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Werners Mynt & Tryck 
presenterar denna gång 
ett urval referenslitteratur 

och äldre litteratur. Högt och 
lågt samt gammalt och nytt har 
utlovats till denna katalog. Våra 
flitiga myntklubbars moderna 
publikationer får samsas på samma 
uppslag med äldre böcker som 
Lohmans Arboga Känning från 
1737. Totalt presenteras 38 nummer 
med numismatisk litteratur från 
1600-talet och framåt. Här finns 
böcker både till bruksbiblioteket 
och boksamlaren. Efter litteraturen  
följer 9 nummer med mynt. 

“Att bedriva numismatik utan mynt 
är som att segla utan sjökort. 
Att bedriva numismatik utan böcker 
är som att inte ge sig ut till sjöss alls.”

Werner Stensgård



1. Ahlström, Bjarne; Almer, Yngve; 
Hemmingsson, Bengt.  Sveriges mynt 1521-
1977 — The coinage of Sweden. Stockholm, 
Numismatiska bokförlaget, 1976. 325 sidor.  
Bunden i förlagets pappband. Boken är i gott skick med 
spår av lätt bruksslitage. Inlagan är i det närmaste perfekt. 
Ett av de mest eftertraktade referensverken inom svensk 
numismatik.      900
 
2. Högberg, Theodor.  Svenska 
numismatiker under fyra sekler — en 
biografisk- bibliografisk handbok. Göteborg, 
Högbergs Mynthandel, 1961. 271, (1) sidor.  
Häftad. Boken är i gott skick med minimalt bruksslitage.   
      300

3. Holmberg, Berta. Beskrivning över 
Isidor Adolf Bonniers samling Carl XI:s mynt. 
Stockholm, Norstedt, 1931. 
(7), 322, (4) sidor + ett porträtt.   
Häftad. Ovanligt gott skick. Fläck på främre omslag. 
Skada upptill på bokens rygg. Boken trycktes endast i 300 
exemplar. Mycket eftersökt och användbart referensverk 
rörande Karl XI:s mynt.     2500

4. Tingström, Bertel. Svensk numismatisk uppslagsbok — mynt i ord och bild 
1521-1968. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1950. 160, (24) sidor. 
Bunden i förlagets skinnimiterande pappband. Mycket gott skick. Dock reva i skyddsomslaget, samt 
spår av klisterlapp på skyddsomslagets baksida. Detta ex med proveniens Eskilstuna Myntverk. Diskret 
stämpel från myntverket på försättsbladet.        200
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5. Lagerqvist, Lars O. Svenska mynt under vikingatid och medeltid (ca 995-
1521) samt gotländska mynt (ca 1140-1565). Stockholm, Numismatiska bokförlaget, 
1970. 211, (1) sidor. 
Gott skick. Utan skyddsomslag. Bunden i förlagets skinnimiterande pappband.   
Värderingspriser satta i samarbete med Harry Glück.      800

6. Tingström, Bertel. Svenska mynt från Gustaf Vasa till våra dagar. 
Stockholm, Numismatiska bokförlaget, 1970. 164 sidor. 
Gott skick. Bunden i förlagets skinnimiterande pappband.      150

7. Nilsson, Ingvar. Svenska mynt under Oskar II:s tid (1872-1907). 
Stockholm, Numismatiska bokförlaget. 56 sidor + 3 planschsidor. 
Gott skick. Bunden i förlagets skinnimiterande pappband.      50

8. Wijk, Magnus; Holmberg, Kjell. Förteckning över några moderna svenska 
numismatiska tidskrifter och andra seriella publikationer. 
Stockholm, Numismatiska klubben i Uppsala. 2004. 61, (5) sidor. 
Mycket gott skick.           100

9. Ekström, Curt; Holmberg, Kjell; Wijk, Magnus [red]. Samlad glädje 
2009  — Numismatiska klubben Uppsala 1969-2009. Uppsala, 2009. 255, (1) sidor. 
Gott skick.           200

10. Larson, Per [red]. Numismatiska axplock — en jubileumsbok. 
Linköping, Myntklubben Skilling Banco, 2009. 160 sidor. 
Mycket gott skick.           150

