kansli

Kungl. Myntkabinettet

har poswdress:
Sandhamnsgatan 50 A n b
115 28 Stockholm.
Tele fo ntid tisdag - fredag l 0- 13.
te l 08 -667 55 98.

i Stockholm har liksom Historiska
Museet iindrat sina öppettider. Museet
kan fr o m l oktober besökas tiscl.siiml. kl. 12- 17. På torsdagar är Historisk;a Museet (men ej Kungliga Myntkabi nettet) öppet till kl. 19. Må ndagar
stiingt.
Mottagni ng f<ir allmänheten som
v.mligt tisdagar kl.l3- 16.

Besökstid 10 .30-13.00 tisd -fred.
SemesterstängT:
midsommar-l sept samt jul- och
nyårshelgerna.

t'j tir ftlrt•llliga

ml'tl SNF:.•. FIDEfob och
11 /NP:.• l'lik
~0111111/'r l/1/11\'b/jjfLf

Tryck :
Masterprirll Siillcri & Tryckeri AB
ISSN 0283-071X

F.I.D. E. M.
höll som bekant sin senaste kongres~
och utställning i Helsingfors (reportage kommer senare). Vid generalförsamli nge n inbjöds FIDEM att hålla
niista kongress i London 1992.

Rysk myntsamlare
Anatolij Gordicnko iir numismatiker
och intresserad av utbyte med svenska
numismatiker. Htmx adress:
Ut. Kusbmija D.39 Kv. 74
Pet ro7.:avodsk
SU-185003 Karelija USSR
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MYNTFYND
Sensation igen i Sigtuna!
Nf.\'lttJting.wt•:fa/1
Måndage n den 24 ~cplcrnhcr 1990 gjllrdc
arkeo logerna i Sig!Una si ll hiHiils märkligaste fynd under dc griiv ningar som pågån
niira museet undc.:r somrnaren (det giillcr
en Ulvidgning av stadshotc llcl). Del ii r nog
del viktigaste fynd ~on1 n;\gonsin gjons i
staden. alla kiiiCgl>ricr - en blybiL Om
man tinar niirnmrc plt den, har den i ena
hörnc1 cu ;1vtryc k ••v båda sitfor av e n ,:iJ-

kclrund stamp - inte hc.:lt komplen på
gru nd av an hiten ii r avbruten. Redan ti:ire
rengöring od1 kon,crvcring ser fack mannen genast. an del iir avtrycken av två
myntverktyg (en iivcr- och en understamp)
med en ;chcmati>kl kungaporträn i profil
på ena. en stort kon. p;\ den andm sidan.
Det iir den andra anglo~axiska mynnyp.
kallad Long Cms~. ~om Olov skötko nung
imiterade i Sigtuna (de n li:irsta kallas
CRVX efter bokstiivcrna i korsvinklarna).
Av ;itsidans in~krift sy ns några ra bokstäver. bl a etl O. en C od1 ctl D. På frånsidan
(korssidan) ka n iin så liinge ingenli ng säkert liisas.
Dt• /(inta 1111'111<'11
Myntningen i kunglig reg i börjar samtidigt
i Danmark . Norge od1 Sverige. ca 995.
Den imiterar dc samtida engelska mynten
från Ethelred Il "den villr~d ige". som just
994 plundrat" av en Mor vikingallona. Den
då giingsc engelska mynnypcn kallas
"CRVX" ochde t v;~ r den vi nordbortog efter. På åtsidan finns en ,ymboliskt porträn
av kungen och en insk rin som anger hans
namn 1;ch titel. Sven Tve-~kägg heter (på latin) danskarnas konung. Ol;tv Tryggv;~son
norrmiinncn>, Olov skötkonung svearnas
eller. på en del mynt , "konung i Sigtuna".
P:'1frånsidan står snm i E: ng land den ansva·
rigc myntmiistarcns namn. ofta fö ljt av
myntortcn. Dcn dansk<~ nch norska myntningen var mycket kortvarig och det iir
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sanune myntmiistare som slag it dc få bev<Jr.lde silverpenningarna. en anglosaxare
vid namn Gndwinc. l ena 1;111e1 kallar han
si!! d;mcrna>. i det amlr.; nnrrmiinnens
m~· ntmihtare (monctariu,). När de t giiller
mynten från Sigtuna har präglingen varit
mycket mera omt;lllande och det finns llt:rJ
olika myn uniistare - Godwine. Snclling.
Lcofman. Ulli.:etcl. Thrcgr m Il. Alla de;sa
namn iir kiinda fr.\n England. Godwinc är
en vanligt n<~mn och vi k;~n naturligtvis inte
vara he lt siik ra på an det ii r samme man
som arbetat fiir dc tre kungarna.
Det måste ge nast siiga,. an myntmä~
tarna inlt' iir identiska med dc personer
som grave r;tde verktygen (myntgravörer·
na). Stilskillnadcnlllcllan dc dan ska. nors·
ka och ~vcn,ka mynten i.ir uppenbar.!. Det
fanns gou nm dugliga gu ldsmeder i våm
länder. som kunde få johhct p~ e ntreprenad. Mymmiistarcn hade iivcr.yncn av det
hela och har dessutom slikert gjort 1\lflagorna till inskrifterna. eftersom dessa är
graverade med latin>k·anglosaxiska bokstäver samt p~ latin med engelsk inbland·
ning. Vi bchiirskadc ju b;u-;1 runsk riften!

=

Mrnllllll.f/are
missiontln•r?
Det ii r diircn1o1 inte IOr djiirvt au gissa. an

dessa myntmii,tarc iir idcmi,ka med dc
en!!clsku mi,>ioniirer. 'om Olov >kötkonu~g. själv döpt och krbtcn. omgav sig
med (vi kan alldc)c, bort>c frjn den långt
sena re >iigen. 'om 'iigcr an Olnv döpte> år
1008 i Hu,ahv k:ill:1 - den :•'' liV:I<k> redan
p~ 1930-talct- av Toni Schmid. men lever
kvar hos vår tids lokal- och popu lärhbtnriker) . Det IOrklararocb;\ vb~a rclil!iiba in skrifler på några av 111)'111Cn frt111 Sigtu na In nomine Domini ( = i Gud' namn). ''SiGuds Sigtuna).
dei" (=Sigtune Dd
Gravörerna diircmnt har inte lhrst5tt vad dc
graverade - hokstiivcr ii r uppoch ncrviinda.

=

omkaslad~ osv.

Elic r nagra år. ko rt !lire el ler ca ;h 1000.
byter man till type n med Long Cross. den
vi nu påuMfat i fimn av c H blyav>lag. Vid
denna ti d och limgt fr.un i ti de n gjorde man
så. au stå bt:unpcn gmvcradc, tOr>t. 'å tog
man en pnwavtryck i hly (>om iir mjukt)
som en kontroll och diircfter h5rdades
verktyget. Så kunde man ~1:1 n~gr.1 tusen
mynt (f<irhoppning,vi,) innan stampen
sprack eller v.tr utniiu och så måste en ny
tillverkas.
Myntningen tillgick så. an undc rstam·
pen sanes f.1s1 i c H underlag av trii. mynt-

Hiir m •bildas i ntls/<111 dllhlwl }ril:fU>ring <'Il Sigruno-penning m · 1.'7"'" · 'Lo11g Cmss ·: Tt/l
skillnad frtin de/11):[1'111/fl blym·s/ogcl har den liislig iiiJkrifi. Pit åJsitlunlil.<t'r ,.; · '0/firfon
Sitll'i.: tl•·s ' 'Olof i Gut/s Sig1tuw ··.ptifritnsitlan . 771rcgron s;, ·: tf, .., · '(mynl-miistar<')
7hregr i Sig1tu1<1 ' : (Obsan•ra de 11pf1oclmen·iimla L och F i O/oj.~ na11111 uch dt'll allglosaxiska prepositionm ·(m · :)
Denna 111)'1111)1> h" r 111111ar., m nlige11 fon ·riingd eller helt obegriplig illskrifl. (Efter H.
Hildehm11tl, S•·erigt•s niC'de/Jid. Åtsidans omskrift felokrigt åteJ11il'ell.)
Ntira blym•s/agl'lltiuades seliare samma dag en bil av e11 Sigtuna-pl'l111illg m·sil•'er. sia·
gen på j)'rkanti;:lmplliillllll'. gansko •·anligt vid den11a lid i vån land (1111'1111/drig i I::itg/and). Den mr ochtl m· t)yJen "Long Cross·:
Blyovslagel flJ/al

III'

Bjiim Peuers.wm . Siglllna museer.

ämnet lades ovanpå, så hölls i\vc(');t:unpen
fast över detta, och s:\ slog man tillmed en
slägga. Vanligen räckte det med ett slag fOr
dessa ganska tunna mynt. \'ars medelvikt
under Olovs tid v-Jr något över 2 g.
0/(11· SkiJtkommg och Ammd Jakob
Såvi tt vi kan se pågick myntningen med
längre eller kortare avbrott mellan 995 och
1030 i Sigtuna. dc sista åren under sonen
och efterträda ren Anun Jakob (ca
1022-50). Som mest omfattande var de n
emellertid under Olov - Anunds mynt är
mycket sällsynta. Under en längre pe riod
fram till Anunds trontillträde är emellertid
mynten rörsedda med olä~liga inskrifter
och imiterar engelska (i några fall t o m by·
santinska) förlagor. Den kungliga kontrol·
len har släppt - eller i varje fall var dc
anglosaxiska myntmästarna inte kvar i staden. och det v:. r de som svarat fOr dc be·
gripliga inskrifterna.
Stampforskning
Men hur vet vi att dessa oläsliga mynt hiin·
ger samman med dc övriga? Förutom på
stilmässiga grunder har detta klarlagts ge·
nom srampforskning. (Den intresserade
hänvisas till Brita Malmers nyligen utkom·
na monografi med katalog: 71w Siguma
Coinage c. 995- 1005, Stockhohu 1989).
Vad är nu detta? Det hiingcr samman med
d_en ovan ski ldrade präglingstckniken.
Overstampen v-dr hela tiden utsatt fOr di·
rekta slag vid präglingen. Den gkk diirfcir
sönc1cr fc\rsr och mh~rc ersiiilas med e n ny.
Understampen höll ännu en tid . S:\ gick
den sö nder och ersattes med en annan.
medan överstampen klarade sig ytterligare
en kon tid. Så spräcktes den och ersattes
sa mt blev kombinerad med understamp nr
2 osv. P..i det sättet byggs stora stampkedjor
upp (framställningen är mycket fOrcnklad.
det finns exempel på stampar som kombi·
nerats med nera andra. eller som hållit
mycket längre). Man kan med hjälp av
stampkedjorna visa. hur dc .. begripliga..
mynten rorsv inner och crsiitL~ med dc
..obegripliga.. men ändå hänger samma n.
En läslig portriinsida kombi neras med en
barbariserad fninsida. Så nnviinds denna
frånsida tillsammans med en ny åtsida.
som även den är barbariserad. Den senare
kombineras med nästa oläslig<• fn\n~ida
osv. Till verkningen hänger samman. Brita
Ma lmers stud ie går fram till ca 1005 och
inom de sista åren (alltså ca 1000- 100.5)
ligger det nyfunna provavslaget i bly. Se·
dan fOijer ncra nya serier av likaså barbari·
semde mynt som säkert också hör hemma
i Sigtuna - men röre ca 1022 - och so m
iinnu inte är fiirdigstuderadc.
Snart IOOO·t'lr.rjubileum
De senare årens forskningar har klart vi sat. att sigtunamynten - frJml(\r allt l(irc
1020 - inte alls är så få som man mrut
trodde. Dc so m har åtminstone c•nliislig in·
skrift - på åt· eller frånsidan - h;1r bevarats till en antal av hwt:it 400 exemplar. Dc
öv riga är kanske ett par lll'cn. Del ii r alltså

ganska mycket silver sam ommyntats till
penningar i Sveriges lörsta stad!
Slutligen kan det vara värt att påpeka. att
myntningen är. näst själva kungavärdighc·
ten. den äldsta någorlunda kontinuerliga.
statligt organi serade verksamheten i Sveri·
ge. Den fyller inom kort 1000 år. l Sigtuna
myntades det - säker med långa avbrott äve n efter viki ngatiden. Förra årets fynd
''isar an Knut Eriksson slog brakteater där
ca 1180 och en annan mynttyp med Sigtu·
na~ nam n i inskriften (bara känd i två
exemplar. del ena frän Aland) kan dateras
till ca 1230. Men då hade "Sveriees äldsta
~tad .. redan förlorat sin betydcl;e. Sedan
detta skrevs har ännu en blyavtryck hittats.
Lars O. Lagerq1•isr

Mynt från vikingatida
stormansgård

Kungl Myntkabinettet
Utställningar: Ingång Narvavågen
(hörnet Linnegata n) 2 tr. Stockholm
Specialutsl/illningar:

"Ur dolda gömmor··
.. Ryssland i uppror'"
··sparbankernas historia..
Nya Sparbanken, Västerås
1/11 ·90- 1/2 ·91

Ring i övrigt telefon 08 · 783 94 00
för information.
Museet:

Tisdag- söndag 12 - 17
Måndag stängt
Besökstid: tisdag 13-16
ingång Narvavägen
Besöksadress

(elter överenskommelse om tid
· per telefon): Siargatan 41
l. K11lijiuer. ejierpriigliug ?. ai·Mukrafi Is·
11111· il

i/m Almuul. 900-wl.

2. England. Erhelred Il (978- 10/6). Lang
Cms.r ca 997- 1003.

3. Srerige. den hopm/lade fll'llllingen
priiglad fö r Johan S1·erkersson (1216-

1222) . Uppsala, LL 111:6.

l samband med utställ ningen "Alla ti·
ders landskap" som j ust nu visas på
Historiska Museet finns även mynt
funna vid en utgrävni ng i Uppland ut·
stii llda.
Det var vid för· och provundersök·
ningar. 1988- 89. av en vikingat ida
stormansgård i Orkesta socken på
Gra nby gå rd som man i husgru nder
och på husgrundsterrasse r påtriiffade
fyra vikingatida och ett hoprullat
sve nskt tidigmedeltida silvermynt.

Postadress:

Box 5405, 114 84 Stockholm
Tel: 08 · 783 94 00

Undersökningen utH:irdes av l :c an·
tikvarie Anders Hedman från riksa n·
tikvarieä mbetets undersökningsve rk·
samhet. Inspirerad av sin undersök·
ning vid Signhildsberg (FornsigiUna)
inledde han en vetenskaplig under·
sökni ng angående vikingatida boplat·
ser. På Vallentuna- kännaren Karl ·
Erik Mörks förslag var NAV. nordiskt
amatörarkeologi skt untlc.:rsökningslii·
ger, engagerade vid utgrävningsarbe·
te l.
Mynten är följande:
Kalifatet: efterpr.igling?, ai-Muktafi
Isma'il ibn Ahmad. 900-tal? (l ex).
Tyska riket: ej närmare hcsliimbara
mynt (2 ex).
England : Et helred Il (978- 1016),
Long Cross, ca 997- 1003 (l ex).
Sverige: penni ng präglad fiir Johan
Svcrkersson (1216- 22). Uppsal<l. LL
111:6 (l ex ).
l övrigt hittades Öslcrsjökcramik.
pärlor. bultlås och viktlod.
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Medalj över Gustaf Erik Pasch
lngenjörsvctcnsk<tpsakadcmicns mcdalj mr år 1988 hcdr.tr professorn och
uppfinnaren Gustaf Erik Pasch.
Gustaf Erik Pasch Riddes den 3 se p·
tcmbcr 1788 i Norrköping. Fadern
hette Berggren och var bctjiint. modern Catharina Jungstcdt. Båda fö riiidrarna dog tidigt och pilten Gustaf
Erik fick sin uppfostran hos styvl~tdern. Norrköpingshandelsmannen
Christian P...tsch och erhöll dennes
namn.
Gustaf Erik blev student i Uppsala
1806, diirefter medicine studerande i
samma stad. Efter att 1808- 1810 ha
innehaft en underläkartjiinst i Örebro
tog han under några år tjänst sont iniörmator. Under informatorstiden råkade han en viktig person: Jöns Jacob
Berzelius. Berzelius fick Pasch intresserad av kemi och ledde själv hans
studier i ämnet. 1817 arbetade Pasch
som kemisk-tekniskt bitriidc fOr Baltzar von Platens kanalbolag med byggandet av Göta kanal. 1818 blev han
lärare vid Karolinska institutet. 1821
promoverades Pasch till filosofie magister i Uppsala och samma år blev
han adjunkt i kemi vid Karolinska institutet (fram till 1829). 1822 lade han
fram en avhandling om hur cement
och murbruk bereds får murning i vat·
ten , töm nledd av hans arbete vid Göta
kanalbolageL 1823 fick Pasch ett förordnande av Riddarhusdirektionen att
som thamisk lektor ge allmiinna tOrcläsningar i fysik på Riddarhuset.
Samma år tilldelades han professorstiteln av Kungl. Maj: t.
Gustaf Erik P...tseh hann vid sidan av
sina ordinarie tjiinster med att intressera sig för and m spörsmål. Så t ex
studerade han under en resa i Frankrike 1824- 1825 beredning av scdelpap·
per. Hemkommen till Sverige Hit
Pasch framlaga provblad på sådant
papper. vilket kom att arwiindas under
flera årtionden. Hans berömdaste insats eller uppfinning lir kanske iindå
säkerhetständstickan. Genom de nna
hans uppfinning gjordes den eldfarli·
ga och giftiga gula fosfi.J rn obehövlig.
Paschs snillrika ide. som han fick pa·
tent på 1844. bestod av en stryksticka
va rs tändsats utgjordes av kaliumklorat och antimonsulfid och antändes
när man drog den mot ett rött fosforplån. Hiiri har - c fler yttcrl igare !(jrbättringar av J. E. Lundström - den
moderna siikerhetstiindstickan sin
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GuswfErik Pa.tch. Målning av Maria Ri!ltl
1827. Fo10: Fritz t.irgwi}m. KMK.

grund. Emedan Paschs patent gått ut.
då han inte bevakat detsamma. kunde
lönköpings tiindstickslitbrik utveckla
det till en storskalig industriell produkt som kom att erövra världen.
Pasch tjänade inte en skilling därav.
Ett annat område som Pasch efter
en andra resa till Frankrike intresserade sig för var silkesodling. Som ledamot av Svenska silkesodlingssällskapet utgav han 1846- 1861 årsberättelser om plantering av mullbiirstr'J d och
silkesodling.
Som vitter mångsysslare var Pasch
medlem i många lärda sällskap och
akademier.
Förutom ovannämnda sällskap kan
niimnas: sekreterarskap i Patriotiska
sällskapet, ledamot av Vetenskaps·
akademien och Lantbruksakademien,
allt 1827. P.asch blev gift samnut år
med Augusta Fredrika Wilhelmina
Berg. GustafErik P...tsch avled i Stockholrn den 6 september 1862.
Medaljen mäter 45 mm i diameter.
Kungliga Myntkabinettets exemplar i

brons viiger 40.41 g. präglat av AB
Sporrong. Norrtiilje, upplaga 775 st
brons. 14 st silve r 1988. Medaljen
är signerad Karl Göte Bejemark
(1922- ). Åtsidans porträtt. trekvartsprofil höger av P.asch - av allt
att döma tycks konstnären ha använt
en målning av Maria Röhl från 1827
snm fö rlaga - är fult och gör inte mo·
dellen rä tt visa. Att Bejemark efterstriivar port rättlikhet är visst, då en
betraktare med myc ken välvilja kan se
att det skall fOreställa Gustaf Erik
Pasch. Denne var för sin samtid känd
som en blygsam och anspråkslös person. Han var framför allt omtyckt för
sin oegennyttas och tjänstvillighets
skull. Av Berzelius och Carl Palmstedt - skaparen av Chalmerska
slöjdskolan - båda djupt fästa vid
Pasch, fick han epitetet '"den hederli·
ge Paschen". Betraktar vi Maria Röhls
portriitt av Pasch ser vi att alla dessa
vackra egenskaper väl kan tänkas rimma med modellen. Osökt kormner
man att tänka på liknande bilder som
av den vackre Frederick Chopin eller
den gudomligt. nästan feminint sköne
Frans Liszt. om också ett romantiskt
idcalisenrnde skimmer kan läsas in i
dessa lika väl som i vå rt Paschporträtt.
Maria Röhls väne. vackre Pasch har
inte mycket gemensamilt med Bejemarks fö rgrovade .. Porgy and Bessava rt ... Hårets naturl iga skönlockighet
har förva ndlats till en tät peruk, som
blåst ned över del ikventens huvud och
mrell1ller uppfluffad som en suffle av
en städse bakomvarande osynlig hårtork. Åtsidans text lyder: GUSTAF
ERIK PASCH 1788- 1862 lYA 1988.
På frånsidan mot en sliit bakgrund den
paschska säkerhetständstickan, symboliskt instucken i centrum av världskartan .
1110111

Gustaf F.rik Pascil. Meda/i m· K. G. Rt")t'lllilrk I<J88. /·(,to: l·i-it:,

Braunerhielm

F.n~smlm.
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Ett varuprov av
Abraham Salmson
I Kungl. Myntkabinenets samlingar

ingår ett signetavtryck i lack. som fårvaras i en rund flat ask av ädelträ. signetavtrycket är rött och ligger mot en
målad blå bakgrund. Motivet visar en
vapensköld och ovanför denna friherrlig krona. Det rör sig om den friherrliga ätten nr 49 Fleetwoods vapenbild. dvs sigilletutgöres av familjen Fleetwoods hjärtsköld. ej av det
fulla friherrliga vapnet. En heraldisk
beskrivning (blasonering) av denna
Fleetwoods vapenbild skulle kunna
formulerJ.S sålunda:
En av en laxstjärtskura kluven
sköld. De,tcr ptt fält av guld tre stolpvis ställda blå torn~-valor (martlets).
sinister på Wnt fiilt tre stolpvis ställda
tornsvalor (martlets) av silver.
Det kan anrniirkas. att Salmson sannolikt graverat den klyv;111de skur.m
felaktigt. Sigillets skura är nämligen
en s k tinnskum

ll/Jmlrm11 Salmso11. 'fi-ckni11g m · ol.mul

ktm,111111r. Kmmaktulemiell.

ka Akademiens medaljer iivcr Lars
Kagg och Fabian Wrede. Salmson avled i Paris 1857.
signetavtrycket kan ha varit ett prov
fiir en bcstiillning till en signetring eller en stämpel som var avsedd rör någon ur liuniljen Fleetwood eller kanske ett modellprov som S;~lmson hade
mr att visa sina kunder.
Sliikten Salmson var en känd
gravör- och konstniirssliikt . diir förutom miin iiven kvinnor kom att utöva
yrket. Rebecca Johanna Sal m~on. en
'yster till Abraham. gifte sig med en
annan verksam medaljgravör - Ludvig Persson Lundgren. De tick dotlern Lea (senare Ahlborn) . Hon efter·
1riidde ~å småningom sin fader och
kom då au bli Sveriges första statsan·
~tiillda kvinna.
Lena &lin

under 1820-talet elev i Konswkatlemien. År 1847 modeller;~de han ett mo·
nurnent över skalden Henrik Wcrgc·
land. vilket restes i Kristiania (Oslo).
1853 och 1854 SV'Jrade han mr Sven~-

N•>l. r-<irl:maren lackar Ritldarhu,gcnca·
log l.:tr' Wihtröm för liimnadc uppgifter.

