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rottning Kristinas och Karl XI:s egenhändiga signaturer
kröner denna katalog som inleds med en samling
handskrifter. Bland handskrifter med numismatisk
anknytning märks särskilt två dokument som mynt- och
konstsamlaren Christian Hammer egenhändigt skrivit. Det ena
dokumentet är synnerligen intressant då Hammer skriver om
norska St. Olovsorden som han i sin egenskap av juvelerare fick
uppdraget att tillverka. Vidare finner vi numismatikern Eric
Götlin, ledaren för Rörstrands porslinsfabrik Nordenstolpe med
flera.
Ett antal av handskrifterna i denna katalog kommer ur
handskriftsamlingen på Segersjö i Närke. När så är fallet är
det särskilt antecknat vid dessa objekt. Kammarherren Robert
Montgomery-Cederhielm (1851-1932) innehade från 1888
fideikommisset Segersjö. Han var en aktiv samlare av svenska
handskrifter och autografer från 1500-talet till sin egen samtid
och samlingen bestod redan 1893 av omkring 2000 nummer.
Huvuddelen av samlingen köptes på auktion och underhand, inte
minst genom H. Bukowskis förmedling. Robert MontgomeryCederhielm tillhörde de aktiva köparna på de många
autografauktionerna på 1890-talet, t.ex. på Feilitzens 1892 och
Hagdahls 1893.
Katalogen innehåller även flera intressanta tryck, planscher
och böcker med numismatisk anknytning. Inte minst flera
spännande objekt rörande medaljer. Höjdaren bland de tryckta
numismatiska objekten i denna katalog är Sveriges första mer
renodlade penninghistoriska alster — Dijkmans numismatiska
observationer från 1686. Tillsammans med Dijkman finner vi
även namn som Brenner, Modéer med flera.
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Handskrifter
1. Kristina (1626-1689). Egenhändigt

undertecknat dokument, daterat 24 mars 1647.
Omfattar ett ark om 4 sidor. Text på
sidan ett och arkivanteckning på sidan 4
samt sigill.

Ett trevligt dokument i gott skick. Har varit vikt. Sigillet är
fragmentariskt. Dokumentet är en förklaring till invånarna
i Skinnskatte bergslag genom deras fullmäktige angående
skatter. Det är en relativt ung drottning som signerat
dokumentet vid 21 år ålder. Hon har ännu inte hunnit få den
5000 kr
drivna stilen hon kom att få senare. 		
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2. Karl XI (1655-1697). Egenhändigt

undertecknat dokument, daterat 20 november
1685. Omfattar 4 sidor. Sidorna 3/4 blanka.
Blindpressat sigill samt vackert vattenmärke på det
tomma bladet.

Fint dokument med prydlig handstil. Har varit vikt.
Några små revor och hål i vecken, främst i sidan utan text.
Angående dagsverk i Köping.
		
4500 kr

2

2

3. Hammer, Christian (1818-1905). Egenhändigt skriven notis samt

namnteckning. Utan datum. Ett blad med text på ena sidan. 21 x 13,5 cm.

Ett blad i gott skick. Har varit vikt. Tre små, obetydliga nålmärken upptill på bladet. Hammer ber att
“hasteligen copiera dessa handlingar”. Ur autografsamlingen på Segersjö. 			
300 kr

4. Hammer, Christian (1818-1905). Egenhändigt skrivet brev, daterat
Stockholm, 21 november 1888. Ett vikt ark med fyra sidor, text på en sida.

Ett ark i mycket gott skick. Varit vikt. Hammer skriver till kammarherre Törne med undran om “möjlig
försäljning af medföljande norska St. Olofs orden”. (Se även objekt 18 i denna katalog.) Hammer fick i
sin egenskap av juvelerare uppdraget att utforma och tillverka St. Olofs orden för kommendörs grad.
Ur autografsamlingen på Segersjö. 						
2800 kr
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5. Götlin, Erik (1744-1820).

