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Samling lundberg - polletter 
Del 1

Auktion 14
lörDAg 23 mAj 2015

MYNTAUKTIONER
i Sverige AB

Tid och plaTs
auktionen äger rum på Hotell Scandic Sergel plaza, brunkebergstorg 9, Stockholm, och börjar kl. 09:30.

MaT
Vi bjuder våra auktionsdeltagare på lunch före auktionen. lunchen serveras på hotellet och börjar kl. 13.

VisNiNG
på FrimYnt i Helsingborg:

lördagen 25 april kl. 11-17

i Svenska numismatiska Föreningens lokaler, banérgatan 17, Stockholm:

onsdag 20 maj kl. 16-19

torsdag 21 maj kl. 16-19

Fredag 22 maj kl. 10-19

efter individuell överenskommelse - träffad i god tid - kan visning arrangeras även på andra än de ovanstående tiderna.

KaTaloGEN förfaTTad aV
dan Carlberg och bernt thelin

foTo & layouT
magnus Wijk

aVBildNiNG aV oBJEKT
Samtliga singelobjekt finns avbildade i katalogen. dessutom avbildar vi ett objekt ur varje utrop innehållande två eller flera 
objekt. Förstoringar kan ses på www.numisbids.com. på vår hemsida finns även katalogen tillgänglig för nedladdning.
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imponerande andelen av objekt härifrån. de polletter som nu utbjuds till försäljning utgör endast första delen av samling 
lundberg och omfattar landskapen blekinge-Skåne. resterande landskap kommer att säljas under 2016.

Hans lundberg föddes i göteborg 1931 och dog i Kungälv i augusti 2012. efter skolgång på göteborgs Högre Samskola, 
vidtog medicinstudier i göteborg. Som narkosläkare kom han sedan att arbeta först på Sahlgrenska sjukhuset och sedan 
på lundby sjukhus, båda belägna i göteborg. eftersom Hans hade ett stort intresse av historia, var den yrkesmässiga dröm-
men ursprungligen arkeologiyrket. redan som 14-åring började han att samla mynt. Samlandet av arabiska och antika 
mynt samt polletter blev på detta vis ett komplement till yrkesvalet.

Vi som har arbetat med katalogiseringen av samlingarna förstår av de noggranna anteckningarna på katalogkorten, att 
Hans samlariver var befryndad med ett stort vetenskapligt intresse. Så stort var intresset för de arabiska mynten, att han 
lärde sig arabiska på en nivå som var tillfredsställande för att tolka myntens inskrifter! numismatiken var dock inte hans 
enda intresse. Som ung tävlingsseglade han ivrigt, en passion som efter familjebildandet följdes av semesterseglande varje 
sommar. andra lediga stunder ägnade Hans åt att lyssna på musik, främst jazz.

eftersom Hans lundbergs pollettsamling är av en sådan utomordentlig kvalitet i flera avseenden, kommer den att gå till 
eftervärlden både som referens och fin proveniens för polletternas framtida ägare. därför önskade undertecknad att denna 
auktionskatalog skulle kunna bifogas en liten pollettbiografi över sådana samlare som i äldre tider har haft samlingar av 
motsvarande värde. glädjande åtog sig Sonny Serrestam, Växjö, att utarbeta en sådan sammanställning. med stort intresse 
har jag läst densamma och det är ett nöje att här få överlämna den till er läsare av denna katalog! till Sonny riktar jag ett 
stort tack! utan min vän bernt thelins stora arbetsinsats, kloka vägledning och enorma ämneskunskap, hade denna ka-
talog förmodligen inte kommit till. bernt, mitt varma tack för din oumbärliga insats och alla våra trevliga stunder i Hans 
lundbergs polletters utmärkta sällskap!

Stockholm i mars 2015

dan Carlberg

Förord

Hans lundbergs samling av svenska polletter är den absolut främsta inom detta kultur-
historiskt så intressanta område som har utbjudits offentligt till försäljning på mycket 
längre. den lundbergska samlingen kännetecknas av en stor rikedom på typer inom alla 
ämnesområden och från alla tider. Förekomsten av allt ifrån sällsynta till mycket rara ob-
jekt är stor. Förutom våra egna försäljningar av börje rådströms och anders Stams sam-
lingar, har Harald perssons samling utbjudits genom Frimärkshuset 1999 samt ytterligare 
en omfattande samling genom antikören 1993-1994. Vid en jämförelse med dessa fina 
samlingar står emellertid Hans lundberg ut som något ytterligare extra.

de äldre polletterna - främst brukspolletter - är rikligt representerade och många av dem 
är stora sällsyntheter. det är omöjligt att här inte nämna de två polletterna från - som det 
ännu brukar kallas - ”förbundshären”. Vi känner inte till att flera än en sådan pollett har 
utbjudits till försäljning (på en och samma auktion) sedan slutet på 1800-talet! polletterna 
från göteborg, och till viss del de omliggande områdena, intar förstås en särställning. För 
detta geografiska område visade Hans sitt allra största intresse, vilket också visas av den 

Hans Lundberg 
(1931-2012)
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INNeHÅll

att tänKa på / to ConSider
uTlaNdsförsäNdElsEr
För försändelser till utlandet svarar inte myntauktioner i 
Sverige ab för högre försäkringsbelopp än vad som i varje fall 
kan avtalas med posten. alla andra försäkringslösningar/
transporter måste tecknas/ordnas av kunden själv. i det fall 
värdet av det försända överstiger det maximala ersättnings-
beloppet, påtar sig kunden själv hela risken om denne ändå 
begär försändelse. myntauktioner i Sverige ab ansvarar inte 
heller för att försålda objekt verkligen är tillåtna för export. 

oM EMBallaGET
myntauktioner i Sverige ab garanterar inte, att det embal-
lage vari auktionsobjekten är emballerade vid försäljnings-
tillfället är fritt från mjukgörare eller på andra sätt lämpligt 
för långtidsförvaring.

iNTErNaTioNal dEliVEriEs
For dispatches shipped to addresses outside Sweden, mynt-
auktioner i Sverige ab do not take responsibility for hig-
her insurance values than what can be agreed with posten, 
[www.posten.se]. other logistic/insurance setups may be ar-
ranged by the customer. in case that the value of the shipped 
goods exceeds the maximum insurance cover, the customer 
is solely responsible if he requires such shipment. mynt-
auktioner i Sverige ab do not response that sold coins are 
allowed for export.

pacKaGiNG
myntauktioner i Sverige ab does not guarantee that the ma-
terial in which the auction lots are packed in at the point of 
sale is free from softening chemicals or that it in any way is 
suitable for longtime storage.
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genom sitt deltagande i auktionen, förbinder sig budgi-
vare och köpare att följa nedanstående auktionsvillkor.

BudGiVNiNG
budgivare skall registrera sig före auktionen och erhåller 
då en budspade. det finns även möjlighet till förhands-
registrering via vår hemsida. lagda bud är bindande. 
myntauktioner i Sverige ab har rätt att bortse från bud 
som av någon anledning anses oseriösa eller osäkra. För 
myntauktioner i Sverige ab okända budgivare ombeds 
uppge referenser före auktionen. auktionsförrättaren 
har ensidig rätt i samtliga frågor rörande auktionens 
genomförande. detta innefattar bl. a. rätt att slå sam-
man, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objek-
ten i förhållande till auktionskatalogen samt att avgöra 
tvister som kan uppstå under budgivningen, exempelvis 
vem som vinner objektet vid lika bud. telefonbud kan 
tas emot efter överenskommelse.

uTropsprisEr
utropspriserna, som är angivna i svenska kronor (SeK), 
är minimipriser, under vilken nivå objektet inte kom-
mer att säljas.

sKrifTliGa aNBud
de köpare som inte har möjlighet att personligen när-
vara vid auktionen, kan lägga skriftligt anbud per brev. 
myntauktioner i Sverige ab kommer att bevaka dessa 
bud för budgivarens räkning. brevbud skall skickas till 
nedanstående adress:

myntauktioner i Sverige ab
brokhult 105
343 94  älmHult

det är också möjligt att lämna anbud per e-post:
anbud@myntauktioner.se 

eller via
www.numisbids.com

inkomna bud bevakas med minsta möjliga höjningar 
intill att objektet är vunnet eller att budgivarens max-
bud är uppnått. Vid lika bud får det först inkomna för-
tur. olimiterade bud godtas ej.

Anbud skAll vArA inkomnA senAst 2015-05-20.

obS! Vi har ingen möjlighet att hantera alternativa an-
bud eller att bevaka maximala köpesummor. anbud 
som ej anpassats till de i katalogen angivna budstegen, 
kommer att justeras ner till närmast lägre budsteg.

iNropsaVGifT
Köparprovision tillkommer med 18,75% (15% + moms).

BETalNiNG
inköpta objekt skall betalas kontant eller med bankkort på 
brunkebergstorg 9 i omedelbar anslutning till auktionen. 
Vid inköp till följd av lämnat skriftligt bud, skall betalning 
erläggas inom tio dagar från det att köparen mottagit be-
talningsanvisningar med uppgifter om totalsumma och 
fraktkostnader. äganderätten till vunna objekt övergår till 
köparen först efter att denne erlagt full betalning. i händel-
se av dröjsmål med betalning, äger myntauktioner i Sverige 
ab rätt att endera häva köpet eller överlämna ärendet till 
inkasso. intill hävning eller betalning har skett, utgår dröjs-
målsränta med en månatlig räntesats om en (1) procent på 
det vid var tid aktuella beloppet.

lEVEraNs
inköpta objekt skall, efter betalning, utkvitteras i omedel-
bar anslutning till auktionen, vilken sker på Hotell Scandic 
Sergel plaza, brunkebergstorg 9. objekt som inropats ge-
nom skriftligt anbud, skickas av myntauktioner i Sverige ab 
till köparen, sedan full betalning erhållits. Kostnad för frakt 
och försäkring betalas av köparen. Kostnader som uppstår 
i samband med försändelse av objekt utrikes, vilka de än 
må vara, skall i sin helhet belasta köparen. myntauktioner i 
Sverige frånsäger sig allt ansvar i detta avseende.

fElaNsVar
objekten säljs i befintligt skick. Köparen har undersök-
ningsplikt. det åligger därför köparen att före auktionen, 
under angiven visningstid, undersöka objekten för bedöm-
ning av dess skick, äkthet och egenskaper. utrop med fler 
än ett objekt kan ha defekter som inte är anmärkta. de upp-
gifter som lämnas i denna katalog tjänar endast som väg-
ledning för köparen vid dennes undersökning av objekten. 
myntauktioner i Sverige ab ansvarar inte för felaktiga upp-
gifter i katalogen eller på internet som inte kan sägas bero 
på grov oaktsamhet. eventuella fel skall reklameras ome-
delbart, dock senast inom tre veckor från auktionsdagen.

TVisTEr
eventuella tvister i anslutning till auktionen skall avgöras 
enligt svensk lag och vid Stockholms tingsrätt.

höJNiNG aV Bud
under auktionen kommer buden att höjas enligt nedan. 
Skriftliga bud skall också anpassas till dessa intervall.

budSteg

-> 1000 SeK 50 SeK

1000-3000 SeK 100 SeK

3000-10000 SeK 200 SeK

10000-20000 SeK 500 SeK

20000-50000 SeK 1000 SeK

50000 SeK -> 2000 SeK

auKtionSVillKor

anbud kan också lämnas på www.numisbids.com
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ConditionS oF SaleS

by participating in the auction, bidders and buyers are 
obliged to follow terms of sales as specified below.

BiddiNG
all bidders must register before the auction starts. a 
bidder who has not already got a number paddle when 
receiving the auction catalogue will receive a num-
ber paddle in connection with the registration on the 
auction day. placed bids are binding. myntauktioner i 
Sverige ab is entitled to disregard bids for any reason 
considered to be unreliable. bidders unknown to the 
auctioneer are kindly asked to give references prior to 
the commencement of the auction. the auctioneer has 
the sole right in all decisions regarding performance of 
the auction. in case of identical bids or any conflicts the 
auctioneer has the sole right to decide if the bids shall 
be taken up or not. bids by telephone can only be ac-
cepted after separate agreement.

EsTiMaTEd pricEs
the estimates indicated in the catalogue are given in 
Swedish crowns (SeK) and are to be regarded as mini-
mum prices. thus no lots can be sold below the prices 
indicated.

WriTTEN Bids
absent bidders can place written bids by letter. mynt-
auktioner i Sverige ab will monitor these bids for the 
bidder. Written bids should be sent to the address be-
low:

myntauktioner i Sverige ab
brokhult 105
343 94  älmHult
SWeden

it is also possible to send written bids by e-mail to: 
anbud@myntauktioner.se

or on
www.numisbids.com

bids by letter or e-mail will be monitored and bid steps 
specified below will be followed. in the event of several 
bids for the same amount preferences will be given to 
the first bid received. unlimited bids are not accepted.
 

Written bids must be received by 2015-05-20. 

prEMiuM
a buyers premium of 18,75% (15%+Vat) on the hammer 
price will be added to each object.

payMENT
objects purchased shall be paid in cash or bank card 
at brunkebergstorg 9 immediately in connection to 
the auction. Commissioned purchases have to be paid 

within 10 days from the purchaser have received a payment 
specification. Cost for freight will be added and paid by the 
purchaser. ownership to won objects will be changed over 
from myntauktioner i Sverige ab to the purchaser after full 
payment. in case of due payment the auctioneer is entitled 
to rescind the purchase or demand payment through a debt 
collecting agency. until such time as the purchase is rescind 
or paid, a charge of penalty interest of 1 percent per month 
on the amount overdue is applied.

dEliVEry
purchased objects shall after payment be collected at Hotell 
Scandic Sergel plaza, brunkebergstorg 9. objects purcha-
sed by written bids will be sent by myntauktioner i Sve-
rige ab to the buyer after full payment is received. Cost 
for freight and insurance will be charged to the buyer. any 
other cost like customs charge will also be paid by the buyer. 
myntauktioner i Sverige ab disclaims all such responsibili-
ties in these matters.

liaBiliTy for dEfEcTs
all objects are sold in present condition just as they are. it is 
incumbent on the buyer prior to the auction and by means 
of the buyers own examination of condition and authen-
ticity. lots including more than one object could have de-
fects not remarked in the auction catalogue.

information given in this catalogue serves only as a guide 
for the buyer in connection with examination of the ob-
jects. the auctioneer is not liable for incorrect information 
was provided as a result of gross negligence. notification of 
defects must be given immediately, latest three weeks after 
the purchase.

dispuTEs
disputes in connection to the auction shall be settled in ac-
cordance with Swedish law and the district Court of Stock-
holm shall be the court of first instance.

risiNG of Bids
during the auction the bids will rise regarding the table 
specified below. Written bids will also be adjusted to these 
intervals.

bidStepS

-> 1000 SeK 50 SeK

1000-3000 SeK 100 SeK

3000-10000 SeK 200 SeK

10000-20000 SeK 500 SeK

20000-50000 SeK 1000 SeK

50000 SeK -> 2000 SeK

This is an English translation of the Swedish version of Condition of Sales. In case of dispute only the Swedish 
version of the present Conditions of Sales of Myntauktioner i Sverige AB is valid.

bids can also be placed on www.numisbids.com
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Vi har valt att gå ifrån det ganska stela och osäkra systemet med ett eller flera ”r”. Skälet till detta är, att det för många objekt är 
förenat med mycket stora svårigheter att bedöma detta med rimlig säkerhet. Vi har istället valt att använda uttrycken:

sällsynt [s]  - Ett S-klassat mynt finns typiskt till salu vart eller vartannat år. 
rar [r]  - Ett R-klassat mynt bjuds normalt inte ut oftare än en till två gånger per decennium. 
Extremt rar [Xr] - Ett XR-klassat mynt ännu mera sällan.

dessa uttryck skall tolkas som en indikation på hur ofta likartade objekt bjuds ut till försäljning på den öppna marknaden. bety-
delsen är inte absolut utan i högsta grad subjektiv och kopplas till en bedömning av hur ofta ett sådant objekt finns att förvärva i 
mynthandeln eller på offentlig auktion. Som kompletterande information till denna klassning anger vi, för vissa objekt, av oss kända 
privatägda exemplar eller kända offentliga försäljningar. dessa uppgifter skall inte betraktas som någon komplett och uttömmande 
förteckning, utan i båda fallen som en lägsta siffra, och därmed en undre gräns för antalet mynt i privatsamlingar eller försäljningar.

raritetSbeteCKningar

KValitetSgrader / grading
Spegelglans proof polierte platte

0 unc (uncirculated) Stempelglanz

01 eF (extremely fine) Vorzüglich

1+ VF (Very fine) Sehr schön

1 F (Fine) Schön

1? Vg (Very good) Sehr gut erhalten

2 poor gering erhalten

Vänligen notera att svensk kvalitetsbedömning i ett internationellt perspektiv är att betrakta som mycket strikt.
Please note that Swedish grading is considered as very strict.

Kvalitetsbedömning av mynt är ett grannlaga arbete och kräver erfarenhet. några polletter är till sin präglingsmässiga 
karaktär lika mynten och kan därför kvalitetsbedömas på samma sätt. ett stort antal polletter saknar dock likheter med 
mynten vad avser präglingen. det är svårt att gradera slitaget på polletter av exempelvis näver. rikligt förekommande och 
speciellt svårbedömda är polletterna av järn- eller zinkbleck eller andra polletter med instämplat budskap. Vi har för dessa 
främst bedömt kanternas skärpa, men förstås även försökt avläsa slitaget i ytan.

beträffande utmärkandet av raritetsgrader, har vi valt en försiktig tillämpning av vår gradering. det är i allmänhet lättare 
att värdera sällsyntheten för lite äldre och dyrare polletter, som exempelvis har mera lättåtkomlig försäljningsstatistik. 
Säkert borde en del av de yngre polletterna också förtjäna ett påpekande om sällsynthet, men osäkerheten har gjort att vi i 
allmänhet har valt att avstå från detta.

i våra tidigare auktionskataloger har vi nästan undantagslöst låtit avbilda endast singelobjekt. För att ge föreliggande 
katalog så stort referensvärde som vi anser vara möjligt, har vi nu avbildat ett exemplar från i stort sett varje utrop som 
innehåller mera än ett objekt.

det ska påpekas, att de flesta av faktauppgifterna som vi anger för de äldre polletterna kommer från Stiernstedt. Särskilt 
mycket forskning kring dessa polletter har inte bedrivits sedan slutet på 1800-talet, varför det finns anledning att tro att 
en del uppgifter borde revideras. ett bra exempel på ett undantag från det bristande forskningsläget är dock till exempel 
Jan-olof björks i Snt framlagda teorier om avestas instämplade polletters datering (se litteraturlistan). Slutligen kan vi 
konstatera, att vi inte alltid delar Stiernstedts uppfattning om vilken sida på en pollett som är åt- respektive frånsida.

några anmärKningar
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pollettsamlare

när vi nu ska sälja en av vår tids största privata pollett-
samlingar, finner vi det motiverat att kort redogöra 
för några samlare och försäljningar i äldre tider av 
dessa kulturhistoriskt så intressanta föremål.

John Arfwedson (1842–1928), grosshandlare, konsul, 
samlare, Stockholm, senare genua, italien. redan vid 
unga år hade arfwedson bildat stora samlingar inom 
flera områden genom arv och köp. redan 1874 började 
han sälja av sina samlingar och först ut var den ytterst 
förnämliga pollettsamlingen. den var utarbetad av 
bukowski och arfwedson själv och omfattade 1130 
nummer från äldsta tid fram till 1800-talets mitt. Som 
underlag användes Stiernstedts pollettbeskrivning 
från 1872. Försäljningen skedde genom tryckt katalog 
på Stockholms bokauktionskammare 1874. Samlingen 
innehöll många rara objekt, varav kan nämnas lars-
bro järnverk 1 KANNA ÖHL och fem olika exemplar 
under rubriken ”Gustaf II Adolfs begrafningspolletter 
eller svenska hären i Mainz 1634”. dessa sistnämnda 
såldes inte, utan återkom 1882 när arfwedson sålde 
sin samling ”Gustaf Adolfs Minnen” genom tryckt ka-
talog hos bukowskis.

avesta myntmuseum grundades av generalkonsul 
axel ax:son Johnson (1876–1958) under åren 1914–
1915. museet finns idag inrymt i ett ombyggt gammalt 
sädesmagasin invid avesta herrgård och invigdes 1983 
med kungligt besök. den moderna utställningen ut-
formades till största delen av bertel tingström (1912–
2004), främst känd för sitt kunnande om plåtmynten. 
Samlingarna är omfattande särskilt när det gäller be-
talningsmedel av koppar. en trevlig samling av pollet-
ter finns också, där åtskilliga bruk och större industri-
er är representerade. polletterna kommer till största 
delen från den välkände göteborgssamlaren bernhard 
olofson och är förtecknade i appelgrens försäljnings-
katalog nr 80 (1948).

