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Lisää kerhotoimintaa? 

Yhdistyksellä on tällä  

hetkellä seitsemän ak-

tiivista kerhoa. Ker ho - 

toiminta tarjoaa mah - 

dollisuuden siihen,  

että tietyistä nu mis - 

matiikan aihe alueista 

kiinnostuneet, ikäryh-

mät tai vaikkapa tie-

tyllä maantieteellisellä alueella asuvat voivat 

kerääntyä yhteen, keskustella ja jakaa tie-

toa samanhenkisessä seurassa. Kerhojen 

määrällä ei ole rajoitteita, ja yhdistys toi-

voo, että kerhoja syntyisi jatkossakin lisää eri 

teemojen ympärille. Yhdistys tukee kerhojen 

toimintaa tarpeen ja anomusten perusteella, 

ja tuki voi olla esimerkiksi alihankintatyötä, 

IT-asioita, tarvikkeita, kirjoja tai kerhotapah-

tumien tarjoiluja. 

Vanhin yhdistyksen kerhoista on antiikin 

kerho, joka on toiminut jo vuodesta 1965. 

Kerho on kokoontunut yleensä neljä kertaa 

vuosittain, joten tapaamisia on ollut vuosien 

saatossa yli 200. Antiikin kerhon tapaamis-

ten ja alustusten aiheet keskittyvät kerhon 

teeman mukaisesti antiikin ajan rahoihin eli 

pääasiassa Rooman valtakuntaan ja antiikin 

Kreikkaan. Perinteeksi on tullut myös vuo-

sittain järjestettävä antiikin kerhon pikkujou-

lu, jossa keräännytään yhteen ke vyempien 

aiheiden ympärille.

Uusimpia yhdistyksen kerhoja ovat mi-

talikerho ja eurokerho. Molemmat kerhot 

ovat kerhotapaamisten lisäksi erityisen aktii-

visia harrastusta tukevien digitaalisten sisäl-

töjen luomisessa. Eurokerho on rakentanut 

SNY:n tietopankkiin (tietopankki.snynu-

mis.fi) kattavat ja laadukkaat euroluettelot, 

ja mitalikerholla on työn alla kansallinen 

mitalitietokanta. Kerhojen aktiivinen toimin-

ta parantaa numismatiikan näkyvyyttä ja ke-

hittää yhteisön osaamista. Eurokerholla on 

myös ydinryhmälle oma WhatsApp-ryhmä, 

jossa tiedon vaihtaminen ajankohtaisista 

asiois ta on nopeaa ja vaivatonta.

Paikallinen aktiivisuus voi puolestaan 

synnyttää maantieteellisesti keskittynyttä 

kerhotoimintaa. Turun kerho kokoontuu 

kuukausittain yhdessäolon, numismatiikasta 

keskustelun ja mielenkiintoisten alustusten 

parissa. Aika ajoin järjestetään myös pieni-

muotoisia pikahuutokauppoja, ja toiminta-

muotoihin kuuluu myös yhteiskuljetusten 

järjestäminen SNY:n salihuutokauppoi-

hin. Ikäryhmäkerhona toimii puolestaan 

seniori kerho, jossa muistellaan yhdistyk-

sen ja numismatiikan historiaa sekä pide-

tään alustuksia ja esitelmiä, jotka syventävät 

kerhon kokeneiden jäsenten numismaattista 

osaamista. 

Setelikerhoa vetää Antti Heinonen, joka 

on kirjoittanut viisi Suomen setelihistorias-

ta kertovaa laadukasta kirjaa. Kerhon ta-

paamisiin tullaan paikan päälle yhdistyksen 

tiloihin paljon myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelta. Aiheet ovat mielenkiintoisia, ja 

ne käsittelevät enimmäkseen Suomen ja sen 

lähialueiden seteleitä. Kunniamerkkikerho 

puolestaan järjestää kerhotapaamisten li-

säksi tutustumiskäyntejä eri museoihin ja 

muiden alan toimijoiden luo. 

Aiemmin toiminnassa olleista kerhoista 

mainittakoon juniorikerho, Suomen raho-

jen kerho, Ruotsin kerho, Venäjän kerho ja 

rahakammiokerho. Nykyään näillä kerhoil-

la ei ole vetäjää, joten aktiivista toimintaa-

kaan ei ole.
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Seuraava numero

Lehden seuraava numero ilmestyy elo-

kuussa 2022. Siihen tarkoitettu aineisto 

pyydetään lähettämään Outi Järviselle 

maaliskuun alussa (viimeistään perjan-

taina 5.8.) mieluiten sähköpostilla outi.

jarvinen(a)snynumis.fi.

 Teksti, painokelpoiset kuvat sekä 

taulukot pyydetään lähettämään erilli-

sinä tiedostoina niin, että niiden pai-

kat on merkitty tekstiin. Kirjoittajien 

toivotaan samalla ilmoittavan, mikäli 

kirjoitusta ei saa myöhemmin julkais-

ta sähköisessä muodossa yhdistyksen 

internetsivuilla.

Myös yhdistyksen webinaarisarja on 

eräänlainen kerho. Webinaareihin pyritään 

saamaan esitelmiä laaja-alaisesti koko nu-

mismatiikan kentältä. Webinaareihin voi 

osallistua tapahtumahetkellä etänä, mutta 

ne voi katsoa myös jälkikäteen tallenteena 

ajasta ja paikasta riippumatta. 

Yhdistyksen kerhotoiminnasta tiedote-

taan lehdessä, jäsenkirjeissä ja yhdistyksen 

nettisivuilla (snynumis.fi/yhdistys/kerhot). 

Kerhojen tapaamisiin on vapaa osallistu-

minen, eli jokainen voi halutessaan osal-

listua. Toivomme, että osallistumiskynnys 

olisi mahdollisimman matala: osaamisvaa-

timuksia ei ole eikä esitietoa edellytetä. 

Pääset mukaan kerhojen sähköpostilistal-

le ilmoittautumalla kerhon vetäjälle. Osalla 

kerhoista tapaamiset järjestetään pääasiassa 

etänä, ja osalla kerhoista lähinnä kasvotus-

ten. Molemmat tavat ovat kerhotoiminnas-

sa tärkeitä. 

Jos kerhotoiminnasta puuttuu mielestäsi 

jokin olennainen teema, olisitko halukas 

perustamaan uuden kerhon, tai tunnetko 

henkilön, joka voisi sen tehdä? Ole silloin 

yhteydessä allekirjoittaneeseen, niin voim-

me yhdessä miettiä miten kerhotoiminta 

saataisiin käyntiin, ja mitä tukea tarvitset  

yhdistykseltä. 

Teemakerhojen rinnalle toivottaisiin 

Turun kerhon lisäksi myös muita paikallis-

kerhoja. Paikallisyhdistyksen pyörittämiseen 

ei monella alueella ole riittäviä voimava-

roja, ja riskinä on, että alueen numismaat-

tinen toiminta hiipuu. Kerhotoiminnan 

ylläpito on kuitenkin merkittävästi vaivat-

tomampaa kuin paikallisyhdistyksen pyö-

rittäminen, ja toiminnassa säästyy monelta 

tehtävältä kuten kirjanpidolta, omien netti-

sivujen perustamiselta ja vuosikokousten 

järjestämiseltä. Vaikkapa SNY:n kerhoksi or-

ganisoitumalla paikallisyhdistys voi jatkaa 

toimintaa merkittävästi pienemmällä vapaa-

ehtoisten panostuksella, ja kuitenkin säilyt-

tää halutessaan oman arvokkaan historiansa 

sekä päätoimintamuotonsa. Kerhoksi järjes-

täytyminen voi antaa nykypäivän kiireisenä 

aikana enemmän aikaa varsinaiseen harras-

tustoimintaan ja sen kehittämiseen. 

Tervetuloa kerhotoimintaan mukaan!

Aki Tsupari, SNY puheenjohtaja  

(aki.tsupari@snynumis.fi)
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SNY:n neljäs webinaari torstaina 28.4.2022 klo 18–19:  
Turun linnan raha- ja mitalikabinetti

 

Turun linnassa on ollut vuo-

desta 1891 alkaen numismaatti-

nen näyttely. Se on ollut lyhyitä 

katkoja lukuun ottamatta jatku-

vasti esillä kaikkiaan kolmessa 

eri paikassa esilinnassa. Turun 

linna kuuluu Turun museokes-

kuksen museoihin, ja siellä esillä 

oleva näyttely on tällä hetkellä 

maamme ainoa numismaatti-

nen näyttely, jossa on esillä sekä 

maksuvälineitä, mitaleja että 

kunniamerkkejä. Kokoelmasta 

ja sen historiasta kertoo Turun museokeskuksen asiakaspalvelupäällikkö Petteri Järvi.

Ilmoittaudu webinaariin aki.tsupari@snynumis.fi, niin lähetämme sinulle  

Teams-kutsun. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja ja tallenteet aiemmista webinaareista löydät verkkosivuiltamme:  

https://snynumis.fi/yhdistys/kerhot/webinaarit/.

Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen kevätkokoukseen

Kokous järjestetään tiistaina 3.5.2022 alkaen klo 18 yhdistyksen toimitiloissa  

osoitteessa Maneesikatu 2b A201.

Kevätkokouksessa käsitellään Yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaiset asiat:

– Esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien ja toiminnan -  

 tarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä  

 hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

– Päätetään antaa hallitukselle valtuutus yhdistyksen tilivarojen ylijäämän  

 sijoittamisesta.

Kokouksessa vappuaiheinen tarjoilu!

Tervetuloa!



