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Bcrättelfe
om

Kongl. Mynt-Cabinettet
från början af min tienstgöring därvid.

Den 8. Februarii 1803 utfärdades för mig Konungens
Nådigsta Fullmagt, så lydande:

»Vi GUSTAF ADOLPH med Guds nåde, Sve-
riges, Göthes och Vändes Konung &c. &c. &c.
Arfvinge till Danmark och Norrige, Härtig till
Schlesvig Flolstein &c. &c. göre veterligt: att som
Secreterarebeställningen vid Vår Vitterhets Historie-
och Antiquitets-Academie, jämte den dermed före¬
nade Riks Antiquarie Syslan och Garde des Me»
daillestjensten vid Vårt Museum, genom Georg
Frans Tihletnans dödliga frånfälle, blifvit ledig:
Och vid återbefättandet deraf hos Oss i nådig å-
tanke kommit Vår Trorjerföre, Kiks Historiogra-
phen, Oss Ålskelig Jonas Hallenberg, i anseende
till dess lärdoms förtjenster och vidsträckta insig-
ter, samt i öfrigt ådagalaggde välförhållande;
Altså hafve Vi härmed och i kraft af denna Vår
Öppna Fullmagt, i nåder velat förordna honom
Jonas Hallenberg , att, jämte dess innehafvande
Riks Historiographs Sysla, vara Secreterare vid
Vår Vitterhets-Historie och Antiquitets-Academie,
samt tillika bestrida Riks-Antiquarie och Garde
des Medaillestjensterna; hvarvid han kommer att
åtnjuta den lön och de förmåner samma beställ¬
ningar, enligt Stat och Författningar åtföllja. Det
alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efter-
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rätta. Till yttermera visso hafve Vi detta med
Egen hand iinderskrifvit och med Vårt Kongliga
Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 8 Fe-
bruarii 1803.

GUSTAF ADOLPH.
M. Rosenblad.

I kraft häraf blef det min skylldighet att under mitt
ansvar emottaga det Kongliga Mynt Cabinettet, och
då jag begynte min tjenstgöring såsom Secreterare i
Kongl. Vitterhets-Historie- och Antiquitets . Acade-
mien, hvilket skedde den i, Mars samma år, anmäl-
te jag till Protocollet att Öfver-Intendenten Freden¬
heim vid min företrädares dödsfall hade tagit i sitt
förvar nycklen till det rum i Muleutfi," i hvilket
Kongliga Mynt Cabinettet förvarades j att jäg förden¬
skull hvarken kunde befatta mig med samma Cabi-
.nett, ej heller med Acaclepilens tillliörighetei, förrän
-alltsammans blifvit till mig...orden tilgen inventerad t.

Då Fredenheim i det samma genom cTöden afled
anmälte jag hos Hoflntendenten Piper, som enligt
nådigt Constitutorial Öfver-Intendents Ämbetet före-
ftod, att Mynt-Cabinettet borde till mig inventeras,
och på hans underdåniga hemställan om nödvändig¬
heten af en Inventering öfver hela Museum, förord¬
nade Konungen att en sådan borde förrättas af Hof¬
lntendenten Piper och mig, med biträde af Hof - In¬
tendenten Masreliez, samt till Protocollets förande
Hof-Audi teuren Edman.

Då inventeringen den 10. Junii företogs, fanns
•på min hemställan tjenligt att densamma begyntes
med Mynt-Cabinettet, såsom det dyrbaraste; hvadan

Hof-
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Hof-Intendenten Piper från Fredenheims Sterbhus lå¬
tit hämta nycklen, hvilken fanns vara förseglad af
Kongl. Vitterhets Academiens Amanuens, Astuarien
vid Kongl* Riks Archivet Olof Sundel. Själfva döt-
ren till rummet var ock förfeglacl både med Sundels
och Bibliotliecarien Björkegrens sigill. Då dörren
öppnades i de ofvannämnde Inventeringsmäns, famt
Sundels och Björkegrens, och jämväl Camererarens
vid Museum Göbels närvaro, befanns Mynt-Cabinet-
tet vara i så stor oordning, att icke någon Invente¬
ring anfågs vara möjlig förrän det blifvit bragt i
ordning, hvartili ett tjenligare rum äfven var nöd¬
vändigt, emedan man besvärades af en ganska fuk¬
tig och osund luft i det rum där Mynt-Cabinettet
nu förvarades.

Då, enligt Kongl» Vitterhets - Hifforie och Anti-
quitets Academiens Stadgar: Mynt-Cabinettet är dess
Secreterare anfortrodt > och han äger hos Konungen få?
redraga Acaäehnens angelägenheter; anfåg jag min
underdåniga skylldighet fordra att mundtligen för
Konungen berätta de hinder, som yppade sig vid
Mynt-Cabinettets inventerande och i underdånighet
anhålla om Konungens närmare nådiga befallning på
hvad sätt jag därvid hade mig vidare att förhålla.
Konungen, som behagade förklara sitt nådiga välbe¬
hag öfver min sorgfallighet, att med vederbörlig
skyndsamhet anmäla ett så angeläger ämne, befall te
mig lämna därom ett skriftligt Memorial att i under¬
dånighet föredragas af Stats-Secreteraren Rosenblad,
och till underdånigste åtlydnad af samma Kongliga
Befallning aflämnade jag den 13 Junii följande

Un-
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Underdånigste Memorial:

Vid den i Konungens Museum den 10 sistledne
Junii började inventering befanns Mynt-Cabinettet va-
ra i ett så förvirradt och skingradt tillstånd, att icke
någon befattning därmed ansågs vara för det närva¬
rande möjlig : Lådorna i hvilka Mynten skola ligga
och i ordning förvaras, voro på många ställen ut¬
tagna ur deras Skåp och blandade om hvarandra samt
skingrade kring hela rummet, utan att man kan ve-
ta till hvilka Skåp dessa kringftrödda Lådor kunna
höra: fjälfva Mynten och Medaljerna i famma Lådor
fyntes vara i lika oordning: åtskilliga Mynt och
Medaljer fågos ligga lösa på bordet eller i papper,
och att bringa allt detta i ordning därtill fordras bå¬
de lång tid och mycket arbete.

Som Eders KongL Majestät allernådigst behagat
förordna mig till Garde des Medailles vid Museum 5
men jag omöjligen kan emottaga Mynt-Cabinettet un¬
der min vård och mitt ansvar, utan att det ordent-
ligen till mig inventeras 3 så är min skylldighet att
underdånigst anmäla i hvad tillstånd Mynt-Cabinet¬
tet nu befinnes, och att Öfver-Intendents Ämbetet
ansåg icke någon inventering däraf kunna företagas,
förrän Cabinettet blifvit bragt i ordning; utan är
rummet, der det förvaras väl igenläst och försäkrad t,
samt nycklen förseglad lämnad i Öfver-Intendents
Ämbetets förvar, såsom den var förut. Jag bör ock
i underdånighet nämna att fuktigheten i samma rum
är skadlig för Mynten, och att den, som skall haf-
va dem om hand, icke kan vistas i så osund luft,
utan största äfventyr för sin hälsa.
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I anledning häraf har Konungen behagat upp.
draga åt Riks-Marskalken Grefve Axel Fersen att
till Mynt-Cabinettets i ordning bringande vidtaga de
mått och steg han funne tjenligast, hvadan Riks-
Marskalken den 10 Augusti lätt öppna dörren till
rummet där Mynt-Cabinettet förvarades, vid hvilket
tillfälle, utom de tillförordnade Inventeringsmän samt
A&uarien Sundel och Camereraren Göbel, jämväl Öf-
ver-Kammarherren Grefve Fabian Fersen var närva¬
rande ^ men Flof-Intendenten Piper, såsom stadd på
en resa i ämbets-förrättningar, var icke tillstädes. I
rummet funnos kring väggarne uppställda åtta Mynt¬
skåp fanerade med Valnötträd, samt prydda med för¬
gyllda mässings-beslag, ett Skåp af mahogeneträd
och två brunmåkde, tillsammans ellofva, samt dess¬
utom midt på golfvet fyra gulmålade Skåp, på hvil-
ka ett svart bord hvilade. Dörrarna till alla dessa
Skåp stodo dels öppna, dels*,olästa; ganska många
lösa lådor, samt dessutom lösa pappbottnar eller Car-
toner, och- jämväl lösa Mynt samt Skådepenningar
funnos öfver allt spridda kring rummet, att Riks-
Marskalken blef särdeles förvånad öfver den stora
oordning i hvilken Mynt*Cabinettet befanns, och
befallte Hof - Auditeuren Edman genast föra till Pro-
tocolet detta dess utseende vid dörrens öppnande.

Man begynte räkna de lösa ur sina Skåp ut¬
tagna och kringspridda lådor, som befunnos stiga
till ett antal af etthundra tretio en. Dessa lå¬
dor inpassades sedan i deras Skåp, hvilket likväl
icke kunde ske förrän en Snickare blifvit efterskickad
att dervid biträda, emedan lådorna så hade slagit
sig af fuktigheten att de icke utan afhyfling och dy-

A 3 lik
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lik Snickarens' åtgärd kunde i Skåpen insättas. Nå-
gra lådor saknades äfVen alldeles. Lösa Pappbotfc-
narne inlades i de toma lådor, i hvilka de kunde
inpassas 5 men tuhundra sjutton dylika lösa Pappbott¬
nar hörde icke till några Lådor, utan syntes vara
en begynnelse till Mynt-Cabinettets omändring, efter
något nytt uppställnings sätt.

Som ej allenast själfva Mynten, utan jämväl
Beslagen på Mynt Skåpen befunnos vara på många
ställen af erg angripna och taga skada af den i rum¬
met rådande- fuktighet, emedan samma rum var be¬
läget nedre vid själfva marken; så beslöt Riks-Mar¬
skalken att Mynt Cabinettet skulle genast flyttas i nå¬
got annat rum, hvartill det utsågs i hvilket Hand-
tekningar och Archite&ur ritningar nu förvarades,
såsom det enda af de rum, fom till Kongl. Museum
äro anslagna, hvilket kunde vara tjenligt till Mynt-
Cabinettets förvarande. Sedan därföre Lådor och
Pappbottnar blifvit i Skåp inlaggde och Skåpen igen¬
lästa, samt Nycklarna förseglade, utfatte Riks-Mar¬
skalken den 12 därpå följande till flyttningens förrät¬
tande, som ock då om förmiddagen verkställdes,
hVårvid Riks-Marskalken under hela flyttningen var
själf närvarande , fordrade dertill nödigt manskap
från Kongliga Gardet och gaf själf de befallningar,
sotn behöldes till flyttningens varsamma förrättning.

Den 16 därpå följande Augusti voro på Riks-
Marskalkens tillsägelse Inventerings-männerne honom
åter till mötes i det nya Mynt-Cabinettsrummet, då
ett i samma rum förut varande försegladt Skrin,
hämtad t från Tihlemans Sterbhus, äfven öppnades
och befanns innehafva en myckenhet gamla Romer¬

ska



ska Kopparpenningar, lösa liggande Tsamma Skrin
"utan någon slags ordning. Med desse Penningars i
ordning bringande kunde for det närvarande icke
något vidare företagas, än att de blefvo räknade,
hvarmed man då genast gjorde början, och del¬
tog älven Riks - Marskalken fjälf i deras räknande.
Härmed fortfors till kl. öfver 2, hvarefter allt inla-
des i Fönsterskåpet närmast dörren i rummet, där
äfven de förseglade Nycklarna till själfva Myntskå¬
pen inlades, och Nyckien till samma Fönsterskåp
förseglades slutligen med Hof-Audi teuren Edmans Si¬
gill samt togs i förvar af Hof-Intendenten Masreliez.

Den 19 Augusti fortsattes och slöts Romerska
Kopparpenningarnes räknande, och besteg sig deras
un tal till Sjutusen tretio ett stycken. Dessutom fun-
nos i en Lärftspose i samma Skrin trehundra sextio
ett stycken aftryck i bly af åtskilliga .slags pennin¬
gar. Alla dessa lösa pennh^g^r ocli Iftryck ipladqs
i Fönfbrskäpet närmast .dörren, och Nyckien tilj. sarri-
■ma Skåp förseglades med' Hof- Audi teuren Edjmanjs
Sigill, samt togs i förvar af Hof-Intendenten Masreliei.

Antalet af de Penningar, som funnos i Skrinet
<var således:

Penningarnas antal.
O
C

CO *
O

naE < §-i

7031
55l

abnfi

Den 25 Augusti om förmid¬
dagen fammanträdde Inventerings¬

män-
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Penningarnas antal.

Q
c,
al

cn

135

*
o

T3
TJ

2

12

11

32

marinerne och öppnade de gul-
målade Skåpen som stått under
bordet i förra Rummet,och i des¬
sa Skåp befunnos ligga blandade
om hvarandra, dels lösa, dels i
papper insvepta, Skådepenningar
och Mynt af Guld, Si 11ver, Kop¬
par , Bly} gamla Grekiska och
Romerska, gamla och nya Sven¬
ska samt utländska af flera åtskil¬
liga flag utan mindsta ordning.
Dessa afskilldes från hvarandra
och lades i någorlunda ordning,
hvarefter tre af Bordskåpen hun-
no den dagen inventeras och in-
nehöllo följande:

Svenska Mynt och Skådepen¬
ningar. Två af Guldpenningarne
äro Gustaf 3:s Ducater, och två
äro Skådepenningar af l6:de flor-
leken, slagna den ena år 1785
öfver då varande Kron-Prinsen,
såsom Üpsala Academie Cantsler,
den andra år 1790 öfver då va¬

rande Kron - Prinsens belök på
Stockholms Rådhus.

Åtskilliga slags utländska Mynt
och Skådepenningar. Den i Guld
är af 7:de Svenska storleken, har
på åtsidan en lagerkrönt Bröst¬
bild, med omskrift: Louis XV

Roy
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191

50

923

464-

24

Roy de Pr. et de Nav.; på frånsi¬
dan inom en lagerkrans: ä Pimmor-
talité; rundtomkring: Protecfeur dc
PAcademie Franfoise.

Gamla Grekiska och Romerska.
Dessa omsveptes med Carduspap-

per och inlades i samma Skåp, som
de förrnämnda, hvarefter Nycklen
till Skåpet förseglades med Hof-
Auditeuren Edmans sigill och togs
i förvar af Hof-Intend. Masreliez.

Den 2 September sammanträdde
Tnventeringsmännerne i Mynt-Ca-
binettsrummet, då Nycklen till det
fjerde eller sista af de gulmålade
Skåpen, förseglad med Hof-Audit.
Edmans sigill, upptogs, sigillet upp¬
blöts och iSkapet öppnades. I det
samma befanns följande:

Gamla Romerska, dels lösa och
strödda liggande, dels i pappbottnar*

En skinpung, innehållande små
silfverbitar efter söndriga ålderdoms
minnesmärken, hvilka bitar vägde
57 lod.

Små Svenska Mynt.
Svenskt Mynt.
Smått Svenskt Mynt i en sam¬

metspung.
Små Gottländska penningar i en

Iärftspose.
B ' Små



Små Tyska penningar i en lärfts-
pofe.

Bra&eater och små penningar»
Små Anglosaxiska penningar.
Små Ryska Denn ingår.,
Små Anglosaxiska och Tyska

penningar.
Små Romerska och Svenska pen.

hingar, inlaggda i ett pappers om¬
slag med påskrift: ins åndt af Hof-
qvartermas tåren Geelda.

Små Anglosaxiska penningar i
ett pappers omslag.

Små Angelika och Tyfka pen¬
ningar, fundna i Dalarna ån 1788.

Smått Ängellkt och Skotlkt Mynt,,
i ett pappers omflag-

Anglosaxiska och andra små Pen¬
ningar fundna på Öland ^ insvepte-
i ett pappers omslag.

Små otydliga Mynt i ett pappers¬
omslag med påskrift; fundna 1774
under IGexio Domkyrka.

Tyska och Ängelska småmynt.
Små Svenska penningar.
Små Tyska och ÅngeTska pennina

.gar i ett pappers omslag, fundna.
på Öland , skänkta af Kammarrådet
af Botin»
I ett litet pappersomslag med ;på-

fkrift af Cantslirådet Adlerbeth: Ut¬
land-
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o

22

23

24
a

b
c

d

S
h
k

25

267

1 38.5
172
260

6

11

60

bd

ländskci och Antiqnitets Archivum till¬
höriga. De äro små i senare tider
myntade Tyska och Ängeslka pen¬
ningar.

Små Ängelska och Tyska pennin¬
gar i ett litet pappers omslag.

Åtskilligt smått obetydligt Myn t,
i små pappers omslag med särskild-
te påskrifter. Häri bland äro några
förnötta Romerska, åtskilliga Än¬
gelska, Tyska och Danska, höran-
cle till Medeltiden, och en del af
dessa hafva blifvit lunclna vid Sty¬
ra i Östergöthland år 1786, samt
skänkta till Cabinettet af H, K. H>
Härtigen af Östergöthland.

K. Eriks a£ Pommern mynt.
Bra&eater med ett Munks ty Is M.
Bra&eater med ett Latinskt M.
Bra&eater, som tyckas vara tekna»

de med Runan V.
Små otydliga penningar i ett litet

pappers omslag med påskrift: funch
iiü i Bergs Kyrkmur i IVöstergöth¬
land år 1774-
Små penningar tillégnade Birger
Jarl. i

Bra&eater tillegnade Erik Läspe.
Bracteater tillegnade D:r Margaretha.
Okända Bra&eater.

B 2 Bra-
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3
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187
21 I

175
36

107
67 6

2 2

39

12

91

44

168

120

i

Bradeater tillegnade Erik Månsson.
Bradeater tillegnade Erik den Heiige.
Bradeater tillegnade Knut Eriksson.
Svenskt Mynt under Sturarnes tid.
Under Gustaf l:s och Erik I4:s Re¬

gering,
K. Johan 3:s.

Sigismunds och Johans af Öster-
göthland.
Carl 9:s.
Gustaf Adolfs och Chriftinas.
Carl den ll:s och l2:s.

Häraf äro 29 på Öland år 1786
fundna gamla Tyska Goldgnlden,
samt 10 nya från samma ort till-
köpta 1792.

Gustaf i:s och Erik I4:s Mynt
fundna vid Wiborg 1787.

Anglosaxiikt och annat smått
Mynt funnet vid Wenngarn 1790.

K. Albrechts Mynt fundna vid
Öfthammar år 1789.

Åtlkilliga flags små penningar
och Bradeater.

Åtikilliga små Bradeater, hvilka
med fina särlkildta pappers omflag
väga 17 lod.

Ett pappers omflag med dylika
Bradeater väger 50 lod.

Åtlkilligt smått Mynt funnet i
Finland 1787.

29
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29

0

51

05

6
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30

1

265

31 1 71 1

32 20

33 759

34

35 84

36

37 1

38 1
1

13

en

samt dessutom
tillikasom

Guftaf i:s Mynt,
mängd Bra&eater,

med fina pappers omflag väga 4 lod.
Desse äro fundna vid Styra i Öfbr-
göthland år 1786.

Små Tylka och Ängelika pennin¬
gar för medeltiden, i ett pappers
omflag med pålkrifc: Dupletter af
Wenngarns -fyndet.

Guldmyntet är en Rhenfk Gold-
gulden, som har på ena sidan:
Theodic Arcpic, på andra sidan:
Moneta ?iova Rinens; de öfrige äro
små Tyslka och Danska penningar.

Små penningar, större delen gam¬
la Ängelska fundna på Öland 1779.

Mäst Ängelskt småmynt, funnet
vid Wenngtrrrrr'

Ett pappers omslag med påskrift:
Brottet af S. Eskils monstrans.

Små Anglosaxiska penningar och
runniynt.

Ett litet pappers omslag med på¬
skrift: En guldring funnen i Norr-
land, värderad till St7ö Ducater.

Carthusian Munkarnes i Marie¬
fred sigill.

Heraclii store Triumphpenning,
den samme som finnes i Guld i
Parisiska Cabinettet, och är beskrif-
ven af Du Cange och Bandur.

B 5 39.
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En Skådepenning öfver Thaies
Milesius.

En liten figur af Guld med drif
vet arbete.

Små Anglosaxiska, Tyska, Dan¬
ska och Svenska penningar.

Allt detta inlades i det ofvan-
nämnda skåp i nedersta fönstret,
hvarefter de fyra torna gulmålade
skåpen utflyttades, såsom icke hö¬
rande till de öfriga MyntCabinetts-
skåpen. Alla nycklar förseglade med
HofAudit. Edmans sigill inlades i
samma skåp, hvartill nycklen slut¬
ligen förseglades äfven med Hof¬
Audit. Edmans sigill och togs i för¬
var af Hof Intendenten Piper.

Den 6. September sammanträdde
Inventeringsmännerne, då man kom
öfverens, att sedan de lösa Mynt
och Skådepenningar, som utan all
ordning varit blandade om hvaran¬
dra , nu blifvit genomsedda och
till någön del bragta i ordning,
borde man förrän inventeringen af
sjäffva Myntskåpen företogs, ger
nomse de handskrifna Handlingar
och Förtekningar, som vorb iatt
tillgå j ty ehuru af hvad som redan

blifvit*
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blifvit genomsedt tillräckligen tyck¬
tes kunna inhämtas, att Mynt-Ca*
binettets gamla inrättning undergått
mycken ändring, bvadan förra för¬
tenningar föga torde tjena till rätte-
fnöre vid inventeringen $ likväl var
nödigt att af dem föka erhålla all den
hjälpreda, som var möjlig. Des¬
sa Handlingar och Förtekningar,
dels hämtade från Öfverin tendeu¬
ten Fredenheims Sterbhus dels be-
findtliga i förra Mynt-Cabjinefits rum¬
met , hade förut blifvit förseglade ,

och sedan män nu uppbrutit för¬
seglingen, genomsågos de 'Och upp-
skrefyos; men funnos vara gansk^
ofullständiga, och vjssaj B$nd af
älldre Ca talogU£r_sakaades | äfven
afMefes: Någon vidare invep tering
hann icke vid depna sammapkomsf
företagas.

Den 9 .September vid Iipvente-
ringsmännernes sammanträde öpp¬
nades det mindsta oph nederst i
rummet ställda brunmålade Mynt¬
skåpet att först inventeras, hvarvic}
icke någon af de förut genom¬
gångna Förtekningar fanns kunnu
tjena till rättesnöre. Samma Skåp
innehöll följande;

Italien-
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j Italienske Skådepenningar öf-
! ver Romerska Kyrkans Cardina-
[ler. Här fanns dessutom ett af-J tryck i lack.

] Skådepenningar öfver Italienske
Ståndspersoner. Här finnes dess-

j utom ett aftryck i påte.
^ Skådepenningar öfver Italienske
t, lärde.

^ Öfver Italienske konftnärer^ och
) dessutom fem öfver Påfvarne Pius ö5
) Clemens 10 > Clemens 14 Och Be-
nedidus 14.

Franske Skådepenningar öfver
Prinsar och Prinsessor,

j Öfver Krigsanförare. Här finnes
j dessutom ett litet ansigte i elfenben.

Öfver Franska förnäma Herrar
och Ståndspersoner.

^ Cantslerer , Statsministrar och
i högre civile Ämbetsmän.

Franske Präster och andlige per¬
soner.

Franske Lärde.
Fran*
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Franske Konstnärer.
Namnkunnige Fransmän under

Ludvig I4:s regering.
Stora Penningar öfver åtskilliga

personer.
f Små Skådepenningar öfver för¬
näme och namnkunnige Fransmän,

1 särdeles under Ludvig l4:s rege-
ring.

I Små Skådepenningar öfver Fran-
i ske Prinsar och Prinsessor.

[ Dylika öfver Franske Krigsan-
5 förare till lands och sjös.

Dylika öfver Franske Hofmän.
Öfver högre civile t ran ske Äm¬

betsmän. •

Öfver Franske IVlagistratsperfo-
rier i Städerne.

Öfver Franske läkare.
Både större och smärre Skåde¬

penningar öfver åtskilliga Franska
perforier.

Större och smärre Skådepennin¬
gar öfver namnkunnige Spaniorer.

> Större och smärre Skådepennin¬
gar öfver namnkunnige Nederlän-
dare.

C 48
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48 CL
1 8 5

49 14 2 4
51 3 1 3
52 7 1 1
53 8 4 8

55 10 10 2
56 3 29 1
57 2 17 1
58 6 14 1
59 1 16
60 28 4
61 .18

62 1 15 9
63 6 8 5
64 13 8 3

65
66

67 4

69 4 6 10

70 4 12 6

71 8 1 9

72 9 6 2

73 7 14 6

74 32 1 3

75 5 3 4

Större och smärre Skådepennin-
I j>gar öfver Holländare och namnkun-ijnige personer af förenta Nedeiiancl.

Skådepenningar öfver namnkun¬
nige Ängelsmän. Här är dessutom
ett ansigte i elfenben, och ett af-
tryck i lack.

Skådepenningcar öfver åtskilliga
slags Tyska personer.

Förs ti i ga och förnäma perfoner
i Tyskland.

Tvänne sigill, hörande till gra¬
verade stenar:

Öfver Svenske Fredsstiftarne i
Tyskland, ,Adler Salvius, Björn-
klo, Camerarius och Rosenhane.

Öfver Tyska Theologer.

Öfver Påfveliga Theologer i
Tyskland.

v Öfver Magistratspersoner och Lag-
I kunnige i Tyskland.

Läkare i Tyskland.
76
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Lärde i Tyskland. Här är dess*
utom ett aftryck i lack.

Konstnärer i Tyskland. Häri-
biand äro Målarne Albert Durer
och Nils Kranier.

3 ) Skådepenningar öfver förnäme och
3 (namnkunnige Schweitzare.

Skådepenningar öfver namnkun¬
nige Danskar-

Skådepenningar öfver namnkun-
nige Polackar. Här äro äfven 2
aftryck i lack.

Härmed slöts inventeringen för i
dag} skåpet igenlästes och nycklen
förseglad med Hof-Int. Masreliezs
sigill togs i förvar af Hof-Audit.
Edman*

Den 10 September fortsattes in¬
venteringen af samma Skåp, och
befanns, som följer:

* Skådepenningar af åtskilliga slag.
b?

Skådepenningar öfver namnkun¬
nige Ryssar.

88
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Skådepenningar öfver namnkun¬
nige Ängelsmän.

1 Franska Skådepenningar öfver
c Ludvig I5:de och hans gemål, samt

deras regering.

22- stycken skurna stenar.
) Åtskilliga aftryck i gips och lack
) af sigill och graverade stenar.

Dessa ofvanskrifna lådor hörde
till detta skåp och de som icke äro
här till sina numror upptagna vo¬
ro toma j men dessutom voro i
samma skåp insatta lösa icke dit
hörande lådor, hvilka innehöllo:

Romerska Skådepenningar öfver
slägterna Accoleia, Acilia, Aelia,
Aemilia, Afrania, Annia, Antestia,
Antistia, Antonia, Apronia, Aqui-
lia, Häribiand är den sällsynte^
som anföres i Thesaurus Morcllia-
nus T. II. p. 641. VII. på första
sidan är ett fruntimmers bröstbild
med caput velatum, hvilken bild
Havercamp tror föreställa Vesta, men
Vaillant anser det vara caput Li-
bemtis. På andra sidan är ett

tempel eller en basilica, med öf¬
ver*

I !



verskiift: aimilia; inunder m
LE PI DUS; på högra sidan REF;
på vänstra: s c» (.Marcus Lepiäus
Äimilia refecia Senatus consulto).

Romerska slägternas Baebia, Cae-
cilia, Caecina, Caesia, Calpurnia,
Caninia, Carisia, Cassia, Cipia, Clau¬
dia, Cloulia, Coelia, Considia, Cor-
dia.

Cornelia, Cossutia, Crepusia, Cu-
riatia, Cur tia, Domitia, Durmia,
Egnatia, Egnatuleia, Eppia, Fabia,
Fannia, Farsuleia, Flaminia, Fon-
teia, Furia, Gellia, Heren nia, Ho¬
ratia , Hosidia, Hostilia, Itia, Julia.

, Julia, Junia, Licinia, Livineia,
Lollia, Lucilia, Lucretia, Lutatia,
Mamilia, Manila, Marcia, Maria,
Memmia, Mescinia, Mettia, Minu-
tia, Mucia, Mussidia, Naevia, Na-
sidia, Nonia.

Norbana, Opeimia, Papia, Papi-
ria, Petilia, Petronia, Pinaria, Plae-
toria, Plancia, Plautia, Poblicia,
Pompeia, Pomponia, Porcia, Postu-
mia, Procilia, Quindia, Renia, Ro-
scia, Rubria, Rustia, Rutilia, Sal-

9 via, Sanquinia, Satriena.
Saufeia, Scribonia, Sentia, Se«

pullia , Sergia , Servilia , Sicinia,
Sulpitia, Terentia, Thoria, Titia.

Ti«

/
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Titinia, Tituria, Tullia, Valeria,
Veturia, Vibia, Volteia, samt nå¬
gra okända Romerska slägters pen¬
ningar.

Öfver Romerska Slägterna Aerni-
lia, Annia, Apronia, Asinia, Caeci-
lia , Caecina , Calpurnia , Cassia,
Cipia, Claudia, Cornelia, Cupien-
nia, Domitia, Fulvia, Gallia, Ju¬
lia, Licinia, Lollia, Luria, Maeci-
lia , Marcia, Naevia, Numidia, Plo«
tia, Pompeia, Porcia, Salvia, Seri-
bonia, Sempronia, Statilia, Titu-
ria, Valeria.

Öfver Romerske Kejsarne C. Jul.
Caesar, Augustus, Tiberius, Agrip-
pina Germanici, Caius Caligula,
Claudius, Agrippina Claudii, Nero.
Den i Guld är öfver Tiberius och
ibland de sällsyntare, har på åtsi-
dan Kejsarens lagerkrön ta hufvud
med omskrift: ti caesar divi
avg p avgvstusj på frånsi-
dän en sittande qvinna hållande i
högra handen en lans eller hasta
pura, och i vänstra en lagerqvist
med omskrift: pontif maxim.

Öfver Pöppaea , Galba, Otho,
Vitellius , Vespasianus , Domitilla
Vespasiani, Titus. Den öfver Do¬
mitilla är ganska sällsynt^ men det

här



bär befinddiga exemplar är af erg
illa angripet j det haf på ena sidan
ett fruntimmers hufvud med om-

skrift : Diva Domitilla Augusta •, på
andra en sittande qvinna, hållande
i handen en hasta pura, med om-
skrift: pictas august.

Öfver Julia Tid dqtter, Domi¬
tianus 3 Domitia, Nerva, Trajanus.
Den i Guld är öfver Domitianus,
har på åtsidan Kejsarens bild med
omskrift: Caesar Aug. f Domitianus ;
på andra sidan Cos IUI. och där¬
emellan ett Ömnighetshorn.

Trajanus och "Hadrianus. Den i
Guld har på åtsidan Hactriani la¬
gerkrön ta hufvud med omskrift:
Hadrianus Augustils P. P. Cpafer pa¬
triae) på andrå .sidan: en Ryttare
med omskrift: Cos jllij (Gonsul ter-
tium)

Hadrianus, Julia Salaina Hadrfa-
ni, Aelius, Luc.iJ.ia Aplii, Antoni-
nus pius.

Antoninus plus, Faustitja Pii, M.
Aurelius.

Faustina Aur.elii gemål, L. Ve-
rus, Lucilla Veri gemål, Commo-
dus, C rispina Commodi gemål* Pen
i Guld är ibland de sällsynta, har

I på åtsidan : Faustinas hufvud med
om-



omskriffc': favstina AVGusta
Pil A v Gusti FiLia j på frånsidan
en Kråka eller någon dylik fogel,
med omskrift: Concordia.

Pertinax, Julianus, Pescennius Ni¬
ger, Albinus, Severus, Julia Severi
gemål.

Julia, Ant. Caracalla, Plautilla,
Sept. Ge ta*

Macrinus, Julia Paula, Julia Se-
vera, Julia Maesa, Julia Soaemias,
Alexander Severus.

Barbia Orbiana, Julia. Mamaea,
Maximinus, Maximus, Gordianus
pater et filius, Bälbinus, Pupienus,
Gordianus pius, Philippus pater.

Philippus pater, M. Otacilia Se-
vera, Philippus filius, Trajanus De-
cius, Herennia Etruscilla, Herennius
Etruscus, Hostilianus, Trebonianus
Gallus, Volusianus, Aemilianus.

Valerianus, Mariniana, Gallienus,
Salonina, Saloninus, Valerianus ju¬
nior, Postumus. Ibland Valeriani
junioris är äfven den sällsynta med
Jupiter insidens caprae Amaltheae,
och öfverskrift: jfovi crcsccnti.

Claudius Gothicus, Aurelianus,
Tacitus, Probus, Carus, Carinus,
Numerianus, Diocletianus, Maximia-
nus, Constantius Chlorus, Gal» V^ler.

Ma»
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Maximinus, Licinius pater, Constan-
tinus rnagnus, Flavia Max. Fausta,
Constantius, Julianus. Den offer
Fausta, som är ibland de sällsynta,
har på åtsidan hannes bröstbild
med omskrift: Flav. Max. Fausta
Aug.; på frånsidan en stående qvin-
na, som gifver tvänne barn di;
omskiften är: Spes rcipublicae^ in¬
under BS is. 1 Wienska Cabinet-
tet finnas, enligt Eckhels uppgift
med underskrift: asis och dsis;
men icke denna med BS is. Den
i Guld, som finnes i denna lådan,
är Kejsar Tiiciti, har pä ena sidan
hans .lagerkrön ta hufvud med om-
skrift: Imp. C» M. Cl. Tachus Ang.
på andra sidan segren med en la¬
gerkrans i ena handen och en palm-
qvist i den andra; öfverskriften är
Victoria Äug.

Jovianus , Valen ti nianus senior,
Valens, Gratianus, Valen tinianus
junior, M. Maximus, Thebdofius,
Eugenius, Arcadius, Honorms, Theo-
dosius jun» Fl. Leo, Anthemius,
Basiliscus, Anastasius, Justinus, Ju-
stinianus, Tiberius, Mauritius, Pho-
cas, Heraclius, Zeno. Af de i Guld

2 öfver
liar

D vud

aro

ena

Valen tinianps sen. den
på åtsidan Kejsarens huf-
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vud prydt med en krans af perlor och omskrift:
D. 11. Valentinianus p. f. Aug. på frånsidan: Kejsaren
palutlatus hållande i handen en glob med vi&oriola;
omskriften är restitutor reipublicae; inunder ant r;
den andra har på åtsidan Kejsarens bild med samma
prydnad och omskrift d n pia (fl a?) valenti-
nianvs pf avg; på frånsidan Victoria grä¬
ddens hållande i ena handen ett kors och i den an¬

dra en vi&oriola på en glob, med omskrift Victo¬
ria avgg; på fältet R V; inunder co no B. Eu
i Guld är öfver Theodosius magnus, har på åtsidan
hans hufvud omgifvet med en perlkrans; omskriften
är: D. n. Theodosius p. f aug; på frånsidan tvänne
sittande Kejsare, nämligen Theodosius och Arcadius
med ett sådant band om hufvuden, som är känd t
under namnet Nimbus; de hålla emellan sig en glob
och bakom föreställes Segren flygande; omskriften
är: Victoria augg.; inunder t R o B c. En i Guld är öfver
Honorms med Kejsarens eaput diadematum på åtsi¬
dan och öfverskrift: Honorius p. f aug; på frånsidan
Segren hållande i högra handen ett Labarum, Fana
eller Standar, och i den vänstra en Vi&oriola, samt
trampande med ena foten på en människjobild, att
betekna en öfvervunnen fiende; öfverskriften är:
Viäoria atiggg; på fältet R V; inunder: Comob. De
Theodosii penningar, som hafva eaput diadematum an¬
ses med säkerhet tillhöra Theodosius den äldre, och
de som hafva protome adversa, eller föreställa Kejsa¬
rens bild mast till median med ansigtec framvänd t,
tillskrifvas Theodosius den yngre; af förra slaget är

här



? 55^
här endast en i Guld, nämligen den nyss anförde; men
af senare slaget äro här 4 i guld, omskriften är på
dfem alla på åtsidan ; D. n. Theodosius p. f. aug. på
frånsidan hafva tvänne en sittande qvinna, hållande
i högra handen en glob med ett kors, och öfver-
skriften är; Imp. xxxxil Cos. xvn. p. p; inunder
Conob. > den tredje och fjerde hafva en dylik sittande
qvinna och en stjerna bakom stolen, öfverskriften är:
vot. xxx malt. xxxx. inunder: conob. En i Guld
är öfver Marcianus med protome adversa på åtsidan
och öfverskrift: D. ti. Marcianus p. f aug. med hjelm
på hufvudet; på frånsidan Segren med ett kors, och
bakom en stjerna; öfverskriften är: Viäoria auggg.
inunder conob. Öfver Kejsar Leo äro tre i Guld med
protome adversa på åtsidan och omskrift: D. n. Leo
perpet. aug. på frånsidan Segren stående, hållande i
högra handen ett kors och på vänstra sidan synes
en stjerna, öfverskriften är; Victoria auggg. inunder
conob. de äro dock sins emellan något olika och en af dem
är utan stjerna. En i Guld är öfver Anthemius med
protome adversa på åtsidan och hjelm på hufvudet,
samt öfverskrift: D. n. Anthemius p. f aug. på från¬
sidan tvänne Kejsare stående, som hålla emellan sig
en korsad glob, och i andra handen livar sin lans;
öfverskriften är Salus reipublicae; inunder: conob. En
i Guld är öfver Basiliscus, med protome adversa och
hjelm på hufvudet på åtsidan, samt öfverskrift: D.
N. Basiliscus et Marc. p. Aug. på frånsidan Segren
stående och hållande i högra handen ett långt kors,
med omskrift: Vifloria auggg. på vänstra sidan synes
en stjerna; inunder är conob. Tre i Guld äro öfver

E 2 Ana-



Anastasius, en liten med caput diadematum och omr-
skrift: D. n. Anastasius p. p. Aug. på frånsidan Se.
gren hållande i högra handen en lagerkrans och i
den vänstra en korsad glob, hvarunder är en stjer-
na 3 omkring läses victona augustorum 3 inunder cono b.
De andre bägge äro med protome adversa, och
på frånsidan Segren hållande i högra handen ett
långt kors 3 på den ena penningen är en stjerna på
vänstra sidan och på den andra två stjernor en på
hvardera sidan 5 omskrif ten är på bägge ViBöria
(ittggg. inunder comb. En i Guld är öfver Jus ti nia-
nus med protome adversa, och på frånsidan : Victo¬
ria auggg. En liten eller Numus quinarius öfver
Tiberius med caput diadematum och omskrift: D.
m. Cosiantinus p. p. a. på frånsidan endast ett kors
med omskrift: ViBor Tiberi. Aug. inunder Conob.
En liten öfver Mauricius med caput diadematum och
omskrift: D. N. Maurc. Tib. p. p. Aug.-, på frånsi¬
dan Segren stående hållande i högra handen en
krans och i den vänstra en korsad -glob, med öf-
verskrift: ViBöria augustorum. En öfver Födas med
protome adversa och öfverskrift-: D. n. Focas perp.
mig-, på andra sidan Segren med öfverskrift: Victo¬
ria aug. Fem i Guld äro öfver Zeno, alla med
ansigtet framvändt och öfverskrift: D. n. Zeno perp.
aug-, på frånsidan är Segren afbildad, hvaromkring
på en läses viBöria auggg-, på en annan Victoria
A V gg Q R v 3 på en tredje: viBöria auggg b3 på
en fjerde: ViBöria auggg. E3 på en femte: Victoria
oiigggt H.

Öfver



Öfver Zeno,Constantinus Porphy-
rogenitus och Johannes Comnenus.
Öfver Zeno äro här 6 i Guld , en
har på frånsidan Segren med om-
skrift: viäoria auggg. r$ en annan:
vicloria auggg. r. nämligen med
prick vid V j, en annan: viäoria
auggg. Z; en annan: viclor ia auggg I j
en annan: viäoria auggg : 3 en an¬
nan : viäoria auggg: och på fältet
r v♦ Här äro ock 3 små Guld¬
medaljer öfver Kejsar Joseph IL
den ena af 4:de Svenska storleken
öfver hans kröning till Romersk Ko¬
nung d. 3 April 1764 3 den andre
af 5:te Svenska storleken alldeles
lika 3 den 3:dje af något mer än 6:te
Svenska storleken, med omskrift på
atsidan: Joseph 11. R. Rex. S, A.
M. Josepha Bav. Caroli VII filia
omkring bägges bröstbilder 3 på från¬
sidan: auspicia filicitatis publ. inun¬
der: vota secunda 23 jfanua. il65. i

Desse äro Grekiska öfver Konim-
garne i Egypten, Rithynien, Thra-
cien och Macedonien. Den ena i
Guld är Philipps i Macedonien, den
har på ena sidan Apollos hufvud
lagerkrönt, på .andra: en person stå¬
ende i bigis eller en med två hä¬
star förespänd vagn, och hållande
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i ena handen en scutica; emellan
hästfötterna är en tridens och in¬
under; <bihi7r7rcv > denna penning är
scyphatus. Den andre i Guld är
öfver Kon. Lysimachus i Thracien,
den har på åtsidan Konungens huf-
vud prydt med didema och Jupiter
Ammons vädurhorn på frånsidan
Pallas sittande med en upp och
nedvänd hasta, och med sköld, hål¬
lande i handen en vi&oriola inun¬
der är en lunula eller ett omvändt
o ; bakom Pallas står ßct<ri\sug (re¬
gis) och framom hänne Avrifiaxov,
samt derinunder C.

Desse ärö öfver Mauritaniäe, Per-
gami, Ponti, Siciliae, Syriae Konun¬
gar. Häribiand äro flere af dem
som i Begeri Thesaur. Brand. Sel.
anses för sällsynta.

Denna lådan innehåller 40 stycken
forntids Minnesmärken bestående af
lampor, sigill, nycklar, och dylikt.

Dessa lådor innehöllo småAnglo
saxiska mynt, af hvilka flera voro

.endast halfva, eller annorledes ska-
fdade. De lådor, hvilkas numror
här icke äro upptagna, voro antin¬
gen torna eller saknades de alldeles.

Dess-
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Dessutom var insalt i samma

skåp en djupare lös låda, i nviliken
funnos tvänne lärftsposar en för¬
seglad och en oförseglad 5 den för¬
seglade lämnades nu ouppbruten -y
men i den oförseglade samt löst i
lådan funnos blandade om hvaran-
dra allehanda slags mynt och skå¬
depenningar, nämligen:

Den i Guld är den store Skåde¬
penningen öfver Carl ll:s födelse¬
dag: med påskrift: Carolo xi Suec.
Goth. Vand'. Regi mdclv , xv Nov.
natoy MDCxciv natcrli hoc aurum ex

' minera Surnat. Ind. Ori. Holmiae na•

tum. Ibland Silfverpenningarne var
en större Skådepenning öiver R. R.
Rudensköld, en liten oval samman-
lödd medalj, och en Johan 5:s fy¬
ramarks klipping; de öfriga voro
gamla små Romerska penningar*
Af Kopparpenningarne är här en
större starkt förgylld medalj öfver
Fredrik l:s i Danmark död, år 1535 ^
den ser i hast ut som en Guldme¬
dalj. I denna lådan fanns dessutom
en liten medaillon af Julius Caesar
i gips, dock icke aftryckt efter nå¬
gon antik. Härmed slöts invente¬
ringen för i dag, och hvarmedelst
ett af Myntskåpen var genomgånget.

Den
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Den 12 September sammanträd¬
de Inyenteringsmännerne kl. 7 om
morgonen, dä det större brunmåla-
de Skåpet öppnades och befanns i
det samma som följer:

Bra&eater och smått mynt, delsj *

Anglosaxiskt, dels tillegnadt Syeri-
]>ges Konungar före Calmare Unions¬
tiden.

Sten Sture den yngres och Chri¬
stian 2:s.

Silfvermynten äro Gustaf l :S, Guld¬
myntet är Erik I4:s lilla Skådepen¬
ning af år 1568, beskrifven af Berch*
s. 57. N. 3.

Okända B radteater.
Större och mindre K.Joh. 3:sMynt.-

K. Johan 3:s småmynt. Det ena Guld¬
myntet är hans sexmarkstycke, det an¬
dra hansDucat af år 1569",som är den
äldsta Svenska Ducat man känner.

K. Sigismunds Mynt.
Carl 9:s och Hart. Johans af Ö-

stergöthland. Här är ock ett aftryck
i lack. Guldmynten äro Carl 9:s

Skådepenning af år 1608, som vä-
>ger 5 Ducater, hans sextonmarks-
stycke af år 1606, hans sexmarks-
stycke af år 1609, och tre hans
Guldklippingar. Gu«



MÉiifr^Twirir -y—nr wwTrrr— - — — — • —

r» fii M! & w
WP
o- c_ ■7" 'S
#» O.

27 8
28 3
29 5
30 1

31 1 7! 2 i,
32 1 9

l

33 10 7
34 17
35 15
36 1

-

38 4
39 8 2
40 1

41 1 ■'>
42 1
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Gustaf Adolfs Mynt och Skåde¬
penningar. Det 1. i Guld är af
dubbel Ducats vigt, slaget år 1652
med påskriften: in spem contra spem*y
2. den Osnabriickska Ducaten, af år

1624$
1620$
1631.

1615$ 4. Tiomarksklippingen af år
1626$ 5. Sextonmarksstycket af år

6. Fem Ducatsstycket af år
7. Dubbla Ducaten af år

3. Ducaten af år 1631 med
påskrift: Gott mit uns-, samt fyra
Guldmynt af Ducats storlek, slagne
utrikes utan utsatt myntningsort år
1632 och 1634.

Drottn. Christinas Mynt och Skå¬
depenningar. De i Guld äro ett af
år 1648, af ungefärligen dubbel

1645$ och B remiska, tio Ducat-styc¬
ket af år 1650.

Carl 10:s Mynt och Skådepen¬
ningar. Guldmyntet är det Stock-

Samt ett aftryck i
o öfver Gustaf Adoll

och Carl 12:te.

E

gips. Desse

Carl
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ll:s Mynt och Skådepen¬
ningar* Guldmynten äro: Gripen¬
hjelms Ducat slagen af Svenskt guld,
funnet i Dalarne 1695,* tre Duca-

slagna åren 1664, 1668, 1689,
och en fjerdedels Ducat af 1692»
Här är ock en Kopparmynts sedel.

Skådepenningar öfver D:r Ulrica
Eleonara den äldre.

Carl
nmgar.

I2:s Mynt och Skådepen-
Guldmynten äro: en dub¬

bel Ducat af är 1702, en enkel af
1718, en half af 17.01* och en fjer¬
dedels af 1700. ' 7-

j
j Fyra Bancosecllap Och en Depo¬
sitions ' attest.

' Ulrica Eleonora den yngres Mynt
Joch Skådepenningar, Guldmynten
}>ära en dubbel Ducat af Franskl
I Guld, och en enkel Ducat af van-

Jlig finhet, bägge slagna år 1719.
i>

i K. Fredriks Mynt och Skådepen¬
ningar. Guldmynten äro en hel,
en half och en fjerdedels Ducat.

Adolf
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Adolf Fredriks Mynt och Skåde¬

penningar. Af Gufd är en Skåde¬
penning af 11 storleken öfver hans
utkörande till Throflföijare i Sveri¬
ge år 1743 5 beskrifven af Berch
s. 296. N. 5-, en af 15 storleken,
slagen år 1750, då Adolf Fredrik
och hans gemål besökte Bergs-Coi-
legitim •> samt en half och 2 fjer-
dedels Ducater.

13 stycken portrait och smycken
i miniature och emaille.

Skådepenningar öfver Drottning
Lovisa Ulrica.

Gustaf 3:s Skådepenningar.
Hedlingers små Skådepenningar

öfver Svenske Konungar.
Skådepenningar öfver K. Erik 14,

Johan 3, Sigismund, Carl 9, och
Gustaf. Adolf, slagna af Karlsten,
samt öfver Gustaf 1 af Hartman.

Karlstens Kastpenningar.

11 Större och smärre Skådepenhim
kgar öfver enskildte Svenske perso-

4|ner. Har äro defsutom 2 dylika i
i järn.

ÜC
E 2 Pol-
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] Polletter och Spelpenningar* Här
S^äro dessutom en i järn och 8 af*

i tryck i näfver. f j
Falska och diktade penningar.

