
Mynt för 2,3 miljoner såldes på 
Ahlströms myntauktion i Stockholm 
B Ahlström Mynthandel AB avhöll 
sin 7:e myntauktion lördagen den 
9/11 och söndagen den 10/11 på 
Hotel Sheraton i Stockholm. 

Denna gång noterades rekordsum
man 2.3 miljoner på hela auktionen 
som innehöll Sverige med besitt
ninger, Gotland, Danmark med 
Trankebar, Norge, Finland och 
Ryssland. 

Dyraste myntet blev som väntat 
det unika Finska Guldmyntet 10 
Penniä från år 1867. 

Auktionens Dyraste! 

vilket såldes till en utländsk köpare 
för 81.000 kronor. Ett pris som av 
expertisen betecknas som billigt. 
Ett annat intressant mynt var det 
jättelika plåtmyntet 8 Daler SM 

från år 1662 som såldes till en an<>
ny,m köpare för 70.000 kronor, inte 
heller det speciellt högt pris. 
Auktionen började på lördagen 
med Brakteatrar från Olof Sköt
konungs tid (995-1022) Nedan av
bildade "Penning" i kvalite 01 sål
des för 12.000 kronor 02.000) 

• <Forts. sid 9) 

Vilket motiv blir det 
på femkronan( 
Femkronan skall fä en ny chans. 
Hittills har den inte varit särskilt 
populär som betalningsmedel. Lik 
tvåkronan och enkronan som den 
är har risken att lura sig själv varit 
uppenbar. 
r\ u skall den få ett nytt och fräscht 
utseende som helt skall utesluta 
förväxlingsrisken. Det kan medfö-

ra att vi för första gången får ett 
mynt utan vare sig riksvapen och 
ICungabild med hans monogram 
och högtravande valspråk. 
Tyvärr kan inte vem som komma 
med förslag på motiv, myntverket 
har gett åtta konstnärer i uppgift 
att greppa problematiken i lugn 

<Forts. sid. 15) 

EXTRA STORT JULNUMMER 
\ 
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JULERBJUDANDE 
2 KRONOR SVERIGE 

1876 b. årt 
1876 
1877 
1878 
1880 SoN 
1800 och 
1890 
1892 flagad 
1897 
1898 
1898 
1900 
1930 
1903 
1904 
1904 
1907 
1907 
1906 
l!JlO F f. mm 
1!)12 
1913 
1914 
1914 
1922 
1922 
1924 
1926 
1926 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1934 
1935 
1!.136 
1937 s 
1937 
1!138 
1939 
1940 

l? 875:-
1? /l 30:-
1? /1 30:-
1?/1 35:-
1? 85:-
1?/ 1 30:-
1?/ 1 40:-
1? / l 30:-
1 40:-
1+ 115:-
1 45:-
01/ 0 975:-
1 40:-
1 150:-
1+ 95:-
1 35:-
1 25:-
1+/01 150:-
0110 650:-
1? 195:-
I + 175:-
1+ 75:-
0 750:-
01 235:-
1+/01 95: -
1+ 40:-
1+/ 01 80:-
01/ 0 275:-
01 175:-
01/ 0 425:-
01 250:-
01 130:-
01/ 0 150:-
01 55:-
01 45:-
01 45:-
1+/01 20:-
01/ 0 200:-
1+ 60:-
0 40:-
0 45:-
0 40:-

1934, 36, 38, 39, 40 l + 10:-

l!HO 
1912 
HJ13 
1914 
1915 
1922, 24, 26 
1929 
1930 
1931 

l? / l 
l? / l 
l 
l 
l 
l 
l 
I + 
l + 

10:-
30:-
20:-
25:-
30:-
15:-
15:-
25:-
45:-

S VENSK A RIKDALER MYNT 

Kristina 

KarliX 
Karl XII 
Fredrik I 
A.doU Fredrik 

Gustav III 

Carl XIV Johan 

Cscar I 
Carl XV 

Carl XII begravningen 
Karl XIV beg:-avningen 
Oscar I begravningen 

l ÖRE 
1874 l + 
1874 s C l 
1875 l 
1876 R l 
1877 L. text l + 

2 Mark l+ 
2 Mark l u.mm. 
2 Mark l + 
4 Mark l + 
4 Mark I + repa 
4. Caroliner 01/0 
l Riksdaler I+a 

1/4 Riksdaler l + 
l / 24 Riksdaler l + 
1/ 3 Riksdaler l+ 
l / 3 Riksdaler 01 

1/ 12 Riksdaler 01/0 
l Riksdaler 01 
l Riksdaler 1+/01 

1116 Riksdaler I+ 
1/8 Riksdal et· l? 

l Riksda'er RM l 
4 Riksdaler 01 
l Riksdaler 1+/01 

KASTPENNINGAR 

1/ 3 Riksdaler 1+/01 

45:-
150:-

50:-
125:-
150:-

01 
01 

1896 R 
189-3 
1897 
1898 
1899 

1650 R 1.375: -
1669 R 750:-

1676 550:-
1687 675:-
1693 675:-
1718 3.200:-
1728 2.575:-
1768 R 975:-
1777 75:-
1777 275:-
1787 495:-
1779 195:-
1841 1.650:-
1835 s 1.150:-
1845 R 1.495:-
1852 R 495:-
1857 225:-
1859 s 1.995:-
1864 895:-

1818 525:-
184.4 375:-
1895 350:-

o 140:-
l+ 25:-
o 65:-
1+/01 17:-
l + 10:-

1~77 K. text 1+/ 01 225:- G VI A l kronor 
1880 
1881 
1882 
1884 
1886 s 
1888 s 
1889 s 

1970 35:-
1971 40:-

1890 
18)1 
1891 
1892 
1892 
1893 
1893 
1834 R 
1895 

l? 75:-
01 125:-
l + 35:-
l+ 35:-
l 85:-
01 125:-
l 65:-

ARSSET 

1973 20:-
1972 20:-

01 
l+ 

01 
1? 

l (+) 
l 
o 
l 
1 

55:-
25:-
60:-

150:-
300:-
15:-

140:-
175:-

10:-

1957 st g l o 45:-
l !l 58 01 95:-
1958 stgl o 200:-
1961 TS stgl o 35:-

l\1ynh·crkcts flyttningsmedalj 
i sih·er P ris 40:-

1900 l+ 12:-
1902 01/ 0 30:-
1904 01/ 0 45:-
1905 l+ 10:-
1905 o 60:-
1907 o 30:-

1917 01 25:-
1918 I + 20:-
1918 01 35:-
1919 l+ 35:-
1919 01 50:-

Arta lsförteckning svenska myn t 1975 
Hany Gliick 1521- 1974 

MYNTK ALENDERN 1975 
Raouhl Örtendahl 

6:95 

Y coman Modern World 
Coins 

Även bilder på kastmynten. 49:- 11 upplagan 1850--1950 47:-

Myntboken 1975 av At·chie Tonk in. Nytt fiia· i år iir att den börjar med Carl XII och har 
typbilder p:\ alla myn t. Dessutom värderingspriser rör Norden . Pris 19:75 

VI ÖNSKAR ALLA VARA K UNDER EN GOD J UL OCH ETT GOIT NYTI' AR. 

p E o M y n t h a n d e l AB Drottninggatan ll, 11151 stockhol m, 08/21 12 10 



MYNTKONTAKT 
Rådmansgatan 11. Box l 

199 01 Enköping 
Tel. 0171/379 50 

Redaktionen öppen: Vard. 13-17 
Lörd. 9-12 

Postgiro 73 02 33 - 4 
Bankgiro: 183-8952 
Bank: Sveriges Kreditbank 

BEDAKTIONSLEDNING: 
Ch.efred. o. ansvarig utgivare: 

Raouhlörtendahl 
Stf. ansv. utgivare: 

Gösta ör.tendahl 
RecU:tktör för Norge: 
Finna Nordiska Mynt 

Landsviigen 56, 
172 36 Sundbyberg 

08/2867 56 

Red. för övriga utlandet: 
Norrtälje Mynthandel 

761 00 Norrtälje, 0176/ 168 26 

Distributör och reklam: 
R. Örtendahl Mynthandel AB 

Box l, 199 01 Enköping 
0171/ 379 50 

Eftertryck av text och bilder 
utan medgivande förbjudes. 
Tidningen utkommer den 15:e i 
varje månad utom månad 6 o. 7. 
Adressändringar bör meddelas 
oss snarast, helst skriftligen ge
nom postens adressändringsblan
kett. 

ANNOSSPRISER: 
4 sidor (mittuppslag) 
2 sidor (mittuppslag) 
1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 
1/ 1 sida ........ . . ... .. . 
2/ 3 sida ........ ....... . 
l! 2 sida (2:a o. sista tid.) 
1/2 sida ... ............ . 
l/3 sida . ..... .. ....... . 
l/ 4 sida .... .. . ....... . . 
1/6 sida ............... . 
1/ 12 sida ............ .. 

S. Kr. 
1.325:-

700:-
425:-
320:-
225:-
225:-
170:-
120:-
90:-
65:-
35:-

Moms 17,65 % tillkommer på 
ovanstående annonspriser. 

MYNTrORGET 
(endast för myntsamlare) 
Ett införande: 10 kr. Två infö
rande med samma text i två på 
varandra följande nummer: 16:-. 
Annonsen får högst innehålla 20 
ord + namn och adress eller 
telefonnummer. Annonskostna
den skall medsändas på samma 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 
3 vecloor före utgivningsdag 

TILL VÅRA LÅSARE 
Vi börjar dessa rader med att tacka alla läsare av Myntkontakt för det 
gångna året. Det har för oss på Redaktionen varit ett mycket intressant, 
givande och framgångsrikt år. Allt arbete vi har nedlagt varje dag för att 
kunna skapa denna tidning, allt övertidsarbete och allt nattarbete anser vi 
•>ss ha fått igen många gånger om genom alla goda kontakter vi fått med 
myntsamlare över hela skandinavien, alla vänliga brev och telefonsamtal 
vi fått, samt det förtroende vi tror oss ha fått av Er samlare. Vi hoppas att 
detta skall fortsätta även nästa år. 
Som Ni märkt på de senaste nwnren vi utgett av tidningen utökar vi alJt 
oftare sidantalet i tidningen och vi hoppas att detta skall utgöra en liten 
kompensation för det höjda priset på tidningen som vi tyvärr var tvungen 
att genomföra i augusti månad i år. 
Vi har under höstens lopp fått in en hel del intressanta och välskrivna ar
tiklar om Svenska mynt och sedlar som vi kommer att publicera med bör
jan redan i nästa nummer. Vi har också fått in mycket annat intressant 
som vi kommer att presentera undan för undan under vintern och våren, 
varför vi tror och hoppas att tidningen innehållsmässigt kommer att bli 
ännu bättre nästa år. 
I övrigt är vi som vanligt tacksamma för ALLA bidrag i form av artiklar, 
notiser, nyheter, aktuella tips om numismatiska händelser m.m. m.m. Bi
drag som införes honoreras. 

Med vänlig hälsning från Redaktionen 
Raouhl Ortendahl 

Sedel fen1n1an 
försvinner 
Ta bort alla 5-kronorssedlar och er
sätt dem med 5-kronorsmynt. 
Det är ett av de förslag som organi
sationsöversynsgruppen på riks

·banken kommit med. Gruppen vill 
också friställa ett 40·tal anställda 
som sorterar sedlar på riksbanken. 
- sedalar i låga valörer slits ner 
får snabbt, förklarar bankdirektör 
Ake Gustafsson. Banken får förstö
ra hälften av dem redan första 
gången de kommer tillbaka tiJI oss. 
Myntets livslängd är betydligt 
längre och det är dessutom lättare 
att hantera. Dessutom har riksban
ken för varje år fått allt fler sedlar 
att sortera. Banken skulle egentli
gen behöva anställa mer personal 
för det jobbet. 
Nu föreslår översynsgruppen i 
stället atl de anställda som jobbar 
med sedelsortering tas bort. I stäl
let bör banken köpa in japanska se-

delräkningsmaskiner, som klarar 
12 personers arbete. 
Gruppen vill också lägga om tran
sporterna av nya pengar direkt till 
avdelningskontor. Riksbanken 
skulle inte längre bli ett mellanled. 

MYNTHANDEL 
ISTOCKHOLM 
BESTULEN 
Den nyöppnade mynthandelo 
MARKA PERFEKT på Sveavägen 
i Stockholm blev i mitten av ok
tober bestulen på mynt och frimär
ken värda ca 30.000 kronor. 
Tjuvarna som fortfarande är på fri 
fot tog sig in i butiken genom att 
bryta sig in genom en bakdörr. 
Mynten som stals hade ej låsts in 
under natten. Kassaskåpen 
däremot hade lämnats orörda. 

3 



Detta är ocl{så 

Ordet mynt kommer som så myc
ket annat från latinet, där det heter 
m o n e t a. Detta får dock ej förle
da oss till att tro att romarna var 
de första som slog mynt. De äldsta 
fynd, som man kan beteckna som 
mynt, härör från sjunde århundra
det före Kristus. Dessa är av elek
tron - en blandning av guld och 
silver - och slogs i Mindre Asien, 
närmare bestämt i Lydien. Till en 
början utgjordes "bilden" på 
mynten endast några streck, men 
snart blev stämplingen fullständi
gare och statens åsatta vapen inne
bar en garanti för äktheten. 
Föst när en stor mängd metallstyc
ken får samma stämpel kan dessa 
betraktas som mynt, och det vä
sentliga härvidlag är att de sinse
mellan är av enahanda vikt och 
halt. Delta är den huvudsakliga 
skillnaden mellan myntad metall 
och metall i form av exempelvis 
ten eller spiral, som vid köp eller 
snarare byten kunde klippas sön
der i smärre partier och vägas i de 
sedan gammalt p:t många markna
derna förekommande vågarna. 

Guld och silver var således de för
sta myntmetallerna, men det dröj
de ej länge förrän även koppam 
uppenbarade sig, och långt före vår 
tidsräknings början förekom runt 
Medelhavet. dåtidens ekonomiska 
centrum. samtidigt såväl guld-, sil
ver- som kopparmynt. Vår tids 
myntmetaller har alltså förebilder 
som är över 2 000 år gamla. 
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Järnmynt, Kongo 

Under tidernas lopp har likväl un
dantag från de normala myntty
perna förekommit , såväl i fråga 
om utseende som material. Dessa 
mer eller mindre långvariga före
teelser kan särskiljas i tvenne hu
vudgrupper, nämligen sådana 
mynt som är rena naturprodukter 
och sådana . som människan produ
cerat. 

Till den första kategorien hänförs 
bl.a. en mängd objekt, som hör till 
näringsmedlens omfattande grupp. 
Så kurserade i Kina och Filippiner
na ris som skiljemynt. och skalter 
och vissa avlöningar utbetalades 
med denna vara. Under Columbus' 
och senare Cortez' amerikanska 
strövtåg iakttog spanjorerna hur 
kakaoböner, som f ö var av en icke 
ätlig sort, allmänt nyttjades som 
betalningsmedel vid inköp på 
marknadsplatserna a v allt livets 
nödlroft. Ännu in på vårt århund
rade förekom dessa böner som 
srnämynt. Bland andra myntfruk
ter kan nämnas dadlar i Somali
land och valnötter i Tibet, som 
ävenledes användes som skilje
mynt. 

Mera känt. dock kanske ej som be
talningsmedel, är tegelte. som fö
rekom i en stor del av Asien och 
framförallt i Tibet. Det hade for
men av en tegelsten med en längd 
av ca 30 cm och :.l cm i tjocklek och 
tillverkades i Kina av pressat teav
fall för att sedan exporteras. Till-

"mynt"! 

Tegelte, Tibet 

fälliglvis användes det inom landel 
även som sold åt truppema. 

Ett vida utbrett betalningsmedel 
var saltet. Redan från länge svun
na tider har man vittnesbörd här
om, i det att den uppmärksamme 
Marco Polo från sina sällsamma 
resor berättar om, hur mycket av 
salt tillverkades i norra Burma. Ur 
saltkä Il or n a hämtades råma te ria· 
let, som kokades till en deg, av vil
ken smä kakor till två penningars 
värde framställdes . Dessa, som 
var plana på den ena sidan och ur
holkade på den andra lades på heta 
tegel i ugnar, för att torka och gö· 
ras hårda och försågs med kejsa
rens stämpel. Sät·skilda tjänste· 
män var de enda som fick tillverka 
dessa mynt. 



Även från Sahara och Abessinien 
känner man saltmynt., här i form 
av bergsallstycken med bastsnö
ren om. När man mötte en bekant, 
kunde man, i stället för att som hos 
oss bjuda på en cigarret, låta denne 
suga tag på ett dylikt slatslycke, 
och sedan stoppa det på sig igen. I 
Abessinien rådde ett visst värde
förhållande mellan den mera civi· 
liserade Maria-Theresia-Thalern 
och saltmynten. Allt efter avstån· 
det till saltfyndigheten gällde en 
thaler, 30- lOO saltstycken. 
Denna i och för sig föga märkvär· 
diga thaler kan f ö vara värd att i 
förbigående närmare omnämnas, 
på grund av dess egenartade och 
oavsedda utbredning. Rätt snart 
efter det att mynten utkommit fann 
enstaka exemplar vägen till Sudan 
och här tycks bilden av kejsarin
nans yppiga skönhet som myntets 
åtsida framvisar ha vunnit infö
dingarnas hjärtan. Följden blev att 
thalern bredde ut sig över hela 
Nordafrika och Västarabien. Men 
det egendomliga är att endast 
mynt som bär årtalet 1780 godtogs. 
Därför åsätts de Theresiathalrar, 
som ända in på de sista åren till
verkats i Europa detta årtal. 
Ett annat mynt, som präglas i ett 
kulturland, men som av en eller 
annan anledning givit sig ut i värl
den är den mexikanska silverdol
larn som erövrade hela Ostas ien. 
Men för att återgå till mera kuriösa 
mynttyper vill jag ytterligare 
nämna att uppe i Norden, närmare 
bestämt på Island, ännu in på 1700-
talet stockfisk användes somskilje
mynt 
Prydnadsföremål har i många fall 
genom sin ovanlighet kommitall få 
karaktär av värdeenheter. I Kali· 
gornien har delta varit fallet med 

Abessinskt saltmynt 

fjädrar av en viss hackspettsart, 
på många söderhavsöar förekom 
band med hundt.änder, vildsvins
tänder osv. Till och med mänskliga 
trofeer, nämligen konstnärligt si
rade skallar som dajakerna förfär
digade av sina fallna fienders hu
vuden, användes som "mynt" 
exempelvis vid köp av slavar och 
knivar. 

