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A T T SAMLA 
I en rad artiklar framöver kommer vi att försöka att lära ut 

Myntsamlandet till nybörjare. Denna gång tar vi upp olika sätt att 
samla, så att man vet vad man ska börja med. Att samla mynt är 
ett väldigt stort begrepp. En som samlar mynt eller är intresserad 
av mynt och går in för att lära sig en del därom kallas med ett ord 
"numismatiker". Numismatik = v~tenskapen om mynt, sedlar, pol
letter och medaljer, 

SERIESAMLAND E 

Ett sätt som väl troligen är det 
mest populära, är att samla hela 
serier exempelvis på en regent. 
Om vi tar Oscar II som exem
pel på detta, så menas att man 
införskaffar en ettöring av varje 
utkommet årtal. Likadant gör 
man med tvåöringar, femöringar, 
tioöringar och så vidare ända 
tills man fått en komplett serie. 
Detta går oftast mycket bra i 
början, men efter hand blir det 
svårare, vilket beror på, att vissa 
årtal är mer sällsynta än andra. 
Dessa betingar då givetvis ett 
högre pris och finns kanske inte 
alltid i lager. Priset kommer sig 
just av lagen om tillgång och ef
terfrågan. Nu hör även till sa
ken, att man kan samla på en 
regent men på olika sätt. Här
med åsyftas givetvis de kvali
teter, man vill eller tycker s ig 
ha råd med att samla. Ju bättre 
kvalitet desto högre pris, vilket 
beror på att slitna mynt finns 
det nästan alltid gott om, .utom 
vissa åt-tal som tidigare nämnts, 
medan mynt av hög kvalitet all
tid är svårru·e att erhålla. Mer om 
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kvaliteter längre fram. Många 
samlare gör så, att de samlar 
på flera regenter samtidigt, ef
tersom de söker så höga kvali
teter, att det annars blir svårt 
att få tag i några mynt alls. 

TYPSAMLANDE 

M Y N T 

Nästa sätt att samla som vi ska 
beröt·a är det så kallade typsam
landet. Härmed menas att man 
försöker skaffa sig ett exemplar 
av exempelvis Oscar II:s ett
öringar. Om det finns två eller 
flera olika typer (såsom ett öre 
1875 och ett öre 1907) bör eller 
brukar man försöka att få tag i 
båda. Detta fortsätter man se
dan med över alla Oscar Il:s 
myntslag, eller om man vill stan
nar man vid ettöringarna för att 
fortsätta på n'ästa regents ett
öringar. Detta sätt innebär, att 
man snabbat·e kommer att få 
samlingen komplett. Vid typ
samlandet kan man ofta hålla 
sig till en relativt god kvalitet 
(minst l + ), då man hela tiden 

(Forts. sid. 6) 



l 

Två viktiga katalognyheter 
från Numismatiska Bokförlaget 

SVERIGEs MYNT 1818-1975 
Ett författarteam bestående av Bjarne Ahl$tröm, Yngve Almer, Bengt Hemmi,ngsson och 

Lars O. l:agerqvist har sammanställt denna värder-ingskatalog över Bernadotte-mynten. 

Kata•logen innehåller aktuella värderingspriser för såväl a1l·la reguljära mynt, som prov

mynt, kastmynt m. m. Alla typmynt avbildas ·i naturl ig storlek. Även vorianter illustre ras 

och upplysningar om vikt, halt och u'pplagesiffr·or ges. Ett måste för a lla Bernadotte· 

samlarel Pris endast 12:75 inkl. moms. Utkommer vid mitten av december och finns att 

köpa hos Er mynthandlare. 

NORGES MYNTER 
Av BERNHARD F. BREKKE, BENGT HEMMINGSSON och BJARNE AHLSTRÖM 

Inom kort utkommer hos Numismatiska Bokförlaget en katalog över samtliga nors·ka 

utmyntningar, från de tidigaste för Olav Tryggvasen ca 995, till de senaste för Olav V 

1975. Detta uppslagsverk över norska mynt innehål>ler aktuella värderingspriser i norska 

kronor, förteckning över alla kända årtal och huvudvarianter samt avbildningar av a lla 

mynttyper. Den inneh&ller även upplagesiffror, uppgifter om vikt och halt m. m. Kata· 

logens forma t blir A4 för överskådlighetens skull. Priset ör i skrivande stund ej fastställt. 