11. Hesse, Björn-Otto. Svensk numismatisk bibliografi intill år 1903 — med 
tillägg av bibliografier etc. med numismatiskt innehåll fram till år 2003. 
Västervik, Svenska Numismatiska Föreningen, 2004. 379, (5) sidor. 
Bunden i förlagets blå klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Klisterlapp på skyddsomslagets 
baksida.            250
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12. Lagerqvist, Lars O.; Nathorst-Böös, Ernst. Mynt och medaljer och 
annan numismatik. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, 1960. 
343, (1) sidor + XXVI planscher. 
Bunden i ett skinnimiterande halvband med båda omslagen medbundna. Stänkta snitt. Bandet är lätt 
nött. Några få understrykningar och fläckar i inlagan. Några tidningsurklipp rörande numismatik finns 
inklistade på försättsbladen.  Har tillhört myntsamlaren J. H. Miller.     150

13. J. F. H. Oldenburg. Beskrifning öfver J. F. H. Oldenburgs samling af 
svenska, svenska besittningarnes och landtgrefven Fredriks (konung Fredrik I) 
hessiska mynt. Stockholm, Bukowski, 1883. 406, (2) sidor.
Ett välbundet halvskinnband med fem upphöjda bind och stänkta snitt. Endast lätt nötta omslag. 
Någon enstaka notering i blyerts.         500

14. J. F. H. Oldenburg. Beskrifning öfver J. F. H. Oldenburgs samling af 
svenska, svenska besittningarnes och landtgrefven Fredriks (konung Fredrik I) 
hessiska mynt. Stockholm, Bukowski. 1883. 406, (2) sidor.
Faksimilupplagan. Bunden i förlagets skinnimiterande band.     100

15. Lohman, Jacob Benjamin. Arboga känning, funnen och upstäld af Jacob. 
Benj. Lohman. Stockholm, Peter Jöransson Nyström, 1737. (20), 224, (4) sidor + 2 
utvikbara planscher.
Hesse: 1335.
Bunden i ett samtida halvskinnband med fyra upphöjda bind. Handskriven titeletikett på ryggen. 
Bandet är nött men tilltalande med vackra pärmpapper. Se denna katalogs baksida där bokens främre 
omslag är avbildat.           2800
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16. Holmberg, Berta. Fredrik I:s-mynt av riksdalervalörer - Beskrivna och 
grupperade. Stockholm, 1941. 22 sidor. 
Häftad i tryckt omslag av grövre papper. Lätt nötta omslag med någon fläck.   200

17. Silfverling, Birger. Anteckningar om Arboga mynt och myntverk. 
Stockholm, 1928. 29, (1) sidor. 
Häftad i ett tryckt omslag av grövre papper. Minimalt slitage på omslagen.   800

18. Heilborn, Otto. Beskrifning öfver friherre A.W. Stiernstedts svenska 
myntkabinett. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1880. (4), 144 sidor. 
Hesse: 1614.
Bunden i ett grönt helskinnband. Exlibris på främre pärms insida. Sporadiska, diskreta 
blyertsanteckningar.           550

19. L. E. Bruun. Sammlung des Herrn L.E. Bruun in Kopenhagen — schwedische 
Münzen. Del 1 och 2. Frankfurt a.M, Adolph Hess Nachfolger, 1914.
168 sidor + 80 planscher. 
2 volymer. Bundna i vackra halvskinnband med fem upphöjda bind. Stänkta snitt. Bundna på Alfred 
Sterners bokbinderi. Båda textdelarna bundna i en volym och samtliga planscher bundna i en volym. 
Mycket gott skick.           1300

20. Bagge, J. Fredric. Beskrifning om upstaden Örebro. Stockholm, 1785. 
(16), 132, (02), 133-324, (2) sidor + 5 utvikbara graverade planscher + 2 utvikbara 
graverade kartor. 
Hesse: 0495. Zetterwal: 5827.
Bunden i ett samtida nött halvskinnband med fem upphöjda bind. Stänkta snitt. 
Exlibris samt ägaranteckningar på främre pärmens insida. Titelbladet lagat efter urklipp. 
Planscherna i gott skick med någon enstaka fläck. Liten reva (ca 1,5 cm) i plansch 3. 
Planscherna delvis utförda av Acrel. Ett tilltalande exemplar.      1200
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21. Areen, Ernst. De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer - Heders- 
och minnestecken från 1500-talet till våra dagar. 
Stockholm, 1938. (1), 287, (2) sidor. 
Häftad. Delvis ouppsprättad. Ytterst lätt solkiga omslag. Mycket gott skick.   450