Musslor och snäckor i olika former 
har givit upphov till egenartade be
talningsmedel. Framför andra står 
kaurisnäckan, Cypraea moneta, 
som fiskas på östafrikanska kus
ten. Kaurin hade redan i äldsta tid 
stor spridning och i början på 1800-
talet använde man dylika snäckor 
som prydnader på de sachsiska hu
sarernas remtyg och ännu i dag 
pryda de gamla alpbors penning
pungar i mellersta Europa. 

Vi övergår nu till mera arbetade 
former av primitiva mynt. De mest 
bekanta och imponernade är de sk 
stenmynten - som är de inföddas 
benämning - från ön Yap blartd 
Karolinerna. De omnämns då och 
då i veckotidningar, som tror sig 
veta att det är fråga om kvarnste
nar som används som mynt osv. 
Sammanhanget är i stället följan
de. Av någon underlig anledning 
började invånarna på ön Y ap ställa 
fården till de 500 km avlägsna Pa
lau-öarna för att där med sina pri
mitiva redskap av musslor och sten 
ur en kalkspat bryta stora, kvar
nstensliknande stycken, som sedan 
forslades till deras egen ö i bräckli· 
ga kanoter. Det var antagligen de 
stora prestationer, som låg bakom 
anskaffaodet av dylika stenmynt, 
som gav dem så stort värde. De 
fick endast ägas av män och an
vändas vid köp av hustrur, kano-

ter. svin och andra värdefullare 
ting. Vid större köpslut, då de tyng
sta pjäserna användes som likvid 
blev det för arbetsamt att frakta 
hem köpeskillingen till säljarna. I 
stället inpräntade man noga nyför
värvets utseende och läge i minnet. 
När infödingarna betalade skatter 
och böter till öns tyska styresmän 
- det var år 1885 som tyskarna tog 
Y ap i besittning -lät dessa hell en
kelt måla B.-A. på de stenar, som 
skulle övergå i guvernementets 
ägo. B.-A. betyder Bezirksamt, dvs 
distriktsförvaltning. stenmyntens 
värde ökade med deras diameter, 
som hos de största kunde uppgå till 
över 4 m varför man lugnt kan på
stå att de gör skäl för den slitna 
klyschan "biggest in the world". 
Ett exemplar finns på Handelsban
kens Bankmuseum i Stockholm. 
Pärlor har ju genom årtusenden 
tjusat sina ägare och även om de 
kanske i första hand varit föremål 
för kvinnlig beundran, så har detta 
ej hindrat att många infödings
stammar i Syd- och Väst~frika, 

Sydasien och på de malajiska öar
na så förälskat sig i dessa pryd
nadsföremål att de låtit dem fram
stå som det ekonomiska livets mä
tare. Men det gäller ej vilken pärl
.>ort som helst, hos olika stammar 
finns olika moder och färger. En 
mycket värdefull sort är den som 
benämns aggri och vars ursprung 
man ej är fullt på det klara med. 
Enligt somligas uppfattning skulle 
det vara från Venedigs storhetstid 
som sjö- och handelsstad, enligt 
andra bör pärlorna tillskrivas den 
gammal-egyptiska kulturepoken. I 
alla händelser är dessa aggripärlor 
oändligt mycket mera värda att 
tjänstgöra som betalningsmedel än 

!Forts. på sid. 23) 
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Allards Mynthandel Mynt&Annat 
SOJ Mynt AB Menzinsky Mynthandel 

Ostgötagatan 18 Linnegatan 23 
Arkadhallen Högstensgatan 84 

582 32 Linköping 214 12 Malmö 
MästerSamuelsg. 25 423 00 rorslanda 

Stockholm 

Antikhuset Antikaffären Everest M. C. Hirsch AB Antik & Presentfyndet 
Nygatan25 Exercisgatan 13 Malskillnadsgatan 29 esterlånggatan 58 

581 02 Linköping 211 49 Malmö 111 57 Stockholm 461 00 Trollhättan 

Håwe:s Myntshop 
Antikboden Lanternan 

B.l. Wallin Mynt 
F:a Cupido Drottninggatan 26 Arkadhallen 

Box s Norregatan 3 Mäster Samuelsg. 25 södergatan 25 

581 02 Linköping 
211 27 Malmö Stockholm 451 00 Uddevalla 

Tobaksboden Malmö Mynthandel Lim ex Antik & Presentfyndet 
Platensgatan 6 Kalendegatan 9 Klockargatan i Kilbäcksgatan 18 

581 02 Linköping 21135Malmö 283 OOOsby 451 00 Uddevalla 

Tonkin AB Nellba AB Mynthörnan Mattssons Mynthandel 
P latensgatan 7 Stallmästarg. 11 Box 5084 Engelbrektsgatan 36 Kungsängsgatan 21 B 

582 20 Linköping 20071 Malmö Orebro 753 22 Uppsala 

Lembit Förlag AB Nya Antikamiren Nordis~a Mynt Vetlanda Mynthandel 

Box 2052 Bergsgatan 9 Landsvägen 70 stationsgatan 2 

14102 Huddinge 2 211 54 Malmö 172 32 Sundbyberg 574 00 Vetlanda 

Lunds Mynthandel Baltic Georgs Svensson 
Mynt & Frimärken 

Stora Gråbrödersg. 15 Rönneholmsvägen 36 290 70 Svängsta 
storgalan 2 

122 22 Lund 20071 Malmö 731 00 Köping 

Antikboden 
Il olmströms Silrverkronans 

Samlaren Mynthandel Mynthandel 
Kattesund Z Föreningsgatan 39 Målargatan 15 Vallgatan 1 
222 23Lund 21152 Malmö 151 36 södertälje 411 16 Göteborg 

. 
S. Flodbergs Marka Pet·fckt 

Mynthandel B. B. Rafalovitz F:a Mynt Baronen Mynthandel 

Box 1230 Sveavägen 96 Box 190 32 Tallvägen 138 S:a Hamngatan 29 

221 05 Lund 104 32Stockholm 826 00 Söderhamn 411 14 Göteborg 

Göta V. Willingsson Mynthandeln Mynthandeln Numis 
Mynthandel 

Vas~gatan 42 
Antikaffären Nordhemsgatan 44 B 

Regementsgatan 6 stockhol m 
522 00 Tidaholm 413 06 Göteborg 

21142Malmö 
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Mynthandeln Ticalen 
Jönköpings 

Frimärkscentrum Myntaffären Mynt & Antikhandel 
stureplatsen 3 Klostergatan 8 Köpmansgatan 23 Luntmakargatan 75 

411 39 Göteborg 352 68 Jönköping 631 06 Eskilstuna 113 51 Stockholm 

BcsoAB J une Frimärken Fahh~ns Antik AB F:a Mynt-Karlsson 
Plantagegatan 3 Ost ra Storgatan 120 S:a Mariagatan 11 Hantverkargalan 76 
413 05 Göteborg 552 41 Jönköping 79100 Falun 112 38 Stockholm 

O. Bertilssons Sunes 
P.E.O. Mynthandel AB Fem Riksdaler 

Mynthandel Mynt&Annnt 
Husargatan 6-8 

Trädgårdsgatan 8 Box 276 Geta kärrsvägen Drottninggatan 11 
413 02 Göteborg 

Jönköping 510 20 Fritsla 111 51 Stockholm 

Bertilssons 
Strandbergs 

Antikboden Mynthandel 
Mynthandel 

Trädgårdsgatan 21 Gust. Isaksson Arkadhallen 
Carl Kuyllenstjärnas väg 

552 55 Jönköping Frändefors Mäster Samuelsg. 25 
·302 52 Halmstad Stockholm 

Halmstad Mynthandel Kulans Mynthandel Karios Mynthandel 
Ulf Nordlings 
Mynthandel 

Falkenbergsgatan 10 Frejgatan l Furumoväg. 16 Nybrogatan 36 Box 5132 
302 33 Halmstad 381 00 Kalmar 803 58 Gävle Stockholm 

Samlaren Alingsås Gävle östermalms 
Mynthandel Nya Mynthandel Mynthandel 

Fredsgatan 11 Ost ra Ringgatan 13 S. Kungsgatan 19 Sibyllegatan 9 
302 46 Halmstad 441 00 Alingsås Gävle 114 42 Stockholm 

Björnssons Mynthandel J .Pedersen 
Antik & Presentryndet Herman G lönnhag 

<Per Osterlund) 
Kullagatan 56 

skolgatan 24 Nordensköldsgatan 7 A Drottninggatan 53 
252 20 Hälsingborg 

502 31 Borås Göteborg 598 00 Vimmerby 

Rune Larsson 
Göteborgs Mynthandel Virserums Mynthandel Mynt City Mynthandel 

Karls Kroksgata 8-10 Osterlångg. 15 Kaserngatan 7 Storgatan 46 

255 25 Hälsingborg Göteborg 570 80 Virserum 
502 32 Borås 

-
Perssons R. Ortendahl 

BW:s Mynt & Antik City Tobak 
Mynt&Antik Mynthandel AB 

2:a Långgatan 32 Vallersplats 4 
På Isgatan 36 Rådmansg. 11 Box l 

413 03 Göteborg 621 OOVisby 
252 21 Hälsingborg 199 01 Enköping 

F:a Fyndet Numismatica Hallgrens 
Maj Britts Antik 

storgalan 46 Rådmansg. 10 B Antik & Mynthandel 
Hamngatan 17 

824 00 Hudiksvall 199 00 Enköping 3:e Långgatan 41 
462 00 Vänersborg 413 03 Göteborg 
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YngveAirner Norrköpings 
Aros Stamps Maggies Myntshop Mynthandel Frimärksarfår 

Smedyjegatan 6 Box.U5 Box7 Storgatan 49 Box 2068 Kungsgatan 1 
722 13 Västerås 703 63 Orebro 602 02 Norrköping 

620 23 Romakloster 

Gripen Bokhandel Frimärkstjänst Rune Björkdals 
Punkt Mångmarknad Rudbäcksgatan 14 

Myntet Antikanär 
Stora Gatan 15-17 skolgatan 20 

Box 353 Hertig Johansgata 26 
722 12 Västerås 710 05 Orebro 602 25 Norrköping 541 00 Skövde 

Viktor Olsson lUgnelinds Nor rtälje Mynthandel 
O. Gidegårds 
Mynthandel 

Köpmangatan 8 Kungsvägen 19 Tullportsgatan 7 Box 191 19 
Våsterås 691 00 Karlskoga 761 00 Norrtälje Stockholm 19 

Nässjö 
Antikboden Varia AB Karlstad Antikvariat Firma Gamla Mynt Mynt & Frimärksarfår 

Linnegatan 29 O:a Torggatan l Box 509 Rörstrandsgatan 15 
storgalan 31 

352 33 Växjö 652 25 Karlstad 571 00 Nässjö 
113 40 Stockholm 

Mynt & Frimärksaffären Mynthörnan Antik & Guldfyndet 
Ahlström Mynthandel AB 
Mäster Sarnuetsgatan 11 

Storgatan 66 Tegnergatan 6 Prästgatan 14 
Box7292 

262 00 Angelholm 641 00 Katrineholm 382 OONybro 
111 44 Stockholm 

JULEXTRA FRÅN 
R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB 

Box 1, S-19900 Enköping 1, SWEDEN. Tel. 0171 / 37950 

SPECIALPRISER PÄ BILLIGA SVENSKA MYNT 
l NORMALKVALITET 

l kr 1875, 76, 84, 97, 98, 03, 04, 06, 07, 10, 14, 26 4:95 
5{} ö 1883, 98, 99, 06, 07, 11, 12, 16, 19, 20, 24 . . 3:95 
25 ö 1896, 97, 98, 99, 02, 04, 1.0, 12, 14, 16, 17 . . 2:75 
10 ö 1898, 99, 0.0, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 15 . . . . . . 2:95 
5 ö 1874, 75, 81, 82, 83, 84, 91, 92 .. .. . . . . . . .. 5:50 
5 ö 1897, 98, 99, 01, 02, 04, 05, 06, 11, 13, 15 . . 2:95 
2 ö 1875, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94 . . 5:50 
2 ö 1896, 97, 98, 99, 01, 02, 05, 13, 14, 15, 16 . . 2:95 
l ö 1911, 12, 13, 15, 16, 24, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 2:95 

PARTIER: Koppar GV och O II 1890- 1916. 
Goda kvalitker. 100 st - 255:- (OBS. PRISET!) 

SPECIALPRISER: 

l öre 1968 DEN NORSKA RARI
TETEN. Vi har f:ltt in ytterligare 

etl få tal exempla·r. Säljes styckevis. 

Pris pr st NU E.NDAST 9:50 st. 

l k.t- 1941 på 1944 Kv. l 

Pris pr sl NU ENDAST 15:-

Västeråsfemö.ringen 1H69. Prakt
exemplaJ· kvalitet O. E\Jl fåtal exem
plar finnes. Pris pr sl ENDAST 29:50 



Ahlströms myntauktion 
<Forts. från sid. l) 
Vid nr 195 såldes denna mycket in
tressanta medalj från Gustav II 
Adolfs tid. Medaljen visar på åtsi
dan Konungens framåtvända 
bröstbild, högra handen på en kom
mandostav. Medaljen är tillverkad 
kring år 1630, Kvaliteen l +/01, 
såld för 18.500:-. 05.000:-) 

regering 
detta mycket vackra mynt, en riks
daler 1654, kvalile 01/0 Pris 
23.000:- (20.000) 

En intressant variant av våra van
liga l/6 ören såldes vid utropsnum
mer 302, 1/6 öre SM 1686 på fyrkan
tig plants. Värderingspriset var 
700:- i kvalile l +. Köparen beta
lade 825:-! 

Ett mynt man mycket sällan ser är 
Den Svenska varianten av 5 Kopek 
från år 1787. Ett sådant exemplar 
såld~ i kvalite 1 + för endast 
2.600:- som får betecknas som ett 
billigt pris. 
Bland oscar II :s mynt har vi bl a 
valt ut denna svåra 20 krona i guld, 
från år 1879 i perfekt spegelglans. 
Myntet såldes för 8.300: -

Aven 20-kronan från 1885 bjöds ut i 
kvalite 01/ 0, buden stannade vid 
17.000:-

GRATIS PRISLISTA 
Vår 20 sidor stora prislista 

över mynt från hela världen 
iru1chåller speciellt mynt från 
Europa och Skandinavien. 

FRED SVEE~EY 
RARE COINS INC. 

P. o. Box 10144-K 
Kansas City 

Missouri 64111 
USA 

Bland silvermynten bjöds bl a ut 
enkronan 1880 i kvalite o där köpa
ren fick betala 2.400 :-

Av Gustav V :s mynt har vi valt 5 
öringen 1927 i perfekt o-kvalite, pri
set blev 3.900:- <Ett billigt pris 
och ett bra investeringsobjekt. 

Av Danska mynt som såldes fann 
vi denna, värd att nämna. Sölvgyl
den 1547 kvalile 1/ 1 + Värderings
pris 15.000:-. Såld för 15.500:-. 

Vid utropsnummer n2 såldes en 
Speciedaler 1590 i kvalite 1/ 1 + för 
23.500 :- . 

utropsnummer 948, en speciedaler 
1654 från Norge i kvalile 01, värde
rad för 13.000:- såld för 15.500:-. 

Bland de moderna Norska mynten 
kunde noteras nr 1075 30 Skilling 
1875, kvalile O och såld för 2.550:- . 
Nr 1088, en tioöring 1888 kvalile o 
270:-. Nr 1094, l/2 kr JUB 1907, 
med kavallerisabel och gevär, kva
lite 01, pris 1.350:- . 

N~ NORDISKA MYNT 
landsvägen 56 

1 7 2 36 Sundbyberg 

08 '28 67 56 

vord. 15.00-18.00 

lörd. 9.00-13.00 

KÖPER - BYTER 

SÄlJER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjiilper Er gärna 

med värderingar 

och rådgivning 
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ARKAD
HALLEN 
den nya 

träffpunl~ten 

för samlare 
Arkadhallen öppnade portarna 
torsdagen den 24 oktober kl. 11.00 
med en relativt stor publik väntan
de vid entren med spänning över 
vad bl. a. de sex mynthandlarna 
som inrymts i lokalen kunde erbju
da. Som vi förut nämnt är de sex: 
Strandbergs Mynthandel, Sthlm, 
Soj Mynt AB, Sthlm, B I Wallin 
Mynt och Medaljer, Sthlm, Matt
sons Mynthandel, Uppsala <som 
öppnat filial> Tonkin AB. Linkö
ping <fi lial) R Ortendahl Mynthan
del AB, Enköping <Filial>. 
Förutom dessa Mynthandlare finns 
ett femtontal konst och antjkvitets
affårer samt Frimärksaffårer som 
gör Arkadhallen till ett samlar
centrum a lla kategorier samlare. 
Här bredvid och på nästa sida 
bilder av de mynthandlare som 
ovan omtalades. (Tyvärr har vi in
gen bild tillgänglig av Tonkin ABl 

VI ÄR ALLTID TACKSAMMA 

FÖR TIPS OM NUMISMATIS

KA HÄNDELSER ELLER Bl

DRAG l FORM AV ARTIKLAR 

ELLER DYL. 

INFÖRDA BIDRAG HONORE

RAS. 
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R. Örtendahl mynthandel AB. 