.Jl.__fl____j

vilken r.ittcligen

~kall

vara en lax-

stjärtskura___r-z__~

l locket på asken finns en gulnat papper med gravörens namn och adress.
Runt deua löper tre olika guillochcllätor.
Gravören var hovgravören Abraham
Salmson med adre!>sen Mynttorget L
Han föddes i Stockholm 1806 och var

~leehuoob.
'/ititi\Å
Del fitll."ä"di.~o

fri/rarliga

\Ytf'llel }lir iillt'll Flt' t'IH'IIfld.

tll<'d ,;811<'111\11 ,\'<'Å

i lad m· Al>ntluu/1

St~llll.\111/,

"'''" , 1'/il. '"11111 l : l.
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kor: det utbrutna tysk-österrikiska
kriget och ko leran.
Industrihallen uppfi"in.les på nuvarande Karl XII :s torg och sträckte sig
över Arsenalsgatan bort mot Karl
X III: s staty.
De olika Wndernas deltagande fördelade sig enligt följande: Sverige
2 200 utställare; Norge 500 utstiillare;
Danmark 600 utställare och från Finland 4-500 utställare. Den tillhörande konstutställningen var inrymd i del
nyinvigda Nationalmuscum på Blas icholmen. Friherre A.W. Stiernstedt
har i sin Beskrifning iifvcr swmska

Polletter från Industriutställningen 1866
l början av 1860-talet antog en flertal
europeiska stater de grundsatser för
tullagstiftningen, som avsåg au genom det läuadc varuutbytet främja en
ökat viilstånd. Som ett utslag av denna
process får vi se den fOrsta skandinaviska konst- och industriutställningen
i Stockholm 1866. Denna utställning
ansågs som lyckad, men besökssiffrorna påverkades negativt av två olyc-

kopparmynt och polletter, vol. Il ,
Stockholm 1872, sid. 246- 247, förtecknat de polletter som anviindes vid
utställningen:
l. Ensidig
miissingspollell
med
omskriften: INDUSTRI-UTSTÄLLNINGEN samt med mindre bokstiiver
A. H. F. l mitten inom en dekorerad
ring, årtalet 1866 samt en stjiirna.
Denna pollett gällde fiir intriide till
utstiillningen från 15 juli 1866. med ett
högre belopp om l riksdaler rml på
onsdagar.
2. Ensidig
miissingspollctt .. med
omskriftcn: JNDUSTRI UTSTALLNl NGEN samt nederst bokstäverna
A.H.F. J centrum en rund urstampning med en diiromkring liggande
sliill fiilt med årtalet 1866 överst.
Denna pollen gällde lör inträde till
utställningen från 15 juli mr en avgift
o m 50 öre fOr samtliga duga r i veckun
utom onsdagar. Bokstiivcrna A. H. F.
betecknade friherre Alfred Henrik
Fock som var utstiillningens kommissarie.
3. Mässingspollell med texten: JNDUSTRI/UTSTÄLLNJNGEN. Sliit
förutom en ring liings kanten. Frånsidan bär texten: lNTRÄDE/A.F.
Pollcuen har cll genomborrat hål i
övre kanten. Vad giillcr anviindningcn
av denna pollell liimnas ell citat från
Stiernsrcdts arbete: "Denna pollen
begagnades af arbetarnc under ammlnandel af dc inom Utstä llningen~
byggnader aflcm nade månglitidiga artiklarna. A. F. antyda l(inu niimndc
Friherre Fock". Sticrnstcdt bedinar
också an " från niimnda tid riiknadtut!!åfvos ot:k särskilda billl'tta. som
~101 10 R:d voro gällande till Ubtiillningens slut samt mot 3 R:dr 50 iirc
ror 7 dagar".
/m1 Wi.WJ/111

MYNTNYTT
USA byter
d~

niirma,re

~ren

alla mynuypcr.

,:ig• der

- en , ,or händehc i en republik med kon ·

>crv;Jtiv mynr,m;tk. För>t i rur >lår quarto.:rn (If-l dollar) 1991. ~rcr därpå 1\iljcr 112
dollar. Storlekarna iindr:t' ej .

Raritel i USA
USJ\ :s myntverk har hckr:itbr . all vi";'
'el' av 1990 ;\r, 111)'111 (men har:t dc i )lr<)(ot'k,atilcl). >~Hll alla ii r ,)ag na i San Franci,cu. av rni!\~wg !o-a knar n)ynt\)n!'lm;ir~c:l

.1
Pollt•uerna iir forografcnule i :.lwlo l: l m · 8 t'ngr A. Lundh<'l'):. Rrtri.IS//Mt\<1-RIK.
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Såviu man \CI t:iillcr der l ccm i d~lla ,et.
Mi"ra~ av dcu7o , )ac har dt~k inrriiflcol Ii ·
digan:."
-

AUKTIONE R
Nelson Bunker Hunts
myntsamling säljs
l tidskrifter fOr mynt. konst och antikvite·
ter har man dc se naste månaderna kunnat
läsa om försäljningen av bröderna Hunts
(USA) fantastiska samlingar av mynt och
antik viteter. Nelson Bunker Hunt s;unlade
grekiska. romerska och islamiska mynt och
greki ska vaser. William Herbert Hunt anti·
ka bronser och bysantinska mynt. Bröderna hade under sin glans dagar e norma ekonomi ska resurser och kunde fOrvärva dyr·
barheter av toppkvalitet. Deras spekulation i silvermarknaden for någm år sedan
letlde till en kr.t.~ch. Det är dc~J.a ekonomiska forluster som ligger bakom försälj·
ningen av samlingarna. Bröderna tycks i
sitt samlande inte enbart ha letts av behovet
att place r:t pengar utan mycket tyder på att
de även lwft ett levande int resse f6r fOremålen oc h dc epoker dessa representemr.
Det känns därfOr vemodigt att dessa samlingar. som hör till de fornämsta i privat
ägo i vår tid. nu går under klubban. Man
und mr var mynten nu hamnar och i vilken
mån de blir tillgängliga för forskningen.
Chansen an dc kommer till offentliga s:ttnlingar torde vam liten.
Försälj ningen sker under lång tid. Blirjan gjordes hos Sotheby. New York. 19-22
juni i år. då forsta delen av Bunker Hunts
antika mynt. hans grekiska va~er och William Herbert Hunts bron~er såldes. Nä~ta
auktion blir också hos Sotheby. New York.
och skall omfana resten av Bunker Hunts
antika mynt och bysantinsk<• mynt ur brodern;. ;.amling. Därefter säljs Bunker Hunts
islamiska mynt i London i mars 1991 och
resten av dc bysantinska mynten i New
York i juni 1991.
Samlingurna har varit väl kända fiir en
vidare krct> alltsedan utställningen ll~·alth
of the Anciem liv rid visade~ 1983- 8-t i
llem amerikanska museer. l den ingick ett
rikt un~tl av dc Huntska samlingarna. l
,amband med utställ ningen utgavs en
utomordentlig katalog med samma namn
(Kimbcll Art Museum, Fort h Wort h 1983).
Den innehåll er inte bara underbara bilder.
varav Ile ra i fårg. och ingående be'krivnin l!ar av föremå len (nwntdelen av Catherine
C Lorber) utan äve~ instruktiva och välskrivna lexlavsnitt (myntdelcn av Anhur
Houghton) >:lmt kanor och IOrklaringar.
vilket tillsammans gör boken hög,tläsvärd
och användbar.
Till den fOrsta fOrsäljningen har enbart
ror mynten två kataloger utk{lnllnit. iivc n
dc av hög kvalitet och med ett utomordentligt bildmaterial. delvis i fårg. Fön.ta delen
(Sothcby. New York. sale 60-t3. Junc 19.
1990. Pris $95 inkl. fmkt) innehåller dc
verkliga dyrgriparna. medan andra delen
(salc 60-W. June 21-22. 1990. Prh. $80
inkl. fr.Jkt) innehåller de mem .. v:mliga..

Fig. /. Athrn , til'kndrachm
FrånJida. A1rswrad.

lYt
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mynt<!n. även dc av hög kvali tet. l fOn.ta da·
gens fOrsäljning (kat. 6043) gick bl a tre
grekiska dekadr.u:hmer från Akr.sgas. Syrnkusa och Athe n. alla stora sällsyntheter.
Från Athen iir tolv dekadmchmer kiinda.
Hunts exemplar (lig. J) såldes för
$528 000. vilket är ungefår en tredjedel av
det pris ha n betalade. när han köpte myntet
1981. Detta mynt var det dyra~te o m än inte
det vackrJ~te i ~amlinge n. Det fårvånar
inte att den l..onstnärligl värdefullare dc·
kadrachmcn från Akmgas (ca 410 fKr)
blev det som betalades högst vid försälj ningen. $572 000 (tig. 2). Den är med sina
dramatiska bildtyper en av de rorniimsta
prestationerna i den grekiska myntkonstcn. Endast åtta exe mplar är hitt ills kända.
slagna av llera stampar och ol ika väl bevarade. Hunts exemplar har vi~~a ,kador.
både i stampen och ~ekundära.

Fig. 3. Karthago. temulmdwr priiglml på
Sicilien.miijligen i J.iil1)(1l'lllll. Cll 320JKt:
Atsida. Fiirstorml.
·

Bland dc helleni stiska mynten miirk~ en
, k Poros dckadrachrn. ett mynt. som ii r
b;\de klumpigt och illa priiglat men hi~to·
riskt ocrhört intrcs~a nt. Det visar Alcxan·
der den store till hii>t i strid med e n indi ~k
krigare på en elefant. Denne indier har tolk:sts som den kung Poro,. som Alexander
bc>egradc 326 f Kr. men tolkningen är
omstridd. Andr.t ~idan visa r den ;.egmnde
Alexander i rustning med en blixt i handen
och upptill en Nike. som säller en kra ns på
hans hjii lm (nr 103).

Fig.

4. Romerska riket.

Mllrimilllltt.\

(286- 305). !lttltlmt•daljnng i •·a~tir.•tt 5 att ·
rei. priiglad i Tidnttm år 293. Atsidu. FiirFig. 2. Akragtl.f (Sicilit'n). dt'kadmc/1111 m
410 f Kr. Frtlnsidn. Fiirstnrad.

Förutom denna dekadr.Jchm fanns i 'am·
lingen rJder av mästerverk från Sicilien.
!lera ,igncmdc av Euainctos. Kimon och
Euklcidas. Dc nordgre kiska mynten rcpre·
se nte ras av bl a e n ståtlig oktodr.schm fr.ln
Abdem (nr 60) och en tctradmchm från
Amli poli' (nr 91). dc sikulo-puni>ka my n·
ten av en härlig tctmdmchm fr.in <:a J20
f Kr. med på åtsidan ett huvud. ~om har tol·
kats som en hild av den beriimda drottning
Dido (nr 96) (tig. 3).

\tomd.

Ock,..'t bland dc mmcr.,ka mynten linth
många ,älbynthctcr. Dym;.t blev en unik
guldmedaljong rnot;.var:tnde 5 aurei fr:sn
kejsar Maxi mi anus (285-305 ) (fig. 4).
Den hiir, tanunar från ett kii nt ungcr~kt
fynd från 1885 nch ser ut att komma di rekt
f~:\ n mynt' crkct. bortsett från ett slag' bomärke p:i fr.Jn,idan (nr 15.\). En grönpall·
ncrad ~e~teniu~ med ett härligt pnnrätt av
Hadrianu' (nr 134) -å Ide' fiir $21-t 500. d~t
hög,t.a pri, ><llll någnn;.in betalah lör ~Il
bmnsmynl. l\l iirklig är t-.ck, ;i en ,c,h:rtiu'.
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präglad ca år 81 under Domitianus. Den
visar på frlnsidan Colosseum och iir så
tydlig au man ser en miingd detaljer både
av exteriörens skulpturer och interiörens
åskådarutryrnrne. eu gou exempel på hur
viktiga mynten iir fOr rekonstruktionen av
de helt eller delvis fOrsvunna antika monumenten.
U.Wk.
Fig. 1-4.
KMK.

Repmj010 Frit: Engstn/111,

Nr 1171. l örl' s 111 1715.

Nr 1324. l iirl' s 111 1737.
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Rekordauktionen del 2 i Zörich
Av Per-Göran Carlsson, Sonny Serrestam
och Sten Törngren
Fiir,iiljninge n av Karl -Erik Schrnit7.' storsamling av svenska mynt och sedlar fort salle med auktion övc.rdel2 i Ziirich den 14
och 15 maj 1990. Inramningen kring deua
evenemang var minst lika elega nt som vid
fOrsta delauktionen i höstas. Denna gång
auktionemdes knappt 1300 utrop numismatiska objekt på Hotcl Baur au Lac f<ir
nästan 7.9 miljoner kronor exklusive inköpsprovisioncr. Tillsammans med del l
har ftirsäljninge n hiHiils inbringat 20 mil joner. Återstående mynt av sämre kvaliteter kommer säkert au höja slutresultatet ytterligare eu par miljoner när del 3 går av
stapeln, möjligen redan i höst.
Rakgrunden till dennajiiuesa mlings till komst och försäljni ng har ingående beskri vits i avrapponeringen från del l och ska
inte hiir återupprepas (SNT 1990 nr 2 s.
38). Istället finns det större intresse an direkt rekapitulera n.igm intressanta utrop
och utläsa vissa tendenser bland samlare
och irl\'esterare.
Auktionen började med mynt från Karl
XII: s tid och avs lutades med en tusenkronorssedel frln 1985. Däremellan fanns uet
rnesta fOr alla inriktningaroch plånböcker.
från en utrop mynt priiglade 1942 klubbade
fOr 35 kronor till Schmitz· hela samling av
privatbankssedlar sålda i eu utrop fOr nästan 800 000 kronor. Det mesta köptes hem
till Sverige av samma skara vä lkända mynthandlare och samlare som bevistade forsta
delauktionen. En hel del mynt " försva nn"
dock till USA och den stora myntfirman
Hcritage i Dallas. representerad under
auktionen av Lou Collins. l amerikanska
ögon är sve nska mynt numera. i allmänhet.
mycket prisvärda. Särskilt 1800-t:tlsmy nte n rönte uppskattning tack vare dc hi stori ska samband so m finns med Napoleon eran. cu samlaromrjde under ut veckling i
USA.
Kanske bidrog den påkostade inbundna
auktionskatalogen till au väcka internationellt intresse för denna samling och, venska mynt generellt. Del 2 var i sin layout en
föredömlig replik av del l. om~ laget pryd·
des denna gång av en guldd ukat 1712 och
200-kronorsmyn tet 1983 vilka med sina
respek tive regcntportriiu fyndigt utmiirktc
dett idsmässiga om flnget på auktionsmatc rialct. Uppnådda priser noterades i
schweizisk:r fmncs vilka ska multipliccr.rs
med ca ~ .7 för au f:lmotsv-~mnde totalpri;.
i ,vc rr-ka kronor (l SFR = ~.30 SEK. valutaku rsen auk tionsdagarna + inrop,provision 10 % på klubbat pris för pri\':Hköpare).
l detta auktion,refcmt fn\ n2år vi den tr.ldi tionella enbart kronologisk:J redovisninge n av dyrbar.t guld- och ,iJvc rrnynt och
inkder med dc kvalitet'- och typmii" igt
w:ira,tc och intressant;hte kopparrnynten.
Oes,a utgör e n mirh tlika ' tor utmaning an

samla som dc "mer kiinda" iidd rnctallklc nodcrna . Denna andra delauktion var i likhetmed den !lir:; ta ~Il "gyllene" tilltlille ti ll
studium och mi)j liga fiirvärv, något som dc
mest cntusia, tiska inte fiirsattc chanse n
ti ll.
Kopparm.\'11/('11

Karl XII :s kopparmynt inledde' med cH
par utrop l öre SM 1715. DcHa typmy nt ii r
omdiskuternt både vad gäller tidpunkter
!Or priiglingcn och teknik for myntningen.
Tid igare numismatiker har haft uppfauningen au originalpräglingar haft rutat randskydd medan senare ftiorda exemplar har
s liit rand. Varierande myntvikt har ocks:i
påverkatuppfaHningcn v:td som kan kla,si Jiccras som samtida priigling. Dessa kriterier anses i dag inte varn tillriicklig grund
får en sådan kutegori sk uppdelni ng och bedömning av enskilda exemplar. Pågåe nde
stud ier kan förhoppningsvis komma an
bringa klarhet i dessa frågor. Samtliga kii nda exemplar ii r ;,tampidentiska och har i alla tider varit ganska dy m och ,;ildes nu fiir
2 700 respektive 2 800 SFR till mynt handlare.
Den uppmiirk,anHnC v;rriants:unlarcn
kunde i utrop nr J173 finna " nurn ismati;.kt
godis" i fo rm av CH 116 iirc SM 1708 på
tjock plants (dubbelt mot normalt och ytterst rJrt) samt ett lika rJrt och välbevarat
exemplar från 1715 med diamanter i kronringarna. Mynten ,å Ide' till;..1nlnl:m' med
'ex andra vanliga 116-iircn till en inte s:i
"gammal" s:unlarc i Östergötland mr
l 250 SFR. vilke t bn jiimfOm, med ut ro ·
pcL' beskedliga 150 SFR.
Frihetstidens omfaltande kopparmynt ning represc ntcmdes hl a av Fredrik l:' i
Stockholm pr'jgladc iirc SM 1737. Detta
vackrn exemplar. kvalitativt j iimJC.i rbart e ndast med clt exemplar utbjudet på auktion
i Borås 1982. 'å Ides 1972 på Ahbtrönb :! :a
auktio n fOr 6 000 kronor till C. O. Algård.
den d?t störste ak tive myntsa mlaren i Sverige. Då bc~kri ,·cn ~om pr.tktexcmplar Ohåller den med dagen' >!riktare bcdi}mni ng
och med beaktande av lfiu. nii,tan ofr.lnkomlig friktionsnö tning på den priigl;tdc
reliefens högst;l punkter kvalitet 01. l pmk·
tiken iir det dock ett näs1:1n ocirk ukr.u
exemplar med fin J:trg och tillhör med
.. Ror.lsexcmplarct" dc hiist:t kiimla i pri\:tt
iigo. Den na klas,i ker kluhhadc' nu f(ir
n;:ittliga l 850 SFR till en kopparmy nt>amlare i dc djupa småliind,ka 'kogarna.
Gustav III var inte lönjust i metallen
koppar. han tyck te helt e nkelt au den luktadc rlla. Fiirf:uwrna till dc,sa r.rder haJler
dock inte med ,a li~ Gu,ta\' om detta. !·lan'
tid tlirctriiddö p:\ -denna au~tiun av ni1gr.r
miirklighctcr. cxcmpclvis ett \ :tekat iin.•
KM 1772 .;laget pi1 , t(irrc 127m m) och tj•K-

karc plants än normalt samt ett cirkulemt
exemplar på 29 mm myntämne motsvarande ett öre SM. båda med rutad rand. Av någon anledning kallas dessa präglingar fOr
pojkören enligt en känd vand ringshistoria
- se Numismatiska Meddelanden XV.
1900. Det är trevligt med vandringshistori·
er. men vad denna benämning egentligen
ska syfta på är i torsta hand öre KM 1746,
det s k "pojkrundstyckct" med vackert
tecknade sveakro nor. Något dokumenterat
belägg for sanni ngen i denna historia är in·
te känt, ej heller om syftet med dessa priig·
tingar. Kanske har dc använts som både
mynt och spelpenningar. När det forstnämnda exemplaret såldes på en Österlund-auktion 1977 blev priset 15 500 kronor. nu klubbades det via en handlare till
en samlare i Eksjö får 2 800 SFR.
29-millimeterspräglingen såldes får 850
SFR. vilket m;iste anses billigt for denna
rarare version.

lika rara 1778. ett kantskadat och något cir·
kulerat exemplar, fOr 3 250 SFR till en
samlare i Malmö. Det vanligaste "året '',
1787. företräddes av två varierande exemplar i utmärkt skick, vilka klubbades till
samlare i Malmö for l 700 SFR respektive
Göteborg får 2 700 SFR.
Det kvalitetsmässigt vackr;tste släggverkspriigladc kopparmyntet var utan tvekan nr 1566, minnespenningen 1794 priiglad med anledning av Gustav IV Adolfs besök i Avesta myntverk den 9 juli. Detta
exemplar tillhör kategorin överpriiglingar.
slagna med ett särskilt stamppar på gamla
mynt, i detta fall på Adolf Fredriks öre SM
1760 tydligt synligt i den nya präglingens
bottenyta. Dessa överpriiglingar är kända i
endast ett tiotal exemplar och har tillkommit innan några passande nyskrodade
priiglingsiimnen lånns att tillgå. Då slogs
med ett annat stamppar den slutliga, i samlarkretsar ''vanliga" versionen. som i brist
på sk iljemynt kom mt <:irkulera och god tas
till ett värde av IOrst l öre SM och från
1802 som 112-skilling. Måhända tillhörde
denna praktfullt bevarade prägling dc
exemplar som slogs i kungens och hans
siillskaps närvaro. Den möjligheten ingick
i priset, 2 600 SFR. som en samlare i Små·
land vill igt betalade efter budbatalj med en
cttöressarnlare.

Nr 1507. 5 kopek (A•·esTa) 1764.

Nr 1612. /14 skilling 1817.

Efter ett beslut på Haga slott 1788 lät
Gustav III i Avesta prägla efterapningar av
ryska .'i-kopeksmynt att anv:indas av svenska infiltrerande soldater under stundande
konniktmed Ryssland. Av dessa historiska
dokument i metall fanns på denna aukt ion
alla tre ärtalen representerade. vi lket på en
och samma auktion inte hänt sedan 1927 då
G Cavallis samling kopparmynt såldes.
Den raraste. med årtalet 1764 (mc.n alltså
priiglad liksom övriga 1788) och kiind i cu
llit;t l privatägda exemplar. såldes i bra kva ·
litet, via en handlare, till en samlare för
5 000 SFR. Som nr 1508 såldes den niistan

Vi avslutar denna kopparmyntsrapsodi
med nr 1612. Karl Xlll:s 114-skillin!! 1817
slagen på en 1/2-skillingsiirnne. kan~ke ell
stampprov att visas upp får godkännande.
diirav anledningen till det udda f(mnatet.
Trol igen ii r detta samma exemplar som var
till sa lu i Th. HögbL'rgs myntkatalog nr 6.
1953. for 700 kronor. !Vlyntct hade Högberg enligt uppgift l()rvärvat från Appel·
grens efterlämnade privata samling. Ap·
petgren hade i sin tur köpt det av konuninister J. Yic;mdcr va rs samling Appclgrcn
försålde på auktion 1934. Senare dyker det
upp pi1 Ah lström~ auktion 19. 1979 och J(ir-

medlas därefter av en mynthandlare till
Schmitz' samling. Nu -.. 1990 - köptes
myntet av en samlare i Ostcrgötland fOr
l 050 SFR.