22

Vuoden 2021 metallinilmaisinlöydöt 
Frida Ehrnsten

Vuonna 2020 raportoitiin ennätysmäärä ra-

hoja, yhteensä yli 4 600 kpl. Viime vuo-

si oli löytömäärien suhteen huomattavasti 

rauhallisempi, kun Kansallismuseon numis-

maattisissa kokoelmissa ylläpidettävään tie-

tokantaan kertyi tiedot noin 3 000 rahasta. 

Vähentyneeseen löytömäärään vaikuttavat, 

paitsi luminen talvi, myös harrastusinto ja 

ennen kaikkea ilmoittajien halukkuus ilmoit-

taa uuden ajan rahoja. Löytöjen määrä on 

kuitenkin pysynyt suurena verrattuna aikaan 

ennen Museoviraston vuonna 2019 käyttöön 

otettua ilmoituspalvelua Ilpparia.

Uuden ajan rahoista ilmoittaessaan löytäjä 

saa Ilpparin kautta useimmiten vastauksen, 

jossa kiitetään ilmoituksesta. Rahoja pyyde-

tään harvoin lähettämään kokoelmiin, mutta 

tiedot kaikista uuden ajan rahoista tallenne-

taan aina erilliseen rahalöytötietokantaan. 

Tästä tietokannasta voi myöhemmin helposti 

tarkistaa, kuinka paljon erityyppisiä rahoja, 

esimerkiksi tipparahoja tai klippinkejä on 

löytynyt. Myös eri alueiden tai aikakausien 

löydöt saa helposti kartalle koordinaattitie-

tojen avulla. 

Alla on esitelty kooste viime vuoden löy-

döistä, joskin niiden käsittely varsinkin vii-

kinkiaikaisten löytöjen suhteen on vielä 

kesken. Kaikki kokoelmiin pyydetyt rahat 

päätyvät Kansallismuseoon määriteltäväksi, 

mutta käsittelyssä saattaa olla kuukausien 

tai jopa yli vuoden viive. Vuonna 2021 mu-

seolla läpikäydyt rahat olivat siis pääasias-

sa löytöjä vuodelta 2020, kun taas vuoden 

2021 varsinkin loppuvuoden löytöjä saa-

daan museolle tarkastelevaksi vasta tämän 

vuoden aikana. 

Viikinkiaika

Viikinkiaikaisia rahoja raportoitiin vuonna 

2021 yhteensä 159 kappaletta. Tähän lukuun 

sisältyy kolme kätköä, joista yksi on keski  - 

kokoinen, kaksi muuta ovat pienempiä. Koska 

löytöjen toimittamisessa Museovirastoon ja 

siitä eteenpäin Kansallismuseoon on pitkä 

viive, iso osa rahoista on vielä tarkemmin 

määrittelemättä. 

Nousiaisten Killaisista ilmoitettiin keväällä 

2021 ainakin 20 viikinkiaikaista rahaa pienel-

tä alueelta. Iso osa rahoista on fragmentaari-

sia saksalaisia penninkejä, mutta tunnistetut 

rahat vaikuttaisivat olevan pitkältä aikavä-

liltä. Kätkö sisältää joitakin yksittäisiä Otto 

III:n (983–1002) rahoja. Suurin osa kätkön 

rahoista on 1000-luvun alkupuolelta, mutta 

lisäksi joukossa on joitakin selkeästi 1000- 

luvun viimeiselle vuosikymmenille sijoittu-

via rahoja, esimerkiksi Vilhelm Valloittajan 

Paxs-tyypin Lontoossa lyöty penninki (1083–

1086), Hartwigin Gitteldessä lyöty penninki 

(1088–1106) ja Münsterissä lyöty penninki 

(n. 1080–1100). Näiden rahojen lisäksi sa-

malta alueelta on tehty muitakin ilmoituksia 

rahalöydöistä. 

Todennäköisesti suurin osa rahoista on 

peräisin samasta kätköstä ja siihen voidaan 

laskea vähintään 39 rahaa. Tietoa alueen 

löydöistä on kuitenkin tullut ripotellen, mikä 

vaikeuttaa löytöjen tulkintaa. Lisäksi samal-

ta alueelta on runsaasti muuta rautakautis-

ta löytöaineistoa, joten kaikkien rahojen 

kuulumista samaan kätköön ei voida pitää 

täysin varmana. Alustavasti vaikuttaisi kui-

tenkin siltä, että pienelle alueelle on levin-

nyt viikinkiaikainen rahakätkö, joka sisältää 
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paljon pilkkohopeana käytettyjä fragment-

teja. Poikkeuksellista tässä tapauksessa on 

nuorimpien rahojen myöhäinen ajoitus, joka 

vie rahojen kätkemisajankohdan 1000-lu-

vun aivan loppuun tai 1100-luvun alkuun. 

Muutamat irtolöydöt sekä vuonna 2016 löy-

tynyt kätkö Valkeakoskelta ovat tosin jo ai-

kaisemmin osoittaneet, että rahoja on tältä 

ajalta enemmän kuin mistä löytöaineisto 

ennen metallinilmaisinlöytöjen yleistymistä 

antoi osviittaa. 

Keväällä Kaarinasta löytyi toinen viikinki-

aikainen mahdollisesti levinnyt kätkö, kun 

yhdeltä pellolta nostettiin kuusi dirhe-

miä. Kuvien perusteella rahat vaikuttaisi-

vat olevan 800- ja 900-luvun taitteesta ja 

Samanidien lyöttämiä. Myös Maskusta ilmoi-

tettiin jo pari vuotta aikaisemmin metsäs-

tä löytyneestä pienemmästä kätköstä, joka 

koostui kolmesta dirhemistä ja kahdesta 

punnuksesta. 

Kätköjen lisäksi myös muut viikinkiai-

kaiset rahalöydöt keskittyivät vuonna 2021 

voimakkaasti Varsinais-Suomen alueelle, eri-

tyisesti Nousiaisiin ja Raisioon. Nousiaisista 

on raportoitu runsaasti rahoja, varsinkin 

Koljolan pappilan pellolta, josta on yhteensä 

28 viikinkiaikaista rahaa. Osa näistäkin ra-

hoista saattaa olla peräisin levinneestä kät-

köstä, mutta tulkinta on hankalaa parempien 

kontekstitietojen puuttuessa. Koko alueelta 

on runsaasti rautakautisia löytöjä, ja nyky-

ään suurin osa löytöalueesta on merkitty 

kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Toinen laa-

jempi löytökeskittymä on Raisiosta, josta 

Ihalan sekä Polusmäen ja Raisionjoen vä-

liseltä alueelta on ilmoitettu 17 viikinkiai-

kaista rahaa. Nämäkin rahat ovat laajalta 

alueelta, josta rahojen lisäksi on paljon muu-

takin rautakautista löytöaineistoa. Näiden 

keskittymien lisäksi viikinkiaikaisia rahoja 

raportoitiin viime vuonna myös Laitilasta, 

Liedosta, Maskusta, Mynämäeltä, Ruskosta, 

Salosta ja yksi raha Uudestakaupungista. 

Satakunnasta Kokemäen Yli-Forsbystä vii-

kinkiaikaisia rahoja oli ilmoitusten mukaan 

viisi, Teikarlasta kaksi ja Orjapaasista yksi. 

Huittisista on ilmoitettu kolme viikinkiai-

kaista rahaa ja Lempäälästä yksi. Hämeen 

alueelta ainoa laajempi löytökeskittymä 

on Asikkalan Hoimelasta, josta ilmoitettiin 

yhteensä 11 viikinkiaikaista rahaa vuon-

na 2021. Alueelta on kertynyt runsaasti 

viikinkiaikaisia rahoja myös aikaisempina 

vuosina. Asikkalan lisäksi viikinkiaikaisia 

rahoja raportoitiin viime vuonna ainoastaan 

Hollolasta, Janakkalasta ja Hämeenlinnasta. 

Näistä Hämeenlinnasta, Kaarneenmäeltä 

löytynyt raha on mielenkiintoinen myö-

häisen ajoituksensa vuoksi. Se on lyöty 

Maastrichtissa noin 1070–1090. 

Mielenkiintoisia ovat aina myös rahat 

alueil ta, joista ei aikaisemmin tunneta vii-

kinkiaikaisia rahalöytöjä. Vuonna 2021 

Juvalta löytyi kaksi viikinkiaikaista rahaa, 

joista toinen on Kölnissä noin 1056–1075 

lyöty (toinen vielä tarkemmin määrittämät-

tä). Myös Mikkelin Vuolingosta on kaksi 

viikinkiaikaista rahaa. Etelä-Karjalan alueel-

ta ainoa tähän aikakauteen ajoittuva löytö 

Kuva 1: Vilhelm Valloittajan Paxs-tyypin Lontoos-

sa (1083–1086) lyöty penninki (halkaisija 19 mm). 

Kuva 2: Hartwigin Gitteldessä (1088–1106) lyöty 

penninki (halkaisija 19 mm). 
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on Ruokolahden Anteroisenmäeltä löyty-

nyt, 950-luvulle ajoittuva dirhemin katkelma. 

Ruokolahden alueelta on tosin jo aikaisem-

min raportoitu viikinkiaikaisia rahalöytöjä.

Viikinkiaikaisista rahoista suurin osa on 

saksalaisia, esimerkiksi Otto-Adelheid -pen-

ninkejä on irtolöydöissä 18 kappaletta. Muita 

saksalaisia penninkejä on vuodelta 2021 yh-

teensä 48. Irtolöydöissä ei ollut kuin yksi 

englantilainen raha, jonka lisäksi löydet-

tiin kolme angloskandinaavista jäljitelmää. 