Gustav v 
2 kr 1910 01 210:-
2 kr 1913 01 195:-
2 kr 1915 01 360:-
2 kr 1922 01 125:-
2 kr 1924 1+ /01 95:-
2 kr 1926 01/0 225:-
2 kr 1926 01 120:-
2 kr 1928 01 140:-
2 kr 1929 01/0 140:-
2 kr 1930 01/0 110:-
2 kr 1934 01/ 0 45:-
2 kr 1935 o 75:-
2 kr 1935 01 25:-
2 kr 1936 o 50:-
2 kr 1936 01 25:-
2 kr 1938 01 15:-

Mattssons Mynthandel 2 kr 1939 01 15:-
2 kr 1940 ändr. 4 01/ 0 140:-
2 kr 1942 01 25:-
2 kr 1943 01/0 100:-
2 kr 1943 01 60:-
2 kr 1944 01 15:-
2 kr 194$ TS/ G o 110:-
2 kr 1946 01 10:-
2 kr 1947 01/0 15:-
2 kr 1950 o 15:-
2 kr 1950/ 51 0110 30:-
l kr 1915 01/0 215:-
l kr 1916 01 140:-
l kr 1924 mp 01/ 0 150:-
l kr 1926 01/ 0 190:-
l kr 1929 o 110:-
l kr 1929 01/0 70:-
l kr 1930 o 95:-
l kr 1930 01 40:-
l kr 1932 01/0 75:-
l kr 1945 TSuh 01/0 80:-
50 öre 1928 01/ 0 110:-
5!> öre 1931 01/ 0 55:-
25 öre 1910 01/ 0 125:-
10 öre 1918 01/0 70:-

B I Wallin My,lthandel 10 öre 1927 01/0 55:-
10 Ö·re 1928 01/ 0 70:-

Leverans mot postförskott. 

:?orto tillkommer. 

Returrätt inom 8 dagar. 

* * * 
SVE.."lSKA MYNT KöPES 

Bra priser betalas 

* * * 
Anders 

Wetterberg 
101 22 STOCKHOL!\1 l 

Box 168 
Tel. 08/ 2118 35 (kvällstid) 

Soj M ynt AB 

11 



EN NY MEDALJ Den fantastiske Paavo Nurmi 

Den 2 oktober 1973 a vled Paavo 
Nurmi. En av världens framgångs
rika idrottsmän gick ur tiden . Den 
medalj som Finlands Friidrottsför
bund nu ger ut är en hyllning till 
den store idrottsmannens minne. 
Paavo Nurmi föddes 1897. Hans 
stora intresse i unga år var löpning 
och under hela 20-talet var han den 
klart dominerande löpargestallen 
på friidrottsarenor världen runt. 
Han vann bl a sex individuella 
guldmedaljer och tre i lag vid de 
olympiska spelen i Antwerpen 1020, 
Paris 1924 och Amsterdam 1928. 
Under åren 1921-31 hann han sätta 
tjugo godkända världrekord i lång
distanslöpning. Troligen kunde lis
tan över hans sagolika idrottsbe
drifter ha blivit ännu längre om 
han inte 1932 hade förklarats vara 
''icke amatör". 
Skulptören Raimo Heino har gett 
medaljen en form som för tanken 
till ett tidtagarur. Nurmi löpte ju 
ofta med klockan i hand - kanske 
ett uttryck för att just tiden var 
hans värsta motståndare. 
Medaljens ålsida visar ett finstämt 
porträtt av Nurmi, frlln sidan nam
nen på de tre städer där han eröv
rade sina olympiska segrar. Från
sidans yta är översållad med klas-

HPiaiugfotiii'JS?.: Nuroullllpcr In 1 Ol)'>npiasl•dfnu 
wP.d rlen olympl•k• el~cn. 
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siska tider som Nurmi presterade 
på löparbanorna. 

Naturligtvis krävs stora ansträng
ningar att nå så högt. inte minst i 
ekonomiskt hänseende. Stora pen
gar behövs för att idrotten ska kun
na utvecklas. Paavo Nurmi-medal
jen är ett medel att kunna klara 
den finansieringen , överskottet 
från försäljningen går oavkortat 
till det finska friidrottsförbundets 
verksamhet. 

Suomeo Urheiluliito R. Y., 
Finlands Friidrottsförbund. 
Den finska friidrotten har under de 
senaste åren utvecklats m·ycket 
starkt. Senast nu under Europa
mästerskapen i Rom gav finska 
friidrottsmän bevis på den interna
tionellt mycket höga standarden. 

FAKTA OM MEDALJEN 

Paavo Nurmi-medaljen ges ut i två storlekar i begränsade numrerade 
upplagor. En 60 mm-medalj i silver resp brons och en 40 mm-medalj i guld 
resp silver. En onumrerad upplaga i brons i storlek 40 mm tillverkas för 
Suomen Urheiluliittos egen räkning. 

Metall 

storlek 
Upplaga 
Vikt/styck 

Utgivare: 

Tillverkare: 
Etui : 
Äkthetsintyg : 

Guld 
18 k 

40 mm 
200 ex 
120 gram 

Medaljnumrering: 

Distributör : 

Beställning: 
Sista beställningsdag: 

Kontr. Kontr. Brons 
silver silver 

40 mm GO mm 60 mm 
1.500 ex 750 ex 3.000 ex 
80 gram 255 gram 230 gram 

Suomen Urheiluliitto R. Y ($ULl. Fin
land 
AB Sporrong, Norrtälje, Sverige 
Varje medalj levereras med etui 
För varje medalj utfärdas numrerat 
äkthetsintyg undertecknat av SUL 
Varje medalj är försedd med tillverk
ningsnummer samt uppgift om uppla
gans storlek. 
l Finland Spor ro ng OY. Helsingfors i 
Sverige AB Sporrong, Norrtälje 
Endast genom Sporrong. 
Lördagen den 1 mars 1975. Order som 
inkommer efter detta datum eller se
dan upplagan fulltecknats kan ej ac
cepteras. 



Stort intresse på 

Samlarmässan 

i Göteborg 

Ett stort publikintresse kunde no
teras på Samlarmässan i Göteborg 
som avhölls under första veckohel
gen i november, i SE Bankens utri
keshall på Södra Hamngatan. 

Ett 60-tal utställare från hela Sve
rige sålde Mynt, Frimärken, anti
kviteter, tallrikar m m. 

Utöver utställarna visade Väster
götlands museum en monter med 
en intressant kollektion gamla me
deltidsmynt funna i Västergötland, 
däribland ett antal funna i gamla 
Lödöse. 

Sista mässdagen anordnade sam
larförbundet Nordstjärnan en 
mynt- och anlikvitetsauklion. 
Bland de 250 utropen märktes el} 
Gouache av Toulouse-Lautrec, ut
ropspris 300.000:-. Avenså fanns 
ett gammalt kinesiskt prakt
schackspel, vars elfenbenspjäser 
mäter upp till 20 cm höjd. Utrops
~riset var 150.000: - . 

Arrangör och utställningskommis
sarie var arkitekt Torvald Thern
ström, känd från Samlarmässorna 
i bl a Skara. 

Prenumerera 
på 

MYNT· 
KONTAKT 

Sveriges ledande 
Numismatiska tidskrift 

Pren. helår : 43 :75 
inkl. moms o porto 
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l TT O IR(J CT 
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNTKON
TAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnade n är 10 kr. per a nnons och får högst innehålla 20 
ord+te lefonnummer elle r namn/ adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra 
fö ljande nummer=16:- . 

Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdage n. 

Annonskostnade n skall medsändas på samma gång som a nnonsmanus. 

K ö P E S 

Jenny Nyströms kor t, samt även 
andra gamla Jul-Påsk-Pingst eller 
gratulationskort. Svensk tillverkad 
tvättservis finare kvalitet. Henry 
J onsson, pi 16184, 905 90 UMEA 
Oscar II, Gustav V mynt, silver el
ler koppar. Sänd uppgift om antal 
och pris. Gärna byte. Prislistor sö
kes. Kent Nilsson, Fack 61, 940 40 
Vistträsk. Tel. 0929/210 97. 
O II Guldmynt i kvalile 01 köpes el
ler bytes med gamla vapen. Tel. 
0660/157 98 

Svenska Mynt 1873 och äldre. Sänd 
gärna en förteckning över de mynt 
Ni har samt pris och kvalite. Bo 
Gunnarsson, Frejg. 4 B, 613 00 Oxe· 
lösund 

SÄLJES 

Dubletter, Oscar Il och Gustav V 
lista gratis. Kjell Björklund, Log
dansv. 14 172 42 Sundbyberg. 
2 kronor 195G-1971, fin kvalile 3:
st vid köp av 100 st. Tel. 063/ 
12 85 30 
Prislista över Svenska dublettmynt 
gratis. A Hedlund, Box 3144, 162 03 
Vällingby 
l st bronsmedalj + 1 st silverme
dalj CHURCHILL , 255: - . l Proof
set Bahamamynt 255:- . Diverse 
Frimärken lämpliga for nybörjare 
45:- Leif Killgren, Kanalgatan 4 
A, 291 53 Kristianstad. 
Mynt, 2 kr 1903 med 1898 å rs bild 
1 + . 2 kr 1890 fram och baksida ej 
para llella (6 mm> l + . Högsta bud. 
Gustav Eriksson, stationssamhäl
let 21, 780 41 Gagnef. 
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GV Mynt. 50 öre 46 st 1911- 50 kv. 
1-1?. 25 Ore 145 st 1914- 50 kv 1?
l+. 10 öre 130 st 481 st 1909-50 k v. 
1- l+ . 2 öre 449 st 1909 50 kv. l
l + . l öre 420 st 1926- 50 kv. 1- l+. 
Säljes för 1.000 kr eller högstbju· 
dande. Tel. 0470/176 65 

NYA ZEELAND ARSSATSER 
1967- 1971 plastplånbok, vardera 
36:- . Samtliga 160: - . Gambia 
1970 djurserie 7 mynt Penny - 8 
Schilling, kasett 38:-. Schweder, 
Box 258, 721 06 Västerås 

Myntlista sändes gratis mot 50 öre i 
frimärken. Bengt Andersson, S 
Parkgatan 16 B, 214 22 Malmö 

Kronmyntet 1873-1973 100 år. Vac
ker väggtallrik med Sveriges Riks
vapen i koboltblått. <Nr upplaga 
3000) 50:- st. 3 st portofritt. Emil 
Ohlsson, N J ärnvägsgatan 10 B, 
827 00 LjusdaL Tel. 0651/132 81 

"Mynt billigt, O II. GV, GVI.Passa 
på tillfållet. Ä ven varianter. Gratis 
prislista." Kent Ljungh, Lövsta, 
150 14 Vagnhärad. 

GIBRALTAR 1967- 1970 fyra st 5 
Schilling mynt i kassetter, 68:
per sats. Canada 1964 prooflike sil
verdollar " Charlottetown" 27:-. 
Schweder, Box 258,721 06 Västerås. 

J enny Nyströms o ttörstrands Jul 
och Vasatallrikar samt Gustavs
bergs minnestallrikar. 0510/297 78. 
Lista på Svenska och utländska 
mynt gratis. Olle Hansson, Före
ningsgatan 38 C, 275 00 Sjöbo. 

Lista på Svenska och utländska 
mynt gratis. Olle Hansson, Före
ningsgatan 38 C, 275 00 Sjöbo 
O II 240 st 2 kr - i öäe kv. 1- 1+. 
GV754st5kr- l öre kv. 1-{)1. G VI 
467 st l O kr- l öre k v. 01-{). <Näs
tan alla varianter > Säljes helst ode
lat eller varje kung för sig. Yngve 
Tjelander, Skyttegatan 41, 352 41 
Växjö. 

Panama 1973 Proofmynt 20 Bal
baos 125 gr, silver, certifikat, 
200:-. Canada 1967 proofsats, etui, 
1 cent - 20 Dollar guld, 835:-. Sch
weder, Box 258, 721 06 Västerås. 

.......................................................................................................................................... ~: 
BESTÄLLNINGSKUPONG MYNTI'ORGET 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 k r 
medsändes. 
ANNONSTEXT ____________________________ ___ 

0 K öPES 0 SÄLJES 0 öVRIGA SAMLAROMRADEN 

NAMN 

ADRESS 

. i 
: .............. .............. _ ................................................................................................... -·-········--··· 



Vilket motiv .. . 
C Forts. från sid. l l 

och ro. Helt fria i sitt skapande är 
de dock inte, berättar Benkt Ulvfot, 
chef vid myntverket i Eskilstuna. 
- Utgångspunkten är attfemkro
nan även i fortsättningen skall va
ra rund, större än övriga mynt och 
silvervit. Därutöver står det dem 
fritt att komma med friska ideer. 
Det har sagts att femkronan hä
danefter måste gå att klart skilja 
från tvåkronan och enkronan. Det 
har också sagts, i syfte att styra 
konstnärerna något, att ett lämp
ligt motiv för femkronan är ett ic
ke-traditionellt utförande av ett 
traditionellt sådant - alltså något 
åt hållet gamla kungar och be
römdheter i ny tappning. Konstnä
rerna har hur som helst sin frihet. 
Isaroma veva får de designa om de 
övriga myntet också men här är 
buden hårdare: riksvapen, Karl 
XVl och/eller hans monogram och 
valspråk måste v3r3 med. 

- Sedan gammalt har vi dem på 

Första myntset fra Danmark med 
Dr Margrete salges. Pris ved for
handsbetalning 10 SKR. Christen
sen, Sabioresvej 8, 3000 Helsingör, 
Danmark. 
Mynt 1873- 1973, 100-tals varianter 
säljes. Lis ta mot 0:75 i frimärken. 
Bo Carlsson, Kronetorpsgatan 104 
A, 212 27 Malmö. 
Prislista på danska och norska 
mynt sä ndes mot porto, namn och 
adress . Lennart Svensson, Tunn
bindarvägen 4, 352 50 Växjö. 
112 st O II l kr- l öre k v. l ?/l. 1.976 
st GV5 kr- l öre kv. 1-Ql. 5.833 st 
GVI 5 kr- l öre kv. l+ -Q l. Vanliga 
årtal. Tel. 0470/ 176 65. 
Finland : 10 MK jub. 1967 25:·. 1970, 
71 EM å 20:·. 5 MK 72 25 : ·. 74 års 
mynt p-5 mk 13:-. Allt i kv. O. Tel. 
036/ 12 n 9-1 , P Nerg. Carlsfors. 
561 00 Husqvarna. 
Stort a ntal dubbletter säljes. Oscar 
II . Gustav V och Hakom VII . Aven 
äldre mynt. Prislista mot 75 öre i 
frimä rken. H Woldberg, Slå nbärsv 
9, 182 36 Danderyd . 
J ag säljer hela min myntsamling 
Svenska och utlä ndska sedlar och 
mynt. Myntlista gr a tis. Thomas 
Jielsson. Hammarv 35, 175 35 Jär
fälla . 

mynten och vi håller fast vid det ef
tersom en plötsligt förändr ing 
skulle kunna skapa förvirring, sä
ger Benkt Ulvfot. 
Formgivningen är upplagd som en 
tävling mellan de åtta konstnärer
na. Fram i juli nästa år kan de tän
kas vara klara, därefter faller det 
på en referingsutsedd jury att välja 
det segrande fOrslageL l juryn in· 
går bl a konstnärerna Bror Mark
lund och Erik Grate. Vid årsskiftet 
75- 76 kan det bli tal om att prägla 
de nya mynten. 
- Vi tror att femkronan behövs. 
Dessutom har riksdagen beslutat 
att valören skall finnas till. Att den 
blivit så impopulär i Sverige är 
märkligt med tanken på att mot
svarigheten i andra länder betrak
tas som oumbärlig. 
-Ursprungligen var det automat
handeln som ville ha femkronan. 
När den väl kom brydde man sig 
emellertid aldrig om att följa upp 
med nya nedsläpp i automaterna. 
Inte är det under ligt att folk då tyc
ker den är onödig, menar Bengt 
Ulvfot 

SVENSKA MYNT 
Rd Specie 1846, 4 RdRm 1856-63-69-
71 kval. nära 01 Rd 1857, o 50 öre 
1857, o m fl Anbudslista rekvireras 
från Gustav Antonsson, PI 4516 
Strand, 450 10 Ljungskile. 

Utgångna l·, 2· och 5~ringar säljes 
2.4 kg 50: - . Bra kvalite. Lidvid till 
pg 22 58 90-3. Fraktfritt. Ulf Bokin
ge. Angsvägen 10, 680 50 Ekshärad. 
lO öre 1887 kv. 01,25 öre 1874 kv. 01, 
2 öre 1874 kv. 01, 5 öre Dansk 1874 
kv. 01 Till Högstbjudande. Gustav 
Eriksson. Stationssamhället 21, 
780 41 Gagnef. 
J u !tallrikar, landskaps ta llrikar m. fl. 
även byten. C. Eriksson , Pundgatan 
3, 199 00 Enköping. 0171/ 303 48. 

Lista över mynt, mest vanligare 
årtal sändes gratis. Lämpligt för 
nybörjare. l\lycket låga priser. Ake 
Eriksson, Bergbacken 118, 826 00 
Söderhamn. 0270/ 153 29. 

( F o: l.s. ;;id. 38) 

MYNTTORGET 
Genomgranskos varje 

må nad av över 4 .000 mynt
samlare 

DET GER RESULTAT 

MEDSÄNDANDE AV 
BILAGOR 
Privatpersoner och handlare 
äger mot ersättning rätt att 
medsända tryckta bilagor i 
A 5-storlek i tidningen Mynt
kontakt. Bilagorna skall tryc
kas i offset eller boktryck. 
Bilagan medföljer hela upp
lagan. 
KOSTNAD 
l A 5 ark . . . . . . . . . . 495:-
2 A 5 ark . . . . . . . . . . 695:-
3 A 5 ark . . . .. . . . . . 895:-
4 A 5 ark .......... 1.095:-
5 A 5 ark ... . ...... 1.295:-
Lagstadgad moms tillkommer 
på dessa priser. 
På begäran åtager vi oss gär
na att trycka reklambladen åt 
Er. Kostnadsökningen blir då 
275:- + moms per ark. 

Utnyttja 
Myntkontakts annonsservice! 

Ni når över 4.000 myntsamlare 
i 16 länder! 

ERT NAMN. 

OCH 

ADRESS 

och Ni får efter hand vår 

» nyinkommetlista». 

Stor sortering. 

Moderata priser. 

Vönd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

S. Kungsgatan 19, Gävle. 
Te l. 026/ 12 82 25 

Öppet: 16-18, 
lördagar 9-1 4 
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Tre tio-kronorssedlar med samma nummer 

Vi har förut haft dessa intressanta sedlar med i tid
ningen men då kvaliteen på bilden var mycket dålig, 
presenterar vi dem igen. Som Ni ser på bilden ovan har 
samtliga tre sedlar samma nummer, men olika bok-

stav efter årtalet. Detta är inget fel av sedeltryckeriet, 
men det är ytterst sällsynt att man kan få tag i tre så
dana exemplar. Vi tackar ägaren för det intressanta 
bidraget. 