22. Berch, Carl Reinhold. Kort utkast til konung Gustaf Adolphs och dess 
gemåls lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver dem slagne skåde-penningar. 
[och] Kort utkast til drotning Christinas lefvernes-beskrifning i anledning af de 
öfver henne slagne skåde-penningar. 
Stockholm, 1788. (4), 208 sidor + (2), 181, (1) sidor. 
Båda böckerna bundna i ett band. Nött blått pappband med kraftiga skador på ryggen där stora delar 
av pappen är borta. Bandet är dock sammanhängande och stabilt i sin bindning. Klistrad lapp på främre 
pärms insida, ett urklipp från en tidning där boklådan Utters annonserar att föreliggande bok finns till 
salu. Inlagan är fin med enstaka fläckar. Detta ex har tillhört J. O. Wedberg vars diskreta namnteckning 
finns på försättsbladet.           500

23. Davidson, Hugo. Förteckning öfver en samling svenska sedelmynt, 
anvisningar, insättningsbevis samt tullsedlar m. m. tillhöriga Hugo Davidson. 
Stockholm, 1897. (4), 68 sidor.
Hesse: 0685. 
Häftad. Lös i ryggen, endast sporadiskt sammanhängande ark. Reva över hela främre omslag. 
Bakre omslag saknas. Detta exemplar med dedikation till storsamlaren Israel Berghman: 
“Till grosshandlaren / Herr I Berghman / med utmärkt högaktning / Hugo Davidson”  700

24. Rundquist, G. Hilding. Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks 
mynt- och medaljsamling jämte Smålands museums i Växjö därmed förenade 
likartade samlingar, Del I till IV. 
Växjö, 1928-1935. 102 + (4), 81, (1) + (4), 120 + (4), 116, (2) sidor, (de sista två onumrerade 
sidorna är supplement till del 1). 
Bunden i ett grönt helskinnband med stänkta snitt. Revor på främre pärm, i övrigt ett 
snyggt och rent exemplar.         500
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25. 1643-03-24
Kongl. m:tz til Swerige, Förordning, om åthskillige slagh Mynte sorter, Inländske 
och Fremmande, huru medh them skal hållas. 8 sidor. 
Quiding: Mynt.
Tagen ur band. Handskriven paginering. Några understrykningar. Liten pappersförlust på sista bladets 
nedre hörn, ingen textförlust. Detta är en mycket viktig myntförordning. En förordning från 26:e 
augusti 1633 faställde att kursen skulle vara en daler i silver mot två daler i koppar.  Värdeskillnaden 
blev dock snart allt större. Denna förordning från 1643 anger en ny kurs då en daler silvermynt 
skulle motsvara 2 1/2 daler kopparmynt. Denna kursändring utgör dock bara en av förordningens VII 
paragrafer, vilka alla rör viktiga delar av det svenska myntväsendet.       900
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26. 1718-04-21. 
Kongl. maj:ts Placat, Om deras straff, som olåfligen utföra 
guld- silf- eller kop.mynt.
Ett blad, halvfolio. 
Quiding: Mynt.
Tagen ur band. Handskrift på baksidan. Tryckt på enklare tryckpapper.    500

Plakatet är avbildat i 100 % storlek. Bilden är något beskuren i höger- och vänsterkant.



Spännande plakat från den karolinska stormaktstidens sista månader. Karl XII befinner sig i Holmdahl 
och känner sig manad att upprepa förbudet mot utförsel av svenskt mynt. Plakatet nämner både 
caroliner och plåtmynt. Straffet skärps i denna förordning till att förövaren inte “bara” skall förlora all 
sin egendom utan även därutöver straffas som falskmyntare, det vill säga med döden. Man såg inte med 
blida ögon på detta brott. 