Oumbärlig för alla Norge-samlarel Utkommer inom kort. Närmare upplysningar lämnas 

av Er mynthondlore. 

numismatiska 
bokförlaget ab 

Box 7183 S-1 03 85 STOCKHOLM 7 
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Att samla . . . 
(Forts. fr. sid. 4) 

kan köpa det årtal som är bil
ligast. Typsamlandet är kanske 

det mest lärorika om man går 

bakåt i tiden. Typsamlandet an

vänds också av många som, läs 
och häpna, samlar hela världen. 
Som alla förstår, tar detta väl-

MOTIVSAMLANDE 

Som tredje samlarsätt tänker vi 
be1·öra motivsamlandet. Härmed 
menas, som förstås av namnet, 
att man samlar på olika motiv. 
Ett exempel kan vara båtmotiv. 
Här räcker det sällan med 
svenska mynt, utan man måste 
Uven söka bland utländska mynt. 
På detta sätt lär man sig mycket 
om olika länders valörer, historia 
och geografi. Inom parentes kan 
nämnas, att hur man än samlar, 
finns det en hel del historik med 
i bilden. Även vid motivsamlan
det kan man ha turen att finna 
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digt lå ng tid, men måste samti
digt vara mycket läro1·ikt. Här 
kan man använda sig av de "bil
liga lådor", som de flesta handla
re har. Man ka n säkert även 
komma öve1· en hel del genom 
vänner och bekanta. Nästan alla 
har något eller några utländska 
mynt liggande hemma som de 
ändå bara tycker "ligger och 
skräpa1·". 

en hel del mynt i handlarnas 
billiga lådor. 

PROOF-SAMLANDE 
En del samlare samlar bara på 
nyare så kallade proof-mynt. 

( Proof - behandlas under kvali
teter.) Mynt i kvaliteten proof 
ges ut av många olika länder, 
en del bara som jubileumsmynt 
och ett fåtal Hinder även som 
reguljära mynt. Mynten i proof
kvalitet görs alltid i en begrän
sad upplaga, just med tanke på 
myntsamlare. Dessa mynt brukar 
kosta minst dubbelt så mycket 
som vanliga ocirkulerade. Ett och 
annat svenskt mynt har ibland 
fått en proof-liknande karaktär 
(spegelglans) och betingar myc
ket höga priser. 

VARIANTSAMLANDE 

Ett sätt a tt samla som ej får för
bigås är det så kallade variant
samlandet, "felsamlande''. Med 
detta menas oftast, att man sam
lar pu dels det vanliga korrekta 
myntet i fråga samt olika felak
tiga därnv. Med felaktiga menas 
i detta fa ll sådant som klumpar 
på mynten, olika höjder på å r
talssiffromu, vissa tecken eller 
delar av tecken helt eller del
vis borta san1t vridna mynt där 
{ttsidan och frånsidan ej stäm
mer överens. Vad man bör se 
upp med, iit· att man inte beta
lar övct·prisc t· n;,. dessa mynt, 

(Fur t.~. sid. 8) 



MEDALJUTDELNING Kungliga 
Myntkabinettets 
Vänner 

Tisdagen den 18 november sam
lades ca 35 personer i Kungliga 
Myntkabinettets lokaler i Stock
holm. Anledningen till samman
komsten var att Svenska Nu
mismatiska Föreningen skulle 
tilldela f. bankokommissarien 
Torgny Lindg1·en föreningens 
medalj Gustav VI Adolf FöR 
FRAMSTAENDE NUMISMA-

TISK FORSKNING i guld. 
Överlämnandet skedde genom 
Lars O. Lagerqvist. Torgny 

Lindgren, hedersledamot i för
eningen, har under åren visat 
många fina forskningsresultat 
inom våra svenska sedlar. Han 
menar att det finns så mycket 
skrivet om våra mynt men all
deles för litet om våra sedlar. 
Dessutom tycker han att Mynt
kabinettet.<; avdelning för sedlar 
är alldeles för liten men man 
får vara tacksam ändå, för på 
det förra kabinettet fanns det 
inga sedlar alls. Torgny Lind
gren höll också ett kort men 
mycket intressant kåseri om de 
sedlar som finns på kabinettet 
och bet·ättade om dess utveck
ling. 

Efter övel'lämningen hölls en 
mindre auktion i museets hörsal. 
Budgivningen var livlig och både 
kiinda och okända ansikten var 
närvarande. 