Myn thandlarrånet 

uppklarat -

Storkap i Hlgenhetsrazzia 

Rånet på den 60-årige Mynthandla
ren i Sto.ckholm Boris Helmfrid 
fredagen den 13/9 i år är nu uppkla
rat. 
Fem män greps i början av novem
ber när polisen slog till mol en lä
genhet i Stockholm, som länge slått 
under uppsikt. Efter förhör erkän
de en av männen det brutala rånet 
mot Helmfrid. Samtliga fem an
hölls omgående misstänkta för en 
hel del brott. Del är inte bara 
mynthandlarrånet som polisen nu 
hoppas skall finna sin lösning. Kri
minalens olika rollar står formli
gen i kö för all höra de fem om kas
saskåpssprängningar, rån, konst
stölder m m m m. Flera liknande 
rån som denna mot Helmfrid hade 
planerals men inte hunnils genom
förts, lack vare del tidiga gripan
deL 
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KOPPAR 
GV 

KÖPES 
OAVSEIT ARTAL 

OCH KVALITE 
BETALAR JAG 

50:- / KG. 

Sänd uppgifter 
om mängd. 

Karl Axel Aspeqvist 
skogsJyckegatan 5 A 

582 56 Linköping 
013/12 56 59 

MYNT 
TILLBEHÖR 

LITTERATUR 

KöPER- SÄUER- BYTER 

Svenska och utländska mynt 
i stor sorteri ng till moderata 

priser. 

Välkommen in och se 
vad vi har. 

PRISLIST A GRA TIS 

Öppet: 
M6ndagar Stöngt 
Tisd.-Fred. 10-12 14--18 
lördag 10-13 

MYNTHÖRNAN 
ENGELBREKTSGATAN 36 
ÖREBRO 019/1 1 21 BO 



Numismatiska Föreningens höstaul{tion 
De två sista dagarna i oktober hade 
Svenska Numismatiska Förening
en sin årligen återkommande höst
auktion. Som vanligt avhölls både 
visning och auktion på Statens His
toriska Museum i Stockholm. 
Under onsdagkvällen såldes sven
ska mynt och uUändska guldmynt. 
På torsdagen den 31 oktober såldes 
utländska mynt , medaljer och sed
lar. 
Även om katalogens 719 nummer 
till stor del bestod av relativt vanli
ga mynt fanns det ändå tillräckligt 
många svåra mynt för att attrahe
ra fl er a kända handlare. 
De priser som uppnåddes för auk
tionens 34 guldmynt avslöjade att 
årets krafti ga stegring på guld· 
mynt inte var någon tillfällig topp, 
utan att priserna ligger kvar på 
ganska hög nivå. Som exempel kan 
nämnas en svensk lO-krona 1901 för 
525 kr och en svensk s-krona 1920 
för 625 kr båda i god Ol·kvalitet. 
Bland äldre svenska mynt och 
mynt från svenska besittningar 
kunde man se en ordentlig steg
ring. Men det fanns ändå många 
goda köp att göra, vilket även av
slöjades av att del i många fall var 
handlarna som köpte in de svåra 
mynten. En 2-öring 1541 från Svarl
sjö t ex gick för 450 kr, en 4-mark 
från Drottning Kristina 0647) gick 
inte högre än 800 kr, då bör kanske 
påpekas att det var något svagt ut
präglad . 
Svenska koppar-mynt gick till 
mycket mållliga priser, man kan 
nämna l ex hela nödmynt-serien. 
där 5 av mynten var av mycket god 
kvalitet och däribland de två svå
raste, gick för bara 625 kr. 
Men bland dc 14 utbjudna plåtmyn
ten gjordes förmodligen de allra 
bästa köpen. En två daler 1711 från 
Garpenberg såldes t ex för 4000 kr 
och flera värde förhöjda 2-daler i 
gott s kick såldes för mellan 2000 
och 3000 kr. 
Av mynten från Bernadoltska tiden 
kan man nämna en jubileums r iks
daler från 1821. som dessvärre ha-

!Forts. på sid. 23) 
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Intressant 
utställning 
på Hallands 
museum 
Arrangemangen på Hallands mu
seum dugar tätt. Närmas t ä r det 
utställningar om Carl Larsson och 
om våra betalningsmedel som är 
aktuella. Av dem är det Myntkabi
nettets " Daler, krona, öre" som 
väcker det största intresset. 
På 15 skärmar berättas om våra 
betalningsmedels historia med 
hjälp av foton och pedagogisk text. 
För första gången har Hallands 
museum dessutom möjlighet att 
visa godbitar ur sin egen mynt
samling. 
Här finns mynt från Norden samt 
från flera länder inom och utom 
Europa. Medaljer och ordnar 
kompletterar. Bland dc äldsta 
mynten kan nämnas e n norsk brak
teat frå n 1160-lalet. 
Ett par montrar visar vad som kan 
hända om inflationen blir för svår . 
Exempel fr ån Tyskland på 30-talct 
är bl a en sedel utstä lld på inte 
mindre än sex miljarder l\la rk . 
Myntsamlingen är vardefull och 
därför blir den extra noga bevakad 
under uls tällningstidcn. li'ör något 
år sedan stals ett mynt från 
museet. och det musciled ningcn in
te uppleva en gång ti ll . 

1'\u leveransklar : 
Ta llrik nr. 2 

1 Sw nsk a Scclel :ot•rir n 
En tiokrona, från tiden mellan 
1892- 1917, med svar ta valör
siffror . 
Upplaga 5000 ex alla numrera
de. Som nr. 3 kommer jub.fem
man 1948 utgiven till Gustaf V 
90-årsdag. 
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Upplysningar om närmaste för
säljningsställe pr leJ. 0431 / 177 20. 
Tillverkare: 
RA WN PORSLIN Ängelholm 

Uppköpare av enkronor .frikändes 
Den västtysken mynthandlare som 
av Göteborgs tingsrätt dömts till en 
månads fängelse för olovlig valuta
införsel och försök till utförsel av 
svenska mynt och som fått 10.000 
kronor tagna i beslag, har frikänts 
av hovrätten. 

Mannen hade fört in 140.000 österri
kiska schilling och 8.000 D-Mark för 
att i Sverige köpa upp ä ldre sven
ska enkronor med högt silvervär
de. Vid besök i svenska banker ha
de han fått besked om att det inte 

fanns några restriktioner ifråga 
om införsel av valuta till Sverige. 
Hovrätten anser att mannens brist
fä lliga kunskaper ifråga om valu
tabestämmelserna är ursäktliga 
och att han inte kan fållas till an
svar därför. Någon olvolig valuta
utförsel av svensk valuta har han 
inte gjort sig skyldig till, endast 
förberedelse till sådan. Men då del
ta inte är straffbart ogillas åtalet 
även i denna del. Beslaget av de 
10.000 kronorna upphävdes i och 
med den friande dom en. 

Prisvärda mynt ur vår Iå gprisserie! 
Mexico: 25 Pesos, 1968 Silver, o. Kr. 25 :-

Norge : 25 Kr. 1970 o. 30 :-

Sydafrica: Crown, 1947-52 01/0. 35:-

Lettland: 5 Lati, O l. år i+/01 35:-

USA: Eisenhower-Dollar, o. 45:-

Myntverkels Minnesmedalj, o. 35:-

GUSTAF lSAKSSO~, S-46064Frändefors 

SAMLAR ·AGENTEN 
Box 4 085, 580 0 4 Linköping 4 

SAWER-BYTER-KOPER allt i svenska o utländska Jul o min
nestallrika r av äldre o yngre å rgångar 

Jag vi ll köpa, önskar prislis ta. 
ä r intresserad av sor l ........................ ........... ......... ...... ......... ... . 

vill byta, byter bort: .............. ....................................... .. ......... . 

önskar i utbyte: .......... ................................. ................ ....... .. .. . 

pris mellans killnad:+ kr ....... ........................ ...... -kr .............. . 

\'iii sälja: ....................... ........................................................ · 

tilrpris: ........................... ....................................................... . 

Namn: .... ......... ................................................. .... ................. . 

adress: ...................................... ................... ......................... . 

postnr ......................... ................................ tel. l ............. . 

postadress: ............................................................................ . 



Just nu väntar numismatikerna 
med flera på de nya Carl XVI Gus
taf-mynten. Som en förberedelse 
till nya mynt sker ofta provmynt
ning. Dessa provmynt framställs 
för att pröva stamp eller legering. 
När det gäller provmynt är utseen
det annorlunda jämfört med det 
godkända myntet. Det förekommer 
även att provmynt får valörer, som 
sedan inte kommer i omlopp. 
Exempel på sådana valörer är 
"Hdr Courant" och "caroliner" 
under Karl XIV Johans provmynt
ningsperiod. Andra ovanliga valö
rer på provmynt är " Cent" och 
''Penning" under Oscar I: s rege
ring. 
Under provmynt kan man också 
räkna in provpräglingar. Med 
provprägling menas att provet får 
samma utseende som det färdiga 
myntet. Däremot kan myntets 
platt få en större eller mindre stor
lek. Provpräglingen sker också of
last i en annan metall än vad det 
slutgiltiga myntet får. Eftersom 
provmynt och provpräglingar· 
sammanhänger med varandra 
skiljer man ej på dessa. l bägge 
fallen har de kommit till för att för
bereda en ny mynttillverkning. 
Under Karl XIV Johans tid ägde en 
riklig myntning rum av reguljära 
mynt, vilket har medfört att prov
myntning från denna konung också 
är stor. Flera valörräkningar för
sökte man sig på under denna tid. 
Till silvermynt t ex Bancoräkning, 
Oalerräkning, Couranträkning, 
Carolinräkning samt Specieräk
ning. Provmynten av koppar fick 
valörräkning som Skillingräkning, 
Skilling-Bancoräkning och Cour
anträkning. Företrädesvis använ
des silver och koppar för dessa 
provmynt och provpr·äglingar. Un
dantag är däremot J Riksdaler 
Specie från 1842, som har präglats i 
tenn. 
Efterföljaren till Karl X IV Johan. 
Oskar I präglade också ett stort an
tal provmynt. Provmyntsprägling
en är speciellt rikhalt i g när det gäl-

ler koppar- och bronsmynten. l sil· 
ver präglades t ex 1/16 Rdr spec-12 
skilling från 1845. När det gäller 
kopparmyntningen förekommer 
flera valörräkningar. Skilling Ban
co-räkning, Skilling Riksgälds-räk
ning, Centräkning och Penningräk
ning präglades på provmynten. 
Valören cent är en annorlunda va
lör på ett svenskt mynl. Provmynt 
med valören cent präglades för 10, 
5, 2, l och 1/2 cent. Provmynten 
som präglades i brons fick öres
räkning. Dessa mynt präglades i 
valörerna 10, 5, 2, l och 1/2 öre. En 
del av dessa provmynt har årtal 
~en det var lika vanligt under Os
kar l :s regering att de saknade år
talet. På bronsprovmynten anges 
på nertalet hur många mynt i riks
daler som del går på ett skålpund. 
Exempel på detta är: 2 öre. 150 Rd 
AF 100 <tecknet för sk å !pund>. 
Denna.rikhaltiga prägling av prov
mynt under Karl XIV Johans och 
Oskar l:s regering visade diskus
sionerna och försöken all såväl få 
fram ett myntsystem med lämpli
ga valörer samt vackra mynt. 
Efter denna tid avtog provmynts
präglingen något. Under Oskar II: s 
tid präglades bl a provmynt med 
valörerna 10 Fr ancs och 5 Francs. 
Dessa mynt har i mitten guld men 
omges av silver. Aven valörräk
ningarna 2 Kronor och 1 Krona lik
som Ores-räkning förekom. På 2· 
öringen från 1892 är metallen alu
minium och på 1901: års 2-öring är 

metallen järn. Under Gustav V:s 
regeringslid präglades provmynt i 
valörerna Kronor <Krona> och öre. 
Myntmetallerna är rikliga och va
rierar mycket. Präglingen skedde i 
silver. nickel. brons och järn. Flera 
av Gustav V:s provmynt har fått 
ett runt hål i mitten på myntet. På 
utställningen " Daler- Krona- Ore" 
hösten 1973 i Kungliga Myntkabi
nettet visades några av Gustav VI 
Adolfs provmynt Bland annat en 
!O-öring från 1951 med ett naturmo
tiv, föreställande en skog och en 
bäck. Andra sidan visar valören 
och årtalet. Aven två intressanta l· 
kronor visades. Frånsidan är den
samma på båda mynten, en stor 
krona med valör samt årtal C 1951 ). 
Ett av dessa provmynt har på åtsi
dan en liten konungabild med en 
krona över. Denna bild omges med 
Gustav VI Adolf, Sveriges konung 
samt valspråket Plikten framför 
allt. Den andra åtsidan bär en stör
re konungabild samt namnet Gus
tav VI Adolf, årtalet och titeln Sve
riges Konung. 
l regel anges det på myntet att det 
är ett provmynt t ex genom att or
det PROV står på myntet. Prov
mynt och provpräglingar fram
ställs i mycket små upplagor och 
de flesta provmynten finns endast 
hos Kungliga Myntkabinettet. Vis
sa har dock kommit ut bland sam
larna och oftast förekommande är 
provmynten från 180Q-talet. 

M. W. 

MYNTKALENDER 
1975 

HAR UTKOMMIT 
säljes över hela Skandinavien 

* VÄRDERINGSPRISER 1873- 1975 * AVBILDNINGAR l FULL SKALA * INKöPSPRISER HOS SVERIGES MYNTHANDlARE * UPPLAGESIFFROR * REGISTER öVER MYNTHANDLARE 
* VARIANTER M. M. M. M. 

ENDAST 6.95 lnkl. moms 
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NUMISMATISKA TIPSET 
Rätt tipsrad förra månaden : 
x 2 l. l x x. 2 l 2. 2 x l l. 

l :a pris : Sven Forsberg. Konstmästareg 14. 
2:a pris : Inga Britt Sundberg. Rommeholm 41. 
3:e pris: Nils Kjell, Långsjö 1 

Sänd denna sida eller en avskr ift till Myntkontakt se
nast 30 december 1974. Märk kuvertet "num.tipset". 
Ni deltager då i vår pristävlan med dragning den 
30/ 12. 

Alla Pristagare kommer från 
Borlänge. Grattis! 

l:a pris : Myntskåp 400 med filt. 2:a pris: Myntskåp 
Junior med filt. 3:e pris: Myntskåp Junior med filt. 
Lycka till. 

l Vilket år bär "Gripenhjelmsdukaten' '? 1) 1662, x> 1692, 21 1695. 

2 I samband med 15:e olympiska spelen i Helsingfors 1952 utgav Finland ett 
jubileumsmynt Vilken valör har myntet? Il 1000 MAHKKAA, x l 500 
MARKKAA, 2) 100 MARKKAA. 

3 Vilket av följande " Karl XII :s nödmynt· · brukar hänföras ti ll Ulrika Eleo· 
nora? l ) PHOEBVS, x) MARS, 2> HOPPET. 

4 Hösten 1973 utgavs av Sporrong en medaljser ie med "Tio upptäckare". 

Vilken av följand<' upptäckare representeras inte på någon medalj? 1 > S A 
ANDREE, x l A E NORDENSKIOLD, 2l S HEDIN. 

5 Vilket å r utgavs " Transport-sedlar '' av Stockholms Hanco? Il 1661. xl 
1667, 2) 1668. 

6 l den svenska kolonin Saint-Barthelemy kontramarkerades utländska 
mynt. Första typerna av kontramarkering är den krönta va lören med en 
bokstav? Vilken var (ini tialen>? 1 l B, x > M. 2> N. 

7 Vilket å r fick Is land egen myntutgivning'! 1 > 1918. x > 1920. 2> 1922. 
8 Anda fram ti111800-talets mitt användes brukspolletter vid Avesta koppar

och järnverk. F rån detta bruk finns det polletter med måttet 1 STIG KOL. 
Hur mycket motsvarade 1 STIG KOL? l l lO hl kol, x> 40 hl kol, 2l 65 hl kol. 

9 Ordet ORTIG finns endast på mynt ett år i inskriften ··1 MARK ORTIG" . 

Under vilken regent präglades myntet? Il SIGISMU;'IID, x > JOHAN II I. 2> 
KARL IX. 

10 Vilken var valören på Kastpenningarna efter Gustav III :s kröning fram 
tiJI och med Karl XIV Johans kröning? Il 1 Riksdaler , x > 1/2 Riksdaler . 2> 
1/3 Riksdaler. 

Il För den norska exilregeringen präglades under andra världskrigel norska 
mynt i vilken av följande s täder ? Il LONDON. x > REYKJAVIK, 2> 
STOCKHOLM. 

12 " Den som denne sedel efterapar eller förfalskar skall warda hängd. l\len 
den, som upptäcker Efteraparen, Förfalskaren eller Utprånglaren undfår 
belöning enligt Kungl. Kungörelsen af den .. . .... 1818." Vilket datum är 
det som är utlämnad i denna underrättelsetext? Il 20 Decembris, x > III 

Mars, 2) 8 Julii. 
13 l den svenska besi ttningen Fi.irth, lär det på 1620- 1630-lalet ha funnits en 

myntmästare vars namn var? l l B SCHMIDT. x> C STUTZ. 2> H J 
AYRER. 
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2000 Rupiah 1974, 38,61 mm, 25,31 g, 500./1000 silver Une. 95:-
2000 " 1974, 38,61 mm, 28,28 g, 925/ 1000 " Proof 160·:-
5000 " 1974, 42,00 mm, 31,65 g, 500/ 1000 " Une. 125:-
5000 " 1974, 42,00 nun, 35,00 g, 925/ 1000 " Pro of 205:-

Par~t i Une. 205:-, Paret i Proof 350:-· 
100.000 " 1974, 34,00 mm, 33,43 g, 900/1000 guld Une. 1.860:-

Proof 4.360:-
Pri~na inkl. moms 

JUBILEUMSMYNTSERIE l SILVER FRÅN USA. 

