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Puheenjohtajan palsta: Muutoksen tuulia

Vuosi 2021 on Suomen Numismaattisen 

Yhdistyksen 107. toimintavuosi, ja sitä voi-

nee jo tässä vaiheessa luonnehtia muutosten 

vuodeksi. Vuoden vaihteessa ja sen aikana 

tapahtui useita muutoksia yhdistyksen luot-

tamushenkilöissä, toimihenkilöissä ja näiden 

lisäksi myös toimitilat on päätetty myydä 

ja yhdistys muuttaa uusiin tiloihin näillä 

näkymin kevään aikana. Yhdistyksen pu-

heenjohtajana viimeiset 8 vuotta ja hallituk-

sessakin jo vuodesta 2005 toiminut Petteri 

Järvi, yhdistyksen hallituksessa 8 vuotta ja 

viime vuosina varainhoitajana toiminut nu-

mismatiikan alueen pitkän linjan vaikuttaja 

Timo Helle sekä Keräilijän oppaan 2020 

valmisteluissa aktiivisesti mukana ollut ja 

sen taitosta vastannut Christian Utti halusivat 

jäädä pois yhdistyksen hallituksesta. Kaikki 

ovat kuitenkin luvanneet myös jatkossa aut-

taa ja tukea yhdistystä, esimerkiksi Petteri 

Järvi jatkaa yhdistyksen aktiivisen Turun 

kerhon puheenjohtajana. Kiitämme heitä 

kaikkia erinomaisesta työstä yhdistyksen ja 

sen tavoitteiden hyväksi!

Pois jääneiden tilalle hallitukseen valittiin 

Pekka Honkanen, Ville Huupponen, Jyrki 

Muona sekä uusien sääntöjen mukaisena 

varajäsenenä Marko Manninen. Saamme 

hallitukseen innokkaita numismatiikan har-

rastajia, numismatiikan tutkimuksen sekä 

museotoiminnan tuntijoita ja paljon osaa-

mista numismatiikan eri osa-alueista kuten 

antiikin rahoista, Yhdysvaltojen rahoista, 

Englannin rahoista, euroista sekä kuntoluo-

kituksesta. Tästä osaamisesta on epäilemättä 

paljon hyötyä yhdistyksen ja sen toiminnan 

kehittämisessä. Tervetuloa uusille jäsenille 

hallitukseen.

Myös toimihen-

kilöissä tapah-

tuu muutoksia. 

Yhdistyksen leh-

den vastaavana 

toimittajana vuo-

desta 1998 lähtien 

toiminut Tuukka 

Talvio halusi päät-

tää pitkäaikaisen 

tehtävänsä viime 

vuoden loppuun, ja hänen tilalleen uudek-

si päätoimittajaksi on valittu Outi Järvinen. 

Yhdistyksen julkaisutoiminta on Outille en-

tuudestaan tuttua. Hän on myös ollut pit-

kään mukana Suomen Mitalitaiteen Killan 

toiminnassa. 

Myös huutokaupanhoitajana vuodesta 

2014 lähtien toiminut Juha Halén jää tämän 

vuoden toukokuussa eläkkeelle. Hänen ti-

lalleen uudeksi huutokaupanhoitajaksi on 

valittu parikymmentä vuotta numismatiikkaa 

aktiivisesti harrastanut Janne Söderholm. 

Janne aloitti työssään vuoden vaihteessa. 

Janne on myös taitava ja menestynyt metal-

linetsijä, ja hän on tehnyt useita merkittäviä 

muinaislöytöjä. Kiitokset sekä Tuukalle että 

Juhalle myös erinomaisesta työstä ja paljon 

onnea sekä intoa Outille ja Jannelle heidän 

uusissa vastuullisissa tehtävissään.

Joulukuun syyskokouksessa minut valit-

tiin hallituksen puheenjohtajaksi. Olen ollut 

yhdistyksen hallituksessa nyt kaksi vuotta, 

joista kuluneen vuoden yhdistyksen sih-

teerinä. Iältäni olen 47-vuotias, ja töissä 

suomalaisessa kansainvälisessä yrityksessä. 

Numismatiikkaa harrastan monipuolisesti 

lähes kaikilla sen osa-alueilla.
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Yhdistyksen hallitus on pyrkinyt yhdistys-

tä kehittäessään huomioimaan vuonna 2019 

järjestetyn jäsenkyselyn tulokset eli kehittä-

mään yhdistystä sen jäsenkunnan toiveiden 

ja tarpeiden perusteella. Tarkoitus on jat-

kossakin pyrkiä toimimaan ja kehittämään 

yhdistystä niin, että se palvelee jäseniään, ja 

jos mahdollista, vielä entistäkin paremmin. 

Eri jäsenryhmien, kuten keräilijöiden, tutki-

joiden, historian harrastajien, kauppiaiden 

ja sijoittajien tarpeet ovat erilaisia, ja niitä 

pyritään ymmärtämään kattavasti. 

Yhdistys järjestää syksyllä 2021 uuden jä-

senkyselyn, jossa halutaan palautetta yhdis-

tyksen suunnasta, eli onko se oikeanlainen, 

ja mitä alueita yhdistyksen tulisi jatkossa 

huomioida sekä kehittää. Toivottavasti mah-

dollisimman moni vastaa kyselyyn!

Yhdistyksen nykyisissä toimitiloissa Mec he- 

lininkadulla alkaa linjasaneeraus vuonna 

2021. Linjasaneerauksen vuoksi yhdis tyksen 

olisi täytynyt muuttaa pitkäksi aikaa väistö-

tiloihin, mikä olisi vaikeuttanut yhdistyk-

sen toimintaa merkittävästi vuosina 2021 ja 

2022. Hallitus ja yhdistyksen jäsenkokous 

päättivätkin nykyisten toimitilojen myynnis-

tä ja uusien, yhdistykselle entistä paremmin 

sopivien toimitilojen hankinnasta. Uudet ti-

lat on jo hankittu Pohjoisrannasta Helsingin 

Kruununhaasta osoitteesta Maneesikatu 2b. 

Uusien tilojen sijainti ja toimivuus vaikut-

tavat erinomaisilta, ja uskoaksemme ne 

mahdollistavat entistä yhteisöllisemmän 

ja paremman yhdistystoiminnan jatkossa. 

Yhdistys pyrkii muuttamaan uusiin tiloihin 

kevään aikana. Kerromme uusista tiloista 

tarkemmin seuraavassa lehdessä. 

Lisäksi pyrimme vuonna 2021 kehittämään 

yhdistyksen nettisivujen sisältöä sekä käyn-

nistämään uuden Keräilijän oppaan 2022 

valmistelut. Pyrimme myös osallistumaan 

numismaattisiin tapahtumiin ja järjestämään 

niitä myös itse, kunhan koronatilanne tästä 

jossain vaiheessa helpottaa. Toivottavasti ta-

paamme tai voimme muuten olla yhteydes-

sä, ja pystymme yhteistyössä viemään tätä 

mielenkiintoista harrastusta, sen tutkimusta 

ja merkityksellisyyttä eteenpäin.

Aki Tsupari

Puheenjohtaja, SNY

aki.tsupari@snynumis.fi

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue: 

– The new President of the Finnish Numismatic Society and the new mem-

bers of the board introduce themselves.

– An interview with Reijo Vihonen, a specialist in coin variants and the 

latest receiver of the Society´s medal of merit.

– Antti Vuori: Tokens used in the restaurants and canteens run by J. David 

Löfgren in the first half of the 20th century.

– Frida Ehrnsten: The silver hoard of Vieki found in 1898.

–  In memoriam: Tatjana Berga 1944–2020.
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Uudet kasvot esittäytyvät

SNY:n hallitukseen valittiin syyskokouk-

sessa uusia jäseniä. Uusi puheenjohtaja 

Aki Tsupari luonnostelee tulevan toimin-

nan suuntaviivoja pääkirjoituksessa, ja tässä 

esitellään hallituksen uudet jäsenet. Lehden 

uusi päätoimittaja sekä uutena huutokau-

panhoitajana Juha Halénin tilalla aloittava 

Janne Söderholm esitellään ensi kerralla.

Pekka Honkanen on tehnyt pitkän uran 

museoalalla:

– Valmistuin Helsin gin yliopistosta 1981 

pääaineinani arkeo-

logia ja Suomen his-

toria. Aloitin Suomen 

Urheilumuseosää-

tiön palveluksessa 

1982 ja toimin vuo-

desta 1989 Suomen 

Urheilumuseon joh-

tajana. Jäin tästä teh-

tävästä eläkkeelle 

1.6.2020. Päivätyöni 

ohella olen toiminut monissa museoalan 

luottamustehtävissä, kirjoittanut lukuisia  

artikkeleita urheilusta sekä laatinut museo-

toimintaa käsitteleviä selvityksiä. 

Kiinnostukseni numismatiikkaan herä-

si kielikurssilla Englannissa 1972. Vanhoja, 

jopa 1800-luvun lopun rahoja oli tuolloin 

vielä mahdollista saada kierrosta, ja päätin 

ryhtyä keräämään Englannin pronssiraho-

ja. Kiinnostukseni kohde on siis Englannin 

raha historia desimaaliaikaan (1970) asti. 

Myös Englannin siirtomaiden ja kansain-

yhteisön metallirahojen tyypit kiinnostavat.

Olen perehtynyt myös olympiakiso-

jen palkinto- ja muistomitaleihin, mutta 

ainoastaan tutkimusmielessä. Olen julkaissut 

niistä artikkeleita mm. Mitali-lehdessä. En 

ole museoeettisistä syistä kerännyt mitään 

suomalaiseen urheiluun liittyvää.

Hallitustyössä tavoitteenani on varmistaa 

yhdistyksen talouden vakaa tulos ja vaikut-

taa omalta osaltani yhdistyksen jäsenmää-

rän kasvuun. Numismaattisen tutkimuksen 

tukeminen on myös lähellä sydäntäni.

Ville Huupponen edustaa hallituksessa ke-

räilijöiden nuorempaa polvea:

– Aloitin tämän vuo-

den alussa SNY:n 

hallituksessa. Olen 

40-vuotias valtion vir-

kamies ja työskente-

len Puolustusvoimissa 

majurina. Olen kotoi-

sin Helsingistä, jossa 

myös asun. Olen elä-

mäni aikana asunut 

työni takia eri puolilla 

Suomea sekä myös ulkomailla. Perheeseen 

kuuluu vaimoni lisäksi kolme lasta ja koira.

Olen ollut SNY:n jäsen kohta pari-

kymmentä vuotta. Numismatiikan alalla 

mielenkiinnon kohteenani on oikeastaan  

kaikki mahdollinen. Varsinaisen keräi-

lyn  olen onneksi onnistunut rajaamaan 

historiallisiin rahoihin. Erityisesti minua 

kiinnostavat Suomen metallirahat sekä 

muut Suomessa käytössä olleet rahat, 

mutta mielenkiintoni kohdistuu myös 

Yhdysvaltojen rahoihin. Numismatiikan 

ohella harrastan veneilyä sekä italian kie-

len opiskelua.
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Marko Manninen on samoin nuoremman 

polven edustaja:

– Olen Kokemäeltä kotoisin oleva, nykyi-

sin Salossa vaikuttava perheellinen numis-

maatikko. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat 

jääkiekkoerotuomarin tehtävät Salon jäähal-

leissa junioritasolla. Työkseni ajan puolipe-

rävaunuyhdistelmää Euroopassa. 

Kiinnostuin autonomian ajan kuparipen-

neistä jo 90-luvulla, mutta kunnolla ke-

räilykärpänen puri vasta Suomen liityttyä 

euroon. Silloin aloin monen muun tavoin 

kerätä euroarvoisia metallirahoja kierrosta. 

2008 aloin toden teolla kerätä kiertämättö-

miä, UNC- ja BU-laatuisia rahoja, ja sitten 

myös euroseteleitä. Liityin SNY:n jäseneksi 

2012.

Ryhdyimme keräilijäystäväni Juha Pölläsen 

kanssa ideoimaan uudentyylistä euroluette-

loa 2018, aluksi vain omaksi iloksemme. 

Hanke sai pian laajempaa huomiota, joten 

perustimme sitä varten työryhmän, jonka 

innostus toivottavasti näkyy lopputulokses-

ta (€uro-Catalog 2020). Tutustuin projektin 

aikana eri puolilla Suomea asuviin numis-

maatikoihin, ja sain samalla laajan kontak-

tiverkoston.

Projektin jälkeen syntyi eurokerho, joka 

järjestäytyi SNY:n alle – yhdistyksellä on 

maanlaajuinen kattavuus sekä kuusi jo toi-

mivaa erikoisalojen kerhoa. Toiminta on 

lähtenyt hyvin käyntiin, ja olemme järjestä-

neet syksyn aikana kaksi kerhoiltaa Teamsin 

kautta. Mukana oli viimeksi jo parikymmen-

tä aiheesta kiinnostunutta.

SNY:n hallituksen lisäksi toimin myös 

Suomen Numismaatikkoliiton hallitukses-

sa. Olen 37-vuotias, ja toivottavasti pystyn 

tuomaan molempien toimintaan uutta ja 

tuoretta näkemystä. Digitaalisuutta sekä di-

gitaalisia sisältöjä voisi hyödyntää nykyistä 

enemmän, esimerkkeinä kerhojen etätapaa-

miset sekä nettisivujen sisältöjen kehittämi-

nen. Tänä vuonna alkaa Keräilijän oppaan 

2022 valmistelu, ja vastaan työn koordinoin-

nista. Tavoitteena on kehittää seteleiden ja 

eurorahojen osuutta sekä päivittää muita 

sisältöjä vielä entistäkin paremmin keräili-

jöitä palvelevaksi.