Eftet· auktionen avnjöts en 

En liten sammankomst anord
nades måndagen den 24 novem
ber av Kungliga Myntkabinet
tets Vänner. Antalet närvarande 
kunde räknas till nännare 30 
personer. Mötet började med att 
Lars O. Lagerqvist höll ett an
förande om sin och L.-I. Jöns
sons nyutkomna bok Erik XIV:s 
mynt med "Göteborgsmotiv''. 
Lars O. Lagerqvist berättade 
om hur och varför boken kom 
till samt gjorde en hel del till
lägg som inte fått plats i boken. 
Detta mynt visar bland annat 
hur vackra mynt man kw1de 
göra förr men har mycket svårt 
för att göra i dag. 

Nästa punkt i programmet 
handlade om kvalitetssättning av 
mynt. Detta hölls av mynthand
lare Ulf Nordlind. Att det är svårt 
att bedöma myntens kvaliteter 
vet nog alla, men ett sätt att lära 
sig detta bättre är att gå med i 
någon av de numismatiska för
eningar som finns runt om i lan
det, menade herr Nordlind. Han 
berättade att vårt nuvarande sy-

(Forts. på nästa sida) 

supe för dem som ville. Här kom 
en del anekdoter i dagen om 
forna tiders möten och samman
komster inom Numismatiska 
Föreningen. 

KÖPER * SÄLJER 
MYNT • MEDAUER • SEDLAR • TILLBEHÖR 

Postorderservice 

Lista nr 4 nu utkommen. Sändes kostnadsfritt. 

B. Björnsson Mynthondel 
Kullagatan 56, S-252 20 Helsingborg. Tel. 042/ 14 12 11 

Öppet: Tisd.-Fred. 10-18. lörd. 9-13. 
(OBS! Måndagar stängt) 
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Kungliga . .. 
(Forts. fr. föreg. sida) 

stem utarbetades redan 1910 av 
T. G. Appelgren. Detta system 

vill Numismatiska Föreningen 
ändra till ett system som går 
från O som sämsta till 10 som 
bästa Nämnas kan att bland 
andra Sveriges Mynthandlares 
·Förenfug är emot detta, det 
gamla systemet är känt bland 
alla och motsvarar mer de in
ternationella beteckningarna. 

En allmän uppfattning var att 
man i dag börjat att klassa upp 
mynt något, tack vare de stora 
prishöjningar som är ett faktum 

i dag. Man var överens om att 
sådana saker som en mista i kan
ten, ristningar, buckligt osv ska 
nämnas i samband med myntens 
kvalitet i kataloger och dylikt. 

Stöd svensk numismatisk forsk
ning genom att gå med i Kung

liga Myntkabinettets Vänner. 

Anmälningsblanketter kan skaf
fas genom er mynthandlare. 

ANBUDSLISTAN 

"JULEN -75" 
Antikviteter, Prylar, Nyckel
dragare, Vykort, gamla Sten
kakor. Myntpartier, Numis
matisk litteratur m. m., m. m. 
Lista sändes mot 2:- i fri
märken- från 

PRYLBODEN 
Rörstrandsg. 15 113 40 Sthlm 

Att samla ... 
(Forts. fr. sid. 6) 

då det är ovisst om man någon
sin kan få igen de pengar man 
lagt ut. De flesta handlare i Sve
rige brukar över huvud taget 
inte plocka ut liknande felva
rianter, när de gå igenom mynt, 
som de köper in. 

Varianter som däremot är god
tagna av alla, har ju alltid över
värden. Exempel på sådana va
rianter är: 2 kr 1910 med för
skjutet mm (myntmästarmärke), 
5 öre 1882/81 (utläses 82 på 81), 
2 öre 1900 med runda nollor, 1 
öre 1914 med öppen 4:a etc. De 
mest vedertagna variantema är 
upptagna i bl a Hirschs lilla fick
tabell 

INVESTERANDE 

Många har nog hört att det ska 
vara mycket lönande att investe
ra i mynt. Detta har väl sin rik
tighet, .under förutsättning att 
man klart förstår och behärskar 
vissa saker. För det första gäller 
det att köpa mynt som är i ab
solut bästa kvalitet (undantagna 
raritetsmynt), vilket man själv 
kan lära sig att avgöra efter viss 
tid och övning. För det andra 
gäller det att man måste vänta 
5-10 år innan man avyttrar 
samlingen eller de enstaka myn
ten. Visserligen kan man ibland 
köpa ett mynt, som stiger så 
kraftigt att man efter ett år kan 
sälja det med vinst, men detta 
är mindre vanligt. På en period 
av cirka 5 år räknar man nor
malt med att man kan sälja myn
tet och få igen de utlagda peng
runa plus 1a-15 % ränta per år. 
Oftast blir avkastningen högre 