Andreas Bernström (1845–1925), grosshandlare, 
samlare, Stockholm. ”Den nära fullständiga” samling-
en av polletter donerade bernström med varm hand 
till nordiska museet.

 

Henryk Bukowski (1839–1900), konsthandlare och 
samlare, Stockholm. ”Förteckning öfver svenska mynt 
och polletter samlade af H.B. – i”, är texten på det gröna 
omslaget till auktionskatalogen från februari 1877. den 
visar att bukowski även intresserade sig för svenska 
polletter. de är 88 stycken till antalet och man lägger 
särskilt märke till avesta koppar- och järnverk med 
bl.a. två stycken dagsverkspolletter om Viii och ii öre, 
dvs. ½ respektive 1/8 dagsverke. där fanns också de 
sällsynta WEGET )( B och 1 KORGH KOHL med mar-
kus Kocks myntmästarmärke. de fyra inbringade till-
sammans den nätta summan av 18 kronor och 20 öre.

Gustaf Cavalli (1849–1926), apotekare, samlare, 
Skövde. Cavalli är vårt lands mest kände koppar- och 
plåtmyntsamlare. Han hopbringade också en samling 
polletter, där en mindre, bästa del, såldes på bobergs 
auktion nr 9, december 1927. de kopparmynt och 
polletter som ej kom med på ”Cavalliauktionerna” 
1927 såldes efter hand genom appelgren och bobergs 
mynthandel ända in på 1930-talet. t. g. appelgren 
skriver följande i auktionskatalog nr 9. ”Ett urval av 
svenska polletter från 16-, 17-, och början av 1800-ta-
let bildar avslutning på Cavallis kopparmyntsamling. 
Dessa äldre polletter som merendels äro av koppar och 
av vilka en del i tider av skiljemyntbrist kurserade i 
allmänna rörelsen, hava på grund härav en nära sam-
hörighet med de verkliga kopparmynten. Deras stun-
dom myntliknande och konstnärligt utförda prägel sy-
nes i ett och annat fall vara arbete av någon vals- eller 
stampsnidare vid myntverken.”

Ole P. Eklund (1873–1950), armtofta, Skåne. eklund 
utvandrade till uSa vid 16 års ålder och försörjde sig 
under flera år som diversearbetare, innan han för gott 
slog sig ned i Spokane, Washington dC. där tjänade 
han sitt uppehälle som sågverksarbetare. det var runt 
sekelskiftet 1900 som eklund började samla koppar-
mynt och polletter från hela världen. Han förvarade 
dem i små påsar som han själv tillverkade i tusental, 
med noggranna beskrivningar utanpå. genom arv 
och sparsamhet kunde han bygga upp en mycket stor 
samling av hög kvalitet. eklund var också ägare till en 
8 daler plåtmynt 1662, som han sålde 1947. Han bil-
dade aldrig någon familj; själv sa han att han inte hade 
råd med både fru och mynt! efter eklunds död över-
togs samlingen av en syster och den är sedan länge 
skingrad åt olika håll, bl.a. till Sverige.
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Olof Hallborg (1815–1901), prost, torstuna, enkö-
pings kommun. Hallborg var under hela sitt yrkes-
verksamma liv en kyrkans man. Han började tidigt 
intressera sig för gamla mynt och liknande. med ti-
den blev han en renodlad pollett- och kopparmynt-
samlare. under en tid var han även ägare till 8 daler 
plåtmynt 1658 och en dubbeldaler – tvåkonungsmynt 
utan årtal med Johan iii:s )( erik XiV:s bild, som han 
enligt egen utsago funnit vid grävning i prästgårdens 
trädgård i torstuna! Vid 82 års ålder sålde han sin 
kopparmyntsamling på bukowskis auktion nr 106, år 
1897. det är obekant vad som hände med pollettsam-
lingen. den finns dokumenterad i två handskrivna 
förteckningar av Hallborg själv, vilka är daterade 1861 
och 1869. bland flera sällsyntheter kan nämnas för-
bundshären 1634, 1 KAN.FW och 1 KAN.RW:. Hall-
borgs förteckning från 1861 refererar till Johan Scharps 
pollettsamling i dennes auktionskatalog från 1851. 
 

h. hägerström, kontorist. Hägerström ett av de sto-
ra namnen när det gäller pollettsamlandet i vårt land. 
auktionskatalogen över hans samling, som är något 
av en pollettbibel, omfattar inte mindre än 2.820 nr 
med mängder av brukspolletter från äldre tider. Sam-
lingen såldes på Stockholms bokauktionskammare i 
februari 1881.

Astley Levin (1852–1931), läkare och bl.a. innehavare 
av kurvattenanstalten bie i Katrineholm. levin var 
medlem i organisationskommittén för olympiska spe-
len i Stockholm 1912. den idrottsintresserade doktorn 
var ägare till en mycket stor mynt- och medaljsam-
ling, men även av en intressant samling av inte min-
dre än 1.210 nr polletter. 1894 sålde han sin samling på 
bukowskis auktion nr 88. Hela samlingen inbringade 
28.363:90 kr, som levin till största delen investerade 
i bie.

carl fredrik lundberg, bagare, göteborg. Förutom 
mynt och medaljer innehöll lundbergs samling 70 
nr äldre brukspolletter. efter lundbergs konkurs sål-
des samlingen på Stockholms bokauktionskammare 
1867. Han började dock samla igen och när han på sin 
ålders höst sålde denna sin andra samling i göteborg 
1878, omfattade den bl.a. 384 nr polletter, där 
åtskilliga var äldre brukspolletter. de som betalades 
bäst var: 1 STIGH KOHL 1715 (6:25), KALLMORA 
GRUFVA 1 LÄST KOHL (7:-), Höganäs stenkolsverk, 
spade inom lagerkrans VIII (7:55).

Daniel Georg Nescher (1753–1827), källarmästare, 
samlare m.m, Stockholm. nescher började år 1796 
samla svenska mynt och medaljer. Han köpte under 
kort tid flera större och mindre samlingar. det är också 
känt att han samlade svenska polletter. Samlingarna 
förvarades i ett av nescher uppfört stenhus i hörnet av 
drottninggatan och bryggargatan som var helt inrett 
med tanke på samlingarnas förvarande. under kri-
get mot ryssland 1808-1809, då vi förlorade Finland, 
blev han orolig för att ryssarna även skulle komma till 
Stockholm och plundra hans samlingar och dricka 
ur hans viner. i ett deprimerat tillstånd sålde han sin 
mynt- och medaljsamling till d. g. Hildebrand på er-
icsberg. Kort därefter avled Hildebrand och neschers 
samling blev inte inordnad med ericsbergssamling-
en. den såldes senare till herrarna meinander, Fröling 
och Humble 1847, vilka i sin tur avyttrade den på bok-
auktionskammaren i Stockholm. när nescher avled 
1827 hade han bildat en ny andra samling, även den 
av mycket hög kvalitet. Hans mynt- och medaljsam-
lingar finns förtecknade i handskrivna kataloger som 
förvaras i Kungliga myntkabinettet (ata).

Utdrag ur egenhändig, handskriven förteck-
ning över Olof Hallborgs pollettsamling, 
daterad 1861. Notera att den först nämnda 
polletten - ”Gustaf II Adolfs begrafning 
1634” - är av samma typ som den i denna 
auktionskatalog först utbjudna polletten.  
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Georg Friedrich Nichenck (1678–1752), pastor i 
tyska församlingen i göteborg. bland nichencks 
samlings 905 svenska mynt hade också några intres-
santa och mycket sällsynta polletter tagit plats, vilka 
förtecknades i den auktionskatalog som upprättades 
efter pastorns död. Här märks bland annat avesta kop-
par- och järnverks ½ DAGSVERKE / VIII öre, samma av 
halva valören, Sala silververks och bergslags 1 TUNNA 
KO (tunna) HL 1688 samt 1 DAGSW: POLET 16 ÖRE, 
som av Stiernstedt hänförs till norrköpings mässings-
bruk. alla dessa polletter är kända i högst en handfull 
exemplar per typ. efter nichencks död erbjöd änkan 
myntkabinetten i Stockholm och uppsala att köpa 
samlingen för 20.000 daler Sm. något köp kom dock 
inte till stånd, utan större delen av samlingen såldes i 
Hamburg 1759 genom nämnda tryckta katalog.

Carl-Johan Nordqvist (1828–1898), poliskommis-
sarie, Stockholm. nordqvist var ägare till en omfat-
tande mynt- och medaljsamling som såldes genom 
bukowskis auktion nr 125, 1899, och inbringade hela 
28.922:05 kronor. pollettsamlingen under avdelning 
iii i katalogen såldes märkligt nog i ett rop för 302 
kronor, köpare d. Holmbergs mynthandel. i auk-
tionskatalogen beskrivs den enligt följande: ”Pol-
lettsamling bestående av 3.902 nummer och ordnade 
och förtecknade efter friherre A. W. Stjernstedt`s  be-
skrifvning. Innehåller stora rariteter, bland dem äfven 
förbundshären i Tyskland 1634 pollett, Unicum. Be-
skrifven i N.M. XII m. fl. Samlingen säljs i sin helhet 
å auktionen första dagen kl. 3 e. m. myntskåp, jämte 
förteckning medföljer.” man kan undra om denna för-
teckning finns bevarad till våra dagar och i så fall var? 
många av polletterna kom från r. W. Hartmans sam-
ling som nordqvist köpte efter Hartmans död år 1891.

Gustaf Rålamb (1675–1750), friherre, ämbetsman 
och samlare. rålamb var på 1700-talets en av vårt 
lands största samlare av mynt och medaljer, vilken 
samling omfattade närmare 2.500 objekt, varav en 
mängd rariteter. Han får vidare räknas som en före-
gångsman, då han även samlade polletter. efter hans 
död inlöste rikets Ständers bank 1756 samlingen för 
120.000 daler Km och den rålambska samlingen kom 
därmed att bli grundstomme till riksbankens mynt-
kabinett. riksbankens pollettsamling tillhör rikets 
förnämsta avseende polletter från 1600- och 1700-ta-
len. rålamb måste ha hyst ett ganska stort intresse 
för polletterna, vilket visas av att han har vinnlagt sig 
om att förvärva i stort sett endast utmärkta exemplar. 
Hans möjlighet till detta var i och för sig mycket god 
- han verkade i en tid då många av dessa polletter just 
präglades.        

Johan Scharp (1785–1850), grosshandlare, Stock-
holm. Scharp var innehavare av en mycket stor mynt– 
och medaljsamling, som såldes genom tryckt katalog 
på bokauktionskammaren i Stockholm åren 1851 och 
1853. i den första katalogen återfinns också en bety-
dande avdelning med 157 nr äldre och sällsynta pol-
letter, däribland ”1634. Vid Gustaf II Adolphs begraf-
ning”? 1Kan.r:b. som såldes för 2:2 riksdaler banco, 
paSSerar bruKSporten, 22 skilling banco, och 
1 dagS WärCi, fyrkantig i näver, 20 skilling banco. 
mynträkning: 1 riksdaler banco = 48 skilling banco. 
till dess att Stiernstedts pollettbeskrivning utkom år 
1872, tjänade auktionskatalogen över Scharps samling 
ofta som referens för polletter i olika sammanhang.

Avsnitt ur auktionskatalogen över 
G. F. Nichencks myntsamling, där 
en del av de i samlingen ingående 
polletterna förtecknas. 
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stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags Mynt-
kabinett. beskrivning och förteckning över bolagets 
samlingar upprättades av Carl Sahlin 1895. på sidorna 
41–51 behandlar och avbildar han några av bergslagets 
utgivna enskilda mynt och polletter i koppar, näver 
och läder. polletter är kända från Stora Kopparberg 
redan från tiden 1628–1638, då det rådde brist på väx-
elpengar i det dagliga livet. 

Sven Svensson  (1855–1928), tobakshandlare, stor-
samlare och donator, Stockholm. den svenska pollett-
samlingen intog en central roll i Svenssons samlande. 
med sina nästan 8.000 nr, varav 750 stycken i papper, 
utgjorde polletterna den till numerären största delen 
av den numismatiska samlingen. tidsmässigt omfat-
tar den från äldsta tid till Svenssons egen tid. av dessa 
saknas drygt 3.000 nr i Kungl. myntkabinettets sam-
ling! den barnlöse Svensson gjorde 1928 Svenska nu-
mismatiska Föreningen till sin huvudarvinge. när de 
ursprungliga intentionerna i testamentet inte kunde 
uppfyllas, fick föreningen i juli 1963 permutation på 
Svenssons testamente och Sven Svenssons stiftelse 
bildades. i huvudsak innebar detta att samlingarna 
skulle försäljas och de influtna medlen läggas till 
stiftelsens kapital. Vidare hade föreningen möjlighet 
att såsom gåva till Kungl. myntkabinettet överlämna 
objekt ur samlingen. Försäljning av samlingen på-
börjades i november 1963 och pågår fortfarande, till 
många samlares stora glädje.

lästips:

- myntgalleriets lagerkatalog nr 10 (1994), under rub-
riken: ”två samlare av kopparmynt: gustaf Cavalli 
och ole p. eklund”.

- ernst nathorst-böös och ian Wiséhn: ”numisma-
tiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 
1830-talet”. numismatiska meddelanden XXXVi 
(1987).

- bertel tingström: ”avesta myntmuseum”. numis-
matiska meddelanden XXXiX (1995).

Detalj ur Sven Svenssons egenhändiga förteckning över sina papperspolletter. Bland de första numren märks 
Andrarums alunverk och Betsbergs gruva. Båda dessa typer finns företrädda i Hans Lundbergs samling.
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SAmlINg lUNDBerg Del 1

förBuNdshärEN i TysKlaNd?

1 Kanna 1634. med initialerna F W. Koppar. Sti 17:3. mW 12:7. 1,37 g. Xr. något bucklig/slag-
märken.  
ex p. österlund 1983-10-28 (5.200:-). 

Denna pollett har vi valt att placera allra först och under rubriken förbundshären. Utgångs-
punkten för detta är Stiernstedts placering och attribuering. Polletten har av andra, exem-
pelvis Berch, ansetts ha använts vid Gustav II Adolfs begravning, som ägde rum i Stockholm 
1634. En intressant och väl så trolig teori om polletternas bruk har framförts av Bengt Hem-
mingsson. I sin utmärkta artikel ”Polletter i Sverige före 1660” (SNT 1997:7, sidorna 160-167) 
framhåller han möjligheten att de skulle kunna ha använts vid Stora Kopparberg, som vid den 
tiden var landets största arbetsplats och där man vid just denna tid lät reglera utskänkningen 
av alkoholhaltiga drycker genom att från officiellt håll inskränka antalet krogar till 14. 

1/1+ 8 000 

 Svenska polletter illustrerade i (ett hårt skuret exemplar av) Erik Thunius "Continuatio monetae 
aereae in Svecia rotundae", 1731. Om polletterna 1634 skriver Thunius att de används av ”skotten 
Ramsay vid försvaret af Hannover mot de kejserlige”. Carl Reinhold Berch anser i "Svenska mynt- 
och skådepenningar”, 1783 sidorna 146-147 ”at de tjent som anwisningar på Kongl. Källarskrifwa-

ren i Stockholm när K. Gustaf Adolphs Graf = öhl hölls”. 

1



14

2 Stop 1634. med initialerna W br. Koppar. Jfr Sti 17:8. 1,13 g. Xr.  
ex paul levin 1993-04-23 (900:-). 

Den hos Stiernstedt upptagna polletten med samma initialer som på föreliggande exemplar 
uppges ha en punkt efter B och ett kolon efter R. 

1+ 10 000 

BlEKiNGE

3 KarlSKrona. Fattigvården. 1/4 och 1/8 famn ved. Förtennat järn. 1800-talet. Sti 204:4, 5. 
totalt 2 ex. 

1+ 300 

4 KarlSKrona. C. gads rakstuga. C.g. i rektangulär stämpel. rektangulär. Zink. C.g. i oval 
stämpel. rektangulär. Koppar. Slutet av 1800-talet. nm iV:6:5, 6. totalt 2 ex. 

1/1+ 200 

5 KarlSKrona. Sellfrid Johanssons bryggeri. 10 l (rund), 10 l (kvadratisk). mässing. 
1900-talet. totalt 2 ex. 

1+-1+/01 200 

6 KarlSKrona. Kustingenjörskompaniet. 100, 50, 10, 5. mässing. 1900-talet. mW 58:2 samt 
obeskrivna. totalt 4 ex. 

Ett kustingenjörskompani var mellan 1908 och 1937 förlagt till Karlskrona. Ett likadant 
kompani var under samma tid förlagt till Vaxholms fästning. Var polletterna använts är inte 
klarlagt. 

1+-01 200 

7 KarlSKrona. Sjömanskårens raksalong. Klippning (sax) och rakning (rakkniv). runda 
med hål. mässing. 1930-40-tal. mW 76:1, 2. totalt 2 ex. 

1+ 200 

2

3

4
5

6

7
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8 KarlSKrona. ångslupar. Karlskrona-lyckeby. gällde för 15 öre. mässing. 1860-talet. 
Sti 203:1. KS 400:Fa. 4,95 g. 

1+ 200 

9 KarlSKrona. ångslupar. W--ö (Wämö). Järnbleck. Sti 203:2. KS 400:Fb. 1,23 g. 1+ 200 

10 KarlSKrona. ångslupen näcken. mässing. 1800-talets andra hälft. Sti 203:3. KS 400:FC. 
1,88 g. 

1/1+ 200 

11 KarlSKrona. örlogsvarvet? 1/4 dagsverke? Koppar. 1600-tal? Sti 262:42. SS 14953. 35,84 g. 
Xr. nedre delen avbruten.  
ex ahlströms mynthandel 1983-06-22 (700:-). 

1/1+ 1 500 

12 oloFStröm. olofströms bruk. 1 liter nysilad mjölk (koppar), ½ liter nysilad mjölk (alumi-
nium). totalt 2 ex. 

1-1+ 500 

13 ronnebY. ronneby ångslupar. 15, 10, 5 öre. mässing. alla kända 
valörer. 1900-talets början. KS 700:Fa, Fb. totalt 3 ex. 

1/1+-01 300 

8

9
10

11

12 13



14 poSt. diverse polletter från blekinge, Karlskrona utskänkningsbolag (15), ronneby badres-
taurant (5), ronneby Sprithandels ab (Kr. 1.50), olofströms folkskola (Skolmåltid). Zink, 
mässing och koppar. totalt 4 ex. 

1-1/1+ 200 

BohusläN

15 HamburgSund. Hamburgsunds ångbåts ab. 45. mässing. 1892-1913. obeskriven. 4,58 g. 

Hamburgsunds Ångbåts AB grundades 1892 av O.L. Nordblom. Bolaget drev trafik mellan 
Hamburgsund och Grebbestad, senare även till Lysekil och Tönsberg i Norge. Bolagets båtar 
hette Grebbestad, Norrviken och Skärgården. 

1+/01 300 

16 HamburgSund. Hamburgsunds ångbåts ab. 40. mässing. 1892-1913. obeskriven. 2,97 g. 
något fläckig. 

1+ 200 

17 KungälV. bohus fästning. dagsverke. bly. 1600-tal. JS 1052. 1,21 g. r. Konserverad.  
ex p. österlund 2003-12-03 (5.000:-). 

1+ 5 000 

18 KungälV. inlands ångbåtsaktiebolag. 60 öre. mässing. början av 1900-talet. gnF 14:V.1. 
KS 420:Fm-Fn. 3,79 g. liten klämskada. 