Dirhemeitä kertyi vuoden aikana 39, joista 

valtaosa Samanideista. Suurin osa löyde-

tyistä dirhemeistä on katkelmia. Rahasta on 

useimmiten säilynyt vain alle puolet, mikä 

vaikeuttaa tarkkaa määrittelyä. 

Keskiaika

Keskiajan rahoja ilmoitettiin vuonna 2021 

yhteensä 108, eli melkein saman verran 

kuin viikinkiaikaisia rahoja. Näistä kuiten-

kin jopa 79 on Kristian II:n tai Kustaa Vaasan 

lyöttämiä klippinkejä vuosilta 1518–1522. 

Esimerkiksi Tenholan Kyrkmalmenista löytyi 

pieneltä alueelta kahdeksan tällaista klippin-

kiä. Kustaa Vaasan rahat ovat huomattavas-

ti yleisempiä kuin muut keskiajan rahat, ja 

hänen lyöttämiään markkoja ja pienempiä 

rahoja on raportoitu lähinnä rannikkoalueil-

ta, poikkeuksena Juvan Piikkilästä löytynyt 

kuusinainen. 

Vanhimmat keskiaikaiset rahat ovat 

Porvoon Koivuniemeltä ja Maskun Kasvilasta 

löytyneet gotlantilaiset aurrot, eli gotet, jotka 

ajoittuvat 1300-luvulle tai 1400-luvun alku-

puolelle. Tutkimuksellisesti mielenkiintoi-

sin ja samalla myös harvinaisin rahalöytö 

on epäilemättä Laitilan Kaukolasta löyty-

nyt Eerik Pommerilaisen aikana Turussa 

lyöty kuusinainen (abo), joka on kolmas 

tunnettu raha kyseistä tyyppiä. Laitilasta 

on myös raportoitu toinen, huomattavasti 

yleisempää tyyppiä oleva Turun kuusinai-

nen. Muita Eerik Pommerilaisen rahoja ovat 

Turun Paattisista ja Halikon Äijälästä löyde-

tyt Tukholman aurrot. 

Suomen itäisistä osista löytyy lähinnä 

Liivinmaan rahoja. Vuonna 2021 Ranta-

salmelta löytyi Tallinnassa 1400-luvun lo-

pussa lyöty killinki, Virolahdelta Hermann 

Brüggenei-Hasenkampin killinki vuodelta 

1535 ja Ruokolahdelta Johannes V Blan-

ken feldin Tarton penninki (1518–1527). 

Erityisen mielenkiintoisia ovat kuitenkin 

Mustasaaresta löydetyt kolme yhteen liimat-

tua rahaa, joista ainakin päällimmäinen on 

Tarton piispa Dietrich III Damerowin artig 

(1379–1400). Mainittakoon tässä myös, että 

jo vuonna 2020 samalta alueelta löytynyt 

rahan katkelma osoittautui tarkemman tar-

kastelun jälkeen Tallinnan 1300-luvun lop-

pupuolen artigiksi. Nämä ovat ensimmäiset 

Pohjanmaalta löydetyt liivinmaalaiset rahat, 

ja ne osoittavat, että myös tällä alueella oli 

kontakteja Suomenlahden eteläpuolelle. 

Ruotsalaisten ja liivinmaalaisten raho-

jen lisäksi keskiaikaiset irtolöydöt osoit-

tavat myös, että rahoja muualta Itämeren 

alueel ta käytettiin yleisesti. Jämsästä on löy-

tynyt tanskalainen hvid Kristian I:n ajalta 

(1448–1481), Nousiaisista Saksalaisen rita-

rikunnan Konrad von Erlichshausenin kil-

linki (1441–1449) ja Kokemäeltä Alexander 

I Jagiellonin Liettuassa lyöty ½ groschen 

ajalta 1492–1506. 

Kuva 3: Eerik Pommerilaisen aikana (n. 1410–

1420) Turussa lyöty kuusinainen (halkaisija 17 

mm). 
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1560–1599

Juhana III:n inflaatiorahat 1500-luvun lop-

pupuolelta ovat suhteellisen yleisiä rahoja 

löydöissä. 1500-luvun loppupuolen rahoja 

ilmoitettiin vuonna 2021 yhteensä 166, joista 

jopa 147 oli Juhanan rahaa. Yhtä markkaa 

lukuun ottamatta kaikki ovat pikkurahoja. 

Juhanan klippingit ovat viime vuosina yleis-

tyneet löydöissä: vuonna 2021 löydöt sisäl-

sivät kymmenen 8 äyrin klippinkiä ja kuusi 

4 äyrin klippinkiä. Muut Ruotsin 1500-luvun 

rahat ovat huomattavasti harvinaisempia. 

Eerik XIV:n rahoja raportoitiin kuusi kappa-

letta ja Sigismundin seitsemän. Ylivoimaisesti 

suurin keskittymä löytyi Ulvilan Joensuun 

alueelta, Multalan tilalta, joka nykyään on 

merkitty kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Ruotsin rahojen lisäksi viime vuonna ti-

lastoitiin viisi tipparahaa Iivana IV:n ajalta. 

Näistä kaksi Novgorodissa lyötyä kopeek-

kaa ovat Savonlinnan Ritosaaresta ja yksi 

Moskovassa lyöty denga Ruokolahden 

Veitsiniemeltä. Lisäksi Yli-Iin Leskelästä löy-

tyi kaksi tipparahaa, samalta paikalta, josta 

vuonna 1931 on löytynyt iso kätkö, joka 

sisälsi 506 tipparahaa ja kaksi hopeasolkea.

Ruotsin ja Venäjän rahojen lisäksi viime 

vuonna raportoitiin vain yksi hieman eksoot-

tisempi raha: Raisiosta löytynyt Sigismundin 

Puolan Bygdgoszczissa vuonna 1599 lyöty 

trojak, eli kolmen groszen raha. 

1600-luku

Vuonna 2021 löytyi kaksi 1600-luvun kät-

köä. Toinen näistä on 1600-luvun tipparaha-

kätkö Kiteen Juurikkajärveltä. Paikalta löytyi 

myös mahdollisen säilytysastian kappalei-

ta ja sormuksia. Löytöpaikan lähellä sijait-

see ortodoksikalmisto ja alueella on myös 

tehty paljon muita löytöjä, mukaan lukien  

korvalusikka, sormuksia ja 1700-luvun ku-

parirahoja. Myös toinen 1600-luvun kät-

kö on Pohjois-Karjalasta. Juuan Vanhalasta 

raportoitiin yhteensä 21 kpl Kristiinan ¼- 

äyrejä, jotka löytyivät pellosta parin metrin 

säteellä toisistaan alueelta, jossa ei havaittu 

muita löytöjä. Myös tämän löytöpaikan lä-

hellä sijaitsee kalmisto. 

Viime vuonna 1600-luvun rahoja ilmoi-

tettiin irtolöytöinä vain 500 kappaletta, mitä 

voidaan pitää poikkeuksellisen pienenä 

määränä verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

Varmasti moni jättää ilmoittamatta tämän 

aikakauden yleisiä äyrejä, sillä 1600-luvun 

ja sitä nuorempia rahoja pyydetään kokoel-

miin vain hyvin poikkeuksellisissa tapauk-

sissa. Jotta aineisto olisi tutkimuskelpoista, 

olisi kuitenkin tärkeää saada tieto kaikista 

löydöistä, muuten tilastoissa syntyy helposti 

vääristymiä. 

Rahat ennen kuparirahojen lyönnin al-

kua ovat vielä suhteellisen harvinaisia 

löytöaineistossa. Mainittakoon esimerkik-

si Savonlinnasta löytynyt Juhana herttuan 

Söderköpingin äyri vuodelta 1617. Kaarle 

IX:n rahoja ilmoitettiin yhteensä 11, sekä 

äyrejä että markkoja. Esimerkiksi Ruskosta 

löytyi vuoden 1607 kahden markan rei’itetty 

fragmentti. Kustaa II Aadolfin rahoja rapor-

toitiin 62. Suurin osa niistä oli klippinkejä, 

mutta joukossa oli myös jonkun verran pyö-

reitä kuparirahoja. Kristiinan rahat olivat jo 

huomattavasti yleisempiä. Niitä löytyi yh-

teensä 166: enimmäkseen ¼-äyrejä, mutta 

myös jonkun verran kupariäyrejä. Yleisimpiä 

löytöjä olivat Kaarle XI:n rahat, joita kertyi 

Kuva 4: Sigismundin Puolan Bygdgoszczissa 

vuonna 1599 lyöty trojak.
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yhteensä 242 kpl. Niistä suurin osa oli 1/6
 

äyrin kuparirahoja, osa puolestaan jonkun 

verran isompia rahoja, kuten esimerkiksi 

Säkylästä löytynyt 4 markkaa vuodelta 1696. 

Venäjän rahat 1600-luvulta ovat ilmeisen 

harvinaisia löytöjä, tipparahoja ilmoitet-

tiin yhteensä vain kuusi. Näistä yksi Boris 

Godunovin, yksi Vale-Dmitrin, yksi Vasili 

Suiskin ja kolme Mikael Romanovin ajalta. 

1700-luku

1700-luvun rahoja ilmoitettiin irtolöytönä 

1 134 eli noin kolmasosa löydettyjen raho-

jen kokonaismäärästä. Näistä noin puolet 

on 1700-luvun kupariäyrejä, joita käytet-

tiin Suomessa yleisesti vielä 1800-luvun 

alussa. Muita yleisiä rahoja löydöissä ovat 

Kaarle XII:n hätärahat sekä Fredrik I:n ja 

Aadolf Fredrikin aikana lyödyt hopeara-

halaskua noudattavat kuparirahat 2 äyriä 

SM (108 kpl) ja 1 äyri SM (179 kpl). Stora 

Kopparbergslagetin poletteja löytyi yhteensä 

viisi. Kustaa III:n ajalta ilmoitettiin jonkun 

verran enemmän hopearahoja, lähinnä rii-

kintaalerin pienempiä osia. 