Märkligt mynt 
i Katrineholm 

Ett av objekten vid en auk
tion i Katrineholm är en "5- kro
na 1970". Direktör Ulvfot menar 
att myntet har bortförts och un
danhållits Myntverket på illegal 
väg. Detta mynt och flera av 
samma typ har gjorts för prov 
för studium av vissa metallur
giska egenskaper. Dir. Ulvfot var 
dock osäker att Myntverket 
präglat detta mynt, då vikten är 
9,6 gram men borde vara 9,5 
gram. Diametern är 28,2 mm 
men borde vru·a 28,5 mm. Om 
myntet änd:l är äkta borde pri
set kunna bli mycket högt, då 
detta är det enda kända kvar
varande exemplaret. 

än denna men för att vara på 
den säkra sidan bör man inte 
räkna med detta. Bra som in
vesteringsobjekt anses i dag 
guldmynt vara (speciellt sven
ska), riksdalrar, plå tmynt samt 
alla mynt i högsta kvalitet 
(stgl 0). Vi kommer i kommande 
nummer med mer specificerade 
förslag övet· investeringsobjekt. 

Som alla förstår kan man även 
blanda olika sätt att samla, en 
som investerar kan samtidigt 
samla i serie osv. Men detta mär
ker var och en själv efter en tid 
då de väl kommit in i sitt sam
lande. 

Avslutningsvis ett litet ax
plock om vad som kommer att 
behandlas i kommande nummer: 
Kvalitetsbeteckningar, Kvalitets
bedömningar, Till vem ska jag 
vända mig, Värdering, Förening
ar, Litter.1tur samt en hel del 
annat. 

MYNTAUKTION 

8 
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Den sydamerikanska handelns färder 
kors och tvärs till Orienten 

Filippinernas kopparmyntning 

(Forts. fr. okt. nr> 
På samma säll som i de andra 

spanska kolonierna cirkulerade 
koppar icke på Filippinerna förrän 
i slutet av 1700-talet. Trots att han
deln med Kina pågått i hundratals 
år ha arkeologerna hitlat relativt 
få kinesiska mynt på Filippinerna. 
Den mesta handeln var baserad på 
byte, men om filippinarna h'ade 
hyst någon önskan all erhålla kop
par från de kinesiska handlama, 
hade säkerligen dessa sistnämnda 
tillmötesgått dem. F ö förelåg intet 
behov av att importera koppar, 
enär igorroterna bland bergen på 
Luzon hade smält koppar i stor ut· 
sträckning långt innan spanjorer
nas ankomst. 

Under de första åren av 1600-ta· 
let hade grova kopparmynt emitte· 
rats, men uppenbarligen ulan re
geringens godkännande, då man 
icke lyckats finna något dokumen
tariskt belägg beträffande präg
lingen av dessa klumpiga mynt. 
Man har från en senart' epok funnit 
ett ensidigt präglat exemplar med 
inskriften " BAlULLA" och årtalet 
1728. Något dokument beträffande 
detta har man icke lyckats få tag 
på. 

De första mynt man känner till 
såsom utgivna av spanska rege
ringen på Filippinerna äro barillas 
från tiden 1766-69. och dessa äro 
väl närmast alt anse som ett slags 
nödmynt på experimentstadiet. 
Med hänsyn till bristen på koppar
mynt på Manila, uppmanade den s 
k "senior regidor" för municipal· 

Av Gunnar Sidorow 

rådet, Domingo de la Sierra, myn
digheterna år 1766 att prägla mynt, 
vilka kallas "barillas", emedan de 
hade formen av en parallellogram. 

och hade en valör av en grano av en 
tom in. På grund av förekomsten av 
förfalskningar och emedan de upp
visade Manilas vapensköld i stället 
för del kungliga riksvapnet blevo 
dc slutligen förbjudna. 