Inlands Ångbåtsaktiebolag var verksamt 1890-1917 och konkurrerade med Kongelfs Nya Ång-
båtsaktiebolag. Flottan bestod av S/S Nordre Elf I och II. 

1+/01 300 

19 KungälV. inlands ångbåtsaktiebolag. 50 öre. mässing. början av 1900-talet. gnF 14:iV.1. 
KS 420:Fm-Fn. 3,45 g. 

1+ 300 

20 KungälV. inlands ångbåtsaktiebolag. 40 öre. mässing. början av 1900-talet. gnF 14:iii.1. 
KS 420:FJ-Fl. 3,76 g. 

1/1+ 300 

14

15
16

17

18 19
20
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21 KungälV. inlands ångbåtsaktiebolag. 35 öre. mässing. början av 1900-talet. gnF 14:ii.1. 
KS 420:FJ-Fl. 3,03 g. 

1+ 300 

22 KungälV. inlands ångbåtsaktiebolag. 25 öre. mässing. början av 1900-talet. gnF 14:i.1. 
KS 420:FJ-Fl. 2,49 g. 

1/1+ 300 

23 KungälV. Kongelfs nya ångbåtsaktiebolag. 25 (inst. siffror, mässing), 25 (inst. siffror, kop-
par). Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. gnF 14:i.1-2. KS 420:Fa, Fb. totalt 2 ex. 

Kongelfs Nya Ångbåtsaktiebolag var verksamt 1889-1929. Flottan bestod av S/S Kongelf, 
Tessin, Freja och Winga. 

1+ 500 

24 KungälV. Kongelfs nya ångbåtsaktiebolag. 25 (graverade siffror, mässing), 25 (grave-
rade siffror, koppar). Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. gnF 14:i.3, obeskriven. 
totalt 2 ex. 

1 500 

25 KungälV. Kongelfs nya ångbåtsaktiebolag. 35 (graverade siffror, mässing), 50 (graverade 
siffror, mässing). Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. gnF 14:ii.1, iV:2. KS 420:FC, 
Fe. totalt 2 ex. 

1/1+ 500 

26 KungälV. Kongelfs nya ångbåtsaktiebolag. 40 (inst. siffror, mässing). Slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. gnF 14:iii.1. KS 420:Fd. 3,59 g. 

1+ 300 

27 KungälV. Kongelfs nya ångbåtsaktiebolag. 50 (inst. siffror, mässing). Slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. gnF 14:iV:1. KS 420:Fe. 

1+ 300 

28 KungälV. Kongelfs nya ångbåtsaktiebolag. 60 (inst. siffror, mässing). Slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. gnF 14:V.1. KS 420:FF. 

1/1+ 300 

29 lJungSKile. Hotell Koch. 500, 10. mässing. omkring 1900. totalt 2 ex. 1+-01 200 

30 malmön. Kooperativa Föreningen Klippan. 1 öre. mässing. början av 1900-talet. 2,96 g. 

Föreningen bildades år 1900. 

1+ 200 

21 22
23 24

25 26 27 28

29 30
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31 marStrand. marstrandsfärjan. 20 polletter i valörerna 3 öre till 100 öre. mässing, zink och 
aluminium. 1913-1972. totalt 20 ex. 

Posten innehåller samtliga typer av polletter enligt förteckningen i Göteborgs Numismatiska 
Förenings småskrift Nr 14 (1979). 

1/1+-01 500 

32 marStrand. Stadshotellet (J. a. porath). 5 (öre). Koppar. 6,83 g. 

J. A. Porath beställde sina polletter från Sporrong på våren 1910. 

1/1+ 200 

33 StrömStad. acciskvitto från ”Strömstads siöport” daterat den 5 december 1768. under-
tecknat av Johan axel bex. Vitt papper. r.  
ex paul levin 2004 (2.500:-). 

1+/01 500 

34 StrömStad. laholmens utvärdshus. aee i monogram/100. mässing. Slutet av 1800-talet. 
5,32 g. 

Stansen till denna pollett beställdes hos Sporrong 1891. 

1+/01 200 

35 uddeValla. Katrinedals pappersbruk. blankett för lumppollett för år 1851. Vitt papper. Xr.  
ex paul levin 1988-12-23 (300:-). 

1/1+ 1 000 

36 uddeValla. Kungl. bohusläns regemente (i17). matsalspollett. tenn. marketenteripollett. 
120. mässing. 1900-talet. mW 73:1, 45:3. totalt 2 ex. 

1+ 200 

- Papperpolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

Marstrandsfärjan avbildad 
på ett ykort från 1913.

31 32
33

34 35
36
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37 uddeValla. uddevalla brännvins ab. 1/u.b.a.b. mässing. Ca 1890-1910. 19,77 g. 

Polletterna från Uddevalla Brännvins AB har behandlats av Eva Wiséhn i Svensk Numisma-
tisk Tidskrift 1993:6 sidorna 160-161. 

1+ 300 

38 uddeValla. uddevalla brännvins ab. 50/u.b.a.b. mässing. Ca 1890-1910. 13,55 g. obetyd-
lig fläck. 

01 300 

39 uddeValla. uddevalla brännvins ab. 25/u.b.a.b. mässing. Ca 1890-1910. 10,16 g. 01 300 

40 uddeValla. uddevalla brännvins ab. 10/u.b.a.b., 5/u.b.a.b. mässing. Ca 1890-1910. den 
förra polletten med stampsprickor. totalt 2 ex. 

1+ 300 

41 uddeValla. uddevalla tunnfabrik. obekant ändamål. brakteatpräglad i mässing. Slutet 
av 1800-talet eller 1900-talets början. 2,01 g.  
ex anders Frösell 1995. 

Konsul Fredrik Cöster och ingenjör David Thorburn var gemensamt ägare till en år 1868 
startad snickerifabrik. År 1889 lämnade Thornburn denna firma och köpte av Cöster, för 5000 
kronor, ängen nr 14 Skansgärdet och norra delen av ängen nr 15 Skanshagen, något mer än 3 
tunnland. Här lät Thorburn uppföra en fabriksbyggnad, 100 fot lång och 56 fot bred, för tunn-
tillverkning. Denna fabrik var vid tiden den enda i landet som tillverkade tunnor fabriksmäs-
sigt. Uddevalla tunnfabrik fanns kvar långt in på 1900-talet, men 1935 försattes den i konkurs. 

1+ 200 

42 uddeValla. uddevalla ångslup. 20/al, 15/al, 15/al (med ros). mässing. 1860-talet. 
Sti 256:1, 2, obeskr. KS 850:Fa, Fb, obeskr. totalt 3 ex. 

AL anger en av bolagets direktörer, Alexis Lönner. Denne dog 1903. 

1-1+ 500 

43 uddeValla. uddevalla ångslup. al/10, 8/al, 5/al. mässing. 1860-talet. Sti 256:1, obeskr., 
2. KS 850:FC, obeskr., Fd. totalt 3 ex. 

1/1+ 500 

- Papperpolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

37 38 39 40

41 42
43
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44 uddeValla. uddevalla ångslup. 20/CaS, CaS/15 (med ros), 15/CaS. mässing. nm iV:66:1, 
obeskr., 2. KS 850:Fe, obeskr., FF. polletten med ros korroderad. totalt 3 ex. 

CAS anger bolagets andre direktör, C.A. Schröder. 

1-1+ 500 

45 uddeValla. uddevalla ångslup. 15/CaS, CaS/10 (med ros), 8/CS. mässing, zink och kop-
par. nm iV:66:3-4, obeskr. KS 850:Fg, FH, obeskr. totalt 3 ex. 

1/1+-01 500 

46 ödSmålS SoCKen. dagsverkspollett? eiS:)(HaSb inbränt samt på den förra sidan även 
JeS med bläckskrift. trä. 1800-tal. 2,57 g. r.  
ex paul levin 1993; ex leif ossiansson. 

Signaturerna på polletten står troligen för de olika ägarna till Berg Östra i Ödsmåls socken; 
JES för Johannes Engelbrektsson, född 1788, EIS för Elias Johansson (1817-1866) och HASB för 
Herman Andersson på Berg (som gifte om sig med änkan till Elias Johansson). 

1+ 800 

47 ödSmålS SoCKen. dagsverkspollett? moS inbränt. trä. Ca 1850-1900. 2,98 g. r. 1+ 500 

48 ödSmålS SoCKen. dagsverkspollett? SaS inbränt. trä. Slutet av 1800-talet till ca 1920. 
10,04 g. r.  
ex leif ossiansson 1984. 

Dagsverkspolletten (för ett mandagsverke = 1 krona) har använts på gården Jordhammar 
Östra i Ödsmåls socken. SAS anger Sven Amundsson (död ca 1880) som införde polletterna. 
Sonen Hilmer Olsson ska ha använt polletterna fram till ca 1920. Under en period användes 
polletterna även som likvid till en mathållerska som försåg potatisplockare med mat. 

1+ 500 

49 poSter. Kyparepolletter. lysekil. restaurang lysekil (100/Hl sammanbundna; koppar). 
uddevalla. restaurant Kastellet (25; vitmetall). totalt 2 ex. 

1-01 200 

44
45

46 47

48

49



21

dalarNa

50 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. Stig kol 1669. Koppar. Sti 26:3. 10,39 g. r. Korroderad.  
ex paul levin 1975 (50:-). 

När Bernhard Olofssons exemplar av denna pollett, klassad till kvalitet 1, såldes 1948 kostde 
den 150 kronor. 

1? 800 

51 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. Stig kol 1715. Koppar. Sti 26:5. 8,64 g. s. 1? 500 

52 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. Stig kol till kolbod 1 i gårmakeriet. Koppar. präglad 
omkring 1805. Sti 27:8. björk 4. 20,83 g. r.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 7). 

1+/01 1 000 

53 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. Stig kol till kolbod 2 i gårmakeriet. Koppar. präglad 
omkring 1805. Sti 27:10. björk 5. 20,93 g. r.  
ex Karl Skårman 1986 (400:-); ex Harry glück 1965 (15:-). 

Detta exemplar avbildas på sidan 63 i Göteborgs Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - 
”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

1+ 800 

54 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. Stig kol till valsverket. Koppar. präglad omkring 1805. 
Sti 27:12. björk 6. 12,12 g. r. bläckskrift på både åt- och frånsidan.  
ex Karl Skårman 1986 (400:-); ex Harry glück 1965 (15:-). 

1+ 800 

55 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. 1/4 stig kol till valsverket. Koppar. präglad omkring 
1805. Sti 27:13. björk 15. 9,91 g. r. obetydliga spår av bläckskrift på både åt- och frånsida.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 8). 

1/1+ 800 

56 aVeSta Koppar-oCH JärnVerK. Stig kol till kolbod 1 i kopparsmideriet. Koppar. präg-
lad omkring 1805. Sti 27:14. björk 16. 10,48 g. r. lätt korrosion.  
ex ulf Ström 1981 (400:-). 

1+ 800 

50 51

52

53 54 55 56
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57 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. 1/4 stig kol till kolbod 1 i kopparsmideriet. Koppar. 
präglad omkring 1805. Sti 27:15. björk 17. 9,55 g. r. lätt rengjord. 

1/1+ 800 

58 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. 1/4 stig kol till kolbod 2 i kopparsmideriet. Koppar. 
präglad omkring 1805. Sti 27:17. björk 18. 10,05 g. r. åtsidan med bläckskrift.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 11). 

1/1+ 800 

59 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Stig kol till kolbod 4 i kopparsmideriet. Koppar. präg-
lad omkring 1805. Sti 27:20. björk 20. 11,64 g. r. 

1+ 800 

60 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. 1/4 stig kol till kolbod 4 i kopparsmideriet. Koppar. 
präglad omkring 1805. Sti 27:21. björk 22. 7,25 g. r.  
ex Karl-erik Schmitz (Kristianstadsortens numismatiska Förening 1991-03-15, nr 653); 
ex Claes-olof algård; ex n. a. bolin. 

1+ 800 

61 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. 12 tunnor kol. Koppar. präglad omkring 1823-1825. 
Sti 28:27. björk 35. 9,60 g. s.  
ex aurum auktion 5, nr 1133. 

1+ 500 

62 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. 1/4 stig kol till klensmedjan. Koppar. präglad omkring 
1825. Sti 28:29. björk 44. 2,75 g. r. Kraftigt kantslag.  
ex ahlströms mynthandel 1984 (400:-). 

1+ 800 

63 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Vägning av kronans plåtmynt. Koppar. Slutet av 
1600-talet. Sti 29:33. 10,39 g. Xr. något svagpräglad, dock ett tilltalande exemplar.  
ex ahlströms mynthandel 1983-06-09 (500:-). 

Få polletter torde ha ett så stort numismatiskt intresse som denna. Den har begagnats vid 
vägning av nytillverkade plåtmynt från slutet av 1600-talet och så länge plåtmynt präglades, 
alltså till 1700-talets andra hälft. B visar att de plåtmynt som vägdes då denna pollett erhölls 
var Bergslagets (de ägde rätt till egen myntning) plåtar. Även kronans egna plåtmynt vägdes 
på samma sätt - då med en pollett märkt C. Senast en pollett av föreliggande typ bjöds ut var 
på auktionen efter Ingemar Carlsson, Laxå, som arrangerades av Ahlströms mynthandel. Ett 
likvärdigt exemplar klubbades då för facila 1.000 kronor (1995).

1/1+ 10 000 

57 58 59 60

61

62

63
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64 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. gillningsstock. Koppar. troligen tillverkad 1777. 
Slutade begagnas 1828. Sti 29:35. björk 3. 7,73 g. r. obetydliga fläckar. Vackert exemplar.  
ex mattssons mynthandel 1983-05-05 (975:-); ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 21, 
775:-). 

Beträffande denna polletts begagnande vid Avesta bruks sågverk, ber vi att få citera Stiern-
stedt: [En pollett med texten I. / SÅGSTOCK] lemnades af portvakten till bonden, då denne 
med sina sågstockar passerade bruksporten på väg till sågen. I betalning för sågningen lem-
nades hvar tredje stock, då bonden aflemnade den erhållna polletten i utbyte mot [ föreliggan-
de pollett], hvilken derefter af honom ingafs på brukskontoret och utvisade att han ingenting 
var skyldig. Med ”gil stock” menas således gillningsstock, eller en stock som är afgillad i tull 
för sågning. 

1+/01 3 000 

65 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. läst kalk. Koppar. tillverkad 1823-1825. Sti 30:39. 
björk 39. 11,16 g. r. bläckskrift.  
ex ahlströms mynthandel 1983-06-09 (450:-); ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 23, 
325:-). 

1+/01 1 000 

66 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Körning av kratskoppar (oren, slaggig koppar) från 
Sulugnen till rosthuset. Koppar. tillverkad omkring 1823-1825. Sti 30:41. björk 38. 7,31 g. r.  
ex J. pedersen mynthandel 1975 (175:-). 

1+ 800 

67 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Sandkörning. 96 (med en respektive två punkter), 
48 (3 ex), 24 (3 ex), 12 (8 ex), 1 (3 ex). Sti 30:42, 43, 44, 45, 46. totalt 19 ex. 

1-01 300 

68 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri överfart över älvbron. Koppar. början av 1700-talet. 
Sti 31:48. 3,36 g. r.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 28, 675:-). 

Invånarna i det Avesta närbelägna Grytnäs, hade förmånen att få begagna den av Avesta bruk 
uppförda bron över Dalälven. Det skedde dock inte utan kompensation. De fick årligen bidra 
till brons underhåll med en tilja, vid vilkens erläggande denna pollett utfärdades, som berät-
tigade till fri överfart på bron. 

1/1+ 1 500 

69 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri överfart över älvbron. Koppar. Slutet av 1600-talet. 
Sti 31:49. 6,58 g. r. perforerad. baksidan med grova repor/inristningar.  
ex Carl-magnus björkkvist 1985-10-13 (200:-). 

1/1+ 500 

64 65 66

67

68 69
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70 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri överfart för kolkörare över älvbron. Koppar. begag-
nades från början av 1700-talet till 1819. Sti 31:50. 5,78 g. s.  
ex paul levin 1975 (225:-). 

1/1+ 800 

71 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri överfart för kopparforsling över älvbron. Koppar. 
tillverkad omkring 1823-1825. Sti 31:52. björk 26. 9,20 g. s.  
ex ulf Ström 1981-02-20 (325:-). 

1+ 800 

72 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri överfart för en stig kol över älvbron. Koppar. till-
verkad omkring 1823-1825. Sti 31:54. björk 24. 11,16 g. r.  
ex ahlströms mynthandel 1983-10-22 (550:-). 

1/1+ 1 000 

73 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri passage genom bruksporten. Koppar. begagnad 
efter 1698. Sti 32:58. 4,57 g. r. Kantslag. Stampklump. polletten ger intryck av att vara präg-
lad med rostiga stampar.  
ex Henry Christensen (auktion i new York 1982-12-10/11, nr 611, 470:-); ex Karl Skårman; 
ex Harry glück 1965 (15:-). 

Detta exemplar avbildas på sidan 64 i Göteborgs Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - 
”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

1+ 2 000 

74 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri passage för halvannan stig/18 tunnor kol genom 
bruksporten. Koppar. tillverkad omkring 1823-1825. Sti 32:59. björk 33. 8,29 g. r. Skrapmär-
ken vid 8:an.  
ex ahlströms mynthandel 1983-10-22 (350:-); ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 33, 
180:-). 

1/1+ 500 

75 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri passage för en kolstig genom bruksporten. Koppar. 
troligen tillverkad efter 1832. Sti 32:61. björk 46. 3,53 g. s. 

Varierande kronor jämfört med efterföljande exemplar. 

1+ 300 

76 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. Fri passage för en kolstig genom bruksporten. Koppar. 
troligen tillverkad efter 1832. Sti 32:61. björk 46. 3,26 g. s. 

Varierande kronor jämfört med föregående exemplar. 

1 200 

77 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. avesta koppar- och järnverk. obekant ändamål. med 
figur i åttkantig stämpel samt ros ovanför slagen på sandkörningspollet med valören 12. 
Sti 261:18. 3,70 g. tilltalande exemplar. 

01 300 

78 aVeSta Koppar- oCH JärnVerK. avesta koppar- och järnverk. obekant ändamål. med 
figur i åttkantig stämpel utan ros ovanför slagen på sandkörningspollet med valören 1. 
Sti 261:19. 2,46 g. 

1/1+ 200 

70 71 72

73
74

75 76
77

78
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79 biSpbergS gruVa. dagsverke / 16 skillingar riksgälds 1811. nummer 53. undertecknad 
g. o. arosin. Vitt papper. CS 90:2. plat ii 62:12. r. Smutsig.  
ex numismatisk orden auktion 1982-03-20, nr 621 (1420:-). 

1 1 000 

80 biSpbergS gruVa. 20 centner malm. Zink. 1800-talet. 2 stop mjölk (aon), Koppar. 
1800-talet. nm iV 3:4; nm iV:72:7. totalt 2 ex.  
malmpolletten ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 20); mjölkpolletten ex Karl Skårman 
1986; ex Harry glück 1965. 

AON står för gruvförvaltaren Alfr. Norman, som dog 1877. 

1-1+ 300 

81 bJurForS mäSSingSbruK. Stig kol till smidesmästare Solströms smedja. mässing. 
använd 1820-1850. Sti 43:3. 1,38 g. s. 

1/1+ 300 

82 bJörnHYttan. björnhyttans järnverk. 16 tunnor kol. Zinkplåt. 1800-tal. nm iV:4:7. 31,37 g.  
ex mattssons mynthandel 1988; ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 39). 

Polletten bär texten CÄLLER. B. F. DACEN (notera att bokstaven C ersätter G samt det 
bakvända N:et). Avsikten med giltighetens begränsning (gäller blott för dagen) var att få 
kolbönderna att snarast efter verkställd leverans inställa sig på brukskontoret för erhållande 
av betalning. 

01 300 

79

80
81

82
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83 dormSJö KopparHYtta oCH Hammare. lass malm. Koppar. Slutet av 1600-talet eller 
början av 1700-talet. Sti 49:1. 5,44 g. s. Smårepig yta. plantsfel.  
ex gunnar Holst 1974 (100:-). 