 Venäjän rahoista löydöissä yleisimpiä 

ovat Pietari Suuren tipparahat (53 kpl). 

Myöhempien Venäjän hallitsijoiden rahois-

ta ilmoitettiin lähinnä kuparirahoja ja yk-

sittäisiä hopearahoja. Kuriositeetteina voi 

mainita Savonlinnan Aholahdesta löytyneen 

Portugalin João V:n 5 reisin rahan vuodelta 

1724 sekä Limingan Ala-Temmekseltä löyty-

neen ranskalainen pelirahan vuodelta 1744. 

Irtolöytöjen lisäksi viime vuonna rapor-

toitiin viisi 1700-luvun kätköä. Harrastaja 

löysi Posion Iljanlahdelta yhden taalerin 

plooturahan vuodelta 1744. Museoviraston 

koekaivausryhmä suoritti löytöpaikalla koe-

kaivauksen, ja plootuja löytyi neljä lisää. 

Kyseessä on ensimmäinen raportoitu kät-

kö Posion alueelta. Plootut liitettiin Lapin 

maakuntamuseon kokoelmiin. Raahen 

Kopsankylästä löytyi myös kaksi plootua, 

kahden taalerin raha vuodelta 1713 ja ½ 

taalerin raha vuodelta 1710. Nämä rahat lu-

nastettiin Raahen museoon. 

Liperin Hovisalosta löytyi hieman isompi 

1700-luvun kätkö, joka sisälsi kolme ploo-

tua, 5 äyriä vuodelta 1736 sekä kuparirahoja. 

Yhteensä rahoja on 42, joista vanhin vuodel-

ta 1712 ja nuorin vuodelta 1742. Sievistä taas 

löytyi hieman nuorempi hopearahakätkö, 

seitsemän riikintaaleria Kustaa III:n ajalta, 

vuosilta 1775–1788. Näistä yksi raha päätyi 

paikallismuseoon, loput löytäjä sai pitää.

1800- ja 1900-luku

1700- ja 1800-lukujen taitteeseen ajoittuvat 

valtionvelkakonttorin poletit ovat yleisiä ra-

hoja Suomen löytöaineistossa. Viime vuon-

na niitä raportoitiin 70 kpl. Samalta ajalta 

peräisin olevia Paavali I:n kuparirahoja il-

moitettiin yhteensä 32. Yhteensä 1800-luvun 

rahoja lisättiin rahatietokantaan 745 kap-

paletta. Ruotsin rahoista yleisimmät ovat 

Kustaa IV Aadolfin killingit ja killinkien osat 

(92 kpl), sekä Kaarle XIV Juhanan kuparira-

hat (43 kpl). Venäjän rahoista Aleksanteri I:n 

rahoja ilmoitettiin vain 32 kpl, mutta Nikolai 

I:n rahoja jo 126. 

 Yleisimmät löydöt olivat kuitenkin 

Aleksanteri II:n Suomessa lyödyt rahat. 

Suurin osa niistä on pennejä, mutta jou-

kossa on myös jonkun verran markkoja. 

Aleksanteri III:n rahoja ilmoitettiin yhteen-

sä 42, joista erikseen voi mainita Vantaalta 

löytyneen 10 markan kultarahan vuodelta 

1882. Kaikki Nikolai II:n ajalta löydetyt rahat 

(94 kpl) olivat pikkurahoja, lähinnä pennejä. 

Ainoa ulkomainen 1800-luvun raha oli viime 

vuoden ilmoitusten mukaan Salon Äijälästä 

löytynyt Victorian penny vuodelta 1876. 

1800-luvun kätköjä ei viime vuoden osal-

ta saatu kokoelmiin, mutta Joensuussa löy-

tyi kuparirahakätkö, joka sisälsi 1700- ja 
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1800-luvun rahoja. Metsästä löytyneitä ra-

hoja ei poistettu maasta, vaan löytöpaikka 

peiteltiin ja rahat saivat jäädä maahan.

Suomen muinaismuistolain mukaan kaik-

ki yli 100 vuotta vanhat irtolöydöt pitää il-

moittaa Museovirastolle, joten viime vuonna 

ilmoitus olisi pitänyt tehdä kaikista vuonna 

1920 ja sitä aikaisemmin lyödyistä rahois-

ta. 1900-luvun puolelta ilmoitettiin yhteen-

sä 162 rahaa, joista suurin osa Nikolai II:n 

pennejä. Hieman erikoisempia löytöjä olivat 

Eurajoelta löytynyt Wilhelm II:n ½ mark-

kaa Saksasta, sekä Vehmaan Amberlasta 

löytynyt Mantsurian 20 fen, joka on lyöty 

1907–1915 välisenä aikana. Jälkimmäisen 

rahan voisi mahdollisesti ajatella liittyvän 

kiinalaisiin siirtotyöläisiin Suomessa 1900-lu-

vun alussa. Löytöpaikkana mielenkiintoi-

simpana voidaan pitää Paimion Vartsalon 

uhrilähdettä. Paikalta löytyi yhteensä 10 ra-

haa 1700-luvulta ja 1800-luvulta sekä Stora 

Kopparbergslagetin poletti 1760-luvulta.

THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL
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Puolalaisten rahojen preussilaiset 
väärennökset seitsenvuotisen sodan ajalta
1. Väärennösten valmistus, ominaisuudet ja käyttö

1 Platbārzdis 1968: 219–228, 273–313; Sköld 1984a, 1984b; Mikołajczyk 1988: 169, 174–178; Ulonska et 

al. 2013.

2 Seitsenvuotinen sota, https://fi.wikipedia.org/wiki/Seitsenvuotinen_sota (viitattu 4.12.2021); Ruotsin 

osallistumista sotaan vuosina 1757–1762 osana Preussin vastaista liittokuntaa kutsutaan Pommerin  

sodaksi.

3 Gumowski 1960: 70; Ilisch 1979; Mikołajczyk 1988: 186–188; Olding 2006: 242–245, 248–249.

4 Katso esimerkiksi Korczyńska 1988; Olding 2006; Bannicke & Tewes 2015a, 2015b, 2017, 2019; Kiintoisaa 

kuitenkin on, että saksalaisessa kirjallisuudessa edelleen varsin johdonmukaisesti käytetään termiä 

Nachprägung (jäljitelmä) sen sijaan, että preussilaisia lyöntejä kutsuttaisiin yksiselitteisesti väärennök-

siksi (Fälschung).

5 Artikkelissa kuvattujen yksittäisen rahojen viitteenä on käytetty Kopickin (1995), Oldingin (2006) ja 

Kahntin (2010) luetteloita. Tarvittaessa on viitattu myös muihin julkaisuihin.

6 Gumowski 1960: 70; Kałkowski 1981: 311; Mikołajczyk 1988: 166; Bannicke & Tewes 2017.

Antti Vuori

Rahaa on väärennetty jokseenkin yhtä kauan  

kuin sitä on ollut käytössä. Suurelta osin 

on kyse ollut yksityisestä yritteliäisyydestä. 

Toisinaan taustalla on kuitenkin ollut myös 

valtiollisia vaikuttajia. Määrältään merkittä-

vin tällainen tapaus on todennäköisesti ollut 

riikalaisten ja liivinmaalaisten sekä muiden 

samalla alueella käytössä olleiden solidus-

ten (schilling) väärentäminen 1660-luvul-

la Suczawassa eli Suceavassa Moldaviassa 

nykyisen Romanian alueella.1 Varsin laajaa 

oli myös puolalaisten rahojen väärentämi-

nen Preussin (Fredrik II, hallitsi 1740–1786) 

toimesta erityisesti seitsenvuotisen sodan2 

(1756–1763) aikana.3 

 Tämä laajamittainen väärentäminen on 

pitkään jätetty Preussin ja myös Puolan nu-

mismatiikkaa käsiteltäessä vaille sille kuu-

luvaa huomiota. Vasta viime aikoina siihen 

on paneuduttu tarkemmin.4 Kattavan ko-

konaiskuvan saaminen asiasta on kuiten-

kin edelleen jossain määrin ongelmallista. 

Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa 

kuvataan yleisellä tasolla tätä preussilaisten 

toimesta tapahtunutta puolalaisten rahojen 

väärentämistä ja annetaan myös joitakin esi-

merkkejä sekä aidoista että vääristä tuon 

aikakauden rahoista.5 Jälkimmäisessä osas-

sa puolestaan kuvataan röntgenfluoresens-

sianalytiikan (XRF) soveltuvuutta näiden 

preussilaisten väärennösten tunnistamiseen.

Puola ei varsinaisesti ollut osallisena seit-

senvuotisessa sodassa. Puolan kuningas 

August III (hallitsi 1733–1763) oli kuitenkin 

myös Saksin vaaliruhtinas (nimellä Fredrik 

August II) ja Saksi oli yksi sodan osapuo-

lista. August III:n hallituskaudella Puolan 

hopea- ja kultarahojen lyönti oli vuosina 

1752–1756 keskitetty Saksissa sijaitsevaan 

Leipzigin rahapajaan.6 Kun Preussin joukot 

vuonna 1756 tunkeutuivat Saksin alueel-

le, joutui myös Leipzigin rahapaja heidän 

haltuunsa jäljempänä kuvatuin seurauksin. 
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Saksi vapautui preussilaisten miehityksestä 

pääosin vasta sodan loppuvaiheessa.