Regeringen gick med på detta och 
bestämde, att endast ett belopp av 
5000 Pesos skulle präglas och dessa 
skulle få användas endast i Tondo 
(Manila> och Cavite. Detta enligt 
en uppgift. Enligt en annan skulle 
emellertid regeringen ha givit sitt 
tillstånd till denna fiskala åtgärd 
redan den 16 februari 1765. Viano 
har i sina "Repuestas" gjort det ut· 
tryckliga forbehållet, att dessa 
barilla'i skulle få brukas endast för 
smärre betalningar och icke för 
mera omfattande transaktioner. 
Del framgår av dokumenten, att 
dessa mynt präglades omedelbart 
och tydligen i stor hast, men åter
kallades av myndigheterna redan i 
slutet av mars. Från och med nu 
begagnade filippinarna namnet 
barillas för alla kopparmynt. I 
samlingar på själva Filippinerna 
kan man icke påträffa några dylika 
klippingmynt, men måhända finns 
sådana i europeiska samlingar, 
ehuru där felaktigt tillskrivna Spa
nien eller någon av dc spanska be
sittningarna. Formen på dessa 
mynt måste ha betraktats såsom 
otillfredsställande, emedan vi 
veta, att runda barillas 1766 emit
terades a v "Ayut.amiento de !\'la ni
la". Dessa sistnämnda barillas till
verkades av pinsback (en guldlil~
nande legering>, koppar och tenn, 
kunde användas i detaljhandeln 

Carlos III brydde sig icke om el
ler godkände icke cirkulationen av 
kopparmynt i sina besittningar och 
förkastade speciellt sådana mynt, 
vilka icke voro försedda med det 
kungliga riksvapnet. När därrör 
municipalrådet ånyo begärde tillå
telse att prägla barillas för provin
serna < municipalrådetra-ayuta
mient.o), fårordnande Carlos Il l 
genom ett kungligt dekret, att 6000 
Pesos skulle tillverkas i form av 
silver "quartillas", d v s fjärdede
lar av silverrealen, präglingen äg
de rum i Mexico. varifrån de skic
kades till Filippinerna med den 
föreskriften, att alla kopparmynt 
skulle dragas in och att varje mynt 
skulle bära det kungliga riksvapnet 
inom de gränser, vilka godkänts 
Santo Domingo. Delta framgår av 
Ley 8 Titulo XX boken IV av Leyes 
de las Indias. Härvid framhöll Car
los III ytterligare en gång sitt 
missnöje med all ha mynt cirkule
rande inom sina besittningar, vilka 
icke voro försedda med Hans 
Katolska Majestäts kungliga riks
vapen. De silver quartillas, vilka 
sändes till Filippinerna från mynt
verket i Mexico voro odaterade 
varianter av motsvarande datera
de mexikanska quarlillas. De emit
terades icke före 1782. l Delgado 
samlingen finnes en rund barilla, 
daterad 1766, vilken på åtsidan har 
staden Manilas vapensköld och på 
frånsidan en krona placerad ovan
för ett stiliserat granat.äpple. Ett 

(Forts nästa sida) 
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Den sydamerikanska ... 
(Forts. fr. föreg. sida.) 

annat illa slitet exemplar befinner 
sig i Bantug samlingen. 

Nwnismatiska kataloger tillskri
va stundom Spanien varje mynt, 
vilket har slottet i det gamla 
Castilien, medan några mynt, vilka 
tillhöra Spanien, tillskrivas 
Manila, om de ha ett halft lejon och 
en halv delfin, även om de icke äro 
krönta av ett slott. Katalogförfat
tare och samlare av spanska 
kopparmynt borde noggrant stude
ra Manilas vapensköld för att 
korrigera felaktiga bestämningar 
av mynt, vilka voro slagna för och i 
staden Manila och omvänt undvika 
att tillskriva Filippinerna mynt 
med delfin emblem, men vilka ut
gåvas får och i Spanien. Den 20 
mars 1596 tilldelade Filip II staden 
Manila- "ensigne y siempre leal" 
- en vapensköld, sådan de andra 
städerna i Indien ägde. Den skall 
bestå av en sköld, vilken i sin övre 
del skall ha en gyllene borg på rött 
fält avslutad av blå dörrar och 

fönster och vilken upptill bör vara 
försedd med krona och i sin nedre 
del av ett blått fält, ett halft lejon 
och en halv delfin, i silver och rött 
(i heraldisk mening), med röda 
klor och tunga. Det nämnda lejonet 
skall i tassen hålla ett svärd med 
parerplåtar och fäste. 