Jyrki Muona on monille numismatiikan 

harrastajille entuudestaan tuttu:

– Olen yhdistyksen pitkäaikainen jäsen ja 

toimin ennen tätä toistakymmentä vuotta 

hallituksessa. Tein nyt paluun muutaman 

vuoden tauon jälkeen.

Olen Helsingin yliopistosta valmistunut, 

Kalifornian yliopistossa 1981 väitellyt emeri-

tusprofessori ja hyönteistieteilijä. Toimin pit-

kään yli-intendenttinä Luonnontieteellisen 

keskusmuseon eläintieteellisessä yksikössä. 

Museo on osa Helsingin yliopiston organi-

saatiota, ja tutkimuksella on vahva rooli sen 

toiminnassa.

Eliöiden kehityshistorian, Tyynenmeren 

eliömaantieteen, vanhojen metsien lajis-

ton ja uhanalaisuuden lisäksi olen pereh-

tynyt myös Rooman rahanlyöntiin. Noin 

200 nimikkeen julkaisuluetteloni sisältää 

kymmenkunta numismaattista artikkelia. 

Huomioni kohteena ovat olleet roomalai-

set rahat Caesarin ajoista lähtien, ja niistä 

ensimmäisen vuosisadan ja etenkin keisari 

Othon lyhyeksi jääneen kauden rahat. Olen 

kerännyt myös Suomen metallirahoja vuosil-

ta 1962–70. Lisäksi minua kiinnostaa myös 

mitalitaide, jossa olen keskittynyt erityisesti 

rautatie- ja musiikkiaiheisiin mitaleihin.

Hallitustyössä toivon voivani tukea numis-

maattisen tutkimuksen tekemistä. SNY:llä on 

Suomessa tähän parhaat mahdollisuudet.
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Varianttitutkija Reijo Vihosen haastattelu

Suomen Numismaattinen Yhdistys palkitsi 

Reijo Vihosen syyskuussa 2020 yhdistyksen 

Pro Numismatica -mitalilla ansioista metal-

lirahojen varianttitutkimuksessa sekä pitkä-

aikaisesta työstä yhdistyksen hallituksessa. 

Mitali myönnettiin Vihoselle yhdistyksen ke-

vätkokouksessa (joka olosuhteista johtuen 

olikin poikkeuksellisesti syksyllä) 21.9.2020. 

Ansiomitalia on jaettu vuodesta 1972 läh-

tien. Mitali voidaan myöntää yhdistyksen 

jäsenelle, yhdistykselle tai yhteisölle sekä 

poikkeustapauksessa myös yhdistykseen 

kuulumattomalle henkilölle. Ansiomitalin 

myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus, 

ja se voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja huo-

mattavasta työstä Suomen Numismaattisen 

Yhdistyksen tai numismatiikan hyväksi. 

Reijo Vihosen saama mitali on järjestykses-

sä 25:s. Niitä on näin ollen myönnetty keski-

määrin joka toinen vuosi. 

Kerro lyhyesti itsestäsi!
Olen syntynyt Warkauden kauppalassa 

elokuussa 1944. Valmistuin merkonomik-

si toukokuussa 1963, ja aloitin varusmies-

palveluksen Lappeenrannassa Uudenmaan 

rakuunapataljoonassa heti kesäkuussa. 

Suoritettuani reserviupseerikurssin 114, 

suoritin Santahaminassa reservin huoltoup-

seerikurssin. Huoltoupseerikurssi oli ensim-

mäinen jälkeen sotien, ja olin sattumalta 

kurssin nuorin osallistuja. Vuonna 1965 me-

nin naimisiin vaimoni Eilan kanssa – olem-

me siis olleet yhdessä jo yli 55 vuotta. Meillä 

on kaksi poikaa, joilla on jo omat perheensä. 

Maanpuolustus on numismatiikan lisäksi 

lähellä sydäntäni, ja olen kertausharjoitusten 

sekä aktiivisen toiminnan kautta edennyt 

reservin kapteeniksi. Olen edelleen jäse-

nenä useassa maanpuolustus- ja reserviup-

seeriyhdistyksessä. Tällä hetkellä toimin 

vielä Santahaminan Maanpuolustuskerhon 

ja Helsingin Senioriupseerien Kerhon hal-

lituksissa. Vuonna 2007 suoritin alueellisen 

maanpuolustuskurssin ja 2011 jatkokurs-

sin, toimien kummallakin kurssilla kurssi-

isäntänä.

Kuva 1. Reijo Vihonen ja Pro numismatica -mitali 

(syyskuu 2020).
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Milloin ryhdyit harrastamaan numis- 
matiik kaa ja miksi?
Keräilyn aloitin asuessamme Turussa. Eräs 

silloinen naapurini myi minulle edullisesti 

erän kolikoita. Hankin heti rahahinnaston 

ja yritin saada tolkkua siinä sanallisesti esi-

tetyistä varianteista, poikkeamista ja erikoi-

suuksista. Liityin Turun Numismaattiseen 

Seuraan, ja pääsin perehtymään ”vanho-

jen keräilijöiden” avustuksella numisma-

tiikan saloihin. Halusin kuitenkin mennä 

pintaa syvemmälle ja ryhdyin piirtämään 

hankkimieni  rahojen kuvia, merkiten niihin  

poikkeamat.

Minkälaisia keräilykohteita  
sinulla on?
Osa keräilykohteistani vaihtuu ja jotakin uut-

ta tulee lisää, niin kuin epäilemättä muil-

lakin keräilijöillä. Suomen metallirahojen 

variantteja olen tutkiskellut jo noin viiden-

kymmenen vuoden ajan. Autonomian aika 

on minusta erityisen kiinnostava. Rahaleimat 

valmistettiin silloin paljolti käsityönä, joten 

niissä on paljon erilaisia poikkeamia. Näitä 

erilaisia variantteja ja virhelyöntejä on ko-

koelmiini kertynyt paljon erilaisia, ja säilytän 

niitä turvassa pankin kassaholvissa.

Miten olet ollut mukana SNY:n toimin-
nassa?
Minut valittiin SNY:n hallitukseen vuon-

na 1984, ja tämä ensimmäinen jakso 

kesti aina vuoteen 1991 eli kahdeksan 

vuotta. Seuraava hallituskauteni alkoi 1997,  

ja samalla alkoi tehtäväni huutokauppa-

toimikunnan puheenjohtajana. Olin toki 

ollut toimikunnassa jäsenenä jo vuosia sitä 

ennen. Toinen jakso hallituksessa kesti vuo-

teen 2006. Yhteensä näistä kahdesta jak-

sosta kertyi 18 vuotta vaikuttamista SNY:n  

hallituksessa.

Käyn vielä nykyäänkin pyydettäessä avus-

tamassa kohteiden kuntojen Iuokittamisessa 

sekä varianttien ja poikkeamien tunnista-

misessa. Olen myös pyrkinyt edistämään 

varianttitietoutta yhdistyksen jäsenistön 

keskuudessa antamalla tekemäni variant-

titutkielman Keräilijän oppaan käyttöön. 

Metallirahojen virhelyöntejä sekä väären-

nöksiä olen esitellyt kerhojen kokousilloissa. 

SNY:n järjestämillä Wanhan rahan päivillä 

olen ollut esittelemässä erilaisia kokoelmia.

Olet tehnyt pitkään varianttitutkimus-
ta, miksi variantit kiinnostavat sinua?
Koko varianttitutkimus oli vielä 1960-luvulla 

ja osin 1970-luvullakin vielä alkuvaihees-

sa. Tuolloin hankkimani rahahinnastot ker-

toivat varianteista pelkästään sanallisesti. 

Näin variantteja oli vaikea tunnistaa, joten 

oli luontevaa ryhtyä helpottamaan tunnista-

mista piirroskuvilla. Rahaluetteloissa saattoi 

olla vain maininta, että rahasta tunnetaan 

useita variantteja, ja kun aloin piirtää niistä 

tarkempia varianttikuvia törmäsin moniin 

uusiin käsitteisiin kuten kaksoispuristus ja 

muuli. 

Kaksoispuristushan viittaa rahan valmis-

tamisessa käytettyä punssia meistiin puris-

tettaessa syntyneestä lyöntivirheestä, jossa 

osa rahan kuvioista tai teksteistä on siirty-

nyt. Muulilla taasen viitataan rahan tunnus- 

ja arvopuolen meistien ristiin menemisestä 

niin, että jommallekummalle puolelle on 

voinutkin tulla edeltävän tai seuraavan vuo-

den rahoihin tarkoitettu kuvio. Mahdollisten 

uusien varianttien ja virheiden löytäminen 

pitää edelleen yllä mielenkiintoani tähän 

tutkimukseen.

Sinut palkittiin nyt 2020 Pro numis-
matica -mitalilla variantti tutkimuksesta 
sekä pitkäaikaisesta toiminnasta SNY:n 
luottamustehtävissä. Mitä tunnustus 
merkitsee sinulle?
Minulle myönnetty Pro Numismatica -mita-

li merkitsee minulle todella paljon. Tiedän 
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itse tehneeni numismatiikan ja sen tutkimi-

sen eteen paljon työtä, ja olen uskoakseni 

näin pystynyt viemään harrastusta eteenpäin 

myös valtakunnallisella tasolla. Välillä har-

rastus on vienyt mukanaan niin, että vaimo-

ni kysyi minulta: kummanko kanssa oikein 

olet naimisissa, rahojen vai minun? Olen 

luvannut vastata, kun olen selvittänyt sen 

ensin itselleni.

Mikä on mielestäsi merkittävin tuotok-
sesi Suomen varianttitutkimukselle  
kokonaisuutena? 
Merkittävintä on se, että olen voinut auttaa 

numismatiikan syövereissä tuskailevia keräi-

lijöitä saamaan selkeiden piirrosten avulla 

selvitetyksi mahdolliset kiinnostavat variantit 

omista kokoelmistaan. Näitä numismaatikot 

ovat voineet selvittää aiemmin ilmestyneistä 

julkaisuista Suomen rahat ja varianttikuvas-

to 1 ja 2 (kuva 2). Suomen Numismaattinen 

Yhdistys on vuodesta 1993 lähtien julkaissut 

Keräilijän opasta, johon tämä aiemmin il-

mestyneiden varianttiteosten tietous on pää-

osin siirretty. Ensimmäinen painos Keräilijän 

oppaasta ilmestyi vuonna 1993, ja vuon-

na 2020 oppaasta ilmestyi jo 12. painos. 

Oppaan uusimpiin painoksiin pyritään aina 

lisäämään löydettyjä variantteja, kun niistä 

on tullut yleisesti hyväksyttyjä. Erkki Borgin 

kustantamissa teoksissa olin aikoinaan avus-

tajana seteleiden allekirjoitusten tutkinnassa.

Olet harrastanut numismatiikkaa jo pit-
kään. Mikä on sinulle merkittävin (ei 
välttämättä arvokkain) raha, jonka olet 
saanut kokoelmaasi? 
Yritän jatkuvasti etsiä uusia mahdollisia va-

riantteja ja muuleja. Eräs sellainen on 25 

penniä 1866, jossa on selvästi kaksi erilais-

ta tunnus- ja arvopuolta. Vielä vuonna 1972 

Erkki Borgin hinnastossa mainitaan kolme 

erilaista yhdistelmää: eli puolet seuraavas-

ti: helppo–helppo (yleisin), helppo–vaikea ja 

vaikea–helppo. Yhdistelmä vaikea–vaikean 

kohdalla on maininta: EI TUNNETA! 

Asuessani Tampereella löysin vuonna 

1979 tämän puuttuvan renkaan. Hinnastoissa 

ja oppaissa on maininta: tunnetaan 1 kap-

pale. Nyt olen vuonna 2019, eli 40 vuotta 

myöhemmin löytänyt yhden kappaleen li-

sää. Joten, jos seuraavan kappaleen ilmaan-

tumiseen kuluu vielä 40 vuotta, niin löytäjä 

on varmuudella joku muu kuin minä!

Kuva 2. Vuonna 1982 ilmestynyt Suomen rahat  
ja varianttikuvasto n:o 2.
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Kuva 3. Viisi tunnettua varianttia vuoden 1866 25-pennisestä.

Kuva 4. Esimerkkejä metallirahojen valmistusprosessissa syntyneistä virheistä.
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Olet keräillyt epäilemättä useita eri-
laisia keräilykokonaisuuksia. Mikä on 
sinulle merkittävin keräilykokonaisuus, 
jonka olet saanut kerättyä? Kerro siitä 
kokonaisuudesta!
Merkittävin keräilykokonaisuuteni on tie-

tenkin Suomen metallirahojen variantti- 

ja poikkeamakokoelma, mutta mielestäni 

mielenkiintoisin saattaa silti olla Rahapajan 

virhelyönnit. Siihen kokoelmaan tullee vielä-

kin lisää uusia tapauksia. Muitakin kokonai-

suuksia on ollut, mutta osasta olen luopunut 

rahoittaakseni muita.

Miten numismatiikka ja siihen liittyvä  
harrastustoiminta on muuttunut 
1970-luvulta nykypäivään?
Numismatiikka on harrastuksena ja tutkimus-

alana mennyt eteenpäin; sehän on harras-

tuksena erittäin laaja-alainen ja kiinnostava. 

Joidenkin harvinaisempien kohteiden hin-

tataso on voinut nousta korkeaksi, mikä voi 

nostaa kynnystä aloittaa harrastus. Toisaalta 

harrastuksen alkuun pääsee helposti. 

Peruskokoelman voi rakentaa kohtuullisin 

kustannuksin tai jopa saada perintönä tai 

lahjana vaikkapa joltain numismaatikkosu-

kulaiselta. Myös ulkomaalaisten kiinnostumi-

nen esimerkiksi autonomian metallirahoista 

on piristänyt alaa, ja samalla kohottanut 

huuto kaupoissa kohteiden hintoja. Ja ny-

kyäänhän keräily aloitetaan usein euroista.