1+/01 500 

84 Falun. dalarnas mejeriförening. 20, 15, 10, 5 liter. mässing. början av 1900-talet. några med 
repor. totalt 4 ex. 

1-1+ 200 

85 Falun. Falu ångbåt. Falun-Wika, torsång. Zink. 1800-talets andra hälft. nm iV:9:1. 
KS 190:Fa. 2,78 g. 

01 500 

86 ForSnäS JärnVerK. dagsverke? Koppar. 1700-tal. Sti 61:1. 3,29 g. Xr. Korroderad. Stäm-
peln delvis svagt anbringad. 

1/1+ 1 500 

87 ForS SmedJa oCH maSugn. 6 öre. Koppar. 1800-talets andra hälft. nm Xii:16:4. 3,86 g. 
delvis svagpräglad. 

1 200 

88 FredSHammar. Fredshammars järnverk. 1, 1/2 samt 1/4 kanna öl. Järnbleck. 1800-tal. 
nm iV:10:1-3. lätt korrosion. totalt 3 ex. 

1+-1+/01 500 

89 garpenbergS Koppar- oCH JärnVerK. Stig kol. Koppar. omkring 1700 eller samma 
sekels början. Sti 64:2. 8,80 g. s.  
ex Karl Skårman 1986 (540:-); ex Harry glück 1965 (17:50). 

1+ 800 

90 garpenbergS Koppar- oCH JärnVerK. Korg kol. Koppar. omkring 1700 eller samma 
sekels början. Sti 64:3. 2,33 g. r. praktexemplar med härlig kopparpatina och röd stämpel-
glans i detaljerna.  
ex Karl Skårman 1986 (800:-). 

Detta exemplar avbildas på sidan 77 i Göteborgs Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - 
”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

01 3 000 

83
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91 grYCKSbo bruK. Kolleverans. med instämplat nummer 177. Koppar. början av 1700-talet. 
Sti 67. 5,42 g. Xr.  
ex Karl Skårman 1986 (700:-); ex p. österlund auktion 1979, nr 376 (650:-). 

Denna pollett lär först ha använts vid kolleveranser, men sedermera även ”vid klädstampen 
och färgeriet” för att citera Stiernstedt. Stiernstedt kände endast till två exemplar av denna 
pollett, numrerade 434 och 559. Vi har kännedom även om ett exemplar numrerat 511 vilket 
ingår i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags myntsamling. 

1+ 5 000 

92 grYCKSbo. grycksbo arbetares Handel. 1000, 500, 300, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1. nysilver, 
mässing och koppar. tillverkades 1903. totalt 10 ex. 

1-1+ 200 

93 grYCKSbo. grycksbo pappersbruk. blankett för lumppollett för år 1834. Vitt papper. Xr.  
ex Sune torstensson 2004-09-18 (2.150:-). 

1 1 000 

94 grYCKSbo. J. H. munktells pappersfabriks ab. 1 liter. mässing. beställdes 1916. 3,36 g. 1+ 200 

95 Hagge. Hagge bruks mejeri. Kanna och ½ kanna oskummad mjölk. mässing. omkring 
1880. nm Xii:37:1, 3. Fläckar. totalt 2 ex. 

01 200 

91

92

93

94 95
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96 KloSterS bruK. ½ kanna mjölk, oskummad respektive skummad. mässing och zink. 
tillverkade strax före 1890. mjölkpollett om 30 öre. mässing. började användas hösten 
1876. 2 liter (zink), 1 liter (2 varierande exemplar, mässing). nm Xii:51:1, 2, nm iV:21:2 samt 
obeskrivna. totalt 6 ex. 

1-01 200 

97 KorSå JärnVerK. 16, 13, 11 tunnor kol. Förtennat järnbleck. Slutade användas omkring 
1875. 12 tunnor, 14 tunnor (eS), 11 tunnor (eS). mässing. började användas omkring 1875. 
Sti 83:3,6,8; nm Xii:157:7, 15, 18. totalt 6 ex. 

1/1+-01 300 

98 laXSJön. laxsjö masugn. 14 tunnor kol. Koppar. 1800-tal. nm Xii:53:4. 8,15 g. s. Char-
migt exemplar.  
ex paul levin 1977 (250:-). 

Järnframställning och hyttor vid Laxsjön har varit känt sedan åtminstone 1500-talet. Främst 
framställdes tackjärn för export, men även en del nyttoföremål producerades. År 1867 var 
bruket den tredje största tillverkaren av tackjärn i Dalarna. 

1+ 300 

99 löVåS SilVer- oCH KopparVerK. Stavrum ved. Koppar. Slutet av 1600-talet eller senast 
år 1707. Sti 93:1. 5,91 g. s.  
ex ahlströms mynthandel 1981-05-11 (700:-); ex ole p. eklund (oslo mynthandel auktion 
1981-03-28, nr 370). 

1+ 500 

100 löVåS SilVer- oCH KopparVerK. Stig kol. Koppar. Slutet av 1600-talet eller senast år 
1707. Sti 93:2. 4,97 g. s.  
ex ingemar Carlsson (ahlström auktion 52b, nr 2287, 750:-); ex ole p. eklund (oslo mynt-
handel auktion 1981-03-28, nr 371, 475:-). 

1+ 500 

101 löVåS SilVer- oCH KopparVerK. Vindhäst. Koppar. Slutet av 1600-talet eller senast år 
1707. Sti 93:3. 5,34 g. s. 

Polletterna som avser den minst sagt udda valören ”windhäst” lär inte ha varit särskilt 
mycket i bruk, enär de allra flesta bevarade exemplaren har höga konserveringsgrader. 

01 1 000 

102 löVåS SilVer- oCH KopparVerK. Kronodagsverke. Koppar. Slutet av 1600-talet eller 
senast år 1707. Sti 93:4. 4,95 g. s. något snedcentrerad, dock ett praktexemplar med under-
liggande stämpellyster.  
ex p. österlund 1981-10-24 (850:-); ex numismatisk orden auktion 1976-10-09, nr 471. 

01/0 2 000 

96 97 98 99

100 101

102
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103 löVåS SilVer- oCH KopparVerK. Kronodagsverke. Koppar. rutad rand. 1733-1760. 
Sti 93:6. 13,94 g. s. mycket vackert exemplar.  
ex p. österlund 1975 (800:-). 

01 3 000 

104 löVåS SilVer- oCH KopparVerK. Kronodagsverke. Koppar. Slät rand. 1733-1760. 
Sti 93:7. 13,90 g. r. obetydligt svagpräglad och litet kantexemplar, i övrigt ett vackert 
exemplar.  
ex Karl Skårman 1986 (500:-). 

Denna pollett har intresse inte bara för pollettsamlaren, utan även för mynt- eller spelpen-
ningssamlaren. Frånsidan, som den bör bli i detta fall, är nämligen en åtsida av Fredrik I:s 
senare slantårgångar. I auktionskatalogen över Scharps samling 1851, berättas att polletten 
drogs in inför hotet om förtal vid 1761 års riksdag. Detta förklarar varför den senare, enligt 
Nescher, har fått tjäna som spelpenning. Detta exemplar avbildas på sidan 78 i Göteborgs 
Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - ”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

01 5 000 

105 niSSHYtte JärnVerK. lass malm. Koppar. Slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. 
Sti 99:1. 6,15 g. s. rengjord. Smårepig. Korroderad.  
ex Fritz Johansson 1974 (100:-). 

1+ 300 

106 niSSHYtte JärnVerK. Stig kol. Koppar. Slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. 
Sti 99:2. 5,96 g. s. Kanthack.  
ex gunnar Holst 1975 (75:-). 

1 300 

107 niSSHYtte JärnVerK. Stavrum ved. Koppar. Slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. 
Sti 100:3. 4,92 g. s. något snedcentrerad.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 105, 475:-). 

1+/01 800 

108 StatenS JärnVägar. Kyrktåg Krylbo-Jularbo-Krylbo. instansat nummer (150). Vitmetall. 
omkring 1910. 15,66 g. 

1+ 200 

103 104

105 106 107

108
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109 StJärnSundS JärnVerK. ½ stop. Koppar. litet ämne. präglad tidigast 1787, men före 
1827. Sti 141:11. 3,06 g. s.  
ex p. österlund 1981-10-24 (550:-). 

1/1+ 300 

110 StJärnSundS JärnVerK. ½ stop. Koppar. präglad tidigast 1787, men före 1827. Sti 141:12. 
5,19 g. s.  
ex p. österlund 1982 (250:-). 

1/1+ 300 

111 StJärnSundS JärnVerK. Stop. Koppar. präglad tidigast 1787, men före 1827. Jfr Sti 140:10 
samt nm Xii:72:3. 6,76 g. Xr. 

På vår auktion 11 sålde vi en Stjärnsunds-pollett ur Anders Stams samling, som vi gav samma 
referens som föreliggande. Den då angivna referensen var emellertid felaktig. Korrekt referens 
är NM IV:37:2 (då i Hägerströms samling). Dessa båda polletter skiljer sig främst åt genom 
att ”stop” är av helt olika utförande samt att valörettan har olika form. 

1 2 000 

112 StJärnSundS JärnVerK. 2 stop. Koppar. Valörangivelse på såväl åt- som frånsidan. präg-
lad tidigast 1787, men före 1827. Sti -. 8,64 g. Xr.  
ex åke ekström 2002-12-16 (4.700:-). 

Denna pollett är obeskriven i litteraturen. Av alla typer och varianter av polletter från Stiern-
sund, är det sedan tidigare endast en som har valören 2 stop (Sti 140:9). 2 stop motsvarar en 
kanna. 

1/1+ 3 000 

113 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. lass malm. Koppar. Slutet av 1600-talet. 
Sti 170:3. 4,86 g. r. Kraftigt korroderad. delvis svagpräglad.  
ex ole p. eklund (oslo mynthandel auktion 1981-03-28, nr 382). 

1 200 

114 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. lass kronoved. Koppar. början av 
1700-talet. Sti 171:4. 3,81 g. s.  
ex p. österlund auktion 1976-03-13, nr 328. 

1+ 500 

115 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. ½ lass kronoved. Koppar. början av 
1700-talet. Sti 171:5. 2,23 g. r. obetydligt kanthack. Fin patina.  
ex ingvar ehnbom 1991-10-20 (350:-). 

1+ 1 500 

109 110 111

112

113
114

115
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116 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig skattkol för baltzar Hanson 1674. 
utan rosor i frånsidans text. Koppar. Sti 172:11. 9,08 g. Xr. 

Baltzar Hanssons kolpollett från 1674 tillhör vårt lands absolut vackraste och mest intessanta 
polletter. Den förekommer med två varierande frånsidor. Den här utbjudna typen, som bland 
annat saknar rosor vid valören, är betydligt ovanligare än den efterföljande. Båda pollet-
terna är emellertid sällsynta och deras attraktivitet ökas förstås av det intressanta motivet. 
Detta exemplar avbildas på sidan 68 i Göteborgs Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - 
”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

1 3 000 

117 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig skattkol för baltzar Hanson 1674. 
med sex rosor vid frånsidans text. Koppar. Sti 172:11a. 10,22 g. r. tilltalande exemplar.  
ex ulf Ström 1981-02-17 (400:-). 

1+ 5 000 

118 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig kol för Friderich Hansen 1674. 
Koppar. Sti 172:12. 11,28 g. tilltalande exemplar.  
ex p. österlund auktion 1975-10-11, nr 419. 

1/1+ 500 

119 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig kol för Friderich Hansen 1682. 
Koppar. Sti 172:12a. 8,03 g. delar av bildkonturerna uppgraverade.  
ex p. österlund 1974 (325:-). 

1/1+)(1+ 300 

120 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig skattkol för Friderich Hansen. 
Koppar. präglad senast 1684. Sti 172:13. 5,40 g. s.  
ex Karl Skårman 1973 (70:-). 

1/1+ 500 

121 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig skattkol för Zacharias unoson. 
Koppar. präglad senast 1693. Sti 173:15. 5,55 g. s. Vacker patina.  
ex p. österlund auktion 1975-10-11, nr 421 (600:-). 

1+/01 1 000 

122 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Stig kol för Hans israelsson. Koppar. 
1700-talets början. Sti 173:21. 3,28 g. r. trevligt exemplar.  
ex ahlströms mynthandel 1984-09-03 (lagerlista 63, nr 170, 400:-). 

1/1+ 1 000 

116 117

118 119

120 121 122

Detaljbild av hyttan
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123 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. ryss kol. Koppar. troligen präglad efter 
1720. Sti 174:22. 12,60 g. r. litet plantsfel.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 108, nr 93, 700:-). 

1/1+ 1 000 

124 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Korg kol. Koppar. troligen präglad efter 
1720. Sti 174:23. 6,25 g. r. Vacker patina.  
ex Karl Skårman 1986 (350:-). 

Detta exemplar avbildas på sidan 71 i Göteborgs Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - 
”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

1+ 1 000 

125 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Skrinda kol för Johan gottlieb gahn. 
Koppar. omkring 1800 eller detta sekels början. + Silvermedalj över J. g. gahn av m. Frume-
rie. Hy ii:48:1. Sti 175:24. 6,36 g. Kantexemplar. Små plantsfel. totalt 2 ex.  
ex paul levin 1974 (50:-). 

Denna pollett var på Stiernstedts tid ungefär lika ovanlig som den efterföljande. Någon gång 
sedan dess har dock ett parti av Gahn-polletten framkommit - alla i gott skick - som gör att 
de idag är relativt vanliga, medan Litström-polletten fortfarande är mycket sällan till salu. 

1+-01 300 

126 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Skrinda kol för Carl magnus litström. 
Koppar. omkring 1800 eller detta sekels början. Sti 175:25. r. litet kantex.  
ex Yngve almer mynthandel 1987 (600:-). 

01 1 000 

127 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 12 (2 varierande exemplar), 11, 10 tunnor 
kol. mässing. började användas den 1 februari 1869. Jämför Sti 175:26-28 samt nm iV:53:1-3. 
CS 82:10d, 10e, 11, 12c1. totalt 4 ex. 

Denna pollettserie präglades 1868 vid Kongl. Myntet i Stockholm. 

1+-01 200 

123 124

126
127

125
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128 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Kolpollett för 1½ stig kol till 1824 års 
markegång gällande för näsgårds fögderi. Stämplad a g brandberg, no 15 samt Cgö i 
monogram. Vitt papper. CS 84:19. r.  
ex tomas gustafsson 2003-11-13 (1.100:-). 

01 800 

129 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. Kvarntulls-kolpollett / 8 skillingar banco 
vid 1841 års markegång. Stämplad a g brandberg. Vitt papper. CS 83:15. r.  
ex p. österlund 1981-11-06 (400:-). 

01 500 

130 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 11 tunnor kol. med Stora Kopparbergs 
stämpel. Vit papp. 1800-tal. CS -. r. 

1+ 300 

131 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 10 tunnor kol. med Stora Kopparbergs 
stämpel. Vit papp. 1800-tal. CS -. r. 

1/1+ 300 

132 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 3 tunnor kol. med Stora Kopparbergs 
stämpel. Vit papp. 1800-tal. CS -. r. något solkig.  
ex Karl Skårman 1986 (100:-). 

1+ 300 

133 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. ½ tunna kol. med Stora Kopparbergs 
stämpel. Vit papp. 1800-tal. CS -. r. något solkig.  
ex Karl Skårman 1986 (100:-). 

1+ 300 

- Objekten på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

128

129

130 131 132 133
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134 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 3 öre Km 1719. med Store. Sti 176:38. 
3,83 g. delvis svagpräglad, dock ett ovanligt bra exemplar.  
ex Karl Skårman 1973 (20:-). 

Koppartecknet över berget dubbelpunsat. 

1+/01 500 

135 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 3 öre Km 1719. med Stora. Sti 176:38a. 
3,79 g.  
ex paul levin 1975 (70:-). 

1/1+ 200 

136 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 10 mark Km 1721. Koppar. Sti 176:39. 
8,56 g. ovanligt vackert och orört exemplar.  
ex p. österlund 1982-10-29 (900:-). 

1+/01 5 000 

137 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 5 mark Km 1722. Koppar. med Store. 
Sti 177:40. 8,67 g. obetydligt svagpräglad.  
ex Karl Skårman 1973 (50:-). 

Detta exemplar avbildas på sidan 70 i Göteborgs Numismatiska Förenings småskrift nr 4 - 
”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

1+/01 3 000 

138 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 5 mark Km 1722. Koppar. med Stora. 
Sti 177:40a. 8,40 g.  
ex Karl Skårman 1973 (50:-). 

Enligt en påskrift på katalogkortet för denna pollett, var den bland de första som Lundberg 
förvärvade. Beaktande inköpspriset på denna och föregående pollet, var intresset för denna 
kategori av betalningsmedel tämligen svalt vid denna tid. 

1/1+ 1 500 

139 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 5 mark Km 1723. Koppar. med punkt 
efter diup. Sti 177:41. 7,67 g.  
ex Karl Skårman 1973 (50:-). 

Denna pollett har randskrift - CREDIT GOD SOM PENGAR - en för svenska kopparprägling-
ar mycket ovanlig företeelse. Detta exemplar avbildas på sidan 71 i Göteborgs Numismatiska 
Förenings småskrift nr 4 - ”Polletter” av Karl Skårman (1972). 

1+ 2 000 

134 135

136 137

138 139
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140 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 6 öre Km 1762, 1763, 1765. Sti 178:42. 
totalt 3 ex. 

1?/1-1+ 500 

141 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 3 öre Km 1762. Koppar. två något varie-
rande exemplar. Sti 178:43. totalt 2 ex. 

1-1+ 300 

142 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 6 öre Km 1790. Koppar. Sti 178:44. 5,71 g.  
ex Karl Skårman 1973 (20:-). 

1+ 200 

143 Stora KopparbergS gruVa oCH bergSlag. 6 öre Km 1790, 1791. Koppar. Sti 178:44. 
totalt 2 ex. 

1?-1/1+ 200 

144 ViKmanSHYttanS JärnVerK. 14 tunnor kol 1873. Vit papp.  
ex Westerlunds mynthandel 1986; ex Sven Svensson (SnF auktion 117, nr 50). 

1? 200 

145 ViKmanSHYttanS JärnVerK. Sup. Förtennt järnbleck. 1800-tal. nm iV:70:17. 4,41 g. 
bläckskrift på baksidan. 

01 200 

140
141

142 143

144

145
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146 ågS maSugn. 12, 11, 10 tunnor kol. mässing. använd från ca 1880. nm Xii:150:1-3. 
totalt 3 ex.  
10 tunnor: ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 121). 

1/1+-01 300 

147 poSter. mejeripolletter. diverse polletter från olika orter, bl.a. borlänge, Fors, gränges-
berg, Horndal, Husby, Jädraås, malung, nedre Heden, nyhammar och Vikmanshyttan. 
totalt 32 ex. 

1-01 500 

148 poSter. Kolpolletter. Klosters bruk. 17 tunnor till kolhus 4, 14 tunnor till kolhus 1. Förten-
nat järnbleck. laxsjö masugn. 16 tunnor kol. Järnbleck. Sti 82:2, 20; nm iV 23:2. totalt 3 ex. 

1+ 300 

149 poSter. diverse polletter från dalarna, 17-1900-tal. totalt 29 ex. 1/1+-1+/01 300 

GoTlaNd

150 ViSbY. gotlands mejeriförening. 1 liter. mässing. beställdes 1900. 2,67 g. 01 200 

GäsTriKlaNd

151 gYSinge JärnVerK. Jb (hänsyftande på J. bedoire, ägare av bruket på 1700-talet) bakvänt 
under krona. Zink. Slutet av 1800-talet. nm Xii:22:19. 10,10 g. 

Använd för kolhuset på Granön. 

1+ 200 

146 147

148

149

150

151
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152 gYSinge JärnVerK. Kolpolletter i förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. nm Xii:22:1, 
1 variant, 2, 3, 4, 6. totalt 6 ex. 

1+-1+/01 300 

153 gYSinge JärnVerK. Kolpolletter i förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. nm Xii:22:7, 
9, 12, 15, 16, 17, 17 variant. totalt 7 ex. 

1+-1+/01 300 

154 gäVle. gefle-dala Jernvägsaktiebolag. Fraktpollett. 1 kanna; med oval stämpel oWr. 
Förtennat järnbleck. 8,33 g. obetydliga rispor. 