Till en början såg det emellertid 
icke ut som om folket varit trakte
rat av kopparen, men 1782 eller 
måhända några år tidigare finna 
vi, att kopparmynt emitteras i ko
nungens namn. Dessa präglades 
under benämningen " ochavo" och 
"cuarto" (alltså 1/8 och 1/4) under 
Carlos lll. Carlos IV. Ferdinand 
VII och Isabella II. Dessa mynt ha
va Spaniens vapensköld på åtsidan 
och Manilas på frånsidan, den se
nare visar den intima relationen 
mellan cuarton och Manila barilla n 
från 1765 och 1769. Emellertid upp-

visa några av dessa under Ferdi
nand Vll:s regering 0824) ko
nungens bild på åtsidan och det 
kungliga riksvapnet på frånsidan. 
1834 präglades några ochavos med 
Ferdinand Vll :s namn i Manila, 
enär underrättelsen om konungens 
död 0833) kom till Manila först ett 
gott stycke in på följande år. Ehuru 
ochavos och cuartos äro relativt 
vanliga på Filippinerna, är det 
dock svårt att få tag i exemplar i 
hög kvalitet. (Forts. i nästa n~r) 

Köpes 

Bytes 

Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 
Tel. 0171/303 4.8 Enköping 

Prenumerera 
på 

Myntkontakt 

MYNTHANDLARE 
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Har Ni bokat plats på 

Myntmässan i Helsingborg? 

MYNT76 
3: e Internationella Numismatiska 

Mässan 8-9 maj 1976 
Om inte, boka plats nu - fåtal bord kvar 

Helsingborgs Kommuns Informations- och 
Utställningsbyrå 

Fack, S-251 01 Helsingborg 1 

Tel. 042/12 64 40/ank. 426/427 el. 042/13 00 55 
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MYNTBOKEN 1976 
Svenska mynt i ord och bild. Senaste värderingspriser från 1611. Svenska sedlar 1858-1975. Hur 
man inves terar i mynt och Kristallkulan 1976 säljes av Archie Tonkin. PRIS 25:-

i\IYNTVERKETS i\tYNTi\IEDALJER 
Nr l - Till 100-årsminnet av 1873 års myntlag 
Nr 2 - Myntverkets flyttmedalj 

Nr 3 - Gustaf VI Adolfs Jubileumsmynt 
Nr 4 - Gustaf VI Adolis silver o. kopparnickelmynt 
Nr 5 - Gw;taf VI Adolfs bronsmynt 

Silver 830/ 1000 
(a) Silver 830/ 1000 
(b) Brons 

Silver 925/ 1000 
Silver 830/ 1000 
Brons 

(/J 23 mm - Vikt 8,96 gr - Guld 900/1000 

32 mm 
32 mm 
32 mm 
36 mm 
32 mm 
32 mm 

Gustaf VI Adolf Sveriges Konung 195()-1973 nr. begr. 495:-
Carls XVI Gustafs Trontillträde 15/9 1973 2000 nr. begr. 750:-

18 gr 
18 gr 
16 gr 
27 gr 
18 gr 
16 gr 

95:-
40:-
22:-
70:-
50:-
35:-

Myntgravör - Leo Holmgren. Präglade i Birmingbarn Mint England H = Heaton Myntmärkel 
Kontrolls tämplade med tre-kronorsvapnet vid Statens Provningsanstalt, Stockholm. 

BE5TÄLL 1975 ÅR5 JULTALLRIKAR H05 055! 

De flesta tidigare årgångar finns i lager. 

NR l HAR STIGIT FRÅN 95:- till 595:-

Härmed hor vi nöjet att erbjuda årets kungatollrik 

OSCAR Il (Kungotollrik nr 5) 

Kungstallrik 
UPPLAGA PRIS 

K ungasejdel 
UPPLAGA PRIS 

NR l H.M.K. GUSTAF VI ADOLFS 90-ARSDAG 
NR 2 H.M.K. GUSTAF VI A'DOLFS MINNESTALLRIK 
NR 3 H.M.K. CARL XVI GUSTAFS TRONTILLTRÄDE 
NR 4 H.M.K. GUSTAF V MINNESTALLRTK 
NR 5 H.M.K. OSCAR II MINNESTALLRlK 
• MAX UPPLAGA begränsad ti ll sista beställningsdagen 

5.000 
10.000 
10.000 
2.500 
• 

24/12 1975. 

595:-
195:-
195:-
395:-
110:-

5.000 195:-
• 125:-

5.000 150:-
900 395:-
• 125:-

Denna Kungaserie är tillverkad av Hackefors Porslin för Tonkin AB i kobolt och guld. 
Varje ex. är numrerat och maximerat till angivna antal. Design Yngve Norberg. 