Silwrmynten
Den niistan kompletta sviten riksdalermynt
från Karl XH till Karl XV var det som
''Rirgyllde" silveravdelningen. Här fanns
~arntliga
årtalsrariteter representerade,
exempelvis 1742, 1829, 1843 och 1855.
Bland öv riga valörer fanns nertalet "svåra' '
år fOretriidda. l allmiinhct betalades säll~ynt hetcr och toppkvalitet mycket bra.
Övcrviigall(le delen silvermynt var dock
<:irkulerade genomsnittl iga exemplar vilka
klubbades till nonnala priser, varken mer
eller mindre.
Kvalitetsmässigt var faktiskt silveravdel ningen något av en besv ike lse då man Rire
utgivning;n av auktionskatalogen haft hö·
ga fOrväntningar att ittminstone de van ligare mynten från 1700-. 1800- och 1900-talen
skulle vara representerade i toppskick.
Schmit7.' ambition var dock. som bekant.
primiirt att skapa en så fullständig årtalssamling som möjligt varv id kvalitetssträvan prioriterades lågt. Särskilt märktes
detta på O~karsmyntcn diir e ndast ETT
"spegelmynt" fanns med - tvåkronan 1878
rned OCH i omskriften.

Nr 1157. Riksdaler 1718 "Cien··:
Tilltopparna i denna samling måste nog
riiknas Karl XIl:~ riksdaler 1718 med C leve -vap net. stamparna till denna klenod
tillhör dc f<irsta arbeten som den hit llvttade
schweizaren J. C. Hedlinger graver;;dc på
Kunglig;• Myntet i Stn<:khulm. Hcdlingcr.
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ansedd som 1700- talet~ främste gravör av
mynt och medaljer. skapade många konstnärligt högtstående bildkornposi tioner, till
vilka 1718 års riksdaler och dukat räknas
bland de främsta. Just riksdalern 1718 med
Cleve-vapnet. åtta liljestänger utgående
från en mittpunkt. i frånsidans sköld, är
egentligen en korrigerad och heraldiskt
korrekt version (jämför årgångarna 1707
och 1713) Den första emissionen. som iir
den vanligaste. har däremot fatt C leve-vapnet utformat som en femuddig stjärn<~, en
missuppfattning av Hedlinger. Schmitz
ocirkulerade exemplar av den "riktiga"
Clevc-variantcn klubbades till en mynthandlare för 20 000 SFR medan stjärn-varianten i normalkvalitet betalades dyn med
3 JOO SFR - dubbelt upp mot normalt för
denna van liga riksdaler.
Ett annat exempel på detaljernas betydelse är Ulrika Eleonoras kröningskastmynt (2 mark) 1719. Gravören Zachris
Hartwig Arensburg har i en version av
frånsidesstampen råkat missa att gravera
den romerska etta som skulle bidragit till
den riktiga datumangivelsen. på latin. fOr
kröningsevcncmanget. näml igen 17:e mars
1719. l stället står nu att läsa 16:e mars på
några fa bevan1de exemplar. Denna graverande (1) fadäs rättades säkert i all hast varom vittnar den bevamde resten av den ursprungliga upplagans 2 200 exemplar. Ett
ganska välbevarat exemplar av den leJdaterade varianten såldes nu för l 750 SFR.
Samme köpare erövrade också den vanliga. riktig;1 varian ten, i sämre skick, för 190
SFR.
Ett ytterligare exempel på vad den observante samlaren kan finna ii r Ad o lf Fredriks
tvåmark 1752. utrop nr 1333. Detta välbevarade porträttmynt har nämligen ett nästan mikroskopiskt F ingn1verat vid halsavskärningen. Den " blygsamme" som på
detta sätt i stampen signerat ett graverat
mästerverk hette Daniel Fehrman. Detta
exemplar är möj ligen det enda hittills identifierade med signatu r av detta års tvåmarker och såldes som sådan första gången
1983 på Ahlströms auktion över Henrik
Pripps samli ng (del l). Då betingade den
9000 kronor och nu. sju år senare. 4000
SFR. År 1896 såldes samma exemplar på
auktion för 13 kronor - men då hade man
tydligen inte observerat signaturen. Det
förvärvades nu av Kungl. Myntkabinettet.
En av de märk ligaste händelserna i
Kungliga Myntets "moderna" historia intriiffadc 1820. Karl XIV Johan hade som
förste Bernadotte i Sverige regerat under
två år och silvermynten med hans portriitt
strömmade ut f<)r cirkulation. De ståtl iga
riksdalrarna har alltid ''arit populära samlarobjekt. vanligen välbevamde och inte så
dyra. Men 1820 uppstod en variant som
numera r'.iknas till klassikerna i såväl riksdalerserien som överhuvudtaget som numismatisk f<ireteelse. A\' någon anledning.
förmodligen sedan den enda ti llgiingliga
porträttstampen till riksdalern skadats. företog man den närmast osannolika åtgär-
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den att kombinera Karl Xlll:s portriittstamp med Karl Johans regu lj ära årtalsförsedda frånsidesstamp. Denna penibla situation och handling - möjligen beroende
på medaljören Lars Grandels kända senmrdighet - påskyndade med all säkerhet
framställning av flera uppsättningar portr'.ittstampar och en snar återgång till den
rätta stampkombinationen. Bland gamla
storsamlare har denna typvariant saknats
hos Stiernstedt och Bruun medan Oldenburg hade ett exemplar som för drygt 90 år
sedan betingades 65:50. Sven Svenssons
exemplar kl ubbades 1964 l()r 4 200 kronor
vilket kan järnforas med Schmitz· mynt.
inhand lat nu i Ziirich for Il 000 SFR av en
glad skåning.

Nr 1623. Riksdaler 1820 med Karl XIII på
åtsidan.

Samme köpare bjöd också högst på två
ytterst rara riksdalerpräglingar från 1855.
Utrop nr 1853 var den som provmynt bedömda riksdalerspecien med Oskar l:s
porträtt såsom vi känner igen det från dc
van liga 4 riksdaler riks mynt. fOrst präglade
- sannolikt på försök - just 1855. Till proveniens Burmeister. Berghman. Svensson.
Algård och Schmit7. kan köparen numera
lägga även sitt egen son-namn ... men det
kostade 17000 SFR. Den i några fler
exemplar kända 4 riksdaler riksmynt 1855.
för övri2t fOrsta året Rir sve nsk decimal mynträk-ning (Rdr rmt = 100 öre). klubbades !Or relati vt måttliga Il 000 SFR.
Guldmm/en

Inte sedan auktionerna över Oldenbures
numismatiska samlingar 1897-99 h;u ;;.
många svenska dukatmynt utbjud its ur en
och samma samling. Detta enastående tiii ITille att komplettera årtals- och typsamlingen ananunades speciellt a'' en niirmrande

storsamlande gentleman, sedan länge bosatt i Schweiz. Genom handlarombud inköptes Ädelforsdukater och andra " vanli ga" dukater. ofH1st utan något prisbryderi
alls. Eftersom konkurrens inte saknades
blev klubbade priser diirefter. l dc flesta
fall kan man dock så här efteråt konstatera
att motsvarande riktigt rara guldklenoder i
höga kvaliteter knappast k;m ''köpas loss"
från andra samlingar ens till dubbla betingade priser. Utbudet av dc 20 olika
Adel fors -guldmynten var unik t. förstår
man. när i genomsnitt endast ett par s{1dana
dukater bjuds ut på marknaden per år.
Högst betalades 2 dukater 1830. en prägling känd i endast två exemplar, varav detta
ii r det enda i privat ägo. Dess status som reguljärt mynt har ifrågasatts eficrsom det
dröjde till 1836 innan Karl Johans dubbel dukater började myntas regelbundet i större upplagor. Snarare har Kungliga Myntet
slagit dessa guldpriiglingar till två dukaters
vikt för att manifestera dc första ringpriiglade gu lddukaterna. Säkert presenterades
kungligheterna med denna emission varav
ett exemplar genom Bernadottemas li.irsorg sedan liinge residerar i statens samlingar på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm.
Priset blev nu 31 000 SFR. alltså högre iin
då Schmitz genom Ingvar Nilsson \öpte
det 1985 på en Ahlström-auktion för
106000 kronor.
Karl Xll: s magnifika regu ljära dubbel dukat fr:tn 1704 klubbades mr imponerandc 29 000 SFR medan motsvarande från
1702 men i något sämre skick stannade på
15 500 SFR. Samme regents vackra. men
tyvärr kraliigt böjda. av- Hedlinger-graverade stampar präglade dukat 1718 klubbades för 6 500 SFR till en amerikansk mynthand lare. Just detta års dukliter är de ftirsta
svenska gu ldmynt som förses med diagonalt räfllat randskydd. I auktionskatalogen
påstås detta felaktigt ha intriiffat lorst 1719
i sa mband med myntningen av Ul rik;t Eleonoras dubbeldukat.
Bland det stora utbudet dukater av gu ld
från små l ii ndsk<~ Ädelfors men prägh~le i
Stockholm. måste framh;illas ur raritets~ynpunkt 1741 {trs pr.igling. ett av f?J dler
rentav det enda bevarJde i privat ägo. Detta
år började man i liten skala slå hela och
ha lva dukater av Ädeltorsguld varelic r man
~poradi skt emitterade sådana dukater fram
till 1801. Guldets inhemska ursprung markeras på dukatens frånsida med Smålands
vapensköld. En mynthandlare frfm Stockholm la nu beslag p;i denna klenod mr
mycket rim liga 16500 SFR.
Företeelsen att på gu ldmynt rnarkem
metallens ursprung känner vi igen ~edan ti digare. dels från Gripenhielms privatinitiemde minnesmedalj i duk~tt vikt priiglad av
guld från fyndigheter i Ostm Silvberget.
dels fr;\ n Fredrik I: s dukater av gu ld med
ostindiskt ursprung. Des~utom har guld
m~d Dalarnas vapenbi ld utgivit' under
Gustav IV Adolf (1804) och Karl XII I
(1810). Schmit7.. samli ng innehöll dessa
och flertalet årgångar av Ädcllim;dukatcr

'amt Adol f Fredriks dyrbara Östra Silf·
hcrQsdukatcr 1751och 1754. Dc sistniimn·
da klubbades för 27 000 respe kti ve 28 000
SFR.

Estetiskt och kvalitetsmiissi!!t mest strå·
!ande var nog ändå Ädelti)rsd~katen 1750.
Just dena exemplar. som tillhi)rt Bruun.
Berghman. Brand och Ekström, såldes offentligt senast 1976 på e n Ahlström-auk ·
tion. Då beskrevs myntet som praktexem·
plar O och betalades av C. O. Algård med
99 500 kronor. Köparen i Zurich kan gläd·
ja s ig åt en av frihetstidens mest fulländade
numi smati ska konstobjckt. dessutom iii
priset - 24 000 SFR - vilket obeakt;u infl ationen motsvara r prisnivån för 14 år
sedan.
En konstnärligt och gravörmässigt lika
tilltalande version av osti ndiskt gu ld. likaså från 1750 och felfri men något sliten.
rönte märkligt nog foga intresse och köptes
billigt av en mynthandlare for 2 100 SFR.
Samma öde. tillika samma pris och köpa·
re. drabbade Oskar l :s fvmdukat 1846.
präglad i endast 400 exem.plar och sällan
till sa lu. Trots diskreta spår av montage på
frånsidan var kvaliteten i övrigt så pass hög
an myntet förstorats på bild i katalogen.
Vem skulle inte vilja byta till sig delta mynt
mol 3-4 av Oskar ll:s 20-kronor? Pris·
mässi21 kan alltså såda na här fantastiska
tilltalien yppa sig. vi lka alerta auktionsbe·
sökare ibland kan belöna sig med.
Prol'lnym och sedlar

Provmynt är den kategori numismatiska
objekt som bäst speglar såvä l de konstniir·
li11a som beslutSmässil!a turerna bakom
vån rcgulj:irJ myntarv.- Schmitz' saml ing
var i delta avseende mycket '-älfcirscdd.
särskilt bctr'.iffandc koppar· och bronspräglingarna. Många av dessa är kända i
endast S- 10 privatägda exemplar och i
några fall är de ännu rarare. Prismiissigt
kunde man under auktionen märka elt uppvaknande intresse fOr dessa serier som u n·
der lång tid legat i ofönjänt träda. l Norge
och USA däremot tillhör provmynten de
mest eftertraktade samlarobjek ten över·
huvudtaeet. en fakwm som kan mana till
eftertanke.
Utbudet kan exemplifieras med den
ringpräglade riksdalern 1822. slagen i så·
väl silver 'om koppar men med olika ål·
och frånsidesstampar. sålda fOr imponc·
rande 15 000 respektive l 950 SFR. Ett annat högintressant provmym är den Ii kale ·
des i ring präglade kopparskillingen 1826.
Detta ganska medfarna exemplar stannade
på 350 SFR. mycket f<irmånligt för delta
ynerst raraoch numismatiskt viktiga mynt.
Den reguljiir.t skillingserien gör just dena
år ell uppehåll, vilket visar an man allvar·

ligt prövade all inilira s_torska lig ringpriig·
ling för kopparmynt. Aret diirptt biirjadc
man dock all i lite n skala ringpriig la s ilver·
mynt. 1830 guldmynt och li,ir.,t 1832 kop·
parmynt (" palmkvistserien" ).
Utrop nr 1743. provmy ntet med valiircn
2 sk il ling hanco 1843. ii r säkert det mynt i
sam lingen som kunde st;'tta med de n hih:sta
priiglir~gsrelicfen . Det iir [tt;,idan' porlriitt
av Karl Johan. utan orm krill. som llillnii rmast rncdalj karakliir. Reliefen ii r så hög all
del omöj ligt gå r all stapla Ile r än en hand·
full innan myntstapeln skulle stjiilpa. l
pr.tktiken får det stanna vid cll ta nkeexperiment då till riick ligl många exe mplar all
pröva teori n med inte existerar .. .

d~l 1\irstll' bl ivn ntimga pri,fy nd. Efter
stnnmcri ngcn ut ropades privatbank,cdl:tr·
na i en post. rcprcscntcrandc den sa nn11likt
>liirsta hopbragta ><nnli ngcn n:igon>i n i ,;n
slag. 1\.ir 72 800 SFR. Budgivninge n tog
fart rne ll;m tre kli mpande int rc»cntcr och
swnnadc tlir•t niir klubban !\iii vid lk5 000
SFR ti ll en mynthandlare i Sl<><:k holrn.
Della va r ctl alla ti den. n:kord ll1r en l)l)'t
wcr"ka nurui>~uatiska objekt och nmlwa·
rar ungellir 4 000 kronor i gcnom>ttill p..: r
sedel - oavsett skil:k.
T ILL SIST såldes som utrop nr 2:142 två
tusenlappar. .:n "vi.i rddös" från 197:1 (ly·
pen intimge n och ogi lt ig fl)rklarad av Rik'·
banken) samt en g:\nghar. tryckt 1985. fiir
drygt nom inel la viirdet. 250 SFR. För den
här g:\ngcn. ska viiltilliigga,. Kvar all >iilja
ii r lortfitrandc mii ngder med iildre och rno·
dernare svenska rnynt , r.tra variamer m m
som kvalitctsrnibsigt od1 till antalet im.:
Hin plal\ på Zlirich·auktionern;t. Hurdella
material kommer an sfiljas iir i ~krivand.:
•lu nd ii nnu ok lart. Måhända kon1n1cr då
"viirl d~rekordet" i bil l igtorn~htg,rnynt an
sl:h. Som auktionsledningen med Chri,ti·
an Willlerstei n i ~pct,cn p:lpekade har i var·
je fåll inte arrangörsfirmorna 'åh något ~å
pttko,t;ll omslag,rnynt s;i billigt. Och vad
,ont åsyftades "ar ni1got stt ordmärl >orn
200-kronorsrnyntet 198:1. , Jaget tillminne
av Carl XV I Gu,t;tfs då tioåriga regering,.
period. ,;iii till kansk.: någon 'ambn: meJ
,inne för numisrnatbka kurio,itcter uv häst;t årgå ng . . .

Nyheter från
Storbritannien
Nr 17·13. Prcmnylfl 2 skilling hanen 18-IJ.

Bland Gustav V:s pnwmyntminns man
sviten av provpr'jglingar i jiirn 1918. samt li·
ga rncd centrum hål. annaro lika de regulj~
r.l prägling;~rna. Fördelat på fyra utmp
köptes dessot av en mynthandlare fOr till·
sammans 3 160 SFR. strax under riktpri~et.

Auktionens targ,glada~tc mynt kan utan
tvekan tillskriva.' utrop nr 2105. bcst;kndc
av tre provenören präglade 1969 i olika rnc·
talle r. däribland rödeloxerad aluminium
(felaktigt bc,kriven och refererad). Aldrig
någonsin lär man komma niirmare den
skii'rntsarnrna definitionen på "en rön
öre".. . (500 SFR).
Den av många emotsedda frirsiiljningcn
av sedlarna blev emellertid n?t!!nl av en
anti -klimax. P..\ begäran av två intre,,cntcr
bes löt auktionsledningen helt re~nlut an
slå samman alla utrop med privathanh·
~ed lar och utbjuda till auktion som en enda
utrop. nr 2239a. För an f?t en utgång,viink
15t man dock ropa ut \mjc en,ki ld sedel el·
ler po'l men av f<irståclig:t ~kii l kom hud·
givningen snart till korta. Om ingen 'kulle
ha bjudit på den stor~t 'edelpostcn ,kulle
varje enskilt utrop tillf.1lli1 dem •om trots
allt brydde sig om all bjuda . . . nch d:\ hade

Mark Jones
har utniimnts till c hef för Department
of Coins and Medals vid Brilis h Mu·
~cum . Han eftertriider Jo hn Kent. Jo·
nes ii r framför allt meda ljexpert och
kii nd för flem verk o m e ngelska oc h
franska medaljer sam t e n allmän mc·
daljhistoria. Hans arbeten har a nmälts
i SNT. Han utger också den utmii rkta
tidskriften TI11• M<•dal. so m till siiiils
medlemmar i FIDEM.

Philip Grierson. Cambridge
professor och framstående numisma·
ti s k fors kare (fmmför allt bysantinsk
och medeltida nu mismatik). fyller 80
år den 15 november. Han har besökt
Sverige flera g:i ngcr och iiven fiireliisl
h iir. Till högtidsdage n utges en por·
trä timedalj av Avril Vaughan (f. 1937).

GYNNA SNT:s
ANNONSÖRER
18 1

FRAGESPALTEN
Åland i vå ra hjärtan

fanns tidigare. Mitt mynts inskrift tyder ej p~ något ofliciellt besök, men
iiven en privat grupp skulle kunna
identifieras. tack vare den exakta tidsangivelsen.
Kanske kan någon av tidningen:.
många läsare ge nagon intressant
kommentar!
Carl-Axel Line/blom.
Stucklwlm
Kummt' ll/llr:

Vid denna tid - ,,ad den är avläcscn! - rc~
tc 111an 111m1 p:"' i hela Europa utom i R)~~
l:md. Dit hör "51 Åland, ha räknat>'! l ,:.
fall ~an 111:111ta reda pa "ilka pcNJncr med
dc"a initialer 'om tog ut pass !>0111111an:n

1889.
Rt'd.

Korrosion

Varje år reser humlratu s~:ruab sven~ 
kar till Åland. Men tyviirr iir det fä.
som tar niirnrarc kontakt med det tirgra. åländska landskapet vid sina ha~ti
ga besök.
Svenska Numismatiska Fiireningen
hade fO rlagt sitt årsmöte i maj till
Mariehamn. vilket retcrer.us i Tidningen Åland och i SNT. Under några
dagar fick vi deltagare e n fin komakt
med natur och kultur liksom med !Ornämliga. åländska representanter fiir
desamma. För min personliga del fi\:k
jag. utöver detta. nöjet att fim 60årsminnel av min fiirs ta vistelse p:i
Åland. en underbar sommanm\nad i
Storby. Eckerö - min ror~ta " utlandsresa".
Ännu längre tillbaka ligger eu numismatiskt dokumenterat bc~ök.
nämligen i juli månad 1889. l min
ganska omfattande. numi~nwtiska
samling finn s e n 10 penni 1865. försilvrad och med åtsidan. den med kejsar Alexander Il ::. monogram (!).
planslipad och fiirscdd med fiiljande
gravering: Åland:.-f:irder 1 8 ~ ,"89
samt sex initialpar: C.A. - EC. S.C. - G.R. - E.B. och G.A. Se iii.
Man kan väl tOrnmda att t'll exemplar
per deltagare frarmtällt~: då kan kanske något ytterligare Iinna:. J..\·ar - i
Sverige eller Finland. 1\lan kan nog
tillmäta be:.öket en vi':. dignitet. i ,;j
fåll har dcl kan~ke dnkumenter.th i ti·
den i form av en not i:. eller d) likt. Min
v'.in Bo Johns~on på tidningen har
meddelat au denna ~!artade "fiiN"
(?) och att annan åliind:.k tidning ej
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l :ch.lrc tid landtes bedrageriske mennesker. som dyppede kurserende
guldmonter i kongevand. for de anvc nthc montcrne til betaling. Guldrnonternc led et va:guab. som var
u ~y nl igt for del blott e oje og bedrageren kunne siden ud vinde guldet af
kongevandet.
1'ibvarcndt: kan monter af alle metaller udsa:ue:. for syrcangreb. der
ne<b:cuer montemes va:gt betydeligt.
Mcxhat :.lid. :.om kun angriper monten~ me~t ud~atte punkter. angriber
:.yre monten i alle retningcr. h,·orlor
mnmem. mmiv bevarcs.
kg \'il derfor gernc tro p;i. at Rolf
Brommes~ons 11-t !>killinc 1805 er ble\ 'CI tynd ved korrossion. (SNT 1990 p.
113.) Dt:n l\ ivlendc kan ved sch·:,\'n
:rnbringe en mnnt i en pa!>scnde ~y~
oplo~ning of folgc ha:ndelscli>rloh og
kon:.taterc rc,uhatcl.
}llf'Kt'll Somod

NY LITTERATUR

NUMISMATISKA
MEDDELANDEN

XXXV
ST UDIES IN LATE
ANGLO-SAXON
COINAGE
Festskrift t ill
B.E. Hildebr-and
Riksantikvarien Bror Emil
Hildebr-.md ( 1806- 1884) var
på si n tid den främste kännaren av engelska mynt från den
senare delen av vikingat iden
o<.:h hans katalog från 188 1
över samlingen i Kungl. Myntkabinettet i Stockholm är ännu idag standardverket för
mynt från denna period. Engelska mynt är mycket vanliga i
svenska fynd (totalt ca -Il 500
ex.). De utgjorde bl a förebilder för Olof Skötkonungs och
Anund Jakobs rnyntningar i
Sigtuna ca 995-1030 och det
är med hjälp av de engelska fö·
rcbilderna som den svenska
myntningen kan dateras så
noggrant.
N.M XXXV omfarrar SO I sidor och innehåller 12 artiklar
på engelska och tyska (med
sammanfatrningar på svenska)
som behandlar engelska mynt
från denna period (c.1 9731066).

Bestälb från:
5\·enska Nu m isnmisk.1
Föreningen
Sandhamnsgatan SOJ\
IIS 18 Sto~.:kholm
Tel: 08-667 SS 98
Pris:
~ ledlemmar 1CO:-

(portofritt)

Ej mcJicmnur 300:-

MYNTNYTT
Nytt 10-kronorsmynt

En uppmärksamHisare liiggcr märke till.
alt riksbanken fOrviixl<ll ullrycket "rand"
med "kant".
De övriga mynten kommer alt få oiOrändrad priigel.
TS

Slut på kopparmynten
även i Storbritannien, meddelas det.
Myntdirektören har uualat, au tillverkningen av l penny och 2 pence
ställer sig för dyr och en prägling som
började under Karl Il (med svensk
koppar!) skall nu upphöra. Utseendet
ändras dock inte, ej heller diameter
och vikt, men tjockleken blir något
större. Materialet blir kopparpläterat
stål så au den ouppmärksamme miirker kanske inte skillnaden så mycket.