Gävle - Dala Järnvägsaktiebolag konstituerades den 5 mars 1855. Eftersom volymmåttet på 
polletten är kanna, så bör den ha använts före ca 1875. 

1+/01 500 

155 gäVle. gefle-norrlandet-bönan. 40, 35, 15 öre. nysilver. Slutet av 1800-talet eller omkring 
1900. KS 220:an-ap. totalt 3 ex. 

1-1+ 200 

156 gäVle. gefle ångslupsbolag. utan valör (4 st), 20 öre. 1860-talet. Sti 206:10-12, obeskriven, 
nm Xii:17:2. KS 220:K, l, p, t, obeskriven. totalt 5 ex. 

Gefle Ångslupsbolag grundades i början av 1860-talet och ägde ett flertal bogserbåtar. Man 
hade även passagerarångslupen Avance som gjorde dagliga turer längs norra och södra 
Gävlefjärden samt till holmen Skansen. 

1+-01 500 

157 gäVle. ångslupen Carl. 25 öre (rund, mässing), utan valör (rund, koppar), utan valör (oval, 
mässing och koppar). 1860-talet. KS 220:d, b, F, obeskriven. totalt 4 ex. 

1/1+-1+ 300 

158 gäVle. ångslupen david. utan valör (oval, mässing). använd från 1869. Sti 206:14. 
KS 220:a. 2,02 g. 

1/1+ 200 

159 gäVle. ångslupen ran. 30 (rund med sidorna klippta, mässing). 1878. nm Xii:18:7. 
KS 220:aH. 4,26 g. 

1+ 200 

Olof Hallborgs egenhändigt skrivna 
konvolut till sin 20-örespollett, utrop 
156, från Gävle. (Konvolutet ingår ej i 
auktionsnumret.)

152

153

154

155

156
157

158

159
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160 gäVle. ångslupen örnen. 15 öre (rund, mässing). 1860-talet. Sti 205:6. KS 220:i. 2,27 g. 01 300 

161 gäVle. ångslupsbolaget linnæa. utan valör. Koppar. Slutet av 1800-talet. nm iV:12:2. 
KS 220:aa. 3,83 g. 

1+ 500 

162 HammarbY JärnVerK. i. / Hb.Y (kanna mjölk). Förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. 
nm iV:16:2. 5,76 g. bläckskrift, rispor. 

01 200 

163 HammarbY JärnVerK. 15, 12, 10 tunnor kol. mässing. Slutet av 1800-talet. nm Xii:9, 12, 
14. totalt 3 ex. 

1+ 200 

164 HoForS. Hofors Handels ab. 2 Kr, 5, 1. mässing och zink. Från 1880. nm Xii:47:12, 17, 19. 
totalt 3 ex. 

1+-1+/01 200 

165 HoForS. Hofors järnverk. 15 tunnor kol. Koppar. början av 1800-talet. Sti 71:10. lätt kor-
rosion.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 112, nr 374). 

TP betecknar brukets ägare Thore Petré. 

1+ 200 

166 HoForS. Hofors järnverk. mejeripolletter. 2, 1, ½ kanna skummad mjölk. mässing. 1 kanna 
sur mjölk. mässing. Slutet av 1800-talet. Sti 70:1, 2, 4, nm Xii:46:1. den sista polletten med 
bläckskrift på frånsidan. totalt 4 ex. 

1+-01 500 

167 oVanSJö. Kungsgårdens valsverk. mjölkpolletter. 1 K.g.d. (förtennat järn), ½ Kgd (för-
tennat järn), 3 Kgd (mässing). Slutet av 1800-talet. Sti 83:2, 3, nm Xii:52:1. ½ Kgd med 
bläckskrift. totalt 3 exemplar. 

1-1+/01 200 

168 oVanSJö. Skogens kolaktiebolag. Kolpolletter. 6 läster kol, 9 tunnor kol. mässing. Slutet av 
1800-talet. nm Xii:69:6, 15. totalt 2 ex. 

1-1+ 200 

169 oVanSJö. uhrfors järnverk. Kolpollett. 12 tunnor kol. Koppar. 1830-50-talet. nm iV:66:7. 
2,33 g. 

1+ 200 

160
161

162

163

164 165 166

167

168
169
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170 SandViKen. Sandvikens stål- och järnverk. Ce Ce, 1 Ce 1 | 10, portpollett SW | 144. Järn. 
1860-talet. nm Xii:65:4 var, 17, 19. delvis korroderade. totalt 3 ex.  
portpolletten ex Sven Svensson (SnF auktion 141, nr 178). 

Polletterna användes vid verkets anläggning för grävnings- och jordflyttningsarbeten. 

1+ 200 

171 torSåKer. torsåkers socken. 12 tHorSåKer (mat), 8 tHorSåKer (nattlogi). Förtennat 
järnbleck. 1800-talet. nm iV:64:1, 2. totalt 2 ex. 

1+ 200 

172 obeStämt bruK. Hg 1 Hg. mässing. brakteatpräglad. obeskriven. 1,62 g. obetydligt 
slagmärke. 

Bruksmärket krönt HG har använts på t.ex. Hammarby, Kungsfors, Kungsgården och 
Kratten. 

1+/01 500 

173 poSt. diverse polletter från gästrikland, 18-1900-tal. totalt 19 ex. 1-1+ 200 

GöTEBorG

174 a.g. andersson & Comp:s vedmagasin. Vedpolletter. 80, 65, 60, 50, 41, 25, 18, 17. 1800-tal. 
Sti 212:123-130. totalt 8 ex. 

Dessa åtta polletter utgör samtliga kända valörer. 

1+-01 800 

175 apoteket Hjorten, majorna. nr 112. Vitmetall. 1800-talets slut. 5,77 g. 1 300 

176 apoteket Kronan. Kronan / 77. mässing. mitten av 1800-talet. nm iV:15:40. 5,78 g. 1+ 500 

170

171

172
173

174 175
176
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177 arendal-Flyghamnen-göteborg. 75 öre. Före 1927. obeskriven. 2,76 g. 

Göteborgs gamla flygfält, Torslanda flygplats, anlades 1923 och var Göteborgs flygplats fram 
till 1977 då den ersattes av Landvetter. Flygfältet låg vid Torslanda, på Hisingens västra sida, 
15 km från centrala Göteborg. Från början hette flygplatsen Göteborgs Flyghamn och innefat-
tade även en sjöflyghamn. Sönnergrens stämpel på pollettens frånsida användes fram till 
omkring 1927, varför polletten bör ha tillverkats före detta datum. 

1/1+ 200 

178 arendals ångbåts ab. 25 öre. mässing. omkring 1900. gnF 14:i.3. 3,15 g. 

Arendals Ångbåts Aktiebolag drev trafik mellan Arendal och Göteborg, sannolikt omkring 
1900, och ägde den så kallade Linneviksbryggan. Bolaget gick i konkurs omkring 1908/09. 

1/1+ 300 

179 arla mjölk. tomglaspolletter. 4 öre (grön papp), 2 öre (röd papp), 1 öre (gulbrun papp), 
½ öre (ljusgrön papp). 1900-talets första hälft. totalt 4 ex. 

01 500 

180 bark & Warburgs matservering. 50. / barK & W. Förtennat järnbleck. 1871-1887. 
nm Xii:25:1. 2,12 g. 

1+ 200 

Drottningtorget och Slussen i Göteborg avbildat på ett vykort från runt sekelskiftet 1900.

177 178

179 180
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181 automaten Valhalla. utan valör. brons och förnicklad brons. beställdes 1906. repor. 
totalt 2 ex. 

1-1/1+ 200 

182 bergslagernas järnväg. Fraktpollett. 5 Ctr )( 200 kg. Zink. omkring 1900. obeskriven. 5,63 g. 1+ 800 

183 borås-alvesta järnväg. Fraktpollett. 80 kg. b.a.J. mässing. början av 1900-talet. obeskriven. 
5,03 g. 

Borås-Alvesta jernvägsaktiebolag bildades 1898 och järnvägen invigdes 1902. Bolaget ägdes 
till största delen av Göteborgs-Borås jernvägsaktiebolag och hade sitt säte i Göteborg. 

01 800 

184 borås-alvesta järnväg. Fraktpollett. b.a.J. 5 kg. mässing. början av 1900-talet. obeskriven. 
6,55 g. Svagpräglad, rispa. 

1+ 800 

185 bryggeriaktiebolaget Kronan. 1/1 but. Koppar. 12,42 g. 

Bryggeriet startade sin verksamhet 1892 och låg i stadsdelen Majorna. År 1902 förvärvades 
bryggeriet av AB J.A. Pripp & Son och lades ner 1917. 

1+ 300 

186 bryggeriaktiebolaget Kronan. b.K. mässing. 9,02 g. 01 300 

181

182

183
184

185 186
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187 börsens värdshus. 75. Förtennat järnbleck. 1865-1869. Sti 208:42. 1,68 g. 01 200 

188 börsens värdshus. 1 rdr, 50, 25, 10, 5. mässing. Från 1870. Sti 208:54-58. totalt 5 ex. 

Dessa fem polletter utgör samtliga kända valörer. 

1-1+ 500 

189 Café du Commerce. 100, 50, 2, 1. mässing. totalt 4 ex. 

Polletterna tillverkades våren 1898. 

1/1+-1+ 300 

190 Café edison. 5. Koppar. 5,87 g. Svaga rispor. 

Café Edison låg på Andra Långgatan och fanns en kort period runt sekelskiftet 1900. 

1+ 200 

191 d. Carnegie & Co. bompollett. mässing. 1853-1871. nm Xii:34:1. 3,70 g.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 111, nr 330). 

Polletten användes från hösten 1853 till augusti 1871 som bomlikvid vid Stegbergsliden för 
åkdon och hästar som skickades från sockerbruket till Göteborg. Den inlöstes på brukskonto-
ret med 12½ öre. Efter 1871 användes de som portpolletter under arbetstiden för arbetare vid 
bruket och för körslor av arbetare. 

1?/1 300 

192 Coldinuordens restaurant. olof möller 5. Koppar. Coldinuordens restaurant 500. nysilver. 
nm Xii:26:40, obeskriven. totalt 2 ex. 

1-01 200 

193 Concert du boulevard. 25 öre. mässing. 1877-84, 1893-95. Snt 2006:7:1. 2,69 g. Vacker lyster. 01 300 

187 188

189 190

191

192
193
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194 gustav ekvall. Varuprovspolletter? 1 Kr, 50, 25, 10, 5 (runda), 1 Kr, 50 (rutformiga). mässing. 
Snt 2006:7:16-20, 25-26. totalt 7 ex. 

Polletter tillverkade av Gustav Ekwalls gravyranstalt i Göteborg har behandlats av Hans 
Lundberg i SNT 2006 nr 7 sid 170-172. 

01 500 

195 Charles erickssons skärgårdsbåtar. ½ biljett, 1 biljett (2 olika). Vitmetall. använda 1935-1937. 
gnF 14:i.1, ii.1, ii.2. KS 455:Fa-FC. totalt 3 ex. 

Bolaget drev mellan 1923 och 1972 båttrafik mellan Saltholmen, Stora Asperö, Brännö och Sto-
ra Förö. Charles Ericksson fick idén till polletter vid en resa i USA och beställde sina polletter 
från Meyer & Wenthe Co i Chicago. 2000 polletter av varje av de två första typerna beställdes. 
1936 beställdes ytterligare 2000 ”hela biljetter”, men denna gång från Sporrong. 
År 1937 upphörde användningen av polletter. 

1+-1+/01 300 

196 Franska värdshuset (n.a. löfwall). 25. mässing. 1878-1892. SS 13906. 3,86 g.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 111, nr 337). 

01 200 

197 Fricks värdshus. 60, 25, 25, 10, 10. Koppar och zink. 1866-1868. Sti 209:59, 61-64. totalt 5 ex. 1+ 500 

198 Fricks värdshus. 500, 400 (mässing), r / 75 (förtennat järnbleck). Från 1869. Sti 209:65-66, 
70. totalt 3 ex. 

1+ 500 

199 Frimurarelogen. 9, 8, 3. mässing. början av 1880-talet. nm Xii:27:59-60, 65. totalt 3 ex. 

Användes i logens restaurant av källarmästare C. Geismer. 

1/1+ 500 

200 Frimurarelogen. 1 krona (SpäS), 1 krona (SpnS), 1 Krona (blank), 50 öre (SpäS), 25 öre 
(SpäS), 25 öre (SpnS). mässing. Från 1884. nm Xii:28:71-73 samt obeskrivna. totalt 6 ex. 

Dessa polletter användes under sommarmånaderna även på Alphyddan i Marstrand. 

1/1+-01 300 

201 Färjepolletter från ångslupsaktiebolaget Hisingen, götaverken, eriksbergs varv och göte-
borgs färjetrafik, inklusive några felpräglingar. totalt 30 ex. 

1-01 300 

194

195 196

197

198
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200 201
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202 gustavi domkyrka. isac lictovius (1677-1730, domprost i göteborg). gjuten i tenn. 1717. 
enligt Hyckert kan detta vara en nattvardspollett. Hy i:147. 12,21 g. r. 

1/1+ 2 000 

203 gårda. 10 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. 2,44 g. 1 200 

204 gårda handelsförening. 100, 50, 10, 5, 2, 1. mässing och koppar. Från 1896. totalt 6 ex. 

Polletterna beställdes av Gårda Fabriks AB 1896. 

1/1+-1+/01 300 

205 götaverken. gVa (götaverkens Verkstads andelsförening, 1940-tal - 1954, 2 olika), göta-
verkens marketenteri. 5. mässing. gam (götaverkens arbetares marketenteriförening, 
1954-1960-tal; 4 olika), götaverkens motorklubb. mässing. totalt 8 ex. 

700 polletter av valören 5 beställdes från Sporrong 1925. 

1-1+/01 200 

206 göteborgs bank. måndag (9), tisdag (131), Fredag (407), lördag (502). mässing. 1900-talet. 
totalt 4 ex. 

1-1/1+ 300 

207 göteborgs arbetareförening. 10, 5, 1 rdr. mässing. 1867-1869. Sti 209:101-103. totalt 3 ex. 1+ 300 

208 göteborgs arbetareförening. 50, 25, 10, 5, 2, 1 öre. Zink. 1867-1870. Sti 209:104-109. 
totalt 6 ex. 

1+ 300 

202

203 204 205
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207

208
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209 göteborgs brandcorps. 1sta timmen KS6, WK, utan instämpling, d6. mässing. mitten av 
1800-talet. Sti 213:138, 145, nm Xii:23:1, 13. totalt 4 ex. 

1+-1+/01 500 

210 göteborgs brandcorps. 2dra timmen SS10, 2dra timmen SS10, Wb, d3, S1. mässing. mitten 
av 1800-talet. Sti 213:132, 144, nm Xii:23:8, 24. totalt 4 ex. 

1+-01 500 

211 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. Fi. Zink. 1866-1870. Sti 211:114. 2,23 g. 

Gällde för 1 1/3 skålpund bröd eller ¼ kanna soppa. 

1+/01 300 

212 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. mp. Zink, 32 mm. 1866-1870. Sti 211:115. 3,32 g.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 111, nr 321). 

Gällde för 10 öre. 

1/1+ 300 

213 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. mp. Zink, 40 mm. 1866-1870. Sti 211:115. 4,47 g.  
ex Karl Skårman. 

Gällde för 10 öre. 

1+ 300 

214 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. ett nummer instämplat (440). Zink. 1867-1869. 
Sti 211:116. 4,88 g.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 111, nr 321). 

Gällde för måltid till skolbarn. 

1+/01 300 

209 210

211
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215 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. ett nummer instämplat (947). Zink. 1867-1869. 
Sti 211:116. 5,74 g.  
ex Karl Skårman. 

Gällde för måltid till skolbarn. 

1+ 300 

216 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. gF. mässing. Från 1869. Sti 211:117. 1,04 g.  
ex Karl Skårman. 

Såldes till allmänheten för 8 öre. 

1+/01 200 

217 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. matpollet, matpollet 2, matpollet 4. Zink. Från 1870. 
Sti 211:118, 119, nm iV:14:29. totalt 3 ex.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 111, nr 322). 

Gällde för en, två respektive fyra portioner mat. 

1+-1+/01 800 

218 göteborgs fattigförsörjningsinrättning. gF (28 mm). gF (43 mm). Zink. Slutet på 1800-talet. 
nm Xii:24:1, obeskriven. den stora polletten med inristning. totalt 2 ex.  
ex rune ekre respektive Karl Skårman. 

Portpollett. 

1+ 300 

219 göteborgs fattigvård. 10, 5, 2, 1. Zink och koppar. totalt 4 ex. 

Fattigvårds- och arbetsinrättningen Gibraltar togs i bruk 1888. I dagligt tal gick inrättningen 
under namnet Bracka, härlett ur barack, och de intagna kallades därför brackegubbar och 
brackekärringar. Följaktligen kallades de flitpengar, som endast var gångbara inom Bracka, 
för brackepengar. För dessa kunde man köpa kaffe, bröd och smör. Polletterna började bestäl-
las 1913 och beställdes i flera omgångar under följande år. De användes fortfarande på 1930- 
0ch 40-talen. 

1-1+/01 200 

215

216

217
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219
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220 göteborgs Hamnstyrelse. göteborgs Stads Färjor och ångslupar. 4 (mässing), 5 på 4 (zink), 
5 på 4 (mässing), 5 på 4 (bred 5:a, mässing), 5 (zink), 5 (mässing), 25 från 5 (mässing), 25 
(mässing), 40 (mässing), gHS/8 (6 varianter, mässing), gHS (triangel, mässing), gHS/15 
(2 varianter, mässing), 15 på 30 (mässing), 20 på 15 (mässing), 30 (mässing), 115 (mässing) 
samt plants till typ gHS/8. gnF 14:i.2-4a, ii.1-3, iii.1, iV.1, Vii.1-6, Viii.1, iX.1, 3-4, 7-8, Xi.1. 
totalt 23 ex. 

1-01 500 

221 göteborgs Hamnstyrelse. Klippan-Färjenäs. Koppar. 1920-40-talet. 3,13 g. 1+/01 300 

222 göteborgs hushållskällare (Carl Johan meisner). Cim/10, Cim/7. Förtennat järnbleck. 
använda från 1867. Sti 211:110, 112. totalt 2 ex. 

1+ 300 

223 göteborgs hushållskällare (Carl Johan meisner). Cim/10, Cim/6. Förtennat järnbleck. 
använda från 1867. Sti 211:110, 113. totalt 2 ex. 

1+/01 300 

224 göteborgs kabinett. 10 öre. mässing. 1890-talet. 2,04 g. mycket vackert exemplar. 

Göteborgs kabinett invigdes 1890 och låg mitt emot Stora Teatern. 

01/0 300 

225 göteborgs kontoristförening. 500. mässing. 8,70 g. 

Göteborgs Kontoristförening startade 1892. 

1+/01 200 

226 göteborgs numismatiska Förening. bytesafton. Silver, mässing och zink. gnF:s ”klipping” 
1973. Silver. totalt 4 ex. 

Upplagan för bytespolletterna är silver 10 exemplar, mässing 1000 exemplar och zink 3 exemplar. 

01 200 

227 göteborgs nya ångslups ab. 12 öre, 15 öre, 15 på 12 öre, 15 15 på 12 öre. mässing. gnF 11:ii.1, 2, 
3, 4. totalt 4 ex. 

Göteborgs Ångslups AB ombildades den 8 mars 1872 till Göteborgs Nya Ångslups AB, vilket 
var i verksamhet till 1921. 

1-1+ 300 

220

221 222 223
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228 göteborgs nya ångslups ab. 60 på 8 öre. Vitmetall. gnF 11:iii.4. 3,26 g. 01 300 

229 göteborgs nya ångslups ab. 8 öre (liten siffra), 8 öre (större siffra), 8 öre (större siffra; var 
SpnS), 30 öre, 75 öre. Vitmetall och mässing. gnF 11:iii.1, 2, 2 variant, 3, 5. totalt 5 ex. 

1+-01 300 

230 göteborgs nya ångslups ab. utan valör (valörsiffran urstansad). Vitmetall. gnF 11:iV.1. 
3,14 g. 