Mitä vinkkejä tai neuvoja haluat antaa 
muille numismaatikoille numismatii-
kasta?
Varttuneemmat ja kokeneemmat numismaa-

tikot tietävätkin, että aina kannattaa hank-

kia mahdollisimman hyväkuntoisia kohteita. 

Itse hyväksyn huonompikuntoisen vain, 

jos kyseistä rahaa on muuten vaikea saa-

da. Rajaamalla ja keskittymällä johonkin 

selkeään aiheeseen, valtioon, hallitsijaan, 

aikaan tai ajanjaksoon voi saada aikaan 

mielenkiintoisen ja näyttävän kokonaisuu-

den kohtuullisella vaivalla ja rahalla.

Entä mitä vinkkejä ja neuvoja haluaisit 
antaa muille numismaatikoille varian-
teista?
Itse olen lähtenyt aina sellaisesta oletta-

muksesta, että vielä on mahdollista löytää 

jokin uusi variantti. Tietenkin myös variantit 

kannattaa kerätä mahdollisimman hyväkun-

toisina, mutta variantin täytyy toki näkyä 

selkeästi, vaikka raha olisi kuluneempikin. 

Meistin rikkoutumat eivät ole variantteja.

Olet tehnyt yhteistyötä Erkki Borgin 
kanssa ja ollut mukana tekemässä  
hänen ansiokkaita julkaisujaan. Kerro 
lukijoille vuonna 2018 edesmenneestä 
Erkki Borgista!
Työskentely Erkki Borgin kanssa oli mie-

lenkiintoista. Pähkäilimme yhdessä eri 

numis maattisten nimitysten ja ilmaisujen oi-

keakielisyyttä. Yritimme selkeyttää sanastoa 

niin, että se avautuisi mahdollisimman hel-

posti ymmärrettäväksi. Hän sai minut an-

tamaan harrastuksen hyväksi kaiken sen 

hetkisen tietämykseni ja täydensi sitä itse 

lisää. Erkki oli rauhallinen henkilö, joka pyr-

ki rakentavasti löytämään asioissa yhteisym-

märryksen ja pystyi tarvittaessa vaihtamaan 

mielipidettään. Hän oppi luottamaan minun 

osaamiseeni. Joskus hän sanoikin, ettei hä-

nen itse tarvitse tietää kaikkea, kunhan hän 

tietää jonkun, joka tietää. Aika hyvä aforismi.

Mitä Erkki Borgin julkaisuja olet ollut 
tekemässä ja miten?
Borgin kustantamista julkaisuista olin ensim-

mäisenä tekemässä kirjaa Rahan väärti, joka 

ilmestyi vuonna 1980. Siihen annoin tietoja 

lähinnä seteleistä, mutta Erkki oli jo houku-

tellut minua piirtämään kuvia kolikkovarian- 

teista. Hän teetti minulle ja muutamalle 

muulle nahkakantiset tutkijakappaleet, ja 
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oman, kultakirjaimin nimikoidun kappalee-

ni ensisivulle on kirjoitettu: Reijo Vihoselle, 

varianttien mestarillemme yhteistyön mer-

keissä. Erkki Borg. Lisäksi hän oli tapansa 

mukaan liimannut samalle sivulle pari eri-

koispostileimalla varustettua postimerkkiä.

Seuraavana oli vuorossa Suomen rahat ja 

varianttikuvasto vuonna 1981. Siitä löytyy 

peräti neljä Ruotsin postimerkkikauppias-

yhdistyksen Malmössä pidetyn kokouksen 

erikoisleimalla leimattua postimerkkiä. Tässä 

luettelossa oleva varianttitutkimus ja piir-

roskuvat ovat käsialaani. Luettelon lopussa 

olevan virheellisten rahojen määritelmä-

luettelon laadin yhteistyössä Erkin kanssa. 

Seuraavana oli Suomen rahat ja variantti-

kuvasto 2, jossa oli täydennetty kuvien sel-

vitystä. Tämän luettelon Erkki vei ANA:n 

(American Numismatic Association) vuosi-

kokoukseen San Franciscoon Kaliforniaan 

vuonna 1984 ja laittoi sen kilpailevien kir-

jojen pöydälle. Ja kuinka ollakaan, se voitti 

Vuoden rahakirja -palkinnon. Ei siitä ra-

haa tullut, mutta ehkä hitusen mainetta ja 

kunniaa.

Mikä on variantti, virhelyönti ja meisti?  

Katso tarkemmin Keräilijän opas 2020.

Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy huhtikuun lo-

pussa 2021. Lehteen tarkoitettu aineisto 

pyydetään lähettämään Outi Järviselle 

maaliskuun alussa (viimeistään 12.3.) 

mieluiten sähköpostilla outi.jarvinen(a)

snynumis.fi.

 Teksti, painokelpoiset kuvat sekä tau-

lukot pyydetään lähettämään erillisinä 

tiedostoina niin, että niiden paikat on 

merkitty tekstiin. Kirjoittajien toivotaan 

samalla ilmoittavan, mikäli kirjoitusta ei 

saa myöhemmin julkaista sähköisessä 

muodossa yhdistyksen internetsivuilla.

llmoita sähköpostiosoitteesi!

Yhdistys lähettää jäsenille säännölli-

sesti hyödyllistä jäsenpostia, tiedotuk-

sia ja tarjouksia myös sähköpostitse. 

Jos et ole saanut näitä sähköposteja, 

ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyk-

selle sihteeri(a)snynumis, niin lisääm-

me sinut jakelulistalle. Kiitokset!

Kongressiuutisia

Kansainvälisen numismaattisen neuvos-

ton INC:n seuraava kongressi oli tarkoi-

tus järjestää Varsovassa alkaneen vuoden 

syyskuussa. Kongressi on siirretty pidet-

täväksi 11.–16.9.2022.

Kansainvälisen museoliiton ICOM:in 

raha- ja pankkimuseoiden komitean 

ICOMON:in kongressia oli suunniteltu 

pidettäväksi Suomen Pankin rahamuseon  

isännöimänä Helsingissä viime vuo-

den marraskuussa, mutta se peruuntui. 

Seuraava kongressi oli aikataulutettu 

INC:n kongressin yhteyteen, joka sekin 

on siirretty. Vuonna 2022 kongressi pidet-

täneen kuitenkin ICOM:in yleiskokouk-

sen yhteydessä Prahassa elokuussa 2022.

Kansainvälisen mitalialan järjestön 

FIDEM:in kongressi oli tarkoitus järjestää 

viime vuoden lokakuussa Tokiossa, mutta 

sekin päätettiin siirtää. Uusi ajankohta on 

2–16.12.2021. Kongressin näyttelyssä on 

mukana 12 suomalaistaiteilijaa.
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Ravintoloitsija J. David Löfgrenin poleteista

1 Vuorjoki 1976: 8; Johanson 1979: #S24.

2 Vuorjoki 1986: #47.

3 Politiken 20.8.1907; Turun Sanomat 9.9.1906, 13.9.1906; Åbo Underrättelser  9.9.1906, 11.9.1906, 19.8.1907.

4 Åbo Underrättelser 21.8.1906.

5 Politiken 25.8.1907; Åbo Underrättelser 20.6.1907.

6 Boström 1936: 217.

Antti Vuori

Ravintoloitsija J. David Löfgrenin poletit ovat 

hyvä esimerkki sellaisista suomalaisista tar-

joilupoleteista, jotka sinällään on tunnet-

tu jo pitkään, mutta joiden käyttöajasta tai 

-paikasta ei ole julkaistu mitään tarkempaa 

tietoa. Vuorjoki (1976) ja Johanson (1979) 

mainitsevat J. David Löfgrenin 100 pennin 

poletin, jonka käyttöpaikaksi he yleisluon-

toisesti antavat Turun.1 Vuorjoki (1986) puo-

lestaan mainitsee useita eri nimellisarvoja 

10 pennistä aina 500 penniin asti ja nimeää  

niiden käyttöpaikaksi Teatteriravintolan 

Turussa. Lisäksi hän toteaa, että Löfgren hoi-

ti myös Turun Palokunnan ravintolaa.2  

 Tämän artikkelin tavoitteena on selventää  

J. David Löfgrenin polettien taustaa käymällä 

läpi hänen ravintoloitsijauransa vaiheet sekä 

kuvata myös tarkemmin kaikki tunnetut  

poletit.

Johan David Löfgrenin (kuva 1) ura ra-

vintoloitsijana käynnistyi syyskuussa 1906, 

kun hän perusteellisen korjauksen jälkeen 

avasi Turun Palokunnantalossa (kuva 2) 

V.P.K:n Ravintolan (F.B.K:s Restaurant).3 

Ravintolaoikeudet hän oli elokuussa os-

tanut V.P.K:n Ravintolan edelliseltä ravin-

toloitsijalta K. Osc. Olofssonilta.4 Myös 

Palo kunnantalossa sijainnut V.P.K:n keilarata 

siirtyi Löfgrenin hoidettavaksi.5 Lehtitiedoissa  

 

Kuva 2. Palokunnantalon valmistuminen 1892, Tu-

run Vapaaehtoinen Palokunta. Alumiinia, 25 mm.6 

Löfgrenistä kerrottiin, että hän oli aiemmin 

työskennellyt hotelli Hamburger Börsissä 

Turussa, ja että hän oli Ruotsin kansalainen. 

Aiemmassa toimessaan Löfgren oli ilmeisesti 

vaurastunut sen verran, että ravintoloitsijaksi 

ryhtymisen lisäksi hän solmi vuonna 1906 

Kuva 1. Ravintoloitsija, johtaja David Löf-

gren (Suomen hotelli- ja ravintolalehti 1928:1 

(1.4.1928), 11).
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avioliiton Anna Ottelia Karolina Åslundin 

kanssa, joka myös oli ruotsalainen.7

Vuonna 1910 Löfgren teetätti ravintolassa 

jälleen korjaus- ja sisustustöitä, jotta se tyy-

dyttäisi ”kaikki mukavuuden ja hienouden 

vaatimukset, joita ajanmukaiselle ravinto-

lalle voidaan asettaa”.8 Samassa yhteydessä 

ravintolan nimi ilmoituksissa vaihtui V.P.K:n 

Ravintolasta Palokunnantalon Ravintolaksi 

(Brandkårshusets Restauration). Kuitenkin jo 

seuraavan vuoden maaliskuussa Löfgren myi 

Palokunnantalon ravintolaoikeudet Peter 

Hulténille, joka aiemmin oli toiminut hovi-

mestarina Oopperakellarissa Helsingissä.9 

Syyksi ravintolakauppaan mainittiin lehti-

tiedoissa Löfgrenin terveysongelmat.

Samaisen vuoden syyskuun alussa tie-

si Turun Sanomat kuitenkin kertoa, että 

”Turun Palokunnantalon ent. rawintoloitsija  

Dawid Löfgren on ostanut Tukholman Skepp-

bro’lla sijaitsewan ”Reisen” nimisen hotellin, 

joka on hywin tunnettu suomalaisillekin”.10 

7 Västra Finland 5.9.1906; Åbo Tidning 4.9.1906.

8 Turun Sanomat 15.9.1910; Uusi Aura 15.9.1910; Åbo Underrättelser 15.9.1910.

9 Åbo Underrättelser 10.3.1911, 16.3.1911, 22.3.1911.

10 Turun Sanomat 1.9.1911; Åbo Underrättelser 31.8.1911.

11 Esimerkiksi Helsingin Sanomat 22.5.1912; Hufvudstadsbladet 21.5.1912; Uusi Suometar 22.5.1912; Vaasa 

14.5.1912; Vasabladet 14.5.1912; Åbo Underrättelser 18.5.1912.

12 Hufvudstadsbladet 23.8.1912; Nya Pressen 23.8.1912; Sosialisti 23.8.1912; Turun Sanomat 23.8.1912.

13 Hufvudstadsbladet 20.10.1912; Turun Lehti 22.10.1912.

Myyjänä oli edellisen omistajan kellarimes-

tari C. J. Muhrin kuolinpesä.

Toukokuussa 1912 Löfgren mainosti 

Reisenia laajalti suomalaisissa sanomaleh-

dissä (kuva 3).11 Ilmoituksissa mainittiin 

myös, että hän oli Turun V.P.K:n ravintolan 

entinen omistaja, millä ehkä pyrittiin lisää-

mään suomalaismatkailijoiden luottamusta. 

Kesäkauden tulos ei mahdollisesti kuiten-

kaan vastannut odotuksia, sillä elokuun lo-

pulla sanomalehdissä kerrottiin, että Löfgren 

oli ostanut 210 000 markan hintaan Turussa 

sijaitsevan Phoenix-hotellin sen aiemmalta 

omistajalta Hilmer Edlundilta.12

Hotellikauppa ei kuitenkaan edennyt 

odotetusti, sillä lokakuussa Löfgren vaati 

Turun raastuvanoikeudessa kaupan purkua 

sillä perusteella, että ”hra Edlundin ilmoit-

tamat tulot liikkeestä eiwät läheskään pidä 

paikkaansa”.13 Asian käsittelyä oikeudes-

sa jatkettiin useassa eri istunnossa, eivätkä 

Hilmer Edlundin oletettavasti taloudellisista 

Kuva 3. Hotelli ja Ravintola Reisenin mainos, David Löfgren (Helsingin Sanomat 22.5.1912).
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syistä tekemä itsemurha tammikuussa 1913 

ja sitä seurannut pesän asettaminen vara-

rikkoon ainakaan helpottaneet käsittelyä.14 

Vihdoin huhtikuussa 1913 oikeus antoi pää-

töksen, jonka mukaan hotellikauppa pe-

ruttiin Löfgrenin vaatimuksen mukaisesti.15 

Lisäksi ”Edlund welwotettiin korwaamaan 

Löfgrenin kulut 150 markalla”.