Den i Gulcl är al l5:de storleken,
har på ena sidan en bröstbild med
tvänne bockhorn i pannan och om-
skrift: Attila rex-, på andra sidan
en stad med öfverskrift Aquileia.

Större och smärre Skådepernin-
gar öfver åtskillige både Svenske
och utländske personer. «

Fyra portrait i miniature ' och
basrelief.

I samma skåp Var dessutom en
afdelning af ett annat slags lådor^
af följande innehåll.

Romerska Skådepenningar öfver
Faustina den äldre och M. Aurelius.

Faustina den yngre, L. Veras*,
Lucilla och Commodus.

Commodus, Crispina,Pertinax,Did.
Julianus, Albinus, Sept. Severus. Af
Pertinacis sällsynta penningar äro här
tvänne, den ena har på frånsidan en
stående qvinna, uplyftande händerna
emot en glob, med omskrift r providen~
tiae deoriim Cos. II. den andra har på
frånsidan en sittande qvinna,som hål¬
ler i högra handen ax, med omskrift:
opi divin. Tr. p. Cos. ii. på fältet s. c.
Af Didii Juliana penningar är här blott

em



en, som är den lilla sällsynta med en
ståenclf qvinna på frånsidan, håh
lande i högra handen ett cornu co-
piae, och i den vänstra en korrt
staf eller så kallad temo öfver en

glob, med öfverskrift: P. M. TR. P.
cos. på fältet s. c. Här är ock
en sällsynt öfver Sept. Albinus,
som har på frånsidan en stående
Aesculap, hållande möt jorden en
käpp omgifven med en Orm; på
fältet står: s. C. och öfver: COS. II*

Öfver Julia Domna, Caracalla,
Plautilla, Sept. Geta, Macarinus,
Diadumenianus, Elagabalus, Julia
Paula. Af Diadumeniani äro här
tvänne sällsynta, den ena har på
åtsidan bröstbild med omskrift: M*
Opel. Ant Diadimieman. caes. på frän¬
sidan en stående figura paludata,
som håller i högra handen ett si¬
gnum militäre, och i den vänstra
ett sceptrum, hvar bredvid äro två
signa militariaj omskriften är: Priric,
juventutis-y inunder: s. c. Den andra
är liten, har på åtsidan bart hufvud
med omskrift: KAIcra* Magtcos ÖTrsÅiog
AIahvfJLmctvos ANTONINOC. CEßws b
på fråusidan s. c. inom en lagerkrants

Aquilia Severa, Julia Maesa, Ju¬
lia Soaemias, Alexander, Julia Ma-

maea^
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maea, Maximinus, Maximus, Bal-
binus, Pupienus, Gordianus Pius.
Här är blott en öfver Aquilia Se-
vera och den är ibland de sällsyn¬
te; på åtsidan öfver bröstbilden står:
Julia Aquilia Severa Ang. på frånsi¬
dan: ett Fruntimmer stående vid
ett altare med en patera eller of¬
ferskål i handen och hållande un¬

der vänstra armen tvänne ömnig-
hetshorn, frammanföre är en stjer-
na, på fältet s. c. och omskrift;
Concordia,

Tranquillina, Philippus pater, 0-
tacilia Severa, Philippus filius, Tra-
janus Decius, Etruscilla, Herennius.
Hostilianus. Af Tranquillinas säll¬
synta penningar, är här en väl be¬
varad, med bröstbild på åtsidan och
omskrift : ^2.aßnva, TgavKviÅeiva, creß.
på frånsidan en stående qvinna med
temo och cornu copiae, samt öfver-
skrift: Kiavav.

Trebonianus Gallus, Volusianus,
Aemilianus, Valerianus, Mariniana,
Gallienus, Salonina, Saloninus, Va-
ierianus junior, Vabalathus, Postu-
mus, Claudius Gothicus» Af Aemi-
liani sällsynta Kopparpenningar är
här en enda, med bröstbild på åt¬
sidan och omskrift; Imp. Caes, Acmi-

lia•



lianus g på frånfidan ett stående frun¬
timmer hållande i högra handen
en tessera och i den vänstra ett cör-
nu copiae; på fältet: si c. och om-
skrift: Liberalität Aug* Denna lä-
rer icke finnas i Wienska: Cabinet-
tet. Af Marinianas sällsynta Kop-
parpenningar är här blott en, som
har på frånsidan en stående påfo-
gel med utbredd stject, och om-
skrift: consecratio; på fältet s. c.
Af Salonini äfven sällsynta är här
blott en, med en stående fiigura pa-
ludata på frånsidan hållande med
högra handen en glob och med
vänstra en hasta; vid fötterna synses
en fånge, på fältet är Sf c. och om.
skrift: Principi juventufis.

Aürelianus, Severina, Florianhs,
Probus,, Diocietianus, MaximÜanus,
Constanti-us Chlorus.

Constaiitius, Gal. Vafl.. MaximÜa-
nus Armentarius, öaleria Valeria,
Gab Val. Maximinus, Valerius Se¬
verus, Maxentius, Romulus, Lici-
nius pater, Constantinus magnus.
Öfver Romulus är här blott en,
med bröstbild och omskrift: Divo
Romiilo nubis Cons. på frånsidan ett
tempel med öppna dubbel- dörrar,
och öfverst på det s^mma en Örn;



omskrift: aeternae msmoriae^ inun¬
der: iiostr. På några dylika i Wien¬
ska Cabinettet liar Eckhel läsit un¬
derskriften: mosts och mostt.

Magnentius, Vetranio, Decentius,
Constantius, Julianus, Yalentianus
senior, Valens, Grätianus, Valenti-
nianus junior, Magnus maximus,
Theodosius senior, Arcadius, Hono-
rius, Theodosius junior, Anastasius,
Justinus, Justinianus, Justinus junior,
Tiberius, Mauritius, Focas. Den
sällsyntaste ibland dessa är Vetra-
niosj den har på åtsidan Caput dia*
derna tum med omskrift: D. n. Ve¬
tranio p. f ang. bakom hufvudet
bokstalven a och framom detsamma
en stjernan på frånsidan en ståen¬
de figura paludata, hållande i hvar-
dera handen ett labarum i hvilket
synes Christi monogrammen omskrif-
ten är: Coricordia militum inunder
b sisn öfver figurens hufvud synes
en stjerna; på fältet till höger om
Labarum står bokstafven a. i
Wienska Cabinettet finnas flera af
Vetranios penningar n men icke denna.

Gallienus, Salonina, Valerianus
junior, Vabalathus, Fulvius quie-
tus, Aelianus, Postumus.

Ma-



Marius, Vi&orimis, Tetricus pat.
et fil. Claudius Gothicus.

Quintillus, Aurelianus, Claua.Ta«
citus, Florianus, Probus.

Probus, Carus, Carinus.
Carinus, Numerianus, DiocHtia-

nus, Carausius, Allecfus, Maximia-
nus Herculeus.

Constantinus Chlorus, FJ. Hele¬
na, Theodora, Gal. Val. Maximia-
nus Arm. Gal. Val. Maximinus,
Maxentius, Magnia Urbica, Romu-
lus, Licinius pat. et fil. Constanti¬
nus magnus. Af Magnia Urbicas,
som äro sällsynta i koppar, äro här
tvänne, den ena har på frånsidan
Venus vitfrix och inunder: sxxitj
den andra har på frånsidan Venus
ceJestinunder: sxxi. Här är en

af mindsta slaget öfver Romulus,
för öfrigt alldeles lik den ofvanfore
beskrifne, men med den skillnad att
han inunder templet hår s c.

Constantinus Magnus, Fl. Max.
Fausta, Delmatius, Crispus, Con¬
stantinus junior. Af Delmatii pen¬
ningar, som äro sällsynta i koppar,
finnes här blott en liten, med Ca¬
put diadematum eller kanske lau-
reatum och omskrift: Fl. Delma¬
tius nob, C. 5 på frånsidan tvänne fi-

F gurae



gurae militäres med ett krigstecken
emellan sig, och cmskrift: gloria
exercituSy inunder conob, eller const.

Constantinus, Constans, Magnen-
tius, Decentius, Constantms, Julia-
nus, Helena, jovianus, Valentinia-
nus senior. Helenas penning är
blott en liten, med bröstbild och
omskrift: Fl. jful. Helenae Aug. på
frånsidan Freden föreställd som en

qv.inna, med högra handen utsträckt
och hållande i den vänstra en länts
på tvären; omskriften är pax pv-
bliga t rs. Det är dock ovisst
hvilka penningar tillhöra Helena
Juliani eller Helena Constantini.

Valens, Gratianus, Valentinianus
junior, Magnus Maximus, Theodo-
sius magnus, Flaccilla, Arcadius,
Eudoxia, Honorius, Theodosius jun.
Justinianus, Justinus jun. Af Flac-
cillas penningar, som äro sällsynta
i koppar, finnes här blott en liten
med bröstbild på åtsidan och öf-
verskrift: Ad. Flaccilla Aug. på
frånsidan Segren sittande inskrif-
vande Christi monogramtne i en
sköld som hvilar på ett afhugget
palmträd; omskriften är Salus rei-
publicae; inunder con e.

Gö-
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Götbiske Konungarnes och flere
så kallade Numi barbari.

Tre plackor och en offerknif.
Större Romerska penningar öfver

Domitianus, Nerva, Trajanus.
Julius Caesar, Augustus, Julia

Augusti, Cajus et Lucius , Nero
Claudius Drusus, Tiberius, Drusus
Tiberii f. Aprippina, Cajus Cali-
gula.

A. Vitellius, Vespasianus, Domi-
tilla Vespasiani filia, Titus, Domi-
tianus. Af Vitellii kopparpennin¬
gar, som äro sällsynta, är i denna
låda blott en, med en stående bild
på frånsidan, hållande i högra han¬
den en oljeqvist, i den vänstra ett
ömnighetshorn , öfverskriften är:
Pax Augusti j på fältet s. c.

Claudius, Nero, Galba. Här är
ock en, som man trott vara Othos-
men den är så illa medfaren, att
man ej kan med visshet säga till
hvilken den hören

Trajanus, Plotina, Hadrianus. Af
Plotinas ganska sällsynta större kop¬
parpenningar är här blott en, som
har på åtsidan hännes hufvud med
en prydnad, som liknar en piskpe¬
ruk, och omskrift: Plotina Aug. Jmp.
Trajwri$ på frånsidan en -stående

F 2 qvin-



qvinna, hållande ax i högra han¬
den, som är nedsänkt, och som det
tyckes en patera i den vänstra, som
är upplyftadj- omskriften är borrt-
nött; på fältet står s. c.

Aelius, Lucilla, Antoninus Pius-
Antoninus Pius, Antinous, Sabi¬

na. Öfver . Antinous är blott en

och illa medfarenpå åtsidan är
bilden och af öfverskriften är i be¬
håll: - - TiNOOS} på frånsidan är
en Ryttare, utan någon omskrift.

Antoninus Pius, Galerius Anto¬
ninus, Faustina Pii. Den mycket
sällsynta öfver Galerius Antoninus
har på åtsidan ett barnhnfvud blott
ock bart, med omskrift: M r*Å$fios
Avroovivog ctvrozoccro^og Avroozivov vio$'y
Marcus Galerius Antoninus9 son Of
sj eljherrskaren Antoninus; på från¬
sidan Faustinas hufvud höljdt, och
däromkring skrifvet: Qea ®ccv<rrtiva ^

den Gudomliga Faustina.
Faustina Pii, M. Aurelius.
M. Aurelius, Faustina Aurelii.
Faustina, L. Aur. Verus, Lucilla,

Gommodus.
Commodus.
Crispina, Pertinax, Didius Julia-

i nus, Manlia Scantilla,- Didia Clara,
Pescennius Niger, Albinus, Sept. Se.

verus
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verus. Öfver Pertinax ar har blott
en, med caput laureatum på åtsidan
och omskrift : imp caes p helv
pertin avg, på frånsidan Kej¬
saren, som står bredvid en trefot
och offrar med en offerskål i han¬
den; men på denna penningen är
Kejsaren icke velatus, som annars
är vanligt; öfverskriften är: vot
decen tr p cos ii. Af Manlia
Scantillas, som alla äro ganska säll¬
synta, särdeles i koppar, är här ock
blott en, hvilken har på frånsidan
Juno stående, hållande i högra han¬
den en patera, och i den vänstra en
hasta geniculata; vid fötterna är en

påfogel; omskriften är: jfnno regi-
;;<7; på fältet s. c. Af Pescennii
Nigri är här en och den är ganska
sällsynt; den har på åtsidan caput
laureatum med omskrift: ATT K r
nECKEN NITEP mc CEB; Sjelf-
herrskaren Cajus Pescennius Niger,
rättvis, tillbedjansvärd; på från¬
sidan den Ephesiska Diana i sitt
tempel med omskrift: APTEMICIT
e<DECLQ.N; inunder: AIANAE; Ephe-
siernes luftherrskande Diana.

Julia Severi Domna, An t Cara-
calla, Sept. Geta, Macrinus, Diadu-
memanus, Elagabalus, Julia Paula,

Aqui-



lia Severa, Julia Maesa. Här
linnes en Diadumeniani, lik den
förre af de ofvaniöre beskrifnej
men större, och denna räknas i syn¬
nerhet ibland de sällsyntare.

Maximinus , Maximus , Paulina,
Gordianus Afr. Balbinus, Pupie-
nus, Gordianus Pius. Af Paulinas,
som räknas ibland de sällsynte, är
här blott en, den liar på åtsidan
hännes caput velatum med omskrift:
Diva Paulina} på frånsidan en På*
fogel på hvars rygg Paulina sitter
hållande den högra handen utsträckt
och under vänstra armen en slät
länts eller hasta pura, här med skall
beteknas att hon föres till himlen
och blir upptagen ibland Gudarnes
antal} omskriften är consecratio3 på
fäl te t s. c. Af Gordian i Afr. som
äfven äro sällsynta, särdeles de stör¬
re 'Kopparpenningarne, äro här tvän-
ne, om den ena bör räknas för fa-
drens och den andra för sonens är
svårt att afgöra^ ansigten äro dock
på bägge olika} den ena, soili tor¬
de vara Fadrens har på åtsidan' la¬
gerkrönt hufvud med omskrift: Jmpt
M. Ant. Gordianus Afr. Aug. pä från¬
sidan Segren gående, hållande i hö¬
gra handen en lagerkrans , och i den

väm



vänstra em pä Imqvist, rjnecl omskrift:
Vifloria augg; på fältet s. C. den an¬
dra, hvars ansigre synes vara yngre,
och kanske tillhörer. Soinetij har på
åtsidan lagerkrönt hufvud med om-
skrift: Imp. Caes. M. Aut. Gordia-
ms Afr. Aug. på frånsidan: en stå¬
ende krigsman stödjande högra han¬
den på en sköld och hållande i den
vänstra en lans ; på fältet s. C. och
öfvérskrift: Virtus auggi

Julia Soaemias, Alexander, Bar-
bia Orbiana, Julia Maiinaea. Af Or-
bianas finnes här blott en; men den
år både sällsynt och särdelbs väl
bevarad; den har på åtsidan öfver
hännes hufvud: salLUjstia barbia
orbiana a v Gusta; på frånsidan
en sittande qvinna, som håller i
högra handen en ofijerskål och i den
vänstra tvänneömnighétshforn; om-
skriften är co nc o r di a avgv-

sxorvmj inunder Senutus Cönsuito.
Gordianus Pius, Fur. Tranquilli-

. na, Philippus pater. Af Tranquil-
linas mycket sällsynta penningar är
här en större i koppar; den harpa
åtsidan hännes bröstbild med om-

skrift» Oovqict, *2aß. ivct, <reß.
på andra sidan en stående qvinna,
som håller i högra handeij ett ro¬

der



der eller styre och i den vänstra
ett ömnighetshorn, omskriften är:
^LC&fAlCOV.

Philippus pat. Otacilia Scvera,
Philippus fil ins.

Philipp, fil. Trajanus Decius, He-
rennia Etruscilla, Q. HerenniuSjHo-
stilianus, Trebonianus Gallus, Vo-
lusianus.

Aemilianus, Yalerianus, Marinia-
na, Gallienus, Shlonina, Postumus,
Decentius, Anastasius, Justinianus,
Tiberius, Heraclius, Constantinus
Pogonatus, Joannes Zimisces.

C. Julius Caesar, Augustus, Julia,
Agrippa, Antonia, Tiberius. Häri¬
biand är äfven den som på ena si¬
dan har Yipsanii Agrippas hufvud
blott eller utan lagerkrans, och på
andra sidan trenne hufvuden, näm¬
ligen Augusti, Caii och Lucii. Ha-
vercamp kallar denna insignis et
perrarus nummus, Vaillant yttrar
sig om honom dels att han är per¬
rarus, dels att han är, utpote uni-
cus, eximiae elegantiae raritatis ett
praestantiae. Morellius har utgif-
vit honom efter det enda exemplar
som är kändt, och hvilket finnes
i Parisiska Mynt-Cabinettet ; han
har läsit på ena sidan; p. q v 1 n ct i l.

var,
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var - - - ii - v - - - - på andra
sidan A v G. pokt . max. sedan
har Vaillant läsit på förra si¬
dan: p. qvinctil-var - ii.-vir-
på andra sidan lika med Morel-
lius. Vaillant har utskrifvit läsnin¬
gen på detta sätt: Publio Quintilio
Varo Duumviro, — Augustas Pon¬
tifex Maximus; Havercamp på det¬
ta lätt: Publius Qiiinciilius Var
Qiunquennalis. — Augustas Pontifex
Maximus. På var penning läses tyd¬
ligen: p. QVINCfLI. VARI ACH-
vila eller kanske ACHVLLA, och
på andra sidan: AVG Pptf max
lamt inunder: c Lj i ordet cjuincfli
är t det samma som ti sammansatt
till en bokstaf; penningens påskrif¬
ter blifva då dessa: Publii QuinSilii
vari Achvila eller achulla Augu-
stus Pontifex Maximus. Caius, Pu¬
chs. Penningen är nämligen sla¬
gen öfver Augusti rnåg Ägrippa och
hans tvänne söner Caiüs Och Duci-
us, som af Augustusuptogos till Cae-
sarer och thronföljare. Att pennin¬
gen blifvit slagen i någon cplonia,
hafva både Vaillant och Havercamp
antagit för visst.; men man har
icke kunnat vägleda sig till någon
gissning om samma cojonias namnj

G vår
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vår penning synes afgöra detta, och
det som på ett otydligt exemplar
blifvit läsit för ii v eller dylikt, är
i stället ett namn, sådant som det
redan blifvit anfördt, och hvarmed
troligen menas Aquileia eller AK v*
LEI A, sOm var en romerik colonia
i Italien.

Tiberius, Julia Tiberii, Germa-
nicus Drusifil. Nero etDrusus Ger-
manici filii, Cajus Caligula, Claudi»
us, Messalina Claudii, Agripplna
Claudii, Nero. Af MessaHnas, som
äro sällsynta i koppar, är här en
enda liten , som har på ena sidan

i hannes hufvud med ofverskrift ;
©EA 2EB ; på andra sidan
Claudii hufvud, med ofverskrift:
KAATAlOS KAI2AP rEPMANixog
SEBetfo?. Af Agrippinas är här
ock blott en 5 men den är illa faren
och i det mästa oläslig.

Nero, Octavia Neronis, Galba,
Vitellius , Vespasianus. Af Octavi-
as, fom äro ibland de sällsyntare ,
är här blott en, som har på ena si¬
dan hännes och Neros hufvud , ©ch
på den andra Neros ensamt 5 men
omskrifterna ära mäst borrtnötta.

Titus, Domitianms. Ibland Do»
mitiani, som vanligen icke äro sali*

syn ta 5
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syn ta, är här en mindre allmän, den har på åtsidan
et lagerkrönt hufvud med omskrift: Caes. Divi Aug.
Vesp. f. Domitian. Cos. vii; på frånsidan Vesta sit¬
tande hållande i högra handen Palladium eller Mi¬
nervas bild, och i den vänstra en lans^ på fältet -s».
€. inunderj VESTA.

Den 46:te lådan innehöll 3 Plackor, en Sked och ett

aftryck i vax af en penning. Härmed var detta skåp
till slut inventeradt.

Därefter Cpnades mahogneskåpet, hvars första låda
innehöll 36 i guld. Desseäro: en Julii Caesars med
ett caput muliebre velatum på åtsidan och omskrift:
C. Caesar Cos. ter. på frånsidan en lituus eller bi-
skopstaf en guttus eller offerkruka , och en yxa, med
omskrift: A. Hirtius P. R. En dylik äfven i guld fin¬
nes i Wienska Cabinettet; den är annars ibland de
sällsyntare.—Tvänne åro Tiberii, den ena har på åt¬
sidan ett lagerkrönt hufvud med omskrift: Ti. Cae-
sar Divi Aug. /, Augustas; på frånsidan en sittande
qvinna, som håller i högra handen en lans och i den
vänstra en qvist 3 omskriften är Pontif. Maxim♦ Den
andra har på åtsidan ett lagerkrönt hufvud med om¬
skrift : Ti. Divi f. Augustus ; på frånsidan Segren sit¬
tande på en glob, håller tillreds en lagerkrans , om-
skriften är Tr. pot. xxvi. — En är Claudii 3 den har
på åtsidan lagerkrönt hufvud med omskrift: Tiberius
c l a v d ins Caesar avg ustus Pontifex Maximus Tr/-
b'micia Potestatc vi (sgxtum); på frånsidan Segren

stå-
*
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stående håller i högra handen en torques som är om
dess hals, i den vänstra Caduceen, vid fötterna är en
ormomskriften är: paci angustae. — Tvänne äro
Neros j den ena har på åtsidan lagerkrönt'hufvud med
omskrift: Imp. Nero Caesar Augusius , på frånsidan
Jupiter sittande håller i högra handen åskviggar och
i den vänstra en lans: öfverskriften är: jfupiter Cu~
stosy den andra har på åtsidan lagerkrönt hufvud med
omskrift: Nero Caesar Augustas-, på frånsidan Jani
tempel med omskrift: jfamiam clusit pace p. R. terra
marique parta. Eckhel har på en dylik begynt läsnin¬
gen med pace P. R. - - men på vår penning är skrif¬
ten så ställd, som den nu blifvit anförd, den är
fammanhängande öfver allt utom emellan Januam och
Parta, hvaräst är öppning. — Tvänne äro Galbas ,
den ena har på åtsidan lagerkrönt hufvud med om¬
skrift: Imp. Ser. Galba Caesar Aug. p.m. på frånsidan
Segren stående på en glob hållande i högra handen
en lagerkrans och i den vänstra en palmqvist, med
omskrift: Vittoria p. r. den andra har på åtsidan ett
bart hufvud med omskrift: Imp. Ser. Galba Äug. på
frånsidan inom en corona civica eller eklöfskräns; s.
p. q. R» OB C. S. Renatus Populusque Romanus ob Ci-
ves servatos). — En är Othos, som har på åtsidan
hans hufvud med galerus och omskrift: Imp. Oflia
Caesar Aug. Tri. p. på frånsidan en stående qvinna ,
som håller, i högra handen en krans och i den vän¬
stra en laris , med omskrift; Securitas p. K. — En ar
Vitellii, med lagerkrönt hufvud på åtsidan och om¬
skrift : A. Vitellius Imp. Germaniens; på frånsidan Se-
gren föreställd gående och hållande i högra handen

en
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en skölcl , på hvilken står s. P. Q. R. omskriften är
Viéforia Augusti — Två äro Vespasiani, den ena har
på åtsidan lagerkrönt hufvud med omskrift: Imp. Cae>
sar Vespasianus Aug. på frånsidan en sittande qvinna
med en blomma i högra handen och ett sceptrum i
den vänstra3 öfverskriften är: Cos. iter. Tr, pot. Eck-
hel säger vid dylika penningars beskrifning att det
är Caduceen som den sittande qvinnan håller i hö¬
gra handen 3 men på vår penning är det tydligen ett
blomster. Den andra har på åtsidan lagerkrönt huf¬
vud med omskrift: Imp, Caes. Vespasiati. Aug. P. M.
Tr. p. P. P. Cos. im på frånsidan Victoria gradiens
eller Segren föreställd såsom gående, förer med hö¬
gra handen åt munnen en torques som hänger om
halsen, och håller Caduceen eller Mercurii staf i vän¬
stra handen, vid fötterna är en Orm 5 öfverskriften är:
paci Augusti, — En är Ti ti med lagerkrönt hufvud
på åtsidan och omskrift: Imp. Titus Caesar Vespasiam
Aug. P. M. på frånsidan en elephasloricatus med om¬
skrift: Tr, p. ix. Imp. xv. Cos. vin. P. P. — Tre ä-
ro Domitiani, den första mbd lagerkrön t hufvud och
omskrift: Caesar Aug, f. Domit. Cos. irr. * på frånsi¬
dan Hoppets bild med eu lilja l högra handen och
lacinia eller en hängande ctel af kläderna på högra
armen, hållande med vänsträ handen de öfriga klä¬
derna från marken, alldeles sådan, som Spes publicä
är afritad efter en Kejsar Alexander Pil Penning hos'
Gonstant. LahduS, omskriften är' PHnceps juventut.
Den andra med lagerkrönt hufvud och omskrift: Cae¬
sar Aug. f. Domitianus 3 på frånsidan ett Ömnighets-
hörn och på bägge sidor onr det famma: Cos. ml.

Den
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Den tredje med lagerkrönt liufvud och omskrift: Cae¬
sar Aug. f. Domitiamis; på frånsidan : en Lejoninna
som gifver tvänne barn di ; där nedanföre är en båt
och öfverst står Cos. v. — En är Nervas med lager-
krönt hufvud på åtsidan och omskrift: Imp. Nerva
Caes. Aug. P. M. Tr. p. Cos. ill. P. P. på frånsidan
en sittande qvinna,, som håller i högra handen ax
och i den vänstra en lans, omskriften är: Fortuna
P. R. _ Två äro Trajani, den ena med lagerkrönt
hufvud på åtsidan och omskrift : Imp.- Caes♦ Nerva
Trajan. Aug. Germ, på frånsidan Hercules stående på
en basis, hållande klubban nedåt i högra handen och
lejonhuden under vänstra armen, öfverskriften är:
Pontifex Maximus Tmbunicia Potestate Cosnii (Consul
quartum\Pater Patriae. Den andra med lagerkrönt huf¬
vud och omskrift: Imp. Trajcmo Aug. Ger. Dac. P. M.
Tr. p. på frånsidan: en stående qvinna, som hålleri
högra handen en pileus eller frihetsmössa , och i den
vänstra en lans ♦, öfverskriften är: Cos. v. P P.. S. P.
Q. R. optimo Princ. — En är Plotinas med hannes
bröstbild och omskrift: Plotinae Aug. på andra sidan
Trajani hufvud lagerkrönt med omskrift: Divo Tra-
jano Parth. Aug. Patri. .— Eil Hadriani med lager-
krönt hufvud och omskrift: Hadrianus Atigustus, på
frånsidan Kejsaren föreställd till häst, med handen
upplyftad; omskriften är: Cos in. En Sabinas med
hännes bröstbild och öfverskrift: Sabina Augusta Ha-
driani Aug. P. P. på frånsidan en sittande qvinna hål¬
lande i högra handen en offerskål och stödjande vän¬
stra armbogen ,på en bild, som står på en basis, vid
hvilken ett ömnighetshorn är ställdt^ öfverskriften är:

,1 Con,
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Concordia Aug. I Wienska Cabinettet är en dylik i
silfver, som räknas ibland samma Cabinetts sällsynt¬
heter. — En är Aelii Caesars, som har på åtsidan
Kejsarens hufvud blott och bart med omskrift: C. Ae-
lius Caesar; på frånsidan en sittande qvinna med en
patéra i högra handen, och stödjande vänstra arm*
bogen emot ett Cornu copiae: omskriften är: TriK
pot. Cos. ii ; en dylik räknas ibland Wienska Cabinet-
tets dyrbarheter. —' Två äro Antonini Pii; den ena
med blott hufvud och omskrift: Antoninus Aug. phis
P. P. tr. p. Cos. 111. på frånsidan Apollo stående och
togatus eller med en Romersk fredsdrägt, hållande i
högra handen en patera och i den vänstra en lyra 5
omskriften är Apollini Augusto; den andra med lager-
krönt hufvud och omskrift: Antoninus Aug. pius P. P.
tr. p. xli. på frånsidan en stående qvinna hållande i
högra handen en våg och i den vänstra ett ömnig-
hetshorn ; omskriften är : Cos. llil. — En är öfver
Faustina den äldre med bröstbild och omskrift: Fatt-
stina Aug. Antonini ■ Aug. P. P. på frånsidan en sittande
qvinna med en patera i högra handen ; omskriften är: Con¬
cordia Aug. — En M. Aurelii med lagerkrönt hufvud och
omskrift: M. Antoninus Aug. Arm. Parth. Max♦ på
frånsidan Ségren stående, hållande i högra handen
en krans, i den vänstra en palmqvist; omskriften är:
Tr. p. xxP. Imp. ill. Cos. ni. En Commodi med la¬
gerkrönt hufvud och omekvift: M. Commodus Anton, ■

Aug. Pius 5 på frånsidan Jupiter stående hållande i
högra handen en lans och i den vänstra åskviggar^
vid fötterna är en örn; omskriften är: P. M. tr.
p. vliil. Imp. vi. Cos. iJU. P. P, Denne, som är i-

bland
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bland de mäst sällsynta, saknas I Wiénska Cabi-
nettet. — En är Helvii Pertinacis med lagerkrönt
hufvud och omskrift: Imp Caes. P. Helv. Pertin. Ang.
på frånsidan en stående qvinna som upplyfter bägge
händerna emot en stjerna, omskriften är: Provid. Deor.
Cos. ii. Denne är ganska sällsynt; hos Eckhel beskrif-
ves en dylik af silfver som finnes i Wfenskä Cabi-
nettet, med den skillnad at qvihnan sträcker händer¬
na emot en glob ; men på var är en tydlig stjerna
med åtta strålar; Wienska penningen har Ock den o-
likhet i omskriften at der Står Providentiae. — En är
Sept. Severi med lagerkrönt hufvud och omskrift;
L. Sept. Sev. Pert. Aug. Imp. ir. på frånsidan Segren
gående, hållande i högra handen en krans och i den
Vänstra en palmqvist; omskriften är: Viél. Aug. tr. p.
II. Cos. H y denna saknas hos Eckhel. -r Fn af Se¬
verus Alexander med lagerkrönt hufvud och omskrift:
Imp. Alexander Pius Aug. på frånsidan Jupiter ståen¬
de, hållande åskan i högra handen med en skakan¬
de ställning, och en örn i den vänstra, omskriften
är: favi propugnatori. — En Postumi med lagerkrönt
hufvud och omskrift: Postumas Aug. på frånsidan
Hercules stående naken, hållande, klubban 1 högra
handen och en ;boge i den vänstra, samt lejonhuden
på vänstra armen; omskriften är: Hercul. Devsonietisu
Denna är högst sällsynt; i Wienska Gahinettet finnas
dylika i silfver och hoppar; men med den skilnad at
de hafva Herc. i stället för vår har Hercul. och är så¬
ledes af en annan stämpel , och åtsidorna äro jämväl
olika. En är Numeriani med lagerkrönt hufvud och
omskrift: Imp. Numeriamts P. Aug. på frånsidan Her.

cule£
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cules stående naken stödjande sig mot klubban, som
är ställd på en basis ; omskriften är: Virtus Augg. —;
En Dazas med lagerkrönt hufvud och omskrift: Ma«
ximinus P.F. Aug. på frånsidan: Jupiter sittande hål¬
lande i högra handen åskan och i den vänstra en
Jans; omskriften är: jfovi conservatori Augg. inunder:
P. T. R. — En Licinii den äldres, med lagerkrönt
hufvud och omskrift: Licinius P. F. Aug., på frånsi¬
dan Jupiter sittande med åskan i högra handen och
en lans i den vänstra; omskriften är: Jovi conserva-
tori Augg.; inunder: POST (Portus Ostiensis)? —
En Constantini Magni med lagerkrönt hufvud och
omskrift: Constantimis, P.F.Aug, på frånsidan Segren
sittande på en thorax och hållande i händerna en
sköld, på hvilken är sktifvet: Mul. xx., framman före stå
segertecken emellan två sittande fångar; omskriften är:
Viåtori Aug. N. Votls x*; inunder: s. m. t. (Signatat
moneta Treviris). Dessa fyra sist anförda äro jblaricj
de mäst sällsynta.

Andra lådan innehöll 48 i guld. Desse äro en
Constantini den yngres med lagerkrönt bröstbild och
paludamentum samt omskrift: Constantinus jun. nob.
Caes. på frånsidan Segren sittande på en thorax eller
etc harnesk, hållande i händerna en sköld, hvilken
understödjes af en genius, eller mindre afbild af Se¬
gren, i skölden inskrifver Segren ; Vot. xx. pennin¬
gens omskrift är: Victoria Constantini Caesar. inunder:
Cotis. Denna är ibland de mäst sällsynta och saknas
hos både Band ur och Eckhel. En är Fl. Jul. Con-
stantis med bröstbild lagerkrönt och paludatus eller
med Fältherredrägt, samt med omskrift: FL Constan-
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tis bea. Caes. på frånsidan Kejsaren stående i Fälther¬
re klädnad, hållande i högra handen ett labarum och
i den vänstra en hasta pura , vid vänstra sidan äro
tvänne krigstecken 5 omskriften är Prmcipi Jnvenfitis -x
inunder: sis. Denne kallas af Bandiir rarissimus, fin¬
nes hvarken hos Mediobarbus eller Eckhel— Fyra äro
Constantii, den första med bröstbild och paludamen-
tum eller Fältherredrägt, samt på hufvirdet ettdiade-
ma af perlor; omskriften är: Fl. jful. Constantius perp.
Aug. på frånsidan: tvänne sittandeqyinnor af hvilka
den til höger har på hufvudet en hjälm och den til
vänster en Corona turrita eller tornkrona , denna se¬
nare trampar ock med högra foten på framstammen
af ett skepp , bägge hålla de emellan sig en sköld y

på hvilken är skrifvet: Vot. xx. Mult. xxx. qv inna it
till höger håller i handen ett sceptrum Och den till
vänster en hasta pura 5 omskriften' ärr Gloria reipu-
blicae; inunder s M A n r ( Signata morteia Anthio-
ehiae in ojficina tertia )? Den andra en liten eller ntr-
mus quinarius med bröstbild och palirdamentum samt
caput diaderna tum; omskriften är: D. N. Constantius
f. F. Aug. på frånsidan- Segren sittande på en thorax
och hållande en sköld, hvilken äfveu 'på andra sfclan
underhålles af en naken gosse ; i skölden är skrifvet
Vot. xxxx. omskriften är Victoria■ Augustorum-, inun¬
der: kons« Den tredje och fjerde- hafva på åtsidara
protome adversa galeata, eller Kejsarens bröstbild med
framvändt ansigte och på hufvudet hjelnr, hvilken äf¬
ven är prydd med perlor; i högra handen håller han
en lans och på vänstra sidan är en sköld; omskrif-

är lika som på den första^ frånsidan är ock lika;
men
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men i skölden emellan qvinnorna är skriften : Vot. xxx.
Mult. xxxx. inunder är på ena - sirm och en palm-
qvistj- på den andra: cj si rm, på denna sista är ock
prora ros t ra ta, men icke på de andre. — En är Mag-
nentii med blott hufvud och omskrift: Im. Cae. Mag*
nentins Aug. på frånsidan Segren och en annan qvin-
nebild stående och hållande emellan sig ett segertec¬
ken , qvinnebilden håller ock en lans i vänstra han¬
den } omskriften är: Viäoria Aug♦ lib. Romanor. inun¬
der : t. r. Hos Eckhel är på dylika penningars ät-
sida Imp. i stället at på vår är Im. som viser at de
äro af olika stämpel. En är Cl. Juliani med bröst¬
bild och paludamentum, samt på hufvudet diadema
af perlor, med omskrift: Fl. CL jfulianus P. P. Aug.
på frånsidan en krigsman med hjälm, eller figura mi
litaris galeata, som med högra handen håller i håret
en på knä liggande barbarns eller öfvervunnen fånge,
och i vänstra handen ett segertecken ; omskriften är;
Virtus exercitus Romanorum3 inunder #sirmq—Eri
Joviani med diadema och perlor på hufvudet samt om¬
skrift : D. n. Jovianus P. F. P. Aug. på frånsidan tvänne
sittande qvinnor, den till höger med caput galeatum, och
den till vänster med caput turritum 3 den till vänster hål¬
ler i vänstra handen en hasta och står med vänstra foten
på en böjd framstam af ett skepp, eller en prora rostra j
emellan sig hålla bägge qvinnorna en sköld i hvilken är
skrifvet: Vot. v. Mult. x. inunder: s m A Q {Signata moneta
Aqvileae). Hos Eckhel är en dylik äfven i guld,
men med den skillnad at inunder är en stjerna samt
bokstäfverna sirm.— En är Yalentiniani den äldres
med bröstbild Och" paludamentum samt diadema af

H 2 perlor,
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perlor, med omskrift: D.N. Valentinianus P. F. Aug.
på frånsidan Kejsaren stående paludatus eller med
Fältherreklädnad, hållande i högra handen ett laba-
rum eller standar, i hvilket äro de tre sammanbund-
ne begynnelfe bokstäfverna af namnet Christus3 i vän¬
stra handen håller han en afbild af Segren stående
på en glob och sträckande en krans emot Kejsarens
hufvud; omskriften är: Restitutor reipublicae; inunder:
sm NR. Hos Eckhel äro flera dylika äfven af guld,
men vår är dem alla olik. — En är af Kejsar Valens,
med bröstbild, paludamentum och diadema af perlor
samt omskrift: D. N. Valens , P. F. Ang. 3 frånsida« -
är alldeles lik den nyss beskrifne Valentiniani Pen¬
ning 3 meriinu,nder*äro bokstäfverna: SMNS3 denne fin¬
nes ej heller hos Eckhel i hans förtekning öfver Wi¬
enska Cabinettet. — En är Gratiani med bröstbild ,

paludamentum och diadema af perlor , samt öfver-
skrift: D. N. Gratianus P.F.Aug, på frånsidan tvän-
ne sittande Kejsare med sådana bind om hufvuden
som kallas Nimbus, hållande emellan sig en glob ne-
danföre hvilken uppstiger en palmqvist, bakom Kej-
sarne är en flygande flicka, omskriften är: V iBöria
Augg. inunder: TRO BT. Den flygande flickan är Se¬
grens bild 3 ty Segren föreställes vanligen på pennin--
gar såsom en qvinna eller flicka med vingar at betek-
na dess ostadighet. På de ålderdoms minnesmärken,
som man uppgräft i Hercularium, Stabia , Portici,
Pompeja eller annorstädes i Italien, finnes Segren af-
'bildad både med och utan vingar , som äfven öfver-
enskommer med flere gamle Författares utläteber. Af-
feildad såsom sysselsatt att i ordfting ställa en min-

4 rtésvård



nesvård af Segertecken finnes Segren vara både för-
pSedd med vingar och dessutom i högra handen hälla
en hammare. — Två äro Valentiniani den yngres,
den ena med bröstbild, paludamentum och diadema
af perlor med omskrift: D. N. Valentinianus P. F,
Aug, frånsidan alldeles lik den nyss beskrifne Gratiani
Penning; men inunder äro bokstäfverna com, den
andra, som är mindre, har lika åtsida ; men på från¬
sidan är staden Rom föreställd soni en sittande qvin-
na med hjelm på hufvudet, hållande i högra handen
en afbild af Segren, som sträcker åt hännes hufvud
en krans och i den vänstra handen håller qvinnan
en lans, omskriften är: Urbs Roma-? inunder: R # Q.
Då icke några tillräckliga kännetecken gifvas huruvi¬
da de penningar, som icke hafva Valéntianus Jun, till
påskrift, tillhöra Valentinianus den äldre eller yngre,
gäller äfven samma ovisshet om de två nu anförda.

Sex äro Theodosii den äldres, den första har bröst¬
bild med framvälld t ansigte, eller protome adversa
samt på hufvudet utom diadema äfven stena¬
rna eller blomsterprydnad ; i högra handen håller han
en lans bakom hufvudet, och vid vänstra sidan är
en sköld i hvilkeri synes en ryttare, förmodligen en
så kallad si-ngulator ; omskriften är: D. N. Theodosius
P, F. Ang. på frånsidan en krigsman föreställd gåen¬
de, eller en figura militaris^radiens,hvilken med högra
handen håller i håret en barbarns eller öfvervunnen
fiände, samt i vänstra handen och på vänstra axlen
ett segertecken, på hufvudet är en hjelm prydd med
blomster eller fjädrar, till vänster på fältet är en stjer-
na , omskriften är: Virt. exerc. Rom, inunder: conob.
Denne saknas hos alla Myntförfattare och lärer vara

i sitt
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i sitt slag den enda kända. Den andre, söm är föga
mindre sällsynt har alldeles lika åtsida; men på från«

. sidan Kejsaren stående paludatus hållande i högra han¬
den ett labarum och i den vänstra en glob med
kors, till höger på fältet är en stjerna; omskriften
är: Glor. Orvis (sie) Urrar. T ; inunder cotiob. Den
tredje med alldeles lika åtsida, äfven ganska sällsynt,
har på frånsidan Segrén stående och hållande i hö¬
gra handen ett långt kors, emellan hvars öfversta
ända och Segrens hufvud är en stjerna; Omskriften
ar: Vot. XX. Mult. xxx.; inunder: conob. Den fjerde
har på åtsidan bröstbild, diadema med perlor och
paludamentum; samt lika omskrift, som de föregå¬
ende; på frånsidan tvänne Kejsare med nimbus, sit¬
tande och hållande emellan sig en glob, bakom är Se-
gren föreställd som en flygande flicka; omskriften är:
Viéioria Auggpå fältet t r inunder: com. Den fem¬
te har lika åfsida som den nyssnämnde; men på från¬
sidan Rom föreställd som en sittande qvinna med
hjälm på hufvudet och hållande i högra handen eti
lans, i den vänstra en glob, samt stående med högrafoten på framstammen af ett skepp; omskriften är:
Concordia Auggg. A; inunder conob. Denna saknas
hos både Mediobarbus och Eckhel. Den sjette har
lika åtsida, som den sist beskrifne; på frånsidan
Kejsaren stående i Fältherredrägt, hållande i högra
handen labarum, i den vänstra en Victoriola, som
sträcker en krans åt Kejsarens hufvud; med vänstra
foten trampar Kejsaren på en fånge; öfverskriften är:
Viéioria Auggg. B; på fältet SM; inunder comob. —

Två äro Arcadii, bägge med bröstbild, diadema af
. perloi

I
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perlor och paludamentum, samt omskrift: D. N*
Arcadiitt, P. F. Aug ; på frånsidan af den ena före¬
ställes Kejsaren i Fältherreclrägt hållande i Äigra
handen kbarum och i den vänstra en äfbild af Se-
gren 5 som sträcker en krans åt Kejsarens hufvud ,

med vänstra foten trampar Kejsaren på en fånge; om-
skriften är: Vidorta Auggg. ; på fältet R vj inunder
cofhob ; den andre har på frånsidan Segren föreställd
gående från höger till vänster, hållande i högra han¬
dan en lagerkrans ock i den vänstra en glob på hvif-
ken är ställdt ett kors; omskriften är; Victoria Augu-
storum; inunder conob. Denna är liten , eller en så
kallad numus qvinarius, och ibland de sällsyntare*
Eckhel har en dylik; men med den skillnad att i
underskriften äro blott bokstäfverna con3 hvadan vår
lärér vara af en annan stämpel. . Tre äro Honorii,
den första med bröstbild och ansigtet vändt framåt
eller protome adversa, på hufvudet hjälm prydd med
blomster eller fjädrar, i högra handen en lans och
på vänstra avlert en skötcl, i hvilken synes en rytta¬
re-; omskriften är r D. N. Honorius P, F, Aug. på
frånsidan en sittande qvinna med hjälm på hufvu¬
det och hållande r högra handen en läns , i den vän¬
stra en afbild af Segren, som sträcker en krans åt
hannes hufvud ; med högra foten trampar hon på
framstammen af ett skepp , till höger på fältet är en
stjerna; omskriften är. Concordia Augg. B; inunder:
conob. Denne är sällsynt och finnes hvarken hos
Mediobarbus eller Eckhel. Den andre har på åtsidan
bröstbild, diadema med perlor och paludamentum,
samt lika omskrift, som den nyss anförde; på från¬

sidan
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sidan Kejsaren stående i Fältherredrägt, hållande i hö¬
gra handen ett Standar och i den vänstra en afbild af
Segien, som sträcker åt hans hufvud en krans 5 med
vänstra foten trampar Kejsaren på en fån ge ; omskrif-
ten är: Viäoria Auggg 3 på fältet: MDj inunder: co¬
mb. Den tredje, som är en quinarius, har lika åt-
sida, som den sist beskrifne ; men på frånsidan Se-
gren gående, hållande i högra handen en krans, i
den vänstra en glob på hvilken står ett kors5 om-
Skriften är: Victoria Augustorum; på fältet R vj in¬
under com. — En är Jovini med diadema af perlor
på hufvudet, med bröstbild och paludamentum, sa mt
omskrift: D. N. jfovinus P. F. Aug. på frånsidan Kej¬
saren stående i Fältherredrägt, hållande i högra han¬
den labarum i den vänstra en victoriola, som sträc¬
ker en krans åt Kejsarens hufvud ; omskriften är:
restitiitor reip. på fältet T R; inunder: conob. Denne
räknas ibland de sällsyntare ♦ en alldeles dylik , äf-
ven i guld , finnes i Wienska Cablnettet» — Sex äro
Theodosii den yngres, som alla hafva på åtsidan
bröstbild med framvändt ansigte, hjälm på hufvu¬
det , lans i högra handen och sköld i den vänstra
samt omskrift: D. N. Theodosius P. F. Aug. på från¬
sidan har den första en sittande qvinna med hjälm
på hufvudet, hållande i högra handen en glob på
hvilken är ställdt ett kors, stödjande den vänstra på
en sköld, vid vänstra armen är äfven en länts och
med högra foten står hon på framstammen af ett
skepp; omskriften är: Vot. xxx. JYlult. xxxx. A 5
inunder conob. Den andra har samma sittande
qvinna; men bakom hanne är dessutom på fältet

till



till vänster en stjerna, och omskriften är: Vot. xxx.
Mult- xxxx. F 5 inunder lika som på den föregåen¬
de. Den tredje har samma sittande qvinna 5 men
stjernan på fältet är framföre hänne till höger inunder-
globen, som hon håller i högra handen ; omskriften
är: Imp. xxxxn. Cos. xvn. P. P+ underskriften lika
som på de föregående. Den fjerde har en sittande
qvinna, adversa eller framåtvänd, som håller i högra
handen en lans, och i den vänstra Segrens bild stå¬
ende på en glob och sträckande en krans åt qvinnans
hufvud; med högra foten står qvinnan på framstam-
men af ett skepp; omskriften är: Concordia Augg. T;
på fältet till höger en stjerna; inunder: conob. Den femte
har tvänne sittande Kejsare med framåt vända ansigten
och nimbus om hufvuden , hållande hvardera i högra
handen en rulle och i den vänstra ett kors; omskrif¬
ten är: SaJus reipublicae 1; ofvanföre är en stjerna;
inunder conob. Den sjette har Segren stående hål¬
lande i högra handen ett långt kors, emellan hvars
öfra ända och Segrens hufvud är en stjerna; omskrif»
ten är: Vot. xx. Mult. xxx. inunder conob. Ibland
desse äro flera sällsynta. Det är ovisst hvilka a£
Theodosii Penningar böra räknas till Theodosius den
äldre eller yngre; de som hafva framåt vänd bröst¬
bild eller protome adversa anses böra tiliskrifvas den
senare, och då äro äfven hithörande de tre förste
Theodosii den äldres Penningar, som ofvanföre blifvit
beskrifne En är fefver Aelia Eudoxia med bröstbild
och omskrift: Aelia Eudoxia Aug.; hufvudet ärprydt
med diadema af pérlor och en hand ofvanifrån sträc¬
ker dessutom en krans åt hännes hufvud; på frånsi-
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dan är en sittande qvinna med hjälm på hufvudet,
hållande i högra handen en glob, på hvilken är ställdt
ett kors, i den vänstra en hasta eller enligt Medio-
barbi och andre Myntkännares beskrifning en sådan
Staf, som hos Apulejus kallas Rhabdos; vid vänstra
sidan är dessutom en sköld och der ofvanföre en stjer-
nay den vänstra foten håller qvinnan på framstam-
men af ett skepp; omskriften är: Vot. xxx. Mult.
xxxx. O} inunder cotiob. Denne är högst sällsynt och
finnes icke beskrifven af någon Författare. — Fyra
äro öfver PL Valentinianus, den första med protome
adversa, caput diadematum cum margaritis och stem-
ma cristatum, i högra handen en korrt hasta eller
spiculum, i den vänstra en sköld, och medomskrift:
D. N. Valentinianus P. F. Aug,; på frånsidan en sit¬
tande qvinna galeata och stolata , hållande i högra
handen en glob, på hvilken är ställdt ett kors och
på fältet inunder den samma är en stjerna; i vän¬
stra handen håller den sittande qvinnan ett sceptrum
och vid vänstra sidan är en sköld , omskriften är
lmp. xxxxir. Cos. xvir. P. P. inunder comob. Denna
finnes icke hos Eckhel 3 Bandur kallar honom rarissi-
mus. Den andra och tredje hafva caput diadematum
cum margaritis, med omskrift: D. N. Pia. Valentinia¬
nus P. F. på frånsidan Kejsaren paiuclatus, hållande
i högra handen ett crux oblonga, i den vänstra en
viäjoriola trampande med högra foten på något, som
man kallar caput draconis men som är ett elefants
hufvud med snabel och har utan tvifvel afseende på
några vundna fördelar i Africa , lavarest under denne
Kejsarens regering föreföll© betydliga krigsrörelser,

om-
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ömskriften är: Viéioria Auggg.; pä fältet R V; inun-
der conob. Den fjerde är en numus quinarius, med lika
åtsida, som den nyssnämnde ; på frånsidan har den
ett kors inom-en lagerkrans'; inunder: conob. — Sex

p äro Marciani alla på åtsidan med protome adversaga-
leata cum hasta et clypeo, samt omskrift: D.N.Mar-
cianus P. t. Aug. på frånsidan: Vidforia stans, hållan¬
de i högra handen ett långt kors; på fältet till vän¬
ster är en stjerna, inunder conob; ömskriften är: Vic¬
toria Auggg. A ; på den andre är nummerbokstafven
F; på den tredje A, på den fjerde 0; på den femte
I; på den sjette S. De med bokstäfverna F, A, 0,
I, saknas hos Eckhel. — Tvänne äro öfver Aelia
Pulcheria bägge med caput diadematum cum margari-
tis, och en .hand som ofvanifrån håller en krans öf¬
ver hufvudet: ömskriften är: Ael. Pulcheria Ang.-, påfrånsidan har den ena Segren stående hållande i högra
handen ett långt kors, vid vänstra sidan är på fäl¬
tet en stjerna; ömskriften är ViBoria Auggg.; inunder
conob. Den andra har på frånsidan en sittande qvin-
na, som håller i högra handen en glob, på hvilken
är ställde et kors, och inunder globen på fältet är en.
stjerna; i vänstra handen håller qvinnan en korrt
staf, och vid vänstra sidan är dessutom en sköld;
ömskriften är Imp. xxxxii. Cos. xvn. P. P. ; inunder:
conob. Den förra af dessa finnes i Wienska Cabinet-
tet, och räknas ibland dess dyrbara sällsyntheter;
den senare är okänd af alla Författare och Pulcheri-

k as Penningar i allmänhet äro ibland de mäst sällsyn¬
ta. — En är Leos med protome adversa galeata , samt
hasta och clypeus; ömskriften är D. N. Leo perpet.