Egenhändigt skriven universitetshandling.
Daterad 29 august 1801. 4 sidor. Text på
första sidan. Övriga sidor blanka. Sigill.
Stämplad med Charta sigillata, 1 schilling.
Dokumentet är bundet i ett pappband med
marmorerade pärmpapper. 32,5 x 20,5 cm. Pärmarna
är i mycket gott skick. Dokumentet har några svaga
fläckar. Har varit vikt. Vackert, mycket välbevarat
sigill från Uppsala universitet.
Götlin har med detta dokument utfärdat ett
betyg för Carl Fredric Sjöbeck från Småland.
Erik Götlin publicerade flera numismatiska verk.
Han skrev bland annat om myntsamlingen vid
Uppsala Universitet (se objekt 17 i denna katalog).
Han skrev även en avhandling om förbindelsen
mellan numismatik och historia. En intressant
numismatisk personlighet.
550 kr
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6. Nordenstolpe, Elias Magnus (1704-1773).

Egenhändigt undertecknat
dokument daterat 7 januari 1772. 2 sidor med text på första sidan. Stämplad med
charta sigillata, 12 öre. 32 x 20,5 cm.

Gott skick. Dokumentet är en borgensförbindelse och är även undertecknad av tullförvaltaren Eric
Tholander. Nordenstolpe är mest känd som ledare för Rörstrands porslinsfabrik. Det var under hans
tid som fabriken tog sig ur en kris och såg sina bästa dagar. Han var drivande i en rekonstruktion
och förvärvade så småningom allt fler av de andra delägarnas andelar och arrenderade hela fabriken
åtminstone från 1760. Året före sin död kunde Nordenstolpe sälja fyra femtedelar av fabriken till sin
son, häradshövdingen och majoren Elias Magnus Nordenstolpe. Detta dokument är signerat året innan
hans död (1773), vilket syns på den darriga handstilen. En bit tidig svensk industrihistoria.
Ur autografsamlingen på Segersjö.							
950 kr

7. Kurck, Gustaf (1624-1689). Egenhändigt undertecknat dokument daterat 5
februari 1656 i Thorn (nuvarande Torun i Polen). Ett blad med text på ena sidan.
23 x 20,5 cm.

Gott skick. Rörande assignation på 1000 riksdaler. Assignationen är skriven av Melchior Schlangenfeld.
Kurck deltog i Trettioåriga kriget. Efter krigsslutet blev han överste för Åbo läns kavalleriregemente.
I början av 1655 bröt han upp med sitt regemente från Finland, gick över den tillfrusna Finska viken
till Estland och landvägen till Polen, där han tog del i Karl X Gustavs vinterfälttåg och slaget vid
Golombo i februari 1656. På våren begav han sig till Sverige. Han användes därefter vid mönstringar
i Sverige, medan man i maj 1657 diskuterar i rådet var “han nu skall kunna brukas”. Kurck sägs ha
varit intresserad av intriger och partiväsende. I krigskollegium blev han ledare för en fraktion, som
var ganska avogt inställd mot riksmarsken C. G. Wrangel. I rådet slöt han sig till sin bror Knut och
den grupp som var motståndare till Magnus Gabriel De la Gardie. Han var mån om sin ekonomiska
fördel och försåg sig 1669 med den lukrativa posten som generalguvernör över drottning Kristinas
underhållsländer men tvingades fem år senare överlämna denna till sin fiende Jöran Gyllenstierna. Efter
hans avgång krävde drottningen honom på över 20 000 daler silvermynt. En intressant personlighet från
svensk stormaktstid. Ur autografsamlingen på Segersjö.
			
2500 kr

6

7

8. Oxenstierna, Erik, av Eka Lindö (1653-1692). Egenhändigt undertecknat

dokument daterat Stockholm 1 juli 1687. Ett blad med text på ena sidan. 32 x 20 cm.
Sigill.