Rahanlyönti Preussissa Fredrik II:n aikana 

voidaan tämän artikkelin näkökulmasta ja-

kaa jossain määrin yksinkertaistaen neljään 

erilliseen osaan: 1) normaalit preussilaiset 

rahat mukaan luettuna paikallisesti lyödyt 

vaihtorahat sekä seitsenvuotisen sodan ai-

kaiset vajaapitoiset ”kuranttirahat”, joita ei 

varsinaisesti käsitellä tässä artikkelissa, 2) 

puolalaisten rahojen Puolan alueella käy-

tettäväksi tarkoitetut preussilaiset jäljitelmät, 

3) varsinaiset puolalaisten rahojen väären-

nökset, joiden luonteenomainen piirre oli 

alhainen ja aikaa myöten jopa olematon ja-

lometallipitoisuus sekä 4) muut seitsenvuo-

tisen sodan aikaiset, erityisesti saksilaisten 

rahojen väärennökset, joita ei myöskään 

käsitellä tässä artikkelissa. 

Näistä kolmen viimeksi mainitun raha-

tyypin samoin kuin vajaapitoisten preus-

silaisten ”kuranttirahojen” avulla pyrittiin 

vahvistamaan Preussin sotakulujen heikentä-

mää valtiontaloutta sekä itse rahanlyönnistä 

että etenkin vajaapitoisista rahoista saata-

van huomattavan voiton avulla.7 Vastaavasti 

Puolan ja myös Saksin näkökulmasta tar-

kasteltuna nämä preussilaiset jäljitelmät ja 

väärennökset merkitsivät huomattavia talou-

dellisia menetyksiä.

Puolalaisten rahojen preussilaiset 
jäljitelmät

Varhaisin ja suhteellisen vaatimaton vai-

he puolalaisten rahojen väärentämises-

sä Preussissa olivat puolalaisten rahojen 

7 Gumowski 1960: 69; Klüßendorf 2002; Olding 2006: 28, 172–189, 220–223, 262–271; Bannicke & Tewes 

2017, 2019.

8 Timpf, https://de.wikipedia.org/wiki/Timpf (viitattu 1.1.2022); Puolassa tästä 18 groschenin rahasta 

(tymf) käytettiin myös nimitystä ort (saksaksi Orte), katso esimerkiksi Gumowski 1960: 70, 166, 216; 

Szwagrzyk 1990: 146.

9 Puolaksi Wrocław.

10 Tästä rahasta käytetään yleisesti myös nimitystä 18 Kreuzeria.

preussilaiset jäljitelmät. Merkittävin jäljitte-

lyn kohde oli 18 groschenin kolikko, timpfe8. 

Niitä lyötiin Fredrik II:n nimissä Breslaussa9 

(kuva 1.1). Tämä jäljitelmä muistuttaa kuva-

aiheiltaan varsin läheisesti vastaavaa puola-

laista rahaa (kuva 1.2), joka on lyöty August 

III:n nimissä Leipzigissa. Sen sijaan se eroaa 

selvästi tavanomaisesta myös Breslaussa lyö-

dystä preussilaisesta timpfestä10 (kuva 1.3).

Kuva 1.1 Puolalaisen timpfen preussilainen jäl-

jitelmä 1755· / .B. (Olding 295; 28 mm, 5,61 g).

Kuva 1.2 Puolalainen timpfe 1754· / E.18.C. (Ko-

picki 2111, Kahnt – (Bannicke & Tewes 2019: 

T9); 28 mm, 5,68 g).

Kuva 1.3 Preussilainen timpfe 1755 / B (Olding 

294; 28 mm, 5,76 g).
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Breslaussa (tunnus B) lyötiin vuosina 1755 

ja 1756 sekä puolalaisen esikuvan mukaisia 

timpfejä että kuuden groschenin11 rahoja 

(kuva 1.4).12 Lisäksi Königsbergissä13 (tunnus 

E) lyötiin kyseisinä vuosina puolalaisen esi-

kuvan mukaisia kuuden groschenin rahoja.14 

Kyseisten jäljitelmien tekstit kertovat yksise-

litteisesti, että kyse on Fredrik II:n preussilai-

sesta rahasta (FRIDERICUS BORUSSORUM 

REX / MONETA ARGENTEA). Voidaan 

kuitenkin olettaa, että rahoja käsiteltäessä 

huomio kiinnittyi käytännössä tekstin si-

jasta ennen muuta tutun oloisiin kuvioihin. 

Lisäksi kaikki rahojen käyttäjät tuskin edes 

olivat lukutaitoisia. 

Harhaanjohtavan ulkonäkönsä vuoksi näi-

tä jäljitelmiä on Puolassa perustellusti pidet-

ty väärennöksinä.15 Joissakin lähteissä on 

myös esitetty, että kyseiset jäljitelmät olisi-

vat olleet hopeapitoisuudeltaan huonompia 

kuin vastaavat puolalaiset rahat, mutta vas-

takkaisiakin näkemyksiä asiasta on esitetty.16

Puolalaisten rahojen preussilaiset jäljitel-

mät eivät menestyneet toivotulla tavalla.17 

Tämä johti seuraavaan vaiheeseen, eli puo-

lalaisten August III:n nimissä lyötyjen raho-

jen väärentämiseen.

Tässä yhteydessä lienee vielä syy-

tä muistuttaa, että Venäjä löi keisarinna 

Elisabetin (hallitsi 1741–1762) nimissä vuo-

sina 1759–1762 Königsbergissä ja osittain 

myös Moskovassa preussilaisen järjestelmän 

11 Muodollisesti 6 Kreuzeria.

12 Olding 2006: 157, 160, 275.

13 Puolaksi Królewiec (nykyisin Kaliningrad).

14 Olding 2006: 126.

15 Kałkowski 1981: 311–312; Vertaa myös Mikołajczyk 1988: 183.

16 Katso esimerkiksi Kałkowski 1981: 312; Bannicke & Tewes 2019.

17 Korczyńska 1988; Bannicke & Tewes 2019.

18 Spassky 1967: 215–216; Kałkowski 1981: 314; Olding 2006: 232–238; Bannicke & Tewes 2015a; The 

Russians in Koenigsberg: a numismatic testimony to the Seven Years’ War (14. October 2009), https://

coinsweekly.com/the-russians-in-koenigsberg-a-numismatic-testimony-to-the-seven-years-war/ (viitattu 

1.1.2022).

mukaisia, hopeapitoisuudeltaan hyvälaa-

tuisia rahoja käytettäväksi sodan kulues-

sa Preussilta vallatuilla alueilla (kuva 1.5).18 

Huomattavaa on myös, että Elisabetin 

preussilaisiin lyönteihin kuuluneista 18 gro-

schenin rahoista valmistettiin Fredrik II:n 

toimesta Berliinissä vajaapitoisia jäljitelmiä 

eli käytännössä väärennöksiä.

Vajaapitoiset puolalaisten rahojen 
preussilaiset väärennökset

Preussilaiset väärensivät August III:n puo-

lalaisista hopearahoista erityisesti timpfe-

jä sekä neljännestaalerin arvoisia kahden 

Kuva 1.4 Puolalaisen kuuden groschenin rahan 

preussilainen jäljitelmä 1755 / B (Olding 301; 

23,5–24,0 mm, 2,84 g).

Kuva 1.5 6 groschenia 1761 (Olding 454a; 23,5 

mm, 2,24 g). Lyöty Königsbergissä keisarinna Eli-

sabetin nimissä käytettäväksi Preussilta valloite-

tuilla alueilla.
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złotyn rahoja (kuva 1.6).19 Myös muita nimel-

lisarvoja väärennettiin, joskin vähäisemmissä 

määrin.20 Luonteenomaista väärennöksille 

oli aitoja puolalaisia rahoja alhaisempi ho-

peapitoisuus. Yksiselitteistä kuvaa tästä on 

kuitenkin vaikea saada, sillä kirjallisuudes-

sa annetut tiedot August III:n puolalaisten 

hopearahojen pitoisuuksista ovat osin risti-

riitaisia. Gumowskin (1960) mukaan timp-

fen hienopaino oli vuodesta 1752 alkaen 

1,97 g rahan kokonaispainon ollessa 5,84 g. 

Tämä vastaa noin 33,7 % hopeapitoisuutta. 

Vastaavasti kahden złotyn rahan hienopaino 

oli hänen mukaansa 5,87 g ja kokonaispaino 

7,31 g, mikä vastaa noin 80,3 % hopeapi-

toisuutta.21 Toisaalta Gumowski antaa timp-

fen pitoisuudeksi 4 ½ luotia22 eli 28,1 % 

hopeaa ja kahden złotyn pitoisuudeksi 12 
2/

18
 luotia eli 75,7 % hopeaa. Mikołajczyk 

(1988) antaa kahden złotyn kolikolle käy-

tännössä saman kokonaispainon 7,306 g 

sekä hopeapitoisuuden 75,7 % eli 12 2/
18
 

luotia, mutta ilmoittaa timpfen hopeapi-

toisuudeksi 43,7 % (hienopaino 2,943 g) 

ja kokonaispainoksi peräti 6,728 g.23 Myös 

Anuszczyk (2019) antaa timpfen hienopai-

noksi 2,943 g. Hänen mukaansa Kölnin 

markasta (233,81 g) 7-luotista (43, 75 %)  

hopeaa lyötiin Leipzigissa 34 ¾ timpfeä.24 

19 Rahan merkintä 8.GR. viittaa sen arvoon Saksin groscheneina (yksi Puolan kruununtaaleri vastasi 8 

puolalaista złotya eli 32 Saksin groschenia), myös 8 gute [Silber] Groschen; Katso Mikołajczyk 1988: 

163, 187; Kahnt 2010: 180.