Non1.älje Mynthandel hat· utav den europeiska agenten fått ensamrätt t<ill försäljning och <listri
bution inom Svet•ige. 
Vid bestäHning av guldmynten skall likvid erlägas i förskott. 
Aterföt'Säljare ombedes kontakta oss för prisuppgifter o. s. v. 
USA jubilerat· 1976 "200 år av frihet". Ett myntset bestående av h-e mynt i 4{) % silver utges-. 
114, 1/ 2 och l dollat·, samt!. da•terade 177&---1976. Sista beställningsdag 15 jan. 1975. 
Pris inkl. moms: Unc.-sel 75:-, Proof-set 110:-
Rekvit-era även vnt· pt·islista om ca 80 sidor mynt m. m. ft·lm hela världen. 

NORTÄLJE MYNTHANDEL Tullportsg. 7, 76100 Norrtälje, tel. 0176/16826 
Postgiro 71 20 05-8 Bankgiro 124-9176 
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FRÅGESPALTEN 
AR NAGOT OKLART 
FRAGA MYNTKONTAKT 

Till frågespalten. 
Jag har en 25·öring från 1943 som 
är större än normalt, ser nästan ut 
som en femtioöring men är äggfor
mad. J ag har också en 25-öring 
från 1963 med höga kanter . Båda 
mynten är av normalkvalitet. Jag 
undrar om de kan vara värda något 
och i så fall hur my ck el? 

''Nyfiken" 

SVAR: Båda mynten är troligen 
utsatta för å verhan. 2S·öringen 
som är äggformad är ett typiskt 
exemplar där någon har pressat 
ihop mynten för att få den större. 
Vid en sådan behartdling brukar 
m ynten /å ett "äggformat" utseen
d~>. Inget vä rde. Det andra myntet 
{rån 1963 har någon troligen slipat 
lwnten. varvid kanten blir något 
högre än normalt. Nt4 är det myc
hct svårt att avgöra detta då jag in
te ser mynten i fråga. men jag 
siwile gissa att så är fallet. 

R. ö . 

Till frågespalten 
liar Du setl en ettöring 1959 
"stn!ck mellan 5 och 9'' men med 
en fyra överstUmplad på femman? 
Innehar ett exemplar. 

SVAR : Har aldrig hört talats om en 
.5adart överpräglirtg. Om Fyran är 
mycl?et tydlig så att det inte råder 
11<igot som helst t vi vet om detta. 
IJ<jr myntet vara m yclwr intressant 
och i så fall vore vi intresserade a v 
t•lt foto eller om vi /ich l årta myntet 
{iir fotografering. 

R. ö. 

Till {rågespallc>ll. 
Vore tacksam att få reda på något 
om rengöring av mynt. Jag har 
frågat olika mynthandlare och har 
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fått olika svar. En del ger rådet att 
ej rengöra mynten . Ett silvermynt 
med patinabeläggning. kan det 
placeras i kvalile O eller gör be· 
läggningen att det nedvärderas? 
llw· skall silvermynt med finger· 
avtryck rengöras? 

"Rena Mynt" 

SVAH: Det är många som frågar 
hur man s/wll rengöra silvermynt 
och vi har experimenterat mychet 
med olika medel och har kommit 
(ram till mycket bra resultat. Sil· 
vcrmynt som är smutsiga eller 
m ed lätt oxidering bör man rengö· 
ra och det finns ett utmärkt rengö· 
ringsmedel i färghandeln som he· 
ter. hör och häpna: Johnssons SIL
VER·QVICK. Låt inte ordet silver-
qvich a vskräcka. medlet är inget 
pulsmedel utan Sveriges bästa 
tvättmedel för silvermynt. Detta 
m ctdel tar även bort fingeravtryck 
hC? lt och hållet och är utmärkt mot 
lätt oxidering. Man doppar myntet 
i lösningen i ca 10 sekunder. shöljer 
därefter i ljummet vatten noggrant 
och torhar det rent. Beträffande 
pertinabe läggning sl~all denna inte 

borttagas. Myntet nedvä rderas ic· 
lw. Det är nästan tvärtom. Många 
.~am/are söher sådana mynt. 

R. ö. 

Till frågespalten. 
l nr 6/73 publicerade Ni en bild på 
en enkrona 1940 med Stort G på Ii
tel G. Jag har nu funnit en likadan 
övcrprUgling rast på 19:!9 års en· 
krona . Ar varianten tidigare känd·~ 
Vad kan dessa båda mynt vara 
\'l.i rda i kvalitet OJ ? 

-
-

~ . ... 

SVAH: Jag kan inte med säf~erhet 
svara m11 de är hända förut. Jag 
har ini<' hikt talats om rtågon av 
c/er11 iiiilCIIt publiceringl!ll av enkro· 
11011 1910. Värd et är dc>t ocl~så svårt 
all sia ()111. då man inte vet intres· 
s(' l {iir dessa varianter. men jag 
tycl~er att de är betydligt intres· 
sa11tarl! än alla varianter som dy
l~t•r upp med alla klumpnr o dyl. 
va rför viire/el torde sättas till om· 

n. ö. 

4 .000 myntsamlare läser 

MYNTKONTAKT 

Sveriges i särklass mest lästa 

numismatiska tidskrift 



D etta ti r ork~ä " m y n t"! 

<Forts. från sid. 5l 

de moderna glaspärlor, med vilka 
de europeiska industriländerna 
lyckliggjorde sina kolonier. 
Av samma reella värdelöshct som 
qe ovannämnda pärlmynten är de 
s.k. tygmynten. "Den stående 
myntfoten, om jag får uttrycka 
mig så. i nästan hela Sudan är in
hemskt bomullstyg i sma la band", 
skrev en forskningsresande i bör
jan av vårt århundrade. l Tibet le
vererades tygremsor, försedda 
med stämplar av den kinesiska för
valtningen. 

På nya Hebriderna förekom ett 
ganska sällsynt myn t, nämligen en 
lång, fransad matta, som ur
sprungligen hade varit likklädnad, 
men som togs bort från liken när de 
legat en tid i jorden. Portugiserna 
stämplade en gång i sin koloni An
gola palmfibermattor med mynt
stämplar. Det bekanta Hudson
Hay-kompaniet införde filtar som 
betalningsmedel bland nordväst
arnerikas indianer, som (>å sina 
håll lade grunden till föt·mögenhe
ter bestående av stora träkistor 
med hundratals sädann filtar. 

Dylika exempel på vad som i våra 
ögon närmast är att betrakta som 
ett försök att på ett enkelt siitt · 
åstadkomma betalningsmedel av 
det som man har i sin närmaste 
omgivning kan vi tydligen träffa på 
runt hela jorden utom kanske just 
inom de civiliserade ländernas 
krets. 

Vad dessa har att uppvisa av origi
nella mynt hänför sig mest till 
krigstider. Om exempelvis en stad 
var belägrad så länge att detbörja
de bli svårt med skil jemynt kunde 
man klippa en silvertallrik i lämp
liga bitar. sätta på en s tämpel på 
varbil och släppa ut dem bland fol 
ket icke minst till senare tiders 
samlares stora rtirtjusning. Under 
och främst efter det första världs
kriget uppstod en förfärlig flora 
med nödmynt i Tyskland. bland 
vilken man kan spåra upp sådana 
egenheter. som små nätta skilje-

mynt av porslin från det välkända 
porslinområdet i Sachsen vidare 
lädermynt från läderindustritrak
ter, allt för att spara metall. 
Går vi så slutl igen till vårt eget 
land faller oss de stora kopparplå
tarna i ögonen, vilket strängt taget 
borde vara ganska obehagligt, då 
den största, !O-dalern 1644, väger 
19-20 kg. Dessa fy rkantiga plåtar 
och våra likaledes fyrkantiga men 
mycket mindre guld. silver- och 
kopparklippningar från 15· och 
1600-talen är de enda avvikelser 
från den för oss nu så självklart 
runda metallmynttypen. Och jag 
tror nog att läsa r en, efter delta l illa 
axblock bland del man kan råka ut 
för på "penningmarknaden" här 
och var ute i världen, med en suck 
av lätnad betraktar sina välgjorda 
och tilltalande svenska slantar. 

Nun1isn1atiska 

Föreningens .. . 
<Forts. från sid. 17) 

de klassats lite högt i katalogen 
men höll god l+ kvalitet, gick för 
2700 kr. En riksdaler från 1825 som 
var något bättr e än denangivna 
kvaliteten och får sägas vara en 
OlåO gick för 3500 kr till en handla
re. Allmänt kan man säga att de 
stora silver mynten i mycket god 
kvalitet gick för långt över kata
logpriserna. 

Tar man sedan mynt från kron
myntperioden dvs efter 1873 kan vi 
börja med l-kronor 1887 och 88 i 
normal kvalitet som nu gick fOr 130 
till t 50 kr. En 5-öring 1892 i 01-kvali
tet 250 kr. Bland Gustav V mynt 
kan vi nämna några av hög kvali
tet. En 2-krona !912 i nära O-kvali
tet 1030 kr, l-kronor 19-12 (årtal un
der bild l 650 kr för O-kvalitet och 
360 kr för O l-kvalitet. Ett par ytter
ligare exempel: 25 öre 1910 i god O!· 
kvalitet 190 kr och en 5-öring 1927 i 
t-kvalitet 360 kr. 

Som avslutning på kronmynten ett 
par exempel från Gustav VI Adolf. 
Ars-set 1952 O-kva litet 300 kr samt 

Annonsera under 
MYNTTORGET 
Över 3.000 myntsamlare 

genomgranskar dessa an

nonser varje månad. 

Det ger resultat 

ett parti bestående av 7 mynt i O· 
kvalitet, däribland l-krona från 
1956 och 57 och 50 öre 1954, gick för 
inte mer än 110 kr. 

Den andra auktionsdagen bjöd på 
en del toppar bland de utländska 
mynten. Bland partierna av utom
nordiska mynt kunde dock samlar
na göra ganska goda inköp. 
Det fåtaliga grekiska och romerska 
mynten gick till ganska nor mala 
priser , men när man sedan kom in 
på Norge sprang priserna snabbt 
förbi katalogvärderingarna åt
minstone på de mera sällsynta 
mynten. En specie från 1819 i unge
får 01-kvalitet gick för 5000 kr och 
l-krona 1900 l +-kvalitet för 130 kr. 
De danska mynten liksom de 
isländska såldes snarare under än 
över katalogpr iserna. När man se
dan kom in på Finland steg priser
na raskt över katalogen igen. E n 2 
mark 1865 i kvali tet 1 + (enligt 
finsk klassning> gick för 320 kr och 
en l mark 1866 i motsvarande kva
litet för 200 kr. 
Bland övriga europeiska mynt var 
det väl främst bättre tyska mynt 
som nådde upp till några högre pri
ser. En taler 1754 från Regensburg 
i god l + kvalitet såldes för 1350 kr 
och en dubbel Vereinslhaler från 
Frankfurt 1861 i kvalitet 1 + gick 
för 400 kr. vilket enligt senaste tys
ka katalog är bra mycket över dc 
150 mark den står i där. 
Som avslutning kan vi konstatera 
att det förefaller som om guld
mynt. äldre svenska mynt och stör
re silvermynt fortsätter uppåt i 
pris. 
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Guldmynt 

Nominal: 1 Dukat 
Metall: Guld 
Vikt: 4,0 gram 
storlek: 21 mm 1!1 
Upplaga: 950 exemplar 
Utgivning: Okt/nov 1974 

EESTI 

Alsida: Bild vp Konstantin Päls med omskrift. I av
skärningen I Tukat och därunder Gvi M. 
Frånsida: Lagerkrans och vapensköld med tre leo
parder. Upptill EESTI VABARIIK och nederst As 
1974. 
Anm. I samma valör, s torlek och metall väntas yt
terligare elt mynt under höslen med bild av Presi
dent J aan Tönisson (åtsidan>. l<.,rånsidan samma 
som Päls-Dukaten. 
Pris: Skr. 290:- per s t 

En mycket snabb värdestegring kan påräknas för 
dessa mynt. Redan nu den 15.10.1974 är ca 75% av 
upplagorna försålda. En god kapitalplacering. Be
ställ därför omgående. 

Silvermynt 

Nominal: 10 Krooni 
Metall: Silver 925/1000 
Vikt: 20,5 gram 
storlek: 33 mm 0 
Upplaga: 950 exemplar 
Utgivning: Okt/nov 1974 
Alsida: Bild h p General Johan Laidoner. Till väns· 
ter 10 KROONI. Runtom omskrift. 
Frånsida: Lagerkrans och vapensköld med tre leo
parder. Upptill EESTI VABARIIK och nederst As 
1974. 
Pris: Skr 88:- per st 

Utgivare: Eslonica, ( tillstånd nr 27-28 för Dukater 
- för lO Krooni nr 24 > Est.lands Regering. 
Upplagarna maximerade och ytterl igare prägling 
helt utesluten. 

Beställningar till: Lembit AB. Box 2092. 141 02 Hud· 
dinge 2, Sverige. 
Angivna priser i Skr. l\'loms inom Sverige + porto 
tillkommer. 

EMH 
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Estniska Mynthandboken EMil utkommer under december månad. Boken omfattar tiden 1918-1974 
med både mynt och medaljer. Rikt illustrerad med bilder i skala 1/ 1, upplagor. vikt, metall, O och 
värderingspriser. Tvåspråkig, svenska och tyska. A-5 format. Pris Skr. 7:- + moms. 



lE M BIT lEMBIT 

SUPER-SERIEN 

MYNT- SEDEL- BREV - FDC - FRIMÄRKS-

OCH FOTOALBUM I L YXI(V ALITE 

Inlagor i lyxpärmen 29/l. Denna pärm i storlek 285 x 290 mm är vadderad med lodrät silverprägling 
och LEMBIT. 6-ringsmekarusm i stål, dubbla bladförare, dubbla innerfickor och titelblad i plastfod
ral <LNS -1). Ryggficka med färdigtryckt utbytbar etikett för respektive område. I kartongkasett 
Fem års garanti mot fabrikationsfel. 

MYNTALBUM med 8 st "TBT-Super" blad. Bladen har fingergrepp för skiftning av ramarna. Mel
lanläggsblad i kraftig kartong med individuellt förtryck (Specialpris före 1.1.1975 Kr. 42:-). Rygg
text MYNT 

Kompletalhum Skr. 46:-
Extra blad "TBT-Super" Skr. 2.50 
Mellanläggsblad "TBT-Super" Skr. 0.40 

SEDELALBUM med 8 st LNS-blad (l st LNS- 1, 5 st LN8-2, 2 st LN8-3) och mellanläggsblad i 
kraftig kartong. Rygg~xt SEDLAR. 

Komplett album · 
Extra blad LNS-1, LN8-2, LNS- 3 
Mellanläggsblad i kraftig kartong 

BREVALBUM samma som sedelalbum enligt ovan men med ryggtext BREV 
Komplett album 
Blad och mellanläggsblad se sedelalbum 

Skr. 35.40 
Skr. 1.25 
Skr. 0.30 

Skr. 35.40 

FDC-ALBUM med 8 st blad i LNS-SK serien med svart kartonginlägg (l st LNS-ISK, 5 st LNS-2SK, 2 
st LNS-3SK). Ryggtext FDC 

Komplett album Skr. 37.40 
Extra blad LNS-lSK, LNS-2SK, LNS-3SK Skr. 1.80 

HÄFTESALBUM med 8 st blad i LNS-serien (2 st LNS-3, 6 st LNS-4) med mellanläggsblad i kraftig 
kartong. Ryggtext HÄFTEN. 

Komplett album 
Extra blad LNS-3, LNS-4 
Mellanläggsblad i kraftig kartong 

Skr. 35.40 
Skr. 1.25 
Skr. 0.40 

FRIMÄRKsALBUM med 50 blad nr 200/V70 (220 gram/m ). Bladen med fin rutmönstring och 
kraftig ramlinje. Ryggtext FRIMARKEN 

Kompiet album 
Extra blad 200/V70 per l Q-förpackning 

FOTOALBUM med 20 blad LNS/NS. Svart lyxkartong 225 gram/m . Ryggtext FOTO. 
Komplett album 
Extra blad LNS/NS per lO-förpackning 

Samtliga blad i format 245 x 275 mm 

Skr. 48:-
Skr. 5:-

Skr. 37:
Skr. 7:-

An m. VId order angiv " ::>u per-Serien" Angivna priser är bruttopriser exkl. moms. Pärmar 29/1 utan 
inlagor kostar Skr. 23:-. 
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lEMBIT 

Maximal kapacitet 
1152 mynt 

Fem års garanti på 
alla Lembit-skåp 

Variable 

VÄRLDSNYHET 

Registrerat hos 
Patent & Registrerings
verket. 

LEMBIT 400 VARIABLE 

Ger Er mer möjligheter till individueLl föt'Va,ring. Med 8 lådor med sinsomollan variabel inredning. 

Ändringar sker med enkla handgre pp och kan ulförns av vem som helst. Myntstorlekar i snrnma låda 

från 10 mm ~ till 115 mm (/>. I varje låda kan man ha samrna ollct· olika fackstodekar allt efter önskan 

och behag. Variable-lådorna har samrna storlek som de vanliga "Senior''-llidorna. 

Variable kostar kr. 151:-, Variable F kr. 175:- och FPG h . 231:- + moms. 

Efterfrågan på Varinble-skåpen väntHs bli omfattande, varför lcvcransbidct· kan uppsta under en 

första period. 
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lEMBIT lEMBIT 

NYHET Typ 2000 
2000 i teak cllc1• jakaranda. Maximalkapacitet med "Senior" 1!1dor ca 3.000 mynt. Med 

Variable-ladot· ca 5.500 mynt låd h PG k. 1· / st 
Pris kr 695:- med ··senior'' lådot·. Med Va riable -lador h 919:- . Filt kr 3:- per < a oc 1 .-

extra. J akat·anda h 100:- c'<lr<l. Moms tillkommer. 

LEMBIT NUMISCOP 
Nr 1158 Prov- och bclraktningsap
parat för mynt och medaljer. En 
avancerad apparat som fyller hög
sta anspråk. storlek 185 x 125 x 140 
mm. Komplett med tillbehör och 
belysning. Pris 210:-.x 

PHILASCOP 
Nr 1159 ~om Numiscop men avsedd 
för frimärkssamlaren. Pris 210: - x 
x x - före 1.1.1975. 

Specialbroschyr på 4 sidor A ·4 sän
des mot porto. 