27. Hildebrand, Bror Emil. Sveriges och svenska konungahusets 
minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer, Del 1 och 2. 
Stockholm, 1874-1875. 
Volym 1: XIV, (2), 624, (2) sidor + utvikbar plansch med Berchs skala. 
Volym 2: 624, (2) sidor + utvikbar plansch med Berchs skala. 
Hesse: 0953. 
2 volymer bundna i något nötta halvskinnband med fem upphöjda bind samt marmorerade snitt. 
Liten skada upptill på rygg på del 2. Trevliga exemplar av vad som fortfarande är den viktigaste 
referenslitteraturen på området.         2500

28. Sundelius, Hans Olof. Norrköpings minne. 
Norrköping, 1798. 
1-336, (2), 337-716, (14) sidor + VII utvikbara graverade planscher. 
Hesse: 1649. 
Bunden i ett nött halvskinnband med fem upphöjda bind, rikligt gulddekorerad rygg samt röda 
snitt. Liten skada på ryggen. Ägaranteckning på titelbladet daterad 1836. Fin inlaga med några få 
fläckar. Plansch I och III med pappersförlust. Plansch IV (med myntet) är hel och fin dock med veck. 
Planscherna graverade av Johan P. Cumelin.        650

29. Jöransson, Christian Ludvig. Försök til et systeme i Sveriges allmänna 
hushållning och penning-väsende. Sjette häftet.
Stockholm, 1798. 
Sidorna 1065-1455 + utvikbar plansch i folioformat. 
Hesse: 1049 (del 3). 
Detta är del III av III. Bunden i ett nött halvskinnband med stänkta snitt. Skada samt fläck på ryggen. 
Inlagan är mycket ren och fin. Diskreta anteckningar i blyerts. 
Planschen är i ovanligt gott skick.         800

30. Ziervogel, Evald. Utförligit begrep af then almänna historien, til förklaring 
och uplysning öfwer the tilförne utgifna historiska minnes-taflor — Om Portugal.
Uppsala, 1758. 
(42), 416, (2), 33 (1) sidor + 6 utvikbara planscher. 
Hesse: 1811. 
Bunden i ett något nött halvskinnband med stänkta snitt. Bokstäverna “G. v. K.” i guld på främre 
omslag. Inlagan och planscherna är i mycket gott skick.       1100

31. Cramoisy, Chez Sebastien. Discours sur les medalles antiques
diuisé en quatre parties... 
Paris, 1627. (28), 399, (23, 24/25 blanka) sidor. 
Bunden i ett helskinnband med fem upphöjda bind, rikligt gulddekorad rygg samt röda snitt. 
Vapensköld i guld på främre och bakre omslag. Lagat hål i titelbladet efter utklipp. I övrigt är inlagan 
fin med några enstaka små fläckar. Omslagens vapenbild samt exlibris är från familjen Roukens. 
Möjligen har detta ex vandrat i medaljgravören W. Roukens familj. Troligtvis är utklippet i titelbladet 
ett resultat av att där stod en intressant namnteckning som hade gett mer ledtrådar kring proveniensen 
familj Roukens. Detta exemplar kan mycket väl ha tillhört medaljgravören själv.    5500
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32. Reumann, Joachim [red]. Historische Remarques über die neuesten Sachen 
in Europa. 
Hamburg, 1706 (1705). 429, (1) sidor. 
Bunden i ett trevligt, något nött, samtida gråpappband. Inlagan är fin men med genomgående små 
lagerfläckar. 
Periodisk publikation som utkom 1700-1708. I detta band är samtliga veckovis utgivna mynt- och 
medaljbeskrivningar från år 1705 bundna. 
Följande veckor beskriver svenska objekt:
Vecka VIII - Fredrik I. Erövringen av Trarbach samt fästningen Graevenburg 1704, den 18 december.
Vecka XIIII - Hertig Johan av Östergötlands taler från 1617.
Vecka XVII - Kristian II, konung i Danmark, Sverige och Norge, taler från 1516.
Vecka XVIII - Gustav I:s daler 1534.         2900

33. Götlin, Eric. Historia numophylacii R. Acad. Upsal. [=Om myntsamlingen 
vid Kungl. Akademien i Uppsala]. Resp. Olaus Matthias Ullgren. Uppsala, 1802.
(2), 15-28 sidor. 
Hesse: 0864. Del två av tre.
Gott skick. Delvis ouppsprättad.         250