ESTETT Nordiskt frimärksalbum och blad 
A. Tonkin AB köpte konkursboet S. Berg, Motala, och har dä rmed övertagit Estett frimärksalbum 

och frimärksblad. Originalskapare Axel Edvardsson, Finspång. 
!\loms är inräknad i samtliga priser. Porto tillkommer. Atcrförsiiljarrabatl 

Erbjudande om vår::t exklusiva samlarrariteter sändes kostnadsfritt till alla int resserade samlare. * TONKIN AB 
Butik o. huvudkontor Flatensgatan 7, Linköping. Tel. 013' 12 41 70 
Filial Arkadha llen Mäster Sam\lelsgatan 25, Stockholm. Te L 08/ 11 2151 
Postgiro 7619 52-1. Bankgiro 173-8558. 

M-F 9- 18 
M-F 11- 18 

L g._13 
L 10-15 
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Stämmer • o o plåtmynt? priserna p a vara 
(Forts. fr. föreg. nr) 

Här kommer andra delen av denna prisuppföljning av plntmynten. 
Denna gång blir det över Karl XI och Karl XII:s mynt. En mycket 
viktig sak är att plåtmynten tas upp i den nya värderingsböckerna 
i kvaliteterna 01, 1+, l, 1?, detta fö1· att detannaslätt blir att man 
får för höga priser i mellankvaliteterna. 

Artal Kv.01 Kv.1 Kv.01 Kv.1 Kv.01 Kv.1 
Katalogpris Borde vara Gissningspris 
1975 års utgåvor idag 

KARL XI 8 DALER SILVERMYNT 
1682 75 000 37 000 100 000 50 000 100 000 50000 

KARL XI 2 DALER SILVERMYNT 
1669 3750 1250 7500 1250 8500 1350 
1673 9000 4500 11000 4500 12500 5000 
1674 3000 1000 7000 1750 7500 2000 
1675 3000 1000 6000 1000 6500 1100 
1676 3000 1000 7200 1200 7500 1300 
1677 3750 1250 9000 1500 10000 1600 
1678 3000 1000 12000 2000 13000 2200 
1680 3000 1000 7500 1250 8000 1300 
1681 3000 1000 6000 1000 6500 1100 
1682 3000 1000 6000 1000 6500 1100 
1683 3000 1000 6000 1000 6500 1100 
1684 3750 1250 9000 1500 10000 1700 
1685 3750 1250 9000 1500 10000 1700 
1686 3750 1250 7500 1250 8000 1300 

KARL XII 1 DAtER SILVERMYNT 
1711 2100 700 2400 800 2500 850 
1712 2100 700 3000 1000 1250 1100 
1713 2100 700 3600 1200 4000 1300 
1714 2400 800 3000 1200 3200 1300 
1715 2400 800 2700 900 2900 1000 

KARL XII 1/ 2 DAllER SILVERMYNT 
1711 1800 600 2700 900 2900 1000 
1712 1800 600 2700 900 2900 1000 

KARL XII 1 DALER SILVERMYNT 
1710 17000 8500 30000 15000 33000 16500 

KARL XII 2 DALER SILVERMYNT förhöjd till 3 DALER SILVERMYNT 
1710 6000 3000 8000 4000 8500 4300 
1711 6000 3000 6500 3250 7000 3500 
1712 6000 3000 8000 4000 8500 4300 
1714 7000 3500 9000 4500 9500 4750 
1715 12000 6000 20000 6000 21500 6500 

KARL XII 1 DALER SILVERMYNT förhöjd till 11h DALER SILVERMYNT 
1710 6000 3000 15000 5000 16000 5250 

De plåtmynt som inte nämns hlir ovan står antingen riktigt i pris 
eller är endast kända i ett eller två exemplar. 
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Julerbjudande 

l .. or e 
1874 .......... .. 

~ :::::::::::: 
1876 -- ..... - . . . . 
1877 L. T ... .. . : . . 

~~-~·.:::::::: 

mrt8 ------· · ·· ·· 
1!_87 K. T ... .. .. 