Falskt guld i Japan

Regeringen har den 2 augusti 1990 (SFS
1990:906) beslutat om ändring i riksbankens föreskrifter om rikets mynt.
Fullmäktige i riksbanken fOreskriver att
l och 33 §§ i riksbankens föreskrifter
(1989:61) om rikets mynt skall ha forändmd lydelse.
Fullmäktige i riksbanken foreskriver att
rikets mynt skall ha följande sammansättning. vikt. storlek och prägel:
7io kronor: lege ring av 89% koppar, 5%
aluminium, 5% zink och 1% tenn; 6,60 g.
20.5 mm.
Fem kronor: Pläterat materi<~l i tre skikt.
det mellersta av nickel och de yttre skikten
av en legering av 75% koppar och 25% nickel. vartdera ytskiktets vikt utgör 46.5% av
myntets vikt: 9.50 g, 28.5 mm.
En krona: legering av 75% koppar och
25% nickel: 7.00 g. 25.0 mm.
Femtio öre: legering av 75% koppar och
25% nickel: 4.50 g. 22.0 mm.
7io öre: legering av 75 % koppar och 25%
nickel: 1,44 g, 15,0 mm.
Vid uppviigoing av det antal mynt som
närmast motsvarar ett kilogram. får myntens genomsninl ig<~ vikt avvika med högst
2% från den vikt som mynten skall ha enligt ovan.
Mynt i valören tio kronor skall ha fOtjande prägel :
Åtsidan: Konung Carl XVI Gustafs bild.
profil, vä nster sida och omskriften upptiil
"CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG" och nedtill Konungens valspråk
"FÖR SVERIGE l TIDEN".
Frånsidan: ~iffran "JO" ;1\'lecknande sig
mot en bakgrund av lilla riksvapnet utan
~kiild . Över~t på myntet Mtal och nedtill
"KRONOR". Till vänster om valörbeteckningen ett "E" som anger myntorten
Eskilstuna. och till höger riksbankschefens. Bengt Denni~· monogram. Kanten
skall vara delvis slät. delvis riifnad.

Samlarna varnas för förfalskningar av
det japanska guldmynt som utgavs
1985 till framlidne kejsar Hirohitos
60-årsjubileum på tronen.

Filip Härenstam
5 II()V. /89/-2{) ju/i /990
Förre ordfOranden i Skåncs Numismatiska
fOrening och hedersledamoten. civilingenjör Filip Hlirenstam. avled den 20juli 1990
i en ålder av 91 år.
Medlem i fiireningen blev han 1943. Året
därpå knöts han till styrelsen. Efter att i åtta år ha varit vice ordfOrande. valdes han
1969 till ordfOr.tnde, en post han uppehöll
till 1973.
Filip Härenstam har genom sitt mångåriga likliva engagemang betytt mycket fOr
fOreningen, bl a som uppskattad föredragshållare och forfattare till ett antal av mrenin,gens småskri fler.
Ar 1987 tilldelades han Svenska Numismatiska Föreningens Elias Brcnncr-med;llj for framstående samlargärning.
Vi minns honom som en fin. humorfylld
och lättillgänglig människa, som gärna dclade med sig av sina rika kunskaper i numismatik och historia.
Allw1 Hansson

Lars-Ingvar Jönson

~om tvang Lars-Ingvar Jönson redan i
35-årsåldcrn till sjukpensionering men
ingalunda till overksamheL Få <made väl
alt mannen bakom dc spänstiga stegen led
av en stiindig huvudvärk, som inskränkte
arbetsdagen till några fa. intensiva timmar.
Romarnas "carpe diem'' (fanga dagen)
blev l()r honom en livsnödvändigheL Ptauformen var det tillsammans med ett par nu·
mismatiska viinner 1970 grundade "Numismatiska Lilleratursällskapet i Göteborg'', som egentligen blev Jönsons enmansf(iretag. Vid Jönsons bortgång hade
26 småskrifter utgivits. alla resultatet av ett
minutiöst arbete med fotografering. retuschering av gamla originaltryck. redigering. montering, fram till det boktryckaren
tog vid. sakkunniga övertalades an skriva
!(kord och, stundom. kommentarer till
faksimiltryck av gamla klassiker. Specialister bidrog med specialstudier över skilda
numismatiska iimnen. Experter på ballistik och hållfasthetslära. extremitctskimrgi
o s v mobiliserades for Jönsons egna skrifter om problem kring Erik XlV :s överarmsskada och sfariska kulors genomslagsfOrmåga m m. Jönson insåg heraldikens betydelse f()r en numismatiker och
blev en stöttespelare inom Västra Sveriges
heraldiska sällskap. När VSHS for snart
IS år sedan drabbades av en intern kris. lotsade han lojalt med råd och dåd den nye
ordforanden med en helt nyrekryterad styrelse genom svårigheterna. Efter väl forriiuad revisorsgärning utsåg VSHS årsmöte
- såsom ·en unik hcdersbevi~n ing - honom till ständig ledamoL
Svenska numismatiska fOreningen tilldelade honom sin Elias Brenner-medalj i silver "fOr hans fortjänstfulla arbete som förfallare till och redaktör mr numismatisk
litteratur'' (1984). och med anledning av
VSHS 25-årsjubileum kunde jag !lista
Riksforbundet fOr hembygdsvårds hedersnål på hans kavajuppslag.
Vad vore sve nskt kulturliv utan alla
dessa kunniga amatörer. i ordets bästa bemärkelse, som oegennynigt och generöst
ställa tid. arbetsinsatser och entusiasm till
fcirfogande'? Lars-Ingvar Jönson tillhörde
otvivelaktigt dessa besjäladeoch såsom sådan skall han ihligkommas.
Lc•if Pålllsson

HÅKAN WESTERLUND
MYNTHANDEL

1922 - 1990
Ingenjör Lars-Ingvar Jönson. Göteborg.
avled den 4 maj 67 år gammal. Hans niirma~te iir hustrun Elsy Linnea samt barn
och barnbarn.
Lar~-lngvar Jönson v;~r av blekingsk
börd men fc:idd och uppvuxen i Gi.itd>org.
Efter avslutade studier till kcmiingcnjiir i
he m~taden blev han labomtoricchef hos
Fabrik AB Biixinol. En lovande yrkeskarriär fick ell bråll slut genom en svår bilolycka med bl a en kraft ig hjiirn~kakning.

KÖPER • SXWER • BYTER
MYNT • SEOLAR • MEDAWER

s,ec. sedlar
Bew/ar bra .fi'ir Jetliar fiJre 1930
Vasagatan 42
III 20 STOCKHOU-.1
Tel 08 - 11 08 07
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FÖRENINGAR

AUKTIONER

ES KILSTUNA NUM ISMATISKA FÖRENING har möten på Nya Giist is Id 19.00 sista
tisdagen i varje månad urom december. Au kt ion wuje g5ng.
FAGERSTABYGDENS MYNTKLUBB sammantriider IOrsta hcl~fri a måndagen i varje
månad (utom i j uli och augusti). Apollogå rden vid Almviigen. Fagcr.<~a. Tid: kl 19.00.
Upplysni ngar: te l 0223-116 71.
FALU ·BORLÄNGE MYNTKLUBB. Möteslokal Borliinge. biblioteket 13organiisviigcn.
F;tlun. Krist inegå rden. Krislinegatan 9- Il. Dalen 4. Rorliinge. 18.30 20111. 11 / 12 sanll
1112 myntrniissa på Hotel Gustaf Wasa i Borlänge kl. 10-14.
GÖTEBORG$ NUM ISMATISKA FÖRENING har möten med auktion andra månda1:cn
i månaden 18.45 i Traktören. Köpmansg. 20. Lista fnin Anders Fa lk. Hvi tfeldtsg. 5. 41120
Gbg. Antik - och Medelt idsektionentredje torsdagen 18.30 i klubblokalen. Schackspelets
Hus (Sch.). Haga Kyrkog. 3. Medaljcirkeln. Sch. Rirsl~l onsdagen: Sedclstudieci rkcln.
Engclbrcktsg. 71 (Eng.) sista tisdagen 18.30. 7/ 11. G. Akcrström-Hougen: Bmkteater.
R. Ekre: Mede ltida pilgrimsmiirken. Sch: 8/ 11. Fotoc irke L Sch: 1211 1. G. T:unbakopou los: Resande i mynt. Tr: 15111. B. Thomasson: Byggnader på romerska reverser och
i verkl igheten, Sch: 21 / 11. Kl 13-träff. Sch: 22/ 11. öwrsikt. Sch: 27111. Hej Schweiz!
Videofi lmer. Medtag sedlar. Eng. GNF:' adress: Box 5289.40225 Gbg.
HALMSTADS MYNTKLUBB har möten med auktion i Klar<l-~<tlen kl 18.30 den mrsta
måndagen i varje månad utom juli- aug. Upplysn inga r: 035 - 12 <.J6 76.
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auktion i Höörs Plåts matsal den andra torsdagen
i varje månad utom juni-aug. Upplysningar: Evert Ololi;son 04D - 22 1 51.
KALMAR MYNTKLUBB ha r möten lhrsta he lgfria mitnd;tgen i v;ujc 111ånad (utom
juni. juli och augusti) kl 19.00 i SPF lokal. S. Uinggatan 39. Kalmar. Upplysn ingar: tcl
0480- 15929. 733 30. Auktioner.
KARLSKOGA N UMISMATISKA FÖRENING ha r möten andra onsdagen i varje m{mad
(utom juni, juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Banken. Torget. Karlskega. Auktioner vår och
höst. Upplysni ngar 50641 eller 365 39.
KATR INEHOLMS MYNTKLUBB har möten flirsta helgfria onsdage n i varje månad på
restaurang Storstugan. Stortorget l. Katrincholm. Upplysni ngar: tcl 0150-210 45 el
15100.
MYNTKLUBBEN KLIPPINGEN har myntt riiff för;ta tisdagen i jan.-april. sept.-dcc.
Lokal: G. A. skolans matsa l, S. Jiirnvii!!s!!alan. Sundsvall. Infonnation om mvnl.
·
viirdering. auktion . lotterier. Köp och siilj ~T';;I. 060-55 64 18. Il :l5 03.
LUND$ NUMJSMATISKA FÖRENING. Mvnllriiffar med aktivi teter och aukt ion
kl. 19. 15 i "Utbildningshuset". Akcrgr. l. Lund~ den 7/11 och 5/12. Upplysningar: vartl
046- 14 4369 kviillar 046 - 12 25 93.
MYNTKLUBBEN NICOPIA har möten andra m5nd;Jgen i vmj c månad på Pensioniirsgårdcn. V Trädgårdsgatan 57. Nyköpi ng. kl 19. Upplysningar: tcl 0155 · 67154.
FÖRENINGEN NORDVii.STrv1 YNT håller sammantriide med auktion i Folkets Hus.
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje m;, nad. Upplysn ingar och aukt ions l i~ta tel.
0451- 132 88.
NORRKÖPING$ MYNTKLUBB harutiile rned;r uktion kl l9.00 tr~djc t i~dagcn varje månad utom i m•~j - augusti i Ektorps frit idsgård. Auktionsvisning börjar kl IS.OO. Även icke medlemmar iir välkomna. Bestiii l lista på tcl 011 ·12 50 12.
NÄSSJÖ MYNTKLUBB har möte med ;ruktion på Gustavssons Tr:rlikskola. Rådhusg;uan
33. Niissjö. Upplysn ingar: tel 0383 -158 35 kl 07.00-09.00.
SAMLARKLUBBEN NU MI$. Skcllelicå har möten l(}r>ta torsdagen i varje tnunad i NVhuset. konferensrummet. Uppl y~n ing<tr: tcl 0910-186 80.
SANDVIKEN -GÄVLE MYNTKLUBB har möten kl 19 försia onsdagen i varje månad (ej
juli - augusti). Lokal : Valbo Kommunalhus. Upplysningar: tcl 026 - 1818 36.
MYNTKLUBBEN SKILLING IJANCO. Linköp ing. har möten andra he lgfria torsdagen
i varje m;inad (utom maj - augu~ti) . Huvudbjbliotckct. Hunnebergsgatan 8. Linköping i
Lindblomsrummet l tr upp kl llLlO - 21.00. Arl igc n anordnas en amik- och samlarrniis·
sa sann en resa ti ll Frimynt i Hä lsingborg. Upplysningar: tel 013 - 12 22 62.
SKÄNES NUM ISMATISKA FÖREN ING håller möten sista torsdagen i varje månad
utom juni- augusti på IOGT. Kungsgatan 16A. Klubb lokalen: Kungsgata n 38A. Mal·
n1ö, hålle r öppet varje tisdag kl 19 - 21 under september - maj.
SKÖVDE NUMISMATISKA FÖRENING har möte med aukticn Il / Il. 9/ 12. Loka l:
Club Balder på Kulturhuset Oden i Skövcle kl 16.00. Uppl y~nir.ga r : te l 0500-808 50
(Thord Lund).
SÖDRA DALARNA$ MYNTKLU BB. Möten kl. 18.30 p;' Folkare l(llllklubb. Telcg. 19.
Avesta. de n 15111 och 20112. Upplysninga r: te l 0226-562 78 e ller 0225 - 147 83.
TRELLEIJORGS MYNTKLUBB har miitc andrit måndagen i n1ånadcn kl 18.30 i Sp<tr-

SVENSKA
Nov. 10 -11 B. Ahlstriirn Mymhandcl
AB. SI<Kkholm.
20 Svc1bka Numi;,matiska Föreningen. Stockholm (endast
liir medlemmar och anslutna
föreningar).
24 AB Stockholms Auktionsverk. Myntkva litc n.

184

UTLÄNDSK A
Nov 1-2 Fons. Fr<t nkl'un. Pcus
"l<tthf.
6-8 Y1iinchen. Gicsscncr Miinzhandl ung.
12-13 7vhinchcn. Lan z.
14-15 Fmnkfu rt. Frank!'. '.1u nzhandlung.
19-20 Zii rich. F. Sternberg.
22-24 Miinchcn. Hirsch N<~chL
24 Helsing i(Jrs. Ho lmasto.
Dec 5-7 Kiiln. M[inz Zcnlrtlllt.
J;rn 22-24 Basel. SBV

MÄSSOR
SVENSKA
N(W 17- 18 Stockholm. M1•111- och Frimiirksmiissa i Norra Lati nliinwerket. Norra BaniOr!!CI.
SNF medverkar.
UTLÄNDSKA
25 Wiirzburg. Sammlergcmcin;chaft S icbnld~hiihc
Jan 26- 27 B<bcl International Co in
Convent ion
Nov

Mitt i City
PEO Mynt & Frimärken
Med stot· sorter ing av
My nt • Sedlar • Medaljer
Frimärken • Vykort
Akt iebrev • Tillbehör
Dro ttn inggata n 19. Box 16245

103 25 STOCKHOLM
Tel OH - 21 12 10

banken Skåncs samlingssu l. C B Friisgatan 4A. Trelleborg. På programmet , t:Jr auktinn~r.
t(ired rag. loucrier nun. Upplysningar: tel 0410-24131.
TÄUE MYNTKLUBB. Södenälje. har möte i Wcndclas rum. biblioteket Luna. kl 19.00
andra tisdagen i varje månad utom juni. _juli. augusti och december. Upplysninga r: tcl
0755 - 102 03.
NUMISMATISKA KLUBBEN l UPPSALA har möten på Uppsa la Universitets mynt kabinen. Tid: 19.00. 13/ 11 föredrag. 11112 föredrag. Uppl y~ningar: 018- 14 97 Il.
VETLANDA NUMISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fredage n i varje månad utom december på Kulturhuset. Storgatan 20. Vetlanda kl 19.15. Visning fr.'tn kl
18.15. Upplysningar: te l 0383 - 158 35 kl 07.00 -09.00.
VILLS'IÄDORTENS MYNTKLUBB. Smålands~tenar. har möten and m måndagen i varje månad utom juni. juli och augusti. Föredrag och dyl fliljs av auktion. Servering. Upp·
lysningar: tel 0345 - 112 95. Lokal: Biblioteket. Smålandsstenar (källarlokalen).
VÄRENDS NUM ISMATISKA FÖRENING. Sammantriide med auktitHI kl. 18.20 pt1
Röda Korse t. Hovsgata n. Växjö. den 4/12. Upplysningar: 0470 -731 14 .
VÄSTERBERGSLAGENS MYNTKLUBB har miiten 2:a måndagen varje månad januari -maj kl 19.00. Tingshusgr'jnd 2. Ludvika.
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten på kafeterian. Vallby friluftsmu,cunl kl 19.00 liirsta onsdagen i månaden. Nä rvarolotteri vid \lllrjc möte. Upplysningar: td 021-757 87 (efter kl 18).
ÖREBRO :-JUMISMATISKA FÖRENING har möten i M-lokalen. Jiirntlll'g>gatan 3:
21/11 kl 19.00. Upplysningar: te l 019 · 13 52 13.

s tyrelsens sammansättning 1990/91
Årsmötet hölls - som niirmarc beskrivits i oktobernumret av tidningen
- på Ålands muscum i Mariehamn.
Inga l{)riindringar i styrelsens sammansältning bcsliits. Tor~jiirn Sundquist och Ulf Nordlind omvaldes pa
tre år. Göran Wahlquist valdes som
ordinarie ledamot på två år i stället tcir
Rolf Sjöberg som nyvaldes till styrelsesuppleant.
Till ordinarie revisorer omvaldes
Hans Henriksson och Bjarne Alllström. till revisorssuppleant omv;tldes Lars-Åke Lejon.
Till valberedning omvaldes La r~ O.
Lagerqvist. Bjarne Ahlström och
Frank Olrog.
Vid konstituerande styrclsesammamräde beslöts fliljande Rirdc lning
av styrelseposterna:
Ordftirande Torbjörn Sund4uist
Vice ord l(irandc och auktion~kornmissaric Madekine Greijer
Sckretcrarc Göran \Vahlquist
Kassaförvaltare Ulf Nordlind
Arkivarie Börje Radström
Auktionskommi s~arie Ulf Ström
Klubbmiistare Anders Frö~ell
styrelsesuppleanter: Kenneth J o n~son. lan Wischn. Kjell Hol mberg
och Rolf Sjöberg.

LUNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄUER
BYTER och VÄRDERAR
l. Stocl.:lwlms å11gslups AB 50 iire med lumd i forell. Ur lm: 29.J.

MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRA!'IS LAGERLISTA
(uppgil· sam/aromrfuk)

Klostergatan 5. 222 22 LUN D
Tel 046- l-t -t3 69

Notis om SÅAB-polletter

2. Dito. 10 t)rt• u um luuul i ftircl/. Ur Iot: 29-1.

l Numismatiska meddelanden nr IV.
1877. finns på sidan 39 under Stol'k holrns Ångslups-Aktiebolag beskrive t: "-t . 50 in~tiimplat mella n tv;\ ur
moln frJmbrytande blixtar. Derundcr: ÖRE. Öfvcrst en g;kndc :'tngslup
med 1 ~oltiih. llagga nch vimpel "'11111
i f(i ren en lit.:n hund. Denna prägel iir
n) are och hii1jade användas "edan den

J. Dito. med <11111,\"/ålllli;:t iugmremtl hi/d på j i1i11Jidmt. l }fitl iigo.
äldre sta mpe n. (se N: ris 12. 16. 26 och
31) sprungit sönder. Allt omgifvet af
en rund perl krets:· o s v. D essa varianter har mig veterl igen aldr ig avbi ldats oc h dä r för ansåg jag att det var
lämpl igt att avbilda två förstoringar av
polletter ur Iot 294 med dessa sk illna-

RECENSION
Ingrid S. ll~ber: Pltmetl!ltfi'S/1! August des
Starken :;ur Hoch:;eit des Kmupriu:en
1719. lllttStrit'l'l dttrch die Medaillen 11JII
0/uf Wif Battenberg Verlag. Miinchen
1985. 88 s. ISBN 3-87045-9-l·H.
Det kurfurstli l!a sachsiska hovet var un der 1600· och 1700-talen bland dc mest
luxuösa i Europa. Den som har sett eller
läst om Zwinger i Dresden och .. Grunes
Gewölbe .. har- Ii'!n en fOrsmak hiimv.
Ovannämnda bok ger os~ exempel på
,·ilka fC.,tligheter som kunde avhålla' vid
e11 ;ådant hov. Den frJn våregen historia ><l
'~il bekante Au\!u~t den Starkc kände - a'
al h all döma - ven ~wr lällnad iivc r all ha
blivi t a'' med det ,,·cn~ka hotet mot han'
liindcr. Deua vi>ade han bl a i dc li::>tlh!hetcr. ~om arr;tngerade'. niir han' '"n F~cd
rik Au~u't IAul!u't III) l!iflc ,;1! med ärkchenigi~nan M;ria Jo,c-pha '"- Ö'1errikc.
doller till kcj-.tr Jn,eph l.
Den liden' fur,llit!a t!iflcm~l \':If i hii!!.,la
gr.j(l 'lat~kler mcZI ~tlili,ka bc,·ckcJ,c·
!!runder. Det 'achsi,k·ö,tcrriki'ka hade
~yften på >åväl Habshurg -monarki11> , om
SadJ>cn;. och Polen' fr.nntid. Roken ink<!\
diirl(ir ocks;i med kapitkl .. Hi,wri,t·her
Ubcrblick .. för att niirmarc l(irklar~ d~n
vikt ,0111 bl a AUI!U't liii,J-rev dt•nn;t rur,lli ·
g<~ forbindcbc. -

186

der. Nii mnas kan att på andra polletter
m ed å ngs lup finns iiven andra variatione r på sl upen. Men de nna variant
är den som iir " rolicast'·. Uicg iiven
m ärke ti ll ångpa nna; för om ;korstene n. v ilke n tar upp e n ganska s tor de l
av slupen.

E n annan pollett från ;.amma bolag.
fitst e n tidigare typ ä n föregående . har
nå!!on ll.ir liinge setl an cravemt in en
ofi~1 b ild på baksidan ~o~n annar~ normalt ii r sliit. De nna pollett törviirvadc
jag i myn th ande l fOr e tt par <'t r sctl an .

Nihta kapitel bc:.kriver detaljerat hriiiIOfl>Ccrcmonielet i Wien och ;avbildar ka;.t·
penningen. Titeln siigcr något härom:
.. Brautwcrbung am 13. Augu't. Lo~sa
gungs- und Anhang,hand lung am 1\1.
Aul!.u~t und die Vcrmiihlunl! am20. Aucust
sm~ic die in Wien folc~nucn Fcstlichkeilen...
Dc två följ;mdc kapit len redogör fOr
kronprinsparets ftird till och intåg -i Drc>dcn >amt för en öppen taffe l på Drc,dcn'
slott.
l 'iirskilda k:1pite l presentera> sedan planctlcstlighctcrna:
Solen med fyrverkeri på Elbc.
~ ars med turnering på Altmarkt
Dresden.
Jupitcr med karusell l z\\ inger.
Diana med jakt p[t El be.
Mcrkurius m.:d markn;td i Zwint!er.
Ve nu' med olika fc>tlighcler 1\ir <tame r i
S10r.t triideflrden och Saturnu' 111ed
bcrglcsl i Plaucn.
S;umliga kapitel illmtrcr." med medal·
je r. ,om iir.1r planelen å ~na ,idan o~h ;Herger rc'f>Ckti\C fc:.tlighct' hiijdpunk l på d~ n
am! m . A' en kopp:lr,tick avbildar olika~·
dana moment.
Olika mcdaljgr~'iirer har högtidligh;'11lit
olika delar av detta briillop. men tkt \-:.tr
norrmannen Oluf Wif. ><llll fick Aul!u't
den Starkl:' uppdrag att 'kaP" dc nrticidla
mt•d:tljcrna. D~ l ii r en 'ann niulninl! all dc·
laljt,!mn,ka han' w r!- - 'ai~n ii r ,iill,~ nt.