Fint skick. Har varit vikt. Litet hål på ca 3 mm i mittenvecket. “Följande mina frälsegårdar blifva
pantsatta”. Gårdarna blev pantsatta till kommersrådet Nils Schiönberg. Fint exempel på en äldre
ekonomisk handling. Fint, välbevarat sigill med familjens symbol, oxpanna med horn.
Ur autografsamlingen på Segersjö. 							
2500 kr

9. Gustav (VI) Adolf (1882-1973). Egenhändigt skrivet brev daterat Sofiero,
Helsingborg, 10 september 1937. 4 sidor. 20 x 12,5 cm.

Gott skick. Skrivet på vackert, lätt blåtonat papper med kronprinsens blindpressade monogram. Det
är ovanligt med ett helt egenhändigt skrivet brev från Gustav VI Adolf. Brevet är skrivet “till min
bäste Wenner-Gren”. Den internationellt verksamme svenske affärsmannen Axel Wenner-Gren (18811961) gjorde två stora donationer 1937 för att gynna svensk forskning. Kronprinsen skriver ymnigt och
berömligt om “Wenner-Grens storartade donation”. Brevet avslutas med orden “Jag förblir alltid din
2000 kr
Tillgivne - Gustaf Adolf”. 		
						

9 (första sidan)

9 (fjärde sidan)
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Planscher och småtryck

10. Eneström, Ernst G. H. Beskrifning öfver å ordenskartan upptagna ordnar

jämte af Kungl. Maj:t och konungen personligen utdelade medaljer.
Stockholm, Generalstabens litografiska anstalt, 1900. 109 (1) sidor + utvikbar plansch,
87 x 60 cm.

Bunden i förlagets ryggklotband. Endast lätt nötta omslag. Nedre hörn stötta. Inlagan är i mycket gott
skick. Planschen är välbevarad men med några hål och revor i vecken. Trots sina hål är detta den bäst
bevarade ordenskarta jag sett, väl värd en inramning. 				
600 kr

11. Tullberg, W. Hasse. [prospekt till] De kungliga svenska riddarordnarna.
Stockholm, 1905. 19 (1) sidor + blankett + informationsblad.

Häftad. Några små skador i ryggen samt nött i ryggen. Blekta ränder i marginalerna på främre och
bakre omslag. Blindpressad orden på främre omslag. Rikligt illustrerad. Detta häfte med bifogade blad
bör ses som ett informationshäfte/prospekt/provtryck samt subskriptionsanmälan till det planerade
verk som aldrig blev fullbordat. Tullbergs plan var att ge ut ett betydande verk med namnet “De
Kungliga Svenska Riddarordnarna, som skulle innehålla en historik över de svenska ordnarna samt
porträtt på nuvarande kommendörer och riddare jämte korta biografiska uppgifter. Det skulle bli ett
“svenskt nationalverk af största betydelse”. Med häftet medföljer ett informationsblad från Tullberg,
samt en blankett “för biografiska uppgifter till De Kungliga Svenska Riddarordnarna”. Tullberg
önskade få in information från allmänheten genom dessa blanketter. De två bilagorna är i mycket gott
skick.		
					
				
550 kr
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12. [Dahlberg, Erik]. Gamla svenska mynt. Ur Suecia

Antiqua et Hodierna. Plansch. 32,5 x 21,5 cm, trycket 26 x
15,5 cm. Stockholm, 1693.						

Hesse 0682. Kopparstick av W. Swidde från 1693. Gott skick, tagen ur
band samt liten reva i höger marginal, ca 1,5 cm. Trycket är i mycket
gott skick.
Mynt nummer l, som oriktigt anges vara ett mynt från Olov Trätälja,
är en brakteat och alltså från en senare tid än som angivits. Numren
2-15 är även de samtliga oriktigt attribuerade. Riktigt attribuerade är
endast de i nedersta ramen, från kung Albrekts tid.
Den latinska texten lyder: »några forna svenska konungars gamla
mynt, slagna innan de tre nordiska rikena genom den danska
drottningen Margareta förenades till ett rike, varav för alla opartiska
tydligt framgår, att tre kronor icke få århundranden före föreningen
mellan de tre rikena Sverige, Danmark och Norge voro det svenska
rikets egna och särskilda sköldemärke. Originalen till dessa mynt finns
i Elias Brenners svensk-götiska myntkabinett, vilket han under trettio
år med stor omsorg och icke ringa kostnad bildat samt beskrivit i en
särskild bok» (Brenners Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, utgiven från 1691).