1/1+ 300 

231 göteborgs nya ångslups ab. 50 öre, 5 öre (SpäS), 5 öre (SpnS), 5 öre (SpnS, kraftig 5:a). 
mässing. gnF 11:i.3, V.1-3. totalt 4 ex. 

1/1+-01 300 

232 göteborgs nya ångslups ab. 6 öre. mässing. gnF 11:V.4. 2,53 g. 1+ 200 

233 göteborgs nya ångslups ab. 3 öre (SpäS), 3 öre (SpnS), 2 öre (SpäS), 2 öre (SpnS), 2 öre 
(var SpnS). mässing. gnF 11:Vi.1, 2, Vii.1, 2, 2 variant. totalt 5 ex. 

1/1+-01 300 

234 göteborgs nya ångslups ab. 6 öre (ensidig). mässing. gnF 11:Viii, obeskriven. 3,83 g. 1+ 300 

235 göteborgs nya ångslups ab. 6 öre (SpäS), 6 öre (SpnS), 10 öre, 40 på 12 öre (2 olika), 40 
öre, 75 på 40 öre (2 olika). mässing och vitmetall. gnF 11:Viii.1, 2, iX.1, X.3, 3 variant, Xi.1, 2, 
2 variant. totalt 8 ex. 

1/1+-01/0 500 

236 göteborgs nya ångslups ab. 12 öre. Vitmetall. gnF 11:X.1. 3,40 g. 01 300 

237 göteborgs nya ångslups ab. 40 öre, 75 på 40 öre (2 olika), 40 öre, 75 på 40 öre, 40 öre, 
75 på 40 öre, 3 öre (3 varianter). mässing. gnF 11:Xii.1-3, Xiii.1, 2, XiV.2, 3, XV.1, XVi.1, 2. 
totalt 10 ex. 

1/1+-1+ 500 

238 göteborgs nya ångslups ab. 25 öre. mässing. gnF 11:XVii.1. nm Xii:36:36. 4,56 g. 1+ 200 

239 göteborgs nya ångslups ab. 20 öre. mässing. gnF 11:XiX.1. nm Xii:36:37. 4,05 g. 1+ 300 

240 göteborgs nya ångslups ab. 10 öre (2 olika), 30 öre (2 olika), 30 på 50 öre, 50 öre (2 olika), 
15 öre (3 olika). Vitmetall och mässing. gnF 11:XX.1, 2, XXi.1, 1 variant, 3, 5, XXii.1, XXiii.1, 
1 variant (2 st). totalt 10 ex. 

1/1+-01 500 

241 göteborgs nya ångslups ab. 100 öre. mässing. gnF 11:XXVii.1. 2,94 g. 1+ 200 

228 229 230 231 232

233 234 235
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242 göteborgs nya ångslups ab. 1:50 öre. mässing. gnF 11:XXViii.1. 2,20 g. 1+ 200 

243 göteborgs nya ångslups ab. 20 öre (2 olika), 15 på 20 öre, 25 öre (2 olika), Sommarsäsongen 
för Styrsö, Sommarsäsongen för skärgården, 20, 30, 40, 60 öre. Vitmetall och mässing. gnF 
11:XXiV.1, 2, XXV.1, XXVi.1, 2, XXiX.1, XXX.1, XXXi.1-4. totalt 11 ex. 

1/1+-1+/01 300 

244 Stamp i stål för pollett om 15 öre för göteborgs nya ångslups ab. 500 

245 göteborgs packhus. blyplomb med Fredrik i:s bröstbild i profil. daterad 1756 [sic!]. 5,18 g. 
Korrosion. 

1/1+ 200 

246 göteborgs polis. bricka (nr 343). Koppar. början av 1900-talet. 16,75 g. 

I Göteborg nekades poliskonstaplarna polisbrickor och när protester inte hjälpte tog polisföre-
ningen Kamratskapet ett eget initiativ och lät på egen bekostnad framställa polisbrickor med 
stadens vapen och innehavarens tjänstenummer (se tidningen Samlarnytt 1971, nr 7, sid 15). 

1/1+ 300 

247 göteborgs sluss. Kr. 2.50. mässing. Stamp tillverkad april 1930. gnF 14:ii.1. 4,59 g. 

År 1873 stod den nya slussen, där Stora Nygatan möter Fattighusån, färdig. Slussens betydelse 
minskade kontinuerligt och 1955 avvecklades verksamheten. 1925 var taxan för en ångbåt 2,50. 

01 300 

242 243
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248 göteborgs tvättanstalt gloria. med instansat nummer (221). mässing. 4,30 g. perforerad. 

I februari 1906 lämnar Sporrong pris på polletter numrerade 1-1000. 

1/1+ 200 

249 göteborgs utskänknings ab. lokal på Kronhusgatan 21. 12. Koppar. 1800-talets senare del. 
4,26 g. 

Polletten användes på utskänkningslokalen på Kronhusgatan. Denna blev under AB Göte-
borgssystemet lokal nummer 14, sedermera ”Gamla Gästis”. 

1+/01 300 

250 göteborgs Stads gatu- och Vägförvaltning. a3/110, b3/97, F2/233, g3/108, K3/111, K7/3, 
CiF/3. mässing. Ca 1900. totalt 7 ex. 

1-1+ 500 

251 göteborgs ångkök. rund (middag i bättre salen). mässing. 1858-1865. Sti 206:1. 6,73 g. 1+ 300 

252 göteborgs ångkök. oval (middag i allmänna salen). mässing. 1858-1865. Sti 206:2. 11,18 g. 
Små repor. 

1/1+ 300 

253 göteborgs ångkök. Kvadrat (aftonspisning). mässing. 1858-1865. Sti 206:3. 5,80 g. obetyd-
liga fläckar, dock ett vackert exemplar. 

01 500 

254 göteborgs ångslups ab. 50 öre, 50 på 60 öre, 60 öre, 60 på 50 öre (2 olika). mässing. 
gnF 11:iV.1-5. totalt 5 ex. 

Göteborgs Ångslups AB startade 1865 efter att ha köpt Keillers ångslupar (se nedan). 

1/1+ 300 

255 göteborgs ångslups ab. 12 öre. mässing. gnF 11:V.1. nm iV:15:34. 2,14 g. repor. 1+ 300 

256 göteborgs ångslups ab. 30 öre. mässing. gnF 11:Vi.1. Sti 214:151. 1,65 g. repor på frånsidan. 1+ 300 

248 249 250

251

252 253

254 255 256
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257 göteborgs ångslups ab. 5 öre, 6 öre, 10 öre (3 olika). mässing. gnF 11:Vii.1, 4, Viii.1-3. 
totalt 5 ex. 

1/1+-01/0 300 

258 göteborgs ångslups ab. 25 öre, 40 öre (4 olika), 40 på 25 öre, 75 på 40 öre. mässing. gnF 
11:iX.1-3, 5, X.1, 1 variant, 3. totalt 7 ex. 

1/1+-1+/01 300 

259 göteborgs ångslups ab. 12 på 15 öre, 15 öre, 25 öre, 20 öre (3 olika). mässing. gnF 11:Xi.1, 3, 
Xii.1, XV.1, 1 variant, 2. totalt 6 ex. 

1-01 300 

260 göteborgs ångslups ab. 40 öre. troligen klippt från gnF 11:X.1 för att likna gnF 11:XVi.1. 
mässing. obeskriven. 4,04 g. 

1+ 200 

261 Stamp i stål för pollett utan angiven valör för göteborgs ångslups ab. 500 

262 ab göteborgssystemet. lokal no 4. 5 öre. lokal no 7. 5 öre. lokal no 9. 1 öre. lokal no 10. 
10 öre. lokal no 16. 10, 5, 1 öre. mässing och koppar. efter 1903. totalt 7 ex. 

Värdshusföreståndaren J.F. Johansson beställde 1908 polletter till utskänkningsstället nr 9. 
Mathilda Svensson på utskänkningsställe nr 12 fick sedan Johanssons tillåtelse att använda 
samma stans för alla utskänkningsställen i Göteborg. År 1921 bildades Göteborgs Restaurant 
AB som skulle stå för mathållningen vid de olika utskänkningslokalerna. Dessa fick då också 
”riktiga” namn; Lokal No 4 blev ”Gyllene Hästskon”, No 7 blev ”Franska Värdshuset”, No 9 
blev ”Nian”, No 10 blev ”Skeppsbrokällaren” och No 16 blev ”Kompassen”. Folke Tufvesson har 
skrivit om polletterna från AB Göteborgssystemet i Pollettbössan 22 (oktober 2013). 

1-1+ 200 

263 ab göteborgssystemet. lokal no 5. 500, 100, 25, 10, 5, 2, 1 öre. mässing och koppar. efter 
1903. totalt 7 ex. 

Från 1921 kom denna lokal att heta ”Zum Gemütlichen Alfred”. 

1-1+/01 200 

257
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264 ab göteborgssystemet. lokal no 8. Se, V (zink), 500 (mässing), 500, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 
1 öre (Sporrongs valörpolletter, mässing och koppar). efter 1903. totalt 11 ex. 

Från 1921 kom denna lokal att heta ”Posthornet”. 

1?-1+ 300 

265 Hamnarbetarekontoret. arbetsbrickor i mässing, aluminium, vitmetall och papp. 17 exem-
plar från göteborg samt 5 från Stockholm och 1 från oxelösund. exponerade på tavla under 
glas och med beskrivande text. obS! SKiCKaS eJ. måSte aVHämtaS direKt eFter 
auKtionen!

1?-01 500 

266 Hotel Christiania. 1 krona (blank), 25 öre (SpäS), 25 öre (trekantig, SpnS), 10 öre (SpnS), 
5 öre (centrumhål, blank). mässing och koppar. Slutet av 1800-talet. nm Xii:26:25 var, 26, 
obeskriven, 27, 28 var. totalt 5 ex. 

1?/1-1+ 300 

267 Hotell excelsior. 500, 100, 25, 10, 5. mässing och koppar. 1900-talets början. totalt 5 ex. 1/1+-1+ 200 

268 Hotell göta Källare. Kyparepollett. utan valör. mässing. rund med hål vid kanten. runt 
sekelskiftet 1900. 4,90 g. 

01 200 

269 Hotell göta Källare. Kyparepolletter. 25/ma, 10/ma, 5/ma, 1/ma. mässing. runt sekelskif-
tet 1900. totalt 4 ex. 

1-1+ 500 

270 Hotell göta Källare. Kyparepolletter. X1/50, X1/25, X1/10, X1/5, X1/1. mässing. runt sekelskif-
tet 1900. totalt 5 ex. 

1-1/1+ 500 

271 Hotell göta Källare. Kyparepolletter. X/25/mC, X/10/mC, X/5/mC, X/1/mC. mässing. runt 
sekelskiftet 1900. totalt 4 ex. 

1/1+ 500 

264 267
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272 Hotell göta Källare. Kyparepolletter. X/50/C, X/25/C, X/5/C. Zink. runt sekelskiftet 1900. 
totalt 3 ex. 

1+ 300 

273 Hotell göta Källare. Kyparepolletter. X/25/SC, X/10/Sg, 5, tm. Zink. runt sekelskiftet 1900. 
totalt 4 ex. 

1+ 500 

274 Hotell göta Källare. Kyparepolletter. 25, 25, 10, 5, 1, 1. Koppar och mässing. runt sekelskiftet 
1900. totalt 6 ex. 

1-1+ 300 

275 Hotell neptun. 30, 25, 20, 15, 10. Förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. totalt 5 ex. 1-1+ 200 

276 Hotell neptun, caféet. 10 / C. mässing. SS 14135. 1,73 g. bläckskrift: r. 1/1+ 200 

Hotell Göta Källare i Göteborg avbildat på vykort från 1911.

272 273 274

275
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277 aug. ingemarsson & Co. åkarepollett. 50 öre. mässing. Slutet av 1800- och början av 
1900-talet. SS 14019. 2,75 g. 

1/1+ 200 

278 iogt-logen ”Carl Xii”. bricka med nr 39. mässing. Slutet av 1800-talet. SS 13946. 5,96 g. 1+ 300 

279 Keiller & Co ångslupar. 1 sta. mässing. gnF 11:i.1. Sti 213:147. 2,63 g. 

Kieller & Co bildade 1861 ett bolag för ångslupsfart mellan Göteborg och dess omgivningar. 
Detta bolag upphörde 1865. 

1+ 500 

280 Keiller & Co ångslupar. 1 sta )( 1 sta | 15. mässing. gnF 11:i.3. nm iV:15:31. 4,48 g. 1+ 500 

281 Keiller & Co ångslupar. 2 dra. mässing. gnF 11:ii.1. Sti 213:148. 4,03 g. 1+ 500 

282 Keiller & Co ångslupar. 3 dje. mässing. gnF 11:iii.1. Sti 213:149. 3,64 g. 1+ 500 

283 Keiller & Co ångslupar. 3 dje 6 )( 3 dje 6. mässing. gnF 11:iii.5. nm Xii:36:25. 2,15 g. 1+ 500 

284 Klubben enigheten (e.a. Kronér, Södra Hamngatan 39). 25. mässing. 1887-1896. 3,70 g. 
Vacker lyster. 

01/0 200 

277

278

279 280 281

282 283

284
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285 J.a. larssons ölhandel. J.a.l&Co. Zink. 1880-talet. nm Xii:24:11. 2,29 g. 1/1+ 200 

286 lindholmens varv. 3 öre, 3 på 5 öre, 8 öre, 10 öre, m.fl. ett flertal obeskrivna typer och vari-
anter. totalt 13 ex. 

1-1+ 300 

287 lorentzbergs värdshus. 5, 4, 3, 2, 1. mässing. Från 1866-1880. Sti 209:86-90. totalt 5 ex. 1/1+-1+ 500 

288 lorentzbergs värdshus. 5 (med punkt), 1. / g. mässing. Från 1866-1880. nm Xii:29:126, 135. 
totalt 2 ex. 

1+ 200 

289 lorentzbergs värdshus. 75, 60, 50, 40, 35, 25, 20, 15, 10, 5. Förtennat järnbleck. Från 1866-
1880. Sti 209:91-100. nm iV:14:6-15. totalt 10 ex. 

Källarmästare C.M. Andersson hade även restauration på Frimurarelogen och använde även 
där dessa polletter. 

1+ 800 

290 lorentzbergs värdshus. 100, 25, 10, 5. mässing. efter 1880. nm Xii:29:141-144. totalt 4 ex. 1/1+-01 300 

291 lundby mekaniska Verkstad. 8 öre, 10 öre, 10 på 15 öre, utan valör. mässing. gnF 14:ii.1, iii.1 
samt obeskrivna. totalt 4 ex. 

1+ 300 

292 lundby mekaniska Verkstad. 3 öre, 5 öre, 10, utan valör. mässing och zink. gnF 14:iV.1, V.1 
samt obeskrivna. totalt 4 ex. 

1-1+ 300 

293 a. magnus & Co. åkarepollett. 25. mässing. Slutet av 1800- och början av 1900-talet. 4,29 g. 
Små fläckar. 

Firman grundades 1871 under firmanamnet Hjort & Magnus. Denna firma upplöstes 1878, då 
den råkat i ekonomiska svårigheter. Vid firmaupplösningen flyttade Hjort till Stockholm och 
grundade ny firma där och Adolf Magnus startade firman A Magnus & Co i Göteborg. Firman 
kom att handla med en hel mängd olika varor som järn, kaffe, import av hudar och hemlock-
garvat läder, men övergick så småningom till att enbart handla med svenska hudar. 

01 500 

285

286

287 288 289 290

291
292

293
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294 a. mattsson, mathållare i e.p. liedqvists hamn. 7 a. Zink. l. Johansson, mathållare vid 
lindholmens docka. dKn / 50 / lJS, dKn / 25 / lJS. Zink. nm Xii:43:28; nm Xii:44:83, 84. 
totalt 3 ex. 

1-1+ 200 

295 mindre teaterns schweizeri. 50. ö. mässing. Slutet av 1800-talet. nm Xii:30:133. 3,52 g. 1+ 200 

296 J.p. molin, byggnadsinspektör. åkarepollett. 1 lass. Förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. 
nm Xii:34:5. 1,45 g. något korroderad. 

1+ 200 

297 mjölkförsäljningen direkt. rund (koppar), tandat rund (aluminium), rund (aluminium. 
1900-talet. totalt 3 ex. 

Företaget startade 1904. 

1-1/1+ 200 

298 mjölkförsäljningen pasteur. ½ Ka (rund, mässingsbleck), tomFlaSKa (rund, förtennat 
järnbleck). nm Xii:32:1, 2. totalt 2 ex. 

01/0 200 

299 mjölkpolletter. J. anderssons mjölkförsäljnings ab, 1 oSK. mJölK (2 varianter med olika 
SpnS). arla mejeri ab. 1 oSK. mJölK. lantbrukarnas mjölkcentral (lmC). 1 ltr osk/stand 
mjölk. Koppar. 1900-talet. totalt 4 ex. 

1+-01 200 

300 norlund & Holmgrens bryggerifirma. 80 Kt. Zink. Från 1858. Sti 207:9. 4,52 g. Små fläckar. 1+ 300 

301 oscar Fredriks kyrka. 28 / bänK / no 5 / l. Vitmetall. 15,13 g. repa och kanthack. 

Kyrkan ritades av arkitekten Helgo Zetterwall och invigdes 2 april 1893. 

1/1+ 500 

302 pantlåneinrättningen i göteborg. numrerat järnbleck (252) på trä. okänd användning. 
Slutet på 1800-talet. 

1+ 300 

294
295

296

297

298
299

300

301

302
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303 J.a. pripp & Son. 1 kanna, 80 tum, 60 tum. Förtennat järnbleck. använda från 1864. 
Sti 207:25-27. totalt 3 ex. 

1-1+ 300 

304 J.a. pripp & Son. 50 tum, 40 tum, 10 tum, 2 kubikfot. Förtennat järnbleck. använda från 
1865. Sti 207:28-29, 32, 39. totalt 4 ex. 

1-1+ 300 

305 J.a. pripp & Son. lönebrickor? 46/Jap&S (koppar), 101/Jap&S (förtennat järnbleck), 126/
Jap&S (förtennat järnbleck). totalt 3 ex. 

1-1+ 300 

306 J.a. pripp & Son. lönebrickor? 156/Jap&S (koppar), 173/Jap&S (förtennat järnbleck), 8/
Jap&S (förtennat järnbleck m trekantigt hål). totalt 3 ex. 

1-1+ 300 

307 J.a. pripp & Son. 1 krona, 50 öre, 25 öre, 10 öre (gust. ekvall). mässing. Valörpolletter. 100, 
25, 20, 10, 5. mässing och koppar. totalt 9 ex. 

Polletter tillverkade av Gustav Ekvalls gravyranstalt i Göteborg har behandlats av Hans Lund-
berg i SNT 2006 nr 7 sid 170-172 (D.a-d). 

1/1+-1+/01 200 

308 Qvillebäckens brobolag. 2, 2 på 3, 3, 6, 7 på 6, 7 på 12, , 9 på 12, 12. mässing. Slutet på 
1800-talet. gnF 14:i.1-2, 4, ii.1, iii.2, iV.1, V.1 samt obeskrivna. totalt 10 ex. 

1-01 500 

309 restaurant phœnix (Carolina Hellberg). 1 krona, 50 öre, 10 öre, 5 öre. mässing och koppar. 
1890-talet. totalt 4 ex. 

01-01/0 500 

310 restaurant Valand. 500, 100, 25, 10. mässing. början av 1900-talet. Små fläckar. totalt 4 ex. 

Polletterna beställdes från Sporrong 1912. 

01 200 

303 304
305 306

307 308

309
310
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311 restaurangpolletter. prytz, Hauschild, Henriksberg, Hotell Kung Carl, palace Hotel, Slotts-
skogen, Weise m.fl. totalt 16 ex. 

1-1+/01 300 

312 Scandia-linien. reklampollett. mässing. omkring 1900. 14,46 g. 1+ 200 

313 Skeppsbron 1. 25, 4 med r.g. i oval stämpel. mässing och koppar. totalt 2 ex. 

I huset Skeppsbron 1 fanns bl.a. Hotell Garni och Café du Commerce. Fru Charlott Sofi Pet-
tersson, innehavare av Hotell Garni, antogs i början av 1880-talet som föreståndarinna för 
utskänkningsställe nr 2 som också fanns i lokalerna. 