Bok.:n' tOrord iir ~kri,ct av en iittlinl! i
rak t ned, tigande led till August den Swrk~.
Man ror~tar har1> ,tolthet live r boke n' till ·
knrn~t bakom orden: ..die wichtil!c Rulle
dc' Hau ~e' Wettin-Albcrtini":hc : mr fki ·
'Picl cincs wc,cntlichcn Vcrtrctcr,··. Det ii r
ock,;i län - fiir en medaljgalen >aml:rre
som jag - att in,tiimnra i av$lutning$orden : ..Ab tlircktcr Nachkomme Aucu't
dc, Starkcnund ab Hb torikcr dar f ich ~lic
>elll Buch :tu~ Anla's d~s 500 jäh rigc n Be·
>tchcns der Albertincr im Jahn:~ 1985 cine
wcitc Vcrbrcitung wiin~chen...
NUF

y
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Öppettider
Vardagar 10.00 - 1800
lordagar tO.OO - 14 00
Regeringsgatan 6
111 53 Stockholm
Tei. 08 ·11 5081

SVENSKA NUMISMATISKA
••
FORENINGENs
AUKTION
DEN 20 NOVEMBER 1990
Auktionen hålles i Starens historiska museer. Storgatan 41. Stockholm. Visning försiggår i sessionssalen l trappa
upp mellan kl 16.45 och 18.00. Auktionen iiger rum med början kl 18.10 i Hörsalen.
Endast medlemmar i fOreningar anslutna till Nord isk Numismatisk Union äger rätt att närvara och att göra inköp.
Kontatll betalning, giirna med check. som utstiills på auktionsförriittaren.
Frånvarande medlemn1ars uppdrag för inrop vid auktionen mottas av Madeleine Greijer, Ripstigen 5.
171 73 Solna, som bör ha anbuden senast den 19 november.
Inropat material översänds mot postförskott varvid tillkommer portout lägg. Insända anbud skall ange ett bestämt
högsta bud fOr ett bestämt objekt. Ev reklamationer skall för att kunna beaktas framföras senast en vecka efter att
inköpta objekt erhållits.
Anbudslistor vars bud ej resulterat i inköp, kommer ej au återsändas.
Kralitetsbeteckningam a har satts av A Fröscll. M Greijer och B Rådström. Uppnådda priser kommer att publiceras i nästa auktionsnummer av Svensk Numismatisk Tidskrift. Foto A Frösell.
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= Ahlström-Aimer-Jonsson: Sveriges besittningsmynt. 2a omarb. upp!. Sthlrn 1980

= W D Cnlig: Coins of the World 1750 - 1858. 2:a uppl, Racine Wisconsin 1971
nr 20, 22, 25 och 27. Sthlm 1981 -84
konungahusets minnespengar. .. I - II. Sthlm 1874-75
=B E Hycken : Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. NM XVII : 1-2.
Sthlm 1905 - 15
= Ahlström-Brekke-Hemmingsson: Norges Mynter. Sthlm 1976
= Numismatiska Meddelanden
= Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad
= Nordisk Numismatisk Årsskrift
= U Nordlinds lagerkal nr 12. Sthlm 1981
=B. Olsen: Lea Ahlborn, Sthlm 1962
= M Mattingly- E A Sydenham m fl: The Roman Imperial coinage. London 1923 ff.
= Seaby, Roman Silver coins and their values. del 1- 4, London.
= Ahlström-Aimer- 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. Il Polletter.
Sthlm 1872
= Axel Wahlstedt : Minnespenningar över svenska män och kvinnor. NM XXIV. Sthlm 1925
= Axel Wahlstcdt: Minnespenningar över svenska män och kvinnor. NM XXIX. Sthlm 1937 - ·D
= R S Ycoman: A Catalog of Modern World Coins. IO:c uppl. Racinc Wisl·onsin 1972
= A Grenholms samling, Hirschs aukkat
= B E Hildebrand: Sveriges och svenska
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l

~1akedonien,

2

Syrien Antiochos IX, 113- 95 , AE 18 mm. Sear 7170 .
Huvud av Sel. kung , e/ m på tarsus , AE 19 nm, ca 160 f.kr.
Jmf Sear 5672 .
Antiochos IV, 175- 164, AE 14 mm, Serrate. Sear 6994 . . . •. . ...... ...... 1-1?

3

Syrien !Je!retrius I, 162-150. AE 17 mm Serrate. 5ear 7028 .
E1ymais, Orodes II, ca 90 f.kr . AE drachm. 5ear G.I. 5910
Zeugitanien , Kartaga 246- 241, AE 16 mm. TANIT/häst , pa1m.•. . .. ......... .... . 1/1? ,1,l

4

Bactrien, Menander, ca 160-145 , drachm . Sear 7601. Liten kantskada . Fo t o .... 1/1+

5

Sear 7604 . Något korroderad . l<' o to ... l/l+

6

Kushan, Wima Kadphises . ca 105-130. AE. Kanishka, ca 120- 150. AE ...... . . .. .. l /1?

7

Rom, Caracalla . Denar 207 AD, Mars på frånsidan . Poto . . ... . . ........ ..... . . 1/l+

Alexander III 336-323, AE 18 nm. 5ear 6741.
Syrien, Antiochos VI 145-142, AE 21 nn serrate. sear 7081 .
"
Antiochos IX, 113- 95. AE 18 mm. Sear 7170. 3 st . ..... .. . ...... ..... 1,1,1

8

Diocletianus , 284-305 , follis . Jmf Sear 3437. COnstantine I , 307-337 .
AE 19 nm, SIRMIUM? . .. . . . . .. .. .... . .. ........ . . . ...... ... .... .. .. . .. . . l , l

9

Rom, COnstantius II, 323-361. AE 23 mm. Trier . 5ear 3901.
AI'menien, I.evon I, 1198- 1218. AE, Tram ... ............. . .............. ...... 1,1

10

Argentina, Rio de la plata. 2 reales 1815. La Rioja, 1/2 real 1844. KM 18
Buenes Aires , 2 reales 1856 bucklig, KM 9. 3 st . .. .. . . . . . .... ... ......... . 1 , 1, 1

11

Australien , crown 1937 . ...... ... ....... . .... .... ... . ..... . .. . .. . .. .. ...... l/l+

12

Barbadas, pllleapple-penny 1788 ....... .... ............... . . . ................ l

13

Bermuda, cro..n 1959, 1964 ......... . .. . .. .... ......... ...... ............ .. .. 01 , 1+/01

14

Belgien (under österike l , Leopold II. Kronenthaler 1791 H, Gunzburd ...... . . l

15

Belgien , Leopold II 5 francs 1876 . Bhutan , Ma-Tam, 1/2 rupee (1820-35 .... .. 1/1+, l+

16 A Bolivia , carelus IV, 8 reales 1808 PJ .. .. . . . . . ...... ........ . .. ....... ... . . l /1+
16 B Bolivia , carelus IV, 8 sales 1863 FP . .. .... . ........ ........ .. . ....... .... . l /l+

I!!X

17

Britt . Honduras, 10 cents 1894. Britt.!>brd . Bomeo, cent 1885,
2 l /2 cents 1903 . 3 st .... ........... . .. . ................ . .............. . . . l, l+ , l+

18

Bulgarien , 100 , 50 leva 1934 . ..... ..... . . ....... .. . . .. . ........ .... .. ... . . -1+/01, 1/1+

19

Burma, rupee 1852 . ... ................. .... ...... ... ... .. .......... . . .... . . l+

20

Chile, peso 1875, 50 centave 1856, 20 cent . 1872, l/2 cent 1851. 4 st ...... 1+,1,1+,1+

21

Chile , peso 1884 .. . . ..... . . ...... .. . .. ................ ... ................. 1+/ 01

22

Cypern , 45 piascres 1928 .. . . ... ........ .. . .......... ..... . . ........ . .... . . 1+

23

Danm. 4 skill. 1693, 8 skill 1703/1. ..... ........... .... . .. • .. ...... . . ..... 1/1? , 1/1+

24

Danm. 1/6 r iksdaler 1808. små repor .... ............... ..... ...•.••... .. ...• l / l+

25

Danm. 2 kr. 1954,56, l kr 1956, 10 öre 1917, 5 öre 1894. 5 st .. .......•... . 1+,01,01,
01,1+ , 1

26

Grönland, 50 öre 1922, Ivigtut . . .... ... . . ............. .. .............. l +

27

Danska Väst-Indien, l c 1860, 5 c . l859, l O c . 1859 ,1862. 4st . . .. . . .. .. 1/1+, 1 , 1, 1

28

5 c 1905, 10 c 1878, 1905 . 3 st .... .. .. .. ....... .. 1+, 1, 1+

29

20 c 1907 .. . .... . ......... . . ..... . ... . ......... .. . 1/1+

30

Danzig, gulden, 10, 5 pfennige 192 3................ . ............... . ... 1+, 1+, 1+/01

31

Egypten. Hussein Kamil, 20 piastres 1916 . Fuad , 10 piastres 1933 ...... 1/1+, 1/1+

32

Egypten. Fuad , 10 piastres 1923, Farouk, 5, 10 pi astres 1939. 3 st ..... l+

33

Fuad , 20 piastres 1923 . .......... . . .. . . ................ ...... l

34

25 piastres 1956 , 1960. Nat . Canal, Nat Assemb1y. 2 st . ...... 1+/01

35

25

36

5,10,20,50 piastres 1964 . Div. of Ni1e .. . .. .. .. .. . ... . ..... .. 01

37

50 piastres 1964, pound 1968, Aswan High Dam . ••• •• • •• •• •..... l+/01

38

Pound 1970, Nasser ............... . .... . .............. . .. . ... . 01/ 0

1957 , 1960. Nat . Assem. Inaug , Nar Assemb1y ...... 1+/01

Minnesmynt
39

Pound 1976, Suezkanalen, 1977 FAO .. . . ..... . . . .. .. ...... . .... . Ol/0

40

1977, Correct . Rev . 1977 Economic Union ............. . ... 01/0

41

1978 Ain Sham, 1978 FAO .. . .... . . . .... . .... ... .. . ..... .. 01

42

1979 Abbasia Mint, 1979 Eg-Israel fred .... .. .. . ........ Ol

43

1979 Doctars Day, 1980 FAO .......... . ....... . .. . ...... . Ol

44

1980 KM 511 , 1980 Cairo Univ .............. . ....... . ... . 01

45

1980 Scientist Day, 1981 World Food Day ... . ............ 01

46

1981 Trade Union , 1981 Arabi Pasha . ......... . ....... ... 01/ 0

47

1981 Egypt. Industry , 1981 Suez cana1 . ....... ...... .... 01/ 0

48

1981 (1979), KM 530,532 . 2 st .......................... 01

49

Filipinerna , 20 , 50 cents 1868 ........... . ... . .......... . ... . .... .. . ... l/l+, l

50

CUlian Is1. lO c 1930, 20 cents 1922, peso 1925 ... . ...... 1,1+,1

51
s2
53

Finland, 2 markkaa 1874 , l markka 1874 , 1893, 10 pen . 1895 ....... ..... 1, 1, 1+, 1
, 5,lo pen . 1916, 25 pen . 1915, 16 (2l , l7 ....... ... .. ........... 01/o- 1~-/ol
Frankrike. Louis XVI , ecu 1777, Tbu1ouse . . ............ . .. ... ..... .. . .. 1

54

Louis

55

Charles

56

XVIII, 5 francs 1823 A.............................. l / 1+

x,

5 francs 1827 A, Napoleon , 50 cents 1867 BB ..... 1 , l+/ Ol

Fr . Indo 01ina . piac;ter1894 , 50 cents 1936, l / 2 cent 1938 .......... ... . l +/01 , 01 , 01
189

57

Grekl a nd, George I . Drachma l873A, 50 lepta l874A . . . ..... . .. .. .... . . .. l/l+, l

58

Toniska öarna . Obol 1819, 2 lepta 1819,lepton 1834 . . ........ 1 , 1,1+

59

Haiti . Gourde 1881 . .... ..... . ........ .. ........ .. . . .. .. ... ........... . l /l+

60

Honduras. 20 cents 1951, 50 cents 1932, lempira 1931 .................. 1+, 01 , 1, 01

61

East India Co, William I V. Rupee 1835, Victor ia , l/4 rupee 1840 ....... 1/ l+ , l

62

, Rupee 1840, 1901 ............ . . .. . ... .•.• . ..... . •....•.. l +, l+

63

, Rupee 1904,1917,1940 .. ... . .... . . .... ........ . .......... l+

64

Baroda, Saya j i Rao III. Rupee 1894 ............ . . . .•..•..... . . . ...... .. l +

65

Bikanir, Victoria. Rupee 1892, Mewar, Udaipur , Rupee 1928 .... . ........ 1/ l +,l+/01

66

Hyderabad, rupee 1946, Port . Ind. Rupia 1881 .. .. . .•.......... . .. ...... 1+/01 , 1+

67

Iran, Muzaffar a l Din Shah . 1000 dinars 1905, Irak , Faisal I. Riyal
1932 • ... . ....... ... ................ ... ...... . ...•..•....... . .... ..... . 1,1/1+

68

Island. SOO ,lOOO kronur 1974 •.......... . ...... .. ...... . ...... . ........ 01/0

69

Israel. 5 liret 1972 Russi an lamp, lO l i ret 1969 Shal om ........•...•.. Ol

70

Israel. lO Lir et 1971 Freedom, lO l i ret 1973 Indep . 2S-årsjub . ..... ... Ol

71

10 liret 1974 Hebrew Lang + Damaskus Lamp, 2S liret l97S,
Israel s Bonds ........ .................... .. ....... . .... . .. . ... O1/ 0

72

Italien , Awconk. Denaro U -hundratal et , Sardinien, lira 1828, Turin .. . l/l +

73
74

, TOscana, 10 lire 1807 uppgraverad, SOO lire 1961 ............. 1+
Kina Kuang Hsu, dollar (1908) . Japan , 20 sen 1899, 50 s en 1937 ... .. ... 1/ l +, l+/01 , 01

75

"

Kuang Hsu, dollar ( 1908) ... . ... . ............... . ... . ....... .. ... . l / l +

76

"

Chihli, dollar år 23 (1897) ................... . .•... ...... ... . ... l / l+

77

Il

78

"

Hupeh

79

"

Kiang Nan, dollar 1901. Y 145 a 4 ................................ l

80

"

Kwang Tung. dollar u.å (1909-ll). Y 206 , 50 cents u å
(1890- l 90S) . y 202 ....... .... ..... .. .. .. . ............... . ......• . l / 1+

81

"

Szechuen, dollar u å (1901-08) . Y 238 . Yunnan, SO cent s u å
(1908) . Kor ea , 100 room 1866 e l . tidigare ........... .. ... . ........ l.l/1+ , 1

82

u å (1909-11) ............ . . . . . .. . ... . ........... . . l/l+

Kuba , peso 1933 (s tar) ................................... . ... ........ . l +
1935 (Liberty) .. ............ ................ . ........... ... l +

83

190

29 (1903) ...... ······· ·· ·· · ·· .................. l/l+

so pi

84

Libanon,

1929 , Liberi a , dollar 1962 ............ . . ..... .......... 1,1+

85

Liber ia , dollar 1962. Liechtens t ein , 2 kr 191 2 ..... . ..... ......... .... 1/ 1+, 1+

86

Luxemburg , 5 francs 1929 , 20 Er 1946 John the Bl i nd , SO f r 1946 .... ... 1, 1+, 1+

20 c 1899, l/4 rupee 1936 ........................... ....... 1+

87

~~uritius ,

88

Mexico, 8 reales 1821, Guadalajara ............................ ........ l
chops ............................ ........ 1/ 1+

89

8 reales 1898, e/m

90

peso 1866 ..................•......... . .. . ..................... 1/l+

91

peso 1910, 5 cents 1914, Chihuahua ......................•..... l/l+ ,l+/01

&

92

M::rnbasa , rupee 1888 ....... . ............................ ....... . ....... l

93

Nederl . 2 1/2 gulden 1874. Holland, 2 stuiver 1731 ............ . ....... 1+

94

Nedrl . Ost Indien, 1/4 gulden 1826 ........................... ......... 1+

95

Nya Guinea, Edw. VIII penny 1936. Nya Zeeland , crown 1949, dollar
1970 COok Island ......... ...... ............................ .•......... 01,1+/01 , 01

96

Norge. 1/2 skilling 1867 (3) , 2 kr . 1914 jub ......... ...... ........... l+-01

97

Panama , 5 cents 1904, 25 cents 1904 .... ......................... . ..... l/l+

98

Polen, Groschen 1767 FS. Galicien under österike , 30 kreuzer 1775,
Auschwitz mynt ... ........•....... . ............................ .. ..... . l+

99

R1..11l'änien . 5 l ei 1881 ........................... ................ . . . . . .. l +

100 Ryssland. Droppkopek Boris Godunov, Mikael Fedorovich ................. 1,1
101

Elisabeth, polt.i na 1756. Guld. Metallfel .................... l/1+

102

Nicholas I , 5 rubler 1847, guld . . .. .. . . ..................... 01

103

Elisabeth, 2 kopek 1757 överprägl., 1758 . ... .................. .• ...... 1, 1
Katarina II , 2 kopek 1764 på p III 4 kopek 1762 . .... ....... 1

104

5 kopek 1792 •.... . .......................•.... 1+/01

105

Nicholas I, rubel 1834 ........................... .......... l/l+

106
107

"

rubel 1849 ....... . ......... ........ . .... . ...... l+

108 Ryssland . 5 kop. 1830 silver , 15 kop. 1916, 50 kop 1894 , 1/2 kop .
1898. l kop. 1832,43,69,96, 2 kop 1810,13,58,60 SM. 13 st .... . ..•..... l-1+
109 Sao Tame , 10,20,50 cent. 1929, escudo 1962. 4 st ............ ... ....... l , l , l , Ol
110 Saudi Arabien, Guinea 1950, guld. 5eiyun & Tarim (Yerren)6 Chomsilos
(1897) . Hejaz & Nejd, riyal (1927 .... .. .....•....... ......... .. ....... 01/0,1/1+, l
111

Serbien , dinar 1897, 1912 .Sierra Leone, 1/2,1,10,20 cents 1964 . ....... 1,1, proof

112 Siam, bul1et4neney 1/ 8, 1/4,1 baht (1809- 51) . 3 st .................... l , l,l
113 Syd Afrika, 5 shill. 1892 , 6 pence 1897, 50 cents 1961 , l sch . 1894 ... 1+, 1+, 0, 1+
114 Sverige , 25 öre 1899 ............. . ................... ..... ............ 01
115

1? , 1,1/1?
10 öre 1872, något buckl ig , 1907, 25 öre 1897 , 1902, 39 ,
50 öre 1912, 2 kr 1903 . 7 st ........................... . . . . ·· 1/1+, 1+, 1,1
191

116 Engl . Anna, sixpence 1708 E, Viet . doubl e florin 1887, G V, crown 1937. l? , l+ , l+/01
117

Trade dollar 1902, calcutta. Lundy , puffin 1929 . .... ............. 1+,01

118 Tibet . Rupee ca 1905-12 . Litet n-etallfel. ................ .. . . .........• 01
119

Il

TUrkiet, lO lira 1960 .... . .................... l+ , l+

120 'l'yskl. Baden, 2 mark 1907 G............. ... ............................ l+
121

Kronenthaler 1831 . Baden Durlach, kreuzer 1868. KM 242 •. . ....... 1+,01

122

Bayern, kreutzer 1864, 1/2 gulden 1844, l gulden 1841 .• . .. . . . .. . 01,1+,1/1?

123

Il

5 mark 1876 ...... .... . . ...... .......... ..... ... ......... l+

124

Braunschweig-wolfb., 6 mariengroschen 1699, lite buckl. 1761 .... 1/1+ , 1

125

Hesse Darmstadt, 6 kreuzer 1833. Hesse Kasse! , l/24 thaler
1784 , 4 heller 1830 .... .... .. ••.......................... ....... l+

126

Preussen . Silbergroschen 1850A, l870A, 2 l/2 silbergroschen
1+,01/0,
1868A............. .... .... . . .. ........... ..... .................. 1+/1

127

Saxen , 2 neu groschen 1856, 5 mark 1875. Erfurt , groschen 1802 .. 01,1/1+,1/1+

128

50 reichspfennig l927A, mark 1924 J. Tyska Ost Afrika l/2 rupie
1901 .............. ·············· · · ....................... ...... . 1+,1+,1

129 Ungern, forint 1881, korona 1894, 5 forint 1947 ...............•........ 1/1+, 1, 1/1+
130

östafrikanska protektoratet, pice 1898 . Korroderad •.........••. .•.. .... l/11

Västafrikanska stater, 500 francs 1972 . . .•.•.•..................... .... 1+

131 Österrike . 3 Groschen 1628, 1693 , 20 kreuzer 1777 8, 5 korona 1908 •.•... 1,1+, 1,1/l+
Ovanliga betalningsmedel från tiden före Golumbus .
132 Mexico, Aztec, s. k . Axe Hoe Money. Koppar 143xl69 mm .............•.....
133

,
Axe eller Hoe troney av annan typ. Papperstunn
hamrad koppar, 144 mm. Peru , Inca . Axe m:>ney. Jordfynd från Cuzco.
Identisk !red annat exemplar i Lima Bankmuseum. 70 mm ......... ......... .
Aktier

134 a ) Stockholms Transport- och Bogserings AB. Aktiebref 1000 kr på
10 aktier. Nris 78091-78100. Sthlm 1918. b) Bergsunds Mekaniska Verkstads AB
Aktiebref 1000 kr på 10 aktier . Nris 13121-13130. Sthlm 1917. Båda
!red kuponger ....... .................... . ...... . ....... . . ..... ..• ••... .. 01
135 a) Stockholms Transport- och Bogserings AB. Aktiebref 500 kr på
fem aktier . Nris 9611-9615. stockhalm 1918. b) Bergsunds Mekaniska
Verkstads AB. Aktiebref 100 kr . No 22307 . stockhalm 1917. Båda !red
kuponger . ........... . .......... .....................•..... . .. . . ... ..... 01
136 stockhalms Transport- och Bogserings AB. Aktiebref 100 kr nr 3894 .
Sthlm 1918. b) AB Axel Chrisiernsson. Akt i ebref nr 2500 på 25 aktier.
Nris 33576-33600. Sthlm 1917 . Båda med kuponger ............... .. ....... Ol

192

137

a) AB Ytterstfors-Munksund. Aktiebref 1000 kr på 10 aktier Nris 3791137920. Sthlrn 1916 . b) AB Axel Christiemsson . Aktiebref 1000 kr på
10 aktier nr 89001-89010. stockhalm 1917 . Båda med kuponger ........... Ol

138

a) Darrpskibs PS John K. Haarlands Rederi. Aktiebrev 100 kr nr 8402 .
Haugesund 1917 . b) AB Axel Christiernsson . Aktiebref 500 kr på 5
aktier nr 74226-74230. sthlm 1917. Båda med kuponger .................. Ol

139

a ) AB Axel Christiem sson . Aktiebref 100 kr nr 72547 . Sthlm 1917 .
b) Norsk Maskinindustri PS. Aktiebrev 1000 kr no 14587 . Kristiania
1919 . Båda med kuponger ........ ... ............ . ................ ... . . . . Ol

140

a) Rederi PS Frey . Aktiebrev 1000 kr no 1320. Kristiania 1917 . b) Da!'rpskibs PS Cordial II. Aktiebrev 1000 kr no 3992 . Kristiania 1918 .
Båda med kuponger ............•.............• .......................... 01

141

Belöningsrnedaljer : Sjövämskåren, Sveriges !Dttakår i förgyllt silver
+ en anonym i förgyllt silver? . Miniatyrer : Vasaorden, Sjövärnskåren,
sver i ges Lottakår, Svärdsorden ............................ ............ 01

142

Div. nålar och prismedaljer mm. 33 s t. K. Kr Wet Akad ., t-t:ld och
Kunskaper , silver 2 st i etui .... ....... ............... ....... . .• ..... 01

143

Plaketter 5 st i etuier, förgyllt brons, O II : s 25 års regering 18721897 , brons i etui. Kungl. Marinförvaltningen 30 juni 1968 , brons 3 st.
Franska medaljer : Splendor Rei Navalis, i träetui , Ecole Navale ,
brons i etui . Tills. 11 st ............................ ...••........... 01-0

144

Thourioi 425-400, stater . Athenahvd) (tjur och tonfisk .