12
700 kr

13. [Dahlberg, Erik]. Svenska riddarordnar. Ur Suecia Antiqua et Hodierna.
Plansch. Pappret 30,5 x 39 cm, trycket 24 x 14,5 cm. Stockholm, 1694.

Kopparstick signerat »E. Reitz sc.», 1694. Breda fina marginaler. Några fläckar i marginalerna. Tre
lagade revor på ca 2 cm, upptill och nedtill i marginalerna. 					
Latinska texten i övre fältet lyder »avbildning av alla ridderliga och militära ordnar i Sverige, som varit
instiftade fordom eller under mera närliggande tider».
Sex ordnar återges: »Serafimerorden, instiftad år 1334 eller 1343 av kung Magnus Eriksson kallad Smek»,
»Svärdsorden eller riddarebältets orden», »Birgittinerorden, som blomstrade i Sverige år 1396, »Konung
Erik XIV:s riddarorden, kallad Frälsarens orden, stiftad vid hans kröning år 1561 », »Konung Johan III:s
riddarorden, kallad Agnus Dei stiftad år 1569 mot ryssarna» och »Amaranterorden stiftad av drottning
Kristina år 1651» (borde vara 1653). De båda förstnämnda apokryfiska ordnarna har inget att göra med
nuvarande serafimer- och svärdsordnarna, och den nu existerande sällskapsorden, som bär namnet
amarantorden som upprättades på enskilt initiativ först år 1760. 			
500 kr

14. [Dahlberg, Erik]. Riksbanken. Ur Suecia Antiqua et Hodierna. Plansch.
Pappret 30,5 x 39 cm, trycket 24 x 14,5 cm. Stockholm, 1691.

Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp: Holmiae 1691». Gott skick. Enstaka, liten fläck i marginalen.
Överst står bankens sigill med inskriften »Sigill Sweriges Rikes Banco» och det ännu med en liten
förändring å riksbankssedlarna använda språket: »Hnic(!)securitas et robur» (Härav säkerhet och kraft).
På båda sidorna om sigillet ses de dåvarande riksbankskommissariernas vapen och initialer.
Riksbanken startades år 1668 och låg fram till år 1682 i Axel Oxenstiernas Palats. År 1682 flyttade man
till huset som byggdes för deras räkning, det s.k. Bancohuset, eller Södra Bancohuset som avbildas på
detta vackra kopparstickfrån 1691. 							
1500 kr

15. Bodenehr, Gabriel. Banco in Stockholm. Ur “Europeans Macht und Pracht”.
Pappret 19,5 x 29 cm, trycket 15,5 x 20 cm.

Detta fina kopparstick är en del i Bodenehrs serie “Europeans Macht und Pracht” där detta är nr 162.
Gott skick, Svaga fläckar i marginalen. Satt i passepartout. Man ser tydligt att man använt kopparsticket
ur Suecia Antiqua med samma motiv som förebild, jämför med nr 14 i denna katalog.
1200 kr
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16. Scheffer, Henric Theophilus. Tal om mynt. Stockholm, 1753. 21 (3) sidor.

Hesse 1522. Warmholtz Bibliotheca Sueo-Gothica 7585. En ny upplaga utkom 1762. Häftad i senare
pappersomslag. Gott skick. Avslutas med ett svarstal av Johan Gabrielsson von Seth.
500 kr

17. Götlin, Eric. Historia numophylacii R. Acad [= Om myntsamlingen vid
Kungl. Akademien i Uppsala], Del I-II. I: Resp. Nicolaus Kellström, Uppsala, 1801,
(6), 14 sidor. II: Resp. Olaus Matthias Ullgren, Uppsala, 1802, (2) sidorna 15-28.