20 Gumowski 1960:70; Olding 2006: 248–249, 278–279; Bannicke & Tewes 2015a.

21 Gumowski 1960: 216; Szwagrzyk 1990: 146.

22 Hopeapitoisuuden mittana luoti vastasi 1/16 pitoisuutta eli puhdas hopea oli pitoisuudeltaan 16 luo-

tia, luoti jakautui edelleen 18 graaniin; Lot (Feingehalt), https://de.wikipedia.org/wiki/Lot_(Feingehalt) 

(viitattu 3.1.2022).

23 Mikołajczyk 1988: 165; Bannicke & Tewes (2015a, 2017) antavat kahden złotyn kolikoille samat paino- 

ja pitoisuustiedot.

24 Anuszczyk 2019:15; Laskennallisesti timpfen painon tulisi siis olla Mikołajczykin antama 6,728 g, mutta 

Anuszczyk toteaa, että säilyneiden hyväkuntoisten kappaleiden paino on keskimäärin vain 5,5–6,0 g. 

Tähän eroon palataan tarkemmin artikkelisarjan jälkimmäisessä osassa.

25 Bannicke & Tewes 2019.

26 Klüßendorf 2002.

Bannicke ja Tewes (2015a, 2019) puolestaan 

toteavat, että vuoden 1752 rahamääräyk-

sen mukaan Leipzigin (ts. Puolan) timpfes-

sä tuli olla 2,99 g hopeaa kokonaispainon 

ollessa 5,81 g (vaihteluväli käytännössä  

5,2–6,3 g). Tämä vastaa laskennallisesti 51,4 

% hopeapitoisuutta. He kuitenkin toteavat, 

että helmikuusta 1762 maaliskuuhun 1763 

valmistetuissa timpfen viimeisen vaiheen 

preussilaisissa väärennöksissä oli silloisten 

määräysten mukaisesti hopeaa vain 1,15 g  

eli noin 19,8 %. Käytännössä hopeapitoisuus 

saattoi olla tätäkin alhaisempi.25

 Preussilaisten väärentämistä puolalai-

sista kahden złotyn rahoista vuosiluvulla 

1753 löytyy vuodelta 1759 tieto, että hopea-

pitoisuus oli siinä vaiheessa vain 5 luotia ja 

12 graania eli noin 35,4 %.26 Hannoverissa 

Kuva 1.6 2 złotya 1753· / EC (Kopicki 2122, Ol-

ding 471, Kahnt 683b; 29 mm, 6,50 g), preussi-

lainen väärennös.



32

puolestaan annettiin heinäkuussa 1760 

määräys, jonka mukaan puolalaiset kah-

den złotyn rahat, joissa on rahamestarin ni-

mikirjaimet ”EC”, ovat 8 groschenin sijaan 

arvoltaan vain 3 groschenia.27

Tässä yhteydessä lienee vielä syytä todeta, 

että kaikki edellä esitetyt pitoisuustiedot pe-

rustuvat erilaisiin aikakauden dokumenttei-

hin ja niiden pohjalta tehtyihin tulkintoihin. 

Liikkeellä olleiden erilaisten väärennösten 

suuren määrän ohella oman sekavuuten-

sa tulkintoihin etenkin timpfen osalta tuo 

se, että Puolassa, Saksissa ja Preussissa oli 

käytössä erilaiset rahakannat.28  Lisäksi on 

tyystin eri asia, miten säntillisesti määrättyjä 

hopeapitoisuuksia käytännössä rahoja lyö-

täessä noudatettiin.29 Eri lähteiden perus-

teella lienee kuitenkin perusteltua lähteä 

siitä, että August III:n aitojen Leipzigissa 

lyötyjen kahden złotyn rahojen nimellinen 

hopeapitoisuus oli 12 2/18 luotia eli 75,7 % 

ja vastaavasti aidon timpfen nimellinen ho-

peapitoisuus oli 7 luotia eli 43,7 %. 

Edelleen on jossain määrin epäselvää, 

milloin omana aikanaan luonnollisestikin 

salassa pidetty puolalaisten rahojen vää-

rentäminen Preussissa käytännössä alkoi. 

Mikołajczyk (1988) mainitsee väärentämisen 

käynnistyneen jo vuonna 1751.30 Gumowski 

(1960) puolestaan toteaa, että tämä toimin-

ta käynnistyi vuonna 1754 Stettinissä31, 

Breslaussa ja Königsbergissä.32 Nämä var-

haiset ajankohdat ovat ehkä parhaiten 

ymmärrettävissä tuolloin käynnistyneen 

27 Bannicke & Tewes 2017.

28 Katso esimerkiksi Mikołajczyk 1988: 163; Olding 2006: 23, 263–264; Anuszczyk 2019: 15; Bannicke & 

Tewes 2017, 2019.

29 Vertaa Bannicke & Tewes 2017.

30 Mikołajczyk 1988: 186.

31 Puolaksi Szczecin.

32 Gumowski 1960: 70.

33 Olding 2006: 264–266, 278, 281; Bannicke & Tewes 2017; Anuszczyk 2019: 15.

34 Kałkowski 1981: 311–313; Olding 2006: 266–267; Anuszczyk 2019: 14–15; Bannicke & Tewes 2017, 2019.

preussilaisen timpfen valmistukseen liit-

tyvinä (vertaa kuva 1.3).33 Kyseinen raha 

sisälsi nimittäin alkuvaiheessa Bannicken 

ja Tewesin (2019) mukaan noin 0,07 g vä-

hemmän hopeaa kuin sen Leipzigissa lyö-

ty vastine. Lisäksi lyöntitulot preussilaisista 

rahoista tulivat luonnollisestikin Preussin 

valtion, eivätkä Puolan (Saksin) hyväksi. 

Käänteentekevää väärentämisen kannalta 

oli joka tapauksessa se, että vuonna 1756 

preussilaiset saivat Leipzigin rahapajasta 

haltuunsa siellä olleet puolalaisten rahojen 

leimat ja niiden valmistamisessa käytetyt 

työvälineet.34

Preussilaisten väärennösten valmistus seit-

senvuotisen sodan aikana tapahtui käytän-

nössä siten, että lyöntioikeudet annettiin 

tuntuvaa korvausta vastaan yksityisille ta-

hoille. Kałkowski (1981) kuvaa tätä seu-

raavasti:

Sadoista tuhansista taalereista hän 

[Fredrik II] vuokrasi Preussin rahapajoja 

keinottelijoille, joiden joukossa berliiniläiset 

pankkiirit Icek [Daniel Itzig] ja Efraim [Veitel 

Ephraim] olivat erityisen kurjia olentoja. 

Kohtuuttomia vuokria vastaan Fredrik antoi 

heille oikeuden lyödä yhä surkeampaa vää-

rennettyä, nyt avoimesti puolalaista rahaa, 

joka lyötiin August III:n leimalla ja pait-

si Preussin rahapajoissa, myös Leipzigissa 

sen jälkeen, kun Saksi oli miehitetty seit-

senvuotisen sodan aikana. Ovela väären-

täjä määräsi varovaisuussyistä käyttämään 

väärennöksissä takautuvasti vuosilukua 



33

1753 ja alentamaan niiden pitoisuuksia 

useita kertoja, samoin veloitti rahapajoilta 

yhä korkeampia vuokria sotakustannusten 

kattamiseksi. 35

Myös useita muita väärentäjiä (rahapajo-

jen vuokraajia), kuten Hertz Moses Gumperz 

ja Moses Isaac, mainitaan tässä yhteydessä 

nimeltä.36

Kuten edellä olevasta tekstistä käy ilmi, 

lyötiin puolalaisten rahojen väärennök-

siä miehitetyn Saksin rahapajojen (Leipzig 

ja ajoittain myös Dresden) ohella myös 

Preussin rahapajoissa. Oman hankaluutensa 

tähän tosin toi se, että Königsberg joutui ve-

näläisten haltuun jo vuonna 1758 ja itävalta-

laiset vapauttivat Dresdenin vuonna 1759.37

Szwagrzykin (1990) mukaan kauppiaat 

ja Brandenburgin (ts. Preussin) edustajat 

toimittivat Puolasta haltuunsa saamansa hy-

välaatuiset August II:n (hallitsi 1697–1706 

& 1709–1733) ja August III:n kulta- ja ho-

pearahat preussilaisiin ja Preussin hallussa 

olleisiin rahapajoihin, joissa niitä kuparia 

lisäämällä käytettiin valmistettavien vää-

rennösten raaka-aineena.38 Väärennökset 

vietiin sitten takaisin Puolaan käytettäväksi 

maksuna siellä tehtävissä hankinnoissa.39 

Sodan kuluessa preussilaisten väärennösten 

hopeapitoisuutta myös alennettiin vuosien 

1756 ja 1763 välillä useaan kertaan, joten 

35 Kałkowski 1981: 312–313; käännös kirjoittajan.

36 Gumowski 1960: 70; Olding 2006: 265–267; Bannicke & Tewes 2015a, 2019.

37 Kałkowski 1981: 314; Olding 2006: 268, 278; Bannicke & Tewes 2015a, 2019.

38 Szwagrzyk 1990: 147.

39 Kałkowski 1981: 312; Mikołajczyk 1988: 186; Bannicke & Tewes 2015a, 2019.

40 Olding 2006: 268–269; Bannicke & Tewes 2015a, 2017, 2019.

41 Katso esimerkiksi Gumowski 1960: 70; Kałkowski 1981: 313, 315; Szwagrzyk 1990: 147.

42 Kyseisillä vuosiluvuilla tunnetaan vain 2 złotyn kolikoita, ei timpfejä; Katso myös Bannicke & Tewes 

2015a, 2017; Huomionarvoista on, että Bannicken & Tewesin (2017) mukaan 2 złotyn kolikoita vuosi-

luvulla 1753 lyötiin rinnan myös näiden uudempien vuosilukujen kanssa aina vuoteen 1763 asti.