145

s

435 ff ... ... l

Byzantion/Trakien , AR-tetrobol 416- 357 f . kr , vänstervänd ko över
delfin ) (incus "kvarnvin9ssegel ". S 1582 .... ..... .......... ..... . ... . . l

Byzantion/Trakien . AR-hemidrachm 416-357 f . kr. framdel av ko över
delfin) treudd . s 1583 ........ ......... . . .. ........ ... . . .. ............ l
147
148

Trakien Maioneia . AR-te tradracrun efter 148 f . kr. Dianysas hvd h.)
) Dianysas stående naken. s 1635 .•. .•......................... ......... l?
Attica/AtJ"len. Tetradrachm efter 300 Z. Kr . Athena hvd) (uggl<'. s<:rn
2537 ....• .. . . ... . ........... • ............................ ........... l

s

149

Arkaiska förbundet/Peloponessos . Ar-triobol 280-234 f . Kr. Zeus hvd)
)naken Pan på klippa. s 2689 ....... . . . ......................•.•.. ..... l/l+

150

Miletos . 1/12 stater ca 500 f . kr. Lejonhvd) (stjärnmönster . s 3532 .
Snedpräglad så endast manen syns . .................. ............ ....... (l+)

151 Miletos . l /1 2 stater ca 500 f. Kr . Lejonhvd) (stjärnmönster .

s

3533 ... 1) (l+

152

Mysien/Parion . Ar-hemidrachm 350-300 f. Kr . stående tjur ) (Gorgonhvd .
S 3919 . Korrod ............................ ..........•................ . l /l+

153

l-1agnesia . Ardiobol ca 350 f . Kr . Väp:1ad ryttare) (tjur.

s

4480 ... ..... l/l+

154 1-tiletos. Ar- tetrobol ca 350 f. Kr . A;x:>llo) ( lejon och stjärna .

s

4513

l+

155 l-tiletos. Ar- tetrobol ca 300 f. Kr . Lik ovanstående rrcd avvikande
porträtt och magistratsnamn ( .. MAXOY?) Jfr s 4513 ........ . ... . ...•.... 1/1+
156

Rhodos . Hemidrachm. ca 300 f . Kr . Solgud) (ros .

157

San ovan men

s

s

5043 . Korrod ........ l

5053 var ....... .. ............................ .......... l?
193

158 Kragos . Drachm efter 168 f . Kr . Apollo) (lyra.

s 5268 .........•....... 1/1+

159 Kelendris . Obol 350-333 f . Kr . Häst) (knäböjande get .

s 5539 . Korrod .. l+

Drachm Alexander den Stcre 336- 323 f . Kr . Herakles) (Zeus
sittande på tron . S 6730 .....•........• . ............................ .. l

160

~akedonia .

161

Karien. Herniobol ca 300 f. Kr . 3 ex •................ . ......... . . .. .. . . l?

162

Karien. Herniobol ca 300 f . Kr . 2 ex .. .. .................... ........... l ?

163 Sverige . Silvermynt och billon 1590-t- 1871. 25 st, många defekta
Utl . Silver- och billonmynt 1600-t- 1838. 18 st ....................... l?-2
164

5 öre 1874,78,84, 1907 . 2 öre 1874 (2) , 77 lång text , 1901 (2) , 02 . 11 st

l-l+

165 Ryssl. 50 kop 1897 , 1924 (2), 25 ,26. 5 st ............................ . l,l,l/1+ ,1/1+
166

"

50 kop 1912,24 (2),25 ,25. 5 st .......... . ..•..•...•... ... ...... 1+,1,1,1+,1

167

Rubel 1819,49, 96 , 98 . 4 st ......• . ................ .... .......... l/1? , 1+,1,1/1.

168

Rubel 1823 Repor , 50,96,97. 4 st ............................ ... 1?,1+, 1 , 1?

169 USA. Dollar 1889, 1921,22, 23 . 4 st ............. ........... ..•.. . . . .... 1-1+
170 USA. Dollar 1891,21,22,23. 4 st ........ .••••.•..... ................... 1, 1+, 1+, 1+
171 Sverige. Sedel, 9 daler

KM

1759 . ss 53 ............................ .... 1?

ss

l . Ett hörn

hål .. . .. .. . l?

172

10 kopparsk. 1803 .

173

16 sk .

174

l krona 1875. SS 2 ......... ..... ............. ......... l+

175

10 kr 1922,24,25,28.

riksg~ilu

a~ivet ,

1834 ..... . ......... .... . .. ............ 1/1+

ss 158 , 160, 161,164 ........... .... 1/1+

176 Medaljer . KARL XI, Hild 71 (kv 1?/2), G II A, 1894, G II A 1923,
O I och Josefina , Hild 10, Karl XV, Hild 25 ....... .......... . . ........ 01-0
177 Medaljer, ryska, 2 st av I SOkolov, ca 100 mm
178 Primitiva betalningsmedel .

~anilla

~ ....................... 0,0

110 mm ............................ . Ol

179

san

ovan ...... ... .............. ... . .. .......... ......... ... ....... .. .. 01

180

san

ovan rren 135 mm .......... ............ •........ . .................•. 01

181 Myntsvärd , defekt . Består av ca 80 cashmynt ........................... l-1+
182 Poletter, svenska och utl . 140 st , mest 1900-talet .................... blandad
183

kungliga och numismatik , brons . 23 st ............ .......... .

184

Personer. 20 st brons+ 2 st gulmetall ..................... .

185

Industrier , försäkringsbolag mm. 51 st . brons .............. .

186

Idrott, priser mm. 119 st brons och gulmetall . . . ............ l+- 01/0

187

194

~~ljer,

5 öre 1909 stort o . litet kors , 2 öre 1941,42,48,49, 50 br +j ..
l öre 1942 br o j . lO st ............................ ............ ... . .. 01

188 100 kr 1983, He1giansho1rren, si ...... . . .. ....... . ... . ......... . ....... 01/0
189 Sch1esw. -Ho1stein . 5 schi1ling 1800, Oldenburg 1/12 thaler 1761 ....• .. 1,1
1/1+ , 1/1+.
190 Danm. C 7, 2 s kill . 1783, l ski11 1779, 1782 . C VIII , l 1/4 skil l
1841 , 1842 . 5 st ............ . .. .. .................... . ........... . ... . . 1,1+, 1+
191

Danm. 5, 1 kr , 25 , 10, 5 öre 1969 , 10 kr 1972 j ub. 6 st ...... . .... ........ Ol/0

192 Engl . 6 pence 1912 , 3 pence 1919, 25. Britt . I ndien , 2 annas 1841 , 84 ,
l/12 anna 1929. 6 s t .... . . . .. . ............ .. .... . . . . .. . .. .. . ... ....... l- , l+
193 39 st sv o ut 1 mynt, bl a 10 öre 1941 utan mm, Holl. 2 1/2 cent 1880,
samt en rredalj .... ... . .. . ...... . ..................... . ............... . blandad
194 Medaljer : G II A 1624- 1924, Uppsala universitetets jub, 50 mm, br .
Ludvig Hol berg 200-årsminnet 1884, 50 mm, tenn. Axel Gabriel BielkeAxel Ede1stam. oscar Kjellberg , brons . 4 st ........................... Ol
195 Litteratur . D. Holmberg 1894 . Hynt af guld silfer och koppar präglade
i Sverige och dess utlänska besi ttningar 1478-1892 . T. G. Appel berg
Dr Otto Smiths Mlinzensarnmlung .. . . ... .. ....• ....•.•......... .... . . . ... .
196 1/2 ski11 1803 (2), 07 , l skil1 bo 1836, 2 öre 1874, 86 , 99 ,1901,02
l öre 1875,88,99, 1901,07. 14 st ... . ...• . ............. ... ....... ....... 1/1+-1?
197

10 kr 1972, jub. 5 st .. . ..•........ . . . •.. . ............. . . .. ....... . ... ocirk.

198 5 kr 1935, 2 kr 1897, 1938. 5 st . Alla jub .•.. ..... . . ........ .. ....... 1+-01
199

2 kr 1876 , 78 , 97 ,98, 1904 . 5 st . ..... . . .. . .. . ... .. . . . . ....... .. . . . ...... l /1?- l?

200

2 kr 1929 ,36 , 38, 39 ,40 . 5 st ....... ........ . . ... .. ... . ...... .... ..• . •.. l , l+,1+ , 1+, 1

201 l kr 1887,1903, 04 , 06,07. 5 st .. .... . . .... .... .. . .. .. ..... ...... .. .... . 1? , 1/1? , 1 , 1
202

50 öre 1875,78,83, 1906, 07 , 25 öre 1896,97,99, 1904, 05 , 10 öre 1920,
23 , 24 , 46 ,47, 25 s t ........ .. ..... . ....• • . ...... ... . ..... . . ..•.. ....... 1?-1

203 Arsmynt 1907. 8 st .. . ..... . ............. .. ..... . ... . . . ... . ............ 1?-l+
204 Arsset 1976, 1977 , i myntverkets plastförpackninger, svagt ärgiga ...... O
205 Arsset 1971 i orig . förpackning , Norge . ... ........ ... ......... .. .....•. O
1972 "

.. . . ....... . .. . ....... ..... .. .... o

207

1973 "

208

1974 "

.. . . .... ... . . ...... ....... .. ..... o
. . .. . .. ...... . ......... . ..... .. .. o

209

1975 "

. .... .... . ....... . ......... .. . . .. o

210

1976,1977

211

1981,1982

.... . . .. ...... . . . ................ o
. .. . ........ .. .. ... . .... . ........ o

212

1974, 1975 ,1976 , i myntverkets plastkasse tter , Finland ... . ...... O

213
214

... ....... 0
1977, 1978 , 1981 , 1982
Finl. 25 markkaa 1978 , 10 markkaa 1967, 10 markkaa Paasikivi . 3 st .... O
195

215 Finl. l penni 1888, 1914,15,16, 4 st .•. . •.. ............ ......... ....... Ol/0
216 Danrn. Arsset 1969,1970, i orig.förpac:<ning ..•............•............ O
1971,1972,1973,1974.

. .................... ....... o

218

1976

...... ....... ............... o

219

1977

220

1978

............................ o
............................ o

217

"

221 Grekland, myntset jub 1894.1954. lO st mynt i trasig förpackn •..... ... l-1+

222 USA. 1/2 dollar 1945, 64 , 68 , 1/4 dollar 1966, 1976 ..................... 1+,1+/0l,l+,l,Ol
223

25 st cashmynt ........ ........... .... .... ................... .....•. ... l-l+

224

Knivmynt, troligen gjort för turister ... .. ....... . . . .... . ......... . . .. Ol

225

Islamisk imitation. Ats . från ett abbasidiskt, arabiskt mynt från
al-Muha.mradiyya (nuv. Teheran) år 150 e h (767/8 e kr . ) Fråns . från
ett mynt från 180- eller 190-talet. Trol . präglad av Khazarerna ca
210- 225 (825-40). Litet borrat hål, några silverprovsnitt. Si 2,36g ... l

226 Dirhem präglad för kalifen al-~rutadid (892-902) och samanidiske emiren
I smail ibn Ahmad (892-907) . Dirhem präglad för kalifen al Muqtadir
(908-32) och samanidiske emiren Nasr ibn Ahmad (914-43) i Samarkand
318 e h (930/l ) . Präglade med slitna stampar. Kantskada • .•.•.. ........ l/1+
227 sedlar iett litet album: l riksdaler 1872, l kr 1874,75,1920, 5 kr
1948 jub (2),63 ,69,47,69-81 (15), 10 kr 1955 ,68 jub. Tills. 26 st ..... l?-01/0

228 G II A, 1/2 öre klipping, oläsligt årtal. Ha.mrarpräglad ............... l?
229 1/4 öre 1634,44,45, l öre 1719, löre SM 1749, 2 öre SM 1762-66. 10 st . l?-1
230

4 öre 1668,1670 (delvis svagt utprägl . ), 5 öre 1690 (metallfel) ....... l/1+,1/1?,1

231

l/16 rdr sp. 1848, 1/3 skill 1837, 2 öre 1871, l öre 1861,62,71. 6 st.l?-1

232

2 kronor 1904 .............................. ....... .................... l

233

2 kronor 1906 .......•.... ...... . .... . .. .................. ....... ...... 1+/01

234

2 kronor 1907 . ................. .......... .. . . .... ..................... 1+/01

235 2 kronor 1937,38,39,40. 4 st . .. ... .................................... 1+,1+/01,1+,
l+/01
236

l krona 1906,29,33,39,40. 5 st .. ... ................ .. ......... .... .... 1,1,1/1+, 1+,1

237

50 öre 1916 ... .............. ......... . ................................ l+

238

10 öre 1875 ...... .... .... ... ........ ........ . ......................... l / l?

239

10 öre 1882 ............................... ... ... .... .... ...... ...... .. l

240

10 öre 1883 ........................................................... l / l+

241

50 öre 1875, 1906,07, 10 öre 1898,99. 5 st ............................ l-1?

196
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279
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242

5 öre 1879 ............................................................ l

243

5 öre 1917, små rostfläckar ........................................... l+

244

5 öre 1874,75,82,84,86,88,90,92,96,97,98. 2 öre 1875,80,83,,1923.
l öre 1874,79,85,1906. 19 st. ......................................... 1-1?

245

l öre O II. Atsidans monogram är incus på fråns. 25 öre 1874,
s nedpräglad .......... ..... .................. ..... ...... ....... ........ 01

2'16 Ryssl. Rubel 1897 ........................ .... ......••................. l
247

"

2 kopek 1800. Meta11fel ........................................ l+

248 Estl. l kroon 1934, l cent. 1929. jugosl. 10 para 1965. Lettl. 5 sant
1922, l sant. 1924. Rumänien, 5 lei 1945 + 11 st cashmynt ........... .. l-1+
249

Louis XI. Blanc aux couronnes . Ludovicus Fransarum Rex) (sit nomen DRJ
benedicturo. Otydl on:>kr. Trol prii5l r> i i .1t ?ot~rcai!'l. <ilv<:!r :'oto l

250 Henrik IV, Double tournois 1608. Louis XIII, double tournois 1639.
Del vis svagt utpräglade. 2 st ......•..•..............•.•......... ... .. l/l?, l
251

l centime 1848A, 1854K, 1875A, 1916. 4 st ............•...........•...• Ol/0,1+,1/l+,Ol

252

2 centimes 1853K, 1862K,1913. 3 st .................•.................. 1/1+,1/1+,01

253

5 cent 1856 MA,
10 cent. 1854A,
2,1 fr, 50 cent
Allied occup. 2

1890A, 1904, 1916 m. stjärna= prägl. i ~adrid,
1864 BB,1880A, 1913, 1916 m. Stj.Chambre de commerce:
. 1924, Etat Francais: lO cent 1943, 20 cent. 1942,
fr 1944. 16 st •....................................... 01-1

254 Chambre de cammerce: EVREUX, l fr. 1922. Toulouse, 25 c. 1922.27,
10 c. 1922-27, 1922-30 (2), 1922-33, 5 c. 1922-27, 1922-33.
Ville et Post de Cette, 10 c. 1917, Alberti Bergerac, 25 c. JA, u.å.
Cammerce des !andes, lO c. 1922. Royan sur !'Ocean, 10 c. 1927.
Perigeux 5 c. 1923-28. Groupe Cammerciaux du Gard 25 c. 1917-18.
Camite Regional Toulouse 5 c. 1922-30. 15 st .......................... Ol-1
255

50 francs 1974, 10 francs 1972 .....••................................. 01,01

256

5 fr. 1970, l fr. 1960, 1/2 fr. 1974, 5,1 c, 1962, 10 fr 1974, 10 fr 1984
Rude, 1987 capet, 1988 Garros, 5 fr 1989 Eiffe1tornet, l fr. 1988
de Gaulle. 11 st •.......•..•...................•...................... 01-01/0

257

2 fr 1871, 1916, 5 fr 1960,62,63. 5 st silver ......................... l,l/1+,1+,1+,1~

258 100 fr 1954, 50 fr 1952, lO fr 1988 Garros (2), l fr 1917, 1958,
1988 (2), 50 c. 1910,12,16,18, 5 fr. 1947, 50. 5 silv. 3 alum.,
2 a1.br, l ni. 14 st ..........................•....................... 01/0-1+
259

25 c. 1903,1904 ......•.•.......•............... .... ................... 01

260 Arsset: 10, 5, l fr, 1/2 fr, 20,10,5,1 cent. 8 st. Originalförpackning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleur de coinE

198

261

Arsset: 50, 10, 5,1,1/2 fr. 20,10,5,1 cent. 1974. 9 st. oirg.förp ....... Fleur de coins

262

French Oo1onies, 10 cents 1827, 5 cents 1828, 1839. 3 st .............. 1/1+,1,1/1+

~\)~

(1 - 15)

199

263

Polletter och spelpenningar : 22 st franska, 1 engelsk . Italiensk
telefonpollet t, liten medalj med ögla . Tills . 25 st ......... .. ...•..... 1-01
3 s t franska sedlar: 1 fr chambre de Com. de Bayonne , 2 fr 1944 ,
Assignat de dix sous .... .... ....... . ... ..... ...... ....... ..... . ....••.. 1? , 1?, 1+

264 Cameroun: 2,1 fr 1948 , 25 fr 1958, 10 fr 1961, 5 fr 1961.
Fr . Indo-China : 1 cent 1903. t-1onaco : 10 fr 1989 (2) , 5 fr 1966,
1 fr 1966 (2) . Italie n: 1000 lire 1974 . Förbundsrep. Tyskland:
2 mark 1988 . Arsset Albanien 1969 . Arsset Portugal 1967-1968 ........... ocirk .
Polletter ur Sven Svenssons samling
?oto av ~lle utom 266 0 , 28) . Fo tona ng t förminskaje ,
Brukspollett:er
265 Andrums Alunverk 1 DK/CD (1 DK= dagskörsel . CP= Carl Piper) ,
ensidig koppar . St j 20 : 1 , Ehnban 7 ... .... . . .............. ..... ....... .. 1
266 Avesta Järnverk , sandkörning 96 ,48,24 , 12 , 1 koppar . Stj 30 :4 2-46 ,
Ehnban 49,51 - 54. 5 st .. .. . ... ...........•.. ........•.. . ....... ........ . 1/ 1+
267

Dannem:lra gruvor ,

268

Harrn-arby Järnverk (Ovansjö socken) , kolpollette r 18 , 17 tunnor kol.
Hässing. Fräns . Sporrangs äldre stärrpel. ~XII 39 :6,7. 2 st ...... ....• 1+

~Vervingsgruvan

269 San ovan rren 14 , 15 resp. 16.

~1

h'erv 11. Järnbleck . Stj 47 : 60 .. ....... 1+/01

XII 39: 8-10. Ehnban 245,- .............. 1+

270

Harnäs Masugn 1 L ( 1= läst kol l , kors unde r L, upphöjt Hl3 upp- och
nedtill. Järnbleck , rund . ~IV 17:2 , Ehnbom 248 ......... ..... ... ... ... 1+

271

Harnäs Masugn T. T. T (=3 tunnor koll kors före och efter T samt under
varje T. HB upptill. Rektangulär, järnbleck . 1':>1 IV 17:5, Ehnban 249 . .. . 1+/01

272

San ovan rren 1 T ( = 1 tunna kol) , avhuggna hörn och kors unde r T. HB

före och efter 1 T. NM IV 17:6, Ehnbom 250 ........... .. . . .............. 1/1+

273

Klosters Bruk . Järnbleck med pilstärrpel C 3/18 T= kol /Kl-1. övre högra
hörnet avklippt (C=kloster, 3=3 :dje kolhuset) . Stj 82 : 6, Ehnbom 363 .... 1+/0 1

274

Korså Järnverks kolpollett 12 tunnor . Fråns. Sporrangs äldre stämpel .
NM XII 157:7, Ehnban 374 .... ... . ........ ... ... ..... ... ... ............ . . 01

275

Kungsfors Järnverk, kolpolletter e nsidiga och med avhuggna hörn ,
instämplat 18,16 (=tunnor) , koppar. ~1 IV 22 :1, 2. E:-mbom 393 ,-. 2 st ... 1,1/ 1+

276

seglingsbergs Hytta, kolpolle tte r 4 T/SH , 3 T/SH , 2 T/SH , 1 T/SH .
t-lässing, ovala . NM I V 36 :4-7, Elmbom 616-619. 4 st ... ...... ............ 1+

277

Skebo Bruk , kolpolletter 2 läster G. K. med a vhuggna hörn. Mässing.
Stj 129 : 18 Ehnban - •.•••• .... ..••••• ••••.• • ••••••••.••••• .....••••••••. 1/ 1+

278

Som ovan men

279

Som ovan men 2 l ester NK. Bly . Stj 129:26. Ehnbom - ....... .. .......... . 1+

280

skinnskatteber gs el l er Skinnsbergs Bruk, kolpolletter 6*1 2 •r. Vågig
kant, mässing . Fråns . Sporrangs äldre stämpel . NM XII 68 : 5 . Ehnbom - ... 1+/0 1

läst G. K.. Stj 129:19, Ehnbom 603 .. . .............. .. .... 1/1+

28 1 Sam ovan men 6 * 3 T. Attkantig mässing . NM XII 68 : 25 . ru1nbom - ..... ... 01
282

200

skoge ns kol akti ebolag (ovansjö socke n). 11 , 10 tunnor kol, e ns idig
mässing. Nt-1 XII 69 :1 3,14. Ehnbam - . 2 st ..... . . . ........ . ....... .. ..... 1+

295

297

302

•• '

.