I 2 Aug, ;
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Aug.; på frånsidan Segren stående och hållande i hö¬
gra handen ett långt kors, till vänster på fältet är en
stjerna , omskriften är: Victoria Auggg. Sinunder :
conob. Med denna numerbokstaf finnes den hvarken
hos Banclur eller Eckhel. — En liten Penning eller
Numus quinarius är Majoriani, som på åtsidan har
caput diadematum med perlor$ öfverskriften är: D.
N. Jul, Majorianus P. F, Aug. 3 på frånsidan ett kors
inom en lagerkrans 3 inunder comob. — Slutligen är i
denna lådan en liten guldpenning med caput diade-
matum på åtsidan och omskrift: 0 valentinvs
F IV eller kanske fil5 på frånsidan är ett kors och
däröfver ett Munkstyls M emellan tvänne 0, på fäl¬
tet till vänster ett R, nederst ett blomster eller en
stjerna, kanske ett lagerbärsträd. Denna är af van¬
skaplig prägel och bör föras långt ned i medeltiden.
Den torde böra tillskrilvas en upprorsstiftare vid
namn Valentinus under Kejsar Constantin II:s rege¬
ring år 641, som blifvit förklarad för Caesar, och
denne eller någon annan Valentinas, med förnam¬
net Theophanes , nämn es äfven såsom hufvudman
för ett upror i Constantinopel år 644, hvadan bok-
stafven 0, som tydligen står på vår penning fram-
manföre namnet Valentinus tyckes styrka att Pennin¬
gen bör tillegnas honom. En dylik Penning är för¬
ut icke känd.

Tredje lådan innehöll 35 i guld. Desse äro tvän¬
ne Libii Severi, med bröstbild och diadema af per-
Lor samt omskrift: D, N. Libius Severus P. F. Aug.3
på frånsidan Kejsaren stående i härföraredrägt, hål¬
lande i högra handen ett långt kors och i vänstra

en
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en afbild af Segren5 omskriffcen är: ViBorla Auggg.y
på fältet är på den ena ra, på den andra R v, in¬
under conob. Kejsaren föreställes trampa med högra
foten på sådant som af Eck hel och andre Myntfor-
fattare kallas caput draconis 3 men som på våra pen¬
ningar antingen är . ett framvändt ansigte af en men-
niskja, från hvars hufvudbetäckning utgår en elefants-
snabel, eller snarare ett elefantshufvud med dess sna-
bel. Samma Libii Severi penning, äfven i guld >
som denne vår förre, nämligen med R A på fältet,
är afritad hos Bandur, och det Kejsaren trampar på
liknar efter samma afritning en orm med stort hilf- t
vud och lång svans 5 men denna ritning svarar allde¬
les icke emot vår peaning, som tydligen har ett ele¬
fantshufvud med snabel. Detta är en bild, som fö¬
reställde Africa, och som denne Severi Fältherre Mar-
cellinus år 464 erhöll några fördelar öfyer Vandaler-
ne, hvilke hade sitt rike i Africa, är nog tydligt
hvarföre Kejsaren föreställes trampa på Africas af¬
bild . att utmärka sin seger öfver Africas invånare.—> O

Tvänne numi quinarii äro Procop. Anthemii, med
caput diadematum och omskrift på den ena t L). N.
Anthemins perpe. Aug., på den ändra: D. N. Anthe-
tntus perp.; det öfriga är icke borrtnött, utan den nu
anförda omskriften intager hela rummet3 på frånsidan
hafva bägge ett kors inom en lagerkrans, och inun¬
der comob ; till alla delar dylika finnas hvarken hos
Mediobarbus, Bandur eller Eckhelf—En är Leo den
yngres med protome adVersa galeatä, och hasta i hö¬
gra handen, samt clypeus i den vänstra3 omskriften
är: D. N. Leo et Zeno P. P. Ang., på frånsidan tvän¬

ne
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ne Kejsare sittande, nämligen en mindre till höger,,
som är den regerande Leo ,, och en större till vänster
som är Zeno hans fader, hvilken af honom upptogs
till medregent; omkring hufvuden äro de prydda med
nimbus; emellan deras hufvuden är ett kors och of-
vanföre en stjerna ; omskriften är: Salus rApublicae
Z 5 inunder conob. Bandur har en dylik med numer-
bokstafven O, om hvilken han säger at den är raris-
simus; imo singularis ; vår med numerbokstafven 2
är förut icke känd. — Två äro Zenos den ena med
protomé adversa galeata, och hasta i högra handen
samt clypeus i den vänstra; omskriften är: D. N. Ze¬
no perp. Aug.3 på frånsidan Segrén stående och hål¬
lande i högra handen ett långt kors; omskriften är:
Victoria Auggg.; på fältet m d; inunder: comob. Den
andre en quinarius har på åtsidan caput diadematum
'med perlor; omskriften är: D. N. Zeno perp. Aug.*
på frånsidan: Victoria gradiens hållande i högra han¬
den en lagerkrans och i den vänstra en globum cru-
cigerum; omskriften är: Viäoria Augustoruminunder:
conob. — Två äro Romuli Augusti, bägge med pro¬
tomé adversa galeata, samt hasta och clypeus på åt¬
sidan, och omskrift: D. N. Romulus Augustus P. F.
Aug.; på frånsidan Segren stående och hållande ett
långt kors: omskriften är: Victoria Auggg.; inunder ;
comob , på fältet är på den ena RM; på den andra
en stjerna till vänster; den förre finnes äfven hos
Bandur, den senare hos Eckhel; men i allmänhet äro
dessa Penningar ibland de mäst sällsynta. Två ä-
ro Basilisci, bägge hafva på åtsidan protome galeata
med hasta i högra och clypeus i vänstra handen ,

samt omskrift: D. N. Basiliscus P. P. Augpå från¬
sidan



71
sidan Scgren stående och hållande ett långt kors ; om-skriften är på den ena: Vifloria Auggg.; på den an¬dra: Viéloria Auggg. H; till vänster på fältet är på
bägge en stjernaj inunder conob. — En är öfver Ba-
siliscus och Marcus gemensamt ; den har på åtsidan
protome adversa med hjälm på hufvudet ock spjut i
högra handen, samt sköld i den vänstra5 omskriften
är: D. N. Basilisci et Marc., P. Aug.; på frånsidan
Segren stående och hållande i högra handen ett långt
kors 5 till vänster på fältet är en stjerna$ öfverskrif-
ten är : Vifloria Auggg. /.♦ inunder conob. Denne är
ibland de sällsyntare. — Två äro Anastasii, den ena
med protome adversa galeata samt hasta i högra han¬
den och clypeus i den vänstra5 omskriften är: D. N.
Anastasius P. P. Aug.; på frånsidan Segren stående
och hållande i högra handen ett långt kors; till vän¬
ster på fältet är en stjerna; omskriften är: Victoria
duggg. J; inunder: conob; den andre som är en nu-
mus quinarius, har på åtsidan caput diadematum med
omskrift: D. iV. Anastasius P. F. Aug.; på frånsidan
Segren stående och hållande i högra handen en la¬
gerkrans, i den vänstra ett kors, under hvilket är
på fältet en stjerna y omskriften är: Vifloria Augusto¬
rum; inunder comob, Hos Eckhel finnas både desse
och flere af samma slag. Två äro öfver Justinus
Thrax; den ena med protome adversa och hjälm på
hufvudet, i högra handen en korrt lans eller spicu-
lum, och i den vänstra en sköld; omskriften är: D.
NJustinus P. Aug.; på frånsidan Segren stående,
hållande f högra handen ett långt kors och i den
vänstra en glob, på hvilken är ställdt ett kors, inun¬

der
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der globen är en stjerna; omskriften ärt Viétoria Axggg*
&; inunder: conob*, den andra, som ärennumus quina-
rius har på åtsidan bröstbild med diadem a på hufvu-
det, och på frånsidan omskrift: Victoria Augustorum, för
öfrigt är han lik den föregående, — Tre äro Justini-
ani, af hvilka en har protome ad versa med hjälm på
hufvudet, i högra handen en glob, på hvilken är
ställdt ett kors, i den vänstra en sköld; omskriften
är: D. N. jfustiniamis P. P. Aug.; på frånsidan Segren
stående hållande i högra handen ett långt-kors, i den
vänstra en glob, på hvilken är ställdt ett kors, och in¬
under globen på fältet är en stjerna; omskriften är:
Viétoria Auggg.; i A; inunder: conob. Den andre har
protome adversa med hjälm på hufvudet, och i hö¬
gra handen en korrt lans, i den vänstra en sköld,
samt lika omskrift som den föregående; på frånsidan
Segren stående hållande i högra handen ett långt
kors, bredvid hvilket på fältet är en stjerna, omskrif¬
ten är: Viétoria Auggg. A; inunder conob. Den tre¬
dje, som är numus quinarius, har bröstbild med dia-
derna på hufvudet och lika omskrift som de förre;

•på frånsidan Segren stående hållande i högra handen
en krans i den vänstra en glob, på hvilken ett kors
är ställdt; inunder globen på fältet är en stjerna;
omskriften är: Viétoria Augustorum; inunder: conob.
Med samma numerbokstäfver, som på de tvänne första
af dessa penningar, finnes icke någon hvärken hos
Bandur eller Eckhel. — Två tillegnas Justinus den
yngre, hvarvid likväl är att märka, att skillnaden
emellan bägge Justinernes Penningar icke är tillräckli-
gen afgjord; den förre af dessa har protome adversamed
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med hjälm på hufvudet, i högra handen en afbild af
Segren, som sträcker en krans åt Kejsarens hufvud,
i vänstra handen en skölds omskriften är: D. N. jfu~
stinus P. P. av; på frånsidan en sittande qvinna
med hjälm på hufvudet , hållande i högra handen en
hasta pura, i den vänstra en glob, på hvilken ett
kors är ställdt; omskriften är: ViBorla Auggg. a; inun¬
der : conob. Denne är ganska sällsynt. Den andre,
som är en numus quinarius har bröstbild med dia-
dema om hufvudet, samt omskrift: D. N. jfustinus
P. P. Aug.-, på frånsidan Segren stående hållande i
högra handen en lagerkrans, i den vänstra en glob
på hvilken är ställde ett kors; inunder globen på fäl¬
tet är en stjerna; omskriften är: ViBöria Augustorum;
inunder: conob. — Två äro Tiberii Constantini; den
ena med protome adversa och på hufvudet stemma
crucigerum, samt i högra handen en globus cruciger,
omskriften är: D, N. Constantinus P. P. av; på från¬
sidan : ett kors, ställdt på en upphöjning med trapp¬
steg, som i myntstil kallas crux insistens gradlbus,
omskriften är: ViBoria avg q a; på fältet till vänster
ståt bofstafven e; inunder: conob. Den andra är en
numus quinarius, som har på åtsidan caput diadema¬
tum med perlor, och omskrift: d m costantinvs
p p a i (sie); på frånsidan ett kors med omskrift:
Victor tiberi. A vs; inunder: conob. Bandur
har en nästan dylik, som den förre af dessa, om
hvilken han säger at den är rarissimus, imo singula¬
res ; Eckhel har en, som närmare liknar vår ; men
är ej heller den samme, ej heller finnes hos desse
Författare någon alldeles lik vår senare. — Två äro

K Mauricii
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Mauricii Tiberii; den förre har protome adversa med
hjälm på hufvudet, och i högra handen en glob med
hors ofvanpå j omskriften ar : D. K Mauri. Tib. P. P.
Alfg. 3 på frånsidan .Segren Stående hållande i högra
handen en hasta , på hvafs, öfra spets de tre begyn¬
nelseboks täfverna ax namnet Christus äro sammanbund¬
na 3 Och i vänstra handen en glob med kors ofvanpå;
omskriften är Victoria Augg. ig inunder: conob. Den
andre 9 som är en humus quinarius-, har caput diade¬
matum med pcrlcr och omskrift: D. N. TiberL P. P.
Aug ; pä frånsidan ett kors med ornskrift: victor
m AVTvi AVS; inunder; conob. Denne liar Eckbel
hänfört till Tibenus Cönstantinu# och låtit sticka i
koppar, såsom bögst sällsynt. — En är öfver Focas
med prötome adVersa och på hufvudet stenarna cruci»
gerum, samt i högra handen ett kors, omskriften är:
A N. Focas perp. Aiig.g på k-ururbdan Segren ståen¬
de hållande i högra handen enMnns nied Christi nio*
liogramme på' -c ha ändan , ounkriifen är-: V.c!aria
Avsqc; inunder: conob. — Fy ra äro. Heraclii , den
första liar caput diaf.emi um med c inskrift : A N.
Riraclius P. P., på frånsidan': Se .ren stående hållan¬
de i högra handen en krams och.i den vänstra en globus
cruciger, inunder Iivilken aren 'stjerna, .omskri ften är med
vanskapliga bokstäfver Viäovia Augustonm 9 inunder: ro-
nob. Denne är ibland dem,orn 1:vilka Bandur-säger: raris?
sim sunt Den andre har nä åtsidiui tvänne frank..t vända
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an slgten , nämligen Heraclii och hans Sons Heraclii Con-
'stantini, bägge ined mm.. . a crucigerum på hilft udet och
öfVantill är dessutom ett kors emellan deras kul v t/den $
omskriften är: A BB &i;raclius ci era? Const. P.P. A*

pä



på frånsidan: crux inslstens gradibus, med oihskrift;
Victoria AGG v A ; inunder: conah, Den tredje en Htén
tjock med frainvändt ansigte på åts: dan; men af ont»
skriften synes ej mer med säkerhet, än Noc; på frän-
sidan tvänne Kejsare slående pä hvar sin sida om
ett crux super gradi bus, vid hvars vänstra sida p|
fältet är S; inunder o B. Bokstäfverna Noc på åt-
sidan, skola förmodeligen läsas bakfram, som är icke
ovanligt pä dessa Slags penningar, och äro då begyn-
nelsebokstäfverna ak namnet Constantinus. Den fijerde är
en än mindre, som har icke någon bild; men en globus
super gradibus; omskriften är icke nog tydlig att visst
afgöra till liv il k en Kejsare han bör hänföras; men
praglen är nog lik Heraciii penningar. — En tilleg¬
nas Constans 2, som ock kallas Constantinus; den
har på åtsiclan tvänne Kejsares framåtvända ansigten
med stemma crucigerum på hufvuden, den ene med
långt skägg är Constans, den andre är hans son Con¬
stantinus Pogonatus; emellan dem är oivantill ett li¬
tet kors; af omskriften synes ej mer än D. N..
an; på frånsidan stå samme bägge Kejsare på hvar
sin sida om crux super gradibas; omskriftén är: Vic¬
toria Aiig\\ 0; inunder: conob. Bandur har en all¬
deles dylik; den är annars icke allmän. I skölde¬
brands tryckta Förteckning upptagas här tvänne af
Cönstantini Pogonati Penningar; men både Adierbeth
och Fredenheim bafva anteknadt att dessa nu icke
finnas i Cabinettet. — En numus quinarius tillhörer
Justiniarius Rhinometus; den har på åtsidan bröstbild
med framåtvändt ansigte, stemma crucigerum på huf-
vudet och globus cruciger i högra handen samt om-

K 2 skrift:
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skrift: dn ivstinianvs PE3 på frånsidan ett kors
med omskrift: viCTRAAicq (sie)-, inunder: conob»
—- En tillskrifves Constantinus Porphyrogenitus 3 den
har på ena sidan Frälsarens framåtvända bröstbild ,
som håller med vänstra handen Biblen eller liber ev¬

angeliorum mot bröstet^ omskriften är: i IA S XIS
CJesus Christas) rex rex {sie) regnantivm^ på
frånsidan tvänne Kejsare, nämligen Constantinus och
Romanus, som hålla emellan sig ett långt kors 3 utan
omskrift. — En tillskrifves Romanus iv Diogenes y
clen har på ena sidan Frälsaren sittande med omskrift:
i Ths xts rex RESNANTihM {sie)-, på andra si¬
dan Kejsaren stående, som krönes af jungfru Maria,
han lägger högra handen på bröstet och håller
i den vänstra en globus crucigerj omskriften är:
©CE bon© R amAhw; ofvanföre vid Jungfru Ma-
rias hufvud står M0,* det som på vår penning är
tyddligen ©CE, har Eckhel på en dylik läsit ©cc.
En lärer vara Johannis Comneni Porphyrogeni ti 3 den
är scyphatus eller skållik, har på ena sidan Fräl¬
saren sittande, sträckande den högra handen uppåt
att utdela välsignelse, och hållande Biblen i den vän¬
stra 3 öfverskriften är Te x~c {lya-xs Xgiros), på andra
sidan står Kejsaren i en sådan sid klädning som fått
namn af fyrkantig kappa eller pallium tetragonon,
Jungfru Maria står bredvid och kröner honom, ofvan¬
före stå bokstäfverna m p 3 på vänstra sidan 0 - - n - -

Fjerde lådan var tom, femte lådan innehöll 17 i
guld. Desse äro: en Alexander den stores, Konung i
Macedonieii3 den är scyphatus 3 på ena sidan är Mi¬
nervas hufvud med hjälm, på den andra Seg ren stå¬

ende,
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ende, hållande i högra handen en lagerkrans i den
vänstra en treudd eller tridens, pä högra sidan är
ett af de kärl som kallas diota och på vänstra sidan
namnet AAESANAPOu— En är Lysimachi Konungens
i Tbracien; den har på åtsidan Lysimachi hufvud pryddt
med diadema och vädurhorn; på frånsidan Minerva sit¬
tande med hjälm på hufvudet; påskriften är: IW/Aeu)$
Avnpctzov på fältet till höger © •« emellan stolsfötterna
T O; och nederst ligger en tridens* — En är HierosKo¬
nungs i Syracusa på Sicilien ; den har på ena sidan Cere-
ris hufvud pryddt med sädesax; på andra sidan en som
står i en vagn, förespänd med två hästar, hvilka äro
i fullt språng och öfver hvilka den i vagnen stående
svänger en piska, eller en så kallad figura in citte
bigis-y inunder är namnet U^uvog. — En liten är Ko¬
nungens i Sicilien Hieronymi, den har på ena sidan
Cereris hufvud krönt med ax ; på andra sidan af-
bild af åskan; påskriften är: ; på fäl¬
tet mt. — En är Pyrrhi Konungs i Epirus; den har
på ena sidan Dianas hufvud bakom hvilket är något
som tyckes likna ett tempel; på andra sidan Segren
gående, hållande i högra handen en krans, i den
vänstra ett segertecken ; på fältet är en lunula eller
halfmåne, en afbild af åskan och bokstafven n; på¬
skriften är BxtrtAens IIvggov. — En är Ptolemei I:s Ko¬
nung i Egypten ; den har på ena sidan Konungens
hufvud med diadema; på andra sidan en örn som
står på åskviggar; på fältet är bokstafven H; påskrif¬
ten är mäst borrtnött; man kan se att den varit Bä«-
Am IlToÅejuMov, Af okända har en på ena sidan en

om



örn som håller i ena foten en krans,
på andra sicjan äro trenne Lictores
gående, inunderstår ko 2J2n; en har
på ena sidan caput galeatum, på
andra sidan en figura militari s >' och
som det tyckes äfven en qvinnobild;år
af fabrica barbara; en har på ena si¬
dan ett friinti mmershufvud och på an¬
dra sidan ett palmträd med frukt; en
har på ena sidan ectbästhufvud och på
andra ett palmträd med frukt ken åren
numus scyphatus med ett ansigté af
vänskapligt arbete^ en mindre är nästan
dylikjen med ArabiskaNeschi bokstäf-
ver lärer vara Ostindisk; på ena sidan
läses tydligen: N n!? , ingen
Gud är utan G.,. ? en liten med crux

super gradibus, liar icke någon bild ;
men påskrift med små Latinska bok-
stäfver, är lik en som förut blifvit
nämnd under Kejsar Heraclius; en är
på båda sidor afdelt i rutor, i hvilka i-
nom en cirkel äro sju puncter; två små
af svagt guld äro teknade med något
djur på ena sidan och hufvudet af nå¬
gon fisk eller något sjödjur på den an¬
dra; desse liknaJapanska Mynten, som
kallas Kodarna.

De ofriga lådorna innehöHo som
följer:

Af dessa Iiar deh ena caput gale¬
atum
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a tum med öfverskrift a a T pi eller
x AIP i, och på andra tsidan tre
blomsters den''andra., som är gan¬
ska liten 3 har på ena sidan ett mans
huiviid och på den andra en qvin-
lias hurvud, är af Grekisk prägel.

Des se äro Macedon iska.
Syriska, Egyptiska, Mauritanska.
Arme diska, Sic-li^ixska, Parthiska.

Om de Sax 1 guld fanns i lådan
den antckåing atd två voro Constan-
ti.ni Pogonati och fyra okända y af
de tvänne Constan tini Pogonati har
den ena på ätsidan caput diadema¬
tum , med omskrift: 'D. iV. - - -
stantimis P. P. A. på frånsidan ett
kors som hvarken är ställde på någon
upphöjning med trappsteg, ej hel¬
ler på öppna fältet, utan på ett
grundstreck, eller som det i mynt¬
stil kallas crux super basi$ omskrif-
ten är: Victoria Augus.; inunder
conob. Den andra har på åtsidan
bröstbild med diadema på hufvu-
det, omskriften tyckes bestå af des¬
sa bokstäfver: cosT atoatinvs:

på frånsidan : crux super basi med
omskrift: Victoria AVGöSTOj bägge
desse äro numi quinärih- Af cle öt-
rige fyra är en öfver Hera; aus och
hans son Heracliifs Constantinus,

med
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med bägges prötöme adversa och på hufvudet stemma
crucigerum, samt emellan bägge hufvuden ett korSj
af omskriften är i behåll: dd nn hER--- nst pp a
(Domini nostri Heraclius et HeracUus Constantinus pa¬
tres patriae Augusti)-, på frånsidan crux gradibus ins*
stens med omskrift: Victoria Aug. . . . inunder comb.
Enär öfver Heraclius och bägge hans söner, Somalia
tre äro stående och hålla hVardera en globus cruci-
ger i högra handen, samt äro på hufvuden pryddemed stemma crucigerum 3 på frånsidan är crux insi-
stens gradibus , med omskrift: Vifloria Aug. T 3 till hö¬
ger på fältet Christi Monogramme , till vänster 03 in¬
under : conob. En är Michael I:s Rhangabe , den
har på åtsidan protome galeata cristata, eller bröst¬
bild med ansigtet framåt vändt och på hufvudet
hjelm med tinnar såsom på en kamm, i högra
handen hålles en fana och i den vänstra en

glob på hvilken står ett kors 3 omskriften är
f mixaha B a c i a E 3 på andra sidan protome Chri¬
sti med påskrift på fältet fe xc. I Eckhels för-
tekning öfver Wienska Mynt-Cabinettet är en dyliki koppar; men i anseende till legenden bristfällig,hvadan han af vår ^kan återställas. En tyckes vara
Basilii, den har på åtsidan bröstbild med framvändt
ansigte , som har skägg , på hufvudet stemma eruef-
gerum och i högra handen ett vexillum, af omskrif¬
ten är tydligt - - - •- IW;A?uj P0^3 på frånsidan protomeChristi, som håller Über evangeliorum på bröstet,omskriften är: fihsxTs rex regnantivm. _ Silf-
verpenningarne i denna låda äro folkslagens Achaeer,Carthaginenser, Faüscer, Himeraeer, med fl.

Desse
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Desse äro Atheniensers, Dyrachiers,
Leontiners, Mytileners, med fl4

Naxiers, Neapolitaners , Pbaesti-
ers , Posidoniers, Picenters, Rhodi-
ers, Seriphers, Svesaners, Syra-
cusaners , Tarentiners , Thasiers ^
Terinaeers, Thyners, Zephyriers#

Chiers , Hyriners , Yeleters.
Okända.
Mauritariska och Numidiska.
Egyptiske Konungars.
Sicilianske Konungars.
Macedoniske Konungars.
Syriske Konungars
Egyptiske Konungars, med flere.
Agrigentiners, Agyrinaeers, Aegi*
ers, Apameers, Arpaners, Atheni¬
ensers , Bithymers, Brundisiers s

Byzantiners, med flera.
Carthaginensiska och Palermiska.
Chiers, Coers, Corinthiers, Creten-

sers, Cydoniers, Cossurae, Ptole-
maei Epiphanis.

Dyrachiers, Epiroters, Faleers, I stri¬
ers, Liparers, Mamertiners, med
fleres.

Rheginers, Romares, Sidoniers.
Smyrneers, Syracusaners, Tarenti¬
ners , Thebane rs, Tyriers, Ya-
lentiers med fleres.

Puniska, Rhodiska, Seriphiska.
L Okän-
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Okända Konungars och folkslags.
Medaljer öfver Romerska Kejsare.

Romerska Familiers.
Okända iholiga eller Scyphati , oå-
dana som Chiflet och andre kalla
Burgundiska eller Barbariska.

Sexf. Pompe ii, Jul. Caesaris, Lepi-
di, M. Antonii, Cleopatrae.

Augusti, Lucii Antoni i.
Agrippae , Tiberii, Caii et Lucii
Caesar. Neronis.

Neronis, Clodii Macri , Galbae 3

Oclionis, Vitellii.
Vespasiani ? Tid } Juliae Titl.
Dornitiani, Domitiae, Nervae.
Trajani. Plotinae, Marianaé, Matidit».
Hadrian i.
Sabinae, Aelii Caesaris.
Antonini Pii, Faustinae sen.
M. Aurelii, Faustinae junioris.
L. Veri, Lucillae.-
Commodi 5 Crispinae, Pertinacis, Did.
Juliani

Severi 3 Juliae Piae.
Caracallae, Plautiilae.
Getae 3 Macrini 5 Diadumeniani.

Ek-
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Severae 3 Juliae Soemiae , Tuliae
Maesae.

Alex. Severi} Barb. Orbianae, Jul.
Mamaeae.

Maximini, Paulinae, Maximi Cac-
saris, Gordiani Africani, Balbini,
Pupieni.

Gordiani Pii, Furiae Sabinae Tran-
quiliinae.

Philippi patris, Otaciliae Severae ,

Philippi Fi Iii.
Trajani Decii, Herenniae Etruscillae,

Q. Herennii, Hostiliani , Trehoni-
ani Galli, Yolusiani, Aemiliani»

Valeriani , Marinianae, Gallieni.
Saloninae, Valeriani junioris, Salo-

riini.

Postumi, Claudi Il.di, Aureliani,
Severinae, Taciti , Floriani, Pio-
bi, Cari, Carini.
Constantini magni, Crispi, Con-

L 2 tha-
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thalarici regis Gothor, Witigis re-
gis Gothor. Phocae, Heraclii, Le»
ontii, Nicephori, Urbium R.omae
et Constantinopoleos.
Regum Gothorum, Vandalor. &c.
Pompeii, Jalii Caesaris, M. Anto-
nii, Fulviae, Cleopatrae.

Augusti.
Liviae, Agrippae , Caii et Lucii.
Tiberii, Drusi, Ner. Ciaud. Drusi,
Antoniae, Germanici, Agrippinae-
rnatris.

Neronis et Drusi , Tiberii et Ger¬
manici, Caligulae, Claudii, Agrip-
pinae Junioris.

Britannici, Neronis.
Galbae, Othonis, Vitellii. Af

Othos sällsynta kopparpenningar ä-
ro här tvänne , en större och en
mindre. Den större, hvilken är
den samme, som blifvit inlöst af
Commerce - Rådet Sköldebrand för
150 Ducater, och är i sitt slag den
enda kända, har på åtsidan Othos
hufvud utan lagerkrans, med om-
skrift: A Y T O K MARK O0HNO2
KA 12 2EB {Bilden af Marcus Otho,
Själfherskare, Kejsare, tillbedjans-
värd). På frånsidan är ett tempel
med sex pelare 5 på högra sidan om
templet bokstafven K, på vänstra A

och

1
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och inunder H. Kyzikos eller Cyzl-
cus, en ö i Propontiska hafvet med
en stad af samma namn hade mvnt-

rättighet och beteknas på mynt med
K.TZ * kanske bokstafven K på den¬
na penning har samma betydelse; A
torde vara en numerbokstaf ochbetek-
na första året; K A kan ock betyda K.o-
Åoi/ia Avriozeav och detta är i syn¬
nerhet sannolikt däraf att Tacitus
berättar om de östra ländernas ut¬

märkta tillgifvenhet för Otho. Bok¬
stafven S kan utmärka att pennin¬
gen är en tiondedel eller kanske sex-
tiondedel, efter någon myntberäk¬
ning. På den mindre här befindt-
lige Othos penning är Kejsarens huf>
vud lagerkrönt, med samma om-
skrift, som på den förra. På från¬
sidan är bröstbild af ett fruntimmer,
prydt med hjälm på hufvudet, och
at samma fruntimmer föreställer sta¬
den Rom är så mycket tydligare,
som dess namn P12MH är utsatt

bredvid. Suetonius berättar om O-
tho att han var särdeles begifven
på grannlåt och nyttjade på hufvu¬
det en galericulus att dölja sin skal¬
lighet; med en sådan är han äfven
här afbildad, som i synnerhet är
ganska tydligt på den större Pennin.

gen»
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gen. Galerus och Galericulus var ett

slags peruk eller snarare kalott af
ludna skinn med håren "utvändigt.Martialis beler en som hade en så¬
dan af getskinn ? och utlåter sig ,
att man kunde rättligen säga om
honom att han hade Caput calcea-
tuiYi j eller, brukte sko på hufvudet.
Vespasiani.
Titi 9 Juliae Ti ti filiae.
Domitiani, Domitiae.
Af Domitias sällsynta och dyra
Penningar äro här trenne exemplaraf olika storlek.

Nervae.

)Trajani.
^Trajani, Plotinae , Marcianae, Matir

diae.
Af Plotinae sällsynta Penningar äro
här 2 af olika storlek.

Hadriani.

Sabinae, Antinoi 3 Aelii Caesar.

jAntonini Pii.
Faustinae senioris.

?Marci Aurelii.
Faustinae junioris.
Annii Veri 5 Lucii veri? Lucillae. <

Com-
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Gomfhodi.
Crispinae, Pertinacis, Did. Julian!,
Mani. Scantillae, Didiae Clarae.

Pescennii, Albini, Septimi Severi ,

Juliae Piae.
Caracallae, Plautillae, Getae, Macri-
ni, Diadumeniani.

Elagabali, Juliae Paulae, Jul. Aquil.
Severae, Juliae Soemiae, Anniae
Faustinae, Jul. Maesae.

Severi Alexandri.
Severi Alexandri, Sal. Barbiae Or*

bianae, Jul. Mamaeae.
Maximini I. Maximi Caes. Paulinae,
Gordiani Africani patris et filii^
Balbini, Pupieni.

Af Paulinae äro 2 olika exem*

plar, och däribland den , om hvil¬
ken Vaillant säger, at han är prae-
stantia et raritate singularis. Af Af¬
ricani patris äro 3 olika exemplar
och däribland den, om hvilken Vail¬
lant säger, att han är exhniae rari-
tatis et elegantiae.
Gordiani Pii.
Gordiani Pii, Furiae Sabinae, Tran-
quillinae. .

Af Sabinae Tranqu. sällsynta Pen¬
ningar äro här tvänne af olika
stämpel.

Philipp! patris.
Phi-

1
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Philippi patris, Otaciliae Severae.
Philipp! filii, Trajani Decii, Heren-

niae Etruscillae, Quinti Herennii.
Hostiliani, Treboniani Galli, Vo-

lusiani, Aemiliani, Valeriana*
Aemiliani är en, nämligen den

sällsynta med Kejsarens lagerkrön ta
hufvud och omskrift: Imp. Caes.
Aemilianus Pius Fel. Ang. På andra
sidan Spes publica. Ett sittande frun¬
timmer 3 som håller i högra handen
en blomma , och med den vänstra
håller tillsamman sina kläder.

Gallieni.

Marinianae et Gallieni.
Saloninae, Valeriani junioris, Sala-
nini.

Postumi, Laeliani, Vi&orini patris
et filii , Marii, Aureoli.

För den sistnämnde Kejsaren är
en , som är den sällsynte, hvilken
Bandur omtalar med påskriften: Con•
cord. Equit.
Claudii Gothici, Häribland äro nå
gra sällsynta.

Quintilli.
Aurelianh Häribiand är äfven den
sällsynta, som omtalas af Bandur*

Severinae, Vabalatlii , Tetrici, pa¬
tris et filii.

Ta-
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Taciti, Floriani. Af alen' sistnämn¬
des äro 8 och däribland den sällj
synta med inskriften: Indiligentia
Au.6»

am,

gar,

Frobi, och däribland några sällsynta.1
Carl, Magniae Urbicae, Numeri-

Carini. Af Magnias pennin-
som alla äro, sällsynta i kop¬

par, finnas härtvänne och en, som
förut icke är känd. Den har på
åtsidan hannes bröstbild med om-
skrift: Magniae Urbicae Aug, på från¬
sidan en sittande qvinna, som ur en
offerskål matar en från ett altare sig
uppresande orm; öfverskriften är:
Salus Publica; underskriften:SMS —I.
Här är ett hol borrat på pennin-

hvarmedelst nåsrra bokstäfvergen,
äro förstörda. Genebriers mening,
att Magnia Urbica varit Carl ge¬
mål, styrkes afcle här varande Ca-
ri och Magniae penningars likhet.
Diocletiani, och däribland några af

de sällsyntaste»
Valerii Maximiani.

Fl. Valer. Constantii. Däribland de
sällsynte med inskrifterna: Aeternds
memoriae, och Genio Augg, et Cae-
sarum n. n.

M < Fl,

1
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Fl. Jul. Helenae, Theodorae, Galer.
Maximian!, Valeriae.

Ibland Maximiani äro de tvänne
sällsynta med påskrift: Genio Au¬
gusti G. H. och Salvis Augg. et
Caes. Auda Kart.

Carausii, Flav. Val. Severi, Maxi-
mini Dazae. Ibland den sistnämn-

- des äro flera sällsynta.
Maxentii, och däribland flera säll¬

synta.

Asses.

Licinii patris. Däribland äro flere,
som räknas för ganska sällsynta.

Licinii filii, Romuli. Ibland Lici¬
nii Jun. är en högst sällsynt eller
okänd, med Licinii hufvud på åt-
sidan och omskrif t: l i c i n i v s i v n

n o b caes, på frånsidan : v o t v
inom en krans med omskrilt: do-

MINO RV M NO STRORVM CAESS,
inunder T T.

Constantini Magni. Häribiand äro
flera, som af Bandurius anses för
högst sällsynta.

Faustae, Crispi, Delmatii.
Constantini II:di.
Consta ntis.
Constantii II. Här är äfven den ,

som Bandurius säger vara den ende
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i sitt slag, med tvänne små bilder
af Segren, som hålla en krona, öf-
ver hvilken äro de tre samman¬
satte begynnelse - bokstäfverna af
Christi namn , samt öfverskrift :
Via. DD. NN. Aug. et (hes.

Vetranii, Magnentii, Dece.ntij, Con-
stantii Galli. Ibland Decentii fin¬
nas här tvänne exemplar af den
högst sällsynta, som har på från¬
sidan en Ryttare, hvilken med en
lans anfaller en stupande fiände,
hvaröfver är denna skrift: Gloria
Romanorum. Ibland Constantii Galli
är här äfven den högst sällsynta
med tvänne bilder af Segren på
frånsidan , och denna öfverskrift:
Via. DD. NN. Aug. et Caes.

Juliani II. Apost. Helenae, Joviani,
Valentiniani T. Ibland Joviani är
äfven den med öfverskrift: Viåbria
Romanorum, som räknas ibland de
sällsyntare.

Valentis, Gratiani, Valentiniani II.
Häribiand finnas äfven de, som
Bandur och Beauvais räkna för säll¬
synta.

Theodösii Magni, Aeliae FlacilJae ,

Magni Maximi. Ibland Theodcsii
finnes här den sällsynta, som har

M 2 på



verskrift: Virtus Augg.
Arcadii, Honorii, Jovini 3 Theodo-
sii II. Ael. Eudoxiae.
Jovini Penning bar på åtsidan

Kejsarens bild med öfverskrift: D.
N. jfovinas. P. P. Aug. på frånsi¬
dan inom en krans: Fot. V. Mult.
x. En af Theodosii har på frånsidan
en port och därofver de tre begyn¬
nelse • bokstäfverna af Chrisi namn
xpi sammanbundna samt till öfver¬
skrift: Gloria Reipublicae.
Baduelae, Anastasii, Jutiniani, A-

thalarici, Theodahati, Justini.
Härmed slöts inventeringsarbetet

för i dag, sedan det blifvit fortsatt
från kk 7. om morgonen till kl. l*
och från kl. 5 till kl. 7 om afto¬
nen. Skåpen igenlästes och nyck-"
larne förseglades samt inlades i skå¬
pet vid nedersta fenstret, til} hvil-
ket skåp nycklen slutligen ( försegla¬
des med Hof - Audi teuren Edmans
sigill och togs i förvar af Hof - In¬
tendenten Masreliez.

Den 16 September kh 8 om mor¬
gonen sammanträdde Inventerings-,
männerne, då inventeringen af det
påbegynta skåpet fortsattes , och
fanns samma skåp vidare innehålla,

Jsom följer: Ti-
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Tiberii Constantini, Mauricii Tibe-
rii, Phocae, Heraclii.

Constantini Pogonati, Leonis vi.
Theophili, Constantini et Zoe ,

Romani, Joh. Zimiscae , Urbium
Romae et Constantinopoleos.
Ibland Constant. Pogonati är- ett

illa faret exemplar af dem Bandur
kallar rarisshni , med tydlig öiver¬
skrift på åtsidan: c o st antin v s
av (sie). Af Theophili är endast en 5
med alldeles samma inskrift som

den, hvilken är afritad hos Bandur
T. II. p. 718. På tvänne af Zimiscae
läses tydligen basilev basile,
hvaraf blifver tydlig mening BanAevs
Bcco-iAzuv, i stället för BACILC B A-
c il c, som Du Cange läsit, och
hvaraf icke blifver någon mening.

Penningarna i dessa lådor äro åt¬
skilliga Romerska och däribland

j>ganska sällsynta , till exempel: en
j Caligulas i koppar med tre fruntim-
mer på frånsidan och öfverskrift:

45J Agrippinci Drusilla Julia, och inun¬
der s. c. En Agrippinae Claudii
med öfverskrift på åtsidan Aygmiriw
ccßct&rvj, Agrippinas hufvud med en
axkransj på frånsidan en ynglings
hufvud med en axkrans. En i mäs¬

sing
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sing öfver Faustina med öfverskrift:
Divae Faüstinae Aug, Matr. Castror.
En i bly öfver Sallusda Barbia Or-
biana 3 på åtsidan bännes bild, så¬
dan som bos Vaillant p. 184 med
öfverskrift: Sali Barbia Orbiana Ang.3
på frånsidan en sittande qvinna med
en offerskål i banden 3 öfverskrift:
Concordia Augustormm 3 inunder s. c.

Penningar öfver namnkunnige per¬
soner, såsom Agesilaus, Annibal ,

Antinous, Aristidcs, Artemisia, Ci¬
cero , Cinna , Dido , Iphigenia , Ju¬
piter Amnion, Milo, Miltiades, Pa-
lamedes , Plato , Priamus , Scipio,
Socrates, Solon, Timoclia. Afhvil-
ka en del äro att anse för dicktade.

Påstämplade medaljer, eller så
kallade Contre-Marquées, bvaribland
finnas Antonia , Augustus, Aureli-
us, Caligula , Claudius, Commodus,
Julia, Justinus , Lucilla, Nero , Pto-
lemaeus , Tiberius, och flera.

Öfverskotts - Medaljer, hvaribland
äro Alexander, Caligula , Galba,
Gordianus, Julia Augusta, Lucius
Verus Otacil. Severa, Philippus,
Plautilla, Trajanus, Vespasianus,
och åtskilliga andra.

. ' r I
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Romerska och Grekiska af åtskilliga
slag.

Romerska och Grekiska, samt Gre¬
kiska Coloniers: Rhocliers , S-yra«

'

cusaners, Smyrnaeers, Siciliers, Co-
I rinthiers, Crotoniensers, Catanen-

sers, Heracleers , L-aodiceers. Jäm¬
väl en stor kopparmedalj öfver Lud¬
vig 12 i Frankrike af år 1499 ,
samt tre skurna i trä*

De lådor, som här icke äro upp¬
tagna voro torna. Icke någon för-
tekning var att tillgå, som öfver
detta skåpets innehåll kunde tjena
till efterrättelse. Af Skjöldebrands
tryckta förtekning öfver sitt Mynt-
Cabinett, hvilket för kronans räk¬
ning blifvit inlöst, fanns väl, att
större delen , af hvad som finnes i
detta skåp, har hört till samma
Cabinett; men här fanns dessutom
åtskilligt annat, som förut hört till
det så kallade Cronstedtska Cabinet-
tet, och nu blifvit inblandad t med
det Skjöldebrandska.