Kesällä 1914 Löfgrenin kaupanteko on-

nistui paremmin. Hänen kerrottiin heinä-

kuun alussa ostaneen Esplanaadikahvilan 

Vaasasta.16 Nimestään huolimatta kyse ei 

ollut kahvilasta sanan nykyaikaisessa merki-

tyksessä, vaan musiikkiohjelmaa tarjoavasta 

ruokaravintolasta.17 Ravintola siirtyi välit-

tömästi Löfgrenin hallintaan. Tietoa siitä, 

milloin hän oli luopunut Reisenista, ei valitet-

tavasti löydy suomalaisista sanomalehdistä. 

Joka tapauksessa viimeiset Löfgrenin ni-

missä olleet Reisenin ilmoitukset julkaistiin 

Suomessa jo toukokuussa 1913.18 

Myöskään Löfgrenin toiminnasta Vaasassa 

ei tehdyssä lehtihaussa löytynyt aikakauden 

sanomalehdistä juuri mitään tietoja.19 Se kui-

tenkin tiedetään, että Vaasaan siirtymisen 

myötä Löfgren anoi vuoden 1915 lopulla 

Suomen kansalaisuutta.20 

14 Dagens Tidning 11.11.1912, 1.12.1912; Hufvudstadsbladet 10.11.1912; Turun Sanomat 19.1.1913; Uusi 

Aura 11.1.1913, 14.1.1913; Västra Finland 11.1.1913; Åbo Underrättelser 10.1.1913, 11.1.1913, 12.1.1913, 

23.2.1913.

15 Hufvudstadsbladet 25.4.1913; Nya Pressen 25.4.1913; Perä-Pohjolainen 26.4.1913; Sosialisti 24.4.1913; 

Åbo Underrättelser 25.4.1913.

16 Vaasa 2.7.1914; Vasabladet 2.7.1914; Österbottens Folkblad 3.7.1914.

17 Pohjalainen 16.2.1915; Vaasan Lehti 17.2.1915; Vasabladet 30.4.1916, 7.5.1916.

18 Tuhkimus 1913:9 (1.5.1913), 11; 1913:10 (17.5.1913), 7; 1913:11 (31.5.1913), 7.

19 Harvoja poikkeuksia ovat Vaasan Lehti 24.2.1915; Vasabladet 13.5.1915, 16.3.1916.

20 Pohjalainen 2.12.1915; Vapaa Sana 6.12.1915.

21 Vaasa 22.6.1918; Vasabladet 22.6.1918.

22 Hufvudstadsbladet 28.9.1918; Vasabladet 26.9.1918, 29.9.1918; Wasa-Posten 28.9.1918.

23 Vasabladet 7.5.1916; Erikssonista tarkemmin, katso Helsingin Sanomat 8.1.1916; Vuori 2010.

24 Vaasa 3.10.1918; Vasabladet 1.9.1917, 8.9.1917, 13.10.1918.

25 Suomen hotelli-ravintola-kahvilalehti 1930:5 (1.5.1930), 17; Uusi Suomi 29.3.1953; Åbo Underrättelser 

22.7.1931.

Kesäkuussa 1918 kerrottiin, että Löfgren 

oli Vaasassa myynyt Esplanaadikahvilan 

herra Knut Hallbergille Lappeenrannasta.21 

Lisäksi syyskuun lopulla 1918 kerrottiin 

hieman yllättäen, että Löfgren oli myynyt 

myös Hotelli Ernstin ja Rantapaviljongin ra-

vintolaoikeudet ja kaluston kellarimestari 

Paul Geckertille (po. Paul Gekath) 300 000  

markan hintaan.22 Tehdyssä lehtihaussa 

ei kuitenkaan löytynyt mitään tietoa siitä, 

milloin nämä olisivat siirtyneet Löfgrenin  

omistukseen. Ravintoloitsija N. Bengtsson 

oli toukokuussa 1916 ostanut Hotelli Ernstin 

ravintolaoikeudet samaisen vuoden tam-

mikuussa menehtyneen ravintoloitsija Carl 

Erikssonin leskeltä Alida Erikssonilta.23 Vielä 

syyskuulta 1917 löytyy sanomalehdistä tie-

to Bengtssonista Hotelli Ernstin omistaja-

na, mutta seuraavan kerran hänet mainitaan 

vasta lokakuussa 1918 vaasalaisen Central 

Hotellin ilmoituksissa.24 Tämän perusteella 

Hotelli Ernst olisi ollut Löfgrenin hallussa 

enintään vuoden ajan. Myöhemmissä lähteis-

sä kerrotaan varsin ylimalkaisesti Löfgrenin 

omistaneen Vaasassa Hotelli Ernstin, Ranta - 

paviljongin, Esplanaadikahvilan, Hietalah-

den huvilan kesäteattereineen sekä Vaasan 

purjehdusseuran ravintolan.25
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Hovingin (1956) mukaan vuonna 1918, 

kun suuri inflaatio jo oli alkanut ja pinnis-

tänyt kaikkia hintoja ylöspäin, myytiin sekä 

talo että ravintola ja hotelli [Ernst] erääl-

le yhtymälle ja seuraavana vuonna uudel-

leen kiinteistöosakeyhtiö Egen Härdille, joka 

kuului Harry Schaumanin säätiölle.26

Hovingin teksti jättää kuitenkin epäsel-

väksi sen, sisältyivätkö ravintolaoikeudet 

kauppaan vai oliko, kuten olettaa saat-

taa, kyse vain kiinteistökaupoista. Toisin 

kuin Hotelli Ernstin ravintolaoikeuksien 

kaupoista löytyy hotellin rakennuksen ja 

tontin osalta paremmin myös aikalaista tie-

toa. Lehtitietojen mukaan leskirouva Alida 

Eriksson myi ne tammikuun alussa 1918 

kauppias E. A. Smedsille 415 000 markalla.27 

Tämä puolestaan myi ne edelleen elokuussa 

1918 herroille Antti Hautala, J. Norrgran ja J. 

Ranta-Knuuttila 525 000 markan hintaan.28 

Myös Rantapaviljongin kerrottiin sisältyvän 

kauppaan. 

Ab Egen Härd (Svenska gården) -yh-

tymälle Ernstin ravintolarakennukset 

sekä Rantapaviljongin rakennus siirtyi-

vät lehtitietojen mukaan lokakuussa 1919 

tehdyllä kaupalla 575 000 markan kauppa-

hinnasta.29 Todennäköisesti Hotelli Ernstin 

ja Rantapaviljongin ravintolaoikeuksien 

kohdalla oli kyse vastaavanlaisista nopeaan 

tahtiin epävakaissa olosuhteissa tehdyistä 

26 Hoving 1956: 462–463.

27 Vasabladet 5.1.1918, 8.1.1918.

28 Kaskö Tidning 31.8.1918; Syd-Österbotten 31.8.1918; Vasabladet 28.8.1918.

29 Kauppalehti 22.10.1919; Vaasa 20.10.1919; Vasabladet 19.10.1919.

30 Åbo Underrättelser 20.11.1918, 6.4.1919, 17.11.1919.

31 Hufvudstadsbladet 11.2.1921; Åbo Underrättelser 10.2.1921.

32 Åbo Underrättelser 2.9.1921.

33 Kauppalehden protestilista 1921:50 (13.12.1921), 2; Åbo Underrättelser 14.1.1922; Hultén päätyi joulu-

kuussa 1922 itsemurhaan, katso esimerkiksi Sosialisti 7.12.1922; Turun Sanomat 7.12.1922.

34 Katso ravintoloiden yhteismainos esimerkiksi Sport-Liv 1922:5 (1.5.1922), 2.

35 Turun Sanomat 21.1.1923.

36 Uusi Aura 17.2.1923, 22.11.1923; Åbo Underrättelser 1.1.1925.

kaupoista, joilla rahan arvon heiketessä py-

rittiin vähintäänkin säilyttämään pääoman 

reaaliarvo ja mahdollisuuksien mukaan 

luonnollisesti tekemään myös voittoa.

Marraskuussa 1918 Löfgren palasi Turun 

Palokunnantalon ravintoloitsijaksi.30 Tällä 

kertaa hänen kautensa kesti vuoteen 1921 

asti. Helmikuussa 1921 Löfgren osti Turun 

Teatteriravintolan rouva Elin Stoltilta.31 

Tämän kaupan seurauksena Löfgren 

myi syyskuun alussa Palokunnantalon 

Ravintolan kellarimestari Peter Hulténille 

voidakseen itse omistautua pelkästään 

Teatteriravintolan toimintaan.32 Kyse on sa-

masta Peter Hulténista, jolle Löfgren oli jo 

1911 myynyt Palokunnantalon ravintolaoi-

keudet. Palokunnantalon Ravintola palautui 

kuitenkin Löfgrenin omistukseen jo tammi-

kuussa 1922, ilmeisestikin siksi, ettei Hultén 

ollut kyennyt maksamaan kauppasummaa.33

Löfgren jatkoi jonkin aikaa Teatteri-

ravintolan ja Palokunnantalon Ravintolan 

samanaikaista hoitamista.34 Vuoden 1923 

alusta Palokunnantalon Ravintola siir-

tyi kuitenkin ravintoloitsija Per Lövgrenin 

omistukseen.35 Hänen roolinsa jää jossain 

määrin epäselväksi, sillä ainakin vuosi-

en 1923 ja 1925 sanomalehdistä löytyy 

tietoja vastaavan hoitajan nimittämises-

tä Palokunnantalon Ravintolalle.36 Per 

Lövgren näyttäisikin keskittyneen johtamaan 
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Naantalin Kaivohuoneen ravintolan toimin-

taa.37 Hän kuoli yllättäen helmikuussa 1926 

vain 33 vuoden ikäisenä.38 Maaliskuussa 

Lövgren (pesä) asetettiin konkurssiin.39 

Vuoden 1925 lopulla hänen tiedetään olleen 

jo pahasti velkaantunut David Löfgrenille.40 

Palokunnantalon Ravintolasta hän oli myös 

luopunut jo vuoden 1925 lopussa.41

Päästyään eroon Palokunnantalon Ravin-

tolasta Löfgrenin olisi ollut mahdollista kes-

kittyä pelkästään Teatteriravintolaan.42 Mutta 

jo huhtikuussa 1923 kerrottiin, että hän oli 

Teatteriravintolan oheen ostanut Hotelli 

Standardin kellarimestari F. Pettersonilta.43 

Toukokuussa Löfgren julkaisi ilmoituksen 

Hotelli Standardin kaluston myynnistä.44 

Muutoin hänen roolinsa Standardin toimin-

nassa jää lehtitietojen perusteella epäselväk-

si. Uudistettu ensiluokan matkustajahotelli 

Standard avattiin lokakuussa 1923.45 Hotellin 

johtajaksi (föreståndare) nimetään vuoden 

1925 osoitekalenterissa Maria Sinervä.46

37 Hufvudstadsbladet 20.5.1923; Helsingin Sanomat 20.5.1923; Turun Sanomat 20.5.1923, 10.6.1923; Uusi 

Aura 2.6.1923, 3.6.1923, 27.7.1924, 9.6.1925; Åbo Underrättelser 20.5.1923, 15.6.1923; Per Lövgrenin tou-

kokuussa ja osin vielä kesäkuussa 1923 julkaistuissa ilmoituksissa mainitaan Naantalin Seurahuoneen 

ravintola. Naantalissa ei kuitenkaan 1920-luvulla ollut Seurahuonetta (Ringbom 1988: 125), joten kyse 

lienee myöhempien ilmoitusten mukaisesti ollut Naantalin Kaivohuoneen ravintolasta.

38 Uusi Aura 17.2.1926; Åbo Underrättelser 17.2.1926, 22.2.1926.

39 Finlands Allmänna Tidning 8.5.1926, 28.5.1926.

40 Kauppalehden protestilista 1925:43 (20.10.1925), 3; 1925:51 (15.12.1925), 2.

41 Åbo Underrättelser 17.2.1926.

42 Turun Sanomat 19.4.1923; Uusi Aura 21.8.1923.

43 Åbo Underrättelser 5.4.1923.

44 Turun Sanomat 20.5.1923.

45 Turun Sanomat 5.10.1923.

46 Åbo adresskalender 1925 Os. III, 139.