1/1+ 500 

314 Slottsskogsparken. 500, 5 öre. nysilver och koppar. 1890-talet. totalt 2 ex. 01-01/0 300 

315 Slottsskogsparken. 25 öre, 10 öre. mässing. 1890-talet. totalt 2 ex. 01-01/0 300 

316 Stamp i stål för pollett utan angiven valör för Sockerbruket göteborg. ett exemplar av pollet-
ten medföljer. 

500 

311
312

313

314 315

316
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317 Statens Järnvägar, förening inom smedsverkstaden. instämplad nyckel (1/8 kanna svag-
dricka eller 2 öre). Järn. Slutet av 1800-talet. nm Xii:30:10. 0,86 g. 

1+ 500 

318 Stora teatern (a.e. lundqvist). 1 krona, 10. mässing. operakällaren (emil petterzon). 25, 10. 
mässing. 1890-talet. nm Xii:30:148, 150, SS 14171-72. totalt 4 ex. 

1/1+ 200 

319 Surbrunns ångvedhuggeri. 1, ½ famn ved (ändrad från ”1”). mässing. Från 1879. 
nm Xii:32:1-2. totalt 2 ex. 

1+ 500 

320 Surbrunns ångvedhuggeri. 1/3, 1/4, 1/8 famn ved. mässing. Från 1879. 
nm Xii:32:3-5. totalt 3 ex. 

1+ 500 

321 Surbrunns ångvedhuggeri. 2 kubikfot osågad björkved, ½ kubikfot sågad furuved. mässing. 
Från 1880-talet. nm Xii:32:3-5. totalt 2 ex.  
den förra polletten: ex Holmberg lagerlista 65, nr 981. 

1+-01 300 

322 Svenska Kullagerfabriken. med instansat namn: HarteliuS. Zink. början av 1900-talet. 
3,82 g. 

Svenska Kullagerfabriken startades 1907. 

1+/01 300 

323 Svenska Kullagerfabriken. Fyra olika polletter: matSalar, 4, td, tVätt. mässing. början 
av 1900-talet. totalt 4 ex. 

1-1+ 200 

324 Hjalmar Svenssons mjölkaffär. tomglaspollett. 1 öre. ljusröd papp. 0,41 g. 1+/01 200 

325 Sällskapet de arbetslöses vänner. 25 öre. Koppar. Från 1912. 4,37 g. 

Detta sällskap bildades i januari 1912 och var verksamt till 1918. Det hade som mål ”motarbe-
tandet av det särskilt i vår stad så hejdlösa tiggeriet och hjälpandet och stödjandet av unge 
män, när tider av arbetslöshet inträda”. De arbetslösa fick betalt i form av polletter som 
gällde för mat och nattlogi. Endast en typ av polletter användes. 

1/1+ 200 

317 318
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326 Stamp i stål för pollett utan angiven valör för ab Sönnergrens Verkstäder. 

Enligt GNF 14 benämns denna stämpel Sönnergrens II. 

500 

327 tingstads ångbåts ab. 10 öre. aluminium. omkring 1920. gnF 14:i.1. 1,22 g. 1/1+ 200 

328 trafikaktiebolaget arendal. 75. Zink. början av 1900-talet. gnF 14:iii.1. 2,75 g. 1+ 200 

329 trafikaktiebolaget arendal. 50. Zink. början av 1900-talet. gnF 14:ii.1. 2,83 g. 1+ 200 

330 trädgårdsföreningen. 100 (SpäS), 25 (SpnS), 5 (blank). i.p. JonSSon, 10 (SpnS). mässing 
och koppar. nm Xii:31:161-162, 164, obeskr. totalt 4 ex. 

1-01/0 300 

331 uddens ångbåts ab. utan valör. aluminium. omkring 1920. 1,35 g. 1+ 200 

332 J.e. Wall, mathållare i J. björkmans hamn. JW / 2. Förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. 
nm Xii:43:13. 1,61 g.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 111, nr 366). 

1+ 200 

333 Wikens Skeppsvarv. 2 kannor dricka (nr 263 och 380), 1 kanna dricka (nr 1126). Koppar. 
1790-talet. Sti 194:1, 2. totalt 3 ex. 

1?/1-1/1+ 300 

334 ångköket vid Skeppsbron, Wiktor aronsson (W.a.). 12, 10 (mässing), 10 på 6 (koppar). 1899-
1907. totalt 3 ex. 

Se Hans Lundbergs artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift 2004:2, sidorna 42-43. 

1 300 
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335 ångköket vid Skeppsbron, Wiktor aronsson (W.a.). 5, 3, 2 (koppar). 1899-1907. totalt 3 ex. 

Se Hans Lundbergs artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift 2004:2, sidorna 42-43. 

1+-01 300 

336 ångköket vid Skeppsbron, Wiktor aronsson (W.a.). 50, 10 (mässing), 4 (koppar). pollet-
terna markerade med 6-8 punkter. 1899-1907. totalt 3 ex. 

Se Hans Lundbergs artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift 2004:2, sidorna 42-43. 

1-1+ 300 

337 ångköket vid Skeppsbron, Carolina bergman (C.b.). 10 öre. mässing. troligen använd 1907-
1913. 2,48 g. Små repor. 

1 200 

338 ångköket vid Skeppsbron, Carolina bergman (C.b.). 2 öre. Koppar. 1907-1913. 1,59 g. 01 200 

339 ångkök. ångkökspollett 10 öre. mässing. 2,90 g. obetydliga fläckar. 

Enligt Hans Lundbergs anteckningar är detta en pollett från Göteborg. 

1+/01 200 

340 philip åqvist. åkarepollett. 1 lass jord (20 öre). Förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. 
nm Xii:35:10. 3,40 g. 

1+ 200 

341 örnberg & andersson. 50. Koppar. Slutet av 1800-talet. 4,32 g. 1/1+ 200 

342 poSter. diverse polletter från göteborg, 18-1900-tal. totalt 92 ex. 1?-01/0 500 

335
336

337

338

339 340 341

342
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hallaNd

343 FalKenberg. motorbåtarna Vesta och Vasa. We (rektangulär, zink), Wa (trekantig, mäss-
sing), Wa (romboid, mässing), VaSa (rund med hål, zink), VaSa (trekantig, zink). 1927-
1940-tal. totalt 5 ex. 

Från slutet av 1920-talet fram till andra världskriget transporterade Vesta och Vasa badsugna 
Falkenbergsbor från Tullhuset till Skrea strand. Vesta startade 1927 och Vasa året efter. Vesta 
minsprängdes 1943. Dessa båtar och deras polletter har behandlats av Bernt Thelin i Svenska 
Pollettföreningens medlemsblad Pollettbössan 13 (2011). 

1-1+ 500 

344 HalmStad. Hallands ångbåtsaktiebolag. 10 öre. aluminium. början av 1900-talet. 0,79 g. 1+ 200 

345 HalmStad. Halmstads Sockerfabriks ab. matpollett. 3 öre. mässing. Före 1877. 
nm iV:16:5. 2.71 g. 

01 200 

346 HalmStad. g. a. Segerlind. Segerlinds blanksvärta (reklamjetong). aluminium. runt 
sekelskiftet 1900. 7,32 g. 

Denna reklamjetong finns behandlad av Ian Wiséhn i Svensk Numismatisk Tidskrift 
1990:9/10 sid 238-239. 

1+/01 200 

347 KungSbaCKa. gottskärs badhus ab, ångaren maria. 50 öre. mässing. början av 1900-talet. 
obeskriven. 3,49 g. 

Ångaren ”Maria” byggdes 1891 och sattes i trafik mellan Huskvarna och Rosendala. Hon kom 
till Kungsbacka 1894 då konsul Aron Svahn (1853-1927) övertog henne. Hon gick sedan i re-
guljär trafik mellan Kungsbacka och Gottskär fram till 1920-talet. Stålstans för 400 polletter 
valör 50, façon 70 och 200 polletter valör 40, façon 6 beställdes hos Sporrong i maj 1900. 

1+ 300 

343

344
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348 SperlingSHolmS lantgodS. 5 riksdaler riksgäld 1826. mässing. Sti 134:10. 10,00 g. s. 
litet kanthack.  
ex gunnar Holst 1986 (275:-). 

Den högsta valören - 5 riksdaler riksmynt - är den avgjort sällsyntaste av de fyra förekom-
mande valörerna. Enligt Stiernstedt ska den vara präglad i koppar. Exemplar i mässing 
förekommer dock. 

1+ 800 

349 SperlingSHolmS lantgodS. riksdaler riksgäld 1826. Koppar. Sti 134:11. 6,68 g. s. obe-
tydlig rispa och små plantsfel, dock ett vackert exemplar med full röd lyster.  
ex gunnar Holst 1975 (300:-). 

01/0 800 

350 SperlingSHolmS lantgodS. ½ riksdaler riksgäld 1826. mässing. Sti 134:12. 4,16 g. s. 
Spår av bläckskrift.  
ex Yngve almer 1987 (350:-). 

Stiernstedt anger att metallen ska vara koppar, men även exemplar i mässing förekommer. 

1+/01 500 

351 SperlingSHolmS lantgodS. 1/4 riksdaler riksgäld 1826. troligen mässing. Sti 134:13. 
2,98 g. s. repa.  
ex gunnar Holst 1975 (150:-). 

1+/01 300 

352 SperlingSHolmS lantgodS. dagskörsel för Henning Wrangel 1826. grön papp (tunt 
och slätt). s.  
ex J. pedersen 1984 (650:-). 

1+ 200 

353 SperlingSHolmS lantgodS. dagskörsel för Henning Wrangel 1826. blålila papp 
(tjockt och strierat). s.  
ex J. pedersen 1981 (900:-). 

1+ 200 

348 349

350 351

352 353
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354 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke ”ett Quinns dagSVerKe” 1826. grön, 
slät papp med rött sigill på baksidan. s. Hål. 
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1/1+ 300 

355 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke ”ett Quinns dagSVerKe” 1826. Vit, 
slät papp med rött sigill på baksidan. s. Hål. 
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1/1+ 300 

356 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke ”ett Quinns dagSVerKe” 1826. grön, 
strierad papp med oval stämpel på framsidan och rött sigill på baksidan. s. Hål.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1 200 

357 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke ”ett Quinns dagSVerKe” 1826. Vit, 
strierad papp med oval stämpel på framsidan och rött sigill på baksidan. s.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1+ 300 

358 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke. grön, slät papp. 1800-talets 
första hälft. s.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1+ 300 

359 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke. ljusgul, slät papp. 1800-talets 
första hälft. s.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1+ 300 

360 SperlingSHolmS lantgodS. Kvinnodagsverke. blå, slät papp. 1800-talets 
första hälft. s.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1+/01 300 

354 355

356 357
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361 SperlingSHolmS lantgodS. 2/3 dagsverke 1826. Vit, slät papp. r. Hål.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1? 300 

362 SperlingSHolmS lantgodS. ½ dagsverke 1826. Vit, slät papp. r.  
ex Stockholms auktionsverk 1983. 

1?/1 300 

363 Vapnö. Vapnö gård. obekant ändamål. Koppar. 1800-talets första hälft. nm Xii:146. 
4,62 g. s. 

1+ 300 

364 Vapnö. Vapnö gård. obekant ändamål. Koppar. 1800-talets första hälft. Som föregående, 
men variant på mindre ämne och med endast en stämpel (Stael von Holsteins vapen). 
nm Xii:146 variant. 1,59 g. s. 

1 300 

365 poSter. diverse polletter från Halland. Halmstad. Hotell mårtensson (emil olsson, 5), 
Halmstad. tivolirestaurationen (C. petersoon, 10/Cp, 5/Cp). Varberg. pehrsonska värdshu-
set (Värdemärke 1 krona, 10 öre). nm Xii:38:5, 6, 10, nm Xii:147:1, 4. totalt 5 ex. 

1-1+ 300 

hälsiNGlaNd

366 bollnäS. bollnäs nya bryggeri ab. b.n.b.a.b./5 liter. Koppar. bollnäs minuterings bolag. 
2 Kr/bmb. mässing. totalt 2 ex. 

1+ 300 

367 HedVigSForS JärnVerK. 1½ stig kol till anders Wårds härd. Koppar, tunt ämne. 1850-
tal. nm iV:18:6. 3,38 g. s. Svag bläckskrift.  
ex numismatisk orden auktion 20 mars 1982, nr 605. 

1+ 300 

368 HedVigSForS JärnVerK. Stig kol till nordholms härd. Koppar, tjockt ämne. 1850-tal. 
nm iV:18:10. 8,94 g. s. 

01 500 

369 HedVigSForS JärnVerK. ½ stig kol till nordholms härd. Koppar, tjockt ämne. 1850-tal. 
Sti -, nm -. 4,27 g. r. 

1+/01 500 

370 HedVigSForS JärnVerK. 2½ stig kol till nordholms härd. Koppar, tjockt ämne. 1850-tal. 
Sti -, nm -. 12,24 g. r. 

1+/01 500 

371 HedVigSForS JärnVerK. pollett för dricka (d) och brännvin (b). Koppar. 1800-tal. 
nm iV:18:25, 26. perforering på brännvinspolletten 
totalt 2 exemplar. 

1/1+ 200 
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372 iggeSund. iggesunds järnverk. ½ stig kol. Koppar. tillverkad omkring 1830. nm iV:20:3. 
1,37 g. s.  
ex ahlströms mynthandel 1982; ex H. d. gibbs; ex ole p. eklund. 

1+ 200 

373 lJuSne. ljusne-Woxna ab. F | 2 liter, Wb | 2 liter, b | 1 liter, Wb | 1 liter. aluminium. 
beställdes 1920. totalt 4 ex. 

1+-01 300 

374 SöderHamn. marmaverkens hushållsförening. mjölkpolletter. 3, 2 liter. mässing. 
totalt 2 ex. 

1+ 200 

375 SöderHamn. nya ångslupsbolaget. 20 öre (valör stämplad på pollett från nya Föreningen 
i Stockholm). Koppar. Slutet på 1800-talet. nm iV:60:75. KS 800:CX. 2,04 g. bläckskrift. 

1/1+ 200 

376 SöderHamn. nya ångslupsbolaget. 50, 15, 10 öre. mässing och koppar. Slutet på 1800-ta-
let. nm iV:60:79, 83, 84. KS 800:bl, bp, bQ. totalt 3 ex. 

1+/01 500 

377 SöderHamn. ångslupen Färdig. 30 ö, 20 öre, 10 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. 
nm iV:59:57, 60, 65. KS 800:aK, ar, at. totalt 3 ex. 

1/1+-01 500 

378 SöderHamn. ångslupen Färdig. 10 öre, 5 öre (rund & rund med klippta sidor). mässing. 
Slutet av 1800-talet. nm iV:59:66, 68, 69. KS 800:au, aV. totalt 3 ex. 

1-1+ 500 

379 SöderHamn. ångslupen Händig. 10 öre (2 varierande exemplar). mässing. Slutet av 
1800-talet. nm iV:58:46, 46 variant. KS 800:ai, ai variant. totalt 2 ex. 

1 200 

380 SöderHamn. ångslupen nyttig. 20 och 15 öre. Zink. 1800-talets andra hälft. nm iV:57:18, 
20. KS 800:S, t. totalt 2 ex. 

1/1+ 300 

381 SöderHamn. ångslupen Spring. 15 öre. Koppar. 1800-talets andra hälft. Sti 253:5. 
KS 800:C. 2,85 g. 

1/1+ 200 

382 SöderHamn. ångslupen Stugsund. 15 öre, 10 öre, 5 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. 
nm Xii:140:25, nm iV:62:105, 105. KS 800:CJ-Cl. totalt 3 ex. 

1+-01/0 500 

383 SöderHamn. ångslupsbolaget Flink. 25 öre, 15 öre, 10 öre, 20 öre (med Sporrongs äldre 
stämpel). mässing och koppar. Slutet av 1800-talet. Sti 254:31, 33, 34, 32 variant. KS 800:bg, 
bi, bJ, bH variant. totalt 4 ex. 

01-01/0 500 

372 373
374 375 376

377
378

379
380 381

382 383
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384 SöderHamn. ångslupsbolaget neptun. 25 öre, 10 öre, 5 öre. mässing och koppar. Slutet av 
1800-talet. nm iV:61:98, 103, 104. KS 800:Co, CS, Ct. totalt 3 ex. 

1-1+ 500 

385 SöderHamn. ångslupsbolaget nocturnus. 25 öre, 20 öre, 15 öre, 10 öre. Koppar. Slutet av 
1800-talet. nm Xii:28-31. KS 800:CF-Ci. totalt 4 ex. 

1+-01/0 500 

386 SöderHamn. ångslupsbolaget tärnan. 20 öre, 15 öre, 10 öre, 5 öre. mässing och koppar. 
Slutet av 1800-talet. nm iV:61:93-96. KS 800:Ca-Cd. totalt 4 ex. 

Under branden i Söderhamn sommaren 1876 lär större delen av pollettförrådet ha förstörts. 

1/1+-01/0 500 

387 poSt. iggesunds bruk (Frukost, Slipen, Kraftavdelningen), Hedvigsfors järnverk (1½ läst 
kol), Strömbacka järnverk (3b 2½). totalt 5 ex. 

1-01/0 200 

härJEdalEN

388 lJuSnedal. ljusnedals mejeri. 15 kannor skummad mjölk. Zink. började användas 1869. 
nm iV:23:5. 4,12 g. 

1/1+ 300 

JäMTlaNd

389 FröSö. Frösö marketenterier (britta Svensson). 2 öre. Koppar. omkring 1900. mW 34:19b. 
2,60 g. 

Dessa polletter finns behandlade i en artikel av Börje Rådström i Svensk Numismatisk Tid-
skrift 1993, nr 4, sid 114-115. 

1+ 200 

390 öSterSund. nilsons raksalong. rakpollett. nysilver. 1900-talets början. n.J. Sundqvists 
rakstuga. n.J.S / 12 öre / r.p. mässing. Från 1888. nm Xii:154:5. e. Hjalmar Wikander, apote-
ket Hjorten. inlämningsbevis. nr 1539. mässing. omkring 1900. totalt 3 ex. 

1+-1+/01 300 

384
385

386 387

388

389
390
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MEdElpad

391 galtStrömS JärnVerK. tunna kol. mässing. började begagnas 1874. nm iV:11:4. 2,78 g.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 36). 

1+/01 200 

392 matForS. matfors handelsförening. 2 kronor. Förtennat järnbleck. Slutet av 1800-talet. 
nm iV:25:4. 1,67 g. 

1+/01 200 

393 SundSVall. alnösundets ångbåts ab. 60, 50, 40. mässing. Slutet av 1800-talet. 
nm Xii:136:15-17. KS 830:CC-Ce. två av pollettera något korroderade.totalt 3 ex. 

1+-01 500 

394 SundSVall. alnösundets ångbåts ab. 35, 30 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. 
nm Xii:136:18-19. KS 830:CF-Cg. Vackra exemplar med stämpellyster. totalt 2 ex. 

01-01/0 800 

395 SundSVall. b. u. anderssons rakstuga. rakning. mässing. Före 1890. axel douhans 
raksalong. nysilver. omkring 1900. nm Xii:134:1, obeskriven. litet slagmärke på nysilverpol-
letten. totalt 2 ex. 

1+ 200 

396 SundSVall. ljungan. 50 öre. mässing. 1860-1870-talet. nm Xii:137:31. KS 830:bV. 3,95 g. 
Synnerligen fräscht exemplar. 

01/0 500 

397 SundSVall. lotten Forslöfs raksalong. rakpollett. mässing. Slutet av 1800-talet. 3,99 g. 
bläckskrift på frånsidan. Stämpelglans. 

01/0 300 

398 SundSVall. rullans restaurant. 1, 50. mässing. Från 1885. nm Xii:135:11, 12. polletten valör 
1 har ett hål vid kanten kl. 8. totalt 2 ex. 