Där-
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Därefter begyntes inventeringen af de åtta valnöt¬

skåpen, som förut utgjort Drottningholmska Mynt-
Cabinettet , samladt och inrättade af K. Adolph Fre¬
driks Gemål, Dr. Lovisa Ulrica. I det första och
andra af dessa skåp funnos 270 lådor, som gingo i
fortsatt räkning öfver bägge skåpen. Första lådan
innehöll 5 i guld gamla Grekiska och Romerska pen¬
ningar. Den 1 har på ena sidan caput galeatum och
på den andra vifåoria gradiens med påskrift:
ßatriteus Konung Philips. — 2 på ena sidan caput lau-
reatum, på ändra figura in bigis med underskrift :
0iÅt7f7rou Philippi, ofvanföre k. — 3 dylik, men utan
bokstafven K. — 4 på ena siclan caput diadematum
med ett vädurhorn, på andra Pallas sittande, hållande
i högra handen en vidoriola och stödjande vänstra
armen emot en sköld; omskriften är Bcw-iAsäjj Avenset*
%ovy Konung Lysimachi; på fältet monogramma Al;
emellan stolstöderna 12, nederst inunder stolen en

vingad pil. Eckhel har på dylika Penningar beskrif-
vit det som är inunder stolen för att vara tridens;
men på vår penning är det tydligen telum alatum
5 är lik den föregående, men på fältet är tttonogram-
ma HPo, och emellan stolstöderna kaa. 6 äfven
lika , men på fältet är monogramma o, emellan stol.
stöderna icke någon bokstaf, och nederst synes vara
en bos cornupeta. — 7 är maximi moduli, har sam¬
ma bild och påskrift^ men på fältet monogramma mtp
sammanbundet, och icke något emellan stolstöderna
eller inunder. — 8 är Egyptisk, har på ena sidanPtolemaei Soteris och Berenices capita jugata med öf-yerskrift; Qeav, Gudarnes, det är de Regerandes; på

andra
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andra sidan Philadelphi och Arsinoes capita jügata
med öfverskrift: ct&AQw, Syskonens. — 9 är äfven E-
gyptisk och ganska liten, har på ena sidan Berenices
caput velatum; på andra sidan ett cornu copiae c*
mellan tvänne stjernor med påskrift: BanAicra-qs BsgsviKyc,
Drottning Berenices. — 10 är maximi moduii och har
på ena sidan caput reginae med diadema och veluni
samt bokstafven K bakom; på andra sidan cornu co¬
piae med band eller taenia , och omskrift: fytrivotjg <D><-

(pov, bilden af Arsinoe, som ålskar sin broder. —

11 är Macedonisk öfver Alexander 5 den har på ena
sidan Palladis hufvud med hjelm, på den andra Se-
gren stående hållande i högra handen en lagerkrans,
i den vänstra en treudd eller tridens, och på fältet
till höger är äfven en tridens, påskriften är AÅ$%ct,vfyou»
— 12 är Pontisk, har på ena sidan K. Pharnacis la-
gerkrönta hufvud; på den andra en otydlig och af
nötning skadad figur, som utan tvifvel är en sittan¬
de Apollo; påskriftenär: Bulo-iåsm; ßccnAwv peyctAou <bcC(>-
i/cLKov, Konungars Konungs den store Farnacis; på fäl¬
tet tyckas årtalsbokstäfverna vara ZM2 13 är Syra-
cusansk, har på ena sidan ett ungt lagerkrönt huf¬
vud, på andra sidan en figura in citis bigis med på¬
skrift: lEvguxorwp, inunder: Triquetra eller Siciliens
vanliga kännemärke tre krökta sammansatta lår och
ben. _- 14 är Cyrenisk, den har på ena sidan örten
Silphium eller Laserpitium, landets sinnebild, såsom
der ömnigt växande Och berömd för sin läkande kraft;
påskriften är Kvga; på andra sidan en ryttare, och
ofvanföre på fältet en stjerna. — 15 en nästan dylik,
men utan namn och stjerna. — 16 en ganska liten

N Car-
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Carthaginensisk Penning med ett hästhufvud på ena
sidan och ett palmträd på den andra, utan all på¬
skrift. — 17 äfven en ganska liten Penning, har på
ena sidan ett manshufvud förmodligen Bacchi, eme¬
dan det är prydt med ett horn, på andra sidan ett
qvinnehufvud. — 18 är af dem, som tillskrifvas E-
truriska staden Cosa ehuru icke med fullkomlig viss¬
het 5 den har på ena sidan en Consul gående emellan
tvänne Li&ores, underskriften är; Kotruv, på andra si¬
dan en Örn, som står med ena foten på en scipio
och håller en krants i den andra. Ordningen i hvil-
ken dessa Penningar här äro upptagna är icke min,
utan den de enligt Förtekning hade förut- — 19 till-
hörer Romerska slägten Antonia, den har på ena si¬
dan Antonii hufvud blott utan skägg, med omskrift;
Antonius Imp., på andra sidan Julii Caesars hufvud
blott, med omskrift: Caesar lmp. LitUus och Urceus,
som vanligen finnas på dessa slags penningar, saknas
ahdeles på denna. — 2o tillhörer samma slägt, den
har på ena sidan Antonii hufvud blott, med omskrift
Marcus antonivs Imperator ni. vir rei Vublicac
Constituendaepå andra sidan en stående qvinna,som
håller i högra handen ett litet altare och i den vän¬
stra ett ömnighetshorn, på hvilket sitter en Ciconia;
påskriften är Pietas Cos. bakom qvinnebilden på fäl¬
tet är bokstafven A. — 21 är Claudiska slägtensJ
den har på ena sidan Floras lagerkrönta hufvud *
bakom hvilket är en blomma; omskriften är : Cajus
clodivs Caii Filius, på frånsidan en sittaede Ye-
stalisk Jungfru, som håller i högra handen en Lam¬
paj omskriften är Vestalls. Det Vestalen håller i
- - han-

✓
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liatiden har Morellius på dylika Penningar beskrifvk
vara ett sådant öfterkärl, som kallas Simpulum; men
på vår penning liknar det mer en lampa; Eckhel har
ock på en dylik penning kallat det lampa. — 22 är
ock Claudiska slägtens; den har på ena sidan ett qvin-
nehufvud med en strålkrona eller caput solis radia-
tum, och bakom det samma bokstafven 15 på andra
sidan månen med fem stjernor omkring, och påskrift:
Pi Glödius M. F. — 23 tillhörer slägten Cestia; den
har på ena sidan ett qvinneliufvud med en elefants
hud; på andra sidan ett Domaresäte eller sella curu-:
Iis , på hvilken är ställd en hjelm; påskriften är:
Lucius cestivs Caius norb.anus Senatus Consulio
Praetores. 24 tillhörer samma slägt; den har på
ena sidan ett qvinnnehufvud med påskrift: C. Norba«
nus L. Cestius Pr. på andra sidan Cybele i en vagn
eller bigae förespänd med två lejon, och på fältet s.
C. — 25 tillhörer slägten Furia; den har på ena si¬
dan Jani dubbla hufvud med skägg och krona, samt
omskrift: Marci fovrii Lucii Filii; på andra sidan
Rom föreställd som en stående qvinna med hjelm på
hufvudet, klädd i en sid drägt eller stola, hållande i
vänstra handen en upp och ned vänd lans och hål¬
lande med den högra en krans öfver segerteken, un¬
der hvilka äro tvänne sköldar y bakom qvinnan är
skrifvet Roma; inunder: Phili, som har varit en per¬
sons namn af Furiska slägten, och skall läggas till
namnen på förra sidan» — 26 är Slägten Hirtiasy
den har på ena sidan : verktyg som tillhörde Öfver-
ste Präst-ämbetet, såsom lituus en krokig staf eller
kräkla: urceus eller guttus, en offerkanna, och en yxa;
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påskriften är: Aulus hirtivs Praetor eller Praefec-
tus; på andra sidan ett höljt qvinnehufvud, hvarme-
delst Pietas föreställes5 omskriften är: Caius caesar
ConSul Tertium. En dylik finnes ofvanföre beskrif-
ven i l:sta ladan af Sköldebrandska Cabinettet eller
Mahogeneskåpet. — 27 är slägten Julias; den har på
ena sidan Julii Caesars lagerkrönta hufvudmed om-
skrift: Caius caesar T) i c Tator VERvetuus VQNTifex
maximus; på andra sidan Caesar O&aviani hufvud
blott med något litet skägg, eller som det kallas på
Eatin i myntstil: caput nudum modeste barbatum 3 om-
skriften är; AV G ur $ — 28 är af samma slag, har
på ena sidan caput nudum modeste barbatum med
omskrift: C. Caesar Imp. in vir. R. P. C. Pont. Au.
på andra sidan Antonii hufvud blott, med skägg,
och omskrift: M. Anton. Imp. in vir R. P. C. Ang
29 är slägten Munatias \ den har på ena sidan pro-
tome vidoriae eller bröstbild af Segren, hvars skul¬
dror äro vingade; öfverskriften är: Caius caesar
die tator ter tium; på andra sidan en aflång guttus
eller offer-kanna, med omskrift: Lucius plancus
praefeclus vrb/. — 30 är slägten Mussidias 5 den
har på ena sidan Cereris hufvud prydt med ax, och
på andra sidan, inom en krans af. ax, namnet: Lucius
.MVSSiDiwr longvs. —. 31 är slägten Numoniasj
den har på ena sidan protome victoriae med vingar,
utan omskrift, på andra sidan en vall vid ett läger,
som anfalles utanföre af en krigsman, hvilken med
vänstra handen håller öfver sig en sköld till sin be¬
täckning, och med högra handen fattar i en påle i
vallen , innanföre försvaras vallen af tvänne med sköld
och pilar väpnade krigsmän 5 omskriften är; Caius nvmo-

nlvsj
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Nivs-j inunder: Va a la. På gammal Latin skref
man feelix i stället for jelix, och på samma sätt an¬
ses Vaala vara i stället för Vala, och är Numoniska
slägtens tillnamn. Denna slägt är endast känd af en
ensam penning, som Havercamp därföre kallar raris-
simus och finnes afritad hos Morelliusj Eckhel beskrif-
ver en alldeles dylik i Wienska Cabinettet^ men vår
är olik dem båda och tillförne icke känd; är således
äfven ett nytt minnesmärke öfver den föga kända Ro¬
merska slägten Numonia. Både hos Morellius och
Eckhel är på ena sidan en mans bröstbild med om-
skrift: C. Numoniusj men på vår penning är en tyd¬
lig bröstbild af ett fruntimmer med uppknutet hår,
och att den samma är Segren, år lika tydligt af vin¬
garna, som synas der halsen sluter sig, på denna si¬
dan är på vår penning icke någon omskrift j den är
således på bägge sidor olik Morellii och Eckhels,
samt ganska väl bevarad att icke någon ovisshet äger
rum. — 32 är öfver slägten Plautia^ den har på ena
sidan en qvinnas hufvud som är turritum eller prydt
med en krona i skapnad af torn, med omskrift: Au*
lus plavtivs aedilis cvrulls Senatus Consulto3
på andra sidan en knäböjande person, som med hö¬
gra handen framräcker en oliveqvist, och med den
vänstra håller i betslet på en bredvid stående kamel j
omskriften är j Bacchius jfudaeus. — 33 tillhörer släg¬
ten Vibiaj den har på ena sidan en qvinnas hufvud
lagerkrönt, utan omskrift ^ på andra sidan Venus
halfnaken som stöder sig med ryggen mot en pelare
och ser sig i en spegel, den hon håller i vänstra han¬
den 5 omskriften är: C. Vibius Varus. — 34 ar utan
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all slags påskrift, liar på ena sidan ett lagerkrönt
qvinnehulvud; på den andra en person liti Bigae el¬
ler en med två hästar förespänd vagn. — 33 är dy¬
lik, men mer scyphatus. — 36 har på ena sidan:
V-iåoria in quadrigis lentis, eller Segren stående i en
vagn förespänd med lyra hästar som föreställas lång¬
samt gående; på andra sidan: en stående person som
håller i ena handen en offerskål, i den-andra antin¬
gen en lång fackla eller lans; påskriftefna äroborrt-
nötta. 37 är öfver Jul. Caesar, har pä ena sidan
ett fruntimmershufvud, som förmodligen skall före¬
ställa Clementia eller Mildheten, omskriften är: Caes.
Die. qiiar. på andra sidan inom en lagerkrans denna
påskrift: Cos. quinc. — 38 har på ena sidan Caesars
lagerkrönta hufvud utan omskrift; på andra sidan:
Fasces och Mercurii staf i kors, samt på fältet en
yxa, två sammanknäppta händer och en glob, med
underskrift: l. bvca, hvilket måste vara namn på
någon colonie, på samma sätt som på andra Caesars
penningar Laus ^ulia, Laus Pompeja, nu för tiden
Lodi, äro namn på Colonier. — 39 har på ena sidan
Augusti hufvud blott, med omskrift: C. Augustas Di-
vt /. på andra sidan bos cornupeta, eller en oxe i
ställning att stångas; underskriften är: Imp. xii. Plu-
archus underrättar oss att en oxe på penningar har
afseende på Marathonske oxen, på Minois vägledare
och på åkerbrukets uppmuntrande. — 40 har på ena
sidan lagerkrönt hufvud med omskrift: Caesar Auga<
stus Divi f. pater patriae; på andra sidan Cajus och
Lucius stående klädde i toga eller fredsdrägt, samt
försedde med sköld och lans; på fältet emellan dem

är
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är ett offerkärl känd t under namnet capeduncula eller
simpulum> samt en lituus eller Öfverste prästs staf;
omskriften är: C. L. Caesares Augusti J. Cos. desig.
Prtnc. juvent. — 41 tillhörer äfven Augustus* den
bar på ena sidan Martis hufvud med skägg och klädt
med hjelm; omskriften är: Mars ultor\ på andra si-
dan: Aquila legionaria emellan tvänne signa milita-
ria bredvid ett brinnande altare, med påskrift: s tg-
na Populi Romani. — 42 är öfver Tiberii bror Dru-
sus, den har på ena sidan lagerkrönt hufvud med
omskrift: Nero Claudius Drusus Germanicus Jmp, pä
andra sidan påskrift: De Germ. skrifven på en tri¬
umfböge, öfver hvilken Drusus sitter till häst och
håller i högra handen en lans, på bägge sidor sitter
en fånge ofvanpå triumfbogen, och där ofvanföre äro
segerteken äfven på bägge sidor. — 43 är Tiberii ,
den liar på ena sidan hans lagerkrönta hufvud med
omskrift: TL Caesar divi Aug. f. Augustas, på andra
sidan en sittande qvinna, som håller i högra handen
en lans, i den vänstra en qvist; omskriften är: Pon-
tif, Maxim. — 44 är öfver Caligula , den har
på ena sidan Caji och systrens Drusillas jugata ca¬
pita , med omskrift: C. Caesar Aug. Pont Max. Tr. p,
på andra sidan de två andra systrarnas bröstbilder
med till skrifna namn Agrippina, Julia. — 45 är öfver
Claudius, och har på ena sidan hans lagerkrönta
bufvud med omskrift: Ti. Claud. Caesar Aug. P. M.
Tr. p. vr. Jmp. xi; på andra sidan en sittande qvin¬
na, som förer handen emot munnen5 omskriften är:
Constantiae Augusti. .— 46 är Neros, den har på ena
sidan hans lagerkrönta hufvud med omskrift: NeroCaesar
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Caesar Augustas; på andra sidan Jupiter sittande hål¬
lande åskan i högra handen och en lans i den vän¬
stra; omskriften är: Jupiter custos. — 47 är älven
Neros, har på ena sidan hans hufvud blott, med
omskrift: Imp. Nero Caesar Augustas; på andra sidan
Wälfärds-Gudinnan sittande på en stol och hållande i
handen en offerskål; underskriften är Salus. — 48 är
Othos, den har på ena sidan hans hufvud med gale-
riculus och omskrift: M. Otho Caesar August. Imp.;
på frånsidan en stående qvinna som håller i högra
handen en krans och i vänstra en lans; omskriften
är: Securitas P. R. — 49 är Vitellii, den har på åt-
sidan hans lagerkrönta hufvud med omskrift: A. Vi-
tellius Germ. Imp. Aug. Tr. p ; på frånsidan: en Tre¬
fot på hvilken ligger en Delphin och inunder sitter
en korp; omskriften är: xv vir sacr.fac. (qvuindecim*
vir sacris faciilndis). — 50 är Vespasiani med blqtt
hufvud och omskrift: Imp. Caes. Vesp. Aug. Ceti. på
frånsidan: Vestas tempel med fyra pelare, i midten
står Gudinnan och en statue på hvardera sidan om
hänne; öfverskriften är: Vesta. .— 51 tillhörer Titus,
den har på åtsidan hans hufvud blott, med omskrift:
T, Caesar Imp. Vespasianus; på frånsidan en qvinna
med hjelm, sittande på en sköld och hållande i vän¬
stra handen en staf; vid fötterna är en varginna som
gifver di åt tvillingar till beteknande att qvinnan fö¬
reställer Rom, och på fältet är en fogel på hvardera
sidan om qvinnan att utmärka captio augurii; inun¬
der står: Cos vi.

Andra lådan innehöll 34 i guld. Den l af dessa
är öfver Kejsar Domitianus; den har på åtsidan hans

la-



gerkrönt hufvud med omskrift: Cdes. Aug. f Damit,
Cos. ii. På frånsidan Domitianus till häst, hållande
i vänstra handen ett scepter, denna sidan är utan på¬
skrift- — 2 tillhöfer ock Domitianus, och har på åt-
sidan hans hufvud blott, eller kanske lagerkrönt,
med omskrift: Caesar Divi f Domitianus Cos vli; på
andra sidan Lectisternium och därofvanpå en hjelm,
omskriften är: Princeps juventutis, — 3 är äfven Do¬
mitian i , har på ena sidan hans hufvud förmodligen
lagerkrönt med omskrift: Caes. Aug, f Domit. Cos.yTij
på andra sidan Hoppets bild med omskrift: Princeps
juventut 4 Är ock Domiuitiani, med lagerkrönt huf¬
vud och omskrift: Caesar Aug. f. Domitianus3 på från¬
sidan ett ömnighetshorn samt påskrift på fältet: Cos*
IUI. Ordningen på desse tre penningar är den de en¬
ligt förtekning hade förut. — 5 är öfver Domitia
med hännes bröstbild och omskrift: Domitia Aug. Imp.
Domitian. Aug♦ Germ, på frånsidan en påfogel med
omskrift: Concordia Augusti. Denna saknas hos Eck-
hel. 6 är Nervas, med hans lagerkrön ta hufvud
och omskrift: Imp. Nerva Caes. Aug. P. AI. tr. pot.
på frånsidan: instrumenta pontificalia, nämligen Li-
tuus eller öfverste Prästs staf, Adspergillum eller Stän-
keqvast, och tvänne offerkärl Capeduncula eller Sirn-
pulum och praefericulum eller Guttus. — 7 har Ner*
vas och Plotinas hufvuden med ansigten vända emot
hvarandra och omskrift: Divi Nerva P. et Plotina
Aug. Imp, Trajani; på andra sidan Trajani lagerkrön-
ta hufvud med omskrift: Imp. Caes. Ner. Trajan. öp-
tim. Aug. P. M. Tr. p. Cos vi P. P. — 8 har på åt-
sidan Trajani lagerkrön ta hufvud med omskrift : Imp.
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Trajano Aug. Ger. Dac. P. M. Tr. p. Cos. v. P. P.
På frånsidan Mars stående, hållande i högra handen
en lans och stödjande den vänstra emot en sköld;
omskriften är: S. P. Q. R. optimo Principi 9 har på
•åtsidan Hadriani caput nudum med omskrift: Hadria-
■nas Augustus $ på frånsidan: en figura virilis, stående
emellan trenne signa militaria, upplyftande högra han¬
den och hållande i den vänstra en lans;omskriften är: Cos.
ML PP. —-10 har på åtsidan Sabinas hufvud med omskrift:
Sabina Augusta; på frånsidan en sittande qvinna,som
håller i högra handen Palladium och i den vänstra
en lans; omskriften är: Vesta. — ii har Antonini
Pii lagerkrönta hufvud med omskrift: Antoninus Aug,
pius P. P. Tr. p. xxii. På andra sidan Imperator to-
gatus stående vid ett altare och offrande på detsam¬
ma ; omskriften,är: Vota suscepta dec. ut; inunder Cos. IIIL
— 12 har på ena sidan Aurelii och Veri bröstbilder
med ansig ten vända emot hvarandra,, och inunder
årtaisbokstäfverna Hy (460); på andra sidan Konung
Eupators bröstbild med omskrift: Baa-tÅsus 'Ev-ttc&tooo$;
denna är ibland de högst sällsynta. 13 tillhörer
M. Aurelius; har på åtsidan caput nudum med om¬
skrift : Imp. M. Antomnus Aug. på frånsidan en stå¬
ende qvinna, som med högra handen ur en offerskål
matar en från ett altare uppstigande orm , och håller
i den vänstra en lans; omskriften är: Saluti Äugus-
tor. Tr. p. xvii; inunder: Cos. ni. — 14 har på åt¬
sidan en fruntimmers bröstbild med omskrift: Lucilhie
Aug. Antonini Aug f. rå frånsidan inom en lager¬
krans denna påskrift: Vota publica. 15 har rå åt¬
sidan Lucii Veri hufvud blott,, med omskrift: Imp.
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Caes. L. Venis Aug. på#frånsidan en stående qvinna,
som med högra handen ur en offerskål matar en från
ett altare uppstigande orm, och håller i den vänstra
en lans; omskriften är: Scihiii Augustor. Tr. p. tit ^
inunder: Cos. ti. .— 16 har på åtsidan ett fruntim¬
mers bröstbild med omskrift: Diva Baustina , på frå%
sidan en stående qvinna, hållande i högra handen
en glob och i den vänstra en temo; omskriften är:
Act ernitas. — 17 är alldeles lika , men med den skih
nad, att temo med nedersta ändan är ställd på en
glob: — lf8 har på åtsidan Diva Aug. Faustina$ på
frånsidan Faustina med en slöja om hufvudet står i
en vagn förespänd med fyra hästar, hvilke äro i
fullt språng, hon håller i vänstra handen en lans,
och bredvid hänne i vagnen står en annan bild,
som håller tömmarna; underskriften är: Consecra-
tio. — 19 har på åtsidan Faustinas bröstbild med
omskrift: Diva Faustina3 på frånsidan en Påfogel,
med omskrift: Consecratio. Desse äro i Förtenningen,
som finnes vid Mynt-Cabinettet tillegnade Faustina
den äldre, och jag följer här den ordning, som i
samma Förtekning är iakttagen , ehuru den icke
öfver allt är rätt. — 20 är öfver Pescennius, den
har på åtsidan caput laureatum med omskrift:
Caes. C. Pesc. Nigerias Aug. Cos. 1. På frånsidan
Hoppets bild med omskrift: Bonae Spci. — 21 har
på åtsidan lagerkrönt hufvud med omskrift: Severus
Pius Aug. På frånsidan Minervas hufvud med om¬
skrift: P. M. Tr. p. xv. Cos. 111. P P. — 22 är till-
egnad Faustina den yngre, har på åtsidan bröstbild
med omskrift : Faustina Augusta; på frånsidan: Cybele
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tornk rönt, sittande emellan två lejon, stödjande högra:
armen mot stolen och hållande i vänstra handen en

klåckaj omskriften är: Matri Magnae. 23 äfven li¬
ka åtsida; på frånsidan en sittande qvinna, som ur
en offerskål matar en från ett altare sig upprefande
orm; omskriften är: Saluti Augustas. — 24 tillhörer
Caracalia, den har på ena sidan hans hufvud blott
och ansigtet utan skägg, medomskrift: Anton. P. Aug.
Pon. Tr. p. V. Cos. På frånsidan Severi och Julias
jugata capita med omskrift: Concordlae aeternae. — 25
är öfver Plautilla med hänneS bröstbild och omskrift:
Plautilla Augusta $ på frånsidan Venus stående, hållan¬
de i högra handen ett äpple och i den vänstra en
palm, samt stödjande sig med vänstra armen på en
sköld, framför hännes fötter står en liten gosse, som
är kärleken, omskriften är: Venus viéirix. — 26 är
öfver Elagabalus, har på åtsidan lagerkrönt hufvud
med omskrift: Imp. Caes. M. Aur. Antonlnus Aug. På
andra sidan Victoria gntdiens med omskrift: Victoria
Antonini Aug. — 27 är öfver Maximinus med hans lager-
krönta hufvud ocli omskri ft: Imp. Maximinus pius Aug, På
andra sidan Victoria gradiens hållande i högra handen
en krans och i den vänstra en pal m, med omskrift: ViBöria
Aug. — 28 äfven Maximini med lika åtsida som den
förre; på frånsidan en qvinna, som håller I högra
handen en qvist och i den vänstra en lans med om¬
skrift: Pax Augusti. — 29 Gallien i caput barbntum „

prydt med en krans af ax och ansigtet vändt till hö¬
ger, med omskrift: Gallienac Augustas $ på frånsidan
Segren in citis bigis, medomskrift: ubique pax. Span-
hem, Mcdiobarbus och Eckhel nämna, en såsom gan¬

ska



ska sällsynt ined lika frånsida} men någon med så¬
dan åtsida som vår lärer icke vara känd; omskriften
är alldeles oskadad och tydlig, sådan som den här
blifvit anförd. — 30 samma caput lauseatum vändt
med ansigtet till vänster och omskrift: GalJienus Aug*
På frånsidan rättvisans bild, föreställd som en qvirma
med en våg i högra handen och ett ömnighetshorn
i den vänstra} omskriften ärr Aeqaitas Aug. — 31
Claudii. Gothici lagerkrön ta hufvud med omskrift:
Imp, Claudius p. f. Aug. På frånsidan Segren föreställd
gående, hållande i högra handen en lagerkrans och
i den vänstra en palmqvist; omskriften är: Vicloria
Aug, 32 Taciti lagerkrönta hufvud med omskrift:
Imp. C. AL Cla. Tacitus Aug. På frånsidan Rom före¬
ställd under bild af en sittande qvinna med hjelm
på hufvuclet, hållande i högra handen en afbild af
Segren, i den vänstra en lans och inunder stolen, på
hvilken hon sitter, är en sköld} omskriften är: Romae
Aeternae. — 33 Probi lagerkrönta hufvud med om¬
skrift: Imp♦ C. M. Aur. Probus Aug. på frånsidan:
Mars gående, hållande i högra handen en lans och
med den vänstra segerteken på axlen, vid hans föt¬
ter sitta tvänne fångar} omskriften är: Virtus Augusti,
inunder: sis. — 34 Licinii den äldres lagerkrönta
hufvud med omskrift: imp. Licimus p> f. Aug.På från¬
sidan Imperator stående, hållande i högra handen en
pilum transversum och i den vänstra en glob} omskrif¬
ten är: Virtus Augg. inunder: sis.

Tredje lådan innehöll 42 i guld,., som utgjorde
fortsättning af de föregående. 1 har på åtsiclan Con-
stantin den stores lagerkrönta hufvud med omskrift:

Com-
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Constantimis 308-På fränsidan Mars gående , med om-
skrift: Mars Ultot") är en numus adulterinus. 2 är
en stor eller så kallad numus maximi moduli, med
samme Kejsares iagerkrönta bröstbild, som håller i
handen ett scepter; omskriften är: lmp, Constantimis
p. f. Aug., på frånsidan Kejsaren stående i en med
fyra elefanter förespänd vagn krönes af Segren; om-
skriften är: innumeri triumfi Aug. n. inunder i afskär-
ningen: ptr. — 3 caput diadematum med omskrift:
Constaus Augustus5 på frånsidan tvänne bilder af Se-
gren , som emellan sig hålla en sköld, i hvilken står
skrifvet: Vot. x. Mult. xx. (Vota decennalia multis vi-
cennalibus); omskriften är: Viäoriae d d. n n.'Augg.
(dominorum nostrorum Augustorum). — 4 bröstbild
med diadema och omskrift: D. n. Pia. Valentinianus
v- f AuS- På andra sidan ett kors inom en lager¬
krans ; inunder conob. Är en numus quinariils. 5
samma bröstbild och omskrift 5 på frånsidan: Impera¬
tor stående, hållande i högra handen ett långt kors,
i den vänstra en afbild af Segren , med högra foten
står han på en elefants snabel, som skall betekna
vunnen seger i Africa^ omskriften är: ViBoria Auggg.

^på fältet R m; (Roma Militarist) inunder: comob-
6 är alldeles dylik blott med den skilnad att på fäl¬
tet är R v. (Roma victrix). — 7 Bröstbild af Con,
stantius, med framvändt ansigte, på hufvudet hjelm
i högra handen en lans, vid vänstra axlen en sköld,
i hvilken ses en ryttare, omskriften är: Fl. föl. Con.
stantius perp. Aug. På frånsidan tvänne sittande qvin-
nor, af hvilka den till höger har hjelm på hufvudet
och den till vänster en tornkrona; denna senare hål-
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ler ock högra foten på en framstam af ett skepp,bäg¬
ge qvinnorna äro försedda med lansar och hålla emel¬
lan sig en sköld , i hvilken är skritvet: Vot. xxx.
Malt. xxxx; omskriften är: Gloria Reipublicae; inun¬
der: & Sir m. (Sirmii). —8 Bröstbild af Valens med
diadema om hufvudet och omskrift: D. n. Valan per*
f Aug. På frånsidan Imperator stående paludatus, hål¬
lande i högra handen ett labarum, i hvilket är Chri¬
sti monogramme, i vänstra handen en victoriola; på
fältet är ett kors; omskriften är : Restitufor reipublicae;
inunder anta (Anthiochensis officina primat) emellan
tvänne stjernor. — 9 Bröstbild af Magnus Maximus
med diadema och omskrift: D. n. Mag. Maximus p.
f. Ailg. På frånsidan Imperator paludatus stående och
hållande i högra handen labarum, i vänstra victorio¬
la, på fältet till höger är en stjerna; omskriften är:
Restitutor reipublicae • inunder: smtr (Signata moneta
tribunicia potestate?) 10 äfven Maximi penning'med
lika åtsida; på frånsidan tvänne sittande Kejsare, häl¬
lande emellan sig en glob, bakom synes Segren fly¬
gande, och emellan Kejsarne vid deras fötter uppsti¬
ger en lager; omskriften är: Vifloria Augg. inunder:
tr03 (Triumvirorum officina Secunda ?). — 11 Arcadii
bröstbild med diadema och omskrift: D. ti. Arcadius
p. f. Aug. på frånsidan Imperator stående, hållande i
högra handen labarum, i den vänstra victoriola och
med vänstra foten trampande på en fånge 5 omskrif¬
ten är: Viéloria Auggg. På filtet r iyt ; inunder Co-
mob (Constantinopolitana officina secundat\ . t Q Hö¬
ne ri i bröstbild med hjelm på hufvudet och omskrift:
D. n. Honorius p> f Aug. på frånsidan; en sittande

qvinna



qvinna med hjelm på hufvudet, hållande i högra han«
den en lans och i den vänstra en afbild af Segren,
stående på en glob ; omskriften är: Concordia Augg.
0 Cnona)'y inunder: conob. — 13 Honorii bröstbild
med framvändt ansigtettied lans i högra handen och i den
vänstra en sköld, i hvilken synes en ryttare, med lika
omskrift som på den föregående; på frånsidan en lika be¬
skaffad qvinnebilcl som på den förra,med omskrift: Co/z-
cordia Auggg.; på fältet till höger en stjernn; inunder: co-
nwb. — 14 Honorii bröstbild med diadema om hufvudet
och lika omskrift som de anförda; frånsidan lika med Ar-
cadii nyss förut beskrifna N. 11; på fältet rv. — 15
Honorii penning lik den nästföregående, men på
fältet m d. (metallum Dalmat icum?)— 16 har Placidias
bröstbild med diadema om hufvudet och omskrift:!).
77. Galla Placidia p. j. Aug. På frånsidan: Segren , hål¬
lande ett långt kors med omskrift: Vot.xx♦ Mult. xxx.
.— 17 är Theodosii, kanske den äldres, med bröst¬
bild och diadema af perlor samt omskrift: D. n. Theo-
dosius p. f. Aug. På frånsidan Imperator, hållande i
högra handen labarum i den vänstra victoriola, och
med vänstra foten trampande på en fånge; omskrif¬
ten är: Vifloria Auggg. 0; på fältet s M inunder:
c OM o B. — 18 förmodligen Theodosii den yngres
med framvändt ansigte och på hufvudet hjelm, i hö¬
gra handen en lans, och i vänstra en sköld, i hvil-
ken synes en ryttare; omskriften är: D.n. Theodosius
p. f. Aug. på frånsidan en stående Imperator, hållan¬
de i högra handen labarum, i hvilket är Christi nio-
nogramme, i den vänstra en glob, på hvilken är
ställdt ett kors5 omskriften är: Glor, Orvis (sie)
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Urrcir. På fältet till höger en stjerna; inunder: te-
sob. (Fessalomcae ojficina secundaf) — 1.9 Lika ät-
sida; på frånsidan: en sittande qvinna med hjeJm pä
hufvudet, hållande i högra handen en glob, pä hvib
ken är ett kors, i den vänstra en sköld; på fältet är
en stjerna; omskriften är: Imp. xxxxii. Cos» xvii. p.p.
inunder: comob• — 20 Lika åtsida; på frånsidan: Se-
gren stående, klädd i tunica eller korrt Romersk clrägt
utan ärmar, hållande i högra handen ett långt kors* vid
h vilket är en stjerna: omskriften är votxx m.vlt xxx s
(vota vicennalia multis tricennalibus sacyist)) inunder ccnob.
— 21 Lika åtsida; på frånsidan en sittande qvinna med
hjelm på hufvudet, hållande i högra handen en glob,
på hvilken är ställd t ett kors , i den vänstra en staf
och vid vänstra sidan är äfven en sköld med foten
trampar hon på framstammen af ett skepp; omskrif¬
ten är; V&t. xxx. MuH. xxxx,; inunder: conob. — 22
är en numus quinariusj har på åtsidan Eudöxias
bröstbild med omskrift: Ael. Eudocla; på andra sidan
ett kors inom en lagerkrans; inunder conob. — 23
har Marciani bröstbild med framvändt ansigtc och
omskrift: D. N. Maricanus p. f. Aug. På frånsidan:
Segren hållande ett långt kors, med omskrift: Vi&o-
ria Auggg. a (prima), — 24 är en numus quinarius,
med Pulcherias bröstbild och omskrift: Ad. Pulcheria
Aug♦ frånsidan lika med den nästföregående* — 25
Bröstbild af Kejs. Leo med framvändt ansigte och
omskrift: D. n. Leo perpet* Aug. På frånsidan segren
stående, hållande i högra handen ett långt kors; om¬
skriften är: Viäoria duggg. s. (sexta.); inunder conob. —
26 öfver samme Kejsare och med lika omsklifter,
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dock med den skiinad, att på frånsidan står: Victoria
Auggg. h (octava). — 27 caput galeaturn med om-
skrift: D. n. Majorianus p. f. Aug. På frånsidan en
stående Imperator, hållande i högra handen ett långt
kors , i den vänstra en afbild af Segren, och med hö¬
gra foten trampande på ett eiefanthufvud; omskrif-
ten är Victoria Auggg.5 inunder: c0110b3 på fältet md.
28 Libii Severi hutvud med diadema af perlor och
omskrift: D. n. Libius Severus p.f Aug. På frånsidan
Imperator paludatus, hållande i högra handen ett
långt kors och i den vänstra en afbild af Segren,
samt trampande med högra foten på ett eiefanthufvud;
omskriften är: Vifloria Auggg. På fältet r m; inunder
comob. Eckhel i beskrifningen öfver en dylik pen¬
ning säger, att Imperator trampar på caput draconisj
men på vår penning är det tydligen ett eiefanthuf¬
vud. — 29 Anthemii hufvud med diadema och om-
skrift: D. 11. Anthemius perpet. Aug. På frånsidan ett
kors inom en lagerkrans. Denna är ganska liten.—30
är en nifmus quinarius med caput diaderijätum och öf-
verskrift: D. n. Zeno perp. Aug. På frånsidan Segren
stående hållande i högra handen en krans och iden
vänstra en glob, på hvilken är ställdt ett kors 5 om-
skriften är: Victoria Augustormtill vänster på fäl¬
tet en stjerna: inunder conob. — 31 äfven en numus
quinarius öfver samme Kejsare med lika åtsida, på
frånsidan ett kors inom en lagerkrans,* inunder conob-
— 32 äfven en dylik, dock af en annan prägel. —

33 har Zenos bröstbild med framvändt ansigte, och li¬
ka omskrift som de föregående, på frånsidan Segren
stående, hållande i handen ett långt kors, med om¬
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skrift: Victoria Auggg. T ■> på fältet en stjerna } inun¬
der conob. — 34 En nitmus quinarius öfver Kejs.
Nepos med caput diadematum och omskrift: D.n.Jul.
Nepos p. f Au. På frånsidan ett kors inom en lager¬
krans} inunder comob. -r- 35 En numus quinarius öf¬
ver Romulus eller Augustulus med cap. diadem, och
omskrift: - om Ang.... p.p. Au ni-, på frånsidan ett kors
med omskrift: Victoria Augus; inunder: conob, — 36
öfver Basiliscus med framvändt ansigte och omskrift:
D. n. Basiliscus p. p. Aug. På frånsidan Segren hållan¬
de ett långt kors med omskrift: Vifloria Auggg. h. •
på fältet en stjerna } inunder conob, — 37 öfver A-
nastasius, med framvändt ansigte och omskrift: D. N.
Anastasius, p. p. Aug.} på frånsidan Segren, hållande
ett långt kors med omskrift: Victoria Auggg. i, på fäl¬
tet en stjerna} inunder: conob. — 38 alldeles lika. —
39 Numus quinarius öfver Anastasius med caput dia-
dematum och lika omskrift som på de föregående; pä
frånsidan Segren, hållande i högra handen en krans
och i den vänstra en glob, på hvilken ett kors är
ställdt, med omskrift: Vittoria Augustorum} inunder:
conob. På fältet är en stjerna. — 40 en Numus qui-
nar. öfver Justinus med cap. diadem, och omskr. D.
v. 'Justinus p. p. Aug.', frånsidan lik den nästfö¬
regående. 41 alldeles lika beskaffad} dock af en.
annan prägel, — 42 protome adversa af Justinus med
hasta och clypeus samt lika omskrift, som de nästfö¬
regående} på frånsidan : Segren, hållande i högra han¬
den ett långt kors, i den vänstra globum crücSgerum,
med omskrift: Victoria Auggg. £ } inunder conob,
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Fjerde lådan innehöll 33 i guld. Desse äro X
en humus quinarius öfver Justinianus med cap. diad.
och oinskrift: D. n. justinianus p. p. Aug. På fråns.
Segren med en krans i högra handen och glob med
kors på i vänstra 3 samt omskrift: Victoria Augustorum;
på fältet en stjerna ^ inunder: conob. — 2 en alldeles
dylik, men utan stjerna på fältet. — 3 Justiniani prö-
tome adversa med hasta och clypeus, samt lika om-
skrift^ som den anförda ■$ på frånsidan Segren med crux
oblonga och. globus cruciger samt omskrift: Victoria
Auggg. a eller kanske a; på fältet en stjerna; inun¬
der: conob. — 4 Justiniani protome adversa med globus
cruciger och clypeus samt lika omskrtft ; på frånsidan
Segren med ett annat slags crux oblonga som tillika
utgör Christi monogramme xpi; omskriften är:
Victoria Auggg. C ; inunder : conob. — 5 all¬
deles lika utom omskriften: Victoria Auggg. F, och
underskriften conod, som är ganska tydligg ty pen¬
ningen är särdeles väl bevarad, härmed torde då be-
teknas: Constantinopolitqna officina quarta. _ 6 äfven
lika, utom omskriften: Victoria Auggg. jg inunder co¬
nob. — 7 Justiniani protome adversa med hasta och
clypeus, annars lik den nästföregående, utom om¬
skriften: Viåtoria Auggg. 0. — 3 Protome adversa af
Tiberius Constantinus med globus cruciger och cly¬
peus samt omskrift: d m t ib constant p p avi;
på frånsidan ett kors, ställ dt på en upphögning med
trappsteg j omskriften är: Victoria Auggg. H ; inunder
conob. — -9 Numus quinarius mecl samme Kejsares
caput dfiadematum och omskrift; D n TTb'f ri p p
avg. På frånsidan: Victori Mauri Ans. inunder: conob.
— 10 Numus quinarius öfver Mauricius Tiberius.
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med caput diadematum och omskrift: D. n. Maurit.
Tib. p. p. Aus♦ På frånsidan Segren med omskrift:
ViBoria Augustorum ; inunder comb. — 11 Protome acl-
versa med globus cruciger i högra handen, och stem-
ma crucig. på hufvudet samt omskrift: D♦ n. Focas
perp. Au. På frånsidan Segren stående, hållande i
högra handen ett kors, på hvars öfra ända är Christi
monogrammen i vänstra handen en globus cruciger; om-
skriften är: Victoria avg q inunder: conob. — 12 en
liten tjock penning med protome adversa, globus cruciger
och stenarna crucigerum;omskriftenärborrtnött; på från¬
sidan: crux super gradibus, med omskrift: Victoria Q-,
inunder: conob. — 13 nurnus quinarius öfver Hera-
clius med caput diadematum och omskrift: D n hkA-
cltvs p avs (r är ir); på frånsidan ett kors med
omskrift: ViBoria Augus♦ Inunder conob. — 14 en dy¬
lik, men af annan prägel, med omskrift på åtsidan:
D. n. Heracli. pe. Au. — 15 öfver Heraclius och hans
son Heraclius Constantinus med bägges bröstbilder och
framåtvända ansigtcn, samt omskrift:D. D. n.n. Heraclius
cl Hera.Const. p.p. Ang. På frånsidan crux super gradi¬
bus med omskrift* ViBoria Augu. b, inunder: conob.
— 16 trenne Kejsare, stående och hållande hvardera
en globus cruciger, utan omskrift; på frånsidan: crux
super gradibus med omskrift: victria (sie) Augu. „

0 eller kanske B; på fältet Christi monogramma på
ena sidan om korsset, och r på den andra; inunder.
conob. — 17 Protome adversa med globus cruciger
och stemma crucigerum samt omskrift: . . jfustinianus
pe - - - på frånsidan: crux insistens gradibus, med
omskrift; ViBoria Augu. h; inunder: conob. — iSoch
19 framvändt ansigte af Theophilus, med stemma

cru-
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crucigerum på hufvudet, ett kors i högra handen och
där bredvid en stjerna^ omskriften är: o£ofilos
b as il £ 0; på andra sidan tvänne framvända an-
sigten af Michael och Constantinus, med lika hilf«
vudbonad och däremellan ett kors; omskriften är:
t mixa hl s conSTAnTin. s är här i Stället för
c eller ce, som är i stället för k al, på Svenska och.

20 framåtvända ansigten af Basilius ocli hans son
Constantinus, med omskrift: f BasiL C. Constanti. Ba.
De hafva bägge få hufvudet stemma crucigerum och
hålla emellan sig ett kors; på frånsidan är Frälsarens
bild ^ som håller högra handen i välsignande ställning
och med den vänstra Evangeliiboken emot bröstet 3
bakom hufvudet synes ett kors, inneslutet inom nim¬
bus j omskriften är: fihs xis rex regnan/tivm—
21 framåtvända ansigten af Romanus Lecapenus och
hans son Christopher med omskrift: roman etxpi-
st of o avg g b4 De hafva bägge på hufvudet stem¬
ma crucigerum och hålla emellan sig ett kors; på
frånsidan sitter Frälsaren utdelande välsignelse med
högra handen och hållande Evangeliiboken i den vän¬
stra; omskriften är: i ihs xps rex regnantium♦ —
22 Bröstbild med diadema om hufvudet af kan hända
Constantinus v Copronymus, med omskrift: D, n,
Constatinus (sie) pe. På frånsidan ett kors med om¬
skrift: Viäorici Augus. inunder: Conoh.—23 framvän-
da ansigten af Constantinus Porp hyrogeni tus och hans
son Romanus, med stemma crucigerum och hållande
emellan sig ett kors 3 omskriften är: Constant. CE Ro-
man♦ ^agg. ba, CE är det Grekiska xm et, hvüket
de nya Grekerna läsa kä eller ke frånsidan är lik den
nästföregående. — 24 framvändt ansigte af samme
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Kejsar Constantinus mecl stemma crucigerum på huf-
vudet, kors i högra handen och globus cruciger i den
vänstra, samt omskrift: t Constcint. basileus Ra>3 från¬
sidan lik de nästföregående* — 25 Protome adversa
ai Michael Ducas med stemma crucigerum på hufvu-
det, labarum i högra handen och globus cruciger i
den vänstra 5 omskriften är: mixa ha BACiAsu^på
frånsidan Frälsarens bild^ och på fältet: fe xc (Jtp-ovs
Xps-os). 26 Kejsar Johannes 2 Comnenus Porphy-
rogenitus, stående med framvändt ansigte och stemma
crucigerum på hufvudet, hållande i högra handen ett
långt kors och i den vänstra en bok, vid hans vän¬
stra sida står Jungfru Maria och sätter en krona på
hans hufvud; på sidan är skrifvet AscII. Johannes
Själfherrskare* på frånsidan Frälsarens bild och namn
i c xc. — 27 Bör kanske tillskrifvas Kejsar Andro-
nicus; har på ena sidan en Kejsare stående och Jung¬
fru Maria bredvid, som kröner honom; på sidorna
är Christi monogramme ic xc samt på högra sidan:
ANAciHT, på andra sidan är Jungfru Marias bild
och omkring hänne flera torn, kanske Constantinopels
fem torn; på sidorna synas bokstäfverna m rv A v.
— 28 är öfver Basilius 2 och hans broder Constan¬
tinus 2, med bägges bröstbilder och framvända an-

-sigten; de hålla emellan sig ett kors och omskriften
är: bAsiL c constanti bA; på andra sidan Fräl¬
sarens bild med omskrift: Rex regnantium. — 29 Li¬
ka men med ett större och annat slags kors. — 30
är en så kallad numus Gothicus, har på ena sidan
ett oformligt framvändt ansigte, med omskrift: c n
svinovs RX3 på andra sidan äfven ett oformligt
framåtvändt ansigte med omskrift: tvdeivstus. —

31

f
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51 är en lika beskaffad penning med vänskapliga
framåtvända ansigten på båda sidor; på ena
sidan är omskriften: chind: svid: rej
på andra sidan: narbonap: s. —32 och
33 äro ganska små med otydliga påskrifter.

De öfriga lådorna innehöilo som följer:
Desse åro öfver Romerska Slägterna Aburia.

Acilia, Aelia, Aemilia, Afrania, Antestia,
Antonia.

Antonia, Aquilia, Atilia, Aurelia, Baebia,
Caecilia, Caesia, Calid-ia, Calpurnia, Carj.-
sia, Cassia.

Cassia, Cipia, Claudia, Clovia , Considia,
Coponia, Gordia, Cornelia, Cossutia, Cre-
pusia, Curatia, Didia, Domitia, Dunnia,
Egnatia, Egnatuleia , Fabia.

Fabia, Flaminia, Fonteia, Furia, Gellia,
Herennia, Hosidia, Hostilia, Itia, Julia.

Junia, Licinia, Livineia, Lucilia, Lucreda,
Lutatia, Maenia, Mamilia 9 Manlia , Mar#
cia, Maria, Memmia.

Mescinia , Mettia , Minutia, Mucia, Mussl-
dia, Maevia, Nasidia, Norbana, Opeimia,
Papia, Papiria, Petillia, Petronia, Pinaria,
Plaetoria , Plautia, Poblicia, Pompeja, Pom¬
ponia.

Porcia, Postumia, Procilia, Quintilia, Renia,
Roscia, Rubria, Rusda, Rutilia, Salvia,
Sanqvinia, Satriena , Savfeia , Scribonia,
Sentia, Sepullia, Sergia, Servilia, Sicinia,
Sulpicia, Thoxia. Titia.

*

Ti-
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Titia , Tituria, Tullia , Valeria, Veturia ,

Vibia , Vinicia, Vipsania, Volteia, samt
flera ovissa.

Romerske Kejsare: Pompejus, jul. Caesar,
Cleopatra, Augustiis.

Äugiistus, Livia, Agrippa, Caius Agrippac
fil. Drusus, Antonia, Trberius, Agrippina,
Caligula, Claudius.

Claudius, Agrippina, Nero, Clocliiis macer,
Galba, Othö, Vitellius, Yespasianus*

Vespasianus, Domitiiia, Titus.
Titus, Do inkia ti us.

Domitia, Julia Sabina, Nerva, Trajstnus.
Trajanus, Plotina, Matidia, Hadrian us.
Hadrianus.
Hadrianus, Sabina, L. Aelius, Lucilla, Am

toninus Pius.
Antoninus Pius, Faustina mäter.
Faustina Mater, M. Aürelius, Faustina ju¬
nior*

Faustina jun. L. Verus, Lucilla, Commodus.
Sommodus, Crispina, Pertinax, Diel. Julia-
nus, Pescennius, Albinus , Sept. Severus.

Sept. Severus Julia Domna,
iiiiia Domna, Caracalla-
Saracalla, Plautilla, Geta, Macrinus.
üallienus, Salonina, Soloninus, Cornelia Su-
pera, C. Fulv. Macrianus, Valerianus jun.
Postimius.

Macribus, Diadumenianus, Antonin. Elaga-
balus, Julia Paula, Julia Aquilia, Julia

Q Maesa,
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Maesa,
ver us.

Julia Soaemias , Alexander Se-

. vw y j -.-.v..-.. 7

stia Burbia Orbiana, Maximinus, .Paulina,
Maximus, Gordianus Africanus I et II, Bai-
binus> Pupienus, Gordianus III.

Gordianus III. Sabina Tranquillina, Philip¬
pus Senior, Ottacilia Severa;

Öttacilia Severa, Philippus jnnior, Trajanus
Decius, Herennia Etruscilla, Hc-rennius,
Hostilianus, Trebonianus Gallus, Voliisia-
nus, Aemilianus.

Aemilianus , Vulerianiis Senior, Mariniana,
Gallien us.

Postumus, Viclor Inns , Claudius Gothicus,,
Quintillus, Aurelianus , Severina, Tacitus,
Florianus, Probus, Gallus, Carinus, Nu¬
merianus , Dioejetianus.

Diocletianus, Maxiinianus., Constantius Chlo-
rus, Helena Gal. Val. Maximianus, Mag¬
nia Urbica, Licinius, Constantinus MagnuSy
Fausta , Cripus, Constantinus junior,.Con-
stans, Constantius, Valenrinianus, Valens,
Gratianus, Magn. Maximus,. Arcadius,. Ho-
norius,. Jovinus, Valentiiiianus , Zeno,Ju-
stinus, Justinianus, Heracfius, Theophilus,,

^Constantinus Porphjuogenitus, Mauritius.,
Åtskillige Romerske Kejsares och Släkters
utan ordning, såsom Aemiiiani, Antoni ni,
Caracallae, Commodi, Constantlni, Domi-
tiani,. Focae, Gallieni, GetaeGordian! ,

Ila-
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Hadrian!", Juliae Domna«, Jullae Maesae.,
Juliani, Leonis, Libii, Lucillae, Macrini,
Philippi, Const, Porphyrogeniti, Severi, Ti-
ti, Trajani, Valeriani, Vespasiani, Vitellii,
Volusiani, och någre fleres , samt däribland
en ganska sällsynt öfver Leontius Tyran-
nus , med påskrift på åtsidan: Dominus No-
ster LEONTivs Pius Felix AVGustus^ på från¬
sidan: Victoria aVGiisti-, inunder: comob.

Därelter följer en samling af Romerska
Mynt och Skådepenningar i koppar hvilka
äro att räkna dels till den så kallade prima
magnitudo, dels till secunda eller media.
Jul. Caesar, Augustus, Livia, Drusus Ger-
manicus, Tiberius, Agrippina, Calligula,
Cajus, Claudius.

Claudius, Nero, Galba, Vitellius, Vespasia-
nus.

Vespasianus, Titus, Domitianus, Nerva.
Nerva, Trajanus.
Trajanus, Matidia, Hadrianus. Ibland dessa

är en af Silfver,eller annan hård hvit metall.
Hadrianus, Sabina.
Sabina, L. Aelius, Lucilla, Antoninus pius.
Antoninus pius.
Antoninus pius, Faustina, M. Aurelius.
M. Aurelius.
M. Aurelius, Faustina jun. L. Verus. Ibland

dessa är en af hård livit metall.
L. Verus, Lucilla Veri, C ammodus.