47 Västra Finland 7.11.1925; Åbo Underrättelser 6.11.1925.

48 Hufvudstadsbladet 29.4.1926; Sosialisti 28.4.1926; Uusi Aura 28.4.1926.

49 Turun Sanomat 1.12.1927; Uusi Aura 1.12.1927.

50 Vertaa esimerkiksi Åbo Underrättelser 22.7.1931.

51 Turun Sanomat 5.7.1924; Uusi Aura 6.7.1924; Västra Finland 5.7.1924.

Vuoden 1925 marraskuussa takavarikoitiin 

hotelli Standardin tarjoilijalta kymmenkunta 

pulloa alkoholijuomia sekä neljä litraa sprii-

tä.47 Niinpä läänin maaherra määräsi seuraa-

van vuoden huhtikuussa Hotelli Standardin 

suljettavaksi määräajaksi kieltolain rikkomi-

sen vuoksi.48 Nämä ongelmat saattoivat olla 

ainakin osittain syynä siihen, että Hotelli 

Standardin omistaja vaihtui. Joulukuun alus-

sa 1927 ilmoitettiin sanomalehdissä, että 

Eliel Sjöblomin ja Yrjö Sundholmin omista-

ma kristillinen matkustajakoti Hospiz oli siir-

tynyt osoitteeseen Kristiinankatu 9 Hotelli 

Standardin entisiin tiloihin.49

1920-luvun myötä Löfgrenin liiketoiminta 

laajeni siinä määrin, että vuosikymmenen 

puolivälistä eteenpäin on jo jossain määrin 

ongelmallista pelkästään sanoma- ja aika-

kauslehtitietojen pohjalta saada kattavaa ku-

vaa hänen toiminnastaan.50 1924 Löfgrenillä 

oli hallussaan Naantalin Seuratalon kesä - 

ravintola.51 Samoin hän jatkoi toimintaa 
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Teatteriravintolassa.52 Seuraavana vuonna 

Löfgren tai oikeammin Löfgrenin johtama 

konsortio53 hankki Turussa omistukseensa 

kahvila- ja konditoriatoimintaa harjoittaneen 

Ab Lehtinen Oy:n osake-enemmistön.54 

Uudistetun kahvilan sekä leipomopuodin 

toiminta jatkui syksyllä 1925.55 

Vuonna 1926 Löfgrenin mainitaan leh-

distössä Teatteriravintolan yhteydessä vain 

alkoholin salakuljetukseen sekä kieltolain 

rikkomuksiin liittyen.56 Tämän seurauksena 

hänet tuomittiin maaliskuussa 1927 4 000 

markan sakkoon.57 Alkuvuodesta 1927 

Löfgren teki hakemuksen vastuullisen hoita-

jan nimittämisestä Teatteriravintolalle, mutta 

Maaherranvirasto ei hyväksynyt hakemus-

ta.58 Niinpä Löfgren myi Teatteriravintolan 

ravintolaoikeudet kesäkuussa 1927 tiettä-

västi miljoonan markan kauppahinnasta.59 

Ostaja, Maarianhaminan Seurahuoneen 

aiempi ravintoloitsija Artur Lundberg, sai 

Teatteriravintolan haltuunsa kesäkuun 15. 

päivänä. Löfgrenin johtama konsortio oli jo 

tammikuussa 1927 hankkinut omistukseen-

sa Maarianhaminan Seurahuoneen osake-

enemmistön.60 Tämä omistus ei kuitenkaan 

52 Turun Sanomat 9.10.1924.

53 Jotakin tiettyä liiketointa varten perustettu tilapäinen yhteenliittymä.

54 Kauppalehti 30.4.1925; Uusi Aura 29.4.1925.

55 Uusi Aura 10.9.1925; Åbo Underrättelser 10.9.1925.

56 Uusi Aura 18.4.1926, 27.11.1926; Katso myös Turun Sanomat 4.1.1928.

57 Turunmaa 24.3.1927; Åbo Underrättelser 24.3.1927.

58 Turun Sanomat 23.2.1927; Uusi Aura 23.2.1927.

59 Kauppalehti 8.6.1927; Turun Sanomat 5.6.1927; Uusi Aura 10.6.1927; Åbo Underrättelser 5.6.1927.

60 Västra Finland 1.2.1927; Åbo Underrättelser 29.1.1927; Åland 29.1.1927.

61 Åland 14.7.1928; Remmer 1983: 73–74.

62 Kauppalehti 17.6.1927; Uusi Aura 15.6.1927; Åbo Underrättelser 15.6.1927.

63 Sosialisti 30.3.1928, 31.3.1928; Suomen hotelli- ja ravintolalehti 1928:1 (1.4.1928), 11; Suomen hotelli-

ravintola-kahvilalehti 1930:5 (1.5.1930), 17; Turun Sanomat 30.3.1928; Turunmaa 30.3.1928; Uusi Aura 

30.3.1928; Åbo Underrättelser 30.3.1928.

64 Turunmaa 18.4.1929; Uusi Aura 17.4.1929.

65 Turun Sanomat 15.4.1930; Uusi Aura 13.4.1930.

ollut pitkäaikainen, sillä jo samaisen vuo-

den lopulla Maarianhaminan Seurahuone 

siirtyi helsinkiläiselle johtaja Gustav W. 

Rasmussenille.61

Löfgren oli vuonna 1927 mukana perus-

tamassa myös Oy Turun Seurahuone – Åbo 

Societetshus Ab -yhtiötä. Yhtiön tarkoituk-

sena oli harjoittaa hotelli- ja ravintolaliikettä 

uudisrakennuksessa osoitteessa Eerikinkatu 

23 Eerikin- ja Humalistonkadun kulmas-

sa.62 Rakennuksen odotettiin valmistuvan 

1.2.1928 mennessä. Ensiluokkainen ja kai-

killa uusimmilla mukavuuksilla varustet-

tu Hotelli ja Ravintola Turun Seurahuone 

avattiinkin Löfgrenin johdolla maaliskuun 

lopussa 1928.63 Seurahuoneen avaamista 

koskevissa uutisissa Löfgrenin todettiin ole-

van tunnetusti ”kaikkein taitavimpia ja ko-

keneimpia ammattimiehiämme tällä alalla”.

Huhtikuussa 1929 ravintoloitsija Artur 

Lundberg myi Teatteriravintolan David 

Löfgrenin puolisolle ”Tilan” Löfgrenille 

tiettävästi 1  300 000 markan hinnasta.64 

”Tilan” Löfgren (os. Åslund) kuoli kuiten-

kin jo seuraavan vuoden huhtikuussa anka-

ran sairauden jälkeen 52 vuoden ikäisenä.65 
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Teatteriravintola siirtyi tämän seurauksena 

uudemman kerran suoraan David Löfgrenin 

hallintaan. Myös Palokunnantalon Ravintola 

siirtyi uudelleen Löfgrenin haltuun heinä-

kuussa 1931, joten tässä vaiheessa hänel-

lä oli Seurahuoneen hotellin ja ravintolan 

ohella hoidettavanaan kaksi muutakin  

ravintolaa.66

Vuonna 1933 Löfgrenin vastuulla ole-

vien ravintoloiden lukumäärä kasvoi vielä 

yhdellä, kun Naantalin Kaivohuone siir-

tyi hänen hallintaansa.67 Seuraava vuosi 

toi sitten mukanaan vielä enemmän muu-

toksia Löfgrenin ”ravintolakonserniin”. 

Helmikuun lopussa 1934 hänen ilmoitet-

tiin eroavan Seurahuoneen toimitusjohta-

jan tehtävästä omistautuakseen kokonaan 

Teatteriravintolan ja Palokunnantalon Ravin-

tolan hoitamiseen.68 Kesäksi hän kuitenkin 

Naantalin Kaivohuoneen ohella hankki 

hoitaaksensa myös Naantalin Merikylpylän  

ravintolan.69  

Joulukuussa Naantalin kaupunginval-

tuusto uusi Löfgrenin vuokrasopimuksen 

Kaivohuoneeseen kolmen vuoden ajaksi al-

kaen vuodesta 1935.70 Samoin helmikuussa 

1938 Löfgren sai vielä kolmen vuoden pi-

dennyksen Naantalin Kaivohuoneen vuokra- 

aikaan alkaen 1.5.1939.71 Niin ikään edelleen 

66 Uusi Aura 22.7.1931; Åbo Underrättelser 22.7.1931.

67 Garm 1933:10 (15.5.1933), 10; Sosialisti 20.5.1933; Uusi Aura 4.6.1933.

68 Sosialisti 28.2.1934; Uusi Aura 28.2.1934; Åbo Underrättelser 28.2.1934.

69 Garm 1934:13–14 (15.7.1934), 14; Sosialisti 14.6.1934; Suomen Sosialidemokraatti 21.6.1934; Åbo 

Underrättelser 20.5.1934. 

70 Åbo Underrättelser 20.12.1934.

71 Turun Sanomat 27.2.1938; Turunmaa 27.2.1938; Uusi Aura 26.2.1938; Löfgrenin edellinen kolmivuotinen 

vuokrakausi Naantalin Kaivohuoneella oli lehtitietojen mukaan alkanut vuodesta 1935, joten uutisissa 

mainittu uuden kolmivuotisen kauden alkamispäivämäärä 1.5.1939 ja siitä päättäminen jo vuoden 1938 

helmikuussa on jossain määrin hämmentävää. Seuraava vuokrakausi ilmoitettiin kuitenkin alkavaksi 

tämän päivämäärän mukaisesti 1.5.1942 (Helsingin Sanomat 14.10.1941; Uusi Suomi 14.10.1941).

72 Helsingin Sanomat 14.10.1941; Rannikkoseudun Kunnallislehti 11.6.1942; Uusi Suomi 14.10.1941.

73 Uusi Aura 23.9.1934; Åbo Underrättelser 23.9.1934.

74 Sosialisti 29.3.1935; Turun Sanomat 30.3.1935.

75 Uusi Aura 24.9.1935.

alkaen 1.5.1942 hänen vuokrakautensa 

Naantalin Kaivohuoneella uusittiin viiden 

vuoden ajaksi.72

Syksyllä 1934 sanomalehdistössä kerrottiin 

myös vireillä olevasta hankkeesta perustaa 

Turun lähistölle Askaisten Hannulan karta-

noon matkailukeskus, jonka johtoon olisi 

tiettävästi kaavailtu Löfgreniä.73 Löfgrenin 

kerrottiinkin todenneen, ”että huhuissa on 

kyllä perää, mutta että sinänsä on koko ky-

symys vielä alkuvaiheissaan. Kuitenkaan ei 

ole aivan mahdotonta, että Hannula jo ensi 

kesänä avaisi ovensa ensiluokkaisena turis-

tihotellina”. Edelleen lehtitietojen mukaan 

Löfgren ”ei omakohtaisesti voisi asettua tu-

ristihotellin johtoon monien ravintoloitten-

sa vuoksi, mutta hän voisi palkata tähän 

tehtävään jonkun sopivan henkilön, pitäen 

itse kuitenkin ylimmän johdon omissa kä-

sissään”. Vielä maaliskuussa 1935 Askaisten 

kunnanvaltuustolta tiedusteltiin, voitaisiinko 

suunnitellulle matkailijakodille myöntää an-

niskeluoikeudet.74 Valtuusto ei kuitenkaan 

tehnyt asiasta päätöstä vedoten muotoseik-

koihin. Tämän jälkeen hanke ilmeisesti rau-

kesi, sillä kartanon omistaja kauppaneuvos 

Axel Wiklund myi sen syyskuussa maanvil-

jelijä Uuno Immalalle ja tämän puolisolle.75
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Keväällä 1937 Löfgren sai luvan har-

joittaa ravintolaliikettä linjalla Turku–

Maarianhamina–Tukholma liikennöivällä 

”Per Brahe” -nimisellä matkustajahöyry-

laivalla.76  Syksy puolestaan toi muassaan 

merkittävän muutoksen hänen uransa ensim-

mäisen ravintolan osalle, sillä Turun V.P.K. 

päätti lopettaa Palokunnantalon Ravintolan 

vuokraamisen ulkopuoliselle ravintoloitsi-

jalle ja otti sen suoraan hoidettavakseen 

tätä varten perustetun erillisen yhtiön kaut-

ta. Samassa yhteydessä Palokunnantalon 

Ravintola muutettiin tanssiravintolaksi, jos-

sa ei enää ollut alkoholitarjoilua.77

Kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta 

löytyvät maininnat Löfgrenistä vähenevät 

huomattavasti 1930-luvun lopulta alkaen. 

Osittain tämä johtuu varmaankin sota-ajan 

poikkeusolosuhteista. Vaikutusta lienee kui-

tenkin myös sillä, että digitoitu aineisto ei 

vuodesta 1930 alkaen enää ole kattava ja 

kattavuus vielä heikkenee sitä mukaa mitä 

uudempaan aikaan tullaan. Joulukuun lo-

pulta 1939 löytyy kuitenkin tieto, että avio-

liittoon on Turussa vihitty johtaja David 

Löfgren ja neiti Elna Hammarberg.78

Löfgrenillä oli tässä vaiheessa edelleen 

hallussaan Teatteriravintola Turussa sekä 

Naantalin Kaivohuone, mutta näistä hänen 

ravintoloistaan löytyy muutaman seuraavan 

76 Sosialisti 27.5.1937; Turun Sanomat 27.5.1937; Uusi Aura 27.5.1937; Åbo Underrättelser 27.5.1937.

77 Åbo Underrättelser 5.10.1937.

78 Uusi Aura 29.12.1939.

79 Aamulehti 16.4.1942; Helsingin Sanomat 4.5.1944; Maaseudun Tulevaisuus 25.4.1942; Rannikkoseudun 

Kunnallislehti 11.6.1942; Sininen kirja: Suomen talouselämän hakemisto 1939, nro II 1939–1940 

(1.12.1939), 723; Suomen liikekalenteri 1941, nro 1941–1942, 489; Uusi Suomi 30.3.1943; Varsinais-

Suomi 24.10.1939; Åbo Underrättelser 22.4.1940.

80 Helsingin Sanomat 14.4.1945; Ilmoituksessa mainitun Melkoisten kartanon kuulumisesta Löfgrenille 

katso Turunmaa 10.2.1938.

81 Helsingin Sanomat 6.12.1950; Suomen Sosialidemokraatti 6.12.1950; Uusi Suomi 3.12.1950, 6.12.1950.

82 Uusi Suomi 29.3.1953, 15.6.1958.

83 Suomen Sosialidemokraatti 29.3.1953; Uusi Suomi 29.3.1953.

84 Helsingin Sanomat 29.3.1958.

vuoden ajalta vain joitakin yksittäisiä mai-

nintoja.79 

Vielä vuodelta 1945 löytyy välillinen viit-

taus Löfgreniin Teatteriravintolan omistaja-

na.80 Sen sijaan 1940-luvun jälkipuoliskolta 

ei Löfgrenin toiminnasta löydy sen parem-

min Kansalliskirjaston digitoidusta aineis-

tosta kuin Päivälehden Arkiston digitoidusta 

sanomalehtiaineistostakaan mitään tietoja.