SMH 
SVENSKA 

MYNTHANDBOKEN 
populiirt kallad SMH, har en 
fullsWndig årtalsförteckning 
öve•· S\'cnska regenters mynt 
ink!. unionsmynten. Utförlig 
variantbeskrivning och upp
IC~gonw SJ>ec ificerade. Priser 
i fem klasser . Uppgifter om 
metall, halt, diam. (/> och vikt. 
pn alla mynttyper och ett 
stort antal variantet· samt 
unionsmyntcn. Dessutom för 
\'m·j~ t·egcnt typkatnlogise
ring. Fullständig kal.<llogiS<.'
ring av alla provmynt och fle 
ra bildsidor. Kastpenningn•· 
ot'h minnesmedaljer beskriv
na och illustt·eradl!. Präglings
tabdl1·r med myntförordn ing
nr. Numismntiskt lexikon. 
Bilder på 110 <J!ika sedlar 
m. m.. m. m . A 5-format i 
fii•·stk la,.:si!-<1 boktryck på ca 
200 sidor. 

P•·is J H:5() 

NMH 

Norska 
Mynthandboken 
populärt kallad NMH, har ut
kommit med 1974 års upplagn. 
NMH är helt utarbetad efter 
samma principer som SMH 
och är den populäl'aste vär
deringskatalogen för norska 
mynt. I NMH finner Ni allt 
Ni behöver vet:~ och priset är 
överkomligt för vem som helst. 

Pris 13:50 

ElVIH 
Estniska 

Mynthandboken 
EMH 

utkommer i december 1974. 
Omfattar tiden 1918-74. Mynt 
och medaljer samt teknisk be
skrivning och värderingspriser. 

Pris: 7:-. 
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DET SÄKRASTE OCH BÄST A FÖRVARINGSSÄ TTET 

lEM BIT 

MYNTSKAP 
850 kr. 330: • 
850 F kr. 378:· 
850 FPG kr. 490:· 

25 MODELLER 

ATT VÄUA PA 

MOMS TILLKOMMER 

PÅ SAMTLIGA. PRISER. 
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lEMBIT 

MYNTSKAP 
1600 kr. 595:· 
1600 F kr. 691:· 
1600 FPG kr. 915:· 

MYNTSKAP DMP • l med 
flexibel inredning för 500 
ramar/påsar 5 x 5. 
Pris endast 32:-

Katalog mot 1:- i frimärken. 

LEMBIT AB 
HUDDINGE • 08/ 711 36 78 



Gävlemynt bör 
stämplas som 
»kopia« 
Firma Coin Copy i Gävle, som ny
tillverkar och säljer äldre svenska 
mynt, bör åläggas att på varje 
mynt stansa in ordet "kopia" . Li
kaså bör alla gjutformar som an-

TO NKINS 
My ntboken 1975 
nu utkommit 
Tonkins årligen utkommande 
MYNTBOKEN är nu ute i handeln. 
207 sidor med bl a värderingspriser 
ända från Karl XII :s mynt och 
fram till våra dagar. Säkert ett 
uppskattat initiativ av författaren 
att utöka värd. priserna att numera 
även gälla från Karl XII: s mynt. 
Alla mynttyper avbildade i normal 
storlek. 
Förutom Svenska mynt finns även 
värderingspriser satta på Norska, 
Danska, Finska och Engelska 
mynt, dock endast med vissa mynt 
avbildade. 
I övrigt värderingspriser på Sveri
ges sedlar 1858 och framåt , presen
tation av medaljer präglade av 
myntverket, samt litet annat smått 
och gott som kan intressera en 
samlare. 
Priserna i boken är väl inget alt 
k l ag~ ö~er längre varken i de lägre 
kvailteerna eller de höga. Priserna 
verkar noggrant ularbetade och 
bör kunna vara ett gott riktmärke 
vid en värdering av våra slantar. 
Vi kan varmt r ekommendera 
boken lill E r samlare och i vilken 
Ni finner ett material väl värt sill 
pris. 

GENERALAGENT FOR 
NATURYARDsMYNTEN NU UT
SEDD 

Norrtälje MynthandeL Tullports
gatan 7 i Norrtälje blev av den Eu
ropeiska generalagenten EDJ i 
Holland utsedd till Huvuddistribu
tör i Sverige. 

vänds vid tillverkningen komplet
teras så att det står "kopia" på alla 
nytillverkade mynt. 
Detta anser riksåklagaren <RA) i 
ett brev till länsåklagaren i Gävle
borgs län. 
Det är Svenska numismatiska 
föreningen som dragit igång af
fären. 
Redan i maj 1972 begärde förening-

JULKLAPPSTIPS 
Myntlitteratur till 

bottenpriser 

NYHETER 

l. Artalsförteckning Svenska 
mynt 1521- 1975. Wennberg & 
Hirsch ..................... ......... 59:-
2. Myntboken 1975, 
Tonkin ... ....... ....... ............. l9.75 
3. Myntkalender 1975, 
Ortenda hl. .......................... 6.95 
B W WEIBULL. Att samla Mynt 
1969. Häftad. 
För r: 10.25 NU 5.95 
B TINGSTROM. Sv.
Num.uppslagsbok. 2 upp!. 1968 
inbunden. 
Förr: 90:- NU 29.75 
B TINGSTROM 3:e upp!. 1972 
inbunden. 
Förr: 102: - NU 59.75 
L LAGERKYIST. Sv.Mynt un
der vikingatid och medeltid 
samt golländska mynt med 
värd.priser 1970. Inbunden. 
Förr: 105: - NU 59:
INGYAR NILSSON. Sv.Mynt 
under O Il :s tid. Inbunden. 
Förr: 29:- NU 12.75 
E NATHORST-BOOS. Myntka
talogen i 200 år. Häftad. 
Förr: 14:- NU 6.75 
E NATHORST-BOOS. Att samla 
Numismatica. 
Förr: 15: - NU 9.95 

PEO MYNTHANDEL AB 
Drottninggatan 11 
lll 51 Stockholm 

08/ 21 1210 

en att åklagaren i Gävle skulle ut
reda om det här handlade om re
gelrätt myntförfalskning. Chefs
åklagare, liksom överåklagaren i 
Gävleborgs län, ansåg att det inte 
var någon brottslig verksamhet 
som Coin Copy sysslade med. 
Föreningen vände sig då till RA. 
RA har i sin tur avvaktat en dom 
från högsta domstolen angående 
beslag av falska mynt i ett helt an
nat mål. HD beslutade i slutet av 
oktober att beslag inte kan komma 
i fråga. Därför kan det inte heller 
ske i Gävlefallet kon:;taterar RA. 
Länsåklagaren i Gävle har nu fått 
RA:s uppdrag att kompietlera sin 
tidigare utredning och därefter be
sluta om åtgärd, lämpligen i enlig
het med RA:s rekommendationer. 

T Gibb Schweder 
Box 258, 72105 Västerås 

NORGE: 1964 Eidsvoll 10 kr, S 
26:-. 1970 Befrielse 25 kr, S 
38:-. !•'INLAND: 1967 Mm 10 
M k, S, B 23:-. 1970 Mm 10 Mk 
S, B 20:-. 1971 Mm 10 Mk, S, B 
19:-. ISLAND: 1968 Mm 50 kr 
K 19:-. 1974 Mm 500 & 1000 kr' 
S. K 170:-. ENGLAND: sis: 
ta.csd 1970, 8 mynt, P, K 80:
Första decimal 1971 , 6 mynt, P, 
K 84: - . 1973 Europagemensk. 
50 p, P, E 23: - . IRLAND: 1966 
lO shilling, S 31:-. ISLE OF 
MAN: 1970 Manxkatt 5 shilling, 
K 18 :- . JERSEY : 1966 Mm 5 
shilling Il:- . CANADA: års-set 
1965, 6 mynt, S 44:-. Ars-set 
1967 Mm 6 mynt. S 73:-. 
GUYANA: 1970 FAO Mm Sl 
Il: - . J AMAICA: 1972 Mm SlO S 
& S20 G 480: - . BAHAMAS: 1971 
Mm 9 mynt, S, P, E 345:-. 
BARBADOS: 1973 Mm Il mynt, 
S, P, E 280: - . Där ej annal an
gives är mynten ocirkulerade. 
Förkortningar: Mm minnes
mynt, S silver, G guld, 
P proof, E etui, K kassel, 
B mjukplastfodraL 
Postförskott-porto tillkommer. 
F rågor besvaras gärna - och 
omgående! 
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RAPPORT 
FRAN 

UTLANDET 

Red. Norrtälje Mynthandel 
Tullportsgatan 7 
761 00 Norrtälje 
0 176/ 168 26 

Australien 
utger ett myntset 1974 innehållande 
sex mynt, 1 och 2 cent brons, 5, 10, 
20, 50 cents kopparnickeL Myntet 
utges både i proof och Unc.kvalite. 
Bangladesh 
utger 1974 följande mynt, 1 poisha 
aluminium 10 mm, 5 poisha alumi
nium 18,5 mm, 10 poisha alumi
nium 21-24 mm, 25 poisha rostfri tt 
stål 19 mm, mynten kommer att in
gå i FN:s FAO serier . 

East Germany 

öst-Tyskla nd 
utger med anledning av sitt 25 års
jubileum 2 st mynt i valören 10 
mark. Silver 10 mark 1974 <Berlin 
Mint), 625/1000 silver , 31 mm , 16,98 
gr. Bild l. Kopparnickel 10 mark 
1974 <Berlin Mint), 31 mm, 12,08 gr. 

West Germany Väst-Tyskland 
planerar att utge ett 5 marksmynt i 
ny design, 1975, den bild som här 
visas är ett troligt förslag på de!l 
nya designen, fram till 1974 utgavs 
5 mark mynten i silver men en! 
rykten köps dessa upp i kvantitet 
på grund av sitt höga silvervärde. 
Ett av skälen för ändringen anges 
vara att få ett mynt som bättre 
passar nutidens myntapparater. 

Iran 
utger ett 20 Rials mynt i kopparnic
kel, <Imperial Iranian Mint>, 31 
mm, 9,18 gr. Myntet jubilerar de 
Sjunde Asiatiska ldrottsspelen. 

Italien 
100 Lire 1974 R Rome Mint, ltaly, 
27,8 mm, 8 gr, upplaga ca 20 milj. 
Bild 9. Myntet utges till 100-års
minnet av födelsen av Guglielmo 
Marconi, ett italienskt geni som 
anses vara upphovsmannen a v den 
trådlösa telegrafen samt drivkraf
ten bakom utvecklingen av tele
communikationer, såsom Tv. Myn
tet har också Marcanis porträtt. 
Som en parantes kan nämnas att 
från början avsåg man att utge ett 
1000 lire mynt i silver men p g a det 

höga metallpriset på silver var 
man rädd för att myntet genast 
skulle köpas upp för sitt höga sil
vervärdes skull så därför blev det 
en 100 lire i stället. 

New Zealand 
Kopparniekelt dollar 1974, <Royal 
Australian Mint), 38,7 mm, 28,3 gr, 
upplaga 50,000 ocirkulerade <Une.) 
och 5000 i prood. Myntet utges med 
anledning av den första nationella 
helgdagen (New Zealand Day> som 
firas den 6 febr. Helgdagen firas 
med anledning av undertecknandet 
av Waitangi Fördraget 6 febr 1840. 
I detta fördrag förlorade urinnevå
narna Maori-indianerna bestäm
manderätten till England i utbyte 
mot garantier att de skulle få be
hålla sina landområden. Myntets 
motivsida har prytts med en Kotu
ku (vit häger) i flykt, i bakgrunden 
en uppgående sol som syftar på den 
för nationaldagens gryning. 

Polen 
Y. 70 Silver 200 Zlotych 1974 <War
saw Mint), 30 mm. 14,47 gr. Myntet 
som är det första med valören 200 
zlotych som utges jubilerar JO-års
minnet av grundandel av Polska 
Republiken. 

San Marino 
utger 1974 ett myntset innehållande 
8 mynt, l, 2, 5, 10, 20, 50. 100 och 500 
lire, 500 liremyntet är i 835/ 1000 sil
ver , flertalet av mynten har djur
motiv och 10 lire-myntet ingår i 
FN:s FAO-serie. 



Hwanda 
Y. 6 Silver 200 Francs 1972, <Royal 
Mint, London), 31,5 mm, 18,62 gr. 
Upplaga 30,000. Myntet ingår i 
FN:s FAO-serie. 

South Africa 
utger ett l Rand mynt i silver av 
helt ny design. 800/1000 silver, 32,7 
mm, 15 gr. Motivsidan: I centrum 
en cirkel från vilka linjer indelar 
myntet i fem sektioner, i cirkeln en 
bild som likna r porten till myntver
ket < Pretoria Mint>, i varje sektion 
en bild av mynttyper som fram
stä llts vid myntverket. Myntet ju
bilerar Syd-Afrikas Myntverk 
Pretoria 50 år . 

Zaire 
Y. 4 Kopparnickel 10 Makula 1973, 
27,6 mm, 9,33 gr, myntet har presi
dent Joseph D Mobutu's porträtt. 

Swaziland 
utger 1974 en myntserie bestående 
av tio mynt, 5,10 och 2025 Emalan
geni i guld 900/1000, 5, 10, 20, 50 
cents, l Lilangeni i kopparnickel, 1 
och 2 cents i brons. Mynten utges 
med anledning av 75 årsjub av fö-

Ton g a 
Y. 33 Kopparnickel2 Pa'anga 1975, 
45,01 mm, l Pa'anga kop.-nic. 30 
mm, övriga mynt i setet 50, 20, 10, 5 
seniti kop.-nic. 2 och 1 senili brons. 
Samtliga mynt har motiv av djur-, 

delsen av Kung Sobhuza II den 22 
juli. De fyra guldmynten säljs se
parat i set i proofkvalite, mynten 
avses ej för cirkulation, de övriga 
mynten säljs i separat set också i 
proof-kvalite. 

livsmedels- eller jordbruksproduk
ter, såsom fisk, ko, gris, be, höna, 
majs, annanas, bananer och kokos
palmer. Atta-myntsetet utges i 
samband med FN :s FAO-<>rgani
sation. 
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NYTT FRÅN NORDEN 
~ Aktuellt från våra grannar DANMARK, NORGE, FINLAND 

Red: Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg 08/28 67 56 

~~0~0··~~····································••++•• .... 
Nuinisinatisl~a Ordens FRÅGOR 
auktioner fortsätter att imponera. 
Materialet har blivit bättre och 
bättreoch är idag uppe i toppklass. 
Med hänsyn tagen till uppnådda 
priser tycks både beskrivning och 
kvalitetssättning stå i rellation till 
materialet. 
Auktionens förnämnsta objekt 
återfanns på den svenska avdel
ningen, men det fanns många in· 
tressanta objekt på övriga Norden. 
Vi nämnde några i förra numret av 
Myntkontakt och de gick för 5.700 
<nr 404) , 1.950 <nr 366b), 725 <nr 
362). 6.600 <nr 386) och 2.050 <nr 
388). 

Nämnas bör också från Danmark 
nr 359, Dukat 1645, H.33, 01, 6.000:
, nr 367 Dukat 1755 R, H.19, I+, 
8.000:- , från Finland nr 387, 100 M 
1951 Olympiad, R, 01, 2.050:-, från 
Norge nr 399, 2 M 1651 , RR. R .63, 
lätt kant, 01, 2.450:-, nr 403, Spe· 
ciedaler 1693, R.l13A, 1 '?II+, 
2.800:-. nr 427, l Sp 1864, I+, 
3.600:- och nr 442, 10 kr 1910, 01, 
2.200:-. 

Nedanstående tabell redocisar 
auktionens helhetsbild beträffande 
materialet utanför Sverige ( inom 
Norden): 

Begynnelse Atertagna Slutg. 5 över 
Mynt Sedl. utrop mynt utrop Pris utrop 

Norge 58 47.965 6 46.710 56.645 21,3 
Danmark 
Island 
Grönland 
Färöarna 
Finland 
Totalt 

15 
2 

15 
91 

22.300 
2.400 

90 
25 

14.225 
87.005 

2 

8 

20.050 
3.625 

140 
40 

18.255 
83.500 

24.115 
3.625 

140 
40 

18.255 
102.720 

20,3 
46,9 
55,6 
60,0 
28,3 
23,0 

Danska my ntset 1973 och 1974 
Från Den Kongelige Mon t i Köpen
hamn meddelar man att de spe· 
ciellt utvalda och förpackade seten 
1973 gjordes i 15.000 ex. Det mot· 
svarar beställt och levererat antal, 
men på grund av returer finns fort· 
farande några set att tillgå. Man 
ber dock att få påpeka att returne
rade set absolut inte får vara brut· 
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na , sådana returer accepteras inte. 
Beträ ffande seten 1974 ii r gränsen 
på 15.000 snart nådd och de som 
önskar lever ans bör omgående 
siinda sin beställning. Priigling av 
mynt med årtalet 1974 har redan 
påbörjats. men på grund av att 
präglingen följer finansåret. fort· 
sätter den in på 1975. 

och SVAR 
Under denna rubrik kommer vi att 
ta upp frågor angående Nordiska 
mynt <ej i Sverigel som kan vara 
av allmänt samlar intresse. Dock 
åtar vi oss inte att besvara frågor 
om m ynt varienters värde. 
Eventuella frågor kan skickas di
rekt till Firma Nordiska Mynt, 
Landsvägen 56, 172 :15 Sundbyberg, 
eller till Myntkontakt 

FRAGA: 
"Enligt Hede sid 200 Siegs l~at. 1974 
så var Danmarks medaillor Knud 
Gw111ar Jensen (G.J) verksam 
mellan l okt. 1901 till 31 mars 1933. 
Varj(ir finns dd 111 111 G J kvar på bl 
a JO öre 1936 och 1940 och bl a 25 öre 
19.18. 1942 och 1944?" 

Svaret 
har vi tachsamt e rhållit a v Herr 
F~ovirt Sieg: 
.. Det ar r iktigt au Gnud Gunnar 
Jensen var anst älld på Den l~gl. 

Mrmt mellanl901 och /933. Att hans 
initiale r återfinns på mynt e/ter 
derma pe riod beror på att mynten 
är av samma typ som han har ut· 
{ormat och det gäller såvä l för lO
som f ör 25-öre. som var oförändra
de /rdn 1924 till 1947. 
San1111a sah gäller för medaillor 
Harald Salomon. som slutade sin 
tjänst 1968 men vars i n itial S åter
{irtns ra mynt fram till och med 
1972. 