Com-
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Cömmodus, Crispina, Pertinax, Didius Ju-
lianus Manlia Scantilla, Albinus, Sept. Se¬
verus.

Sept. Severus, Julia Domna, Cararalla, Ge-
ta, Macrinus, Dladumenianus, Elagabalus,
Annia Faustina, Julia Maesa. Af Diadu-
meniani penningar äro här tvänne ganska
sällsynta: den ena har på åtsidan Kej¬
sarens hufvud blott och bart, med om-
skrift : m opel ant diadvmeni an

caesj på frånsidan en stående figura pa-
ludata, som med högra handen håller i ett
signum militäre, och har på vänftra armen
halta pura; bakom äro tvänne figna milita-
ria; omlkriften är: princ ivventvtis; i af-
Ikärningen inunder figuren ftår s c . Den
andra har Kejfarens hufvud äfven utan la¬
gerkrans, med omlkriftr m op diadvmeni.
på fränfidan ett Tempel med fyra pelare;
omlkriften är bortnött, hos Vaillant är en

dylik afritad, dock af annan ftärnpel än vår.
Julia Sotemia, Alexander Severus, Julia Ma¬

ra se a.

Maximinus, Maximus, Gorclianus Africanus,
Balbinus, Pupienus, Gordianus III. En a£
desse Penningar är af bly,

Pupienus, Gordianus III, Philippus pater.
Philippus pater, Otacilia, Philippus junior.
Trajanus Decius, Herennia Etrufeilla, He-
rennius, Hoftilianus, Trebonianus Gallus,
Volufianus, Aemilianus, Valerianus, Gallié-
nus, Salonia, Soloninus, Poflumus. Po«



Sy) Pöftumus, Claudius Gothicus, Äurelianus»
) Conftaiis, ValentinianUsTenior, Juftinus, Ju"

ftirtianus, Jüdin US junior, Tiberius Conftan"
tinus, Theophilus, Anaftafius, Heraclius,Con¬
ftan tinus Pogonat. Johannes Zemifces, Focas.

21 Åtfkiiiga Romerika Peningar blandade 0111
hvarandra , nämligen Alexandri pii och Se-
veri, Caligulas, Slägten Caecinas, Pomitiani,
Fauftinrs, Gordiani, Hadriani, Macrini, Ma¬
ximini, Neros, Philippi, Vitellii och några
otydliga.

ig Två ftora Medaljoner öfver Conftan tinus Pa«
lreologus^ två öfver Heraclius; några fmär-
re öfver Agrippa, Comodus, Matidia, Nero,
Trajanus, Valerianus junior, och några o-
tydiiga. En liten öfver Agrippa är af filf-
ver. En af de mindre tydliga är omfvept
med ett papper, på hvilket ftår följande af
äldre okänd'hand: Oft un vrå domage que
ce Medaillon ne soit pas mieux conservé. Sa
rareté le rend precieux. Voici comme il doit
etre expliqué.

a. M. commödvs. antoninvs. pivs. felix.
avg, brit, La tete de V Empereiir couronnée
de lauriers.

b. p. M. TR. P. XII. IMP. VIII. cos. v. Et dans
Pexergue tellvs. stabil. (Tellus ftabilita).
Commode voulant fair entendre, qne Ja paix
qui regnoit dans le mande, en avoit oté agi¬
tation. On voit une femme å moitié nue, as-
sise äterre la mahi droite pos&e sur le globe

du
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du monde, et ayant le Conds ganche fur un
vase. Jutour du globe il y a quatre peiites
figures auec des atributs pour chaque Saison^
elles denotent les quatre tems de fannée.
Le meme mulaillon se trouve dans le Cabinet
du Roy de France auec la Legende temporvm
felicitas.

Derefter följa gamla Romerika Kopparpennin¬
gar af den få kallade fecunda magnitudo.

Julius Coesar, Auguftus.
Auguftus, Agrippa, Antonia, Tiberius.
Tibörius, Drufus, Germanicus, Caligula, Cla¬

udius, Nero.
Nero, Poppaeä, Odavia, Galba.
Galba, Otbo, Vi teil ins, Vespasianus, Titus*

Othos är en enda illa faren. På åtfidan är
Kejfarens hufvud lagerkrönt, af öfverlkrif-
ten är qvar KO0I2NO2} på frånfidan ett
Fruntimmer ilödjande % emot en columna,
med öfverlkrift: eaey ... Denna är af ftör-
fta fällfynthet, och någon dylik nämnes hvar-
ken af Mediobarbus, Vaillant, eller Eckhel.

Titus, Domitianus.
Domitianus, Domitia, Julia Titi filia, Nerva*

Trajanus.
Trajanus.
Trajanus, Hadrianus.
Hadrianus.
Hadrianus, Sabina, l. Aelius, Lucilla, An-
toninus pius.

Antoninus pius, Faullina mäter.
Fu-



c 1
Cu

103
104
105

1-05

r
_

107

108

109

110

111

112
T14
115

116

117

127
Fauftina mat. Marc, AureliuSi
M. Aurelius, Fauftina junior.
Fauftina junior, Lucius Verus, Lucilla Ven,.

Commodus,
Commodus, Crispina, Helvius Pertinax, Pe-
fcennius, Albinus, Septimius Severus, Julia
Domna.

Julia Domna, Caracalla, Plautilla, Geta* Ma-
crinus, Diadumenianus, Elagabalus.

Elagabalus, Julia Paula, Julia Mamaea, Or-
biana, Alexander Severus Maximinus.

Maximinus, Maximus* Gordianus III, Phi¬
lippus Sen*

Philippus senior, Otacilia Severa, Philippus
Junior, Trajanus, Herennia Etruscilla, Ho-
stilianus, Trebonianus Gallus, Valerianus,
Volusianus, Gallienus, Sajonina, Postu-
mus, Claudius Gothicus, Aurelianus.

Severins-, Probus , Carinus, Numerianus, :

Diocle-tianusy Aur. Val. Maximianus.
Aur. Val. Maximianus, Constantius Chlorus.
Constantius Chlorus, GaL Val, Maximianus.
Gal. Val. Maximianus, Galeria Valeria, Ma¬
ximinus Daza, Valerius Severrs, Maxen-
tius, Romulus, Licinius pat. Consta« tinus
Magnus.

Constantinus Magnus, Constans, FI. Jul.
Constantius, Constantius Gallus, Magnen-
tius.

Magnentius, Julianus, Valentinianus pater,
Gratianus, Valentinianus junior, Magnus

Ma-
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Maximus, Theodosius Magnus, Fiaccilla,
Ärcadius, Honorius.

Theodosius junior, Justinianus, Justinjis ju«
nior, Tiberius Constantinus, Mauritius,
Focas, Thcophüus, Leo vi. Romanus, Jo¬
hannes Zimisces, Isaciiis IL Angelus, Sept.
Geta, Sev. Alexander, Hadrianus, Antoni-
nus pius, Otacilia, Augustus.

Därefter följer en samling Romerska kop¬
parpenningar af så kallad tcrtia magmtudo,
eller efter Fransysk benämning petit bronze.

Augustus, T iber i Lis, Germanicus, Caligula,
Claudius, Nero, Vespasianus, Domitianus,
Trajanus, Hadrianus, Julia Sabina, L. Aeli-
us, Antöninus Pius, M. Aurelius, Fausti-
na, Sept. Severus, Geta, Caracalla, Plau-
tilla, Macrinus, Diadumenianus, Elägaba-
lus, Alexander Severus.

Alexander Severus, Gordianus III, Philip¬
pus pater, Philippus filius, Trajanus Deci-i
us, Volusianus, Valerianus, Senior, Gal-
lienus.

Gallien us, Salonina, Saloninus, Postumus
sen. Marius, Victorinus pat. et fil. Tetri-
cus sen. et jun. Claudius Gothicus.

Claudius Gothicus, Quintillus, Aurelian.us»
Vulp. Severina, Tacitus.

Tacitus , Florianus, Probus.
Probus, Carus, Carinus, Numerianus, Dio-

cletianus, Carausius, Maximianus, Constan-
tius Chlorus, Theodora.

He-
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55 Helena Constantii Chloriuxor, MaXiminus
Daza , Maxen ti us, Licinius sen. et jun.
Constantinus Magnus.

Constantinus Magnus, Flkv. Max. Fausta
ConStant.ini uxor, Delmatius, Crispus, Con¬
stantinus junior, Constans, Magnentius, De-
centius.

Decentius, Fl. Jul. Constantius, FL Claud.
Constantius Gallus, Julianus, Valentiriianus
sen. Valens, Magn. Maximus, Gratianus.

Valerianus junior, Theodosius Magnus, Ar-
cadius, Ael. Eudoxia, Honorius, Theodo¬
sius jun. justinus, Justinianus, Justinus ju¬
nior, Mauritius, Heraclius.

Andra Skåpet af Drottningholmska Cabi-
nettet börjas med lådan 136, och innehål¬
ler i början Numismata populorum, Urbium9
Regum. Nämligen.
Egyptilke Konungars, Atheniensilke, Cartha-
ginensifke, med flera. Några al dessa äro
af silfver eller någon hvit metall.

Cnidifica, Macedonilka, Pontilka, med fl.
Romerika , Sidonifka , Syrilke Konungars ,

med fl.
Malt Egyptilka.
Antioeliilka, Athenienfilka, med fl.
Cappadocilka, Carthaginenftika, Cbiifka, m. fl.
Större delen Macedonilka.
Macedonilka, Mäsfilianlka, Mytilen ilka, m. fl.
Naxus, Pella, Rhodos &c.
Roma, Sardes, Seriphii, Sidon, Smyrna,&c.

R Sy-
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181 1 29
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183 — 27
184 2 22

185 9 16

186 2 8

187 — 20

190 77 5

191 184 7
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Syracusa, Syria, Temnitarum, Te¬
nns &?. ■

Thésalonica, Hispanici, Barbari.
Okända Grekilka,. och däribland en,

som Barthelenii tillegnar Hispalis.
Större delen okända Grekilka.
Grekilka och ftörre delen Sicilianfka,

samt däribland flera sådana som fin¬
nas befkrifna afParuta, Golziusoch
Beger us.

Desse äro förfalfkade och eftergjor¬
de gamla Grekilka och Romerika Pen-

fningar, eller så kallade Paduaner, i-
bland hvilka här dessutom finnas 25 i
bly.

Kaftpenningar graverade i Geneve af
Dussier ölVer åtlkrliiga Romerika
personer och händelser.

Dupletter af Svenlka Mynt och däri¬
bland några af Carl x och Carl xi
för Brehme» och Verden.

Obetydliga Mynt och Bracteater af
åtlkilliga slag, hvaraf en del äro är-
nade att uppsmältas.
Den ena i guld är öfver Guftaf A-

dolfs död med påskrift på frånsidan:
Stans acie pugnans, vinvens, moriensque
triumphat. 1632 6' Nove. Den andre
är öfver Holländfke Ståthållarens Wil¬
helms, af Nassau och hans getnåls;

åter-
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återkomft till Hag 1787, med under-
Ikrift i affkärningen: Lmerfas vopuli
mtavici reSTiTuta. Af silfver är en

ftor medalj öfver Ryfka Kejsarin¬
nans resa 1787; en öfver Kon»
Fredriks i Preussen död 1786; en öf¬
ver Fredr. Wilhelms tillträde till Preus-
sifka regeringen samma år; en öfver
Påfven Julius I. De öfriga äro små
och obetydliga. Här finnas dessutom
3 aftryck i bly och 6 Japanfka mynt.
En Silfvermedalj öfver Wilhelm in,

Kon. i Ångl. af år 1688, lamt åtfkil-
ligt fmått nyare mynt och Imå Skå¬
depenningar; älven några altryck i
gips.

.Nyare Imå Skådepenningar och fmått
j mynt af åtlkilliga flag.
a Bracteater och smått gammalt Danlkt

— i Anglosaxiikt samt Gottländlkt mynt;
' jämväl en Ikådepenning i bly öfver;

K. Chriftiån iv i Danm. 1596.
Danlka Mynt under Fredrik I, och

Chriftjan 3 , samt en Ikådepenning i
koppar öfver Chriftiån 3, år 1559.
Den ena i guld har till påfkrift Chri-
flianus 3 D. G. Dame & Novegie rex
1550. Den andra är en liten öfver
Chriftiån 5 , med Konungens Chiffre
utan årtal. Här är ock en Skådepen-

R 2 * "ning
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ning öfver Segren vid Svarterå år
1565, bvars Inlkrift börjas Anno 65
am abendt Vrsul.. som i Protocolletför
d. 16 Septemb. 1803, är upptagen för
guld j mendenärendaft förgyld och för
sådan är han ock upptagen i gamla För-
tekningén öfver Drottningholmika Ca-
binettet, hvilken Förtekning icke var
at tilgå d. 16 Septemb. utan har sedan
från Fredénheims fterbhus blifvit äf-
lämnad.

Danlka Mynt och Skådepenningar un¬
der Kon. Chriftian 4. Af Guldpen¬
ningarna hafva sju till pälkrift på
frånsidan: uftas n)n\ judex, med
olika årtal j 8 har till påfl^rift: mo-
tieta nova aurea 16b5j 9rde är af år
1619 och har bokftäfverna R. F. p.

under en krona*

1 Danlka Mynt och Skådepenningar
under K. Fredrik 3* I guld äro 2
bracteater, en klipping, en hel och
en half Ducat.

Danlka Mynt och Skådepenningar un¬
der Chriftian 5. Guldmynten äro he¬
la, halfva och fjärdedels Ducater,
samt ett af mäft dubbel Ducats kor-
lek slaget af Fredrik 3, år 1650.

Dan-
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Dan(ka Mynt och Skådepenningar iin-
J] der Konung Fredrik 4. Guldpen¬

ningarne äro två halfva , och en
fjerdedels Ducat, 1 (kill in g Danfke,
och en liten bracteat med tvänne
ansigten.

Danlka Mynt och Skådepenningar un¬
der K» Christian 6. Den i guici är
en Ducat.

Danlka Mynt och Skånepenningar un¬
der Kon. Fredrik 5. Det ena Guld¬
myntet är en half, det andra \ Ducat*

Danlka Mynt och Skådepenningar un¬
der Kon. Chriftian 7, samt några
andra Danlke Konungar. Af Guld-

, mynten har det ena pa frånsidan
I vin fkilling Danjke 1733 ? det an"
1

dra inom en Lagerkrans: Den 29
Januarii; inunder: 1771; omkring:
Gloria ex amore patriae. Här fin¬
nas dessutom två aftryck i gips-

Eftermiddagen (amma dag inven¬
terades tredje Skåpet af Drottning-
holmfka Cabinettet, och befanns i det
famma, (om följer:
Små Bracteater tillegnade Sveriges äld-

fte Konuugar.
Älven dylika små Bracteater, utom

de två i koppar, som äro af loed-
lingers kaltpenningar* bbma
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Åfven små Holpenningar, utom tre
som äro af Hedlingers kaftpenningar.

Små Mynt och Rracteater, utom tvän-
ne Hedlingers kaftpenningar.

Fem al Hedlingers kaftpenningar, ett
litet mynt tillegnadt Håkan Röde
och två små Holpenningar.

Små Holpenningar tillegnade Rag-
walcl Knapphöfde och Swerker, samt
tre af Hedlingers kaftpenningar.

K. Johan 2:s eller Hanses Moneta reg-
ni Dacie.

Ett litet Mynt och en Holpenning.
De i guld äro bägge öfver Guftaf

Adolfs kröning 1617, med en Neg¬
lika i en blomkruka på frånsidan,
samt Hammen omgifven af en Co¬
rona radiata, med öfverikrift: flo-
rebo prospiciente Deo. De äro bägge
af lika vidd men olika- tyngd och
tjocklek. Fyra i silfver äro de sam¬
me, men sins emellan afolika vigt;
två af silfver äro Skådepeningar öf¬
ver Guft. Adolfs ärefulla regering.
Den i bly lärer vid inventeringen
blifvit orätt upptagen för silfver.

Äro små Skådepenningar öfver Guft.
Adolfs giftermål år 1620. Den i
guld är en liten oval penning med
Konungens bröftbild på ena sidan
och Drottningens på den andra,

utan
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utan någon pålkrift» Den och de
öfriga äro af det slaget, som be-
fkrifvas hos Berch s. 86, N.6 och 7.

Skådepenningar öfver Gultaf Adolf
och hans Gemål, samt öfver Rigas
eröfring 1621 , och tvänne af Hecl-
lingers öfver Upsala Academies pri¬
vilegier» Den i guld är emaljerad,
har på ena sidan Konungens lager-
krönta bröltbild med omlkrift: Gv-
stavi. adol : d: g svec: got. wand»

rex 16 32 3 på andra sidan Drott¬
ningens bröltbild med liten krona
på hufvudet och omlkrift: maria.
eleonora. d. g.. sweco. gotor.
wand. reg. Penningen är försedd
med tvänne öglor och har varit
nyttjad som smycke»,

Skådepenningar öfver Stralsunds un-
sättning 1628 Och öfver krigets fort¬
sättning emot Polen.

Skådepenningar öfver Gult. Adolfs
ankomlt till Tylkfand.,

Nådeteken utdelte af Gultaf Adolf
till tappre krigsmän.

Skådepenningar öfver Gultaf Adolfs:
segrar i Tylkland.

Stor oval lkådepenning öfver samma
ämne.

Små fkådepenningar öfver samma äm¬
ne»

Skå*



Skådepenningar öfver samma ämne»
De tvänne i guld äro befkrifne af
Berch s. 94. N. 58, och s. 95. N. 40.

Af dessa äro 21 Svante Stures half-
va Wefterås-örtigar, 2 af hans fto.
ra tjocka mynt, och Hediingers Jet¬
ton öfver honom i koppar. Denna
lådan lärer hafva blifvit af misstag
här insatt.

Skådepenningar öfver Guftaf Adolfs
segrar i Tylkland.

Skådepenn. öfv. samma ämne. Den i
guld är guten och emaljerad. Be-
fkrifven af Berch. s. 95. N. 45.

Äfven öfver samma ämne. Den i
guld är en liten oval, den samme
som belkrifves af Berch., s. 97. N. 48.

Äfven öfver samma ämne. De tvän¬
ne i guld äro belkrifna af Berch.,
s. 99. N. 57, och 62.

En flor Skådepenning föreftällande
Guftaf Adolf till häft, och trenne
mindre öfver hans död vid Liizen.

Skådepenningar öfver Guft. Adolfs
död. Den l i guld är af 5:te flor¬
leken har Guftaf Adolfs bröftbild
med omfkrift: gvstavvs. adol: sve.
rex 5 på andra sidan inom en fyr¬
kant denna pålkrift: Stans acie pug-
nans vincens moricnsque triumphat. 6:
Novc: 1632. — 2 är något mindre

har
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bar på åtsidan Guft. Adolfs bröft-
bild med omskrift: gustavus adol-

ph9 magn: d: g: suecor rex. au^
gust9 etc. på frånfidan: Stans acic
piignans vincens moriensq. triumphat
1632. 6 Nov. — 3 är en ducat, den
samme som Berch beJkrifvit s. 102.
N:o 70, och som är afritad hos
Brenner Tab. 1* N. 6» — 4 är en

åttkantig penning af 6:te högden,
belkrifven af Berch s. 102. N. 73.

Skådepenningar öfver samma ämne.
Den i guld är den ftore, dyre och
sällsynte som finnes afritad hos Bren-
ner Tab. x. N. 1 och belkrifven af
Berch , s. 104. N. 79 5 den är något
öfver 24:de florleken. Enligt en
antekning af Cantslirådet Adlerbeth
utböds den til falu frånTyfkland år
178.1 för 300 Pifioler, fom30 år för¬
ut fkola blifvit erbudna för honom.
Det påflods at ej flera än 6 exempl»
blifvit präglade»

Skådepenningar öfver famma ämne.
De i guld äro af 10 flor leken och
4 ducaters vigt hvardera, befkrifna
af Berch s. 105, N. 83 och 85.

Skådepenningar öfver samma ämnc.s
Den ena i guld ür af 2 Ducaters
vigt, befkrifven af Berch, s. 105,
N. 83 den andra är den så kallade

S Os-
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Osnabrückfka Ducaten af år 1634»

Skådepenningar öfver samma ämne*
Den i guld är af. 15:de ftorleken ,

afritad hos Brenner, Tab. xi. N:o
3, och befkrifven af Berch, s. lo7.
N. 94.

Af 9:de ftorleken i fenare tider gju¬
ten öfver Gustaf Adolfs odödliga
namn, med påfkrift på frånlidan:
Me fecula cana cartent.

Hedlingers, Enhörnings och fleres i
fenare tider flagne Penningar öfver
K. Gustaf Adolf.

Skådepenningar öfver Drottning Chri¬
stinas tillträde till regeringen , Ty-
fka krigets fortsättning och Osna¬
brücks eröfrtng 1633.

Skådepenningar öfver Regensburgs och
Minderis intagande 1533, och 16 34.

Skådepenningar öfver Brisachs inta¬
gande 1638, Åbo Academies {liftan¬
de 1640^ en af år 1641, med en
Grip på frånsidan, som synes hal¬
va afseende på Pommern 5 en öfver
Segren vid Leipfig 1642} en af år
1643, som synes vara präglad i Riga.

Den i guld är öfver freden i Bröm-
sebro l 6 4 5, af trettonde ftorle¬
ken, afritad hos Brenner, Tab. v.
med påfkrift på frånsidan Et hello
et pace triumphal. Den ena af ftlf-

ver
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ver är af 25 florleken öfver sjöfla-
get emot Danmark, 1644; den an¬
dra af. 20:de florleken, flagen 1647;
dessutom finnes här äfven en min¬
dre af järn öfver Sjöflaget 1644»

Skådepenningar öfver Weflphalifka fre¬
den 1648 , den ena i guld är af
13:de florleken afritad hos Brenner
Tab. ii» N:o 2. med påfkrift på från¬
sidan: Pax in Chriftinae pro Chrißo
germinat armis. Den andra är af
I6:de florleken, har på ena sidan
tvänne sammanknäppta händer man.
och öfverfkrift: Caesarls et regYM
IV»XIf paX. aYrea De%tras. 24 Sbris;
på andra sidan fladen Münfler, med
öfverfkrift: Hinc toti pax insonat or-
bi; inunder: Monaßerium Weßphd
1648-

Skådepenningar öfver Weflphalifka fre¬
den.

Äfven öfver samma ämne.

Skådepenningar öfver Carl Gufcafs ut¬
nämnande till thronföljare 1649 och
Drottning Chriflinas kröning 1650.
Den i guld är af 10:de florleken,
afritad i Thäler-Colleåion, Tab. 31;
med påfkrift på frånsidan: Cohimna
regni Sapientia 3 inunder 16X9. Berch,
S. 131. N. 33.

S 2 Skå-
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Skådepenningar öfver Drottning Chri-
ftinas kröning och hännes kärlek för
vetenfkaper. Den i guld är den säll¬
synta af 10:de ftorleken5 afritad hos
Brenner Tab» iv. med inlkrift på
frånsidan non aliunde, emellan tvän-
ne armar, som nediläppa" en krona
från himlen.

Skådepenningar öfver den fifte Pomer¬
ike Härtigens Bogislai l4.*s begraf-
ning 1654.

Skådepenningar öfverDr. Chriftinas af-
sägelse af Svenika regeringen 1654.

Öfver Dr. Chriftinas resa till Rom och
cFrankrike 1655 och 1656.
öfver hännes viftande och Vitterhets
sammankomftcr i Rom. Här finnas
jdessutom 3 Skådepenningar i järn
öfver samma ämne.

Skådepenningar öfver samma ämne.
Äfven öfver samma ämne.
c

Ofver samma ämne, samt öfver Drott¬
ningens Bibliothek och Griftvård.

HedlingerSj Kariftens, Hartmans och
Enhörnings penningar öfver Drott¬
ning Chriftina.

Skådepenningar öfver Carl Gufiafs
val till thronföljare 1649.

Öfver K. Carl Guftafs kröning, bilä¬
ger och krigsanftallter år 1654. Den
ena i guld är af 8;de ftoiieken med

o

pa-
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påfkrift på frånsidan A Dco et Chri-
ftlna 1654 -y den andra af 13:de ftor-
leken , afritad hos Brenner Tab. IV
N:o 3. med påfkrift på frånsidan öf-
ver utfigt af ftaden Riga: Prudenter et
fortiter♦

Skådepenningar öfver Tåget öfver Bäk,
1658.

Öfver Danmarks fiändfkap, upphäfvan-
det af Stettins belägring 1659 och Ko¬
nungens död 1660.

Äfven öfver Konungens död.
Hedlin gers, Karlftens och Enhörnings
penningar öfver K. Carl Guftaf.

Skådepenningar öfver Drottning Ulrica
Eleonora den äldre. Den i guld är
af Meybusch af 10:de ftorleken, med
infkrift på frånfidan t Amor hane vir*
tusque coronant.

Äfven öfver samma Drottning.
Skådepenningar öfver K.Carl xi såsom

fin faders efterträdare och öfver freden
i Oliva I660. Den i guld är af 13:cle
fiorleken med Carl xi:s bild på ena
fidan; och bägge hans föräldrars bil¬
der på den andra Berch s. 162 N. 1.

Öfver K. Carl Guftafs uppfoftram
Öfver Academien i Lund och nya Ban¬

kens privilegier 1668 j emottagande
af Strumpebands-Orden och firandet at
KoungenS födelsedag 1669. Den ena

i guld
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i guld är af l2:te florleken, den andra
af l4:de , bägge öfver Strumpebands-
Ordens emottagande. Den ena har på
åtsidan: Concordia regum, på fränsidan
w/fto populorum ; den andra har bägge
dessa påfkrifter på åtfidan. Berch. s.
165. N. 10, 11.

Öfver K. Carl. xi, då han såsom myn¬
dig fjälf antog regeringen 16 72.

Öfver hans Eriksgata 1675 och Kröning
1675.

Öfver hans Kröning 1675, cch Skånfka
kriget 16 76 — 1679.

Äfven öfver Skånlka kriget.
Öfver freden i Lund och Nimwegen 1-679.

Den ena i guld är af 14:de florleken,
afritad hos Brenner, p. 218, med på-
fkrift på frånsidan: Cum Carolo faußa
es, fine quo funefla fuisses; den andra
af 7:de florleken, med påfkrift på från-
fidan Virtute Augußi. Berch, s. 170,
N. 33, 35.

Öfver fredens lyckliga fölgder och Ko-
pungens förmälning 1680.

Äfven öfver Konungens förmälning. Den
i guld är af 6:te flodeken afMeybusch ,

med Konungens bild och titel på ena
fidan, samt Drottningens på den andra.

Vidare öfver Konungens biläger .1680,
och Frankrikes Reunionsrätt 1681.

Öf-
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Öfver Prins Carls födelse, och Konun¬

gens propofition till Händerna 1682,
samt Prins Guftafs födelse 1683.

Öfver Rikets välffånd, Konungens visa
regering och besök i Salbergs grufva
1687.

Öfver fredens bibehållande 1689, Breh-
milka hyllningen och nya Slottsbygg¬
naden 1692 samt Jubelfeften 1693.

Öfver Konungens resa till Wefterbottén
och hans födelsedags firande 1694 ,

Dorpts Academies flyttning 1695 och
Konungens död 1697. Den i guld,
öfver Konungens födelsedag d. 24 No¬
vember, är af 2l ftorleken och räknas
ibland de sällsynta. Han är densam¬
ma, som äfven fanns lös liggande i-
bland allahanda andra flags pennin¬
gar i det mindfta brunmålade fkåpet,
och är här ofvanföre upptagen.

Hedlingers, Karlftens och Enhörnings
penningar öfver K. Carl xr.

Skådepenningar öfver Kon. Carl 12,
då han fick Lärmåftare, och hans fö¬
delsedag firade# 1688, öfver hans fram-
fieg i Ridderliga öfningar 1689 , och
anträde till regeringen 1697,

1' Öfver freden i Ryswik 1697.
I Öfver Konungens kröning 1697.
II Öfver Tönningens belägring 1700.

Öfver
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Öfver freden i Trawendal och segren
vid Narva 1700. Den i guld är af
I6:de florleken, med påfkrift på från-
fidan: manifcßo numine. Berch s. 209.

mN. 31.
Öfver Segren vid Narwa 1700.
Äfven öfver Segren vid Narwa och kli-

gets förlopp i Liffland 1700.
Övergången öfver Dunaflrömmen och

seger öfver Sachsarne 1701.
Älven om öfvergången öfver Duna och

flaget vid Clissow 1701 , samt ryckte
om Konungens död 1702.

Öfver flaget vid Pultufk, fladen Thorns
intagande och förbund med Preussen
1703, samt öfver förflutna årens se¬
grar och krigets fortsättning emot Kon.
Auguft 1704.

Öfver Confoederationen i Warschau och
Stanislai val till Pollk Konung 1704,
samt flaget vid Gemäuerthoff 1705.

Öfver K. Stanislai kröning 1705, flagefc
vid Frauftade, Sventkarnes ankomft
till Sachsen och freden i Altranftadt
1706.

Äfven öfver Altranftadtfka freden 1706.
Den i guld är af 7:de ftorleken, med
öfverlkrift på frånflåan iConcusfit utram-
que 9 öfver ett uppreft Lejon emellan
två pelare. Berch s. 221. N, 90^.

Öfve-r
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Öfver Herculis tolf ftorverk, lämpade
till K. Carl xii 5 af hvilka Altranftadt-
Ika freden är det lifta, samt öfver Konun¬
gens aftog från Sachsen och de Evange-
lifkes befkyddande i Schießen 1707.

Öfver de Evangelifkes befkyddande 1707,
och Religionsfrihetens befäftancle 1708,

Öfver Schleftika religionsfriheten , fält-
toget 1708, Hamburglka bullrets Kil-
lände och flaket vid Holoffin samma

ar

Öfver verkftälligheten af Schleftika reli¬
gions afhandlingen 1709 och samma
års fälttog, samt Konungens viftande
i Turkiet.

Öfver Konungens viftande i Turkiet, se-
gren vid Helfingborg 1710 och hopp
om Othomanilka Portens biftånd 1711.

48 ftycken särlkildta llags dels äldre dels
nyare små Penningar och Bracteater ,

dels af ftlfver dels af koppar till en
del fundne på Gochland.

Prcusftfka Mynt och Skådepenningar un¬
der K. Fredrik 1. från år 1701 till
1713. Guldmynten äro af Ducats ftor>
lek, utom ett med pälkrift på frånfi-
dan: prima meae gentis, omkring en
Konglig krona, och inunder årtalet
1701, ett annat af år 1713, med på-
1krift på frånlidan: stium cuique, hvil-
ka äro något ftörre än

T
Ducater.

Preus-
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Preusfitka Mynt under Kon. Fredrik
Wilhelm från år 1713, till 1740.

En Ikådepenning af år 1740, med på-
Ikrifteri: Pro Deo et milite , hvarom
är den bekanta berättelsen att Konun¬
gen påflod det borde heta pro Deus et
miles. De andra äro två hälfva och en

fjerdedels Ducat.
Preusliska Skådepenningar under K.

Fredr. Wilhelm, däribland en ganlka
ftor i filfver med påfKriften: pro Deo
et milite.

Skådepenningar öfver Sophia Dorothea
af Ha nover.

Preusfilka Mynt under K. Fredrik från
år 1740. Guldmynten äro 2 enkla
Ducater ar år 1744 och 1748, samt 2
dubbla af 1749 och 1750.

Skådepenningar öfver samme Konung.
Af Guldpenningarne' äéo tvänne. af Du-
cats florlek, den ena öfver hyllningen
i Königsberg d. 2o Jun. 1740, och
den andra öfver hyllningen i Berlin
d. 3 Aug. samma år; den tredje är en
Skådepenning af något mer än 7:de-
Svenlka florleken, öfver äröfringen af
Schlehen 1741.

Skådepenningar öfver samme Konung*
Äfven Skådepenningar öfver samme Ko¬

nung.

Ska*
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Skådepenningar • öfver Prins Henrik a£
Preussen.

En Skådepenning i guld öfver Fredrik
Wilhelms födelse d. 25 Sept. 1744 9

och en i filiver öfver Elisabeth Chrift.
af Braunschweig.

Små Danika Holpenningar eller Brac-
teater.

Små Danika Mynt, tillegnade Kon. Wal¬
demar I, från år 1148 och hans ef¬
terträdare till år 1376.

Danika Mynt frånj och med Dr. Mar¬
garetha år 1387, till och med K Hans
1513. Den ena guldpenningen är af
4 \ Ducats tyngd, men Riksdalers
vidd, Hagen år 1502, med påikrift på
åtfidan: fiolvs Det gra. rex Donorm
jusfit me fieri Anno 1502. Den andra
af guldåren goldgulden, ellerK.Hanses
Ducat.

Danika Mynt och Skådepenningar un¬
der Chriftian 2, från år 1513 till 1523,

Danska Mynt under Fredrik I från år
1523 till 1533.

Danika Mynt under Chriftian 3 från
1533, till 1559. Guldpenningarne äro
små Skådepenningar, den ena med på¬
ikrift på frånfidan: unica spes meaChri-
ftus 15415 den andra med desse bok-
ftäfver på frånfidan: A. M. A. D. -

Danika Mynt under Fredrik 2, från år
T 2 1559



1559 till 1588. Af guldpenningarne
är en med pålkrift: in mark Danfke Lxin,
Hagen till 10 Ducater^ tvänne guld-'
klippingar med ett krönt F; en med
påfkrift: i Dockats; en oval Medalj öF
ver Dr. Sophia med pålkrift på från¬
sidan omkring Mechlenburgfka vap¬
net: Gott verleft dis seinen nicht 16"iG ;
den sjette en Holpenning med påfkrift
öfver en ros: Sophia Konigin v. Den-
mer.

Danlka Mynt och Skådepenningar un¬
der Chriftian 4, från år 1538, till 1648.

Desse äro 1. Ett flört Holftenlkt Mynt
af Johan Adolf utvald Bifkop af Lü¬
beck med pålkrift: Nach Portugalischen
schrot und korn. 2 ett hälften min¬
dre af K. Chriftian 4 i Danm. med

påfkrift: nach Portugal Sch ro. — 3 en
half samme Konungs Ducat med glas¬
ögon , af år 1647. —, 4 en hel Ducat
med flående bild i harnefk, och på
andra fidan Danlka vapnet samt årta¬
let 1637. — 5 en klipping med på¬
fkrift: ni Dal. 1604. — 6 en Ducat
af år 1625, med Danlka vapnet på
frånfidan. — 7 en half Ducat af år
1619, med Danlka vapnet på ena och
krona på andra fidan. — 8 en hel
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Ducat me4 påfkrift på frånsidan: juflus
rftrp judex 1648, — 9 en dubbet Ducat
af år 1648 med Da-nfkt vapen på ena
och krona på andra fidan. — l;o en
dubbel Ducat af år 1646 5 med påjkrift:
Jußus iTiiT Judex. — ii en enkel
Ducat af år 1644, med lika påjfkrift.
— 12 eh med krönt brötbild och E-
lephanten, flagen år 1611 af 2| Du-
cats vigt. — 13 en fjercleclels Ducat
af år 1646« — 14 en half af "/645. —

15 ett Tre Dukatflycke; af år 1603
16 ett guldmynt af en Riksdalers flor¬
lek af är 1603 med påfkrift: Moneta
no regis Danicic. — 17 en liten oval
guldpenning med Chriftiän 4:s bröfl-
bild utan påfkrift. — 13 en medalj
af en Riksdalers florlek föreflällande
samme Konung till häll: och öfyer ho¬
nom två små änglar, som hålla kro¬
nan , samt inunder hans valspråk: reg¬
na frmat fetas.

Danfka Skådepenningar under K. Chri¬
fliän 4. Danika Mynt under Kon, Fro-
dfik 3 från år 1648 till 1670.

Fortsättning af Mynt och Medaljer un¬
der samme Konung. De i guld äro
i. en Bracteat med krönt ehiffre och
valspråk: Dens providebit5 2. in mark
Danlke 1668 med chifre i Jacob. T»

10)



i o) 5 3 dubbelt krönt F och på andra
fidan Dan(ka vapnet, med om(krift
in mark Danfke 1670; 4 ett 18 mark-
ftycke af år T668, med en krona på
fråniidan; 5 en Ducat med lagerkrönt
bröftbild af år 1649; 6 en något o-
lik utan årtal 3 7 en half af år 1652,
8 en hel af år 1667, med lyckan i en
lagerkrans 3 9 en hel af 1657, med
åtta krönta F i kors 3 10 en half af
år 1659, med åtta krönta F3 11 en
fjerdedels dylik af år 1660 312 en dub¬
bel af år 1659 med Danlka vapnet
och på frånfidan en krona 3 13 en Du¬
cat af år 1668, med lagerkrönt bröft¬
bild och ftora krönta vapnet på från¬
fidan 3 14 en dylik femdubbel Ducat
af år 1665 ; 15 en något ftörre än.en
Ducat af år 1670, med krönt bröft¬
bild och : 3 vapen med kors 3 16 en
dubbel Ducat af 1662, med krönt
bröftbild och ftora vapnet, som ligger
på ett kors; 17, ett Norlkt Tolf-Du-
catftycke af år 1669; 18, en dubbel
Norlk Ducat af 1665 3 19 en half Norlk
Ducat utan årtal 3 20, 21, 22, tre
dubbla Ducater af åren T658, 1664,
och 1667, med ett (kepp och ordet
Tandem (se Jacob. T. vjni.); 23 ett
fem-Ducatftycke af år 1659, med Eben
-E&er, slaget under Riksdalers ftäm-

pd,
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pel5 24, 25, två klippingjar af år 1648
med ett rökfat, de äro af Ducats iftor-
Jekj 26 en dylik af en half Diicats
ftorlek; 27 en liten Skådepenning af
ctubbel Ducats vigt, med påskrift på
frånfidan a Domino regna (Jacob.T. 10).

( Danlka Skådepenningar under K. Fre-
1 i drik 3. Den i guld är en klipping eller

I fyrkantig, med Konungensbröftbild på
I enafidan och en pyramid på den an-
* dra. (Jacob. T. lo).
Danlka Mynt under K. Chriftian 5 från

år 1670 till 1699. Guldmynten äro:
l ni mark Danlke 1675 , med inbun¬
det namn- 2 en dylik af 1676 med
lagerkrönt hufvudj 3 en half Ducat
af år 1675, med lagerkrönt bröftbild
och inbundet namn; 4 en liten Du¬
cat med Konungen till hält och inbundet
namn utan pålkrift. 5 en dylik utan
fkillnady 6,7, tvänne små af olika
tjocklek förelfällande Konungen till
haft och på frånfidan| en rund vapen-
fkölcl med årtalet 1696 3 8 en dylik utan
årtal 3 9,10, 11, tre med krona på från¬
fidan och årtalet 1694312, 13, två med
Norlka lejonet på frånfidan utan årtal.

Danfka Skådepenningar under K. Chri-
ftian 5. Den ena i guidar trekantig
med krönt chifre utan pålkrift, (Se
Tacobaeus T. II.)5 den andra en liten

Ska-
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Skådepenning har på åtfidan Konun¬
gens bröftbild, på fränlidan: pictate et
juftitia.

Skådepenningar under samme Konung.
Den i guld är öfver Gothlands in¬
tagande år 16 76 med Gottlands va¬
pen och öfverlkrilt: cid Dominum pa~
triamque redit. Af 13:de Svenlka ftor-
leken.

%

Skådepenningar under samme Konung.
Den ena i guld är med en ögla, och
har på åtfidan Konungens bild ? på
frånfidan många segerteken utan'« på-
Ikrift3 den andra har på frånfidan:
Salvo Chriftiano v Norvegia fefix 1675.
(Se Jacobaeus Tab. 15).

Skådepenningar under samme Konung.
Den ena i guld har på ena fidan en
beväpnad Ryttare, och på den andra
åtlkilliga segertecken utan pålkriftg den
andra har på åtfidan Konungens bild
och på frånfidan trenne G omkring en
trekant3 den tredje har på frånfidan:
Labor an tem corroborat.

*1 Skådepenninhar under samme Konung.
I Den ena i guld har till öfverfkrift öf-

'

ver Konungens bild : utinam tion posset
mori. (Jacobaeus Tab. 20). Den andra
har på ena fidan segerteken ined om-

. fkrift: sed sanguine cotißant, på andra
fidan : jumo flamma proxima.

Dan-
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Danlka Mynt under Konung Fredrik 4
från år 1699 till 1730.

1 med påfkrift: 2 Rixdaler courant iyi65
2 med påfkrift: 1 Shilling Danfi.e 17/23
3 med påfkrift: III mark Danfke 1665*
4 föreftäller Konungen, till häft, utan
påfkrift och på andra fidan Danlka
vapnet och sex krönta F. är vid pass
af en half Ducats florlek.

" Danlka Skådepenningar under Fredrik
4. Den ena i gnid har på ena fidan
Konungens och på den andra Drott¬
ning Lovisas bild 3 är vid pass af en

j> half eller liten Ducats ftorlek, den
andra är hälften få flor och med samma

bilder3 den tredje är 4deln så flor, med
Konungens bröftbild på ena fidan och

• på andra fidan: Dominus mihi adjutor.
Skådepenningar under samme Konung.

Den i guld är öfver Könungens födel¬
sedag med omfkrift på från fidan: pour
le honheur et la felicité de ses heureux
sujets né le 11 Oct. I6'7i. Äf liste
Svenfka ftorleken.

Skådepenningar under samme Konung.
Den i guld är af en fjerdedels Ducats
ftorlek öfver Drottning Lovisa, med
en Sol på frånfidan och öfverfkrift :
fincomparable. Öfver Drottning An¬
na Sophia Reventiau är en flor i. filf-
ver med denna påfkrift på frånfidan :

U Til



Til Drottningen Anne Sophie lood Fri-
drick den fierde fig vie d. 4 Aprilis
1721 y han satte og paa hendis hovet
guldk ron en af Gud hende lovet d, jo
May /721.

Gud rette evig faß Rong Fridrichs arve thronet
Som fienkte ßn Gemahlßt hierte spür cg krone,
Panfka Mynt under K» Chriftian 6,

från 1730 till 1746. Af de i guld
ära tvänne flagna under fiifvermynts
ftämpel, det ena till tre Ducater med
pålkrift på frånfidan : 1 Jkilling
Danfke 1740. De Danfke Americ. Ey»
lands Kaabmynty det andra, vin Shil¬
ling Danfke, af 1755 till 1 Ducat y
ett är en vanlig Ducat af år 1732 ,

med bröftbild och krönta vapnet samt
Konungens valspråk: Deo et populoy
tvänne äro af DuCats ftorlek och haK
va på frånsidan en fällning med öf-
verlkrift: Chrißiansborg i Guinea, med
olika årtal och någon åtlkillnad.

Skådepenningar under samme Konung.
Danfka Mynt under K, Fredrik 5 från

år 1746, till 1766.
1, ett litet Guldmynt med pålkrift :

2 Royaliner; 2 en Ducat hagen vid
Kröningen, med Konungens hela bild
i Kongt» clrägt,. och på and;a fidati

vap-
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vapnet, med valspråk: P-rudentia et
Conßantia; 3 den samme flagen tili
dubbelt Ikrotj 4 Konungen till häfl i
Romerik drägt, a£ år 1749, af en Du-
cats ftorlek3 en dylik liten tjock guld¬
penning al år 1748, 6 en med krönt
vapen och attributer på Frånfidan med
öfverikrift: Regalibus auspiciis , och in¬
under: ex auro Sinico 1746, af en
Ducats ftorlek; 7 en af lika ftorlek,
med ett ikepp och Chriftiansborgs fäll¬
ning på Guinea samt till öfverikrift:
frei Chrißiansborg, inunder 17463 8,
9, \ O, af lika ftorlek med en krona
på frånfidan och därunder xir M; 11
en liten guldpenning med omfkrift på
frånfidan: 1 Riksdaler cdun Mynt; i 2
en liten filfverpenning med pålkrift:
2 Royaliner.

Danlka Skådepenningar under K. Fre¬
drik 6.

Danika Skådepenningar under K. Fre¬
drik 5 och Chriftian 7, blandade om
hvarandra*

Dermed slöts inventerings-arbetet om
aftonen den 16 September*

Den 2o September fortsattes invente¬
ringen hela dagen och hunno 4:de , 5:te
och 6:te fkåpen då inventeras. Fjerde
Skåpet innehöll följande;

U2 Ty-



Tyfka Kejserliga Mynt och Skådepen¬
ningar under Ludvig, Otto 3, Con¬
rad 2 och Henrik 3, från år 814 till
1056. Den i bly är en Skådepenning
eller ett så kaliadt Jüdeftycke, gjordt
i senare tider, öfver Kejsar Carl den
flore såsom grundläggare af Jungfru
Marie kyrka i Aken j den är vid in¬
venteringen upptagen för en lilfver-
penning; men den är af bly och för
sådan äfven upptagen i gamla Cata-
loguen, som vid inventeringen icke
var att tillgå.

Under Fredrik 2, Carl 4, Sigismund,
och Fredrik 3, från år 1250 till 1493.
Af de i guld har l på åtfidan bröft-
bild med lagerkrans och omfkrift: Cae¬
sar Ang. Imp. Rom. på frånfidan en
flående örn och däromkring: Fridericus9
är ibland de sällsynta och anses af
Köhler (Duc, Cab. N. 3) vara Fredrik
3:s; 2 har på åtfidan: Karolus Dei
gracia omkring en bröflbild, och på
från fidan Böhmilka Lejonet med om¬
fkrift: Romanortim ct Boemie rex, är
en goldgulden; 3 har på ena fidan en
krona med omfkrift: Sigismtindus Ra-
manorum rex, på andra fidan en flåen¬
de figur, med omfkrift: Moneta 11. Franc¬
ford, är en goldgulden- 4 är Fredrik
3:s beg rami ngspenni11g, har på åtfidan

bröft*
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bröftbild med mössa på hufvudet, ock
omlkrift, Fridérici terdi, på andra fi-
dan: Lnperat. Archiduc. Auflrie sepul-
tura MDxin 5 5 är ett Judeftycke öfver
samme Kejsares Gemål, Eleonora af
Portugal, med omlkrift på frånfidan
kring en ros: Ut rosa florens splendore
corusco praefulget fic Leonora virtutum
amato choro präeflat.

Under Maximilian I från åir 1493 till
1519. Den ena i guld är den så kal¬
lade flora guldrealen, väger 4 i Ducat
(Se Ducat Cab. N:o 8)3 den andra] är
ett Judeftycke, som föreftäller Kejsa¬
rens bild på ena fidan och Kejsarin¬
nans på den andra* Ibland filfverpen-
ningarne finnes här den sällsynta fyr-
dubbla Riksdalern af år 1509, med
en Ryttare och påikrift på chabraket:
halt mas in allen ding,

Mynt och Skådepenningar under Carl
5. Den ena i guld väger 1 \ Ducat
och har på frånfidan omkring vapnet:
Da mihi virtutem contra hofles tuos 3
den andra är en klipping med på-
Ikrift: 1529 Tvrk blegert IVien.

Mynt och Skådepenningar under sam¬
me Kejsare. Den i guld har tvänne

r krönta bröftbilder och på frånfidan
deras namn , nämligen Carl 5 och
Ferdinand 1, samt deras titlar, och
nederft årtalet 1531. En
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En Skådepenning öfver Carl 5:s Gemål
Isabella. Lådan saknas j men Carto-
nen fanns i näfla låda.

Mynt och Skådepenningar under Fer¬
dinand 1, från år 1558 till 1564. Den
i guld är en Ducac, som har på åt-
fidan Kejsarens hela bild llående med
omlkrift: Ferdinand. Carbi. D. ö. Ar-
chid. Au. pä andra ficlan äfven en flå¬
ende bild med omlkrift : Divus Leo¬
poldus.

Mynt och Skådepenningar under Fer¬
dinand 13 och Maximi.ian 2. från år
1564 till 1576.

)Mynt och Skådepenningar under Ru-
\ dolf 2. från år 1576 till 1612.
Under Matthias, från år 1612 till 1619*

jUnder Ferdinand 2, från år 1619 till
c 1637. Den i guld är en klipping
j öfver Brisacs belägring 1633, vägerJ mäfl 6 Ducater.
Under Ferdinand 3 från årl637, til 1657.
Under Ferdinand 4, och interregnum

1658, samt Leopold från år 1658 till
1705. Den i guld är en kaftpenning
öfver Leopolds kröning d. 18 Junii
1653, af en Ducats vigt.