Seuraavan kerran Löfgrenin nimi nou-

see esille vuoden 1950 joulukuussa, kun 

hän ilmoittaa perinpohjaisen korjauksen jäl-

keen avanneensa Ravintola Konservatorion 

Sibelius-Akatemian talossa Helsingissä 

(Pohjoinen Rautatiekatu 9).81 Hänen kau-

tensa Konservatorion ravintoloitsijana jäi 

kuitenkin lyhyeksi, sillä jo seuraavana vuon-

na ravintola siirtyi Hugo Öhmanin haltuun.82

Maaliskuun 29. päivänä 1953 Löfgren täyt-

ti 70 vuotta.83 Syntymäpäiväuutiseen liittyen 

kerrottiin Uudessa Suomessa lyhyesti myös 

hänen pitkästä urastaan. Vielä vuodelta 

1958 löytyy Helsingin Sanomien julkaise-

mista syntymäpäivätiedoista lyhyt maininta 

johtaja David Löfgrenin 75-vuotispäivästä.84 

Muutoin hänestä löytyi tehdyissä lehtihauis-

sa vuoden 1953 jälkeiseltä ajalta vain joita-

kin yksittäisiä mainintoja, joissa viitataan 

ainoastaan hänen aiempaan toimintaansa 
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ravintoloitsijana sekä hotelli- ja ravintola-

alan järjestöissä.85

Johan David Löfgreniltä tunnetaan kaksi 

erillistä polettisarjaa. Molemmat ovat ylei-

sesti tarjoilupoletteina käytettyjä Sporrongin 

tavanomaisia arvopoletteja, joiden takasivul-

la on Sporrongin suora leima (SpRS). Erona 

on, että toisessa sarjassa Löfgrenin nimi on 

muodossa ”J. DAVID LÖFGREN” kun taas 

toisessa sarjassa se on muodossa ”DAVID 

LÖFGREN”. Edellisestä sarjasta tunnetaan 

nimellisarvot 5 (kuva 4), 10 (kuva 5), 25 

(kuva 6), 5086 ja 100 (kuva 7). Jälkimmäisestä 

sarjasta puolestaan tunnetaan nimellisarvot 

10 (kuva 8), 25 (kuva 9), 50 (kuva 10), 100 

(kuva 11) ja 500 (kuva 12)87. Joissakin jäl-

kimmäisen sarjan poleteista kuten kuvan 10 

poletissa on ristinmuotoinen lävistys.

85 Helsingin Sanomat 26.3.1955; Turun Sanomat 17.11.1956; Uusi Suomi 26.3.1955, 21.11.1964.

86 Vuorjoki 1986: #47; Vuorjoen tietojen perusteella ei ole mahdollista täysin varmasti päätellä, onko  

kyseisen poletin teksti todella muotoa ”J.DAVID LÖFGREN” vai ”DAVID LÖFGREN”.

87 Vuorjoen (1986) mukaan J. David Löfgrenin 500 [pennin] poletti on Pohjois-Pohjanmaan museossa 

Oulussa. Hienoisen etsiskelyn jälkeen tämä todennäköisesti ainoa säilynyt kappale tätä polettia löytyi-

kin museosta ja sen tiedot oli mahdollista saada käytettäväksi tässä artikkelissa (Eija Konttijärvi, sähkö-

posti 23.10.2020). Osoittautui, että kyseinen neliömäinen messinkipoletti pyöristetyin kulmin kuuluu 

Löfgrenin jälkimmäiseen ”DAVID LÖFGREN” -polettisarjaan.

Kuva 6. J.DAVID LÖFGREN / 25 SpRS. Messinkiä, 

23 mm, 4,2 g.

Kuva 4. J.DAVID LÖFGREN / 5 SpRS. Kuparia, 

28,5 mm, 7,2 g.

Kuva 5. J.DAVID LÖFGREN / 10 SpRS. Kuparia, 

20 mm, 3,0 g.

Kuva 7. J.DAVID LÖFGREN / 100 SpRS. Messin-

kiä, 29 mm, 6,1 g.

Kuva 8. DAVID LÖFGREN / 10 SpRS. Messinkiä, 

20 mm, 2,9 g.

Kuva 9. DAVID LÖFGREN / 25 SpRS. Messinkiä, 

23 mm, 4,2 g.

Kuva 10. DAVID LÖFGREN / 50 SpRS. Messinkiä, 

25,5 mm, 4,9 g.
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Löfgrenin nimi esiintyy hänen julkaise-

missaan lehti-ilmoituksissa vuosina 1906–

1911 lähes aina J-kirjaimen kera ja tämän 

jälkeen alkaen Hotelli Reisenin ilmoituksista 

vuonna 1912 ilman J-kirjainta. Tämän perus-

teella voidaan päätellä, että polettisarja ”J. 

DAVID LÖFGREN” on vanhempi ja ajoittuu 

Löfgrenin uran alkuvuosiin. Polettisarja il-

man J-kirjainta puolestaan on todennäköi-

sesti valmistettu aikaisintaan syksyllä 1911 

Löfgrenin siirryttyä Tukholmaan.

Jälkimmäiseen sarjaan sisältyvien nimel-

lisarvojen perusteella lienee toisaalta to-

dennäköistä, että se on valmistettu lähinnä 

täydentämään aiempaa polettisarjaa ennen 

rahan arvon voimakasta heikkenemistä en-

simmäisen maailmansodan ja vuoden 1918 

sisällissodan seurauksena.

Jälkimmäiseen polettisarjaan liittyy peri-

aatteessa hienoinen epävarmuus.Vaasa - 

 laisen Ernstin Hotellin ravintoloitsijana aloitti 

1.5.1924 Alfred David Löfgren.88 Ilmeisesti 

hänen uransa jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi, 

sillä syyskuussa 1925 häneltä takavarikoitiin 

erilaisia parempia väkijuomia ja jokunen 

määrä spriitä, mistä hänet tuomittiin 3.000 

markan sakkoon.89

Tämän jälkeen Alfred David Löfgrenistä 

ei enää löydy tietoja sanomalehdistä. Koska 

hän näyttäisi käyttäneen ensisijaisesti 

etunimeään Alfred, voitaneen tämän sekä  

edellä esitetyn jälkimmäisen sarjan polet-

tien ajoitusta koskevan arvion perusteella 

pitää hänen yhteyttään ”DAVID LÖFGREN”  

-poletteihin erittäin epätodennäköisenä.

88 Vasabladet 20.5.1924, 11.9.1924, 3.5.1925.

89 Ilkka 22.10.1925.

90 Vastaavat helsinkiläisen Pörssiravintolan ja imatralaisen Sanatorio Rauhan messinkipoletit nimellisarvolla 

500 painavat kumpikin 8,8 g, joten myös Löfgrenin poletin tarkka paino lienee lähellä tätä arvoa.

91 https://www.aarremaanalla.com/foorumi/viewtopic.php?f=26&t=17226 (viitattu 20.9.2020).

92 Uusi Suomi 29.3.1953.

Kuva 12. DAVID LÖFGREN / 500 SpRS. Messinkiä, 

30x30 mm, noin 10 g90. (Kuva Mika Friman, 

Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat).

Tässä yhteydessä on vielä syytä maini-

ta, että alumiiniset ”ÅBO TEATER” -po-

letit ovat todennäköisesti olleet käytössä 

Teatteriravintolassa Turussa. Niitä tunnetaan 

nimellisarvoilla 5 PN. (kuva 13), 1 MK.91 ja 

10 MK. (kuva 14). Mitään todistetta näiden 

polettien yhteydestä David Löfgreniin ei  

kuitenkaan ole.

Johan David Löfgrenin lähes viidenkym-

men vuoden mittainen ura ravintoloitsija-

na ja liikemiehenä oli varsin monipuolinen  

ja -vaiheinen.92 Hän toimi esimerkiksi Tu-

run Teatteriravintolan ja Palokunnantalon 

Kuva 11. DAVID LÖFGREN / 100 SpRS. Messin-

kiä, 29 mm, 6,2 g.



23

Ravin tolan ravintoloitsijana useaan eri ot-

teeseen. Turun ohella hän toimi myös 

Tukholmassa, Vaasassa, Naantalissa ja 

Helsingissä. Voidaankin todeta, että hänen 

toimintaansa liittyvien polettien nimeä minen 

vain johonkin tai joihinkin tiettyihin ravinto-

loihin on asioiden yksinkertaistamista. 

Toisaalta polettien valmistuttaminen 

ajoittuu todennäköisimmin hänen uransa 

alkuvaiheeseen 1900-luvun ensimmäi-

sen vuosikymmenen jälkipuoliskolle tai 

viimeistään 1910-luvulle. Varhaisempi ”J. 

DAVID LÖFGREN” -polettisarja onkin ilmei-

sesti valmistettu Löfgrenin toimiessa Turun 

Palokunnantalon Ravintolan ravintoloitsijana 

vuosina 1906–1911. Jälkimmäinen ”DAVID 

LÖFGREN” -polettisarja puolestaan on val-

mistettu joko hänen siirryttyään Tukholmaan 

syksyllä 1911 tai viimeistään hänen toimies-

saan ravintoloitsijana Vaasassa 1914–1918.

Miten pitkään ja missä Löfgrenin polette-

ja on sittemmin käytetty jää kuitenkin epä-

selväksi. Yleisesti ottaen voidaan todeta, 

että tarjoilupolettien käyttö alkoi hiipua jo 

1930- ja viimeistään 1940-luvulla käytännöl-

lisempien tilitysjärjestelmien syrjäyttäessä 

ne.93 Mielenkiintoista on myös todeta, että 

Stockholms polletter -luettelo (2010) ei tunne 

Löfgrenin poletteja. Luettelossa on mainittu 

ainoastaan Löfgrenin edeltäjän vuonna 

1911 kuolleen kellarimestari C. J. Muhrin 

93 Vuorjoki 1976: 8; Johanson 1979: 76; Vuorjoki 1986: 5.

94 Golabiewski Lannby & Wiséhn 2010: 141; Vertaa Åbo Underrättelser 31.8.1911.

Reisenissa käyttämät poletit.94 Taustalla on 

ehkä se, että Löfgren vastasi Reisenista vain 

lyhyen aikaa (enintään noin 1911–1914) 

ja oletettavasti hän otti poletit mukaansa  

palatessaan Suomeen kesällä 1914.

Kirjallisuus 
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Johanson, Erik [1979]: Poletit – Polletter. Teoksessa 

Suomi Finland, Raha- ja seteliluettelo N:o 12. 

Helsinki: Rahaliike Holmasto, 66–79 & 4 kuva-

sivua.

Remmer, Christina 1983: Krönika omkring ett so-

cietetshus. Mariehamn: Ålands Tidnings-Tryckeri 

AB:s förlag.

Ringbom, Åsa 1988: Societetshusen i storfursten-
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föreningen.
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2010:4, 135–138.
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letteja. Julkaisematon näyttelyluettelo, Helsingin 

Numismaattinen Yhdistys, 5-vuotisnäyttely 29.3.–

6.4.1976, 5–9.

Kuva 13. ÅBO TEATER 5 PN. / takasivu sileä. 

Alumiinia. 25 mm, 1,2 g.

Kuva 14. ÅBO TEATER 10 MK. / takasivu sileä. 

Alumiinia, 21,5x21,5 mm, 1,0 g.
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Viekin hopearahakätkö

Frida Ehrnsten

Elokuussa 1898 nimismies F. W. Chydenius 

lähetti Lieksasta virkalähetyksen Suomen 

Muinaismuistoyhdistyksen sihteerille. Lähe-

tys sisälsi 1600-luvun alussa piilotetun ho-

peakätkön. Kätkö löytyi, kun mökkiläinen 

Olli Heikkinen oli siirtämässä kiviä Viekin 

pappilan rakennukseen toukokuussa sa-

mana vuonna. Kivet otettiin Viekijoen itäi-

seltä rannalta, paikasta, jota kutsuttiin 

Kirkkosuoksi. Kivien välistä oli paljastunut 

iso määrä ”soikeita hopearahoja”. Kaiken 

kaikkiaan rahoja otettiin talteen 585 kappa-

letta. Lisäksi paikalta löytyi kolme hopeis-

ta korvarengasta sekä ortodoksinen risti. 

Yhteensä löytö painoi 411 grammaa ja se 

liitettiin Valtion historialliseen museon (sit-

temmin Kansallismuseon) kokoelmiin. 

Löytökuvauksessa mainitut ”soikeat 

hopearahat” ovat venäläisiä kopeekkoja. 

Suomeksi näitä rahoja kutsutaan tippara-

hoiksi. Vanhemmassa kirjallisuudessa tör-

mää usein nimitykseen ”puolanlehtinen”, 

näin esimerkiksi myös löydön alkuperäisis-

sä luettelointitiedoissa. Rahojen nimitykset 

johtuvat niiden epäsäännöllisestä muo-

dosta, joka on seurausta niiden lyömisestä 

hopealangalle. Tipparahoja alettiin lyödä 

1380-luvulla, jolloin kaikki olivat nimellis-

arvoltaan dengoja. Vanhimmat Suomesta 

löytyneet tipparahat on lyöty Novgorodissa 

ja Pihkovassa 1400-luvun loppupuolel-

la. Vuoden 1535 rahauudistuksen myötä 

kopeekasta tuli Venäjän pääraha. Dengasta 

tuli tästä lähtien nimitys puolen kopeekan 

arvoiselle rahalle. Kopeekan paino oli noin 

0,78 grammaa ja dengan 0,39 grammaa. 

