VÄLKOMMEN TILL AUKTION 17!
Det är en glädje att få hälsa er välkomna till vår sjuttonde auktion! Vi befinner oss nu i nya
lokaler, som vi hoppas ska fungera väl på alla sätt. Vänligen ta del av efterföljande information!
Under dagen finns diverse förfriskningar att tillgå. På lördagen bjuder vi dessutom på en
enklare lunchsoppa mellan kl. 13 och 14.
Efter avslutad auktion, gå till Anders Nordin, som sitter utanför auktionslokalen, och erhåll där
era inköpslistor. Vid utlämningen sker betalning hos Petra Nilsson, varefter de inköpta
objekten kan hämtas i direkt anslutning hos Nora Forsmark och Sanna Hellberg. OBS! Alla
objekt ska betalas på plats om inte någon annan överenskommelse har träffats med Dan
Carlberg i förväg.
Korrigerande och kompletterande information auktion 17
Under denna rubrik meddelar vi korrigeringar samt samlar kompletterande information om
auktionsobjekt på auktion 17.
10 – Utgår.
66 – Utgår.
86 – Med 1562 års kronor. Jfr MISAB auktion 13, nr 563. SM -. R.
150 – Utgår.
314 – Ex MISAB auktion 13, nr 911.
390 – Ex Aurum auktion 4, nr 430.
385 – Ex MISAB auktion 9, nr 475; Ex Bertel Tingström (som fick den som gåva av
Jimmy Herbert i samband med sin första resa till Sydafrika efter Nicobarfyndet).
388 – Eftersom detta plåtmynt är präglat 1710, borde det inte vara kontramarkerat med
Svea/Götalands vapen (om detta, se vidare SM sidan 180). Kontramarkeringen på
föreliggande plåtmynt är därför mycket ovanlig.
424 – Ex Ahlström auktion 71, nr 821 (klassad 1+).
447 – Detta exemplar är stampidentiskt med Julius Haganders (auktion 3, nr 7626) och
Nils J. Lindbergs (MISAB auktion 15, nr 425) exemplar.
448 – Ex Aurum auktion 5, nr 460.
472 – Utgår.

473 – Ex Aurum auktion 1, nr 226 (klassad 1+ utan anmärkning).
509 – RRR. Tingström anger endast nio exemplar av denna årgång.
647 – Tillägg proveniens: Ex The Eliasberg Collection.
791 – Ex MISAB auktion 13, nr 1579.
910 – Utgår.
1127 – Myntorten är troligen Shiraz.
1640 – Utgår.
1645 – Regenten är James II (1685-1688).
1712 – Scarce.
1757 – Utgår.