1
JUnder Kejs, Leopold,
j

. Un.
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' g)Under Joseph I. från år 1705 till
l\ 1711.

3] .

7'Under Carl 6, från år 1711 , till 1740-
7 f

6J
21 Under Carl 7 från ar 1742 till 1745»

I Under Franciscus I, år 1745. Den i
guld har på frånfidan: Ducum maxi¬
mus feliciter electus 23 Sept. 1745, af
en Ducats llorlek.

Under Joseph 2. Den i guld är en kaft-
penning, då Joseph kröntes till Ro¬
merik Konung 1764»

Rylka Mynt och Skådepenningar.
Den i guld är en liten långrtind penning,
som iärer vara afVafilei Ivanovitsch;
af de ölriga är en okänd och 5 höra
till Alexei Michaelowitschs regering
från ,år 1645 till 1676.

Rylka Penningar under Ivan och Peter
Alexiewitsch. De tvänne i guld äro
sällsynta i själfva Ryssland 5 den ena
är af en half Ducats llorlek, den an¬
dra af en fjerdedels, på ena fidan äro
bägge brödernes bröübilder med desse
Rylka bokåäfver omkring: B. M. w. c»
z. i. k. r. a. p. a. hvilka bokltäfver betekna
Bogjieju miloßiu welikie Gosudäri zary

i



i Knjasja Ivan Alexiewitsch Petr. Alexis-
witsch; det är: "med Guds nåd Stor-
''herrar, Zarer och Förftar Johan och
"Peter Alex! i söner.'' På andra fidaii
är Prinsessan Söphias bild.

Rylka Penningar under Peter I från år
1682 till 1725. Af de i guld äro två
små kantiga af ungefärligen en fjer-
dedels Ducats vigt; tre Ducater af
1712, 1716 och 1720, en Skådepen¬
ning af en Ducats fkrot öfver flaget
vid Ca Ii sch, föreftällande Zaren till
häft i ett fältllag och en hand, som
räcker en krans öfver honom ur Ikyn;
en Skådepenning til dubbel ducats Ikrot
föreftällande på frånfidan Noachs ark e-
mellan Petersburg och Stockholm och
dufvan uppöfver med en oljequift; den
är flagen öfver Nyftadfka freden 1721.

Under Catharina I från år 1725 till
till 1727. Guldpenningen är en Du-
cat af år 1726 med S. Andreae bild på
frånfidan, samt Rylk öfverlkrift af in¬
nehåll att detta nya mynt är llaget
till 2 Rubels värde.

Under Peter 2 från 1727 till 1730, och
Anna från 1730 till 1741. Guldmyn¬
ten äro af Ducats ftorlek, ett af 1728
öfver Peter 2:s kröning, det andra af
1729 , det tredje af 1730, det fjerdeaf 1739.

Un-



Under Kejsarinnan Anna. Guldpennin-
garne äro: l.en Skådepenning af l?:de
Sven Ika florleken, gjord af Hedl inger,
föreftällande på frånfidan en Örn med
en krans i näbben och Ryik pålkrift
af innehåll a t den är präglad öfver
krigets ärofulla flut 1759 ; den andra
af Svenfka 20:de florleken öfver Kej¬
sarinnans död 1740, förefläller hänne
uppfara till himlen och under uppfar¬
ten sätta Kronan på den unga Ivan ;
den tredje är en begrafningspenning af
en Solotnicks eller Ducats florlek, med
Ryfk påfkrift på frånfidan af innehåll
att Kejsarinnan Anna var född den
28 Jan. 1693, regerade från den 19
Jan. 1730, dödde d. 17 Octob. 1740.

Under Ivan och Elisabeth 1741. Guld¬
mynten äro en Poltina eller half Ru¬
bel eller en fjerdedels Ducat. Af år
1756; en half Ducat eller Rubel af
samma år; ett två rubelflycke eller
Ducat samma år, en Ducat af 1743;
en af Ducats ftorlek med S. Andreas
på frånfidan och 1753 Febr. 3; en af
lika florlek öfver Kejs. Elisabeths krö¬
ning i Mofkow 1742; ett femrubel-
flycke eller half Imperial af 1756; ett
tio rubelflycke eller Imperial af 1759.

Under Peter 3, och Catharina 2. Guld¬
mynten äro en ducat af 1762; ett fem-

X ru- *



rubelftrycke af 1762, ocli två tiorubel-
ftycken, af samma år, det ena Peter
3:s och det andra Catharina 2:s.

Under Catharina 2. l.en kaftpenning
öfver kröningen i Mölkau 1762, af en
Ducats ftorlek både i guld och lilfver;
2. en Skådepennning af 25 Svenlka ftor-
leken öfver krigets lyckliga fint med
Turken år 1774; 3. en flor Bracteat
eller blott på ena fidan präglad Skå¬
depenning af 21 Svenlka ftorleken
med Kejsarinnans bröftbild och titel -y
4. Skådepenning af i6:de Svenlka ftor¬
leken öfver Petersburglka Wetenfkaps-
Academiens Jubelfäft 1776, med Kej¬
sarinnans bild och titel på förfta fi¬
dan, och på den andra Rycktet, som
visar Kejsarinnans chifre med öfver-
Ikrift på Rylka : Eju prozvjåtut na sa*
gjdenii Petvovy, "hon vårdar den tel¬
ning som af Peter blifvit planterad;''
5. en kaftpenning af något mer än 6te
Svenlka ftorleken flagen vid samma til-
fälle med Kejsar Peter den ftores bild
på ena och Kejsarinnan Catharinas på
den andra fidan; 6 Premiemedalj för
Målare - och Bildhuggare- Academiens
Elever, af I6:de Svenfka ftorleken,
föreftäller på frånfidan en gammal man ,

som håller i ena handen en palmqvifta
och en lagerkrans i den andra med öf¬

ver-
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verfkrift: Dostoinomu, ''för den vär->
dige^" 7. densamma af tolfte Svenska
florleken.

_ 1 Under samma Kejsarinnas regering. Den
1 i i guld är af 21 - Sven(ka ftoriekén ölyer

t Storförflens Paul Petrowitschs biläger
I med lin förfia gemål Maria'Féodoröw-
j na år 1776. Här äro ock 4 aftyck iJ gips.

Polfka Mynt och Skådepenningar,
under Konungarne Alexander frän
1501, tili l5o6, Sigismund 1. från
1506 till 1548, Sigismund Auguft
från 1548, till 1572, och Stephan
från 1574 till 1586. Den ena i guld
är Sigismund l:s Ducat af år 1528,
med öfverlkrift på frånfidan: jufius ut
palma florebit; den andra är ett tio-
ducatftycke af Sigismund Auguft 1562,
föreftäller på frånfidan en ryttare i
fullt hugg med öfverlkrift: Moneta
magni Ducatus Lituani. 10 Flor. Anr.

Under Sigismund 3 från år 1587, till
1632. Den ene i guld är af DucatS
flor lek med pälkrift på frånfidan: Mo*
11 eta nova aurea reg. Po. Den andra ett
femducatstycke, af år 16213 den'tre¬
dje ett tioducatftycke, utan årtal, af
elfte Svenlka ftorleken. ;

i ;
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1 Under Vladislaus 4, från år 1632 till
1648. Den ena i guld är en krö¬
ningspenning af 1633, om en Du¬
cats vigt} den andra en fkådepenning
af I4:de Svenlka ftorleken , flagen af
ftaden Dantzig öfver Stilleftånclet 1637 ,

på hvilken Vladislaus 4 föreftälles
under Herculis bild och kallas Hercu¬
les pacificus.

Under Johan Cafimir från år 1648, till
1668. De i guld äro Ducater, en
half, tre hela och en dubbel, same

J
en kaftpenning vid Kröningen 1649
af en Ducats ftorlek, med pålkrift:
Dominus assumfit me.

Under Johan 3 från år 1674 till 1696,
och Auguft 2 från 1697 till 1733.
Den ena i guld är mindre än en Du-
cat Hagen öfver Auguft 2:s val d. 27
Junii 1697} den andre af en Ducats
ftorlek öfver Kröningen d» 15 Sept.
samma år, på hvilken en beväpnad
arm framräckes ur en fky, med öf~
verfkrift: pro regno; den tredje en
dubbel Ducat öfver samma ämne med
en Kongl. krona på frånftdan och öf-
verlkrift: hane Deus ipse dedit.

Under Stanislaus l. år 1704. och Au¬
guft 3, år 1733. Den ena i guld är
en liten ganfka tunn bracteat} den
andra är Auguft 3:s Kröningspenning

d. 17
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d. 17 Jan. 1734 af dubbel Ducats
vigt, med en KongL krona på från-
fidan och omfkrift: tneruit et tuébitur.

Under Stanislaus Auguft Poniatovlkh
Den i guld är en Skådepenning af I6:de
Svenlka Itorleken öfver Protellanternes
nya kyrka i Warschau 1777, med öf~
verlkrift öfver kyrkan, som på Pen¬
ningen är afbildad; quicunque oraverit
in ioco iflo exaudi.

Ungerike och Böhmilke Mynt och Skå¬
depenningar. De i guld äro ducater,
två af Sigismund, som regerade emel¬
lan 1386 och 1437; en af Albert e-
mellan 1438 och 1439 3 en af Johan¬
nes emellan 1445 och 14535 och en
af Ladislaus emellan 1453 och 1457.

De i guld äro ducater, (ju med någon
olikhet af Mathias Corvinus emellan
1458 och 1490, och fyra något fkiij-
aktige ftån hvarandra af VladislausS
emellan 1490 och 1516.

Den ena i guld är en K. Ludvigs du-
cat af 1520 5 den andra af ungefärli¬
gen dubbel ducats tyngd har på ena
fidan en beväpnad ryttare med öfver-
Ikrift: Ludovicus Hun. rex, på andra
fidan Jungfru Maria med Barnet och
öfverfkrift: Patrona Hiwgarie. Här
är äfven i filfver den ganlka sällfyn-

ta3
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ta, öfver Ludvigs Kröning vid tvän-
ne års ålder. 'Den förefläller på ena
fidan ett litet Barn Tittande på ett hy-
ende, med öfverlkrift: Lnäovicus fili*
us R. Unga. et Bohemi. 1508; inun¬
der covonatus; på andra fidan fadrens
Kon. Vladislai hufvud med krona up-

på, och omlkrift: Wladislaus D. G. R.
Ungarie et Bohemie. Den är präglad
till en Dick -1haler.

Under Ferdinand JU från är 1526 till
15.64.

Den i filfver är den sällsynta med ett
litet vapen, ilagetpå en ftor platt till
en riksdalers fkrot, med pålkrift en-
daft på ena fidan: Joannes Sécunduy
Rex Vngariae 1565.

Ünder Matthias 2. Den i guld är en
Ducat af 1617, med Kejsaren flående $

på frånfidan är en Mariebild, och ne-
derft det öfterrifka vapnet.

Under Fredrik från 1619 till 16 20, och
Ferdinand 3 från 1625 till 1653.

Under Ferdinand 4, från år 1646 till
1654, och Joseph 1, från år 1687 till
1711. Den i guld är en litén krö¬
ningspenning flagen öfver Ferdinands
kröning till Ungerik Konung den 16
Jnnii 1647»

. ;Un-
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1 1 Under Maria Thérefia* Den i aulcfär
2 i en liten Skådepenning af 6:te Syeålka

—

i flor leken öfver Årkehäntig Josephs ochjj Spanlka Prinsessan Elisabeths förrnäl-
! ning 1760..

Portugifilka Mynt och Skådepenningar
under Johannes 4T från år 1640 tili
1656, och Alphonsus 6, från år 1636
till 1668.

Under Peter 2, från år 1683, till 1706,
och Johan 5, från år 1707, till! 1730.

Under Joseph från år 175Q.
Spanlka Mynt och Skådepenningar un-

der Alfonsus af Arragonien fråh år
1416,, till 1458.

Under Ferdinand Catholicus, från är
1479 till 1516, och Philip 1, åi l5o6.

»Ett litet koppar lkiljemynt under Kejs.
) Carl 5 , de öfrige under Philip 2, från
' år 1556 till 1398.
Öfver Annas af Öfterrike giftermål

1570, öfver Spanlke Prinsen Carl,
som föddes 1545, och dödde 1568,
samt Mynt och Skådepenningar under
K. Philip 3 från år 1598 till 1621.
Guldpenningen väger 8 Ducater, är
ett åttkantigt kycke, har på enafidan

• ett kors och på andra Spanlka vapnet.
51 5 i Under Philip 4, från år 1621 till 1665.

Guldpenningen väger något öfver en
Ducat, har på ena fidan ett lejon,

som



söm håller ett svärd och en glob, med
omlkrift: Phl. im, D. G JHisp. et In*
(liar. rex; inunder 1650} på andra fi-
dan: Archid. Aufl. Dux Burg. Dom•
Tor♦ (Se Ducaten Cabinett N-'o 212.)

Under Carl 2, från 1665 till 1700.
Den i guld är en Ducat af år 1697,
med reviviscit. (Se Ducaten Cabinett
N:o 216.)

Under Philip 5, från år 1700 till 1724,
och Ludvig l, år 1724.

Under Philip $, från år 1724 till
1746, och Ferdinand 6 från år 1746.
Den i guld härpå åtfidan: Ferdinand
vi. D. G. /749 , omkring Konungens
bröftbild , på frånfidan: Hispaniarum
rex, omkring Riksvapnet 3 är ungefär¬
ligen af en half Ducats vigt, svarar
emot en pezzo gordo i filfver och gäl¬
ler 20 Real de Villon.

En Skådepenning öfver Carl 3:s krö¬
ning, kar på fränfidan den helige Fer¬
dinand , som är fladen Sevillas Skydds¬
helgon.

Sardinfka och Sicilianika Mynt och Skå¬
depenningar under Carl Emanuel, och
Victor Amadeus 3; den ena i guld
är en Carl Emanuels Ducat af år
1744 j den andra är en Skådepenning
af 14:de Svenlka florleken öfver en

v inrättad Academie af Victor Ama-
dc-



169
deus 3, år 17783 penningen har en
Genius på frånfidan, som håller en
krans och ett ömnighetshorn, hvaröf-
ver flår Genio artium flatori.

Sicilianfka under Fredrik 3, ocli Carl
2. Den i guld är en Ducat , flagenöfver Carl 2:s förmälning 1 Dresden
1738, med Saxilka Prinsessan Maria
Amalia.

? Dasfiers Jettoner öfver Ångelfke Konun-
) gar»

Anglosaxilka Mynt tillegnade Eadgarus
från år 959 till 975 , Etlielred från
år .979 till 1016, och några oikända,
som icke kunna föras till någon viss
Konung. Guldpenningen är af en dub¬
bel ducats ftorlek, seyphatus, och har
på ena fidan liknelse till en half glob
samt på den andra till en vanfkaplig
häft.

Angelika Mynt under K. Etbelred.
Äng. Kon. Ethelreds och Knuts Mynt
från år 1016 till 1036.

I K. Knuts Mynt.
Knuts, och Haralds från. år 1036 till

1040, samt Hårdeknuts från I04o! till
1042.

K. Edwards från år 1047 till 1Ö66,
j Wilhelm l:s från 1066 till 1087, Hen-

Y rik



rik 2:s från 1155 till 1189, Richard
l:s från 1189 till 1199. Johans från
1199 till 1216, Henrik 3:s från 1216
till 1272.

Edward 3:s från 1327, till 1577, Hen¬
rik 6:s från 1422 till 1461 , Edvard
4:s från 1461 till 1483, Richard 5:s
från 1483 till 1485.

Henrik 7^s från 1485 till 1509 Henrik
8:s från 1509 till. 1547, Edvard 6:s
från 1547, till 1553. Det ena Guld¬
myntet är Henrik 7:s Engellott så kal-
ladt af Änglen Michaels bild, öfver
hvilken flår Konungens namn: Henri-
cus vii Di gra rex Agl. et Fr*, det an¬
dra är en dubbel Rosenoble af Hen¬
rik 6 eller 7, det har till pålkrift om¬
kring Konungens bild : Henricus Dei
gratia rex Anglie et Franc. Dns Hib
det tredje är en Edvard 6:s Roseno¬
ble, med pålkrift omkring Konungens
bild: Edward Di gra rex Angl & Fran
dns Ib.

Dr. Marias, från 1553 til 1558.
Under Dr. Elisabeth, från år 1559 tili

1602. Den i guld är något fiörre än
en ducat, och -är en så kallad Sove-
reign af - 20 Ängellka Shilling, har på

v åtfidan Drottningens bild med en dub¬
bel Krona och omlkrift: Elisabeth D. G.
Ang. Fr. & Hib. regina, på frånfidan

krönt
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krönt vapen med bokftäfverna E. R. på
fidorna om vapnet, samt öfverikrift:
scutum fidei proteget eam.

Under K. Jacob 1. från år 1603 tili
1625. Guldmynten äro bägge af det
flaget, som i K. Jacobs Myntordning
hos Rymer T. xvi» p. 605 kallas Bri-
tannijk krona, men af olika prägel, dc
äro flagne till 10 ängelika fkilling,
och liafva till öfverikrift på frånfidan:
Hehricus rosas, regna jfacobus.

Under Carl 1. från år 1626 till 1649.

Under interregnum. Guldmyntet är fla¬
get till 20 Angelika Ikilling eller ett
pund flerling, är af år 1651 och har til
pålkrift på frånfidan: God with us9
hvarvid Leake i fin Account of Eng¬
lisch Money tillägger: which was the
Word at the Bottle cf Lützen, wherein
the famous Gußavus Adolphus, Kingof
Sweden was kilTd.

Under Oliv. Cromweil 1658.

Under Carl 2, från 1661, till 1685.

Under Jacob 2, från 1685 till 1701.

Under Wilhelm 3 och Maria 2, från
1689 till 1702.

Y 2 Un-
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-j Under Dr. Anna från 1702 till 1714.

~|Under Georg i. från år 17x4 till 1727.
A

^Under Georg 2 från år 1727 till 1761,

Under Georg 3.
Skådepenning af I4ide Svenlka ftorte-

ken, flagen af Elliot3 på ena fidan
Gibraltar med öfverlkrift: per tot dis."
crimina rerum-y inunder xui Sept.
MDCCLxxxiij på andra fidan inom en
lagerkrans Reden Lamotte Sydow EU
lioty utomkring: Bruderschaft.

Under Pretendenten , den så kallade Ja¬
cob 3, född 1688, utgifven för Jacob
2:s son,, känd under namn af Chevalier
de St. George.

Skottlka Mynt. Det ena i guld är af
Jacob 5, år 1540} på åtfidan hufvu-
det med hatt 3 på från fidan ett krönt
vapen emellan l och 5, med ornikrift:
honor regis judicium diligit, väger nå¬
got mer än en Ducat. Det andra till-
Ikrifves Jacob 4 , i Ducaten Cabinett;
det har på ena fidan ett fyrkantigt
krönt vapen, med ornikrift af munk-
bokfläfver: facobus Dei grada rex Sc y

på andra fidan ett Andreae kors, emel¬
lan



173
lan två Franfka liljor i en ros, med
omikrift: Salvum fac populwn tuum dne9
och är detsamma som i Andersoni
Thesaurus Tab, CLli tillegnas K. Ja¬
cob 2. Det tredje är Jacob 6:s af
år 16013 med Konungens namn och
vapen , och på frånfidan omfkrift:
Salus populi suprema lex $ väger 11
Ducat. Se Ducaten Cabinett N:o 473?
Andersoni Thesaurus Tab. clv N:o 3.

Navarrifka Mynt. Det i guld är af 2
Ducaters vigt , har på åtficlan K. Hen¬
rik 2:s och hans gemåls bilder med
omikrift r Henricus 11 D. G. Rex reg.
Navarre9 på frånfidan krönt vapen e-
mellan bokftäfverna HT, M. och omfkrift:
Gratia Det sinn id qd sum 1577.

Franlka Mynt och Skådepenningar. Af
guldmynten ära tre ganlka små och af
det llaget, som kallas Tiers de sol d~or
de France. Se Bouteioué Reeherches

curieuses des monnoyes de France PI.
I. N.o PL 3. N:o ?i. PR 5. N:o
II. Det 4:de är Henrik 5:s så kalla¬
de Salut flaget i Normandie. Se Le
Blanc p. 295 , 298. Köhlers Duc. Cab►
N:o 364. Det 5:te är Carl 8:s Ecu
d'or au soleil, med omikrift på åtfidan:
Karolus Dei gracta Francorum rex ; på
frånfidan x p c (Chriftus) vincit x p c
regnat, x p c imperat.

tim
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Under Frans 1 från år 1515 till 1547,
och Henrik 2 från 1547 till 1559.

Under Frans 2 från 1559 till 1560 5
Carl 9 från 156o till 1574 \ Henrik
3 från 1574 till 1589. Guldmyntet
är en Henrik 3:s Ecu Jor, med Frän-
fka och Polika titlen. ( Ducateti Cab.
N:o 342).

Under Carl 10 från 1589 till 1590, och
Henrik 4 från 1589 till 1610.

Under Henrik 4. Guldpenningen är en Ii-
> ten fkådepenning af en half Ducats ftor-

lek vid pass, flagen 1605 , med Konun¬
gens och Drottningens bilder, samt på
frånfidan Franlkaoch Medicislka vapnet.

Under Ludvig 13 från 1610 till 1643.

•Under Ludvig 14 från 1643 till 1715.

'Under Ludvig 15 från 1715.

Den ena är Ludvig I6:s kröningsme¬
dalj af ll;teSvenlka florleken, härpå

ena
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ena fidan Konungens bröflbild med
Kon-gl. krona på hufvudet och öfver-
Ikrift: Ludovicus xvi rex chrifliamsfimus;
på andra fidan , Konungen på knä för
ett brinnande altare blir af en genius
begjuten på hufvudet med olja} öf-
verfkriften är: Deo conservatori; inun¬
der: Unctio regla Remis xi Jun. mdcclxxv.
Den andra är en Skådepenning af 23:dje
Svenlka fiorleken, öfver Burgiindifka
canalerna, har på åtfidan Konungens
bild med omlkrift : Ludovico xvi. Fr.
et Navar. Regi optimo, inunder: Comi-
tia Burgündiae3 på andra fidan attribut
ter af handel flögder och segelfart,
samt floderna Liger , Sequana, Arar,

I Rhenus afbildade, med öfverfkrift: Utri-
usque maris junctio triplex, inunder:

I Fosfis ab Arari ad Ligerim Sequanam et
i Rhenum fimul upertis mdcclxxxiii.
)Små Skådepenningar öfver Franlka Prin-

1 > ci v r\f ti pi-incpdoaf
i

o; i7
4' 14
4! 20
2 13

sur och Prinsessor.

I femte Skåpet, af Drottningholmfka
Mynt-Cabinettet, som derefter inventera¬
des fanns följande:

1 Små Franlka Skådepenningar och Spel-I penningar, flagna öfver Henrik 2,
Frans 2, Carl 9, Henrik 35 Henrik4,
Margaretha af Valois, Maria af Me-

di-
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dicis, Ludvig 15 x Anna af öfterrikc.
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^Små Franlka Skådepenningar och Spel¬
penningar 3 flagna öfver Ludvig 14.

Gf-
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Öfver Ludvig I4:s Drottning, Maria Tc-
refia af Spanien.

jöfver Ludvig 15.

Öfver Ludvig 15;s Drottning Maria Le-
czinfki.

iFlorentinlka Mynt och Skådepenningar.
} Den i guld är en Ducat eller Goldgul-

den, har på ena fidan Johannis Döpa-
ren flående med omfkrift: S. Johannes
B-, på andra fidan en flor Lilja med
omfkrift: Florentia. (Duc.Cab, N.2506).

ningar. Den ena i guld, af en du-
cats florlek är en ganlka sällfynt pen¬
ning, har på ena fidan Staden Genu¬
as vapen, ett Kors, med omfkrift: Coh~
radas rex Romanorum5 på andra fidan en
Stadsport med omfkrift: ianva QVAm
devs proTEGAT BQ (heetque). Namnet
på denna penning är Kejsar Conrad 2s,

Z men



men penningen är ingalunda flagen
under hans tid. Han gaf år 1139 rät¬
tighet åt Staden Genua att flå mynt,
och til erkänfla fattes hans namn allt
framgent på Genuas Mynt, til dess
Frankrikes Konung Ludvig 12 eröfrat
Genua år 1499, hvarefter hans namn
någon tid sattes på ena fidan af Ge¬
nuas Mynt och Conrads på den an¬
dra y men då Genuesarne sökte undan¬
draga fig Frankrikes öfverherrlkap,
och blefvo åter bragte derunder 1507 ,

infördes den ändring vid Genuas Mynt
att på ena fidan sattes Lvdowicus xn.
Rex Fr: ^fanuae Dominus, och på från-
ficlan Communitas jfantte. Under Frans
1. begyhtes åter Conrads namn sättas
på andra fidan, och sedan deil tappre
Anders Doria år 1528 befriat Genua
från Franlkt öfverVälde, begynte Gew
nuas Mynt präglas på gamla -sättet
och bokftäfverna på vår närvarande
penning utvisa ögbnlkeniigen att han.
bör hänföras till denna tiden. Den
andra här förekommande Guldpennin¬
gen är en Genuefilk Ducat: af år 1735,
med Genuas vapen på ena fidan och
Johannes Döparen på den andra«.

Mantuas Mynt och Skådepenningar. Den
i] i guld är en Ducat af Frans 2* som

I regerade emellan 1484 och 1519. På
ena
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ena fidan är Markgrefvens bild med
omlkrift: Franciscus Mar. Mantue; på
andra fidan en Degel eller något dy¬
likt i en brinnande eld, med öfver-
lkrift: Probafti me et cognovifti me

. Domine.
Mailands och Mirandulas Mynt och Skå-

pepenn. Två i guld äro Maylandlke
Härtågens Galeazo Maria Sfortias säll¬
synte dubbla och enkla Ducater. Den
dubbla har på åtfidan Härtigens bröft-
bild i harnelk med bart hufyud och
tjockt hår 9 samt omlkrift: galeaz. ma-
ria SYortia vicecomes dvx mli v {Me¬
diolam quintus); på andra fidan Härti¬
gens vapenlköld med hjälm, öfver hvil-
ken uppreser fig en krökt orm; på
bägge fidor om Ikölden flå bokftäfver-
na g| m (Galeacius Mediolanenfis); på
högra fidan om Ikölden hänga tvänne
ämbar på grenarne i ett träd; vid hvars
rot synes en brinnande eld; omlkrif-
ten är: papie angle. q £ ( Angleriae-
que) Comes ac ianve dnvs {Dominus)
T c (Tricarici). Den enkla Ducaten
har på åtfidan Hertigens bröftbild på
samma sätt med omlkrift p p angle

q i co ac ianve dns tc ; på från fi¬
dan Ikölden emellan bokfiäfverna g £;
på hvardera fidan om Ikölden är ett

I träd med brinnande eld vid roten och
Z 2 i



i hvartderä trädet hänga tvänne äm-
bar. Galeazo Maria Sfortia regerade
emellan åren 1466—1476. Den tredje
är en dubbel Ducat afJohannes Galeazo
Sfortia , som var Härtig öfver May-
land från 1476 till 1494; på ena Si¬
dan är hans bröftbild med omlkrift:
Joannes g z ( Galeazo) Maria STortia
vicecomes dvx mli ( Mcdiolatii) sx

(.sextus); på andra fidan hans farbro¬
ders, Ludvig Sfortia Mori bröftbild,
med omlkrift 'lvdovicvs patrvvs gv-
bernans. Den fjerde är äfven sam¬
me Härtigs dubbla Ducat med hans
bröftbild på åtlldan och omlkrift: -io.
G£. M. SF. viCECO. dx. M. Sx. på an¬
dra fidan hans gemåls Bonas bröftbild^
med omlkrift: bona. dvcissa. mli»
etc.

Skådepenningar öfver Hertigarne af Mo-
dena och Ferrara Nicolaus 3 som re¬

gerade emellan åren 1391 —1441, och
hans son Leonellus, som regerade till
1450.

Mynt och Skådepenningar under Her¬
tig Hercules af Ferrara och Modena
emellan åren 1471 och 1505* Guld¬
myntet är en Ducat, med omlkrift på
åtfiehn: Hercules Dux Ferariae3 på
från fidan Surexit XPS (Chrifius) rex gle
(glorie). Här är äfven en ftor . koppar¬

me-



meclalj öfver Prins Sigismund af Efle,
som föddes 1435.

Det ena guldmyntet är en dubbel Du-
cat af Alfonsus Härtig af Ferrara e-
mellan loo5 och 1534 } döt har på
frånfidan Frälsarens bild och Pharise-
ens som viser Ikattpenningen, med öf-
verlkrift: Que-sunt Del Deo. Det an¬
dra är en enkel Ducat af Caesar Här¬
tig af Modena emellan åren 1597 och
1628} det har på åtfidan hans bild
flående i full rullning med omikrift:
Caesar Dux Mut. Reg. &c. På andra
iidan vapnet med krona och öfver-
fkrift: Nobilitas Eflenfis♦

Under Härtigarne af Modena Rainald,
Frans 2 och .Frans 3* Det ena Guld¬
myntet är en fjerdedelsr Ducat eller
Mutinae solidus. Det andra är en hel
Ducat af Frans 2*

Honorati 2:s af Monaco Riksdaler afår
1649 och Honorati 3:s Courantmynt
af år 1735. Kopparpenningen, i hvil-
ken dock lärer vara någon svag filf-
vertillblandning, är den sällsynta klip¬
pingen af Härtigen af Guise Hagen i
Neapel år 164-8} den har på åtfidan
ett krönt fält i hvilket Hå bokfläfver-
na s. p* q. n. (Senatus populusque Nea-
poUtanus) med omikrift: henricus de
lorena dvx reipublicae; på frånfidan

tre
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tre Korn-ax och en oljeqvift ihopbund-
na, med öfverfkrift: pax et ubertas.

Härtigarnes af Parma Mynt och Skå¬
depenningar.

Republiken Ragusas Mynt*
Savoyens Mynt och Skådepenningar.
Guldmyntet är en Ducat af Härtig

Venedjglka från Nicolaus Tronus år
1471 till Carl Ruzzini 1734. Det ena

guldmyntet är en Ducat af Joh. Cor-
nari5 som regerade emellan 1625 och

> 1630; det andra en fjerdedels Ducat ;
det tredje en Ducat af Carl Ruzzini ;
de hafva den vanliga pålkriften: Sittibi
Chriße datus, quem tu regis ifle du-
catus.

Två Små Skådepenningar öfver Gui-
dus Ubaldus 2, Urbin. Dux5 och Fran-
ciscus Maria Dux Metaures.

Basellka Mynt och Skådepenningar. Guld¬
mynten äro en Goid^ulden under Kej-
sar Fredrik (Se Duc. Cabinett N:o
2644.) samt två Ducater, den ena
utan årtal med pålkrift: L. Mun, Plan.
reßaur. Baßlienßs (Duc.Cab. N:o 2649);
den andra af år 1653 med pålkrift :
Ducatus novus reipub. Baßleenßs.

Bernlka penningar. Guldmyntet är en
Ducat af 1697, med pålkrift å ena li-

dan
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dan: Reipublicae Bernenfis Ducat.; å
den andra: benedictus fit Jehovct Deus¥

E reiburgs och S. GaLléns penningar.Genevs penningar.
Lucerns, Schafhausens, Soluthurns, U-
ris, Schweitzes och Unterwaldens pen»
n ingår.

Zürichs penningar* Guldmynten äro
en half Ducat af 1651, en hel af i72o,
en hel af 1651 utan Sköldhåilare, en
hel utan årtal med en fittande Kejsa¬
re och pålkrift på frånfidan Senatus
VopillllS QuG TVRICENSIS.

Skådepenningar öfver föreningar emel-
lan Schweitzilka Stater. Den i guld
är af I6:de Svenfka florleken, särde¬
les vacker och flagen öfver Schweizi-
Ika förbundets förfla början , samt har
till pålkrift: Wilhelm Teil von Vre,
Stovjfacher vo- Schwytz End vo Vnder-
Wald. Anfang, dess puntzim iar. Chri-
fli 1296. De tre nämnde personerna
äro afbildade.

Brabantfka Mynt; den ena en R:dr af
år 1584; den andra vid pass en fjer»
dedels R:dr.

Wefffrisländfka penningar*.
Geldrens och Gröningens penningar.

Häribiand är ock en sådan enfidig kop¬
parpenning, som finnes afritad hos Van
Loon, Hiß. Metall des Pay-bas T.Ut. p.91.

Af



Af hvilka flera funnosi cle glödgade ku¬
lor, som inkallades i fladen Grönnin-
gen d. 7 Aug. 1672 af Arkebilkopens
af Cöln krigsfolk 3 meningen af på-
Ikriften är att Arkebilkopens händer
fkulle uppbrännas i Guds Faders Sons
och den Helge Andes namn Amen.

Hollands penningar.
Over-Yssels penningar. Det ena- guld¬
myntet är en dubbel Ducat med K.
Philips och hans Gemåls bröllbiider,
och pålkrilt på från fidan: Ducatus Or-
di. Transiss. Val, Hisp. Det andra är
den okända Skådepenning, som hvar-
ken Bizot eller Van Loon omtala, och
finnes afritad på titelbladet af Numo-
phylacium Burckhardianum 2 Th.
Gotting 1745* Den har på ena fidan
tvänne sammansatta hufvuden, på det
sätt som Janus afbildas; det ena huf-
vudet har ikägg och är gammalt, det
andra är yngre utan fkägg; ofvanföre
flår Divs , på ena fidan flår oriens ,

på andra occiden, omkring flår ter-
rena consideres vt caelica possi¬

des. Här flår punct, som ock är rätt;
men i afritningen i Numoph. Burchh.
flår endaft punct vid ordet terrena. På
penningens andra fida är denna på-
fkrift: a tergo et fronte mahim tandem
Deus propitiare Ån. mdcii fatali träns-
Jilani. Zee-
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Zeelands penningar* Tvänne af Guld¬

mynten äro dubbla Ducater, den ena
af K. Philip y såsom Grefve af Zee¬
land, har pa adfdan lians och hans
Gemåls bröflbilder, samt på frånfidandenna omfkrift omkring landets vapen :Ducatus Co. Zel. Val. Hisp. Den andra
är af år 1647 med Concordia res par-
vae crescunt> och den flående mannen,såsom på vanliga enkla Holländlka
Ducater.

^ Den tredje Guldpenningenär en Ktipping af 2 Ducaters vigt,med rund flämpel på blott ena fidan,ocli denna fkrift: ■ /574 Ubert♦ refiit,P. Q. Zel. soll Deo honor.
Utrechts penningar. Det ena Guldmyn¬

tet är en enkelDucat af år 1593 j det
andra en dubbel af 1657, och det tre¬
dje en Rosenobel.

Nederländfka Skådepenningar flagna vid
åtikilliga tillfällen." Den i guld är af

x ö lO;de Svenfka florleken, och har af-
_J g i seende på misshälligheterna emellan

några Holländska fläder år 1604} på-1kr i ften är på ena fidan: frangimur
Ji coliidimur öfver två lerkrukor, somflyta i hafvet} på andra: trahite aequo
jugo 1604 omkring ett par oxar, som
draga en plog.

A a, Små
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Små Nederländlka Skådepenningar eller
j> kaftpenningar , flagna vid åtlkilliga till¬fällen.

1
Åtlkilliga Städers Mynt och Skådepen¬

ningar.
Aachens och Augsburgs.
Bisantz och Braunschweigs.
Brehmens.
Breslaus.
Buchorns och Campens.
Colmars och Deventers.
Cölns.
Cöllnitz. Guldpenningen är en Ducat
af år 1652, har på ena fidan Riksör¬
nen med Kejs... Ferdinand 3:s namn
och titel 5 på den an c) ra Stadsvapnet
med omfkrift Ducäius riovus civi. Con-
flantiens♦

Dantzigs.
Dortmunds, Dysseldorfs, Eimbecks.
Elbingens. Guldmyntet har på ena fi¬

dan Carl x;s brödbiId med krona på
hufvudet, och omlkriit: Carohts Gu-
flavus X. D. G. Rex; på ändra fidan
Stadsvapnet med omlkriit: Moncia no• .

va civitatis Elbingenfis 1658; är al li¬
ka florIek och ftämpel med Flbinglka
Riksdalrar af samma år. Em-
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Embdens, och Erfurts.
Frankfurts am Mayn.
Freyburgs, Goslars, Greffesmiihlens,

Gröningens.
Hagenaus och Halberftadts.
i•i' ; &
j> Hamburgs.
J •
Hamelns, Hanövers, Hildesheims.
Issnys, Kaufbeuern, Kempten.

) Lübecks.

!J

'Lüneburgs. Guldmyntet är en Gold-
gulden, har på ena fidan Johannes
Döpa ren med omlkrift: Moneta Lüne•
bur; på andra fidan en hälfmåne med
omlkrift: Vifitavit nos orten, ex alto.

Magdeburgs, Mayntz, Metz, Miinftérs.
Guldpenningen är en liten Kiipping
med Magdeburgs vapen på ena fidan,
och på andra: BelagrungMagdburg 1552*

Narväs, Nimwegéns, Nördlingens.
Nürnbergs. Den ena guldpenningen är

en åttondedels Ducat, med Stadsvap¬
net på ena fidan och ett Lamb med
fana på den andra 3 den andra Guld¬
penningen är en kiipping af en fjer-
dedels Ducats vigt, med .lika ftämpel,
som den förra.

A a 2 Re
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Regensburgs.
Rewuls.
Rigas.
Roftocks.
Stralsunds*
Strasburgs.
Thorns.
Ulms, Verdens, Wisbys.
Wismars.
Worms.

Därefter inventerades sjette ikåpéthvais lådor i början voro toma, och
ranns därvid den antekning, att i dem
mrut varit Skådepenningar öfver en-
ikiJdte Svenfke personer^ men att des-
se blifvit flyttade därifrån, och Iaggdeibland Svenfka Duplet-ter;. men hvac
desse Svenfke Dupletter Voro till finnan¬
des var icke anteknadt. De mäfta af
dem som blifvit qvarlämnade voro Skå¬
depenningar öfver udandike enfkilde
peisöner eller samhållen, nämligen;Oiver I ylke Herrar och Ståndspersoner.De fyra guklpenningarneäro af Ducats
fiorlek, én har på atfidån; Jo, Franc..Trautfison C. in Falekenfla, med Gref-
vens bröftbild,pä från lidan t Über Ba¬
vo in Spre et Schro i6'j8: omkring
vapnet. Den andra har på åtfidart
biöfrbilcl i egna hår och krage med

om



omfkrift: ^Jo. Ad. d. g. Prin. Schwärt*
zenberg; på frånfidan vapnet med gyl-lende fkins orden, och öttifkriä: B.
in Ho. D in Gimmur. Wit. Frav. etc.
1682. Den tredje har på ena fidan:
Wilhelm Gub. Dom. Rosen omkring
vapnet 3 på andra fidan S. Chriftophersbeläte, med omlkrift: Mo. anre. Reich-
flein. 9/. Den fjerde har på ena fi¬
dan vapen som upphålles af två björ¬
nar, med omlkrift: Petrus IVok.Gube.
Dom. Rosen. På andra fidan sam¬
ma beläte som den förra med
omlkrift: Mone. no. aurea Reihftenenfis

Den i guld är en Skådepenning af 8:de
Svenlka ftorlekeii, ftucken af Georgii
öfver Preusfilke Statsminiftren Gotter,
har på ena fidan hans bröftbild med
omlkrift: Gußav. Adolph. S. R. 1. co-
mes a Götter 5 på andra fidan ett Ikepp
med öfverlkrift: Q110 rapiunt aurae$ in¬
under: 1761.

Claus Störtzebecher capt. 1A01, har på åt-
fidan denne namnkunnige Sjöröfvarens
anfigte- på frånfidan fiaden Hamburg,
med öfverlkrift: virtutc patrum.

Veftners i Nürnberg präglade Skådepen¬
ningar öfver Sändebuden vid Weftpha-
lilka freden»
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Öfver Tyike Andlige personer. Den i
guld är af en Ducats Aorlek; bar på
ena fidan : MartlnYs LVther'Vs theo«
Loglae DoCtor, och däromkring: ec-
clefia campidonenßs ju bilans , på andra
fidan namnet jehovah krälande och
derurider en flygande ängel, som ut¬
blåser Evang. aeter.

"J Öfver Tyfka Magiflratspersoner.

Öfver Tyfka Lärde.
Öfver Tylka Konflnärer.

Namnkunnige Italienlke Herrar. Den
ena guldpenningen är en Ducat, som
har på ena fidan Malthefilke Stormä-
ftarens vapen, med omfkrift: Frater
D AN. MANOEL DE VI L HENA MQgUUS
Magiß.er Hospitalis 1728; på andra fi¬
dan är Frälsaren flående, och för ho¬
nom ligger en beväpnad man på knä,
samt håller en fana, öfverfkriften är:
pietate vinces. Den andra guldpennin¬
gen är en dubbel Ducat, med ett buf-
vud betäckt med mössa, på ena fidan,
och omfkrift: Joannes Bentivolus //.
Bononienfisy på andra fidan vapnet,

nf.
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öfver hvilket är en Örn, och omfkrift:
Maximiliani imperatoris munus. Här
är äfven en Penning i järn , med tvän¬
ne hufvtfden och öfverlkrift i Virginias
Caesarinus. Jo. Picus Mirandulan.

[Öfver Italienfke Lärde.
Öfver namnkunnige-Fransmän af krigs-

ftåndet: Den i guld är ett ovalt or¬
denstecken , har på ena fidån denna
fkrift; Lordre de Nescatillia inflitué å
Stockholm la premier Lüne de fan 56^2
sous les auspices du grand Maitre Char¬
les Lonis Comte de Cafleja} på andra
fidan vapnet med tvänne Tuppar till
lköldhållare och denna öfverlkrift: Cre-
scat et vigeat

Öfver namnkunnige Fransmän af civil-
ftåndet. Den i filfvér beftår af tvänne
tunna fkållör, ärnade att sammansät¬
tas, och äro flagné öfver FranlkaCants-
Ieren Le Tellier af hans söner år 1684.

Äfven öfver Fransman af Civil itände t.

) Öfver Frän fke Borgmäftare och persq-
( ner äf Borgareftåndet.

H i Fransmän af Andliga ftåndet
1 > °

I

Lärde Fransmän.
8'* ri ran-



Franlke Konfinärer.
.Namnkunnige Fransmän under Lud»
j vig I4:s regering»
Samt en i järn. Desse äro Skådepen»

1 ningar öfver Spaniorer.

<5

Ofver namnkunnige Nederländare.

Öfver Schweitzare.

i I e
(> Öfver namnkunnige Ångelsmän.

Öfver namnkunnige Danikar.
) Öfver namnkunnige Polackar och Rys-
C sar.

Öfver åtlkiliige personer.

1 Öfver åtfkilliga Fruntimmer. Den ena
> i guld är den högft åä.llsynta öfver I-
j sabeila Sessa;, gift år 1437, med Gio¬

vanni Michieli en Venedigfk Adels-J man , för öfrigt föga känd till fina lef-
! nadsomfiäridigheter» Penningen är af

l5;de
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15'cle Svenlka ftorleken, af 5 Ducaters
vigt, och har på åtfidan fruntimrets
bröd bild med omlkrift : Isabella Sessa

Michael Veneta, på frånfidan en kittan¬
de symbol i (k qvinnobild förefrällande
Lyckan eller Tillfället med öfverfkrift:
é k ttoås/aov [Ayivit^ofjMvvi retad afkrig. Den
andra guldpenningen är en tunn Skå¬
depenning af 6:te Svenlka ftorleken öf-
ver Princessan Ludovica Carolina Rad-
zivil, och har på åtfidan hännes bröft-
bild med omlkrift: Ludovica Carolina
Radziviha, D. g. Birs. Dub, Sluc. et
Kop. Dux; på frånfidan tvänne Träd
öfver hvilka en hand ur Ikyn håller
ett vattenpass, med omlkrift: ad tior-
mam et exemplum.

ISmå. Skådepenningar af åtlkilliga Frän-
) Ika Samhällen och Inrättningar.

]Svenlka Polletter, ibland hvilka desut-
I» om äro i 119:de Lådan, 11 af näfver

J 3'af papper.
1 Ångelika Polletter, sådana, som blif-I vit ufcgifna af Krämare och Krögare,
/ då de icke haft Ikiljemynt till hands,

men som icke emottagas af någon an¬
nan än den, som dem förft ur fin bod
utspridt. Se Ludwigs Einleitung zum
Deutschen Muntzwesen C. 8• JT. C, Des-
se äro mäft alla af Mäsfing. : Åt-

B b
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Åtfkilliga Staters Nödmynt. Här fanns
äfven ett aftryck i näfver.

Falfka Svenlka Mynt.
Symboliika och Allegorilka Skådepen¬

ningar- Den r:fta i guld är ungefär¬
ligen af 2 Ducaters vigt, har på ena
fidan Chrifli bild till medjan med om¬
lkrift : ego sum via veri et vitai ,* På
andra fidan ett Lamb med fana och
omlkrift: Agnus Det qm tollit peccata
mundi. Den 2:dra är af en half Du-
cats ftorlek, har på ena fidan Ridda¬
ren S. Jöran, med omlkrift: S. Geor¬
gius* equit. patron y på andra fidan ett
Ikepp för fulla segel, med omlkrift:
in tempeftate securitas. Den. 3:dje är
af sjunde Svenlka ftorlekenhar på e-
na fidan Frälsaren bärande fitt kors,
och omlkrift: Das patén gell mier Chri-
flus gab} på andra fidan : in seinem
blut creutz tot und grab. Den 4 :de af
en fjerdedels Dticats fiorlek, har på
ena fidan ett träd, och på fidorna af
dess itamm : David. jfonat, samt om¬
lkrift: was du vnd ich geredt haben I sa>
20 -y på andra fidan en ftrålande Sol
öfver två sammanknäppta händer, med

om-
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omlkrift: Vergis deines freundes nicfi
s i 37-

Äfven symbolilka Skådepenningar. Vid
inventeringen kafva 9 blifvit upptag¬
na för filiver ^ men en är bly, och är
i gamla Cataloguen för sådan antek-
nad.

f Äfven symbolilka Skådepenningar. Den
— > i:fta i guld är St. Huberts Jagtorden

af en dubbel Ducats ftorlek och med
en ögla, samt öfverlkrift: Charmant
souveniry inunder: 1723. Den andra
af en Ducats ftorlek har på ena fidan
en hand som ur Ikyn räcker ett vat¬
tenpass: med omlkrift: aequa lege sor¬
titur infignes et imos, på andra fidan
en Hercules med öfverlkrift: favete
Unguis 5 inunder: aequitas Concordia et
virtus. Den tredje är på fidorna af-
klippt och illa medfaren, har på ena
fidan Genuefilka vapnet.

Hiftorilka Skådepenningar öfver Reli-
i gionssaker,
Skådepenningar öfver Jubelfefter. Den
i guld är af en Ducats ftorlek, härpå
ena fidan bröftbild med omlkrift:
IVblLeVM SaaLfeLDIa aglt In Lae-
tltlaj på andra fidan Luthers bröft¬
bild emellan årtalet 1517 med om¬
lkrift: DogMata LVtherI ftabVnt In
seCVLa.

B b 2 Skå-
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£ Skådepenningar öfver fredsfördrag#
Öfver krigsöden och svåra tider.
Öfver märkvärdiga händelser. Den i

guld är af en Ducats florlek, Hagen i
anledning af Cometen som syntes år
1744, med pålkrift: Wer hat des Herrn
finn erkänt. Rom. xi: 34»

2fSatirifka Skådepenningar.

Bröl loppsmedaljer. Den i guld är af
I2:te Svenfka florleken, har på ena fi-
dan Venus och Kärleken, samt om-
fkrift med munkbokftäfver: Dulcibus
inservit natis Venus a Inia creandis; på
andra fidan en Phoenix med öfver-
fkrift: Vt phoenix flamma, fic nos re-
novamur amore.