DEN NORSI(A 150-års 
Juryn som har bedömt utkasten till 
minnesmedaljen med anledning av 
150-års minnet av den norska ut
vandringen !-ill USA, var till en bör
jan lite osäker om vilket förslag 
som var det bästa bland totalt 60 
förslag. De blev emellertid överens 
om att Ulf Aas' förslag Sten-Bröd 
var det bästa. 
Första priset var på 10.000 kronor 
och det blev också utdelat en del 
andra pris. 
Nederst syns det vinnande försla
get och överst, framför några av 
förslagen - syns juryn som bestod 
av. från vänster till höger, profes
sor Lars Hamre, arkitekt MNAL 
Bernt Heiberg, kontorschef Gun
nar Nessig, myntgravör Oivind 
Hansen, första konservator Kol
björn Skaare, direktör Arne Bak
ken, bildehogger Rone Thiis Schef
ne, förslearkivar Hallvad Traette
berg och bildehogger Kaare Orud. 

MEDALJEN 
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TEXASMYNT 
Med vår kollegas, Herr Frovin 
Siegs tillstånd, publicerar vi föl
jande varning: 
Eftersom allt i Texas ska vara 
större än i övriga USA, har man 
börjat med att förstora gångbara 
mynt. Det tillgår så att mynten 
placeras mellan en över- och en un
dersida gjord av mjukare material 
än mynten, därefter utsätts de för 
hydraliskt tryck. 

VARNING! 
"Det har nu dykt upp förstorade 
danska mynt som är framställ
da enligt Texasmetoden. Dessa 
förstörda och värdelösa my>Ut 
bjuds ut som prov mynt." 

Herr Frovin Sieg protesterar kraf
tigt mot dessa mynt och sättet att 
påverkan dem. På myntbörsen i 
Köpenhamn den 14-15 september 
förevisade han dessa mynt. 
Om någon av våra läsare har, eller 
har hört talas om dessa mynt vore 
vi tacksamma att få en uppgift om 
detta. 

MYNTFYND! 
Nedanstående intressanta händel
se har utspelats i staden Arboga. 
Myntkontakt har fått följande re
dogörelse. 

Någon gång i våras plockades 
kyrktuppen på Heliga Trefaldig
hetskyrkan i Arboga ned för över
syn. Då den var nedtagen tyckte 
man att det skramlade i tuppen 
varför man beslöt öppna den. Man 
tog tuppen till pastorsexpeditionen 
och öppnade den. I tuppen hittades 
5 st mynt (2 silver och 3 koppar) 
från Karl den Xl :s tid, samt ett 
brev. Brevet skickades till riksan
tikvarien för analys, då man själva 
ej vågade öppna det sköra pappret. 
Då även riksantikvarien hade 
svårt att tyda det sköra pappret 
kunde endast några namn tydas, 
nämligen dåvarande kyrkoherden 
och borgmästaren i Arboga. 
Nu har kyrkorådet i Arboga beslu
tat att mynten, brevet och gamla 
tuppen skall ställas i en monter i 
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NEW COINS 
Austria: 100 Sch. Olympic 1974 
une. DM 18,00 in proof DM 27,00 
Bulgal'ia: 5 Leva 30 yeat·s revo
lution 1974 pi'Oof .... DM 34,00 
Canada: Olympic coin set I 
une. . . . . . . . . . . . . . . . . DM 120,00 
Olymp. coin s. II une. DM 125.00 
Olymp. coin s. ITI une. DM 125.00 
Olympic 10 $ map 1973 with 
yeat· 1974 .... . . . ... DM 1.400,00 
Czechoslowakia: 50 Kr .. Tesen-
sky 1974 une . ... . . ... DM 20,00 
50 Kr. Jesensky 1974 
proof . . . . . . . . . . . . . . . . DM 36,00 
Germany- West: 5 DM Kant 
une . ....... . . ... .. . ... DM 7,00 
Great Britain: l Sovereign 1974 
Gold une. . . . . . . . . . . DM 280,00 
Hungaria: 50+100 F. Central
bank 1974 une. . . . . . . DM 68,00 
50+ 100 F . Centralbank 1974 
proof . . . . . . . . . . . . . . DM 145,00 
Israel: 25 .E Ben-Gurion 
une. . . . . . . . . . . . . . . . . DM 75,00 
500 .E Ben-Gurion Gold 
pt·oof ... . ...... .... DM 1.600,00 
Switze!'land: 5 Fr. Konsti tution 
1974 une .. .... . . .. .. ... DM 6,00 
France: FDC-Set 1974 with 10 
FF + 50 FF proof . . DM 120,00 
Ask mc please for o ther new 
coins, nnd for my monthly price
lists over Gold and Silvet· coins. 
Dealers write for wholesale pri
ces. I want to buy coins from 
Scandinavia. Make me please 
your offers. 

Giintcr Wciner 
D-7988 Wangen/ AIIg. P. O. 

Box 107, W -Germany 

Meddelande 
1 vårt förra nummer me<taeJaae vt 
att en ny mynthandel skall öppna i 
Jönköping, Jönköpings Mynt o An
tikhandel, Klostergatan 8 Jön
köping. Så blir nu intefallet, åt
minstone inte förrän den 15/2 nästa 
år. 
Huset där mynthandeln skulle in
rymmas i har brandskadats vid en 
eldsvåda. 

kyrkan för att allmänheten skall få 
möjlighet att se det. 
Man har också låtit sätta upp en ny 
tupp på kyrktornet där man för att 
följa traditionen lagt in en serie 
ocirkulerade mynt alla med årtalet 
1973 5 kr-5 öre, dessutom har man 
lagt in ett brev som berättar lite 
om händelsen. 

B. l. Wallin Mynt&Medaljer 
erbjuder: 

Mäster Samuelsgatan 85 
111 44 Stockholm, 08/20 18 27 

SVERIGE 
5 öre 1860 1/1+ 300:-

1862 I +. 650:-
2 öre 1862 l 75:-
l ö:-e 1860 l + 300:-
5 öre 1873 

(GOTH) 1al+ 175:-
I ö:e 1873 SVF la l+ 350:-
2 kr 1906 o 900:-

1940/ 40 I+aOI 125:-
1943 I+åOI 50:-
19t5 TS o 80:-

1+ aOI 15: -
1950/ 1 o 50:-

I +aOI 15:-
1952 o 70:-

01 28:-
l kr 1954 uh. N 80:-

1958 o 225:-
1961 o 60:-

W öre 1919 o 350:-
1947 o 90:-

25 öre 1946 o 50:-
1947 o 45:-

10 öre 1875 101+ 400:-
1880 l 150:-
1883 tal? 100:-
1887 Ola O 400:-
1890 l 35:-
1894 N. o 150:-
1896 o 190:-
1911 o 200:-
1924 N. o 425:-
1936.k.6:a o 250:-

5 öre 1877 l + 250:-
1880 god l 75:-
1883 01 175:-
1919 järn lå1+ 90:-
1929 o 150:-
1938 o 60:-

l öre 1880 l 150:-
1892 H 300:-

NORGE 
l kr 1877 l? 20:-

1879 l? 170:-
1915 o 300:-

50 pre 1880 lat? 300:-
1891-1902 la 35:-

25 j.Sre 1876 l 35:-
10 pre 1889- 94 la 35:-

1897 la 20:-
2 pre 1876 god 01 85:-
l pt·e 1876 god 01 85:-

1877 l 50:-
1885 l+ 500:-
1884 01 85:-

Londonset 1942 01 900:-
- --·· ···-·- -

Specialerbjudande 

GULDMYNT för 20:-
MEXICO l PESO 1865 

Nypr. O Stgl. 
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SVENSKA FRIMÄRKEN 1975 
Frimärksutgivningen 1975 
Strindbergs målning Inferno, Mil
les skulptur Folke Filbyter, "Guld
gubbar" från Eketorp på Oland, 
lokomotiv och bilder från verk
samheten inom brandkår och polis 
m m är några av de motiv som fö
rekommer i nästa års frimärkspro
gram som nu är klart i sina huvud
drag. 
Postverkets ledning har redan vid 
flera tillfållen aviserat att det blir 
nödvändigtatthöja portot nästa år. 
Tidpunkten för denna höjning samt 
hur stor den blir har ännu inte fast
ställts. Detta gör att utgivningsda
tum och valör för en del av de i pro
grammet upptagna frimärkena in
te kunnat bestämmas. Det nuva
rande brevportot har legat stilla 
sedan den l juli 1972. 

Postgirot 50 år 
Frimärksåret inleds den 21 januari 
med frimärkel Postgirot 50 år . Fri
märksbilden har tecknats av Jan 
magnusson och visar del för alla 
postgirokunder välkända bruna 
postgirokuvertet. På detta har or
del Sverige och Postgirots jubi
leumsemblem komponerats in. 
Valören blir l :40 kr och del trycks i 
t!n kombination av fotogravyr och 
ståltryck hos Harrison & Sons Ltd i 
London. 

Internationella kvinnoåret 
Den 25 mars kommer två jubi
leumsfrimärken. som uppmärk
sammar Internationella kvinna
året 1975. Motiven är ännu inte 
slutgiltigt utarbetade. 

Vendeltid och Guldgubbar 
Samtidigt ges ett 2-kronors auto
mathäfteutmed motiv från fynd ur 
gravarna kring Vendels kyrka i 
Uppland: ett fäste till ett järn
svärd, hjälmbleck av brons, sköld
buckla av järn och en hjälm av 
järn. Jan Magnusson har formgivit 
frimärkena efter teckningar av O 
Söderling. Valörerna blir 10, 15, 20 
och 55 öre. 
Guldgubbar från Eketorp kallas ett 
nytt 25-öres bruksfrimärke som ges 
ut i rullar den 25 mars. Det skall er
sälla det nuvarande 25-öresmärket 
Grödingebonad. Eketorps borg på 
Oland var ett fäste som låg på 
gränsen mellan alvar· och åker· 
bruksmark i Gräsgärds socken på 
södra Oland. Vid utgrävningar där 
har man bl a funnit små pressade 
guldbleck i frimärksstorlek med 
instansade mans-, kvinna- och 
barnfigurer. 

Europa 75 

Nästa års Europafrimärken, som 
ges ut av medlemsländerna i det 
europeiska samarbetsorganet för 
post och tele, CEPT. kommer att 
ha målningar som gemensamt te
ma. De svenska märkena visar Au
gust Strindbergs Inferno och Eric 
Hellströms Nyårsafton på Skan
sen. Märkena trycks i fotogravyr 
och ges ut den 28 april. 

Jubileuinsfrimärken ·· -
Tre olika jubileer uppmärksam
mas den 20 maj: Meterkonventio
nen 100 å r , Svensk Veterinärmedi
cin 200 år och 100-årsminnet .av 
Carl Milles födelse. 
Motivet till Meterkonventionen 100 
år har tecknats av Kjell Andersson 
och det visar ett stiliserat mått
band. Frimärket Svensk Veteri
närmedicin 200 år har tecknats av 
Svenolov Ehren och det visar dels 
ett porträtt av Peter Hernqvist, 
som startade veterinärundervis
ningen i Sverige, dels ett träsnitt ur 
den första läroboken i veterinär
medicin som Hernqvist gav ut 1773. 
Den första undervisningen började 
1775 vid prebendehemmanet Bro
gården i Skara. Detta uppläts en
ligt kungligt påbud till "Lazarets
inrätlning för sjuka krealltr". 

<Forts. sid 37) 



NORDISKA MYNT erbjuder 
Försäl jningsvillkor: l\lynten sändes mot postförskott, porto tillkommer. 1\foms ingår. Full returrätt inom 8 dagar 

1/8 Rd. 1832 1?/ 1 40:- 1958 o 25:-
l /16 Rd. 1835 l? 30:- 1959 01 15:- 100 st. 25 öre 1910 

l sk. 1820 l 20:- 1961 01 15:-
1839 l 30:- 1966 o 8:- 1940 alla årtal 50:-
1842 l / l + 40:-

l / 2 sk. 1832 l 55:- 10 st. 2 kr. G V 50:-
1/4 sk. 1819 l 10:- 10 öre 1874 l? 30:-

1821 l 10:- sats 2 kr. 1953-71 1880 l! l+ 175:-
1825 l 10:- 16 st. l~ 60:- 1894 l+ 30:-

1/ 3 sk. 1840 l+ 40:- 1909 l 15:-
1/6 sk. 1830 l + 15:- l kr 1880 l? 10:- 1913 01/ 0 100:-

1836/ 35 01 90:- 1881 1? 10:- 1916/ 15 l 50:-
1838 l + 150:- 1884 1? 7:- 1928 01/ 0 60:-
1840 l? 10:- 1890 l'! 5:- 1936 k.6 l 10:-

1/16 Rd. 1848 l 25:- 1897 l 10:- 1938 o 30:-
1852 l 25:- 1898 l 10:- 1941 o 20:-

4 sk. 1855 1+/01 450:- 1912 1? 15:- 1944 o 20:-
2 sk. 1845 sm.h. 1? 125:- 1913 l? 10:- 1945 o 20:-
l sk. 1855 l? 60:- 1924 l+ 15:- 1949 o 20:-

2/ 3 sk. 1852 l ? 15:- 1950 o 10:-
l /3 sk. 1846 l+ 150:- 1925 l 15:-

1962 silv. o 5:-1926 l 10:-1847 l 15:- 1927 l 10:-25 öre 1857/ 56 l 200:- 1928 l+ 20:- 1.000 st. 10 öre 1909-40 5 öre 1857 1+ 55:-
2 öre 1858 l 10:- 1934 l 10:- Kotalogvärde minst 2.000:-
l öre 1858 l 10:-

1937 o 35:- Vår t pris endast 400:-
10 öre 1855 01/0 150:- 1939 o 25:-

1940 o 20:-
5 öre 1861 l+ 85:- 1941/ 41 01 60:- 5 öre 1875 I + 30: -
2 öre 1871 l+ 25:- 1942 01 20:- 1879 l ?/ 2 30:-

1872 l+ 15:- 1882/81 l ? 75:-
l öre 1862 l? 30:- 10 sl O II l kr 40:- 1883 01 150:-

1863 1?/1 20:- 1895 01 80:-
1864 l + 20:- 1902 1+ 20:-
1864 l 10:- 10 st. G V l kr 30:- före 42 1903 l 20: -
1865 l 20:- 1905 1+101 40:-
1867 l + 20:- 50 öre 1875 l? 7:- 1916/ 15 god l 80:-
1867 l 10:- 1881 l? 35:- 1923 l 5:-
1870 l 10:- 1883 l? 5:- 1933 l 5:-

2kr 1876 l? 25:- 1898 1? 5:- 1942 l 5:-
1877 l ? 30:- 1899 l? 5:- 1954 o 15:-
1880 o. l? 80:- 1906 l? 5:- 1955 o 15:-
1893 l / l+ 200:- 1907 l? 5:- 2 Öl'C 1875 l + 30:-
1897 l 40:- 1911 l? 5:- 1876 l? 5:-
1898 l 40:- 1912 l ? 5:- 1877 k. t. l? 10:-
1904 l 35:- 1914 l? 5:- 1878 1+/01 125:-
1906 l 40:- 1921 l 30:- 1884 l 10:-
1910 l ? 12:- 1929 1+/01 75:- 1889 o 160:-
1!)13 l? 12:- 1935 o 90:- 1894 l + 15:-
1914 l 25:- 1939 o 60:- 1897 01· 35:-
1915 l 30:- 1947 o 40:- 1898 01 35:-
1924 l? 12:- 1949 01 20:- 1900 r. 00 1/1+ 225:-
1926 l 15:- 1954 o 50:- 1909 1+ /01 30:-
1928 l 25:- l 1909 l + 20:-
1931 l 12:- 10 st 50 öre G V f. 41, 30: - 1910 l+ 20:-
1934 l 10:- 1912 l 20: -
1935 l 10:- 25 öre 1877 l? 35:- 1916/ 15 l 20:-
1910 ändr. 4 1+/01 50:- 1880 l? 12:- 1917 I + 30:-
1942 01 35:- 1883 l? 10:- 1922 l + 25:-
1943 l + 35:- 1885 l? 10:- 1923 l 15:-
1944 l+ 10:- 1890 l? 12:- 1926 o 80:-
1946 I + 10:- 1921 l 5:- 1935 o 60:-
1947 l+ 10:- 1933 01 30:- 1937 01 10:-
1948 l+ 15:- 1939 o 30:- 1955 o 10:-
1949 l+ 15:- 1940 o 30:- l öre 1874 l + 45:-
1950 01 10:- 1940 01 15:- 1876 1?/ 1 100:-
1957 01 15:- 1959 o 5:- 1877 l + 150:-
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NORDISKA MYNT 
erbjuder l 

l VI 
1879 l+ 100:- l 
1S85 l 20:- l 1886 l + 125:-
1888 l 40:- l 
1888 l ? 25:- l ÄR 1889 l . 65:-
1893 01/0 90:- l 1893 l + 25:-
1!103 01 25:-
l !\03 01 25:-
1!.109 01 90:-
1909 l 15:- STÄNDIGT l !JlO 01 100:-
1912 l+ 20:-
1913 l + 5:-
1914 l + 15:-
1917 1+/01 15:-
1918 l + 15:-
1919 järn l + 25:-

I(ÖPARE 1922 l + 15:-
1924 l + 5:-
1926 o 25:-
1934 01 7:-
1936 l. 6 01 10:-
1936 k. 6 01 7:-
1937 01 7:-
19-19 o 7:- AV 19-11 01 7:-
1955 o 5:-

DA:'\i\IARK 

2 sk. 1649 l 40:-
1650 l 40:- SKAN-1801 01/0 60:-
1810 l + 30:-

l sk. 1852 l 25:-
1856 l + 15:-
1860 l+ 20:-
1863 l + 20:-
18i2 l + 20:-

1G sk. 1856 l 15:- DINAVISI(T 1857 l 15:-
25 öre 1900 l 30:-
10 öre 1889 l 50:-
5 c in: 1!!02 l 40:-
2 öre 1874 I + 30:-

1874 l ? 5:-
1889 l 15:-

BÄTTRE 18!J!l l 5:-
l )!)()6 l 10:-

l ör.! HHS o 250:- l 1891 l + 15:-
1!)0-1 l 10:- l 1915 l + 10:-

l DWI 8"k 1785 l? 70:-
Sccll:u· Svc1·igc: l MATERIAL 10 kl- 1928 l 50:-

1953 o 30:- l l!J57 o 30:-
l 1!158 o 30:-

5 kt- 1951 o 30:- l 1952 o 20:-
1960 o 25:- l 

Svenska frimärken ... 
(Forts. från sid 35) 

Det tredje jubileumsmärket UPP." 
märksammar en av våra mest 
kända skulptörer, Carl Milles, som 
föddes 1875. Motivet på detta fri
märke blir Folke Filbyter som bl a 
finns på skulpturen Folkungabrun
nen i Linköping. 