Hesse 0864 (del 1 och 2 av 3). Häftade. Tagna ut band. Det I med remsa i ryggen. Genomgående kraftiga
lagerfläckar. Del II i gott skick, enstaka fläckar på främre omslag.
200 kr

Kungörelser
18. [kungörelse]. Kongelig kundgØrelse angaande oprettelse af en norsk

Ridderorden under namn av St. Olafs-Ordenen. Christiania, GrØndahl, 1847. 4 sidor.

Gott skick. Några små fläckar och riss i marginalerna. Överlag ett fint exemplar.
Med denna kungörelse från den 21 augusti instiftade Oskar I en norsk kunglig orden vid namn St.
Olofsorden. Namnet togs efter den norske helgonkungen Olof den helige för att åminnelsegöra “den
konge, der i sin tid befriede Norge fra fremmed vælde”. Juvelaren och myntsamlaren Christian Hammer
tillverkade flera modeller av St. Olofsorden. (Se även objekt nr 4 i denna katalog)
350 kr
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19. [kungörelse]. Kongl: maj:tz nådige Förordning, Angående Ducaters

fria myntning. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 13 januarii A:o 1736.
Stockholm, 1736. 4 sidor.

Mycket gott skick. Fräscht papper med bevarad “reliefkänsla” i trycket. Fina, välbevarade råkanter.
På grund av bristen på dukater steg dessa i värde mot övriga mynt. För att råda bot på detta lät man
genom denna förordning de som leverade guld till myntverket slippa betala både “myntarelönen“ och
slagskatten. 											350 kr

20. [kungörelse]. Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgiörelse, Emot the Utspridde
osanne rykten, om Slantarnes förhögning. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren
then 30 Julii 1761. Stockholm, 1761. 4 sidor.

Mycket gott skick. Fräscht papper med bevarad “reliefkänsla” i trycket. Fina, välbevarade råkanter.
Sverige förde krig mot Preussen, det så kallade Pommerska kriget. Ekonomin var i botten. Statsskulden
var lika stor som efter Karl XII:s krig. Det hamstrades mynt och sedelkursen var så låg att till och med
kopparmynten försvann ur cirkulationen. Rykten om ytterligare devalveringar cirkulerade. Med denna
kungörelse ville man uppmana till att använda småmynten som växelmynt och försäkra allmänheten
om pengarnas värde och säkerhet.								300 kr

21. [kungörelse]. Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse, Angående The hittils

brukade Nijo och Sex Daler Kopparmynts Banco Transport-Sedlars indragande
och omwäxling emot Nya. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 1. Septembr.
1761. Stockholm, 1761. 4 sidor.

Mycket gott skick. Fräscht papper med bevarad “reliefkänsla” i trycket. Fina, välbevarade råkanter.
Gäller inväxling av gamla sedlar mot nya. 							
300 kr

22. [kungörelse]. Tarif Eller Uträkning, Hwarefter ej allenast nedannämde

Swenska Silfwer-Penningar, hwilka nu mera ej antagas i allmänna rörelsen
såsom gångbart Mynt, utan ock controllerat Werk-Silfwer, må af them som thet
åstunda, antingen anwändas til Krono-Utskyldernes clarerande, eller ock i LandtRänterierne inlemnas emot contant betalning. Stockholm, 1777. 4 sidor.

Mycket gott skick. Fräscht papper. Fina, välbevarade råkanter. Detta tryck är den tariff som gavs ut efter
nyåret då den nya stora myntreformen genomfördes och Sverige lämnade den gamla dalerräkningen. Ett
numismatiskt mycket viktigt dokument. 						
400 kr

23. [kungörelse]. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Straffet för den,
som efterapar, eller förfalskar Riksens Ständers Riksgälds-Contoirs Credit-Sedlar.
Gifwen Stockholms Slott then 5 junii 1792. Stockholm, 1792. 4 sidor.