34. Schefferus, Johannes. De antiqvis verisqve regni Sveciæ insignibus, liber 
singularis [= Om kungariket Sveriges gamla och sanna vapen]. Stockholm, 1678 
(1679-80). (8), 325, (3) sidor + 14 planschblad (delvis utvikbara). [samt] Lundius, 
Carl. Zamolxis primus getarum legislator, academica dissertatione luci publicæ 
restitutus. Qua simul occasione pluscula ad antiquitates sveonum gothorumq;, atq; 
aliarum etiam gentium spectantia... Uppsala, 1687. (16), 212, (2) sidor.
Hesse: 1524. 
Bunden i ett lätt nött, samtida, helskinnband med fem upphöjda bind samt stänkta snitt. Fuktfläck 
på sidorna 65-72, ljus och ej störande. I övrigt är inlagan mycket fin. Även planscher är fina och 
välbehållna.            4000

35. Chevalier, Michel. Om myntet. Stockholm, 1867. (2), VIII, 501 sidor.
Hesse: 0662.
Bunden i ett lätt nött halvskinnband. Inlagan är fin men med sporadiska lagerfläckar i början och slutet 
av boken.           250
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Henryk Bukowski Konsthandel Kataloger
 
36. Katalog nr 1. Förteckning öfver en dyrbar samling oljemålningar pastell- 
och aqvarellmålningar antika möbler och andra konstföremål samt en större 
myntplåtsamling som kommer att försäljas genom Bokauktionskammaren den 18 
november 1882... Stockholm, 1882. 24 sidor. 
Hesse 2163.
Häftad. Gott skick. Sporadiska markeringar med blyerts. Två tejpbitar på ryggen. Några små fläckar.
En intressant samling plåtmynt med 66 nummer från Karl X Gustav till Adolf Fredrik. 
Bland annat en tvådaler från Karl XII av kanonmetall.       350
 
37. Katalog nr 6. Förteckning öfver svenska mynt och medaljer till salu hos H. 
Bukowski. Stockholm, 1883. 28 sidor. 
Hesse 2165. 
Häftad. Mycket gott skick. Nära nyskick.
En omfattande samling mynt med tyngdpunkt på 1500- 1600-talet samt besittningsmynt (sidorna 1-18).  
Svenska kungliga medaljer från Gustav I till Oskar II (sidorna 19-25).
Svenska enkilda personers medaljer (sidorna 25-27). 
Numismatisk litteratur (sidan 28).        550
 
38. Katalog nr 52. Förteckning öfver en vald samling svenska mynt af 
guld, silfver och koppar samt poletter, hvilka kommer att försäljas genom 
Bokauktionskammaren... Stockholm, 1889. 22 sidor.  
Hesse 2194. 
Häftad. Tejpad i ryggen. Lätt slitage. 
Fullständigt prisförtecknad samt anteckningar om skick och varianter med mera. Samlingen hade 
tillhört greve Augustin Ehrenswärd. Några prisuppgifter finns även i NM XIV, s. 60.  500
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Erik av Pommern
STOCKHOLM. Örtug. LL A:2c.
Trevlig, gammal ljusgrå patina. 1/1+     600

39

40

Sigismund
STOCKHOLM. 1/2 öre 1597. SM 22a.
Trevligt ex, dock med något ojämn botten.  1/1+    850

Karl IX
STOCKHOLM. 1/2 öre 1601. SM 29.
Bra ex med något mörk patina. 1+     1100
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Karl XI
AVESTA. 1 öre KM 1661. SM 335. 
Ruta i övre pilvinkel.
Ojämn färg samt liten plantsskada. 1     450 

Karl XI
STOCKHOLM. 4 öre 1670. SM 193a.
Trevligt ex med fin patina. 1/1+      350

42

43

Gustav II Adolf
SÄTER / NYKÖPING. 1 öre 1626. SM 126. 
Trevligt ex med mörk patina. Fina vassa kanter. God 1+   1750

44



Oskar I
STOCKHOLM. 2/3 skilling banco 1844. SM 98.
Mycket bra ex med röd lyster. 01/0     800

Karl XV
STOCKHOLM. 25 öre 1864. SM 37a.
Mycket bra ex. 01/0       1400

45

46

Gustav III
STOCKHOLM. 1/12 riksdaler 1777. SM 89a.
Trevligt ex med fin patina. 1/1+      300

47



Alla mynt är avbildade med en förstoring på 200%

Beställningar görs enklast genom att maila (info@myntochtryck.se) 
eller ringa (0708-46 31 91). 

Beställning av tryckt katalog kan göras genom insättning av 50 kronor 
på bankgiro enligt nedan. Ange önskat katalognummer.

Betalning görs till bankgiro: 137-3620

•
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Katalogen är utformad av Werner Stensgård
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