43 Kopicki 1995: 105; Bannicken & Tewesin (2017) mukaan 2 złotyn kolikoita lyötiin alkujaankin aina 

vuoteen 1756 asti käyttäen vain vuosilukua 1753.

loppuvaiheessa niiden todellinen arvo suh-

teessa nimellisarvoon oli jo huomattavan 

alhainen.40

Eri lähteissä viitataan siihen, että väären-

nettyjä hopearahoja olisi valmistettu vain 

vuosiluvulla 1753.41 Gumowskin (1960) mu-

kaan vasta vuosina 1761 ja 1762 olisi käy-

tetty tosiasiallista vuosilukua.42 Käytännössä 

asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.  

Puolalaisten kahden złotyn rahojen preussi-

laisissa väärennöksissä ryhdyttiin kyllä alku-

jaan käyttämään takautuvasti sotaa edeltävää 

vuosilukua 1753, millä ilmeisesti pyrittiin 

luomaan vaikutelma ”vanhasta hyvästä ra-

hasta”. Muiden nimellisarvojen väärennök-

siä lyötiin kuitenkin runsaasti myös muilla 

vuosiluvuilla.

Kahden złotyn rahojen väärentäminen 

lienee ollut erityisen tuottoisaa niiden kor-

kean hopeapitoisuuden ja siten myös arvon 

vuoksi. Niitä tunnetaankin erityisen runsaas-

ti vuosiluvulla 1753 muiden vuosilukujen 

(1756, 1761 ja 1762) ollessa huomattavasti 

harvinaisempia.43 Timpfet olivat hopeapi-

toisuudeltaan vähempiarvoisia, eikä niiden 

kohdalla ole nähtävissä mitään vastaavaa 

jonkin tietyn vuosiluvun rahojen merkittä-

vää yleisyyttä suhteessa muihin tunnettuihin 

vuosilukuihin. Tosin aikalaislähteiden perus-

teella on ilmeistä, että alkuvaiheessa aina 
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vuoteen 1760 asti väärennettiin ensisijaisesti 

vain vuoden 1754 timpfejä.44 Joka tapauk-

sessa kaikkia puolalaisia timpfejä vuosilta 

1753–1756 lyötiin myös preussilaisina vää-

rennöksinä.45 Poikkeuksena on vain timpfen 

varhainen vuosina 1752–175346 lyöty versio, 

jossa arvomerkintänä on käytetty kirjainta 

”T” (kuva 1.7).

Väärennetyt timpfet voi Bannicken & 

Tewesin (2015a, 2019) mukaan erottaa ai-

doista puolalaisista lyönneistä sen perusteel-

la, että aidossa timpfessä arvomerkinnän ja 

rahamestarin nimikirjainten yhdistelmässä 

on pisteet, eli ”E. 18. C.” (toisinaan yksit-

täinen piste voi puuttua tai se on väärällä 

puolella), kun taas preussilaisista väären-

nöksistä nämä pisteet puuttuvat (tunne-

taan yksi poikkeus, jossa arvomerkinnän 

perässä on piste).47 Lisäksi he kuvaavat 

viisi erilaista (C1–C5) preussilaisissa timp-

fen väärennöksissä käytettyä erätunnusta 

(Chargenmerkmale), jotka olivat käytössä 

vuosina 1757–1763. Neljä näistä oli pie-

niä suhteellisen yksinkertaisia kuninkaan 

muotokuvan olkapään kohdalle liitettyjä 

merkkejä (esimerkkinä C4 kuvassa 1.8).48 

Viidentenä merkkinä (C5) rahasta jätettiin 

pois arvomerkinnän kahta puolen sijainneet 

rahamestarin nimikirjaimet ”E” ja ”C” (vuo-

sina 1761–1763). Vertailu Kahntin (2010) 

44 Bannicke & Tewes 2015a.

45 Bannicke & Tewes 2015a, 2019.

46 Vuosien 1752–1753 lisäksi T-tyypin timpfestä tunnetaan myös erittäin harvinainen lyönti vuodelta 1755 

(Kopicki 2106, Kahnt 685); Bannicken & Tewesin (2019) mukaan myös tämän rahatyypin väärentämistä 

suunniteltiin, mutta asia ei edennyt toteutukseen.

47 Bannicke & Tewes 2015a, 2019; Vastaava pisteiden puuttuminen erottaa heidän mukaansa myös preus-

silaisten väärentämät kolmen ja kuuden groschenin kolikot aidoista puolalaisista rahoista.

48 Bannicke & Tewes 2019; C1 = vaakasuuntainen yhtenäinen soikio, jonka alapuolella voi olla erillinen 

piste (1757–1758); C2 = vastaava pisteviivan muodostama soikio ilman (1758) tai alapuolella olevan 

pisteen kera (1759); C3 = vaakasuuntainen yhtenäinen soikio, jonka alapuolella pisaramainen helmi, 

jonka molemmin puolin pisteet (1759–1769), tunnetaan myös versio kolmella pistemäisellä helmellä; 

C4 = kuuden tai seitsemän pisteen muodostama ympyrä, jonka keskellä erillinen piste (1760–1761).

julkaisemiin lukuisiin August III:n puola-

laisten rahojen variantteihin ja erityisesti 

Anuszczykin (2019) julkaisemiin timpfen 

tyyppeihin ja niiden moniin variantteihin, 

jotka hänen mukaansa ovat kaikki joko aito-

ja August III:n Leipzigin lyöntejä tai ainakin 

aidoilla vuosien 1752–1756 leimoilla lyötyjä, 

herättää kuitenkin väistämättä kysymyksen, 

missä määrin Bannicken ja Tewesin (2015a, 

Kuva 1.7 Timpfe 1753· / T. (Kopicki 2104, Kahnt 

685h; 28 mm, 5,23 g).

Kuva 1.8 Timpfe 1753· / E 18 C (Kopicki 2108, 

Olding 479, Kahnt – (Bannicke & Tewes 2019: 

T28a sekä Abb. 12); 28 mm, 5,78 g), preussilainen 

väärennös, etusivulla erätunnus C4 (1760–1761).
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2019) antamat erottelukriteerit käytännössä 

yksinkertaistavat asiaa.49

Huomattavaa on, että myös kahden złotyn 

rahoja tunnetaan ilman rahamestarin nimi-

kirjaimia ”E” ja ”C” (kuva 1.9), mutta toisin 

kuin timpfet, ne voivat olla yhtä hyvin aitoja 

kuin väärennöksiäkin.50 Sen sijaan kahden 

złotyn rahat, joissa on kirjaimet ”E” ja ”C” 

ovat ilmeisesti kaikki elokuusta 1757 alkaen 

lyötyjä väärennöksiä (vrt. kuva 1.6).51 Lisäksi 

joissakin kahden złotyn ja timpfen preussi-

laisissa väärennöksissä on joko viisisaka-

rainen tähti etusivun tekstin yhteydessä tai, 

kuten kuvan 1.10 rahassa, kuusisakarainen 

tähti vuosiluvun perässä. Nämä merkinnät 

viittaavat Dresdenin rahapajaan (kuusisa-

karainen tähti 1757–1758 ja viisisakarainen 

tähti 1759).52 Edellä mainittujen erottelukri-

teerien ohella Bannicke ja Tewes (2017) 

ovat esittäneet myös muita suuntaa-antavia 

tunnusmerkkejä, joiden perusteella puola-

laiset ja preussilaiset kahden złotyn lyönnit 

on mahdollista erottaa.

Olding (2006) antaa preussilaisten vää-

rennösten tunnusmerkeiksi varsin yleis-

luontoisesti kultarahojen osalta punertavan 

värisävyn ja normaalia paksumman ai hion.53 

Väärennettyjen hopearahojen tuntomerk-

keinä hän mainitsee matalamman ja osin 

heikon lyöntijäljen sekä punertavan tai har-

mahtavan värisävyn.54 Nämä tuntomerkit 

ovat kuitenkin varsin tulkinnanvaraisia suh-

teessa edellä esitettyihin ja Olding toteaakin, 

että etenkään alkuvaiheen hyväkuntoisia 

49 Kahnt 2010: 147–221; Anuszczykin (2019) luettelossa on kuvattu aitoina puolalaisina lyönteinä mm. 

useita erilaisia timpfejä, joista puuttuu arvomerkinnän ja rahamestarin nimikirjainten pisteet.

50 Bannicke & Tewes 2015a, 2017.

51 Kahnt 2010: 186; Bannicke & Tewes 2015a, 2017.

52 Bannicke & Tewes 2017, 2019; Bannicke & Tewesin (2017) mukaan kahden złotyn rahojen vuosiluvun 

perässä voi olla joko viisi- tai kuusisakarainen tähti. Lisäksi kahden złotyn rahoissa tähti on etusivun 

tekstin alussa kun se timpfeissä on tekstin lopussa.