'

.

~

"T

308

..

309

310
312

316

20 1

283

Som ovan men 9,8 tunnor kol . Ensidig mässing. NM XII 69:15,16. Ehnbom

623 b . 2 st .. ..... ............ . .......... . . . ....... .. ....... . ......... l +
284

Som ovan men 7,1 tunnor kol. NM XII 69 : 17,26 . Ehnbom -. 2 st ......•... l+

285

skärblacka Järnverk, kolpoletter . JÖ/12/motvänt JÖ. övre hörnen
avklippta. JÖ/J 6 J . fyrkantig. Båda järnbleck. NM XII 70:la,l8 ....... 1+/0l,l+

286

Stora Kopparberg, anno 1682/FH (Fredrik Hansson) , kolpoletter, koppar.
Stj 12a, Ehnbom 988 .. . . ... ... . . . .. .. . .... . . ... . ... ...•.............. . . l

287

Strömbacka Järnverk, kolpolle tter 2 A/5 , 2 A/ 2 1/2 tunnor . Zink .
NM IV 54:21, Ehnbcm -. 2 st ..•.. .. ....... . . . . . ........................ 01

288

Sam ovan men 2 A/2 , 2 A/1 . ~i IV 54 :23, 25 . ehnbom -. 2 st ............. Ol

289

Sam ovan men 2 A/1 1/2. NM IV 54 :24, Ehnbom - .............. . ......... 01

290 watthellre Järnverk, l läst. Därunder en holme cmfluten av strätmar.
Qnskrift lvattholrre Bruks kolmärke. Läder. Stj 190 : 1, Ehnbom 1132. RR .. l/1+
291

En läst/B:K. Upphöjd kant, åttkantig. Näver . NM IV 68:1, Ehnbom

1135. RR ..•.... .. ........ . . . .....•...... .. ............ .. . .... ......... l+
292

Spedingsholms Lantgods. Ats Henning Wrangel/ l/ 1826. Fräns en stor
bikupa och 17 bin, anskrift HIMLEN VÄLSIGNE Irx::x:;HEI'EN. Koppar.
Stj 134:11, Ehnbom 630a. R. . ............• .. ••...••. ...... ....... . ..... l/l+
Ängslupspollette r

293 Brage 40 öre . fräns. slät. Mässing. NM IV 42:52. Ehnbom - ........ .. . .. 01
294

Stockholms
järnbleck,
koppar, 13
(3), 6,5,3

Ängslups AB 50 öre. Zink. 45,40 öre mässing, 30 öre,
25 öre, 20 öre (2) mässing. 20 öre åttkantig koppar, 15 öre,
öre zink, 12 öre (2), mässing 10 öre (3), koppar, 8 öre
öre mässing. Alla slät fräns. Alla olika . 22 st ... . . . ...... l/1+-01

295 Ängbåtarna Frey och Freya . Mässing, fräns. slät. Stj 233:69 ••.. . ....•. 1+
296 Bolaget Phoenix.

örn och Falken. Fräns . slät, mässing. Stj 228 : 32 ..... 1/1+

297 Som ovan men i fältet upphöjd rund stämpel J.G. s. Brakteatprägling.
St j 228: 33? Ehnbom - • • •• • •••. • ••••••• . •.•••••• •• •••••••••• •• . • •••••••• l+
298 Museum/1862/Staden·· Fräns. slät, mässing. Stj 237 :93,95. 2 st . . ....•. l+, l
299

Unionen 10 öre (fläckig), 8,5 öre, mässing. 8 öres-polle tter prtiglan
på Ladugårdslandets 1862 staden-polle tt. 10,5 öre f rä ns. slät .
Stj 237 : 96,97,98. Ehnbcm 911,912,913 ... . •......... . . . .......... . .... .. l+/01

300 Tegelviken-Hermansdal, instämplad 2. Ensidig fyrkant med avhuggna hörn.
Zink. b) T. F.B. brakteatpräglad. Denna polle t t gällde ~elgelvikenFinnboda Beckbruk. Stj 239:113, 240:115 . Ehnbom -, 910. 2 st . ..... .... Ol,l+
301

Ängslupsbolaget Nackanäs. Oval med Sporrangs äldre stämpel, koppar .
bl Ängslupsbolaget Nackanäs, rektangulär med avhuggna hörn, ensidig,
mässing . NM IV 44 :80,73, Ehnbcm -. 2 st . .......... ..... . . ..... . .. .. ... Ol,l+

302

Sam ovan men Ängslupsbolaget Nackanäs, rund med sporrangs äldre
stämpel, koppar . b) rektangel med hål i mitten och avhuggna hörn,

mässing. NM IV 44:79,77. Ehnbom - . 2 st . ...... . ............ .. ......... Ql,l+/01

202

203

303

Nacka (kullbåtar l, gällde för färd mellan Barnängen och Nacka.
Ensidig , koppar . Stj 238:103 . Ehnbcm 778 . R..... .. .... ..... ........ ... l+

304

ovan rren zink (ärgad) . bl på de kullbåtar san på 1850-talet
trafikerade staden och vissa ställen vid Mälaren begagnades följande
pollett P. E. & c .s . ( P. Elde och carl Scheutz). Enligt uppgift 16/5 -90
skulle denna CX'J.lett. senare blivit använd vid Djurgårdsgrinden uti
Alln'ännaGränd . Brakteatpräglad mässing. Stj 238:4,1 Ehnl:x:rn - . 2 st R.. l?,l+

305

Angfartyget/12/Ulricedahl. Mässing, ensidig . Stj- NM XII 75:39 ....... 1/1+

306

Angslups-Bolaget Pelikan , ensidig, nysilver. Bolaget kom aldrig i
verksamhet under detta namn. Stj 240:116, Ehnbam - . ......•.••... ... ..• 1+

Scm

307 Gävle Angslupar, Ran, 35,30,25,15, ensidiga, mässing. NM XII 18:6-9 ... 1+
308 Gångbro över l'brrsträn, i mitten en rund urstansning, oval mässing,
ensidig. Stj 248 : 167. Ehnl:x:rn 795 . .. . . .... .......... .... .. . . ........ ... 1+/ 01
309

Näsby Heden, 3 öre ensidig, mässing, rund. Stj 220 • ....... .... .. .. . .. . 1+/01

310 amibussar. Ladugårdslandet, ensidig koppar. Trafikerade GrefgatanSlussplan. Stj 222:10 .... . . . . ...•.•...... . ..... . . . . ............ .. . .•• . 01
3ll Maria anni.buss, ensidig mässing. bl som föregående rren ett L inslaget,
c) som föregående ITE.l"' underst inom oval stämpel OAR. Stj 12,13,14 . •... 1+,1/1+,1/l
312 Renhållningsverket. I fältet ett H, fråns. M. Pettersson StockhoLm.
Mässing. Ej beskriven . . . ....... . . . ... . . . .... . . .. . . . . .... . .... ...... ... l+/01
313 Sundsvall Rullans Restaurant 1,50,25,10. Fråns. Sporrangs äldre stämpel.
Mässing. ~1 XII 135:11-14. Ehnbom 1045-48. 4 st . .. .. ... . . ....... ..... . 1+/vl
314 Marfors Handelsförening. överst en krona, därunder 10,5,3,2,1 , 50 .
Förtent järnbleck. 10,5,3,2,~ avser kronor, 50 ören. NM IV 25:1-6 ..... 1+
315 Filipstad . Spritaktiebolaget 2 liter. Vågig kant, zink. l liter,
rund koppar . 1/2 l iter. urrundad kvadrat, zink. Alla sporrangs nyare
stämpel . Ej beskrivna ..... .. .. ........ . ......... . .. . .... ..... ....... .. 01
316 Danderyd , hundskattemärke 1894, mässing . ........ .. . . . . ..... .... .. . .. .. l/1+
317

Nyköpings messingsbruk. N mellan två stjärnor under adlig krona l
)JIDnogram av ME, därunder w. NM XIV, sid 47 . öglan borttagen.
kant för lust .. .. .....•.•.... .. .. .... ..... . . . .... ... .. ........... . .. . ... l?
Personmedaljer ur Sven Svenssons samling.

318 Johan Adler Salvius 1590-1652. riksråd , rikskansliråd, bröstbild h.
text) (S :s vapensköld , därunder felaktigt datum för dödsdagen
(23 aug i s t f 24 aug) . Grav. av G. W. Vestner för hans minnespenningar
över ful lmäktiga vid Westfaliska fredens avslutande . Tenn . R.
Hy I: 3l. SS 10996 . ... . . . .. .... .. .. ..... ........ .. .. . ........ . ......... l+/01
319 P. von Afzelius 1760-1843 , professor i medicin, kungl arkiater.
Hvd h. text) (en bevingad geniue , läkekonsten, stående på en krokodil,
i avskärningen text. Grav. L. Persson Lundgren . slagen av Finlands
nations studerande i Uppsala 1821. Brons.Hy II:ll2,1. ss 10998 . ... ... . 01
320 Gabriel Ahlman 1737-1799, kronofogde i Satakunda härad, Finland.
Bröstbild h, text) (landskap, te~ . Grav. C. Enhörning . Slaqen 180l av
Finska hushållningssällskapet. Silver 16,7 g . Hy ! :330 . SS 11008 - ~otoOl/0
204

321

Jonas Alsträmer 1685-1761, kommersråd . TILL HEMBYGDENs FÖRDEHL,
spindelnät med spindel? liknande ett människoansi kte) (text på elva
rader. Grav. Dan . Fehrman . slagen av K.G. Tessin. Silver 12, 9 g .
Hy 1:197. SS 11014. R. Poto .... .. ... .... .. ........... ........... ...... 01/0

322 Jonas Alsträmer . Bröstbild h ., text ) (Merkurius stående bredvid en
gumse, text . slagen 1824 av sv. akad . Silver 10,4 g. Hy 1 :198 ,4
ss 11017 .................... . ... . ........... .. . . .......... . ... ........ 01
323 Patrik Alsträmer 1733-1804 , kommersråd , egentliga s tiftaren av
Musikaliska akademien . Bröstbild h , text) (pelikan matande s ina
ungar med sitt blod , text. Grav. C. G. Fehrman . Slagen av S:t
Johanneslogen "Salaron a trois serrures" i Göteborg . Silver 15, 8 g
Hy II :8,2. SS 11019 . Foto ... . . . ......................... .. ... ... .. . .. . l +/01
324 A. Andersson 1860-?, grosshandlare , firma ÖStl & Andersson. 18
ARBEl'El' ADLAR 1-1ANNEN, rronogram) (TILL l-liNNE AF 50-ÅRSDAGEN l~ 10
eklövskvist . Grav . s Kulle . förgylld mässing?. ögla. ss 11025 ... ...... 01/0
325 S.A. Andree 1854-1897 överingeniör i patentverket . Ung kvinna står
på en höjd och ser på en luftballong . Nedanför Andrees hvd h, text.
Til l minne av Nordpolsfärden 1897 . Ensidig plakett 75x52 mm
silver 120,1 g . Grav. E. Lindberg . Hy II : 237 , 2. NM XXXII :2 nr 47.
ss 11029 .......... . ................. ... ......•....... ...... .....•..... 01/ 0
326

Sarrm:l san ovan . Dr GIDRG ANDREE, bröstbild
POLARBALLON 1896. Graverad och slagen 1896

framåtvänd) (ANJDREES
vid Lauers fabrik.
I övre kanten ögla. Mässing . Hy II : 238 , 3. ss 11 030 . .. ..... .. . .. . ..... . 1+/01

327 carl Magnus Appelberg 1826-1896, fältläkare , stiftare av Samfundet
SHT. Bröstbild h ) (vapensköld med två arroriner , text. Grav. A. Lindberg.
slagen 1890 a v ordensamfundet. Brons~ 56 mm. Hy II : 231 . ss 11032 ..... 01
328 Garl Appelban 1647-[ . kungl. hovjunkare . Hvd h.) (rronogram under adlig
krona. Grav A. Karlsten. Försilvrat t e nn . Hy 1:84, 1, ss 11033 RRR Poto 1+/01
329 John Erhard Areschaug 1811-1887, professor i botanik och praktisk
ekonani i Uppsa la. Bröstbild v . text) (A. stående vid e tt bord
mikroskopis kt undersökande e n blcmra, text. Grav. A Lindber g .
Slagen 1899 av Vetenskapsakademien . Silver 14,7 g . Hy 11 : 197, SS 11035

01/ 0

330 Rutger von Ascheberg 1621-1693 , riddare , fäl tmarskalk , kungl . råd
Bröstbild h. text) (text i åtta rader . Grav . K.G. Fehrman . Slagen
1790 av svenska a.kademien . Brons 0 32 mm. Hy 1:76. ss 11039 ..... ...... 01/ 0
331

Jonas SamuelBagge 1803-1870, Professor i praktisk rrekanik vid
Falu bergsskola . Bröstbild framåtvänd , text) (pergamentsblad med
konstruktionsritning, text . Grav . A. Lindberg . slagen 1905 av
Vetenskapsakademien . Silver 15,4 g . Hy 11 : 160. SS 11042 .. ...... . ...... 01/ 0

332

Baneks 1662- 1724 , kapten vid engelska flottan . Hvd h . text)
(trerrastat skepp TANDrn. ::ärgat tenn . Gjuten i England . Anledning
avsked från flottan eller hans död. Hy 1 : 136. ss 11043 . RRR . ? oto ..... l+/ 01
Ja~ob

333 Johan Baner 1596-164 1, riddare , riksråd , fältmarskalk . JOHANNES ~~lER
hvd h . ) (text . Grav. \~lf. Paris för Durands serie av ryktbara män av
alla nationer . Brons 0 43 mm. Hy 1 : 24 , 4, ss 11045. RR •••...••.•• • ••••• Ol/ 0
334 J ohan Baneer . Graverad silverplatta med bröstbil d av man i harnesk)
)7- radig text . Hy 1 :25 not . SS 11046 . F·oto . . .. ...... . . ....... . .. . . . . . . l+

205

206

335 Chatari na Ebba Barck, f. Horn 1720-1781. Bröstbild h . CA'l'HARINA EBBA HORN
L.B. IN f'lt.UNNE) (SAC.RCXv1. IMP.CXX-1. 1746, oval sköld. Grav . D. Fehrman.
spelpenning. Silver 12 , 5 g . Hy 1: 279.3. SS 11050. R. Fo to .... .... ...... Ol/0
336 carl Michael Belln-an 1740-1795 . Hvd h. Bakcm hvd C M BELINAN) (lyra rred
vi nranka . slagen av några av skaldens vänner kort före hans död .
Grav. C. Enhörning . Silver 8, 5 g. Hy I :316. l - SS ll052. Foto .... ...... 01/0
337

Som ovan. Hvd h . med krans av l ager och vinranka, hans namn ovanför )
)svan flygande mot solen , t ext . Grav. P. H. Lundgren. Silver 12,7 g .
Slagen 1849 av Sv. akademien . Hy I : 317.3. SS 11054 ....... . .. .. ........ 01

338 N. A.G: son Bennich 1817-1904 . General tulldirektör . Bröstbild v , text)
)tullverkets stämpel , text. Grav. A. Lindberg . Slagen 1889 av
tullverkets personal . Silver 92 ,0 g . Hy II : 266 . ss 11062 ........... ... 01/0
339 Erik Benzelius 1632-1709. Ärkebiskop. Bröstbild h . utan text) (text
12 rader . Gjuten gencm N. Keders försorg av K. Hartwig efter modell
av A. Karlsten. Bly 0 ca 70 mm. Hy I : lOl . l . ss 11063. RR ••••• ••. ...••• Ol
340 Karl Reinhold Berch 1706-1777. Anikvitetsforskare , numismatiker .
Hvd h. text) (lyra CONCENIUS under . Gjuten av Dan Fehrman 1746 .
Förgyllt järn. 0 ca 56 mm. Hy I:247 . l . ss 11070. RR••••••••.•...•.•••• Ol
341

Hedvig Margaret von
ll'antel på ett klot)
slagen cmkring 1770
Hy II:38. SS 11077.

Ber chner 1741-1815 . DEN TÄCKA OSTADIGA. Lyckan med
(LYCKA RAKAR MAN. Grav. K. L. Lunderberg . Spelpenning .
av riksrådet Adam Horn. Attkantig, förgylld koppar.
? oto .............................................. l+

342 Fredrik Theodor Berg 1806-1887 . Medicinalråd . Bröstbild v . text) (SVEA
stående med sköld, text . Grav . A. Lindberg . s l agen 1900 av Vetenskapsakademien . Silver 15,5 g . Hy II : l96 . ss 11078 ......................... 01/0
343 Torben Olof Bergman 1735- 1784 . Professor i Metallurgi m m. Hvd h . text)
(sfinx , text. Grav . Lea Ahlborn . slagen 1859 av sv. akademien . Brons
0 31 mm. Hy I : 289 . 4. SS ll085 .................... .. ................... O
344 Nils Johan Berlin 1812- 1891. Generaldirektör för Sundhetskollegium.
Bröstbild h . text) (fackla med lager- och eklövskvistar, text.
Grav. A. Lindberg . Slagen 1908 av Vetenskapsakademien . Silver 14,2 g .
Hy II: 221. SS ll086 ..... ... ...... ........................ ............. 01/0
345 J . Jacob Berzelius 1779-1848 . Professor vid Karolinska institutet,
en av de 18 i Sv . Akad . Hvd v . text) (våg, text . Grav . Kirchner .
Slagen för en i Berli n utgiven serie av minnespenningar öve r framstående läkare och naturforskare. Silver 28 , 5 g . Hy II : l30 . 2.
ss 11088 . Foto ..................•......... .... ........................ O
346

scm ovan . Namnen på Sv läkare sällskapets stiftare 1808)
(ett antikt hvd (Hippokrates) lager- och eklövskrans , text . Grav .
Lea Ahlbom . Denna medalj lär vara präglad utan att förslaget
varit underställt V. H. o A. A:s prövning . Flera namn är oriktigt
stavade . Brons , 0 56 mm. Hy II :l 31 . 7. SS 11092 ..... . ...... .. .......... 01/ 0

347

Bernhard von Beskow 1796-1868 . Medl em och ständig sekreterare i
Sv. akademien . Hvd v . B:s namn) (Apollo med lyra och Mercurius , text .
Grav . Lea Ahlborn . Slagen 1896 av Sv Akademien . Silver 15,6 g .
Hy II : l58 . 2. SS ll095 .................... . ............................ 01/0

Sanm:i

348 Aba universitet , juridiska fakulteten , 300-årsjubileum 1923. Gustav II
Adolf och Nils Bjelke, text) (Rättvisan sittande, t ext . Grav. lviksträn.
Brons 0 60 mm . SS 11098 ................................ .. ............. 01/0
207

349

Birger Jarl.
12 48 - 1266 B:s bildstod r est på Riddarholnen i Stockholm.
text) (text inan ek- och lagerkrans . Mode llerad och s lagen av Lea Ahlborn
Grav . A. Sjöström. skölden har av misstag fått Mattias Kettilmundssons
vapen i stället för Folkungaättens . Brons ~ 69 mm. Hy ! : 2.3.
SS 11101 Fo to .••.•• ••••••.••••••. ..•.•• •• •••••.•••••••.••• .••••••...• 01/0

350

S : ta Birgitta , född sannolikt 1303-1373. B. knäböjd framför ett
altare S . BIRGITI'A VID) (SANCIVS DEVS S : FORTIS S : IMMJR'l'A LIS
MIS: NOB, ~ca 27 mm. Förgyllt bly? . Hy 1 : 2.1. SS 11102. RR ••.• . .••••• 01

351

Samma som ovan men brunmålad . SS 11103. RR ••••••• ••.••.•••••• •••••••• • Ol

352

S : ta Birgitta . Ats san ovan, fräns: BEATA. VIRG. SINE. PEXX. OR . CON;
Jungfru Maria stående framvänd . Förgylld . Hy 1 : 3 . 2. ss 11104. RR ••.••• Ol

353

S : ta Birgitta . Ats san ovan, fräns : MATER SALVATORIS ORA PRO 01.'11
Jungfru Marias bröstbild v . Brunmålat bly. Hy 1:3.3. ss 11106 . RR .••.• Ol

354

S : ta Birgitta . S.BIRGITTA. VID.B till midjan sittande vid e tt bord)
)S.ANNA E IOACHIN. Jungfru Marias föräldrar stående . Brunmålat bly .
med ögla . Hy 1:3.4. SS 11108. RR . ?oto •••••••..••••••• • •••••••••••... 1+/ 01

355

S : ta Birgitta. Ats som ovan . Fräns : S . MARIA.MAGDALENA M.M. i halvfigur
framför altare. Förgyl ld . ~ ca 35 mm. Hy 1:4.5. SS 11109 . RR ••••••.••• Ol/0

356

S : ta Birgitta . S. B1RG1TT: F. O. S. SALV, B. till midjan sittande h . )
)S . CATHARIN . V.FIL. S.BIRG. K. till midjan. Bly. Med tapp för ögla .
Hy 1:4. 7 . SS llll2. RR ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••.•••••••••••• 1+/01

357

S:ta Birgitta . S.BIRGITTA. FVND. ORD. S.SALVAT. B. till midjan , sittande
vid ett bord) (.S.CATHARINA.V. FILIA. S. BIRGIT. K. till midjan . Bly
rred tapp för ögla. Hy 1 : 4.8. SS 11113. RR • ••••••• • ••.•..... ..•••...... 01

358

S : ta Birgitta . S. BIRGITTA O.P. N B til l midjan, hål l ande radband)
)PASSIO. CHRISTLCONFORTA.t<E. Frälsaren på korset . Vid s idorna Maria
och Johannes stående . Oval, 25 mm hög. BrunmUat bl y . HY 1:5. 10 .
SS 11115. RR •••••.•••.••. ••••••••• .•••.•••.• ••••••.••• .•••••••.••••.• • l+/01

359

~:vd h ., text) (er"l es!~ulapiistav
I.ea Alilborn . Slagen
av Veten-

Per af Bjer;:an 1765-1818 , läkare .

inom en lagerkrans , text . Grav.

skapsakademien. Silver 13 ,1 g . Hy II :44 .

Une

11122 ............ ......... 01/0

360

~2ttias Bjö~~lou, 1607-1671 , riksråd . Bröstbild h ., text) (merkurius
med stav flygande över hav. Grav. G. A. Enegren . s l agen 1820 av
Sv. akademien . Silver 13,1 g . Hy ! : 412 . ss 11124. Atsidesstampen
sprängdes tidigt . R. Fo to ..... . ............................ ........... Ol

361

Eric Gustaf Boström 1842-1907 , statsminister . Bröstbild v . text)
)kanslibyggnaden i Stockholm, text . Grav. A. Lindberg . Brons
~

208

ss

61 mm. Hy II : 273. SS lll39 ............................ .............. 01/0

362

Nils Brahe 1604- 1632, riksråd. DÖdligt sårad i slaget vid LUtzen .
Bröstbild h . text ) (en döende krigare. I bakgrunden staden Li.itzen
brinnande, text . Grav . c . ~1. t-1ellgren . slagen 1836 av sv . akademien .
Silver 13 ,2 g . Hy 1 : 22. SS 11144 ............................ .......... l+/01

363

Elias Brenner 1647- 1717. Numismatiker, gravör , Miniatyr- och vapenmålare,
Assessor i Antikvitetskollegium. Bröstbild h . i lång halsduk och
bräm:ld mantel) (latinsk text. Bly , ~ ca 68 mm. Gjuten genom Nils Keders
försorg . Hy 1:112, 3 . Metall fel. ss 11155 . RR. Foto ........... ....... . 01) (l?