1-1+ 200 

399 SundSVall. Fanny Wassbergs raksalong. rakpollett. aluminium. omkring 1900. 0,29 g. 
Stämpelglans. 

01/0 300 

400 SundSVall. ångaren Skön. 75 öre. mässing. 1880-1890-talet. nm Xii:138:53. KS 830:aS. 
3,06 g. Stämpelglans. 

01/0 500 

401 SundSVall. ångaren timrå. 75 öre. mässing. 1880-1890-talet. nm Xii:138:77 variant. 
KS 830:ae variant. 2,83 g. 

Denna pollett finns beskriven i Holmbergs lagerkatalog 63, nr 279 och har där beteckningen RRR. 

1+ 500 

391
392 393

394 395

396

397
398

399
400 401
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402 SundSVall. ångaren timrå. 40 öre. mässing. 1880-1890-talet. nm Xii:138:82. KS 830:aJ. 
2,68 g. mörk patina. 

1/1+ 200 

403 SundSVall. ångbåten Carl von linné. 25 öre. mässing. 1880-1890-talet. 

Carl von Linné byggdes av Motala Verkstad 1849 och såldes 1869 till Ångfartygsbolaget Linné 
i Sundsvall. Under dagtid gick hon i passagerartrafik mellan Sundsvall och Söråker. Under 
nätterna drog hon timmer mellan Löfudden och Skönvik. 

1+ 500 

404 SundSVall. ångslups ab Sundsvall-indalselven. turisten. 70. mässing. 3,48 g. 

Denna pollett beställdes av Ångslups AB Sundsvall-Indalselven 1901. Ångslupen Turisten gick 
mellan Sundsvall och Bergeforsen. 

1 300 

405 SundSVall. ångslupen alnö. alnö | 30. Koppar. 1880-talet. nm Xii:136:10 variant. 
KS 830:J variant. 1,62 g. 

1+ 300 

406 SundSVall. ångslups ab Selånger. rund (30 mm) utan valör instämplad. mässing. Slutet 
av 1800-talet. obeskriven. 5,04 g. 

Selånger kallades ”Mordbrännaren” då den ansågs ha förorsakat den stora Sundsvallsbranden 
1888. 

01 500 

407 SundSVall. ångslups ab Selånger. 15 öre, 5 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. nm Xii:5o, 
52. KS 830:CK, Cm. totalt 2 ex. 

01 500 

408 SundSVall. ångslupsbolaget bravo. 50 öre (5:an präglad och 0:an inslagen). mässing. 
runt 1900. obeskriven. 3,40 g. 

1/1+ 300 

NorrBoTTEN

409 gälliVare malmFält. ackordspolletter. m (rund), S (rund), g (sexk.), S (kvadrat), t 
(trek.). mässing. Ca 1890-1910. totalt 5 ex. 

Ackordspolletterna användes på malmfältet ca 1890-1910. “G” - en vagn eller ett lass grå-
berg. “M” - en vagn malm, “T” - transport. “S” - snöröjning i dagbrottet. Polletten kunde på 
avlöningsdagen växlas mot pengar på brukskontoret. Gällde även som pengar i vissa affärer i 
samhället. 

1+-01 300 

402

403
404

405

406
407 408

409
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410 KaliX. ångbåtspollett 25 öre. nysilver. Slutet av 1800-talet. nm Xii:168:42. KS 992:Fa. 
1,68 g. blyertsskrift på frånsidan. 

Enligt Numismatiska Meddelanden XII ska denna pollett ha använts ”någonstädes å Kalix elf”. 

01 300 

411 Kiruna. luossavaara-Kiirunavaara ab (lKab). 236 instämplat. mässing. 1900-tal. 10,34 g. 
repa på frånsidan. 

1+ 200 

412 luleå. Hurtigs bussbolag, Skurholmslinjen, Svartöstadslinjen. mässing. omkring 1900. 
totalt 2 ex. 

Detta bussbolag och dess polletter har behandlats av Robert Pohjanen i Pollettbössan num-
mer 18 (2012), sidorna 1-2. 

1+-1+/01 500 

413 piteå. ångaren roknäs. 100 öre, 50 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. nm iV:34:1, 3. 
KS 640:Fa, FC. totalt 2 ex. 

1?/1-1+ 300 

414 SVappaVara. Svappavara kopparverk. 10 öre. instämplat nummer: 649. Koppar. Före 1672. 
Sti 183:4. 5,80 g. r. Små kantslag. Valsklump. ovanligt välbevarat och vackert exemplar.  
ex Jan-erik Selin 1985-10-23 (1.300:-). 

Polletterna från Svappavaara tillhör våra mest estetiska och historiskt intressantaste 
brukspolletter. Polletterna och förfalskningar av dem har beskrivits av E. Tamelander, De s. 
k. Svappavaara-polletterna (NNUM 1951, sidorna 76-78). Tamelander argumenterar för att 
dessa polletter bör benämnas Kengis-polletter. Vi har valt att använda Stiernstedts Svap-
pavaara, men det kan finnas anledning att återkomma i benämningsfrågan. Uppgifter om 
polletterna finns även i Albin Lindmarks något röriga, men intressanta Torneå lappmarks 
kopparbruk anno 1655-1780 (Kiruna 1963). Han hänvisar bland annat till en inventering av 
utelöpande polletter år 1685, där det framgår att en fjärdedel av dem skulle vara präglade i 
mässing, vilket är intressant eftersom Stiernstedt endast nämner exemplar i koppar. 

1+/01 5 000 

415 Svappavara kopparverk. 5 öre. instämplat nummer: 7909. Koppar. Före 1672. Sti 183:5. 
2,80 g. r. 

Tioöret från Svappavara är enligt vår uppfattning den mest frekvent utbjudna valören, varfter 
följer femöret. Allra sällsyntast är tjugoöret. Det höga numret på denna pollett är bland de 
högsta kända. 

1 3 000 

410

411

412

413

414 415



71

416 poSt. militärpolletter. Kungl. norrbottens regemente. ren | i.19. tenn. Kungl. bodens 
artilleriregemente (a8). rund o. trekantig. mässing. 1900-talet. mW 74:1, 75:1, obeskriven. 
totalt 3 ex. 

1-1+ 200 

NärKE

417 laXå. en dags kosthåll. C. Cassell. på halvt spelkort. 1800-tal. r.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 126, nr 289). 

1+/01 500 

418 laXå. en sup. C. Cassell. på halvt spelkort. 1800-tal. r.  
ex nordlinds mynthandel 1991 (1.000:-). 

1+/01 500 

419 HallSberg. Hallsbergs mejeri. utan valör. mässing. tillverkad 1907. 6,05 g. 1+/01 200 

416

417

418

419
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420 SörbY lantgodS. ½ kanna skummad mjölk, 1 kanna kärnmjölk. Förtennat järnbleck. 
1800-talets andra hälft. nm iV:63:1, 2. den andra polletten med repor på frånsidan. 
totalt 2 ex. 

1+ 200 

421 WillingSberg. Willingsbergs järnverk. Kanna öl. Koppar. 1700-talets andra hälft. Sti 195:1. 
1,99 g. r. Korroderad/ärgad.  
ex ahlström auktion 30, nr 1427. 

1/1+ 300 

422 örebro. pollett för bröd. daterad 6 maj utan år. grå-vitt papper med rött lacksigill (ska-
dat). troligen omkring 1850. s. 

1+/01 200 

423 örebro. matinrättningen för fattiga. matpolletter. Vitt papper. alla daterade 1852. 
totalt 6 ex. 

1+/01-01 500 

424 örebro. W.l. Sundqvist. rakpollett. 10 öre. mässing. Slutet av 1800-talet. 0,60 g. liten 
repa. 

Wilhelm Leopold Sundquist föddes i Örebro 1848 och hade på 1870-talet ett krukmakeri på 
Drottninggatan 59. Så småningom övergick han dock till att bli perukmakare och barberare. 

1+ 200 

425 örebro. örebro badhus. 50, öbb. mässing. mitten av 1800-talet. Sti 258:1, nm iV:71:1 
variant. totalt 2 ex. 

1+ 500 

426 örebro. örebro ångslups ab. 60. mässing. 1896-1931. obeskriven. 3,38 g. 1+ 300 

riKsGäldsKoNTorET

427 ½ skilling 1799 (stort ämne), 1800 (2 ex), 1801, 1802, 1/4 skilling 1799 (2 ex), 1800 (2 ex). Kop-
par. Sti 113:1-2. totalt 9 ex. 

1?-1+/01 200 

- Papperspolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

420

421

423

424
425

426

427
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sKÅNE

428 andrarumS alunVerK. 8 öre Sm 1766. nr 5797. med punkt efter bruKet.  
ex ahlström auktion 66, nr 890 (1.480:-). 

Andrarums pollettsedlar har behandlats av Bernt Thelin i artikeln ”Några skånska pollettsedlar” 
av Bernt Thelin i Skånes Numismatiska Förenings jubileumsbok MONETA 5, sidorna 21-26.

01 800 

429 andrarumS alunVerK. 8 öre Sm 1766. nr 5629. utan punkt efter bruKet. Fläckar. 
bristningar. 

1+/01 500 

430 andrarumS alunVerK. dagsverkspolletter. 1 m (mandagsverke), 1 Qv (kvinnodags-
verke), 1 dK (dagskörsel). Koppar. 1800-talets början. Sti 20:1, 2, 3. totalt 3 ex. 

Initialerna CP anger Carl Claes Piper (ägare till Andrarums alunbruk 1803-1850) och anger 
alltså inte Christina Piper som ofta anges. 

1+ 200 

431 andrarumS alunVerK. piperska vapnet anbringat på båda sidor av ett Karl Xii:s nöd-
mynt. dagsverke? 4,09 g. s.  
ex Schuldenfrei 1975 (100:-). 

Det piperska vapnet inslaget på båda sidor av kopparmynt är känt i ett flertal exemplar. Det 
vanligaste är att stämpeln slagits på 1 öre KM från början av 1700-talet men företeelsen är 
också känd på Karl XII:s nödmynt. Liknande kontramarkeringar är kända från andra verk-
samheter i Sverige där de använts för dagsverken. 

1+ (stäm-
peln)

300 

432 araSlöVS lantgodS. dagsverke för Henning Wrangel. ljusare och mörkare lera. till-
verkade 1826. totalt 2 ex. 

Vid en inventering 1827 av inspektorn löjtnant Lundberg gjordes en förteckning över de olika 
”brickor” som fanns och som borde finnas på Araslövs gods. Här framgår det att det borde 
funnits 1000 stycken men att endast 781 då kunde räknas in. Vad just denna pollett använts 
till framgår ej (se Ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1971, Nr 1, sid 10-18). 

1+ 500 

433 araSlöVS lantgodS. dagsverkspolletter. FW, g, QY, QY (klippt). Koppar. 1800-talets 
början. Sti 133:1, 3, 5, 5 variant. totalt 4 ex. 

Enligt förteckningen i Ale (se ovan) stod FW för vedfamnar, G för långäckor och QY för kort-
äckor. 

1+-1+/01 500 

- Papperspolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -- Papperspolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

428 429

430 431 432

433
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434 araSlöVS lantgodS. dagsverkspolletter. Hd, S, V. Koppar. 1800-talets början. 
Sti 133:4,6, 9. totalt 3 ex. 

Enligt förteckningen i Ale (se ovan) stod S för stengärdsfamnar och V (angivet som A i för-
teckningen) för dagskörslor. Vad HD stod för framgår ej. 

1+-1+/01 500 

435 HoVdala lantgodS. budad dagäcka. ehrenborgs vapen instämplat på framsidan. Kop-
par. 1800-talets första hälft. nm Xii:45:7. 3,18 g. r. någon röd lyster bevarad i detaljerna. 

01 500 

436 HoVdala lantgodS. ½ dagäcka. ehrenborgs vapen instämplat på baksidan. Koppar. 
1800-talets första hälft. nm Xii:45:9. 5,76 g. r. 

1+/01 500 

437 HoVdala lantgodS. budat mandagsverke. ehrenborgs vapen instämplat på baksidan. 
Koppar. 1800-talets första hälft. nm Xii:45:10. 5,36 g. r. 

1+ 500 

438 HoVdala lantgodS. budat kvinnodagsverke. ehrenborgs vapen instämplat på baksi-
dan. Koppar. 1800-talets första hälft. nm Xii:46:13. 3,00 g. r. 

1+ 500 

439 HoVdala lantgodS. 3/4 budat kvinnodagsverke. ehrenborgs vapen instämplat på 
baksidan. Koppar. 1800-talets första hälft. nm Xii:46:14. 3,87 g. r. 

1+/01 500 

440 HoVdala lantgodS. ½ budat kvinnodagsverke. ehrenborgs vapen instämplat på baksi-
dan. Koppar. 1800-talets första hälft. nm Xii:46:15. 4,62 g. r. röd lyster i detaljerna. 

01 500 

441 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. gruvkorg. XlViii, XXiV, Xii, iV, i. Koppar. 
1800-talets början. Sti 75:1, 3, 5, 7, 9. totalt 5 ex. 

1-1+ 500 

434
435 436

437

438 439 440

441
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442 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. gruvkorg. XXXii, XVi, Viii, ii, i/ii. Koppar. 
1800-talets början. Sti 75:2, 4, 6, 8, 10. totalt 5 ex. 

1-1+ 500 

443 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. gruvvagn. XlViii, XXiV, Xii, Viii, iV, i, i/ii. 
Koppar. 1800-talets början. Sti 76:11, 13, 15, 16, 17, 19, 20. totalt 7 ex.  
XXiV: ex Sven Svensson (SnF auktion 112, nr 385). 

1-1+ 800 

444 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. plog. i/ii. Koppar. 1800-talets början. Sti 77:40. 
2,56 g. s. ovanligt välbevarat exemplar. 

1+/01 300 

445 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. plog. XlViii, Viii, i. Koppar. 1800-talets början. 
Sti 77:31, 36, 39. totalt 3 ex.  
Viii & i: ex Sven Svensson (SnF auktion 112, nr 387). 

1?-1/1+ 500 

446 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. Yxa. XVi, iV, i/ii. Koppar. 1800-talets början. 
Sti 77:44, 47, 50. totalt 3 ex. 

1?/2-1/1+ 500 

447 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. båt. Xii, Viii, iV, ii, i/ii. Koppar. 1800-talets 
början. Sti 77:55, 56, 57, 58, 60. totalt 5 ex.  
Xii & Viii: ex Sven Svensson (SnF auktion 112, nr 389). 

1?-1 500 

448 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. apoteksflaska. i/ii. Koppar. 1800-talets början. 
Sti 78:70. 2,34 g. bra exemplar för typen. 

1/1+ 200 

449 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. apoteksflaska. XlViii, iV. Koppar. 1800-talets 
början. Sti 77:61, 78:67. totalt 2 ex.  
XlViii: ex antikören auktion 14, nr 481. 

1?/2-1?/1 200 

450 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. ii)(ii, i)(i, i)(i, i/ii)(i/ii 1813. Koppar. 1800-ta-
lets början. Sti 78:72, 73, 73, 74. totalt 4 ex. 

1?-1 300 

442
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444

445 446

447 448

449 450
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451 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. 20 kappar sämre stenkol / 10 skilling riksgälds. 
Vitstämpel. Vit papp. 1800-talets början. s.  
ex Karl Skårman 1986 (1.800:-). 

Dessa pollettsedlar (detta och efterföljande auktionsnummer) är avhandlade i artikeln 
”Några skånska pollettsedlar” av Bernt Thelin i Skånes Numismatiska Förenings jubileums-
bok MONETA 5, sidorna 21-26. 

01 800 

452 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. 8 kappar sämre stenkol / 4 skilling riksgälds. 
Vitstämpel. Vit papp. 1800-talets början. s. obetydligt fläckig.  
ex p. österlund 1983 (1.800:-). 

01 800 

453 HöganäS StenKolSVerK oCH gruVa. ruuth, eric (1746-1820). generalguvernör, över-
stemarskalk. medalj i vitmetall av C. enhörning. Hy ii:56:2. medalj i brons av S. lindahl. Hy 
ii:57:3. totalt 2 ex. 

Eric Ruuth var nära vän till Gustav III och gjorde karriär inom statsförvaltningen. Efter kung-
ens död försvagades Ruuths ställning och han kom allt mera att intressera sig för närings-
livet. 1797 grundade han ”Gustaf IV Adolfs stenkolsgrufva” i Höganäs. Bolaget bröt stenkol 
fram till mitten av 1820-talet. Brytningen blev dock aldrg lönsam och man övergick istället till 
keramisk produktion av den lera som fanns i gruvan. 

01 300 

454 KronoVallS lantgodS. dagsverke. mässing. troligen omkring 1800 eller 1800-talets 
början. 1,89 g. r.  
ex Sven Svensson (SnF auktion 109, nr 72). 

1? 300 

455 landSKrona. landskrona ångkök. inslaget nummer (229). aluminium. 1900-talets bör-
jan. 2,03 g. 

Landskrona ångköksaktiebolag bildades år 1900 och verksamheten upphörde på 1920-talet. 

1 200 

- Papperspolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

451 452

453

454 455

Detalj
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456 lund. Hotell Stadshuset (S.p. andersson). 5 kr, 1 kr 50. mässing. 1890-talet. totalt 2 ex. 

S.P Anderssons polletter finns beskrivna av Bernt Thelin i SNT 2010:1 sid 14. 

1+ 200 

457 malmö. Kockums mekaniska verkstad och gjuteri. dagsverke. mässing. polletten togs i 
bruk 1862. Sti 217:1. 6,53 g. 

1/1+ 200 

458 malmö. Kockums mekaniska verkstad och gjuteri. 2 timmars arbete. mässing. polletten 
togs i bruk 1862. Sti 217:4. 6,14 g. 

1+ 200 

459 malmö. malmö ångslup. utan valör. mässing och koppar. 1860-talet. Sti 217:6, nm iV:25. 
Kopparpolletten delvis svagpräglad. totalt 2 ex. 

1+-01 800 

460 malmö. rakpolletter. g. alfredsson, e. larsson. papper. mitten på 1900-talet. totalt 2 ex. 01 200 

461 malmö. restaurant Kungsparken. 5/4. Koppar. Slutet av 1800-talet. 4,11 g. 1+ 200 

462 oVeSHolmS lantgodS. dagsverkspollett för axel Hamilton. lera. användes efter 1833. 
2,93 g. 

Efter friherre Henning Wrangels död år 1833 blev greve Axel Raoul Hamilton ägare till Oves-
holm vilket han innehade fram till sin död 1875. Under hans tid användes dagsverkspolletter 
och denna lerpollett är lik de som användes av Wrangel (se nr 432 ovan), men med AH i stäl-
let för HW. 

1+ 300 

463 oVeSHolmS lantgodS. mandagsverke. Zink. 1800-tal. nm iV:34:1. 6,17 g. 1+/01 200 

- Papperspolletterna på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -
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464 SandbY militieboStälle. pollett avsedd för instämpling av valör. Koppar. runt mitten 
av 1800-talet. Jfr nm Xii:65 (med instämplad valör 50). 5,03 g. r. 

1/1+ 300 

465 SandbY militieboStälle. pollett avsedd för instämpling av valör. Zink. runt mitten av 
1800-talet. Jfr nm Xii:65 (med instämplad valör 50 och i koppar). 3,77 g. r. 

1+/01 300 

466 SandbY militieboStälle. 15 öre. Koppar. runt 1800-talets mitt. obeskriven. 3,79 g. r. 
obetydligt svagpräglad. 

1+ 500 

467 StenKelöSa militieboStälle. Helt och halvt dagsverke för arrendatorn roos. Koppar. 
Sti. 136:1, 2. totalt 2 ex. 

1+ 500 

468 poSter. Kyparepolletter. bjärred. bjärreds Saltsjöbad (5, 2). Helsingborg. Hotell Continen-
tal (5). lund. Järnvägshotellet (5). malmö. g. baude (5, 2). Ystad. Hotel du Sud (10). Koppar 
och mässing. totalt 7 ex. 

1-1/1+ 200 

469 poSter. transportpolletter. Helsingborg. Hamnfärjan Kvick (5 olika), Helsingborgs Stads 
Hiss (2 olika). malmö hamnfärja (4 olika). KS 300:Fa-Fe, 300:aa, ag, 500:FC-Fd, FF var, 
FH. totalt 11 ex. 

1-01 200 

464 465
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