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ADDENDA ET CORRIGENDA / RÄTTELSER OCH TILLÄGG: Auktion 5

Vi är tacksamma för påpekanden om fel i katalogen samt andra betydelseskiljande
kommentarer.
Sidan 6: Tillägg referens - O = Ottosson, U: Gustav II Adolfs koppar-klippingar. Artikel i
Antikören auktionskatalog 16. 84 - Utgår
200 - Står trea. Ska stå tvåa.
335 - Står FLANDERN-BRABANT. Ska vara BOURGOGNE.
634 - Anmärkningen Repor utgår. Det som kan synas som repor är inte repor, utan spår av att
myntet är präglat två gånger. Myntet har mellan präglingarna vänts, så att t. ex. rester av
åtsidans motiv återfinns även på frånsidan. Ett intressant och attraktivt exemplar.
665 - Utgår
722 - Står NYKÖPING. Ska vara SÄTER.
730 - Korrigering referens = O 58 (O typ 22A).
743 - Står NYKÖPING och SÄTER. Ska vara SÄTER.
786 - Kommentaren för detta mynt återfinns under nr 787.
787 - Kommentaren för detta mynt avser nr 786.
805 - Står AVESTA. Ska vara SÄTER.
806 - Står AVESTA. Ska vara SÄTER.
807 - Står AVESTA. Ska vara SÄTER och AVESTA.
833 - Ska vara SM 59b. Randskyddet är avlägsnat.
851 - Åtsidans bild felaktig. Den rätta bilden är den som återges som åtsida till objekt 852. Den
kommenterande texten för objekt 852 avser objekt 851
852 - Åtsidans bild felaktig. Den rätta bilden är den som återges som åtsida till objekt 851. Den
kommenterande texten för objekt 852 avser objekt 851.
966 - Denna sällsynta typmyntsdukat, präglad i blott 2143 exemplar, är graverad av J. C.
Hedlinger och är den första dukaten med randskydd. Jfr Bondes exemplar (Nordlind auktion
Bonde 1, nr 547). Vår uppskattning av myntets sällsynthet är att det med lätthet förtjänar ett S,
och nära, men inte riktigt ett R.
1114 - Ex Bernström (Schulman 1928).
1184 - Utropspris saknas. Skall vara 300 kr.
1185 - Utropspris saknas. Skall vara 300 kr.
1265 - Står Sti 126:29. Ska vara NM XII 64:3 (texten på 4 rader i stället för 5 rader).
1339 - Utgår
1389 - Utgår (dessa mynt återfinns i auktionsnummer 1511).
1511 - Enligt katalogen innehåller detta nummer 32 st kopparmynt. Det rätta antalet mynt i
loten är 94 st.