Nimensä kopeekka on saanut rahan kuva-

aiheesta, jossa esiintyy ratsastaja keihään 

kanssa. Venäjäksi kopje tarkoittaa keihästä.

Vanhimmat Viekin kätköön sisältyneet 

19 rahaa ovat kopeekkoja Iivana IV:n ajal-

ta Moskovan suuriruhtinaana (1533–1547). 

Iivanan keisarikaudelta (1547–1584) on 72 

rahaa, Fjodor I:n ajalta (1584–1598) 72 ra-

haa, Boris Godunovin ajalta (1598–1605) 

172 rahaa, Dmitri II:n eli Vale-Dmitrin ajalta 

(1605–1606) 55 rahaa ja Vasili Šuiskin ajalta 

(1606–1610) 167 rahaa. Nuorin kaikista ra-

hoista on ruotsalaisten Novgorodissa aika-

välillä 1611–1617 lyöttämä kopeekka, joka 

on jäljitelmä venäläisistä rahoista. Lisäksi 

kätkössä oli 44 niin epäselvää tai vinoon 

lyötyä rahaa, ettei niitä ole voitu määrit-

tää tarkemmin. Tällaiset löydöt osoittavat, 

että tipparahoja voitiin käyttää hyvin pitkiä  

aikoja, eivätkä ne menettäneet arvoaan  

hallitsijan vaihtuessa. 

Rahat ja muut esineet on selkeästi tar-

koituksella kätketty maahan, vahingossa 

kukaan ei ole niitä hukannut. Isot raha-

kätköt ovat yleensä syntyneet joko talle-

tuksina tai vaaran uhatessa piilotettuina 

aarteina. Yleensä talletukset sisältävät hyvä-

laatuisia rahoja pidemmältä ajanjaksolta. 

Vuorjoki, Aarre 1986: Suomessa käytössä olleita har-

vinaisia poletteja. Julkaisematon näyttelyluettelo, 

Suomen Numismaattinen Yhdistys, 20.4.1986, 6 s.

Sanoma- ja aikakauslehtihaut on tehty käyt-

täen Kansalliskirjaston digitoitua aineistoa 

vuosilta 1771–1929 (rajatussa käytössä 1930–). 

Saatavissa: http://digi.kansalliskirjasto.fi. Lisäksi 

hakua on vuosien 1945–1989 osalta täydennetty 

Päivälehden Arkiston (https://www.paivalehden-

arkisto.fi/) digitoidusta sanomalehtiaineistosta.
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Hätätilanteessa, esimerkiksi sodan aikana, 

piilotetut kätköt eivät ole käyneet läpi sa-

manlaista valintaa, vaan ne sisältävät rahoja, 

joita jollain henkilöllä on sattunut olemaan 

sillä hetkellä. Tällaisiin kätköihin on tietysti 

myös voinut sekoittua vanhempia säästö-

jä ja usein ne sisältävät muita arvoesineitä. 

Myös ryöstösaaliit kätkettiin usein tilapäi-

sesti maahan.

Rahojen ajoituksen perusteella Viekin ho-

pea-aarre on kätketty 1610-luvulla. Ruotsin 

ja Venäjän väliset rajakiistat olivat jatkuneet 

koko 1500-luvun läpi ja Täyssinän rauhan 

(1595) jälkeen maiden rajalinja noudatti 

pitkälti Pähkinäsaaren rauhan (1323) rajaa. 

Rurikien hallitsijadynastia sammui Venäjällä 

vuonna 1598, mikä johti sekasorron ai-

kaan. Tämä jatkui vuoteen 1613 ja samalla 

ruotsalaiset pyrkivät taas valtaamaan uusia 

alueita Venäjällä. Tsaari Vasili Šuiski teki 

sopimuksen Käkisalmen läänistä Ruotsin 

kanssa, mutta Šuiskin seuraaja ei suostunut 

luovuttamaan aluetta Ruotsille. Tämän takia 

syntyi ns. Inkerin sota, jonka aikana ruotsa-

laiset valtasivat muun muassa Novgorodin  

kaupungin. 

Todennäköisesti Viekin kätkö on piilo-

tettu juuri näiden levottomuuksien aikana. 

Karjalan pohjoisosissa Inkerin sota johti 

monien seutujen autioitumiseen ja vuoden 

1615 autiotilaluettelossa autioiksi on merkit-

ty Ilomantsi, Pielisjärvi, Suistamo, Salmi ja 

Suojärvi: kyseisillä alueilla ei ole ollut yh-

tään veronmaksukykyistä taloa. Stolbovan 

rauhassa vuonna 1617 Ruotsi sai Käkisalmen 

läänin ja Inkerinmaan. Näihin aikoihin monet 

Kuva: Viekin hopearahakätkö (RK3606). Kuva Ilari Järvinen/Museovirasto.
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ortodoksiset asukkaat jättivät omaisuuten-

sa ja pakenivat Venäjän puolelle. Väestö 

kor vautui luterilaisilla uudisasukkailla, mikä 

johti uusiin selkkauksiin ja oli yksi syy rup-

tuurisotaan, jota käytiin Ruotsin ja Venäjän 

välillä vuosina 1656–1658. Tämän sodan jäl-

keen suurin osa ortodokseista, jotka olivat 

vielä Stolbovan rauhan jälkeen jääneet asu-

maan vanhoihin kyliin, pakenivat Venäjälle 

ja jättivät jälkeensä autiokyliä, kalmistoja 

sekä erilaisia kätköjä.

Viekin kätkö on julkaistu Kansallismuseon 

verkkosivuilla maaliskuun kuukauden 

esineenä 2020.

Lähteet
Ehrnsten Frida & Kunnas-Pusa Liisa 2020. Karjalan 

rahalöydöt – Myntfynd från Karelen. Suomen 

rahahistoria, Maakuntainventointi 2 – Finlands 

mynthistoria, Landskapsinventeringen 2. Hel-

sinki/Helsingfors: Suomen Numismaattinen 

Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland.

Tatjana Berga (1944–2020)

Baltian johtaviin numismaatikkoihin kuu-

lunut Tatjana Berga kuoli 2. lokakuuta 75:n 

vuoden ikäisenä. Hän teki elämäntyönsä 

Riian Kaupungin ja merenkulun museon 

rahakokoelman tutkijana. Venäjällä synty-

neen Bergan perhe oli muuttanut Latviaan 

sodan jälkeen. Valmistuttuaan arkeologik-

si hän opiskeli numismatiikkaa silloisessa 

Leningradissa, missä hänen opettajanaan 

oli viikinkiajan rahalöytöihin erikoistu-

nut Eremitaasin numismaatikko Vsevolod 

Potin. Viikinkiaika kiinnosti myös Bergaa, 

ja hän julkaisi kirjoituksia mm. Latvian 

löydöissä esiintyvistä paikallisista raha-

jäljitelmistä. Hän piti niistä esitelmän vii-

kinkiajan numismatiikkaa käsitelleessä 

symposiumissa Sigtunassa 1989. Se lie-

nee ollut hänen ensi kosketuksensa länti-

sen Euroopan numismaatikkotapaamisiin. 

Hän kävi samassa yhteydessä lyhyesti 

myös Helsingissä. Viisi vuotta myöhem-

min hän julkaisi Latvian anglosaksiset ja 

myöhemmät englantilaiset rahalöydöt 

British Academyn sarjassa Sylloge of Coins 

of the British Isles (n:o 45). Se on hänen 

julkaisuistaan kansainvälisesti tunnetuin. 

Berga tutki myös keskiajan rahahistoriaa 

ja erityisesti Riian varhaista rahanlyöntiä, 

jota hän käsitteli mm. julkaisussaan kau-

pungin Peldus-kadun tunnetusta löydöstä 

2007. Hän oli tuolloin yhteydessä mei-

dänkin rahakammioomme kysyen tieto-

ja Pekka Sarvaan Medlemsbladissa 1980 

julkaisemista varhaisista liivinmaalaisista 

brakteaateista. Suomen Numismaattisen 

yhdistyksen 2008 julkaisemassa juhlakirjas-

sa (SNY:n julkaisuja n:o 6) hän kirjoitti yh-

dessä Armand Vijupsin kanssa Kuurinmaan 

(latviaksi Kurzeme) hiippakunnan 1200- 

luvun brakteaateista. Hän sai itsekin juhla-

kirjan, joka ilmestyi Latviassa 2020 sarjassa 

Arheologija un etnogfija XXXI. 

Berga oli mukana perustamassa Baltian 

numismaatikkojen liittoa (ABN) 2005, jon-

ka kokouksiin hän viime vuosina ei kuiten-

kaan enää osallistunut. Muistosanoissaan 

hänen työtoverinsa Viktors Dabolins to-

teaa hänen olleen Latvian tuotteliain nu-

mismaatikko (CoinsWeekly 10.1.2021, 

https://coinsweekly.com/tatjana-ber-

ga-1944-2020/).

Tuukka Talvio
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H U U T O K A U P P A 

Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 
järjestää huutokaupan päättyen

lauantaina 13. päivänä helmikuuta 2021 
internetissä osoitteessa www.philabid.fi/sny.

Linkki on myös sivuillamme www.snynumis.fi. 
Tarjousaika päättyy klo 18.00 tai 5 minuuttia 

kohteeseen viimeisenä tulleen tarjouksen 
jälkeen. Valitettavasti emme voi järjestää 
salihuutokauppaa myöskään tällä kertaa.

А У К Ц И О Н

A U K T I O N 

Numismatiska Föreningen i Finland 
håller auktion som avslutar 

lördagen den 13 februari 2021 i internet
www.philabid.fi/sny. Ytterligare link finns på 

våra hemsidor www.snynumis.fi.
Programmet accepterar anbud ända till 18.00 

eller 5 minuter efter det sista inkomna 
anbudet. Vi beklagar att det blir ingen 

salauktion denna gång heller.

A U C T I O N 

Нумизматическое Общество организует  
аукцион 13-ого февраля 2021 г. только в 
интернете www.philabid.fi/sny. Тоже через 
нашего сайта в интернете www.snynumis.fi.
Срок ставок заканчивается в 18.00 часов 
или 5 минут после последней ставки. К 
сожалению не можем и на этот раз
организовать аукциона в зале.

The auction of the Finnish Numismatic Society  
will end on saturday the 13th of February 

2021. in the internet only www.philabid.fi/sny.
Also a link to the auction is found at our site 
www.snynumis.fi. Bidding time ends at 18.00

local time precisely or 5 minutes after the
last bid for a lot. We are sorry that again we 

are not able to organize a floor auction. 

Huutokauppa 418 Auktion



   
Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  11. 2. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 11 februari  kl.18  sändes under 
adress:  
Mailed bids should arrive by the 11th of February at 6 PM Finnish time to our address: 
 

SNY / Juha Halén    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Mechelininkatu 15 B 47    Puhelin 050 577 0301  Telefon 
00100 Helsinki 
 
Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  
12.2. klo 16.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 12 
Februari kl.16  
Email and telephone bids should be transferred by the 12th of Februay at 4 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 13.2.2021 klo 18.00 
mennessä mutta tarjousaika jatkuu 5 minuuttia kulloiseenkin kohteeseen tulleen viimeisen 
tarjouksen jälkeen. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 13 Februari kl 18.00. men fortsätter 5 
minuter efter det senast inlagda anbudet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 13th of February at 18 
o´clock precisely. However, bidding for each lot will continue after the last bid and closes after 5 
minutes.  
   
Tavattavissa  / Anträffbar                            arkisin / vardagar  klo / kl  10.00 – 17.00  
   
Yhdistys ei järjestä salihuutokauppaa marraskuussa. Kohteet ovat internettarjouksissa valitun 
toimitustapavaihtoehdon mukaan noudettavissa sopimuksen mukaan tai postitetaan huutokaupan 
jälkeen. Kaikki yli 500 € arvoiset lähetykset vakuutetaan. Kohteiden ostaja menettää oikeuden 
ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittamut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, 
kirjallisten tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä 
lukien. 
 
Vi håller ingen salauktion i november. Efter överenskommelse kan objekten hämtas från kontoret, 
till utlandet sänder vi fakturan. Assurerade försändelser till Sverige har numera ett maximibelopp 
på 1000 €. Om objekten är inte betalade inom 20 dygn efter auktionen förlorar köparen sina 
rättigheter till de inköpta objekten räknat från auktionsdagen, gällande skriftliga anbud från 
räkningens datum eller postförskottbrevets datum.  
 
Before lots are sent to buyers they must be payed to full amount. We may send lots, but only within 
EU and according to the particular limitations of each country.  If a buyer fails to pay during 20 
days after the auction day the buyer loses all rights to the auctioned items, for absentee bids 
starting from the date of invoice.  
 
Чтобы получить лоты они должны быть оплаченными. Мы  можем их отправить, но только в 
пределах ЕС и условиями страны получателя, либо они остаются у нас и их можно собрать 
потом у офиса. Покупатель потеряет свои права на выкупленных лотов если они не 
оплачены в теченье 20 дней с дня аукциона, у заочных ставок с даты инвойса.  
 
Huutokauppasäännöt ja tarkemmat huutokauppaehtomme ovat nähtävissä 
kotisivuillamme snynumis.fi. 
 































































 Luettelossa mainitut hinnat ovat lähtöhintoja.  
 Huomioi 16 %:n (sis. alv) ostajanmaksu saavutettuun hintaan ! 
 De i listan angivna priserna är minimipriser i euro.  
 Observera, att 16 % (inkl. mvs) tillkommer på klubbat pris ! 
 Prices shown are starting prices in euro.  
 Please note that 16 % (incl. VAT) will be added to the prices realized ! 