Mycket gott skick. Fräscht papper med bevarad “reliefkänsla” i trycket. Fina, välbevarade råkanter. Den
som på något sätt avslöjar en förfalskare av kreditsedlar erhåller en belöning på 1000 riksdaler. 300 kr
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24. Brenner, Elias. Thesaurus nummorum

Sueo-Gothicorum studio indefesso Eliæ
Brenneri L. annorum spatio collectus,
/.../ Accessit ejusdem auctoris libellus de
Nummophylaciis Sveciæ: De scriptoribus
rei nummariæ Svethicæ; atque de thesauris...
Stockholm, 1731. (16) 270, (2) sidor samt
porträttplanschen på Brenner.
[bunden med]

Warmholtz, Carl Gustaf. Catalogus
variorum usque ad hoc tempus editorum
operum circa rem nummariam in Suecia.
Stockholm, 1780. 16 sidor.

Hesse 0610a och 0206
Bunda tillsammans i ett vackert halvskinnband från
sent 1800-tal, med fyra upphöjda bind. Stänkta snitt.
Pärmarna något nötta. Utomordentligt fin inlaga med
vackra, välbevarade planscher. Någon enstaka liten
lagerfläck förekommer.
Warmholtz lilla katalog är i bland, som i detta
ex, medbunden i slutet av Brenners utgåva 1731. I
Stockholms bokauktionskammares bokauktion 1885, 2
december står under nummer 1416, som är just Brenners
1731:a, att “Till de ex af uppl. som i nära 50 år förblefvo
outgivna, bifigades W:s katalog.” Se även denna katalogs
baksida för ytterligare bild.
4800 kr

25. Dijkman, Petter. Observationer, som

kunna gifwa någon anledning til dhe forna
swenskars och göthers penninge rächningz
beskaffenheet, uthi många hundrade åhr
tillbaka, uthur theras egne handlingar, ...
Stockholm, Wankijff 1686.

Hesse 1692 (variant där två “och” har ersatts med
ett “och” på blad F1) Bunden i ett senare pappband.
Bandet är vackert och smakfullt utfört med tidsenlig
pärmpapp och typsnitt på ryggetiketten. Inlagan är
i gott skick. Svaga lagerfläckar förekommer, främst i
marginalerna. Litet hål i marginalen på sidan 103/104,
ca 2x5 mm. Diskreta streck och äldre anteckning på
titelbladet. Detta är Sveriges första mer renodlade
penninghistoriska verk. Det är ingen samlad historisk
beskrivning som Dijkman skrivit. På grund av bristen
på förarbeten och tidigare tryckt material skulle något
sådant förmodligen har varit svårt att genomföra. I
stället har han skrivit 27 observationer som tar upp en
rad olika numismatiska ämnen och frågor. Något som
är förhållandevis modernt i Dijkmans bok är sättet
att använda frågeställningar och hans förhållande till
källmaterial. Se katalogens omslag för bild.
5000 kr
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26. Modeer, Adolph. Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och
skådepenningar: från början och intil dess swenska spiran lemnades af konung
Håkan Magnusson.
Lund, 1796. 36, 328, (2) sidor.

Hesse 1362. Bunden i ett samtida halvskinnband. Senare rygg, smakfullt gjort. Pärmarna nötta men
charmiga. Exlibris på främre pärms insida — Erik Lindberg. Inte konstigt att Lindberg har ett
numismatiskt färgat exlibris då båda hans far och han själv var framstående mynt- och medaljgravörer.
Inlagan är i gott skick. Någon enstaka liten, svag fläck förekommer. Titelbladet med några mindre
fläckar. Liten etikett på bakre pärms insida — K•F•KOELERS ANTIQUARUM LEIPZIG. Bakre pärms insida

2200 kr

samt eftersättsbladet med anteckningar i blyerts, möjligen Lindbergs egna.
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•
Beställningar görs enklast genom att maila (info@myntochtryck.se)
eller ringa (0708-46 31 91).
Porto tillkommer.
Beställning av kommande tryckt katalog kan göras genom insättning
av 50 kronor på bankgiro enligt nedan. Ange önskat katalognummer.
Betalning görs till bankgiro: 137-3620

Katalogen är utformad av Werner Stensgård

Werners Mynt & Tryck