Obekanta penningar.
Amuleter. Den ena i guld är af en

Ducats florlek, har på ena fidan ett
liggande lejon öfver en dubbel ring
med omfkrift: vicit leo detribu fiuda
på andra fidan en dubbel ring och en
öppen flänga, med omfkrift: F. F.
An. 151I die 5 Aug. ho. 23. mi. 50.

lien
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Den andre har på ena fidan ett upp¬
rett lejon med en eldkula emellan fram-
fötterna och öfverfkrift: Sigiilum solis
aßronoinicum 3 på andra fidan Serniel
och några Cabbaliftilka figurer. Denne
är en penning med ögla att bära på
fig3 väger 5 Ducater^ blef vid inven¬
teringen ansedd vara af förgylld köp¬
par 3 men är i gamla Cataloguen, som
då icke var att tillgå, upptagen för
guld.

Dessa tvänne lådor saknades alldeles,

Japanfka och Öfterländfka Mynt.
Turkifka, Perfiika och andra Öfterländ-

lka Mynt. Af guldmynten är l en
half Turkifk Ducat, som under Kejs.
Muhammed 5:s konftiga nhonogramme,
hvilket kaßasTiugra, det är sanning,
har de orden: Azza nazraho dhoreba fi
Islambul, 'Vare hans (Kejsarens) seger
"lysande. Myntad (är denna penning')
V de rättrognes ilad." Årtalet är borrt-
nöfct 3 på andra fidan Hår den vanliga
meningen på Arabilka: "Sultan eller
"Själfherrfkare öfver bägge fafta lan¬
den och envåldsherre öfver bägge haf-
ven, Sultan Sultans son." — 2 en
Turkifk Ducat, som på ena fidan har
endafl Tugra3 på andra fidan: djiore-
ba fi Myssr sanat JUSy "myntad i E-

gyp-



"gypten, (nämligen CairO) år 1115ß
det är efter Chriftna tidräkningen år
1703. 3 är alldeles dylik. 4 äf-
ven dylik och myntad samma år men
i lslambul, eller de rätttrognes ßad,
nämligen Conftantinopel. — 5 är en
half Turkifk Ducat och utom llorleken
alldeles lik. den liftnämnde. — 6 är af
Turkilke Kejsaren Ahmed 1, myntad
i Amida } årtalet tyckes hafva varit
1014, det är efter Chriftna tidräknin¬
gen 1605 y men fifta fiffran är borrt-
nött; penningen har pä ena fidan på
Arabilka denna mening: ' Själfherrlka-
"rc Ahmed Mohammeds son; vare hans
seger lysandepå andra fidan: "Själf-
"herrlkare öfver bägge fafta landen,
och envåldsherre öfver bägge hafven,
Själfherrlkare född af Själfherrikare,"—
7 är af Turkifke Kejsaren Muråd Se-
lims son, myntad i Myssr 983, det
är efter Chriftna tidräkningen I575j
för öfrigt på åtfidan lik den näft före¬
gående j på frånfidan ftår på Arabifka
denna mening: "den som låtit mynta
"denna pening är mägtig och segersäll
"både till lands och sjös" — 8 är
väl en Perfiikmed Schüternes vanliga
pålkrift och de tolf Imamernes namn
vid kanten; men den är påftämplad

i med bokftäfverna i A och en nyckel,
hvar-

ta
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hvarmedelft dess urfkrift blifvit för-
därfvad. — 9 är en Indaöi så kallad
Pagod, har på ena fidan en avguda¬
bild och på den andra öfver alt små
prickar. — lo en dylik 3 men med
den fkilnad att han ibland prickarne
har en ftjerna 3 desse bägge äro små
tjocka runda guldbitar liknande små
knappar. — il en liten tunn af flätt
guld med några illa bildade och oläs¬
liga Arabilka Neschl-bokftäfver 12
en Japanfk Itjibu af Ducats vigt.

Hela Lådan saknades.

Åtikilliga Oft-Indiika Rupier. Den i
guld har på ena fidan en ftående man
och på den andra en afgucl.

Japanfka Mynt hitskänkta af Professo¬
ren och Riddaren Thunberg i Upsäla,

j> och af honom beskrifna i hans Tal,
I hållet i Wetenskaps-Aeaclemien 1779.
\ Af guldmynten kallas det fiörfta O-

bang3 det är ett ftort långrundt ftye-
ke, med fyra ffämplar på ena fidan
och skrifvit med tusch på den andraj.
tvänne mindre guldflycken,äfven lång¬
runda, kallas Koling, af dem är det
ena ett äldre mynt och det andra ett
nyare; Itjibu är ett aflångt fyrkantigt
och platt guldmynt,, hvaraf här äro
fyra olika llag 3 Kos Ju Kin är ett
rund t guldmynt, hvaraf här äfven äro
fyra särskild ta flag. Med
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Med detta Skåp flöts inventeringen
för den dagen.

Den 24 September sammanträdde In-
venteringsmännerne kl. 7 om morgo¬
nen, då nycklen till skåpet N. 7 upp¬
togs, förseglingen uppbröts och skåpet
öppnades samt befanns innehålla föl¬
jande;
Romerske Påfvars Mynt och Skådepen¬
ningar. Guldpenningen i s:de lådan
väger 2 Ducater, har på åtfidan Påf*
vens bild med omskrift: Julius u. Li-
gur. P- på frånfidan tvänne A-
poftlar, som ro en båt; med omskrift:
Navis aetemae salutis. Guldpennin¬
garne i 20:cle lådan äro Clemens 10:s
Skådepenningar, 1 förefläller fottvag-
ningen med underskrift: Exemfl. dedi
vobis. 2 är öfver Liberianska kyr¬
kans fullbordande, och har till om¬
skrift omkring kyrkan, som på pen¬
ningen är afbildad: Dens fundavit eam
inunder; MDCLXX1I, hvaraf menin¬
gen skall vara att kyrkan blifvit fär¬
digbyggd detta år, men icke grund-
laggd} ty detta talsätt att hon blifvit
af vår Herre själf grundlaggd har af-
seende på ett underverk som redan
skall hafva skett omkring år 360,
nämligen att midt i sommaren skall

på



på detta flälle fallit snö, hvaraf man
flöt att en kyrka borde där uppbyg¬
gas. 3 är öfver jubelfeilen 1675, med
omlkrift: Apenut Dominus thesaurum
suUm ; inunder mdclxx-v. 4 förefläb
ler fem nya Helgon, med hvilka Påf-
ven förökte de förras antal år 1671»
ur det fkälet att i svåra tider bör man

fkaffä flg flere förebedjare hos vår Her¬
re ■ Helgonen äro albifdade och inun¬
der dem flår: Plena efl omnis terra
gloria eorum. De tvänne i 26:te lå«
dag äro Clemens xi:s Ducater, den e-
ne med pålkrift: ferro nocentius aurum;
den andre: Super jundament. ApofloL
Den i 30 lådan är Benedicti i4:s Du-
cat af år 1745, med omlkrift: repente
de coelo. Den i 32 lådan är Clemens
13:s Ducat af år 1761, med omlkrift:
Supra firmam petram.

Arkebifkopar af Brehmen. Den ena j
guld är en goldgulden af Arkebilköp
Johan von Roden med omlkrift pä
åtfidan: jolv.s Del gr. Are. epi. Br. °

på andra fidan: Moneta növa Bremen.
fis-y den andra en dylik af Archebitkop
Henrik, med lika omlkrift på från il-
dan.

Bilkopar af Magdeburg.

C c Ar-
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Arkebifkopar af Salzburg* De fyra guld¬
mynten äro Ducater: l af Matthaeus
Langen år 15333 2 af Ernft af Ba¬
jern år 1546 3 3 af Michael von Khuen-
burg af år 1559 3 4 af Johannes Ernft
v. Thurn 1707»

Bifkopar af Augsburg och Bamberg»
Bifkopar af Breslau.
Bifkopar af Chiemsee, Chur och Eich-

fted t.

Bifkopar af Halberftadt och Hildesheim«.
Bifkopar af Lübeck.
Bifkopar af Lüttich.
Bifkopar af Minden.
Bifkopar och Dom - Capitlet af Mün-

fler*

Bifkopar och Dom-Capitlet af Olmiitz.
Guldmyntet är en Ducat af Franci-
scus af Dietrichflain, som regerade e-
mellan 1598 och 16363 den är utan
årtal y har på ena fidan namnet och
vapnet3 på den andra Jungfru Maria
med barnet och omfkrift: sub umbra
alarum tuarum.

Bifkopar af Üsnabrüg,
Bifkopar af Paderborn*
Bifkopar af Ratzeburg och Sitten. Guld¬

myntet är en Ducat af Åuguffe af
Braunschweig med flående bild på e-
na fidan och vapen på den. andra ,

samt
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samt fortgående omfkrift på båda fi-
dor: Augtifl<) D. g. Po. Epis. Racebu.
Dax Brunsiii. et Lunebnw utan årtal.

Medaljon öfver Bilköp Georg af Spe-
yern, med påfkrift på frånfidan : xpe
per mortem tva redemisti mvnndvm

(sie) ann sa mcccccxx. Häraf fkulle
följa att Frälsarens död och återlös-
ningsverket ej inträffat förrän 1520 år
efter hans födelse; men meningen är
att penningen blifvit präglad år 1520.

!, Bifkopar af Würtzburg.
J

I Tyfka Ordens-Mättare* Den ena i guld
är en Skådepenning öfver Maximilian
af Öfterrike, som var Ordensmäftare
emellan 1595 och 1618 ; den har på
åtfidan Maximilian flående, med om-
fkrifvet namn och titel; och på från¬
fidan en torner-Ryttare, utan omfkrift;
är utan årtal. Den andra i guld är
en Ducat af Stormäftaren Frans Lud¬
vig af Pfaltz af år 1701*

Lifländfka Ordensmäftare. Den ena i
guld är en Ducat af Walter von Plet¬
tenberg år 1528; den andra ett guld*
ftycke af lg Ducat af Wilhelm von
Fürftenberg år 1558, med Jungfru
Maria och Barnet på frånfidan samt
omfkrift: Filius salus nofira; det tre-

C c 2 dje
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dje ett. guldffyeke af 2| Ducater af
Gothard v. Kettler,. med Frälsarens
korsfäfielse på frånfidan och omfkrift r;
Marine fili serva nos

Abotar af Corbey och Fulda samt Ab-
dissa af Essen,

Abotar och Abdissor af Gandersheim3.
Murbach, och Quedlinburg.

Abdissor af Quedlinburg, och Thoren9
samt Abot af Stablo Chriffoph, von
Manderscheid.

Kurförffar af Mayntz. " Den i guld ät
en Ducat, utan årtal med Arkebilkop
Gerlacs bild på 'ena fidan och Pfaltz-
grefven Ruprechts på den andra. Ger--
lac regerade emellan 1346 och 1371.,

Kurförffar af Trier. Den i guld är en
Ducat af Werner von Koenigffein , som
regade emellan .1.388 och 14185 om-
fkriften år på ena fidan: VVERNERVS;
ar ep vs tre j. på andra fidan: Mo-
neta nova Wescilienfis*.

Kurförffar af Cölln. Den förffa i guld
är en Ducat utan årtal af Fredrik 3,
som regerade emellan 13 70 och 14145
dess omfkrift är på åtfidan : Frdicus
Ar. Eps. CoL; på frånfidan: Möneta.
Tviciens. Den andra är en dubbel
Ducat af Salentinus är 1577, med
omfkrift på ena fidan: Salen. D. g.
Elect. Ec. CoL et Adm. Pad. 77. Den
tredje en Ducat af Maximilian ilen-

ric3.
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ric, år 1670, med fortgående omfkrift.
på bägge, fidor: Max. Hen. D. G. Are,.
Cal. Pr. E/. Ep. et Princ. Leod. Dux.
BuL Ma. Fr. Co. Den fjerde en Du»
ca t af densamme, med omfkrift på e-
na ficlan kring vapnet: Max. Hen. Elec.
CoL Eps. Leo. Bad. och påfkrift på an¬
dra ftdan: Ducatus Novus Du. Billio¬
nenfis 1656. Den femte en Ducat af
Joseph Clemens af år 1694, med om¬
fkrift: Ducatus Aureus Colomenfis.

Kurförftar af Pfaltz. Den förfte i guld år
1 en Carl Ludvigs Ducat med omfkr. på
1 frånfidan: Dominus providebii 1662. Den

andra är en Philip Wilhelms Ducat med
påfkrift på frånfidan under en Sol: Res-
plendetab aiiftro 1676. Den 3; är en Johan
Wilhelms Ducat med omfkrift på frånfi¬
dan: Hoc BeiJonäe fiipendium , som til¬
lika innefattar årtalet 1707. Den fjer¬
de är densammes Ducat af år 1709
med tre fköldar och hans titlar till
omfkrift på båda fidor. Den femte, är
den sammes Ducat med omfkrift på
frånfidan omkring vapnet: Redit unde
venit 2.3 Juni 170 8 j på fältet på båda
fidor om vapnet flår årtalet 17.10* Den
sjette är af en Ducats ftorlek, med
biöftbild och omfkrift: Car. Phil.Aug.
Elect. Pal. Nepps Natus 24 No. 172:5 £
på frånfidan: Detur pulcriori: A Se*
natu- Populoqiie Mannfieimenfi. Kur-
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1 Kurförftar af Bayern. Af Guldmynten
1 är den förfte en Maximilians enkla

Ducat af år 1644, med påfkrift på
frånfidan: o Maria ora pro me, Den
andre är den sammes dubbla Ducat af
år 16 42, med samma omlkrift. Den
tredje en dubbel Ducat af densamme
med omfkrift på frånfidan : Clypeus
ömnibus in te sperantibus, flagen 1645.
Den fjerde en den sammes enkla Du¬
cat af samma år, mecl omfkrift på från¬
fidan: Ni D. cuflo, ctvit. fraß, vigil.
qui cuflodit eam. Den femte en Maxi¬
milian Emanuels enkla Dncat af år
1637 3 med omfkrift på frånfidan: Tuo
sub praefidio tuta flat Bavaria. Den
sjette en Carl Alberts goldgulden af
1737, med omfkrift på frånfidan om¬
kring Jungfru Maria med barnet: Cly¬
peus omnibus in te sperantibus. Den
sjunde är af dubbel Ducatsvigt, har
på ena fidan öfverft en ftrålande tre-
kant med särfkildt omfkrift; Hocce sub
auspicio, där under midt på fältet tre
Blommor på en stjelk* och nederfl:
Tritium perfectum efl5 på andra fidan
denna påfkrift: vivant et crescant g
princ. electorales apprecantibus Utr. Bav.
Stat. devotiJNs- d:o 1699.

Kurförftar af Sachsen. Den i guld i
97:de lådan är en fyrdutbei Ducat af
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är 1542, präglad under Bunds Tha-
lems fläni/pel , med pålkrift på ena fi-
dan: Johan Friderih D. Sac.Burc. Ma*
dcbii. Soli Deo Victoria; på andra fi-
dan: Parcerc subjectis et debellarc su-
perbos Af de två guldmynten i 104:de
lådan är det ena Johan Georg irsDu-
cat af år 1639, med Kurförftens hela
bild flående och klädd i harneik, hans
namn och titlar utgöra omlkriften på
båda fidor;. den andra är en dylik dub¬
bel Ducat af år 1644* Den i 106':te
lådan är Johan Georg 2:s Ducat af år
1657 öfver Riksvicariatet. Den i 107
lådan är öfver samme Kurförftes Dot¬
ter y och har pä ena fidan tre Hebrai-
fka jod inom en krans med omlkrift:
Erdrmith Sophia Herzogin zu Sachs.
På andra fidan en Rosenbulke med
omlkrift: Alles mitt Gott und der zeit.
1654. Af de tre i 108:de lådan är
den förfle Johan Georg 3:s Ducat af
1690 med Kurförftens namn och tit¬
lar till omlkrift på bädafidor; de an¬
dra bägge äro ovanligen små och haf-
va på åtfidan Kurförftens bild med
om|krift: 1. G. 111. D. G. E. s. På från-
fidan har den ene en Stenbock med
öfverlkrift: Faufle, den andre Mercu-
rius med omlkrift: Cante.

Kur-



121
122
123
124
12.5
126
127
128
129
130
131
132
133

2.

XA

18
4

8

2
14

3
10

6
4

12
8
4

3

Kurförftar af Brandenburg. Af de två
i guld i 124 lådan3 är den ena enen-
kel Ducat af Georg Wilhelm af år
16343 med omlkrift på frånfidan om¬
kring en fyrdeld fköld: Mone. nova.
diirea. duc. Prttsßae-, den andra är en
dubbel Ducat af samma Kurfurfte af år
16 3 8? med hel Men de figur och hjel-
men liggande på ett borcl bakom^ fort¬
satt öfverfkrift på båda fidor be-
flår af Rurför Ilens namn och ti tian
Af cfé två i l27:de lådan är den ene

af en dubbel Ducats vigt öfver Stet¬
tins intagande d. 27 Dee. 1677. med
Kurf. Fredrik Wilhelms lagerkrön ta
bild på åtfidan , och ftaden Stettin på
frånfidan; den andra af en half Du¬
cats vigt är öfver samma ämne oeh
föreftäller Kurförften till häft ridande
åt Stettins ftadsport, med undér&rift:
Clem. Vict. Den i l29:de lådan vä¬

ger fyra ducater och är en begraf-
ningspenning öfver Fredrik Wilhelms
förfla gemål Lovisa Henrietta af O-ra-
nien3 på ena fidan håller en ängel
Kurhatten öfver bokftäfverna C L (för¬
modligen Churfiirflin Louise); på an¬
dra fidan är denna påfkrirt: Nät. Ha¬
ga? 1627 17 Nov«, hupt. ibid 1647. 27
Nov. dencit. Colo. ad Spre. 1667, 8
y.iwii. Af de fem i 130;de lådan är l

F re
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Fredrik 3:s Ducat af 1692 med ett

Ikepp och öfverlkrift: Fco diice$ en af
1698 med Strumpbandsorden och Kur-
förftens namnsbokftaf omkring -y en hei
och eil half Ducat öfver hyllningen i
Königsberg den 23 Maji 1690, med
omfkrift: patriis virtutibus orbemy en
Ducat af 1691 med Strumpebandsor¬
den och omlkrift: supremus Dux in
Prusfia. Den i 132 lådan är öfver
Fredrik 3:s förita gemåls död, med
hännes bröflbild på ena fidan och om-
fkrifvet namn: Elisabeta Henrietta-y på
andra fidan pålkrift: Näta vin. Nov.
mdclxi. Nupt. xiii. Aug. mdclxxix.
Ob. xxvii iun. mdclxxxiii. sepul. vn.
nov. 1683• Omlkrift: Frid. Pr. El.
Brand. conj. nata L. Has. Är af 6;te
Svenlka ftorleken.

^Kurförftar af Hanover.
'J

Därefter uppbröts förseglingen om
nycklen till åttonde Ikåpet, hvilket öp-
nades och befanns innehålla följande.

Mynt och Skådepenningar af Förftar
af Anhalt.

d a Mark-
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Markgrefvar af Baden.

,1
^Markgrefvar af Brandenbur

]
l

-

Här tigar och Prinsar af Brunsvig, Lü-
r neburg ccli Wolffenlffrttel. I 46:te lå¬

dan ar dessutom en Skådepenning i
järn.

41
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E11 liten Skådepenning öfver Härtig
Fridrik Cafimir af Curland, med på-
Ikrift: Deo juvarfte conservor.

En Hennebergsk Riksdaler af år 1555.
Landgrefvars af Hessen Mynt och Skå¬

depenningar. Den förfta i guld är en
Judemedalj öfver Elisabeth af Ungern,
med bröftbild på ena fidan och öm-
Ikrift: Elisabeta filia Andr. reg. Ungar,
obiit Marb. an. mccxxxi ,• på andra fi¬
dan en kyrka med öfverlkriftF'disper-
fit 3 dedit pauperibus, juftitia ejus ma¬
net in seciiium seculi". Den andre i

guld är en Ducat öfver Landgr. Wil¬
helm 5:s död år 1637, med omikrift:
Uno volente hunnlis levabor. Den tre¬

dje är en fjerdedels Ducat af Landgr.
Carl år 1720, med omikrift: Publ.
praef. priv. relinquo. Den fjerde en
half Hesfilk Ducat af K. Fredrik i

Sverige med underlkrift: Eddcr gold
1731. Den femte en fjerdedels: .Hes¬
filk Ducat af samme Konung, år 1744.
Den sjette en fjerdedels Heslilk Ducat
af Wilhelm 8, år 1752, 66

4



Holftenfka.

Jiilichsfka. Den i guld är en ringhaltig
goldgulden, med vapen på ena fidan
och omfkrift: Dax Arnoidas Gel. JuL
Comis (fic). Denne Arnold, härftam-
made från Julichlka huset, var Grefve
af Edmond och Härtig af Geldren 9
emellan åren 1423 och 1473. På an¬

dra fidan är Johannis Döparens hela
bild flående, med omfkrift: S. Johan¬
nes bflbtifla♦

Härtigar af Lauenburg» Den i guld
är en långrund Skådepenning med
Härtig Augufts bröflbild samt namn
och titel j pä från fidan vapen med öf-
verlkrift: Duva paii virtus 1614. Den
blef vid inventeringen ansedd vara en
flarkt förgylld niäsfingspennirigj men
är upptagen för guld 1 gamla förtek-
ningen öfver Drottningholmlka Cabi-
nettet, hvilken förtekning, då icke
var till hands.

Llndgrefve Georgs af Leuchtenberg säll¬
synta Riksdaler af år 1544, med Rid-

. dåren Jörans bild och Tyfka Riksör¬
nen»

77
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ILothringfka.

Mechlenburglka. Den i guld har på
ena fidan bröftbild med omfkrift: Fri-
der, IVilheL D. g. Dux Megapo. På
andra fidan på fältet: -JDucaten-} om-
Ikrift: provide et Coßanter\

2 J Nassau Oraniem

Nassau Siegen.
Oft Friesland
Härpgar af Burgund.

gl Archehärtigar af Öfterrike. Den i guld
1 är en Dueat af Archehärtig Carl år
lf 1569 med ftående figur* Archéhärti-

gens namn och titlar utgöra omlkrif-
ten på båda fidor.

Pfaltzgrefvar. Den i guld är en gold-
guiden af Johan af Bayern, som re¬
gerade emellan åren 1460 och 1473;
den har på ena fidan Apoftlen Petri
bild med ornikiift: ioh'. c', p'. r\ dvx.

bavar'. Pä andra fidan vapen med fy¬
ra smärre vapen omkring och omfkrift:
mon' nov' lyc* bvr\

Pom-
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Pommerfka. Den förfta i guld är en
goldgulden af Härtig Franciscus 1 , af
år 1618, med omlkrift på frånfidan:
,adfit ab ■alto Den andre och tredje äro
af Kon., Adolf Fredrik den ena 5 Tha-
ler, den andra x i baler, bägge af år
1769.

Gamla Grefvar af Thüringen af Saxi-
Ika huset. Dén i guld är en goldgul¬
den af Albertus Animosus, som rege¬
rade emellan 1464 och 1500. Den har
på ena Fffi Johannis Döparens bild
med Lammet och nederft Saxilka vap¬
net, med omlkrift: Mo, aurea Lipccns.

Saxen Weissenfeis och Zeitz.

gjsaxe
Saxen Weimar. Den förfla

en Goldgulden af Härtig Bernard år
1634, med Frälsarens bild på frånfi¬
dan och omlkrift: Salvator mundi adju-
va nos. Den andra är en Ducat, fla-
gen öfver samme Här ti g af fiaden Bro
sach, med omlkrift omkring vapnet:
Ducaius Saxon. Brisacenfis 1638. Den
tredje är en half Ducat af Härtig Wil¬
helm, år 1654, med pålkrift: Cum Deo
benefacienda benefaciet.

Saxen Eisenach och Jena..
Saxen Neu Gotha. Den förfta i

är en Ducat af Ernft den Girdfrukti
ge

Saxen Alt-Gotha.

i guld är

guld
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ge öfver freden 1650, med föregåen¬
de pålkrift på båda fidor:
Gatt den Herren lobt und ehrt
Der den frieden. uns beschert
Fordet seine furcht und ehr
Sonß beßeht er nimmer mehr,

Den andra är en half Ducat af Fre¬
drik 1, år 1690, med ett fkepp på
franfidan och omfkrift: Mox aderit
ventus et undcu

Saxen Meinungen och Coburg.
Saxen Eisenberg och Hildburghausen. -
Saxen Saalfeld.

•Härtigar af Schlefien.

Förftar af Siebenburgen. Den i guld
är en Skådepenning till 10 Ducateraf
Sigismund Ragocsy, med hans bild
till median på ätfidan och omlkrift:
Sigismundus Rakocil D. g. Pr. Tr. Par.
Re. N-. D et Sic. Co, 5 på frånfidan på¬
lkrift: Non efl currentis neque voventis
sed miserentis Dei; omlkrift: Soli Deo
gloria. Anno Do. mdcvii.

Würtemberglka.

Aremberg, Furflenberg, Lobkovi tz.-
Sch war tz-
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Schwartzburg.
Grefvar af Bentheim , Berg och Die-
trichftein.

Erpach , Falkenfcein och Friedberg.
Fugger , Gronsfefd och Hanau»
Hohenlohe och Hohnftein.
Horn och Jevem.
Lippe och Löwdnftein.
Mansfeldt. Den i guld är en Ducat

af Greive David, med påskrift: Bey
Gott iß raht und that. 1606.

Grefvar af Montfort} Oeningen och
Oldenburg.

Grefvar af Oldenburg och Oxenftjerna,
Pappenheim, Rantzau, Reussen.
Schaumburg, Schlick.
Schwartzburg.
Solms.
Stolberg;.
Windiscbgrätz, Witgenflein. Guldmyn¬

tet är en Ducat år 1752 af Leopold
Victor Joseph, Grefve af Windisch-
grätz. Ibland filfvermynten är ock
en riksdaler år 1541 af Johannes Baro
a BernHein.
Härmed flöts inventeringen af de åt¬

ta lkåp, som förut utgjort Drottning-
holmlka Cabinettet. De lådor som här
icke äro upptagna voro torna. Förtek-
ningen öfver samma Cabinett var icke
hel och hållen att tillgå vid invente-

rin-



ringen, utan bar den del daraf, som
då saknades, sedermera blifvit igenfun¬
nen i Fredenheims fterbhus.

Därefter begyntes- inventeringen af
de lösa Pappbottnar, sOin innehade
Svenfka Mynt och Skådepenningar,hvil-
ka dock icke hunno alla inventeras,
utan de öfrige inläftes i fenfterikåpet,
hvarti 11 nycklen, förseglad af Hof-Au-
d i teuren Edman togs i förvar af Hof-
intendenten Masreliez och inventerings¬
arbetet llöts lör denna dagen sedan det
påilått från kl. 7 om morgonen till kl.
halt 10 om aftonen.

Den 27 September från kl. 7 om
morgonen fortsattes inventeringen med
de lösa pappbottnar, som innehade
Svenfka Penningar. Sjutton af dessa
pappbottnar innehöllo Svenika Mynt
från äldfla tiderna till K. Guftaf 1 ,

nämligen.
Små Bracteater euer Plolpenningar, samt

k den så kallade Odens eller Reders Pen-
\ ning af electrum eller svagt guld.
Bracteater i lilfver och en i guld, samt
fyra af Hedlingers käftpenningar i filf-
ver.

Bracteater och fyra af Hedlingars kall-
penningar.

E e Små
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Små Bracteater och tre af Medlingars
kaflpenningär.

Små Bracteater, K. Erik Månssons Ör-
tig, en af Hetlingers kaflpenningar i
filfver och två i koppar.

K. Älbrechts Mynt och två af Hedlin»
gers kaflpenningar i koppar.

Sex Bracteater tillegnade Dr. Margare¬
ta, och ett hannes lilla mynt med
det så kallade Örebro märke, en Brae-
teat tillegnad Erik af Pommern och
23 af hans mynt, samt två af Hecl-
lingérs kopparjettoner.

Eriks af Pommern, Chrifloffers och Carl
KnutssonsMynt, samt två af Hed lin¬
gérs Kopparjettoner.

Chrillian l:s och Sten Sture den äldres
Mynt, samt en af I Jedlingers Koppar¬
jettoner.

Sten Sture den äldres mynt, samt en
af Hecllingers Kopparjettoner.

K. Hanses Mynt, och en af Hediingers
käftpenningar i koppar.

Sten Sture den yngres Mynt.
Sten Sture den yngreS så kallndc riks¬

daler och en af Iledlingers Kopparjet¬
toner.

Cimfiian 2:s Mynt och en af Iledlin-
gers Kopparjettoner.

Chriftian 2;s och Norbys Nynt.

Åtta



Åtta pappbottnar innehöllo Guftaf l:s
Mynt och Skådepenningar.

Äro de, som finnas befkrifna af Berch
i hans bejkrifnwg qfver Sven[ha Mynt
och Skådepenningar. lid. 45. N. 1, 2,
4, 5,6.

KarKlens, Hedlingers, Hartmans och
Enhörnings Skådepenningar öfver K.
Guftaf l.

Wäfterås halfva örtigar, markftycken
och tvåmarkftycken.

Haifinarkftycken , två-ören och Stock¬
holms heia ören.

Upsala ören, Åbo ören, Wefteråsören,
Penningftycken,Klippingar till i6, 15,
12, 8, 4, och 2 ören*

Heia och halfva riksdalrar, samt ett
kopparaftryck af en half riksdaler.

Heia och halfva Riksorter, samt Dal-
jun karens Mynt*

Dalklippingar , Hol penningar , Stock¬
holms hela och halfva örtigar, Wäfter¬
ås hela örtigar.
Fyra Pappbottnar innehöllo Erik I4:s

Mynt och Skådepenningar.
De Skådepenningar som äro befierifne

af Berch, fid. 57, N. 1, 2, 3, samt
Karlftens, Hedlingers, Hartmans, En-
hörnings och andre i senare tider flag-
ne Skådepenningar öfver Erik 14.

Hela och halfva Riksdaler , tvåmarks-
och murksftycken. E e 2 Half-
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Halfmarkftycken, Ören, Hialforen , rut-
formigt Klippingsmynt, RevelfktMynt.

Två Skådepenningar öfver Guftaf 1 :s>
Dotter Cecilia, fyra af HårtigarneJo¬
hans och Carls rutformiga Klippin-
gar, och en Danlk Skådepenning öf-
ver segren öl ver Erik 14 år 1565.

Sex innehöilo Johan 3:s Mynt och
Skådepenningar.

Desse äro de Skådepenningar, som be-
fkrifvas af Berch , fick 63 och 64, un¬
der N:o l, 4, 5, 6. Här är dessutom

a . *#'
en lkuren i trä.

Hedlingers, Karlftens, Hartmans, Én-
hörnings och andre senare tiders Skå¬
depenningar öfver Johan 3-

De fyra Guldmynt och 2 Riksdaler i
filiver; som äro befkrifue af Berch,
fid. 64, 65, under N;o 1,4,5, 7,8*

Halfva ocn fierdedels Riksdaler, Tre¬
marks, Tvåmarks och Marksttycken.

Halfmarker, Två-Ören, enkla Ören,
halfva Ören, Fyrkar, Penningar, en
Örtig.

Klippingsmynt; Revelik t Mynt och tre
Skådepenningar öfver K. Johans för»
fta Gemål, Guldpenningen är den
Klipping af en marks florlek , som
nämnes af Berch fid. 69 N:o 35-

- Två innehöilo Sigismunds Mynt och
Skådepenningar.

En
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En af dessa är Skådepenningen med
den dragna värjan af är 1587 , de öf-
rlge äro Karl Ilens, Hefcll Ingers, En¬
hörnings och andre i sednare tider
flagne Skådepenningar öfver K. Sigis¬
mund.

En hel och en han Riksdaler, en mark
en halfmark, ett två öre, ett enkelt
öre, ett halt öre, en Sexpenning, en
Fyrapenning eller sjettedels öre.

En innehöll de som flogos under In¬
terregnum eller påftående oroligheter.

Dosse äro de som belkrifvas af Berch,,
lid. 73 och 74 under N:o 1, 2, 4, 6,
7, 8.

En innehöll Härtig Johans af Öftergöth-
land Mynt och Skådepenningar.

Desse äro de som belkrifvas af Berch ,

ffch 74 under N:o l,, och 2, samt fid.
75, under N:o 1, 2, 3.
Åtta inn'ehöÜo Carl g:s Mynt oclr
Skådepenningar.

Guldmyntet är den rutformiga klippin¬
gen af år 1387, med en Vase och C.
Di S. På ena fklan samt Jehovah i ert-
ftrålande Sol på den andra. Silfver-
mynten äro ett tvåmarkftycke, och ett
markftycke af Carl 9 såsom Härtig af
Södermanland.

Riksdaler , Kiippingar och Ören af Carl.
2 såsom Riksföreilånclare.

Mynt
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Mynt af Carl 9 såsom utkorad Ko¬
nung, befkrifna af Berch fiel. 78 un¬
der N:o 1,2, och fid. 79 under N:o
3, 4, 5, 6, /.

Skådepenningar öfver Carl ix:s Kröning
beikrifne af Berch fld. 79 N:o l, fid.
80. N:o 3 och 4. Guldpenningen är af
9:de ftorleken.

Guldmynt, Riksdaler och Markmynt
efter Kröningen, befkrifna af Berch
fid. 81, 82 och 83, under N:o 1,2,
3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Markmynt och Öresmynt befkrifna af
Berch, fid. 85 och 84, under N. 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

En Danfk Skådepenning öfver Calmars
intagande 1611, och två öfver Carl
9:s söner Guftaf Adolf och Carl Phi¬
lip. Berch. fid. 84.

Skådepenningar öfver Carl 9 af Hedlin-
ger, Karlften och hans Disciplar, samt
af Hartman och Enhörning.

Tio innehöilo Guftaf Adolfs Mynt.
Desse äro två sextonmarkftyeken, en
tiomarks klipping; guldpenningen af
l6:de ftorleken med 30 landikapsvapen
utan årtal 5 fem Ducatsftycket af 16205
en dubbel och en enkel Ducat af 1651}
två dubbla Ducater af 1632, sju en¬
kla Ducater af 1632, af olika ftämpel,

j en enkel Ducat af 1633 5 tre af 16345
ett
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ett fem Ducatsflycke af 16 31. Berch ,
fiel. 109—III N. 1, 2, 3, 4, 5? 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15.

Syenfka Riksdaler. Berch fiel. 112, N.
16, 17, 18.

Hda och halfva Riksdaler. Berch. fid.
112, och 113, N:o 19, 21, 23.

Utländfka heia, halfva och fjerdedels
Riksdaler. Berch, fid. 113 och 114,
N:o 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32.

Två utländfka Riksdaler, ett fyra Riks¬
dalers ftycke, och ett Svenfkt tiugu-
marksftycke. Berch, fid. 114, 115,
N:o 33, 34, 35, 36.

Svenfka åtta markflycke, fyra Markftyc-
ken, Tvåmarksftycken, Marksftycken ,

Halfmarksftycke, Tvåöreftycke, Öre-
flycken , Hal fören, Berch, fid. 115 —

H7. N:o 38, 40, 41, 42, 43, 44,46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Klippingar och rundt Mynt. Berch,
fid. 116, 117, N.o 54, 55, 56,57,58,
59, 60 , 61 64.

Rundt Mynt, Berch, fid. 119, N;o 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71.

Skiljemynt efter utländik Myntfot. Berch,
fid. 120, 121, N:o 72_84.

En Danfk Skådepenning öfver Elfborgs
intagande år 16i2. En Skådepenning
öfver Staden Thorns fruktlösa belägring
år 1629 5 ett Gripswalds nödmynt af
Tenn. Berch; fid. 122, 123.

Sju



Sju innehöllo Drottru Chriftinas Mynt.
Desse äro de Guldmynt, som belkrif"

vas af Bercb, fid. 140—142, under
N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
nämligen en dubbel Ducat af 1646$
en enkel af 1645$ en af 1648$ en af
1650, af olika ftämplar; det Rigilka
Treducatsftycket af år 1646 $ en dylik
penning Hagen till 10 Ducater$ en en¬
kel Rigifk Ducat af samma år $ en
Pommerlk Ducat af 1641 och en

af 1642$ en dubbel Ducat af Staden
Maints utan årtal $ ett Brehmiikt Tio-
Ducatftycke af år 1650$ en Stralsundlk
Ducat af år 1655.

Stockholmlke hela, halfva och fjerde-
dels Riksdaler , Revelfk och Rigifk hel
Riksdaler. Berch, fid. 142, 143, N:o
11 — 16.

Pommerlk dubbel, hel, half, och åtton¬
dedels Riksdaler, samt Svenfka fyra¬
mark och tvåmarksflycken $ jämväl en
profpenning i koppar af fyramarksftyc-
ket. Berch, fid. 143. N:o 17, 18, 19,
20, 22, 93.

Två mark, en mark och Ören, samt
lkiljemynt efter utländlk Myntfot. Berh,
fid. 144 — 146. N;o 24—33, 35, 36.

Kopparmynt. Berch fid. 146. N:o 38 ,

39, 40.
Pöletter. Berch, fid. 146 , 147.

Rut.
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Rutformiga klippingar med rund fiärrn
?pel, flagna 1633, öfver belägringens
tfpphäfvande vid Breysach. Berch,
lid. 147. M. 2.

Sju innehöllo Carl iO:s Mynt ock.
Skådepenningar*

Desse äro en Stockholms Ducat af 1654;
en Penning Hagen samma år af I2:te
ftorleken med Riksvapnet och Pfaltzi-
Ika vapnet midt uti ; ett Rigilkt fem-
ducatftycke af år 1645, som bör vara
1655; en Pommerfk dubbel Ducat af
1658; en dylik enkel af 1659; en EI-
binglk Ducat af 1657. Berch, fid. 154,
N:o 1 — 5.

En Stockholmfk , två Pommerlka och
en Elbinglk Riksdaler, ett fyramarks-
Itycke, tu tvåmarksllyeken , ett mark-
llycke, ett öre och ett fjerdedels
öre.

Skiljemynt efter utländlk Myntfot. Berch,
lid. 156. N:o 14, 15, 16, 19, — 22.

Fiändtliga Minnespenningar öfver Carl
X. Berch, fid. 157—159. N:o 2, 4,
5, 7. Den i guld af 24 Svenlka flor-
leken är den Danlka Souverainetets-
Medaljen afritad hos Jacobaeus. Tab*
ix. N, 13. IJ)en väger 50 Ducater.

Skådepenningar öfver Drottning Hed¬
vig Eleonora och Konungens syfter

F f " Ma-
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Maria Euphrosyna. Berch, fiel. 160,
161. N:o" 1, 3, 4, 5, 6.
Aderton innehöllo Mynt och Skå¬

depenningar för Carl li:s tid»
Desse äro Svenlka och Revelika Daca-

ter belkrifne af Berch, lid. 180, 181.
N. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9'y af N:o 3
äro här 12 särfkildta.

Narvilka, Rigilka och Pommerlka Dn-
cater. Berch. fid. 181. N. 10, 11, 12,
14, 15, 16.

Stockholmlka, Rigilka, Pommerlka och
Brehmilka Riksdaler. Berch, fid. 182,
183. N. 18—21, 23, 24»

Markftycken. Berch, fid. 183, 184. N:o
26,-31.

Äfveri Markftycken. Berch, fid. 184,
185. N:o 32 — 34.

Markftycken och Ören. Berch, fid. 185.
N:o 35 — 41»

Svenlka Ören , samt Mynt efter utländlk
Myntfot. Berch, fid. 185—188. Nio
43—58.

Pommerlkt Mynt. Berch, fid. 188, 189»
N:o 59—66.

Pommerlkt och Brehmilkt Mynt» Berch,
fid. 189. N;o 70—86.

Brehmens och Wismars Mynt. Berch,
fid. 191. N. 88, 89, 91, 93.

Två och ett -halft, två, ett, halft, och
sjettedels ören. Berch, fid. 191. N.
94 — 100. Fi-
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Fiändtliga Minnespenningar öfver Carl
11. Jämnf. Berch, fld. 197—201. N:o
8, 11, — 14, 16, 17, 19, 20, 26,

' 27. N. 17 och 19 äro i guld den e-
na af dubbel och den andra af ea
half Ducats vigt.

Skådepenningar öfver Carl ll:s Gemål
Dr. Ulrica Eleonora, af Kuhlen och
hans disciplar.

Danika Klippingar med Chriftian 5:s
nanmchiffre.

Sju innehöllo Carl I2s Skådepen¬
ningar.

2; Äro belkrifne af Berch, fid. 231, N:o
139, 142, 143, 146, 147, 148.

Berch, fld. 234, N. 130, 151, 153,
154 , 155 , 157.

Berch, fld. 236. N. 158, 161, 165, 166.
Berch, fid. 238. N. 170—175, 177.
Berch, fid. 240. N. 178 — 183, 186,

188, 189 Den i guld är N;0 180,
af fje»de fiorleken.

Berch, fid. 242, N:o 190, 191, 195.
Den i guld är N:o 190, al fjerde fior¬
leken.

Hedlingers, Karlftens och andres i se¬
nare tider fiagne Skådepenningar öf¬
ver Carl 12.

Fem innehöllo Carl l2:s Mynt.
Desse äro en dubbel, nio enkla, en half

och två iaerdedels Ducater. Berch,
F f 2 fid.
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lid. 243. N:o 1,-3, 4, 7. Af Nt
2 äro 6 särfkiidta.

Riksdaler och Markftycken. Berch, lid.
244. N:o 8—12.

Caroliner och Skiljemynt« Berch, fid.
245. N:o 13 — 21, 23.

Rigilkt, Pommerlkt, Bremens och Wis¬
mars Mynt. Berch, fid. 247. N:o 24,
25, 26, 28, 30, 31, 32, 34.

Myntteken. Berch, fid. 248« N;o36 —45«
Fjorton innehölio Skådepenningar flag-

ne af Carl 12:s fiänder och ovänner.
Öfver Nöteborgs intagande af Ryssarne

1702.
De som belkrifvas af Berch, fid. 250,
N. 5 — 8.

Berch, fid. 251, N:o 10 il 12.
Berch, fid. 252. N. 13 , 14, 15.
Berch, fid. 253. N. 19—29, 31 — 34.
Berch, fid. 256 , N. 3:5, 37, 38, 40.
Berch, fid. 257, N. 41,42,44, 45, 46.
Berch, fid. 259, N. 47, 48, 50,—53.
Berch, fid. 260, N. 54, 55, 56,58.
Berch, fid. 262, N. 60, 61, 64, 66.
Berch, fid. 264, N. 68 — 71.
Berch, fid. 265, N. 72, 73.
Berch, fid. 266, N. 74, 77, 83.
Berch, fid. 268, N. 84— 87.

Fem innehölio Drottn. Ulrica Eleono¬
ra den vngres Skådepenningar och
Mynt.

Be-
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Belkrifni af Berch, fid. 269, N:o 1—7.

Guldpenningen är N:o 2, af fjerde
florI eken.

Berch, 271, N:o 8—,16. Två i guld
äro Kröningspenningen under N:o 9
hos Berch både af Arensburgs och
Hedlingers flämpel. Den tredje i guld
är Kröningspenningen N:o 10 hos
Berch.

Berch, fid. 272, N:o 17 — 22»
Mynt befkrifna af Berch, fid. 273, N.

1 — 9. Guldmynten äro en dubbel och
en enkel Ducat.

Eh Ryfk och en Danfk Skådepenning
af år 1719» Berch, fid. 2 74.
Fjorton innehöllo K. Fredriks Skåde¬

penningar och Mynt.
Den i guld är en kaftpenning af 7:de

florleken öfver Konungens Kröning
d. 3 Maji 1720. Berch, fid. 275. N:o
2. De i filfver äro och befkrifne af
Berch på anförda flälle N:o 1, 3, 5
.„-12

Berch, fid. 277, N:o 13, 15, 16, 17.
Berch, fid. 278, N:o 18 — 24.
Berch, fid. 279, N:o 25—28, 31 — 33.

Den i guld, af 12 ftorleken, är öfver
Konungens resa till Hessen 1731, den
är befkrifven af Berch, på anf. fl. N.
25, och afritad hos Mechel Tab. xx.

Berch, fid. 281, N;o 34 — 41.
Bercli,



Berch, fid. 283, N:o 42 — 47.
Berch, fid. 284, N:o 48 — 55.
Berch, fid. 286, N:o 56 — 60.
Desse äro 16 helaDucater, 5 haifva och

en fjerdedels, befkrifna af Berch, fid.
286, N:o 1 —13. Af N:o 1 , är här
en af 172o och en af 1723 s fif N:o
2, en af 1725 och en af 1728; afN.
3 en af 1728, och en af 17523 af
N:o 4 en af 1741, och en af 1743.
Af N:o 5 en af 1738 , och en af 1743.

Svenfka Mynt, befkrifna af Berch, fid.
288 , N:o 15 — 36.

K. Fredriks Hesfifka Mynt, Guldmyn¬
ten äro en hel, två halfva och en

fjerdedels Ducat. Berch, fid. 292, N:o
1, 4—17, 18, 20, 21, 22 24.

Fiänders Skådepenningar öfver K. Fre¬
drik, Berch, fid. 295. N:o 2, 3. Af
N:o 3 är här en förändring, som icke
nämnes af Berch, här finnes nämligen
både en hvars påfkrift på frånfidan
är med räta rader, och jämväl en med
bögcla rader.
Ellofva innehöllo Skådepenningar och
Mynt under Adolf Fredriks regering.

Skådepenningar öfver Adolfs Fredriks
val till Konung, hans ankomfi: till
Sverige och giftermål. Berch. fid.
296 , N:o N: 1 — 8. De tre i guld
äro N:o 35 7, 8.

Berch 3
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Berch. fid. 298. N:o 9 — 18. N:o 15
öfver Pr. Carls födelse är i guld.

Berch, fid. 300, N. 19 — 28. N:o 20
är i guld ölver Adolf Fredriks och
hans Gemåls besök i Bergs-Collegium.

Berch, fid. 302, N:o 29—37. I guld
äro N:o 30 öfver Frimurare- Barnhu¬
sets inrättande är 1753, och N:o 37,
då Kronprinsen år 1761 förklarades
myndig.

Berch, fid. 304, N:o 38, 41—44.
Berch , fid. 305. N:o 45 — 52.
N. 53 och 54 hos Berch, öfver Ko¬

nungens död, samt Enhörnings lilla
kaftpenriing öfver Adolf Fredrika

Tre hela, en half och en fjerdedels Du-
ca t. Berch, fid. 308, N* 1—5.

Svenika Mynt, befkrifna. af Berch, fid.
509. N:o 6—22.

Pommerfkt Mynt. Berch, fiel. 310. N:0
i i3. Guldmynten äro N:o i, 2,
det ena 10 och det andra 5 Thaler.

Skådepenningar öfver Drottn. Lovisa
Ulrica. Berch, fid. 311, N:o l — lo.
De i guld äro N. 1. Öfver hannes an-
komft till Sverige 1744, N:o 9 och
19, öfver hannes död 1782.
Sjutton innehöll lo Skådepenningar och
Mynt under K. Guftaf 3:s regering.

Skådepenningar befkrifna af Berch, fid.
313, N:o 1—7- De i guld äro N.

1,
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1, och 2, ftagne då Guftaf 3 såsom
Kronprins tog inträde i Rådet och bi-"
viftade öfverläggningarne i Rikets Col-
legier.

Skådepenningar öfver hans hemkomft,
hans befkydd för Wetenfkaps - Acade-
mien , hans omsorg att förena ftridiga
partien ibland Rikets Ständer, samt
Örligskonftens uppmuntran år 1771;
öfver Patriotilka Sxlllkapets ftadfäftan-
de, och samma Sälllkaps belönings¬
penning, öfver Wasa Ordens inftiftan-
de och Konungens Kröning 1772. Den
i guld af I2;te ftorleken är Patriotilka
Sälllkapets belöningspenning, med om-
fkrift på frånftdan: Regia Societas pa-
tria Svcc tu

Skådepenningar öfver Regeringsförän¬
dringen och nya Regeringsformen 1772.
Den 1 i guld är af 19 ftorleken, har
på ena fidan Frihetens finnebild eller
en qvinna, som fträcker högra han¬
den åt högden och håller i den vän-
ftra en scepter på hvilken är en Fri¬
hetshatt, armbogen ftödjer hon mot
en pelare, på hvilken grundlagarna
hvila y omfkriften är: Libertär manens;
inunder: proscripia licentia; på andra
fidan denna påfkrift: Guflafvo III.
Sv. G. V. q. Regi forma regiminis;
quae antiqua fuerat ab. Ordd. R. reddita

A.
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A. MDCCLxxir. d. xxi. Aug. et tisdem
rogantibus fundaitie quietis nummo in-
scripta memoria. Den 2:dre i guld är
af 21 ftorleken, har på ena lidan Ko¬
nungens bröftbild med omikrift: Gu.