209

364

Elias Brenner ) (Sophia Eli s . Brenner . Grav. C. G. Hartman 1700. Tenn.
Hy 1 :112.2) (Hy I:l49.2. Hd sid 85 nr 2. SS 11161. R. foto ..... .. ..... 01

365 Sophia Elisabet Brenner 1659- 1730 , gift med Elias Brenner , Författarinna ,
byst h.) (text. Bly , 0 64 mm. Gjuten genom Nils K€ders försorg . Lackad .
Hy I:l48.l. SS 11162. RR. Poto ....... . ......... . . .. . .. .. .... . ...... ... 1+/01
366 Ernst E.J. Bring 1850-1933, Vice häradshövding , direktör för livförsäkringsbolaget SVEA, hvd v .) (kvinna i fornnordisk dräkt stående
h. Grav. av Erik Lindberg 1916 . Silver 97 , 8 g . W 1: 182 . NM XXXII : 2,
nr 145. ss 11164 . ..... . .... ................................. . ......... 01/0
367

P.H.E. Brändström 1850-1921, generallöjtnant , envoye i S:t Petersburg)
)AF TACKSAMMA LANDSMÄN. Grav. S. Kul le. Silver 73 , 1 g. W I : l53 .
ss 11166 ... .. .. ....................... ........ ...... .................. 01/ 0

368 Bertil Buhre 1863-?, generaldirektör och chef för ~Edicinalstyre l sen ,
Hvd v, 4 mars 1923 t.h . ) (Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos
Grav. s. Kulle. Silver 68 , 3 g . W I:l83. ss 11167 .. .................... 01/0
369 Johan Bureus 1568-1652, riksarkivarie och antikvarie , runskri ftstolkare .
brös tbild h. något framvänd) (runsten, text . Runstenen är identisk med
den från Rinkeby och finnes nu vid klockargården i Danderyd . Grav.
E. Lindberg . Silver 14,7 g . Hy 11 : 334 . NM XXX11:2 nr 77 . SS 11168 ..... 01
370 Axel August Burman 1868-1908, bankir. A A B i monogram) (Burrr.ans änglustjakt Va1kyrianl897-1906 . Grav. E. Lindberg . Utgiven av Burman
s jälv. De sam varit med på färder med Valkyrian fick en medalj .
Si lver 43,7 g. Hy 11 : 278. NM XXXII : 2 nr 64. SS 11169. RRR ............. Ol/0
371 carl Wilhelm Burmester 1852- 1922, rentier , donator, samlare . hvd h.)
)TILL FRÄNDER OCH VÄNNER MINNE AF FEMI'IoAA1l'Q;N. Grav. A. Lindberg .
Slagen av Burmester . Brons. Hy 11 :295. SS 11170 . Poto .................. Ol
372 Joakim Camerarius 1603-1687, svensk adelsman , hade som kurpfalzisk gesandt
tillträde till fredsunderhandlingarna i MUnster 1645, byst h . text)
)vapensköld, text. Grav . G.W. Vestner i Nlirberg för hans minnespenningar över fullmäktige vid Västfaliska fredens avslutande .
Brurunålat tenn . Hy I : 70 . ss 11176. RR ......................... .. ...... 1+/ 01
373 Christofer earlander 1759-1848 . Läkare. Hvd v . t ext runt am) (urna , text .
Grav. Lea Ahlborn, slagen av Vetenskapsakademien 1877. Silver 12,7 g
Hy II : l29 . 2 NM IV, sid 78 : 2. SS 11178 .. ... ............................ 01/0
374 David carnegie 1813-1890, grosshandlare i Göteborg . Hvd v . ) (fabrikskomplex på Klippan invid Göteborg. På avstånd ses Göta älv med fartyg
och båtar . I avskärningen Halvsekelsminne 1836- 1886 TILL FÖRMÄN
OCH ARBETARE. Grav . Lea Ah1born. Silver 55 , 48 g . Hy II : 215 . SS 11182 .. 01/ 0
375

Katarina Ulfsdotter 1331 eller 1332-1381. S:ta Katarina v . något framvänd ST CATHERINE OF SWEDEN PRAY FOR US ... ) (Munken R. Reynold till
midjan h ., text runt om. Graverad och slagen i England . Öqla med
ring. Alum. Hy II :334 . ss 11182 a ... ....................... ........... Ol/0

376 H.T. Cedergren 1853-1909 , ingeniör, direktör . Hvd h . t el e fontornet i
Stockholm, text) (kvinna stående h . text . Grav . E. Lindberg . Belöningsmedalj slagen 1908 av Allm. telefon-ab. Plakett 5lx75 mm. Silver 135 , 3 g .
Hy 11 : 280. NM XXXI1 : 2 nr 85 . SS 11184 .... . . . . . . .. . ...... .. . ........ ... 01/0
377 Josias Karl Cederhjelm 1734-1795, friherre , ka!T1T'arherre . NYTTIA TIDEN ,
galande tupp, i avskärningen 1771 ) (FÖR FLITIGA ARBETARE VID SffiERSJÖ;
Grav. c. Limderberg ,slagen av Cederhjelm att utdelas sam förtjänsttecken åt bönder och torpare på hans gods i Lännäs socken . Bars i o rönt
band i knapphålet . Silver 13, 0 g . Hy I : 321 , HD 238 . SS 11185 R. ?oto .. 1~
210

378 Anders Celsius 1701- 1744, professor i astronomi . ANDREAS CELSIUS ASTRON
PROF UPSAL, bröstbild h ., ensidig . Grav . förrrodligen av Dan Fehrm3n .
Bly . Hy 1 : 172 . 1 . Unik? SS 11187 . Obet . repa . .......................... 01
379 F. H. Chapman 1721- 1808, överskeppsbyggmästare vid kungl (lottan , viceamiral . Bröstbild h ., text) {ett spantrest skepp efter Chapmans konstruktion . Grav. M. Frumerie , Slagen 1808 av vetenskapsakademien . Silver 19 , 6 g
Hy II : l7 ,1 Hd 263. SS 11190 ....... . ... . .................... . .... . . . .. . 1+/01
380 Mikael Choraeus , 1774-1806, skald , hovpredika nt, bröstbil d v . text)
)kors med blomste rkrans och herdefl öjt , text . Grav Lea Ahlborn .
Slagen 1894 av Svenska akademien . Sil ver 14, 8 g . Hy 11:12. ss 11194 ... 01/0
381

P.J . Coyet 1618- 1667, hovråd , kansliråd , ambassadör . Text runt vapen)
)stående kvinna i antikdräkt , text . Grav. K.G. FehJ:"JMn . Slaaen av
Svenska Akademien 1788. Silver 11 , 3 g . Hy 1:44. ss 11195. ?ot~ ........ Ol/0

382 G. F. Creutz 1731- 1785 , Riksråd , kanslipresident , bröstbild h . ) {de tre
gracerna dansande runt en l ager , text . Grav . c. Mellgren . Slagen
1835 av Svenska akademien. Sil ver 12 , 9 g . Hy 1: 293 , 4. ss 11197 ........ 01
383 Axel Fredrik Cronstedt 1722-1765 , bergmästare , hvd h. text ) {en man
nedstigande på en stege och med fackla i handen, text . Grav . Lea
Ahlborn. slagen 1882 av vetenskapsakademien . Silver 13, 0 g . Hy ! : 205 .
01/0
ss 11201 .... . . ....... ..........
o
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384 Karl Olof Cronstedt 1756- 1820, militär . Sköld under adlig krona)
(SPELPENNIN:; . Ats . är lika C: s livreknapp, fräns . grav . av L. D.
Lunderberg . Brons . Hy II : 54 . SS 11204 . RR . Po t o ....................... Ol/0
385 F. A. U. Cronstedt 1744- 1829, konstnär, hovintendent , landshövding i
Gävleborgs län . Bröstbild h ., text) (OB MERITA IN SCHOI»l ELI:MI:Nr
GEVALIENSEM FUNDA'IDR i fem rader . Grav . C. Enhörning . Slagen 1808
att utdelas sam belöning vid examina i Gävle e l ementarskola .
Silver 23 , 4 g . Hy II : 74 . ss 11205 ......... . ......... ...... . ...... ..... 01/0
386 Abraham Cronstedt, myntn>ästare , överdirektör över rikets myntverk,
1640-1696. TEMPESTATI PAREND!.R-1, tremastat skepp) (IN 000 SPES MFA.
kvinna i antik dräkt . Gravör kanske J .G. Breuer. Slagen 1668.
Brunmålat bly . Hy I : 79 . SS 11206. RRR ............................ . .. .. l+
387 Erik Dahlberg 1625- 1703, krigsråd m. m. 'IURil'KiE SI<Y'I'l'EX>ILLE,
bröstbild) (FÖR FOSTERrANDET, lagergren . BelöningSireda l j . Grav .
s . Kulle . Silver 17, 3 g . Hy II : 335 , 3. ss 11209 ....... .. ............... 01/0
388 Erich Dahlberg 1625-1703 , ensidig , gjuten . 300-årsminnet 1925,
sign . I Törngren 1925. ~ 122 mm, brons . ss 11211 ... .......... ......... 01/0
389 Bernhard Dahlgren 1860-?, civilingeniör , medlem i SNF. BERNHARD
DAHLGREN, hvd h. därunder VD) (50 AR 24 t-11\J 1910, eklövskrans ,
brons . t-lodellerad av D: s broder o.w. Dahlgren . Gjuten 2 e x i
förnicklad mässing och 7 st i brons . W 191 . ss 11212. RR .... .......... Ol/0
390

Nils Dahlberg 1736- 1820, bergsråd , bröstbild h . ) (div. verktyg , text .
Grav. C. Enhörning . Slagen av Patriotiska sällskapet 1808 . Silver
11 , 8 g . Hy II : Sl ,l. SS 11215 ............. ... ......................... . 01/0

391 Chatarina Charlotta de Geer , f Ribbing . 1720-1 787 . Namnet på ett band
lindat kring en ekkrans , text ) (orm s lingrande sig runt ett altare ,
text . Grav . Dan FehJ:"JMn . Slagen 1756 av K.G. Tessin . Ch . de Geer
hade före någon annan inan societeten låtit yrrpa smittkoPPJr på
sina barn . Silver 8,9 g . Hy I : 300 . 2. ss 1122l. Foto ................... 01
21 1

392 Charles de Geer 1720-1778, gift med ovanstående, hovmarskalk. Hvd h.)
)fjäril krypande ur sin puppa , text. Grav . G. Ljungberger. Sl agen
1778 av Vetenskapsakademien. Brons 12, 2 g . Hy I : 270 . 1 . SS11222 . . . . .. .. 01/0
393

Louis de Geer 1587- 1652, köpman . Bröstbild h . text) (Skeppskolonn , text.
Grav. C. Enhörning . slagen 1829 av sv. akademien . Silver 12, 5 g.
Hy I: 30. ss 11224. Små repor .. ....... . .. . . ... .. . .. ........ . . ... .. .. . .. 1+/01

394 Bengt Horn 1623- 1678 . Riksråd, fäl tmarskalk . livd h. text) (Lyckan och
Dygden i båt, text. Grav. A. Karlsteen. Slagen att utdelas vid
Horns begravning den l aug. 1679. Förgyllt silver 36 ,68 g .
Hy I : 57. SS 11464. RR. 3'oto . .. ...... .. . ... . . .. . . ..•. . ... . . ........ . . .. 01
395 Carl Hårleman 1700-1753 . Bröstbild h . ingen i nskrift. ensidig .
Lik Hy I: 183 . l men rund 0 7 3 rnn. Bläckskrift på frånsidan . t-13ssing,
gjuten. SS 11476 . . . . ..... . .. . . .. ..... .. .... . ...... .......... .......... 01
396 Carl Hårleman 1700- 1753 . Bröstbild h . text ) (text ll rader. Grav.
fråns . Dan . Fehrman . Slagen att utdelas på H:s begravningsdag.
Silver 33, 1 g. Hy I: l84 . 8. SS ll479,Foto .. ....... . . . . . . . . . ..... .. . . .. 01
397 Carl Hårl eman . Hvd h. text) (lagerträd , Sthlms observatorium. Grav .
Dan Fehrman . Slagen 1753 av Vetenskapsakademien. Silver 15, 2 g.
Hy I: l 85 . 10. SS 11480 .... . .. . .. .... ... . •• ..... .. .. . . ... . .. . . . .. . . . . .. . l+
398 Wi lhelmine von Höpken, f . Ribbing , 1728-1765. PICCOLA MA GRAVE LE FERITE,
flygande mygga ) (JEI'ON DE MLLE LA BARONNE WII.HEIMINE RIBBit-13 incxn
bl cxnsterkrans . Spelpenning 8-kantig, 32 rnn hög . Grav. Dan Fehrman.
Slagen av K.G . Tessin och lämnad till R. före hennes bröllop. Silver
15, 4 g. Hy I : 204 . ss 11492. R. Silvret något missfärgat. 3'oto ......... l +
399

Hans Järta 1774- 1847, författare, en av de 18 i sv. akademien.
H:s ini tialer inom eklövskrans , text) (sköld under hertlig krona ,
text. Gjuten i järn 1822. 0 110 rnn. Hy II:ll9 . 2. ss 11501 . RR ......... Ol/0

400 Arvid Karlsten 1647- 1718, kungl . medaljgravör . Bröstbild h., text)
)text i 11 rader. Grav. Hedlinger. slagen l 725 av N. Keder och
I. C. Hedlinger. Förgyllt tenn, 0 42 rnn. Hy I : l21 . 4. SS 11506 . R.... . . Ol
401

402

Nils Keder 1659- 1735, antikvitetsforskare, numismatiker. Hvd h.
text) (5- uddig stjärna , text. Grav. A. Karlsten . Slagen 1697, då
K. blev assessor i Antikvitetsarkivet . Silver 18, 3 g. Hy I : l54 . 5
SS 11511. R.:?oto . . . ... . ... • .... . .... . .. ........ .......... .. ...... . .. . l+
Scxn ovan . Hvd h . , text) (K:s vapensköld, text. Fråns. grav. av K. G.
Slagen 1711 då Keder blev adl ad. Försilvrat tenn, 0 20 rnn

Hartman .

Hy I:l55 . 6. SS 11512. RR. Foto .. . .. . ... .• .. . . .. ... ...•............ ... . 01
403 Samuel Klingenstierna 1698-1765, professor i matematik, lärare för
kronprins Gustaf. Bröstbild h . , text) (gravhög med ol:elisk , text .
Grav. Fehrman jvn. / C. Fehrman. Slagen 1769 av Vetenskapsakademien .
Silver 11,8 g . Hy I : 205 . 1. SS 11535 . ... ........... . .. .. ......... . . . ... l+/01
404

Aurora von Königsmarck 1662- 1728, mätress åt August II av Polen.
Bröstbild h . text) (Aurora i vagn dragen av bevingad häst, text .
Grav C. Wennuth. BrunmUat tenn . 0 ca 44 rnn. Hy I:l42 . 3. a .
SS 11552 . RR ..... ......... . ......... . ........ .. . ........ . ... ....... . .. l+

405 Otto Vilhelm von Königsmarck 1639-1688, fältmarskalk. Bröstbild
v . , text) (månskära i moln, text. Grav. M. Frumerie. Slagen 1845
av sv. akademien . Silver 12,7 g. Hy 1: 73.3 . ss 11558 . . . . . . . . ....... . . . 1+/01

212
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406

C.H. I.ei jonhufvud 1730-1816, Kamnarherre . Hvd h., text ) (skeppet Argo
svävande över rroln, text. Grav. M Fnnrerie . slagen 1817 av
Coldinuorden. Silver 12,7 g . Hy II :42. ss 11597 ...... .. . ... ...... . .... Ol/0

407 Anna Maria Lenngren, f . Malmstedt , 1754-1817. Bröstbild h . text)
(sångmö sittande på en sten, spelande på lyra , text . Grav. G.A.
Enegren. Slagen 1818 av Sv. akademien . Silver 11,2 g. Hy II : 43 .
ss 11599 •........... ...... .......................................... . . 01/0
408 Hans He nrik von Liewen 1704-1781. riksråd, riksmarskalk. L: s namnskiffer under grevlig krona) (L ' Amour pour ma liberte 1756.
Spe1penning, 8-kantig . Grav. D. Fehrrran . slagen 1756 och given som
julklapp "af en person som jämte sin välmening viJ le lysa med
fransyska". Silver 14,6 g. Hy I : 280. SS 11614 . Fo to ................... 1+
409

Jenny Maria Lind-Go1dschmidt 1820-1887, kungl . första hovsångerska
Hvd v. JENNY LIND bakom) (nordstjärnan över sångsvan, text.
Grav. C. Radnitzky. slagen av konstvänner vid L: s besök i Wien 1847 .
Brons 0 43 mm. Hy II:l99. 1. SS 11619 . R.. .. .. .. .. ... ......... ......... Ol/0

410 Jenny Lind. Ats. som ovan rren med annan stamp. Fråns : TENDIT AD ASTRE.
0 22 mm. Spelpenning präglad å Lauerska jetenfabriken i Ni.irberg .
t-1ässing. Hy !!:199.3 (a?) . ss 11622. R................. . .... .......... l+
411 Jenny Lind . Hvd h . ) (WER WAGT GEWINNI', kors i strålar inom krans .
t-lässing 0 17 mm. Trol. präglad åLauerska jetongfabriken . NM X:31.13.
SS 11628. R....... . .... ..... ........... .. .. ........ ...... .. ..... ·· ··· . l+
412 Jenny Lind. Bröstbild framvänd) (NECIT OOCASUM-NATA 1821 (fel föd.år)
näktergal sittande på lyra . Graverad och s l agen i Birmingham 1847,
efter L:s uppträdande i London. Tenn 0 55 mm. Hy !!:200.7.
ss 11630. R. Obet. fläckar .. ....•...... ........... ....•............ . . . 01
413 Jenny Lind. Sarli1'a som ovan nen på lyrans fot A M och nederst
BORN 1821 . 0 27 mm, tenn. Hy II:201.7e. SS 11632. R. Repor. Foto ...... 1+/ 01
414 Jenny Lind . Ats. som ovan. Fråns . som. 412. rren utan näktergal.
Mässing 0 23 mm. Hy !1:201.8. SS 11633. R.......................... ... l+
415 Jenny Lind. Hvd v.) (FIRST OONSERT IN AMERICA ..... Slagen i NEW YORK
med anl. av L: s konsert 11/9 1850, då impressario Phineas Barnum
sålde reserverade platser på auktion och förtjänade kolossalt ,
medan Jenny Lind skänkte hela sitt honorar till välgörande ändamål.
Tenn 0 43 mm. Hy 11 : 202.11. SS 11635. Fläckar ................. . ... .... Ol
416 Jenny Lind. Hvd v.) ( IN UN1TATR FORT1'IU-OO 1850, am. örnen .. Slagen
sannolikt i Arrerika. Brons 0 22 mm. Hy 11 : 202.12 . ss 11636. R......... Ol
417

Carl von Linne 1707-1778, professor i medicin och botanik. Bröstbild h .
text) (stjärna med strålar och tre kronor, över kunglig krona, text .
Grav. D. Fehrman. slagen 1764 av vetenskapsak . Brons 0 34 mm.
Hy 1 : 251.3. ss 11656. Liten ärgfläck ..................... .. ........... 01

418 Carl von Linne. THE 24 CIASSES OF PLANI'S BY L1NNAEUS i mittcirke l.
Runt cm klasserna l-14) (L:s hvd v., runtom klasserna 14-24. Tenn
0 49 mm. Hy I:253 . 8 . ss 11662. R. Foto .. ..................... ... ..... 01/0
419 Carl von Linne. Bröstbild v . ) (LIVERPOOL BOTANie GARDEN, två
ymninghethorn. Grav. Sherriff. Slagen av Liverpools botaniska trädgård
som belöningsmedalj. Silver 66,4 g . Hy I:258 . 17. SS 11667 ............. 01/ 0
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A=Aterrop
Nr
l
2
3
4
5
G

7
B
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
20
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Kr

25
160
l BO
220
140
70
105
130
150
160
100
130
200
BO
65
250
170
150
250
375
120
160
230
430
140
120
240
85
260
75
110
170
80
160
60
100
325
800
350
475
700
325
550
25
65
50
260
130
65
90

Nr
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Kr
80
70
1000
B50
150
160
210
240
270
325
200
150
45
95
50
75
150
260
180
140
250
130
325
140
160
50
110
100
125
500
250
200
150
230
85
425
85
140
600
1000
110
270
60
70
100
300
50
75
60
150

Nr
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
110
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Kr

210
525
700
210
130
260
180
100
65
80
460
350
50
130
75
95
120
60
70
95
1000
250
230
80
85
25
55
25
210
25
55
190
130
25
30
260
60
55
40
100
20
90
50
60
400
50
150
100
85
25

Kr
Nr
151
25
152
600
450
153
190
154
BO
155
156
290
157
BO
50
158
80
159
80
160
85
161
325
162
300
163
160
164
140
165
170
166
200
167
80
168
200
169
230
170
as
171
65
172
170
173
00
174
95
175
95
176
177
65
40
178
250
179
100
180
65
181
120
182
150
183
50
184
60
185
90
186
187
45
400
188
120
189
70
190
70
191
160
192
40
193
25
194
200
195
260
196
65
197
198 1600
95
199
200
135

Nr
201
202
203
204
205
206
207
200
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
114
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Kr
300
175
1000
450
210
120
250
425
350
425
285
500
190
1300
2BO
290
130
90
160
240
150
290
45
75
60
35
55
25
400
150
55
65
85
55
180
80
250
200
160
200
170
220
120
170
20
120
230
25
375
200

Nr
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
290
299
300

Kr

50
260
450
190
400
200
450
110
125
220
75
150
350
65
110
55
100
350
200
250
270
160
110
280
60
400
65
140
50
30
85
240
350
200
A
A

150
250
A
A
A

275
75
i\
i\

A
200
fl

A
i\
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Nr
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Kr

A
A

55
A
400
60
375
A

200
35
A
A

50
A
A

55
100
A

110
110
350
140
25
60
150
70
35
100

Nr
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

Kr

500
90
60
50
210
150
25
25
110
25
85
45
40
50
350
200
65
25
50
50
120
250
230
55
250
350
50
50

Nr
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

Kr

40
45
25
90
80
90
50
30
25
300
325
250
100
300
260
115
300
200
20
180
220
130
100
180
300
A
A
.~

Nr
385
386
3U7
308
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
40U
409
410
411
412

Kr

A
A
A
120
A
A
A

A
55
A
A
A

75
150
A

120
160
25
15
275
175
20
20
160
150
25
300
55

Nr
413
1)11)
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

Kr

75
50
50
4500
55
350
70
40
80
90
90
00
85
50
100
70
140
200
150
75
300

GO
75
25
25
325
25
90

Nr
441
41)2
443
41)4
41)5
41)6
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
1)62
463
1)64
465
466
467
460

Kr
110
260
1700
130
650
1700
900
240
450
210
900
400
450
900
325
310
250
500
200
2200
360
180
500
475
300
160
475
325
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