53 Olding 2006: 242.

54 Olding 2006: 244.

väärennöksiä ei näiden tuntomerkkien pe-

rusteella pysty erottamaan aidoista puolalai-

sista rahoista. Tulkinnanvaraisia ovat myös 

eri yhteyksissä jossain määrin epämääräises-

ti mainitut tuntomerkit, kuten rahoissa ole-

vien kruunujen taustaviivoitukset tai niiden 

puuttuminen sekä August III:n muotokuva 

(hoikka tai paksu). Tässä yhteydessä voi-

daankin yleisesti todeta, että edelleenkään 

ei näyttäisi olevan täysin yhtenäistä näke-

mystä siitä, miten erottaa toisistaan aidot 

August III:n puolalaiset hopearahat ja nii-

den preussilaiset väärennökset. Vastaavasti 

aika usein näkee edelleenkin myynnissä 

Kuva 1.9 2 złotya 1753· / – (Kopicki 2119, Kahnt 

682c; 29 mm, 6,84 g).

Kuva 1.10 2 złotya 1753 / EC (Kopicki 2122, Ol-

ding 471v., Kahnt 683d; 29 mm, 6,71 g), preussi-

lainen Dresdenissä lyöty väärennös (1757–1758).
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erityisesti August III:n timpfejä, joiden mää-

ritys joko puolalaiseksi tai preussilaiseksi 

lyönniksi vaikuttaa jokseenkin mielivaltai-

selta ja epäjohdonmukaiselta.

Tärkein preussilaisten väärentämä puo-

lalainen kultaraha oli augustdor (5 taale-

ria), josta tunnetaan kultapitoisuudeltaan 

heikkolaatuisia väärennöksiä vuosiluvuilla 

1755, 1756 ja 1758 (kuva 1.11).55 Tämän ra-

han virallinen kultapitoisuus oli Gumowskin 

(1960) mukaan 23 karaattia (Probe), mutta 

preussilaisissa väärennöksissä se oli alhai-

simmillaan vain 7 karaattia.56 Kałkowskin 

(1981) mukaan preussilaiset väärensivät 

myös mm. hollantilaisia dukaatteja.

August III:n puolalaisten rahojen ohella 

preussilaiset väärensivät myös hänen Fredrik 

August II -nimellään lyötyjä saksilaisia ra-

hojaan.57 Tämä toiminta keskittyi pääasiassa 

Dresdenin rahapajaan sen päädyttyä vuoden 

1756 lopulla preussilaisten haltuun. Kuten 

edellä on jo mainittu, lyötiin Dresdenissä 

saksilaisten rahojen väärennösten ohella 

ajoittain myös jonkin verran puolalaisten 

rahojen väärennöksiä.

Puolassa oli seitsenvuotisen sodan aika-

na luonnollisesti liikkeellä preussilaisten 

väärennösten ohella myös tavanomaisia 

yksityisten väärentäjien valmistamia ”ho-

pearahoja”. Nämä olivat tyypillisesti joko 

tinapinnoitteisia ja yleensä karkeasti muo-

toiltuja kupari- tai messinkirahoja (kuva 

1.12) tai lyijystä ja/tai tinasta aitojen rahojen 

55 Ilischin (1979) mukaan nämä kaikki on valmistettu aikaisintaan 1758; Katso myös Olding 2006: 243–244.

56 Gumowski 1960: 70, 167, 216; Kałkowski 1981:313; Kopicki 1995: 106; Mikołajczyk 1988: 165; Olding 

2006:268; Gumowskin (1960) ja Szwagrzykin (1990) mukaan augustdorin hienopaino oli vuodesta 1752 

alkaen 5,96 g kokonaispainon ollessa 6,63 g. Tämä vastaa 89,9 % kultapitoisuutta. Mikołajczyk (1988) 

puolestaan antaa augustdorin hienopainoksi 6,008 g ja kokonaispainoksi 6,68 g, mikä vastaa myös noin 

89,9 % kultapitoisuutta. Standard Catalog of World Coins 1701–1800, 4th Official Edition 2007:566 

(Saxony) puolestaan antaa augustdorin painoksi 6,65 g ja kultapitoisuudeksi 0,9000. On huomattava, 

että nämä pitoisuustiedot vastaavat noin 21,6 karaatin kultapitoisuutta eikä suinkaan 23 karaattia.

57 Gumowski 1960: 70–71; Olding 2006: 239–242, 245–247; Bannicke & Tewes 2015a.

58 Tämä Valko-Venäjällä sijaitseva kaupunki tunnetaan nykyisin nimellä Mahiljou (Mahilioŭ).

59 Mikołajczyk 1988: 174.

avulla valmistettuja valettuja väärennöksiä. 

Mikołajczyk (1988) mainitsee esimerkiksi, 

että muuan Maksym Chromcowicz väärensi 

Mogilewin kaupungissa58 August III:n timp-

fejä lyijystä ja tinasta.59 Hopeaa ei yksityisten 

väärentäjien valmisteissa normaalisti juuri-

kaan ollut, mikä erottaa ne preussilaisista 

väärennöksistä.

Preussilaisten väärennösten vaikutus 

Puolan talouteen oli tuhoisa. Säilyneiden 

lyöntitilastojen perusteella on arvioitu, 

että tammikuun 1756 ja tammikuun 1760 

välillä lyötiin pelkästään väärennettyjä 

Kuva 1.11 Augustdor eli 5 taaleria 1758· / EC 

(Kopicki 2153, Olding 469, Kahnt 671a; 25 mm, 

6,46 g), preussilainen merkittävästi vajaapitoinen 

väärennös.

Kuva 1.12 Timpfe 1754[ ] / EC (Kahnt 687n (kat-

so myös  Bannicke & Tewes 2019: Abb. 11); 26–27 

mm, 4,07 g). Mahdollisesti yksityistä valmistetta 

oleva aikalainen kupariväärennös.



37

timpfejä noin 85 miljoonaa kappaletta.60 

Väärennösten valmistaminen jatkui tämän 

jälkeenkin aina vuoteen 1763 asti. Bannicke 

ja Tewes (2019) ovat arvioineet, että väären-

nettyjä timpfejä olisi valmistettu kaikkiaan 

noin 115–120 miljoonaa kappaletta, minkä 

lisäksi väärennettyjä pääosin vuoden 1753 

kahden złotyn rahoja olisi lyöty yli 180 mil-

joonaa kappaletta eli yhteensä näitä kahta 

rahatyyppiä vähintäänkin noin 60 miljoonan 

taalerin arvosta.61 Väärennösten lyönnistä 

saatu voitto lienee ollut vähintäänkin useita 

miljoonia taalereita.62 

Szwagrzykin (1990) mukaan sodan loppu-

vaiheessa Puolan kuningaskunnan alueella 

oli liikkeellä melkein pelkästään preussi-

laisia väärennöksiä sekä niiden lisäksi vain 

August III:n kuparisia groscheneita ja shil-

linkejä.63 On huomattava, että ilmeisesti 

myös osa kuparirahoista oli preussilaisten 

toimesta sodan aikana lyötyjä vajaapainoisia 

väärennöksiä.64 Szwagrzykin mukaan elin-

tarvikkeiden hinnat nousivat kierrossa ole-

vana rahana laskettuna Puolassa vuosien 

1753 ja 1763 välillä lähes kymmenkertaisik-

si, kun [vanhassa] hopearahassa laskettuna 

nousu oli vain noin kaksinkertainen.65 

Preussilaiset väärennökset ja jäljitelmät 

pysyivät liikkeellä Puolassa vielä seitsen-

vuotisen sodan päätyttyäkin. Vasta Puolan 

viimeisen kuninkaan Stanislaus August 

Poniatowskin (hallitsi 1764–1795) toimesta 

vuonna 1765 tehdyn rahareformin jälkeen 

60 Bannicke & Tewes 2019; Pääosa Preussin rahapajojen seitsenvuotisen sodan aikaisista dokumenteista 

on kuitenkin tuhottu Fredrik II:n määräyksestä, katso Olding 2006: 266; Bannicke & Tewes 2015a, 2017.

61 Katso myös Bannicke & Tewes 2015a, 2017.

62 Vertaa Korczyńska 1988; Olding 2006: 268; Miljoona kahdeksan złotyn arvoista puolalaista taaleria 

(Speziestaler) vastaa runsasta 22 tonnia puhdasta hopeaa.

63 Katso myös Bannicke & Tewes 2015a.

64 Bannicke & Tewes 2015b.

65 Szwagrzyk 1990: 147.

66 Gumowski 1960: 73; Mikołajczyk 1988: 182, 187–188, 192–193.

annettiin vuonna 1766 ensimmäiset mää-

räykset, joilla kumottiin kyseisten rahojen 

käypäisyys.66 Niiden saaminen pois kierrosta 

kesti käytännössä kuitenkin useita vuosia.

Lopuksi

Seitsenvuotinen sota (1756–1763) edus-

taa etenkin Puolan rahaolojen sekavuuden 

näkökulmasta tarkasteltuna numismaat-

tisesti varsin mielenkiintoista ajanjaksoa. 

Preussilaisten toimesta Puolan markkinoille 

toimitettiin runsaasti mm. sotasaaliina saa-

duilla aidoilla puolalaisilla samoin kuin vää-

rennetyillä leimoilla valmistettuja, osittain 

jopa huomattavan vajaapitoisia ”puolalaisia” 

hopea- ja kultarahoja. Nämä syrjäyttivät liik-

keestä aidot puolalaiset täysipainoiset rahat, 

mikä johti sekä merkittävään hintojen nou-

suun että yleiseen epäluottamukseen kier-

rossa olevaa rahaa kohtaan. Tällä oli tuhoisa 

vaikutus Puolan valtiontalouteen.

Artikkelissa mainitut pitoisuudet (%)  

tarkoittavat painoprosentteja. 
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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 10.9.2022 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 15.8.2022 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 10 september 2022 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 15 augusti 2022. 
Objects intended to be sold at the following auction the 10th of September 2022 should be 
commissioned by the 15th of August 2022.    
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