Jlavus III. D. g. Rex. Sueciae , på an¬
dra fldan denna påikrift med räta ra¬
der: Guflavo Regi jußo, pio, fel. fac-
tionibas pilei et petafi absq. caede pru-
dentia sola deletis, anarchia sublata ho¬
noribus militari virtuti avitis q. legibus
rejiitutis, concordia ordinum die xxi Slug.
MDCCLxxir. comm. consensu firmata Sve¬
da renascens optimo Principi. Den 3:dje
i guld af lika florlek har på ena fidan
nyss anförda påikrift; men på andra
fldan finnebilder af ftorm och Ikepps-
brott, nämligen ett Ikepp med bruten
maft på ett fiormande haf emellan
tvänne klippor, ftyret, öfver nvilket
ses en flagga märkt med tre kronor,
hålles med högra handen af en krönt
Hjälte, som fträcker vänftra handen
emot himlen, hvarifrån emellan mol¬
nen framlyser Försynens flnnebild, un¬
der en flrålande trekant, hvarmedelft
räddningen utmärkes; underlkriften är:
Suecia Servata. På denna penning äro
således tvänne frånfidor hoppassade.
Den 4:de har på åtfidan Konungens
bröftbild med omikrift: Gußavits in.

Gg D.
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D. g\ Rex Sveciae; på frånfidan de
nyss anförda linnebilder af fkeppsbrott
och räddning ? samt samma*underikrift.
Desse tre Penningar äro flagné i Ve¬
nedig år 1781 på Baron Didaco Bo-
dissonis bekoftnad.

Skådepenningar öfver pinliga fängelsers
aflkaffande, öfverfiödiga helgdagars in¬
dragande och Konungens Eriksgata
1772g öfver undsättning i hungers¬
nöden y inrättande af ett arbetshus i
Stockholm och Penningérörelsens be¬
främjande 1773 3 öfver Guftaf l:s äre-
ffod 3 Skrifffiheten och Tryckfriheten^
samt Grönländlka Sjöfarten 1774.

Öfver Härtig Carls Biläger ocli Span-
målsutförflens frigifvande 1774, Wasa
Hofrätts inrättning 1775, Tornerspei
på Ekholmssund och i. Stockholm 1776
och 1777. Konungens besök på Ban¬
ken och möte med Kejsarinnan i Ryss¬
land 1777 3 samt tvän ne Konungens
Spelpemringa.r, Den i guld är öfver
Konungens besök på Banken r har på
ena Man Konungens bröftbild med
omlkrifvet namn och. titel5 på andra
Man- Banken föreftälld som en krönt
qvinna, bvilken på högra armen bär
ett ömnighetshorn och med andra han¬
den håller en penningkifta öppen , på
högra fidan är en fköld med Sveriges

va-
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vapen tre kronor, ftödd mot en half-
pelare, märkt med Ständernes finne¬
bilder : omfkriften är: Uli mea robora
tttrae; inunder: Holmiae d. xxvii Mait
MBCCLxxviL Är af l8:de ftorleken.

Öfver Penningel önernes förbättring,Sven-
fka Klädedrägten, Kronprinsens födel¬
se och gamla Riddarhus-ordningens
upplifvande 1778, samt religionsfrihe¬
ten 1779. Den 1 :ffca i guld af 19:de
ftorleken är öfver Svenlka Klädedräg¬
ten, har på förfta fidan Konungens
bröftbild namn och titel- på den an¬
dra: en flående qvinna med ftaf i ena
handen och ftödjande den andra mot
en pelare, vid hännes fötter ligger en
glob märkt med Riksvapnet; omfkrif-
ten är: Providentia Augufti; inunder:
Re veftiaria flabilita mdcclxxviii. Den
2:dra är en långrund Penning af I2:te
högden med 'Konungens bröftbild namn
och titel, samt flät frånfida, eller ett
enfid-igt smycke att bära i kedja om¬
kring halsen, gafs åt dem af Rikets
Ständer som voro Kronprinsens fad¬
drar. Den 3:dje af 19:de ftorleken har
på ena fidan Konungens och Drott¬
ningens bröftbilder med namn och tit¬
lar, på andra fidan masugn, smidja
och annat som utmärker Bergslags¬
hand tering, med omfkrift: Montesq..-

G g 2
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ßlvacq. laetantur; inunder: D. j. No-
vembris. mdcclxxvill. Den 4:de af li¬
ka ftorlek öfver forclna Riddarhus-ord¬
ningens upplifvande har på ena lidan
Guftaf 2:s Adolfs och Guftaf 3:s bröft-
bilder vända emot hvarandra, med
omlkrift: Pater efl et rector uterque
inunder: A. mdcxxvi et MDCCLxkviny
på frånfklan. inom en. lagerkrans den¬
na pålkrift med räta rader: Guflavo
ill. optimo regi ordo equeßer ob red-
ditum sibi prißina cum forma priftinum
decas A. mdcclxxviii. Den 5:te af
lika ftorlek öfver Religionsfriheten,
har på ena fidan Konungens bröftbild ,,
namn och titel, på andra fidan, tvän-
ne qvinnor som gifva hvarandra han¬
den , och af hvilka den ena bär i an¬
dra handen ett kors och den andra»
en grönfkande qviftj. öiverikriften är::
fides et Caritas; inunder: Liberias re¬

ligiösa xxvi. fan. MDCCLxxix..
Skådepenningar öfver Handlens belkydd,.

1779,. Målare- och Bildhuggare-Aca-
demiens belöningspenning, beväpnade
Neutraliteten 1780 j Härtigens af Små¬
land födelse 1782 , och öfver en un¬

dervisnings inrättning vid Söderman¬
lands Regemente samma är. Denna;
fiftnämnda är i guld af 9:de ftorleken,;
har på. ena fidan Konungens bröftbild

namni
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namn och titel; på den andra denna
pålkrift: Auspice rege cptimo praemiim
hocce ob injigne in Utteris [Indium ob-
tulit R Ac. militärcid legioncm pedejh\
Sudermannicam , inftituta mdcclxxxii.

Den i:fta i guld är en Skådepenning af
17:de llorleken öfver bandlens befor¬
dran och tillväxt; den har pä förIla
fidan Konungens bröftbild, namn och
titel- på andra fidan en utfigt af Stock¬
holms fkeppsbro med åtflki lliga derpä
befintliga handelsvaror samt därintill
liggande fartyg;- omlkriften är: Te tu¬
ta et aucfa parente; inunder: Commércia
civ. Stockh. mdcclxxxii. Den andra af 18
llorleken , öfver Konungens hemkomlt
från Italien ,, har på åtfidan Konungens
bröftbild ,,namn och titel; på frånfidan t
Sverige föreftälldtsomen flående qvinna
vid hvars fötter synes ett lejon med ett
trekrönt klot, i högra handen håller hon
en ofTerfkäl och offrar på ett lågande al¬
tare,, vänftra handen fträqker hon åt
bögden och håller på vänftra armen
en del af fina kläder; omlkriften är:
pro reditu Principis; på altaret Vota
Solvit Tubens Merito; inunder: A.
MDCCLXxxiv. Den 3:dje af' tölfte flor-
leken öfver ett Riddarespel vid Drott¬
ningholm har på ena fidan Könungens
bröftbild, namn. och titel: på den an-

düai
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dra en fluten fajelm med omfkrift:
etiam ceJata to/1it praemia virtus ; in¬
under: Equitibus incognitis, Drottning-
holmiae mdcclxxxv. Den 4:cle af 15
florleken är Svenlka Academiens be¬
löningspenning för Vältalighet. De
tre i filfver äro belöningspenningar för
berömliga gärningar och Svenlka A-
cademiens belöningspenning för Skald-
konft.

Den ena i guld är Svenlka Academi¬
ens Jetton ; den andra är en Skådepen¬
ning af I5:de-ftorleken öfver Kronprin¬
sens framfteg i Vetenlkaper; den har
på åtfidan Konungens bröftbild, namn
och ti tel 5 på frånfidan: Sverige före-
ftälldt som en qvinna med corona tur-
rita och hållande i högra handen fm
vapenlköld , samt utfträckande den an¬
dra att emoetaga Prinsen, som klädd
i fin fkrud framföres till hänne af
Wishets-Gudinnan ; omlkriften är: ae-
vi deliciae praesentis spesque futuri ; in¬
under: ob felices Pr. haer. in ßudiis
progressiv Ordd» R. S. mdcclxxxvj.
De i filfver äro Svenlka Academiens
Jettoner, Witterhets-Academiens belö¬
ningspenningar och Jettoner; Skåde¬
penning öfver Gen. Discont Inrättnin¬
gen 1787, samt belöningspenningar
för tapperhet till lands och sjös.

Den
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Den i guld af 19:de ftorleken är öfver
Götheborgs räddning för fiändtligt an¬
fall 1788; den har på åtfidan Konun¬
gens bröftbild, namn och titel; på
frånfidari: ftaden Götheborg föreltälld
som en Tittande qvinna med corona
turrita på htifvudet, hafta pura i hö¬
gra handen och ett Ikeppsroder i den
vänftra , samt igenkänd af Götheborgs
vapen i fin fköid, att hon nämligen
betéknar ftaden Götheborg. Vid han¬
nes högra lida ftår till hannes försvar
en väpnad hjälte, som håller i högra
handen en hafta pura och i den vän¬
ftra fin iköld, märkt med G. m 5

hvaraf hjälten igenkännas; omlkriften
är: Augufli prciefidio tuta ; inunder: Ci-
vitas Gothen b. MDCCLXxxviir. De i filf-
ver äro Skådepenningar öfver Kron¬
prinsens framfieg i bokliga konfter
1789, Borgareftåndets Privilegier sam¬
ma år, samt segren vid Svenlksund
1790; den i koppar är öfver segren
vid Högland 1788, och är ftarkt för¬
gylld att han synes vara af guld»

Här äro rum för 8' penningar; men
alla saknades

Skådepenningar öfver Konnngens åter-
komft från Ryfka kriget 1790 och
från en utländfk resa 1791. Belö¬
ningspenning för vård om fattiga barn,.

samt
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samt fem Skådepenningar öfver Ko-
mungens död 1792.

Skådepenningar öfver Drattn. Sophia
Magdalenas biläger 1765 , och krö¬
ning 1772,

Skådepenningar öfver Härtig Cads fly-
reise i Stockholm 1773, Frimurare-
Samhällets erkänfla emot honom 1787,
hans seger vid Högland 178S, hans
förmynderfkap för Konungen, Weten-
Ikaps- Academiens befkydd och Cants-
lers-ämbete vid Upsala Academie 1792.
Den i guld af 16:de florleken är öf¬
ver flaget vid Högland, har på förfla
fidan -Härtigens bröflbild med onilkrift:
Carolus D. g. regn. Siiec. Princ. Huer.
Dax Suclerm j på ffånfidaå: Segren,
under vanlig bild af en vingad qvin-
na, förefläild flående med ena foten
på framflammen af ett -fkepp svänger
en lagerkrans öfver hufvudet med hö¬
gra handen och håller i den vänllra
eröfrade Ryfka flaggor $ omfkriften är:
tanto nomini tantae virtutij inunder:
De classe Russ. ad. Högl. d. xvn. JuL
MDCCLXXXVIII.

Härtiginnans Spelpenning 1774.
Härtig Fredrik Adolfs Spelpenning 1777.
Prinsessan Sophia Albertinas Spelpen¬

ning 1770, Skådepenningen af år 1783
med pålkrift: Vasorum sorori, och två

Skå-



Skådepenningar öfver hannes tillträde
af ftyrelsen öfver ftiftet Quedlinburg
1787,

Femtiofyra Pappbottnar innehöllo
Skådepenningar och Spelpenningar
öfver enfkilde Svenfka personer 3
med mera.

Öfver Riks ■ Rådet och Riks - Amiralen
Claes Horn, R. Drotts. Magnus Bra¬
he och Peter Brahe, R. Cancell. A-
xel Oxenftjerna , och R. Rådet Nils
StjernfkökL

Öfver R. Råd. och Fältherren Johan
Baner, R. Råd. Johan Oxenftjerna A-
xelson, R, Skattmäftaren Seved Båt.
R. Råd. och Faith. Carl Guft. Wrän¬
ge!, R. Cancell. Magit Gabr. Dela
Gardie.

R. Råd. Joh, Adler Salvius, R. R. Scher.
Rosenhane, R. Amir. Gull. Otto Sten¬
bock, R. Råd. och Fälth. Joh. Chrift.
Koenigsmark, R. Skattm. Guft. Bon¬
de, R. Skattm. Sten Bjelke. R. Råd*
Bengt Horn.

R. Råd, Claes Rålamb, R. Rådet Matth.
Björnklo. R. R. och Fältmarfk. J. G.
Stenbock, R. R. och Fältmarfk. Sim.
Helmfeld t, R. Råd. G. A. DelaGardie,
R. Marlk. Rutger Ascheberg. R. R.
och Amir. Hans Wachtmeifter. Den
i guld är den sällsynta Skådepen-

H h i) in-
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ningen af 5:te florieken, med samman¬
bundna bokftäfverna G. A. D, L. G.
på ena fidan, och E. O. På den an¬
dra , hvarmed menas Guftaf Adolf De¬
la Gardie och hans Fru Elisabeth O-
xenfljerna.

R* R. Fabian Wrede, Nils Bjelke, Er*
Dalberg, Carl Bonde, Jac* Gyllen-

ifcorg, C. Piper*
R R Arv. Horn , Gull. Cronhjelm,

Nie. Tesfin. Den i guld är en liten
oval bracteat med Arved Horns bröfi-
bild. utan omlkrift.

R* R* Adam Lud- Lewenhaupt, C. Gyl-
. lenborg, Ol. Törnflycht, Sam* Åker¬
hjelm* G. Ehrenpreüs*

R. R* C G. Tesfin. Den i guld är
den sällsynta om 2 Ducaters vigt,
med otnlkriit på fena, fidan : j "C* G.
"Tesfin ägare till Penningby oi?h Clas-
"dorp, O. S. O. S. S. WV5 {om Sacken
och Stromberg sä vilja)-, på andra fi¬
dan: "V. Lovisa -Spätre, ägare till
"Sundby och Öftanå O. A. S. O* H.
''G* S. W." (Om Axel Sparre otk hans
Grefvinna sa vilja)-, d fen na penning lät
Tesfin flå under det han var Ambas¬
sadeur i Köpenhamn, och fkref lig på
Ikänit ägare till fina . hemmavarande
vänners gårdar, samt gaf daröfver
den anförda förklaringen att han vo»

re
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re ägare, om samme gårdars rätte a-
gare så ville.

R. R. Höpken och C. Fr'. Scheffer.
R R- Otto Flemming, H. Henr- v. Lie»

ven, C. Rudenschöld, Ulr. getiefter ,
Ax. v. Fersen, C. Sparre.

Fältmarlkalk. Otto Willi. Königsmark,
Öfverftåthållarén Jac. Albr. von Lan-
tingshausen, Öfverlte Carl Aem. Leven-
haupt, Gener. Bern b. v. Lieven, Öfver¬
lte Carl Joh. v. Königsmarch, Baron
Thure Sparre.

Gener. Adjutant Knut Leyonhufvud,
Ernft Ludvig Grefve af Mahsfeld,
Ambassadeuren vid Danlka hofvet Bar.
Sprengtporten, Gener. Amir. Trolle.

Görtz, Patkul, Palbizki, Gab. Stjern.
krona, Carl Fr. Piper, Fredr. Gyllen,
borg, Carl Hårleman. Berchs Befir,
ofver Sven/ha Mynt och Skädep. fid\
35$, AJ:o 81—89-

Hårleman, Chriftoph. Lejoncrona, Jac.
Bancks, Carl Appelbom. Berch• N;o
90—97.

Joh Fr. König, Stralenheim , Thegner,
Tilas, Olthof, Berch. Se Berch anf„
ft. N:o 98—lo5.

Cronftrömy Watrangh , Jon. Ahlftömeri
Lundmark, Fr. Sparre, Reisner, We-
fterhof. Berch N:o 106 —113.

Jetton af Baron Ceclerhjelm, 1771. Skå-
H h 2 de-



depenn, öfver Nie. Sähl gren , Carl De-
Geer, Jacob Faggot, Rosen ad ler , F.
Ribbing. Job. af Bjerkén. Den fifi-
nämnde är i guld bar på åtfidan bröfc-
bild med omlkrift: foh> a Bjerkén R>
Sv. a Coiis. Cancelh et equ. anr. På frånfr
dan en likkifta på ett mosaik - golfb
hvarpå äfven ligger ett ordensband
med en vidhängd vinkelhake, öfver-
lkriften ärr Flendi copia dives3 inun¬
der: Liberi FpMres MüRdrii ex Sodali-
tate Sancii EdüArd/ Praefvc/o Mer/-
tisjimo Mortc Ammto mdcclxxx.

Den ena i guld af l6:de ftorleken är
en Skådepenning öfver Ofver-Intem
deuten Adelcrantz, den härpå åtfidan.'
broftbild ined Nordftjerne Gommen*
deurs-korsset och omlkrift: Carolas Yre-
dericus Adelcrantz Liber Baro Su-
premus PräefeÄr Aedéficiorww Legio-
rum i på frånfidan Operahuset i Stock¬
holm med öfverfkrift: Par farna 1abort),
inunder: jussu. regio in hon orem itrticn-
toris MDCCLxxxir. Den andre i' guld
af 9:de fiorleken är öfver Patrik Al-
ftrömer af Gö theborgfka E'rimura re-Lo¬
gen 3 den har på åtfidan bröftbild med
omlkrift: Patrick Ålftråmcr Ttb. Bar, et

. equ. på andra fidan en Pelican, som
spisar fina ungar med fit t blod 3 öf-
vcrfkriften är: egenis proftior raillus y
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inunder: Supremo sup Magißro Ordo
lib> Mur. Goihob. mdcclxxxv. Silt-
verpenpingarne äro Öfver Prefiflenten
Cranftedt, Commercerådrt Eriift. Bergs¬
rådet Pfilanderbjelm , Bergsrådet Svab,
öfver Gufr. Adolf Sparres och Amalia
Ramels giftermål 1776 j en liten; öfver
Patrick Älftrömer af Enhörnings Sven-
fka Academiens öfver Canc. Rådet
Coijet och Patr. Sällfkapets öfver
Bergsrådet Hifinger,

Öfver Bellman, Sam. a£ Ugglas pch
Lijdberghr

Erik Benzeiius, Haqu. Spegel, Sam,
Troilius och Matth, Iser.

Ö. Ekebom, och }ac. Ax. Lindblom.
OL Rudbeck, Georg Stjernhjelm, Joh.

Schefferus Arg. Urb. Hjärne och EL
Brenner. A .

Sa nit dessutom en i järn* desse äro
alla öfver N. Keder.

Carl Guil;. Heraeus, Chr. Polhem9
Mich. v. Strokirch, C. v. Linné.

And- Cehius, Ok Dalin, Klingenftjer-
hi, Elvius, Herm. Schützer, Faxell
Rosenftein , Strömcr, Bjornftåhl, af
Åcrel, Sv. .Lagerbring, Liden.

Dan. Solander, Wargentin, Bergman,
Voltaire, Rosenblad, Rönnow, J. G.
Wallerfus, B. och P. J. Bergiüs, Sche¬
ie, -Kellgren, Strandberg,. Abr. Bäck.-

W i Icke , Elis. Mar. Bjurman och Brita
Chr. Wåhlin, Porthan* Kari-
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Karlften och Hedlinger.
Hedlinger, Fehrman, Ekftröm, Precht,

Meyer, samt en Kaftpenning öfver Me¬
dailleuren Georgiis bröllop d. 3 Nov.
1754-

Grill, Bohman, Tottie, Joh. Fr. Podo-
lyn, Trancheil och Innes.'

S. Birgitta, Margaretha Juliana och
Carl Philip Wrangel, Margaretha Gyl-
lenltjerna, Hedvig Eleon. Stenbock«,

UlricaJuliana Brahe, Friherrinnan Ehren-
préus , Eva Dela Gardie, Catharina
Ebba Horn, Mar. Aurora Koenigs-
marck, Anna Regina Kevenhüller, Fri¬
herrinnan Rålamb född Sack, Catha¬
rina Tham, Hofmarlkalkinnan De
Geer född Ribbing, Fru Klinkowflröm
född Ehrenpreus. Den i guld af 6:te
ftorleken är öfver Friherrinnan Ke¬
venhüller, död 1666; den har på åt-
fidan hannes bröftbild med omlkrift:
Annce Regin# L. B. Kevenhullcrice; på
frånfidan ett lågande rundt altare med
pålkrift: Amori et virtuti ceternce con-
jugis optimce d. M- Palbizki. j

[Cathar. Charlotta Taube; Fredr. Ele-
I onora Stenbock; Elisabeth Jennings^
[ Friherrinnan Sack född Grefvinna

Bjelke; Brita Chrillina Sparre; sex
Hoffröknar föreftällda som hönor med
fruntimmershufvuden; La precaation

in-
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iuutile, en bynda med tre hvalpar 5
Henriette Sylvie 5 de Moliere; den
gärna sofvande Annika Larsdotter^ Wil¬
helmina Ribbing; Ulr. Eleonora Von
Berchner; Beata Påfvenfeldt; Marga¬
retha Apelberg, Sophia Elis. Brenner.

Eva Johanna Barsen -y Anne Jeanna
Grill 3 Catharina Magda!» Krell; Chri-
ftina Specht Ulrica Scrömfelt; Ftö^
ken Hedvig von Berchners Spélpénr
ning af R» R. Adam Horn 5 Ca¬
tharina Sophia Dahlftedt; en förgylld
långrund mäsfingspenningöfver Magn.
Gabi;. Dela Gardie.

Samt en i Elfenben j desse äro öfver Me¬
dailleuren Arvid Karlften 3 och äfven
som de följande gjutne i metall.

Den ena .öfver Målaren Martin Mytens,
den andra utan påfkrift»

Medailleurerne Falz och Bengt Richter y

samt Målaren David Richter.
Graveuren Burchard Precllt. if
Sam. Pufendorf och L^V. Schåntz.
Cari Ludv. Von Schaiytz^ Olof Rudbeckj
öfver den senar^ är här dessutom en
bröftbild Ikuren i Elfenben.

Elias Brenner och Nie. Keder. 1

Ehrenftrahlj Balth. Grill: Mart» Törn¬
hjelm. ...

Von Stauden; Carl Rein. Berch; Toh.
Pavlin.

E r.
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Er. Dahlberg ; J. Gyllenborg ; Cnrifioph,
C. Gyftenfijernä.

Nicod. Tesfin, och Carl Gufl, Tesfin.
Sophia Lovisa Ascheberg, Margaretha
Ehrnfien, Johanna Eleonora Dela Gar-
die 3 Ebba Maria Dela Gardie.

Maria Aurora Königsmarck $ Amalia
Wilhelmina Königsmarck ; Elisabeth
Faltz, Sophia Eli sab* Brenner.

Riks - Raden Bengt Qxenftjerna, J. G.
Stenbock 5 Fabian Wrede<

R. R. N. Bjeike, Jac. Job. Haftfer, N.
Gyldenftolpe, L. Wallenftedt.

Gjuten bröstbild utan namn, torde va¬
ra R. Rådet Jac. Gyllenborgs.

Carl Job. Königsmarck j Ludvig Fa¬
bri tiu $♦

Skådepenningar öfver Landgrefven Carl
af Hessen och hans Gemål Maria A-
melia. K. Fredrik i:s föräldrar; samt
öfver Landgrefv. Fredrik af Hessen,
förrän han blef Sveriges Konung.
Berch , Beßzrifn. ofv. Sv. Mynt, fid.
290. N. 1—5.

Sveriges fiänders Skådepenningar öfver
Wismars intagande 1675 , Gottlands,
Wenersborgs och HelfingborgvS in tagande
1676. Berch, anf. ft. fid-195 ,N:o2,4,5,6.

En bröftbild i Elfenben, af Pfaitzgref-
ven Adolf Johan.

Därmed flöts inventeringen forden dagen.
Den
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Den 29 September kl. 8 om morgonen samman¬trädde Xnventeringsmännerne, då ådkitliga Småmyntoch Bracteater, som den 2:dre September icke blifvit
räknade, utan inlaggde i det förseglade fkåpet undernederfta fönftret, upptogos och räknades eller vägdes,och infördes deras antal eller vigt i den dagens Pro-tocoll, samt är här ofvanföre i Berättelsen för den
dagen upptaget. På förmiddagen uppkom äfven Cants-lirådet Baron Rosenhane och lämnade den underrät¬
telse att lian, såsom Kongl. Witterhets* Hiftorie- och
Antiquitets Academiens Ombud, at i Tihlemans fterb-
hus utbekomma de af Academiens medel, som blif¬
vit tillgripna, hade tillvara tagit åtlkilHga Mynt, Skå¬depenningar och ålderdoms minnesmärken, tillhörigadels K.Vit. Ac. dels Mynr-Cab.j- af dessa hade han förut
inlämnat i Museum en del i en med hans figill förseg¬lad Hor afk, och nu inlämnade han dessutom insvept itvänne flora pappersomflag hvad han vidare tillvara¬
tagit i fterbhuset, där han berättade att Mynt ochSkådepenningar blifvit fundna på flera Hällen i rum¬
men kringftrödda, Sedan förseglingen på afken blif¬
vit bruten befanns den innehålla utom Mynt och Skå¬
depenningar följande till Mynt-Cabinettet hörande
Handlingar:

1. Ribliothecarien Malmftröms qvittens på Ara-bilka Mynt, dels hela, dels sond riga, som han afCantslirådet Adlerbeth på olika tider emqttagit> näm¬ligen den 12 Novemb. 1787 hela 384 ifc, sond riga53 ft. D. 28 Januarii 1788 Duplet ter 13 fl. Fragment14 ft. D. 13 Febr. famma år 297-ii. , samt en Förtenningpå några korrta handlkrifna Förklaringar öfver samma
I i Mynt,



Mynt, och hvilka Förklaringar han
äfven emottagit.

2. En Nota af Bibliothecarien Mahr-
ftröm dat. 29 April 1795 af innehåll;
att Konungens Cufifka Myntsamling 3
som då återlämnades till K. Expedi-
tions-Secreteraren Fiintenberg utgjor¬
de till antalet 783 ft. inberäknade 258
Duplett Mynt.

3. Malmftröms quittence d. 28 Maji
1800 j på fyra Cufika Guldmynt3 Ko¬
nungens samling tillhöriga, dem han
af Tihleman emottagit. Som alla des¬
sa Mynt under inventeringen saknats
var till förmodandes att de ännu bor¬
de finnas hos Malmftröm, och Hof-Au¬
diteuren Edman anmälte äfven att
Malmftröm hade för honom ärkänt fig
hafva dem i fttt förvar samt lofvat
att i dag dein, aflämna. Malmftröm
uppkom äfven och återlämnade:

Cufilka Mynt i små pappersomflag in¬
lagda 10 i hvart omüag j deras antal ha¬
de bort vara 508 5 men ett tiotal, näml.
från och med 41 till och med 50 sakna¬
des. Jämväl återlämnade han:

Cufilka duplett-Mynt.
Cufilka. Myn t, som kommit från Svartsjö.
Cufilka Mynt tillika med hela lådan

N:o 172 ur 6:te Ikåpet af Drottning-
holmlka Cabinettet;

Cu-
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Cufifka och Jutlifka, tillika med I73:dje
lådan ur nämnde Ikåpj

Cufiika Mynt ur I74:de lådan af nämn¬
da fkåp.

Ett Cufifkt i guld och det andra var ett af
de nyare Mahomedanfka Mynt, bägge
tagna ur I75:e lådan i nämnda fkåp«.

Åtikilliga Öfteriändfka Mynt, tillika med
hela I76:e lådan af ofvannämnda Mynt-
fkåp.

Arabifkt Mynt, taget ur lådan 177 i
samma fkåp.

De fyra Cufiika Guldmynten, dem
han d. 28 Maji 1800 hade emottagit,
sade han fig icke nu hafva tiil hands,
utan lofvade återlämna dem vid ett an¬

nat tillfälle, eller ock förete betyg att han
aflämnat dem förut. Inventeringsarbe¬
tet flöts för i dag sedan det blifvit fort¬
satt från kl. 8 om morgonen till kl. 8
om aftonen. De oräknade Småmynt
och Bracteater för den 2 September,
som ej i dag hunnit räknas inlades i
fönfterfkåpet och nycklen tiil samma
fkåp förseglades af HofAudi teuren Ed¬
man samt togs i förvar af Hof - Inten¬
denten Masreliez.

Det Cufiika Guldmyntet, som nu af
Malmftröm återlämnades, är myntadt

I år 925 efter Chriftna tidräkningen. Det
ha r föl ian cl e p å fk ri fte r:

I i 2 För-



Förfta fidan på fältet:
oS/N Abdallah (

n?N La elah ella
mm n^N allah Wahhdoho
W? N> la sjarika laho.

"YlöN ämir alinumenin.
Det är:

Ingen Gud är utom Gud den ende, ingen
är hans medgud. Abdallah år de rätt-
trognes lörße.

Rundtomkringr'
vtn>K2 HTD^IN TON n£>n;D
rita fntat ^ nmnio^ pnta* ynr\

Mohammed rasul allah arsalaho bil ho-
da wadin alhakki lijodhheraho ala äd-
din kyllihi. Det är: Mahometh är
Guds Sändebud som han har sändt med
den sanna undervisningen och Gudaläran,
at upphöja den samma cfvcr all annan
lära»

Andra fidan på fältet:
Ali ra am

Mohammed
rasul

Allah
Almoktader billalL

n DHD

ntaN
ntato vinpdVn

Det är:
Mahometh
är Guds Sändebud
Moktadcr med Guds näd
är Regerande och ÖJverJle Präß.

Rundt-



5? 253
Kundtomkrin g:

Nin md nb/N DD3
hu^ohbfn nh&bh naö

Besm ellah dnoreba hadsa—ddinar bel-
mohadiah sanäia zalaza asjara wazala-
zamiab.

Det ärr
I Guds namn är denna Guldpenning myn¬

tad i Mohadia år trehundra tretton.

Någon alldeles dylik lärer icke förut
vara känd eller belkrifven. Jag äger
en sådan äfven i guld, hvilken fanns i
en Myntsamling, som jag fortidet år
köpte på Auctionen efter Riks-Cantsle-
ren Grefve Spurre. Den penningen
hade blifvit funnen i Egypten år 1786
och bragt til Sverige af då varande Gen.
Consulen Brandelj men dels genom
nötning och dels genom afklippning
är randfkriften på den samma så Ika-
dad att Myntningsorten och årtalet icke
kunna läsas, hvaremot den nu belkrif-
ne, som finnes i Kongliga Cabinettet,
är alldeles olkadad att jag om läsnin¬
gen icke har mindfta tvekan. Den upp¬
lyser jämväl att Guldpenningen i Mu¬
seum Borgianum, N:o xx, hos Adler,,
är Mauritaniik..

Den i October fortsattes inventerin¬
gen med att väga och räkna samt i

Pro-
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Protocollet för d. 2 September införa
de Småmynt och Bracteater, som ej
för den dagen hunnit noga genomses.
Derefter öppnades alken och de pap-
persomflag, som Baron Rosenhane den
29 September från Tihlemans fterbhus
hade inlämnat. De däri befintliga Mynt
och Skådepenningar lades i någorlunda
ordning och funnos vara följande:
Svenfka Penningar hörande till K. Gu-

ftaf I:s tid.
Erik 14:s.-

Johan 3:s.
Sigismunds.
Carl 9:s.
Guftaf Adolfs.
Johans af Öftergöthland.
Carl Philips.
Dr. Chrillinas.
Carl JLO:s.
Carl ll:s.
Carl I2:s»
Fredriks.
Adolf Fredriks.
Öfver Guftaf 3:s död.
Guftaf IV Adolfs Skådepenningar.
Öfver enlkildte Svenlke personer.
Polfka Penningar. Den ena i guld vä¬

ger l-j Dueat, har på ena fidan bröft*
bild med omlkrift: Stanislaus Aug. D.
g. Rex FoLM, D. L.y på andra fidan:

Au-
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10
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Aureus Polonlae; ofvanföre: 1794; in¬
under: li. Den andra är en enkel
Polik Ducat med bröftbild samt nyss
anförda namn och titel; på frånfidan:
Aureus nummus Poloniae Anno 1793.

( Franflea Penningar.
Tyika Kejserliga.
Ryika.
Preusfiika.
Spanfka
Italienika.
Gamla Romerika.
Åtikilligt smått Mynt och Bracteater.
Små Svenika Penningar.
Åtikilliga små Penningar^ fundne på

Skeaingö.
Plolländfka Skådepenningar.
Cufiika mynt illa medfarna.
Tyika Penningar. Den i guld af 6:te

Svenika flor leken har på ena fidan
denna öfverikrift öfver en ftad: Agun•
tin. pace-y inunder: s. P. Q,. S.; på an¬
dra fidan: Tempora optata; inunder:
_1713.

Ängelika.
Dessutom funnos häribland: General

Factorie - Contoirets Sigill i ftål af år
1682; en Satiriik Holländik Skådepen¬
ning i järn; en Ryik helgons bild ar
mäsfing; En Wismarik Kopparplåt på
8 Schill.; - en SvenfK kopparplåt på 2

Dal,



Dal. S:mt; en flor guldkedja med bifogad Ikrift att
den blifvit funnen i Norrköping år 1749} samt en li¬
ten antik guldring. Denna kädja och ring tillhöra
oflridigt Witterhets - Academien och icke Mynt - Ca-
binettet.

Den 4 October inventerades de tryckta Mynt¬
böcker, som funnos i Museum, och som Camerera-
ren Göbel, hvilken i fitt förvar hade nycklen till fkå-
pet där de förvarades, berättade att icke någon för-
tekning på de samma var att tillgå, *uppfkrefvos de
efter formaten i den ordning de af Göbel framlämna¬
des och voro 66 band i folio, 109 i quart, samt 53
i octav och mindre format, tillsammans 228. Att
samlingen likväl varit ftörre ar otvifvelagtigt och Hu¬
tes äfven däraf att en månad derefter lämnades mig
tre handlkrifna folianter innehållande förtekningar öf-
ver Konungens Mynt-Cabinett, samt fyra band tryck¬
ta Numismatilka arbeten i folio tillhöriga Kongliga
Mynt Cabinettet, och hvilka alla hade efteråt blifvit
igenfundna i Fredenheims fterbhus.

Efter flera af mig gjorda påminnelser att det på
Kronans vägnar vid inventeringen förda Protocoll
fkulle ordentligen jufteras och mig tillftällas, samla¬
des Inventeringsmännerne den 17 November då föl¬
jande dagen till samma juftering utsattes, men då In¬
venteringsmännerne den 18 Nov. kl. 9 om morgonen
samlades, hade det på Kronans vägnar förda Proto¬
coll ännu icke hunnit blifva renfkrifvet} dock som
jag under hela inventeringen äfven hade ordentligen
fört Protocoll, öfverenskom man att detsamma borde

ju-
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julieras och jämn fö ras med det som blifvit fördt på
Kronans vägnar. Denna juftering fortsattes hela da¬
gen, och som mitt Protocoll fanns alldeles öfverens-
ftämma med Conceptet af det Protocoll som blifvifc
fördt på Kronans vägnar, blef det med nål och ftlke
genomdraget och al Hovintendenten Piper förseglade,
samt af honom och Hoflntendenten Masreliez under-
Ikrifvet, och är denna berättelse på samma Protocoll
grundad; ty något på Kronans vägnar fördt Proto¬
coll öfver inventeringen, i den ordning densamma
förrättades, har icke till Mynt - Cabinettet blifvit af-
lämnad t.

Samma dag återlämnade Bibliothecarien Malm-
ftröm de fyra Cufilka Guldmynt, som saknades, och
den 25 November öppnade Inven teringsmännern e den
förseglade lärftsposen som fanns i den djupa lådan af
det mindre brun målade fkåpet, och hvilken vid in¬
venteringen af samma Ikåp den 10 September, lämna¬
des ouppbruten. Samma Lärftspose fanns innehålla
gamla små Anglosaxilka och Tylka Penningar, ftörre
delen söndriga, samt äfven filfverbitar, och vägde
alltsammans 104 lod , samt är endall; tjenligt att upp¬
smältas.

Den 12 Mars 1804 aflämnades och underlkrefs
en på Kronans vägnar författad Förtekning öfver Pen¬
ningarnes och Myntböckernas antal.

Ibland orsakerna till den flora oordning, hvari
Mynt-Cabihettet blifvit bragt, är, utom vårdslöft hand-
hafvande i allmänhet, att man hemtagit ur Cabinetts-

K k rum.-



ruUlmet flora samlingar af Mynt och Skådepnnningaig
hvilka sedan antingen icke bliivit återbu rmr, eller ock ,

då de blifvit återbu fria, utan ordning blandade om
hvarandra. En annan anledning till oordningen in-
hem tas ock af de ftrödda papper som-Hof intenden¬
ten Piper låtit hämta från Fredenheims flerbhus'och
.till Kongh Mynt-Cäbinettet äflämnat; ty ibland dessa
är en original-fkrifveise från Fredenheim till Tible-
man, hvilken innehåller att Guldmynt varit samlade
ur fina lådor och uppVägde-y samt deras värde uträk-
nadt, emedan Fredenheim ärnat utbyta Mynt och
Skådepenningar i guld emot andra i filfver, och an¬
vända guldet till andra hehof. Härar uppdagas äfven
orsaken hvarföre ej allenafi Mynt och Skådepennin¬
gar , utan ock andra ålderdoms minnesmärken af
yrLild, som tillhöra Kongh Vitterhets-Aeademieri, haf-
va bliivit bemtagna af Tihleman, och efter hans död
fundua i hans flerbhus. Huru mycket af dylika min¬
nesmärken kan halva bliivit förlkingaadt har icke kun¬
nat utrönas; ty dä Vitterbets- Acaclemiens Samlingar
förlidet år räddades undan branden i gamla Korrgsbu-
set, blefvo de insatte i Kongh Vetenskaps Acacbmiens
hus, och ännu har icke något rum kunnat erhalte,
dit de kunde flyttas och förvaras. Därföre har ej
heller någon åtgärd ännu ägt rum antingen at bringa
dem i ordning eller dem till mig inventera, hvadan
jag icke emottagit dem under min vård och mitt an¬
svar. Att Mynt-Cabinettet varit blottftälldt för våld¬
samma Ikakningar synes och nogsamt dgraf att de
rc-amla Förtckningarna .icke inftämma med dötsamma,
Sådant, söm det nu vid inventeringen befanns; nen
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någon jämnförelse emellan Mynt-Cabinettets förra och
närvarande befkaffenhet kunde så mycket mindre af
Inventeringsmännerne anfiallas, som de rätta Catalo-
guerna då icke funnos , utan hafva efteråt från Fre¬
denheims ftcrbhus bli fvi t aflämnade. En annan ftor
olycka har händ t dymedelft att Mynt-Cabinettet blif-
vit flyttadt i det fuktiga jordrummet , och hvars fölg-
der äro ganfka obehagliga 3 ty en hor del af koppar-
penningarne hafva bl i f vi t så angripna af erg att de¬
ras pålkrifter och bilder äro däraf dels illa fkadade,
dels alldeles borrtfrätta.

Jag bör flutligen nämna att hvad denna min Be¬
rättelse vidkommer, har jag med dess Författande
och utgifvande velat bidraga till förekommande af
Samlingens vidare fkingrande och själfva Myntens
förbytande. Jag har därföre förpämligaft fållat min
uppmärksamhet vid guldmynten som varit mäft i fa¬
ra 3 och alla dessa har jag befkrifvit dels fullkomli¬
ge», dels så titlräckligen att de kunna igenkännas och
icke oförmärkt emot4andra förbytas. Ätt göra under¬
rättelsen om Guldmynten fullftändig vill jag här til¬
lägga att de gamla Tyfka Guldmynt som nämnas
o fvan fö re fid. 12, äro befkrifne i Kgl. Vitterhets- Eli-
florie,- och An tiqui te ts- A cademiens Handlingars Andra
del, fid l följ. och att af de fyra Cufiika guldmynt,
sotn Malmftröm fift lämnade från fig, är ett Morawe-
difkt, myntadt i Kairwan år 471 efter Mahometan-
fka tidräkningen, det har pä fältet på ena fidan den
vanliga meningen: "Ingen Gud är utom Gud den
"ende, ingen är hans Medgud 5 Mahometh är Guds

K k 2 Sän-



"''Sändebudg" på andra fidan på fältet en del af'78:de
versen i 3 kapitlet af Alkoranen, nämligen från och
med versens början, til om med ordet min/w näD, af
innehåll: J3at den fom rättar % efter någon annan
Gudalära än den1 Mahomethfka blir icke af Gud emot-

tagen". De öfriga äro Fatemidilka och alla tre af Ha-
kem beamrillah, fom regerade mellan åren 996 och
i020 efter Chriftna tidräkningen.

De Anmärkningar jag för öfrigt haft tillfälle att
i denna Berättelfe anföra, tror jag icke fkola missha¬
ga kännare och ällkare af Mvntkun-fkapen, ej heller
vara utan all nytta5 emedan de äfven innehålla så¬
dant, fom i denna kunfkapsgren är förut okändt. rE-
huru ofullftändige de kunna anfes vara hafva cle for¬
drat mycket arbete, och jag hade ändock icke på den
korta tid jag haft Mynt - Cabiriettet under min vård
kunnat hinna författa denna Berättelse, få fram t jag
icke väl känt den delen af famma Gabinett, fom för¬
ut ttod under Kongl. Vitterhets- Hiftorie och Antiqui-
tets-Academien5 ty på Högftsalig Konung Gustaf 3:s
befallning har jag redan för 17 år sedan eller år 1787
förellått detta Cabinett tillika med Secreterare-Sysslan,
under Academiens elå varande Secreterares Cantslierå-
det Adlerbeths frånvaro, och vid det till lallet lörlkaf-
fädejag mig fullkomlig kännedom af samma Cabinett,
fom då var i ganlka god ordning. Jag har nu med
mycken ihärdighet nogare genomfträfvat både detta och
de andra Cabinett fom feclermera tillkommit, och jag
har trott det vara i sin ordning att om denna Rikets,
Skatt meddela någon underrättelse.

Stockholm den 12 Mars 1804.

J. H. För-



Förklaring öfver Vignetten på Titelbladet.
Den föreftäUer bagge fidorna af en Onyx, tilhö»

rrg Hofrnäftarpnnan hos Hennes Majeftät Drottningen
Grefvinnan Lovisa Fersen , Ofverfte Kammarherren
Grefve Fabian Feriens Fru och Dotter af Hofmarikal-
ken Piper. På ena fidan af denna Onyx fÖreftälles en
Qvinna sittande på en fkold, och hållande i högra handen
Caput Aurica?, iden vänftra en hafta pura, samt är på
hufviidet prydd med en hjälm. Hafta eller lans är
finnebild af hög värdighet och herrevälde j Sköld och
hjälm föreflälla på penningar vapen för krigsfolk til
haft och rot j Qvinnan med fina attribtiter arbildar så¬
ledes. en regerande persons eller et rikes .krigsbedrifter.
I hvad land dessa krigsbedrifter uro utförda afgöres
utan all tvekan af bilden, fom qvinnan håller i han¬
den och på hvilken hon fäfter uppmärkfamt åfkådan.-
de$ ty att denna bild föreftäller Africa, eller är ett så
kaliadt caput A friere betäkt med en Elefants hud och
fnabel, blifver aldeles oftridigt när man jämförer det¬
ta lilla hufvud med caput Africre på en Quinti Me-
telli Scipionis famt en Litcii Ceftii och Caii Norbani
penningar, hvilka hafva et alldeles dylikt hufvud. På
dessa penningar beteknar Africre caput den seger Cre-
sar erhöll i Africa, då han fördref qvarlefvorna af
Poinpejanfka tropparna under Ca to, Scipio, juba och
Petrejus, hvarefter han till Befäl hafvare där i landet
förordnade dem, hvilkas namn på dessa penningar fö¬
rekomma. På dylika krigsbedrifter i Africa, och kan-
fke juft på dessa samma , har äfven denna Onyx af-
seende, och då fkall qvinnan betekna Rom. Galbas

-

pen-
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penningar finnas äfven med caput Africre, emedan Gal.
ba, enligt Taciti intygan, varit "Proconful i Africa 9

och oftridigt är detta forntids minnesmärke antin¬
gen från Grekland eller Rom 3 troliguit är det Romerikt.

Denna Onyx har ledan kommit i händerna på en
Arab, fom på andra fidan låtit gravera en mening,
tjenlig för ett fignete, och nyttjat flenen til detta be-
hof, ty bägge fidorna hafva icke någon gemenlkap
med hvarandra, utan äro af olika arbete, famt höra
til olika tid, folk och land. Arabifka inlkriften är
denna: -Oöm n^N TnnV/ND j\£N, "amin billah
ridd allah allah hhasbi'^ clet är på latin : Omnimoda
securitas est inDeo, sustentciculiim est Dens, Dens res
sujficiens mihi (Dens mihi sufficit}; på Sven (ka: 1 Gud
år säkert beskydd, Gud är mitt städ, Gud går mig til-
fyllest.

Amin fom betyder säkert belkydd, är tillika ett
Arabilkt mans-namn, och det är vanligt at i Arabi¬
fka Signeten nyttja något sådant ord i den devise
man väljer, som jämte det att det har en vacker be¬
tydelse, tillika har afseende på personens namn , som
äger signetet} således betyda här de orden: aminbillahy
både att säkert beskydd (amin) är i Gud (billah), och
jämväl att personen, som heter Amin, är i Gud, eller
har i honom sitt säkra beficydd.

Rokstäfverna i denna Onyx äro de gamla Arabi-
Ika eller Cufilka, sädana som voro i bruk före det
fjortonde århundradet efter Chriftna tidräkningen, och
egenteligen sådana, som jag tror böra kallas Karmati-
lka. De Cufilka bokftäfver, som äro försedda med mån¬
ga prydnader och krokflängar, kallas i allmänhet Kar¬

ina-



matifka. och dylika äro väl icke dessa, men i- Arabi-
fka Ordboken , som kallas Camus, det är Häf, sam¬
ma nikrifven af Al Firusabadi, förklaras, at det ftags
Ikrifty som pä Årabilka kallas' Karmatif, är detsamma
som dähkdh alkiiabah, HSNrO/N np%, det är: fin eller
smal skrift (scriptum gracilis, subtilitas- scripturae),
och denna hefkrifning inträffar fullkomligen med bok-
ftäfverna på denna Onyx ^ ty dé äro finare och sma¬
lare än vanliga Cufifka bokftäfver, och äfven smalare
på fjälfva ftenen än de genom graveringen härblifvit
före!1äl da.

Denna Sten ftyrker en tanke , som jag redan för¬
ut fattat om bilder på Mahomedanfka mynt och min¬
nesmärken» Mahommedanerne hafva, som bekant är,
affky för alla bilder, och det förefaller besynnerligt,
att sådana icke dessmindre finnas på deras penningar
och figneten; men detta har utan allt tvifvel så till¬
kommit at sådana ftenar biifvit efteråt graverade till
Mahomedanfka figneten, som förut varit Grekifka el¬
ler Romerfka och redan haft bilder förrän de blefvo
Arabi fka figneten» På samma sätt halva Mahometan-
fka Myntmäftare af britt-på andra flämplar till mynt,
nyttjat sådana som förut varit Romerfka med bilder
utan påfkrift; på dylika har man graverat påfkrift,
tjetilig för Arabi fka Mahomedanfka mynt, och hvil-
ken påfkrift därföre alldrig har någon gemenfkap med
bilden ] å samma mynt. Dylika bilder på A rab i fka
mynt hafva vanligen ett sådant hu'fvud med diadema,
någon sådan fljerna pä fältet, eller någon annan så¬
dan prydnad, som finnes på Romerfka mynt, hvilket gif-

ver
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ver tilkännä att de förut varit Romerfka myntftäntp-
lar. När Mahomedaner på sådant sätt nyttjat saker,
som förut varit försedda med bilder, voro bilderna
icke genom deras åtgärd ditsatta och således icke att
anse för Mahomedanika bilder, hvadan Mahomeda-
nerne likafullt kunde sägas icke nyttja bilder, emedan
blott pålkriften var deras.
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