Rökstenen 
Den 20 maj kommer också ett 2-
kronors bruksfrimärke. Det skall 
ersätta det nuvarande som är av 
typ Tre kronor. Motivet blir den 
kända runstenen från Rök i Öster
götla nd. Rökstenen hittades 1843, 
när den gamla kyrkan i Rök revs_ 
stenen flyttades 1933 till sin nuva
rande plats. Ristningen torde här
röra från förrn hälften av 800-talet. 

Scouling. Byggnadsvårdsåret 1975 
och Vaka, Viirna, ll jälpa 
Det första halvårets frimärksut
givning avslutas den 25 juni med 
två scoutfrimärken, vilka ges ut i 
rullar där de båda motiven före
kommer växelvis. Vidare blir det 2 
häften. 
Häftet Byggnadsvårdsåret 1975 
kommer att innehålla 5 motiv. Syf
tet med del europeiska byggnads
vårdsåret - initierat av Europarå
det - är at t skapa ökat intresse och 
därmed bättre förutsättning för alt 
bevara äldre bebyggelse levande. 
l det andra häftet - Vaka, Värna, 
Hjä lpa - blir de t också 5 motiv. De 
visar verksamheten inom brand
kår och polis, akuthjälp vid sjuk
hus, narkotikaspaning med hund 
och räddningstjänst med helikop
ter. 

Höstens utgivning 
Under andra halvåret kommer bl a 
ett 2-kronors automathäfte med 3 
ånglok som motiv. " Gotland", 
'"Fryckstad" och "Prins August". 
Vidare ska ll de nuvarande 3(}- och 

-15-öresmärkena Skären blommar 
och Timmerflottare ersättas med 
nya motiv. Arets julfrimärken ges 
som vanligt ul i november och fr i
märksåret avslutas traditionsen
ligt den 10 december med Nobel
pristagare 1915. 
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MYNTTORGET 
(Forts. från sid 15) 

Prislista på Svenska Mynt 1500 tal 
- 1900 tal. Många rariteter. Aven 
billigare mynt, mot 45 öre i fri
märken. Sören Bengtsson, PL 4015, 
941 Piteå. 

Raritet: Norsk 2 kr med korslagda 
gevär. Anbud önskas. Erik Anders
son, Allegatan 10 534 00 Vara 

Myntlista gratis över Svenska 
mynt 1718-1973 med bl a god sorte
ring kopparmynt. Å ven ocirkulera
de mynt 1968-1973 Ernst Nilsson, 
Börstorpsgatan 19 A, 545 00 Töre
boda. 

Utgångna mynt 30:-/KG samt 
dublettmynt 1876-1973 säljes. Be
gär prislista. Y Ohrnell, Box, 790 60 
Vikarbyn. Tel. 0248/201 53. 

RATTELSE 

I myntkalender 1975 som nyligen 
utkommit har tyvärr ett feltryck 
insmugit sig i registret för Mynt
handlare. Rätt skall vara: 
Carins Mynthandel Brynäsgatan 1, 

802 33 GÄVLE. Tel. 026/12 40 69 

GVI l öre 1954 kv. O mörk metall 
10:-1971 SM-set (9) i kasett 32:-. 
L T Ljungberg, Box 37, 301 02 
Halmstad. 

KöPES: 
5 kr 1962 270:-, 5 öre 1927 400:-, 5 kr 
1952 170:-, 2 kr JUB 1897, 07 
21,32 
32:-

1 kr före 1942 2. 75 st 50 öre före 1940 
1.10 st 
G W~lhelmsson Ostersidan 450 34 
Fiskebäckil 0523/224 16 
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GRATIS 
PRISLISTA 

MED MYNT FRAN 
HELA VÄRLDEN 

SPECIELLT SKANDINA VIEN 
AAGE KRISTENSEN 

IV AR HUL TFRELDSGADE 27 
8200 AARHUSN 

DANMARK 

Silvret försvinner 
även i Tyskland 

Västtyskland är ett av de sista län
derna i världen som fortsätter att 
ge ut bruksmynt i silver. s-marks
myntet är nämligen tillverkat i 
denna metall. 
Men nästa år försvinner även silv
ret i Tyskland - i framtiden blir 
bara minnesmynten i denna me
tall. I övrigt byts silvret ut mot 
kopparnickeL 5-marksmynten får 
samtidigt ett annat utseende, som 
framgår av bilden. 
Skälet till att silvret försvinne;:
som myntmetall är det höga p;:-iset 
på världsmarknaden. Silvret i en 
fem-markare är värt 3.50 DM. 

TJUVEN GAV 
2000 FÖR EN ÖL 
PITEA (Aftonbladet) När tjuven 
lagt beslag på den fina samlingen 
av gamla mynt blev han törstig. 
Han gick till en pub och beställde 
öl. 
Aldrig tidigare har någon i Piteå 
betalat så mycket för en enda öl. 
Tjuven betalade med en blank en
krona från 1876. Den är i dag värd 
2 000 kr! 
Den dyra enkronan cirkulera;:
förmodligen fortfarande i handeln i 
Piteå ochtjuvenär ännu på fri fot. 
Myntsamlingen han stal värderas 
till 25 000 k;:-. 

Danska mynt köpes 
Speciellt sökes 

1 öre 1878, 81. 2 öre 1876. 5 öre 
1'890', 1913, 1923. 1() öre 1888, 1923, 
1947. 2·5 öre 1914, 1917, 1933. 
l / 2 krona 1939. l kr 1924, 1930, 
1935. 2 kr 1897, 1899, 1941. 

AllA GUlDMYI'lT 

somt mynt 1874 och äldre. 

P R M(Z)NTER 
Nörro Alle 81, OK 80()0 Ärhus C 

Danmark. Tel. 06/12 12 95 

2000 mynt 
visades på årlig 

Hörbyutställning 

'!/ ... ~; 
Några av styrelsemedlemmarna i 
Frosta numismatiska förening vid 
en del a v de objekt som visades 
på utställningen. Sitt. fr v Bertil 
Persson, Lennart Persson. Stående 
fr v Agne Ohlsson och Jan Giertz. 

Frosta Numismatiska förening 
hade söndagen den 1: a december 
sin numera årliga myntutställning 
i Frostabankens samlingssal. Inte 
mindre än cirka 2.000 objekt ställde 
foreningen ut. 
Förra året anordnade föreningen 
sin första utställning, som blev en 
succe. utställningen fick mycket 
beröm i fackpress över hela 
Norden. 
Ett par intressanta objekt som till
sammans är värda uppemot 30 000 
kronor i dag är en 5o-öring från 1862 
som är helt ocirkule;:-ad och en dub
belriksda ler från 1727. 
På söndagen blir det också en 
myntauktion med dryga hundrata
let utrop. Föreningen som nu fun
nits till i tre år har gjort ett jätte
jobb med den här utställningen 
som kommer att besökas av mynt
samlare och andra från hela Syd
sverige och även Danmark. 
Tilläggas bör också att alla mynt, 
plaketter, sedlar och medaljer som 
ställts ut är medlemmarnas egna. 

Köpes 

Bytes 
Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 

Tel. 0171/303 48 Enköping 



Nyutkomna prislistor 
HIRSCH MYNTHANDEL AB 
Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Stockholm 
Tel. 08/ 11 05 56 
Ny kvartalsprislista har utgetts. 
Pris 3:-. Mynt från hela världen. 
mustre rad. 
MORTEN STEEN PEDERSEN 
AMSTRUP. DK-8860 Ulstrup 
DANMARK 
Prislista nr 15 utkommen gällande 
mynt från hela världen. Sändes 
kostnadsfritt. 

Ny litteratur 
~----~ -----~ 
CURRENT COINS 
Värderingspriser för mynt från he
la världen 1960-1975. Alla myntty
per avbildade. Pris ca 25: - . 

MYNTKALENDER 1975 
R Ortendahl 
Ny upplaga av Myntkalender har 
utkommit. Värd.priser 1872- 1975. 
Alla mynttyper avbildade i full 
skala. Pris 6.95 inkl. moms. 

Föreningar 

SKILLING BANCO 
Rydsvägen 78 B 
Linköping 
Nästa möte äger rum fredagen 20 
december kl 19.00 i Linggården, 
Norgegatan i Linköping. Utlottning 
av förstadagsbrev m. m. 

GOINGEBYGDENS SAMLAR-
FORENING 
280 22 Vittsjö 
Möte med auktion äger rum tisda
gen 17 december vid Vittsjö med
borgarhus. Nya medlemmar 
hälsas välkomna. 

KRISTIANSTADSORTENS 
NUMISMATISKA FORENING 
Box 110 68 
291 11 Kristianstad. 

Nästa möte med myntauktion på 
370 nummer äger rum fredagen 
den 13:e december kl 19.30 på 
Hemgården, Norretullsvägen 9 i 
Kristianstad. 

-- - KUPP HÄR 

PRENUMERATIOl"STALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

NAMN: 

[j Prenumeration l år från 
S11bscription l Year from 
Abonncmcnt l Jahr ab 

D AR/YEAR 

ADRESS: ....................................................... ... .. ... .. .............. .................................. .. 

V. v. texta tydligt l Please use block ca pitals 

PRENUMERATIONSPRISER: BET ALNINGSVILLKOR: 

SVERIGE l ::J Likviden översändes bifogad 
NORGE 

l 
43 :75 SKR i check/kontanter 

DANMARK inkl . moms I enclose payment in cash/ 
F INLAND och porto in chequc 
ISLAND 

USA l 
L] Jag betalar när inbetalnings-

62 SKR kortet kommer. 
CANADA (Air mail > 
MEXICO O Betalningen insalt på Ert 
EUROPA 52 SKR postgiro: 73 02 33 - 4 

JONKOPINGSBYGDENS 
NUMISMATISKA FORENING 
Trädgårdsgatan 25 
552 55 Jönköping 
Nästa möte äger rum först nästa 
år, närmare bestämt fredagen den 
3:e januari 1975. Eventuellt kom
mer myntauktion att hållas. 

GRIMSLOVS OCH TOR .. 
NEORTENS 
MYNTKLUBB 
Hynnenäs 

340 33 Lönashult 
Föreningen bildades den 15 april 
1970 varvid 10 personer antecknade 
sig som medlemmar. Numer a har 
klubben omkring 60 medlemmar. 
1\·föte med auktion hålles nästa 
gång onsdagen den 18:e december. 

Prenumerera 
på 

Myntkontakt 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJANST 

BOX l 

199 01 ENKöPING l 
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ERIK XIV 
l Mark 1561 l(+) 

JOHAN ill 
l Daler 1586 vh l + 
4 Mark Kl 1571 1+/01 
8 öre Kl 1591 l + 
1/2 öre 1586 O 

KARLIX 
4 öre 1602 
4 Mark 1604 
4 mark 1610 
l Mark 1607 
l Mark 1608 
l Mark 1611 

l 
l/ l + 
1+/01 
l(+) 
l(+) 
1.+/01 

GUSTAV ll ADOLF 
l Riksdaler1615 l + 
l öre Nyköp. 16281+ 
2 öre Kl 1626 R l/ l+ 

KRISTINA 
l Riksdaler 1643 1+/01 
1/4 , 1640 l + 
4 Mark 1647 1( + )/01 
2 Mark u.å. HG 56 l + 
2 Mark " HG 56a l(+) 
l öre Säter 1638 1+/01 
l öre Avesta 1644 l + 
löreAvesta 16461(+ )11+ 
l öre Avesta 1650 t + 

KARL XI 
4 Mark 1688 t+ 
4 Mark 1694 l+/01 
2 Mark 1664 l(+) 
2 Mark 1665 1+/01 
2 Mark 1666 1+ /01 
2 Mark 1666 l + 
2 Mark 1668 l + 
2 Mark 1669 1+/01 
2 Mark 1669 1+/01 
2 Mark 1670 l+/01 
2 Mark 1675 01 
2 Mark 169:-l l (+) 
l Mark 1686 S 1+/01 
l Mark 1688 1+/01 
l Mark 1695 l + 
2/3 Rdr Pom. 16901+ 
113 Rdr Pom. 167401 
2 öre K M 1662 l 
2 öre KM 1663 1/ 1(+) 
2 öre KM 1664 l + 
2 öre KM 1665 1'?/1 

1.650:-

2.150:-
1.250:-

450:-
285:-

l öre SM 1675 
l öre SM 1676 
l öre SM 1677 
l öre SM 1678 
l öre SM 1679R 
l öre SM 1684 
l öre SM 1684 
l öre SM 1685 
l öre KM 1661 

KARL XII 

1/1(+) 
l + 
1+/01 
l / l + 
l hål 
l+/01 
1/1+ 
l 
l+/01 

575:- 4 Mark 1702 repa 1+/01 
780:- 4 Mark 1715 l+ 

1.850:- 2 Mark 1701 repa 1+/01 
360:- 2 Mark 1701 l + 
340:- 2 Mark 1710 l +/01 

725:- 2 Mark 1712 01 
2 Mark 1714 1+/ 01 
l Carolin 1718 l/1+ 

1.850:- FREDRUt I 
450:- l,f4 Rdr 1750 l / l + 

2.450:-

2.450:-
1.450:-
1.250:-

650:-
575:-
590:-
430:-
375:-
360:-

625:-
750:-
48S:-
575:-
550: -
450:-
390:-
425:-
575:-
390:-
575:-
275:-
415:-
375:-
295:-
750:-
675:-
175:-
225:-
220:-
165:-

ADOLF FREDRIK 
l Rdr 1763 1+/01 
3 DSM 1710 repa l + 
4 Mark 1753 l+ 
l / 4Rdrl752 l+/01 
1/4 Rdr 1753 god l+ 
1/4 Rdr 1755 l-f-/01 
1/ 4 Rdr 1768 l + 
lO öre 1755 1/1+ 
10 öre 1763 l+/01 
5 öre 1753 01 
5 öre 1760 01 
5 iire 1763 1+ /01 
l öre 1757R 1( -1-) 
l öre 1758 S l+ 

GUSTAV JIJ 

l Rdr 3 DSM 1776 1+ /01 
2/ 3" 2 DSM 1776 ~l 
2' 3" 2 DSM 17761+ 
l Rdr 17811+ 
l Rd•· 1782 01 
l Rdr 1782 1+ / 01 
l Rdt· 1791 l + 
l Rdr 17911 + 
2/ 3 Rdr repa 17791 + /01 
1/ 3 Rch 178501 /0 
J /3 Rdr 1789 01/0 
1!6 Rdr 1785 01 
2 öre SM 1717 

HG 98a l + 

GUSTAV IV 
l Rdr 1793 repa l +/01 

225:-
285:-
325:-
325:-
185:-
450:-
245:-
165:-
450:-

1.150:-
1.150:-

650:-
575:-
850:-
950:-
950:-
890:-

875:-

1.450:-
960:-
850:-

1.650:-
1.650:-
1.450:-
1.150:-

325:-
55!>:-
215:-
195:-
140:-
265:-
135:-

625:-
750:-
525:-
650:-
750:-
675:-
625:-
675:-
725:-
265:-
325:-
325:-

275:-

1.450:-

ItARL XIV JOHAN 

l Rdr sp 1838 1+/01 
l Rdr sp 1842 

HG 72 01/ 0 
1/2 Rdr sp 1831 01 
1/2 Rdr sp 1831 01/0 
1/ 4 Rdr sp 1831 l+ 
1/ 4 Rdr sp 1834 1+ 

OSCAR I 

Kastpeng 1859 01 
l Rdr sp 1850 01 
1/2 Rdr sp 1848 1+ /01 
l Rdr rmt 1857 1+/01 
l Rdr rmt 1857 l+ 
50 öre 1857 1+/01 
4 Sk. Banco 1849 01/0 
4 Sk. Banco 1849 1( +) 
4 Sk. Banco 1850 01 
4 Sk. Banco 1855 01 
4 Sk. Banco 1855 1+/01 
4 Sk. Banco 1855 

HG 73a l(+) 
2 Sk. Banco 1853R l(+) 
2 Sk. Banco 1855R l ( +) 

1.150:-

2.650:-
850:

.950:-
275:-
175:-

350:-
1.150:-
1.250:-

650:-
425:-
675:-
850:-
175:-
550:-
950:-
425:-

950:-
625:-
580:-

Stort lager av kopparmynt 
Oscar l kv. O 

GUSTAV V 

2 kr 1910 01/ 0 265:-
2 kr 1912 01/0 875:-
2 kr 1913 01 175:-
2 kr 1914 01/ 0 350:-
2 h 1914 01 175:-
2 kr- 1924 01/ o 250:-
2 kr 1928 01 190:-
2 kr 1929 01 145:-
2 kr 1934 O 115:-
1 kr 1912 )1/ 0 650:-
1 kr 1913 O 475:-
1 kr 1915 O 425:-
1 kr 1915 n to 350:-
1 kr 1916 O 550:-
1 kr 1924 O 250:-
1 kr 1926 O 250:-
1 kl' 1927 01 200:-
1 kt• 1934 01/ 0 150:-

25 öre 1910 O 135:-
25 öre 1914 O 120:-
25 ÖI' C Hl16 o 210:-
25 öre 1917 O 150:-
25 öre 1919 O 150:-
25 öre 1921 Ni 01/ 0 300:-
10 öre 19Hi på 15 O 725:-

Stor sortering av äldre silver- och kopparmynt, plåtmynt, sedlar samt utländska mynt. 

CANADA OLYMPIAl\'lYNT NR 2, sats 4 st. 315:-

MALMÖ MYNTHANDEL AB 

17 ,fi5 % moms ingår i priserna. 

Kalendergatan 9, 211 35 MALMÖ 
Telefon 040-11 65 44 

Medlem av Sveriges mynthandlares förening. 

ENKÖPfNGS·POSlENS AS 