 
MINIMIKOROTUKSET    •    MINIMIFÖRHÖJNINGAR    •    MINIMUM INCREASES
     
                                -  100 €    =     5 € 1000 €    -   5000 €  =         50 € 
               100 €  -  500 €    =   10 €      5000 €    -  =    100 € 
               500 €  - 1000 €    =   20 €              
 

Kirjallisten tarjousten tulee noudattaa tätä asteikkoa. Skriftliga anbud bör iaktaga 
motsvarande intervaller. Mailed bids should be written according to this scale.  

 
KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 

 
00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 
0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 

Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 
 
01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 

förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 
1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   

spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 
1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 

nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 
1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  

Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 
2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 24.4.2021 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 22.3.2021 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 24 april 2021 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast den 
22 mars 2021. 
Objects intended to be sold at the following auction the 24th of April 2021 should be 
commissioned by the 22nd of March 2021.    



Huutokaupan 417 tulokset • Uppnådda priser auktion 417 • Auction 417 results



















УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ФИНЛЯНДСКОГО НУМИЗМАТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  
 
(Утверждены правлением 13.8.2020) 
 
Данные условия применяются к сделкам между участником (ниже – покупатель) и Финляндским 
нумизматическим обществом (ниже – ФНО), касающимся покупки предметов на аукционе 
Финляндского нумизматического общества . Эти условия также применяются с соответствующими 
изменениями к оференту на аукционе и к заказчику покупки.  
 
1. Право на участие  
 
Право на участие в аукционах зарегистрированного объединения «Финляндское нумизматическое 
общество» (ФНО) имеют члены данного общества, члены обществах, входящих в Финляндский 
Нумизматический Союз и члены объединений, входящих в Nordisk Numismatisk Union. Подтверждение 
своего членства следует предъявлять по требованию. Правление ФНО может принять решение о 
разрешении участвовать в аукционе и на других основаниях.  
ФНО имеет право не допускать к участию в аукционе по своему собственному усмотрению. Например, 
невыплаченные долги по прошлым аукционам могут ограничить право на участие. Покупателю может 
потребоваться предъявить официальное удостоверение личности с фотографией, а также 
рекомендации от людей, которые известны обществу.  
 
2. Регистрация на аукцион  
 
Покупатель должен зарегистрироваться до участия в аукционе в месте проведения аукциона, причем 
он получает список выставленных на аукцион лотов и индивидуальный номер аукционера. При 
регистрации для участия в аукционе покупатель принимает эти условия аукциона как обязательные 
для себя. Предложения (ставки) могут также быть представлены в письменной форме, в этом случае 
покупатель, подав письменную ставки, соглашается соблюдать данные условия. Если согласовано 
заранее, также можно делать предложения по телефону, в этом случае покупателя касаются те же 
условия.  
 
3. Совершение ставки  
 
Считается, что покупатель действует на аукционе от своего имени и отвечает за сделанные ставки, 
если до аукциона иное не было согласовано с аукционистом. Ставки следует делать в целых евро в 
соответствии с таблицей повышения ставок из перечня лотов. Лицитатор аукциона может на свое 
усмотрение сделать исключение от повышения ставок в соответствии с таблицей. Аукционист 
имеет право по своему усмотрению не признавать ставки, которые он по тем или иным причинам 
полагает неясными или ненадежными.  
 
4. Подача предложений в письменном виде  
 
Письменные заявки осуществляются без дополнительной оплаты. Предложения следует делать в 
евро. Их можно подавать непосредственно в электронном виде в каталог аукциона Filabid или по 
телефонному номеру, указанному в каталоге аукциона, по электронной почте на адрес 
auctions@snynumis.fi или бумажным письмом по адресу офиса ФНО. Они должны быть доступны ФНО до 
наступления срока, указанного в аукционном каталоге. ФНО не несет ответственности за то, что 
письменная заявка не будет обработана, в независимости от того, была ли причиной этого 
небрежность или какая либо другая причина. ФНО имеет право не допустить ставку в письменном 
виде, если подтверждена неплатежеспособность покупателя или по иной особой причине. ФНО 
обеспечит голосование по предложению во время проведения аукциона вплоть до объявленной в 
письменном предложении максимальной суммы. Если на аукцион подано несколько предложений с 
одинаковой суммой на один и тот же лот, право на покупку будет иметь самое раннее предложение. 
Письменные предложения всегда осуществляются под ответственность продавца.  
 
5. Подача предложений на аукционе  
 
В аукционе могут участвовать исключительно лица, зарегистрированные для участия в аукционе. 
Аукцион идет в соответствии с повышением ставок, предлагаемым лицитатором. Лот нельзя 
продавать ниже суммы, указанной в аукционном каталоге. Правление ФНО определило минимальные 
шаги аукциона, которые публикуются в печатном аукционном каталоге. Лицитатор в части ставок, 
предлагаемых из зала, может по своему усмотрению уклоняться от них. В отношении письменных 



предложений должна соблюдаться шкала минимальных повышений цены. ФНО сохраняет за собой 
право когда угодно отменить право на использование аукционного номера во время идущего аукциона.  
 
6. Осуществление сделки 
  
Лот выигрывает тот покупатель, который сделал наивысшую ставку в аукционном зале, или 
письменную ставку, превышающую ставку в зале (второе по величине предложение, увеличенное на 
минимальный шаг, однако проголосованной ценой будет считаться максимум размер наивысшей 
письменной ставки, хотя бы она и не удовлетворяла условию повещеня на мининальны шаг). Ставку в 
зале следует делать видимым образом, демонстрируя лист бумаги с цифрами или каким-либо иным 
ясным знаком. Если возникает неясность, кто сделал наивысшую ставку, лицитатор проводит 
последний раунд торгов заново. Аукционист обладает полномочиями разрешать споры в отношении 
ставок. Ударом молотка утверждается наивысшая ставка, причем сделавший ее тем самым 
заключает обязывающий его договор купли-продажи. Утверждение покупки в аукционном зале 
требует демонстрации номера покупателя лицитатору для регистрации сделки. Если наивысшее 
письменное предложение и наивысшее предложение, сделанное в зале, совпадают по величине, 
побеждает письменное предложение. Если два письменных предложения совпадают по величине, 
побеждает ранее поступившее предложение.  
 
7. Принятие ставок 
 
ФНО оставляет за собой право принимать или отменять ставки в случае сомнении любого 
нечестного действия. После аукциона ФНО подтверждает ставки и оставляет за собой право не 
подтверждать ставки от неизвестных нами лиц. 
 
8. Удлинение срока предложенного времени 
 
У ФНО есть право продлить срок аукциона в случае непредвиденных обстоятепьств. 
  
9. Аукционный сбор 
  
Покупатель обязан помимо проголосованной цены выплатить аукционный сбор, в который включен 
НДС. Решение о размере аукционного сбора принимает правление ФНО, и о нем делается объявление в 
каталоге лотов. Об изменениях аукционного сбора сообщается заранее в Нумизматическом Журнале 
(Numismaattinen Aikakauslehti)  
 
10. Оплата лотов 
  
Очный участник аукциона обязан выкупить выигранные им на месте проведения аукциона лоты 
наличными, или же он может забрать лоты в течение следующих пяти рабочих дней в офисе ФНО в 
часы его работы, предварительно оплатив цену и аукционный сбор в соответствии со счетом-
фактурой, полученной им на месте проведения аукциона, если об ином не имеется договоренности с 
аукционистом ФНО. Другие валюты не принимаются в качестве оплаты, так же как PayPal, MobilePay 
и тому подобное Покупатель, выигравший лот на основе письменной ставки, обязан осуществить 
платеж в течение 10 дней после получения счета-фактуры или, как вариант, лот можно отправить 
наложенным платежом. Способ оплаты и доставки должен быть упомянут при совершении 
письменной ставки, в ином случае лоты всегда отправляются наложенным платежом. Покупателю 
также следует оплатить все расходы, относящиеся к доставке, такие как расходы на доставку и 
упаковку, страховку, сборы за обработку, а также возможные таможенные и прочие платежи в 
пункте назначения посылки.  
Ответственность за товары, отправленные через перевозчика (почтой или эквивалентным), лежит 
на покупателе, как только они будут переданы перевозчику. 
 
11. Право на изменение и снятие лотов из списка  
 
Аукционист аукциона ФНО имеет право изменить порядок продажи лотов по сравнению с 
объявленным в списке и при необходимости объединять лоты. Лот можно снять с аукциона, если он 
значительно отличается от описания, данного в списке лотов, если будут замечены какие-либо 
неясности с правом собственности продавца или если для этого имеется иная веская причина. 
Продавец, предоставивший лоты на аукцион, может при желании отозвать их до начала аукциона при 
определенных условиях. В таком случае все письменные предложения по объектам аннулируются, и 
ФНО не несет никакой ответственности перед оферентами.  
 



12. Право собственности  
 
Право собственности на объекты переходит [к покупателю] только после того, как платеж совершен 
полностью. Если оферент, сделавший наивысшую ставку, не оплачивает приобретенные им лоты в 
срок, он обязан выплатить проценты согласно закону о процентах. ФНО оставляет за собой право 
требовать также [оплаты] расходов, понесенных в связи с взысканием долга, хранением [лотов] и 
других дополнительных расходов. Покупатель лотов теряет право на приобретенные лоты, если он 
не оплатит лоты в течение 20 дней, начиная с даты аукциона, в случае письменных предложений с 
даты выставления счета-фактуры или в течение 20 дней со дня отправки почтового отправления 
наложенным платежом.  
Общество может выставить лоты на новые торги, причем покупатель, не оплативший покупку, 
отвечает за возможную часть цены первоначальной сделки, которая не будет получена [на новых 
торгах] с вышеупомянутыми расходами и процентами за задержку. Напротив, у него не будет права 
на дополнительную цену, если его лот будет, возможно, продан за большую цену, чем ту, за которую 
он приобретал лоты на аукционе ФНО.  
 
13. Информация в перечне лотов  
 
Аукционные лоты описываются и оцениваются профессионально и детально. Лот продается согласно 
19-й статье Закона о сделках «как есть». ФНО не отвечает за возможные ошибки в перечне лотов. 
Очный покупатель должен тщательно проверить лот, и он не имеет права на расторжение сделки, 
если не произошло такой ошибки, которая дает на это право в соответствии со статьями 19 и 20 
Закона о сделках. У заочного покупателя имеется право на отмену сделки, если выполняются условия 
статьи 19 Закона о сделках. В таком случае ответственность ФНО перед покупателем 
ограничивается возвратом проголосованной цены и аукционного сбора.  
 
14. Рекламации 
  
Жалобы по аукциону следует представлять в письменном виде в течение четырнадцати (14) дней 
после проведения аукциона. Заочному покупателю следует представить свою жалобу в течение 
четырнадцати (14) дней после того, как он получил выигранный лот. Если иного не будет показано, 
лот, отправленный по почте или перевозчиком, считается полученным по прошествии четырнадцати 
(14) дней после того, как лот был передан для отправки почте или перевозчику. Жалобы на описание 
состояния лотов, содержащих более трех объектов, не будут рассматриваться.  
Если предмет, выставленный на аукцион, оказывается контрафактным или чем-то подобным, может 
сделка быть прекращена в течение двух месяцев с даты аукциона. Жалобы, поданные более чем через 
два месяца, не будут рассматриваться, даже если предмет считается подделкой. Вы ситуации 
прекращении сделки ФНО возвращает покупателю только цену лота и аукционный сбор. ФНО не несет 
ответственность перед покупателем нацот оплаты расходъ третьей стороны. 
 
15. Непроданные лоты  
 
Непроданные лоты можно выкупить непосредственно после аукциона, выплатив минимальную цену и 
аукционный сбор.  
 
16. Право на использование фотографий  
 
ФНО имеет право использовать фотографии лотов, выставленных на аукцион в своих изданиях, а 
также в образовательной и выставочной деятельности. О передаче фотографий третьим сторонам 
заинтересованным сторонам следует отдельно договориться между собой.  
 
17. Урегулирование споров  
 
К спорам, касающимся аукционов, а также к вопросам, которые в настоящих условиях не определены, 
будет применяться Закон о сделках. Споры будут разрешаться в окружном суде города Хельсинки. У 
ФНО также имеется право подать иск в суд по месту нахождения противной стороны.  
 
Если с точки зрения различных языковых переводов настоящих Условий имеются сомнения в том, 
что именно имеется в виду, финская версия имеет преимущественную силу.  



























Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleita tai  
kunniamerkkejä myytäväksi 
huutokauppoihimme.
Voit jättää rahoja, mitaleita tai kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdis-

tykselle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntisummasta ja 

4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat 

4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatin-

torin varrella Helsingissä. Lisäksi nettihuuto-

kauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovi-

taan tapaamisesta sinulle sopivana ajan- 

kohtana. Samalla voit selvittää maksutta  

kohteesi arvon. Olemme Pohjoismaiden  

suurin toimija sekä alan paras asiantuntija  

jo yli 100 vuoden kokemuksella. Huutokaup-

pojemme kautta tavoitat suuren ja kansain- 

välisen ostajakunnan.

We are searching lots for 
our auctions
Sell your coins, bank notes, medals and honours in 

Finnish Numismatic Society’s auctions.

Commission in our sales is only 10 % from the hammer 

price + 4 € fee for each lot. We don’t charge more for 

photographed lots in our magazine. 

The auctions are held 4 times a year in Balderin Sali, 

in Aleksanterinkatu Helsinki. 

You can leave your numismatic objects to us any time. 

Just book an appointment with our auction manager. 

At the same time you get a good valuation for your 

collectibles. Our customer base is large, international 

and experienced. We are the largest numismatic soci-

ety in the Nordic Countries and have been working in the field for 100 years.  

Lisätietoja/information 
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society 

Marko Salonen
Toiminnanjohtaja
050 588 1105

auctions@snynumis.fi
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