879 K. T ..... .. 
1879 K. T ..... .. 
1879 K. T ...... . 

ir·}· 
1882 --.--- .. .. -. 
triiäm ...... .. .. .. 
1884 -..... . - .. - . 
1884 ...... .. .. .. 
1885 .. . -.- .... . . 
1885 ........... . 
1885 . . -- ... -.-.-
~ .......... .. 
1888 ...... .. .. .. 
1888 ........... . 
1888 ... ... .... . -
1889 .... .. ... - .. 
1889 .......... .. 
1890 .... .. .... .. 
1891 .. .. .. .. - .. -

11m2 .... .... God 
1893 .. ........ .. 
\l8M} ........... . 
1894 .. -... . . .. . . 
1896 . - . . ..... . . . 
1898 ...... - . . . -. 
1906 - .---- .. ... . 

O II 
l+ 35:-
1 35:-
1+ 200:-
1? 90:-
1+ 150:-
1? 50:-
1+ 150:-
1 75:-
1+ 100:-
1/1+ 60:-
1?/ 1 40:-
1? 30:-
1/1+ 185:-
1 150:-
1? 25:-
1/1+ 30:-
1? 20:-
1+ 35:-
1+ 35:-
1? 20:-
01/0 110:-
1/1+ 35:-
1? 20:-
1/1+ 110:-
1+/01 125:-
1+ 75:-
1/1+ 50:-
1+ 100:-
1? 35:-
1? 8:-
1+ 25:-
1+ 350:-
1? /1 15:-
0 750:-
1? 125:-
01 60:-
01/0 50:-
01 100:-

Porto tillkommer. 

8 dagars returrätt. 

UPPGRENS 
Mynthandel 

SKANEGATAN 73 

116 37 STOCKHOLM 

Tel. 08/44 82 81 

öPPET: YARD. 17.00-19.00 
LäRD. 10.00-15.00 



OM PLÅTMYNT 
Tiodalersplåtar har myntats 

1644 och såvitt vi vet av e t t fun
net exemplar även 1645, allt en
ligt myntordning av den 26 ja
nuari 1644. Den andra mynt
ordningen är daterad 11 maj 
1646 och avsåg utmyntning av 
plåtar till l, 2, 4 och 10 dalers 
SM värde. Några plåtar enligt 
denna myntordning är ej kända 
och det iir heller icke bekant att 
det skulle ha myntats några. Vad 
som är intressant är emellertid, 
att 1644 års myntordning stad
gar en utmyntning av 69 daler 
SM per skeppund, men 1646 åJ-s 
78 daler SM per skeppund - en 
sänkning av vikten per daler. 
Dessutom var man redan 2 år 
efter 10-dalems debut beredd att 
utmynta i l, 2 och 4 daler SM. 

Den f:.l jande i verket satta 
myntordningen är daterad 19 
april 1649 i form av ett detaljerat 
brev till myntmästaren i Avesta, 
Markus Kock. Man höjde nu vik
ten per daler något till 75 daler 
SM per skeppund och stadgade, 
att alla plåtar inbördes skulle ha 
samrna relativa vikt. Två enda
lerslersplåtar skulle väga lika 
mycket som en tvådalersplåt o. 
s. v. Nu simlie utmyntas l, 2, 4 
och 8 dalerplåtar men ej 10 da
ler. Valet 10 indikerar ett deci
malsystem, men passar naturligt 
nog ej in i markräkningen, som 
var byggt på talen 2 och 3 (en 
mark = 8 öre, ett öt·e = 3 örtu
gar, en örtug= 8 penningar) och 
detta räknesystem gällde ända 
till 1776. Decimalsystemet träng
de dock in så småningom. Tio 
daler ( = 40 mark) är ju en en
het långt över markräkningens 
delar. Vi finner systemet i n o m 
markens valöt· från 1690 i de då 
nya femöt·esstyckena och 10 ören 
frän 1739. 

Den inbördes relativa vikten 
mellan plåtar av olika valör hru· 
skapat en svårgihet: det är oftast 
möjligt att finna antalet pt·äglade 

Av BERT EL TINGSTRÖM 

plåtar av viss valör enär utmynt
ningen bokfördes till antal daler. 
Valören blev ju ur redovisnings
synpunkt likgiltig för utmynta
ren, blott antalet daler per skep
pund stämde enligt myntord
ningcn. Vikten per daler enligt 
1644 års myntordning var 1,971 
kg och enligt 1649 års 1,813 kg. 
Denna utmyntningsgrund gällde 
i.inda till 1660. 

Inplaceringen i tidsförhållan
dena intill 1660 visar 1644-1648 
vårt ddtagande i 30-åriga kl-iget 
med freden sistnämnda år, någ
ra år av fred men krig med Po
len och Danmark 1655-1658, 
1659-1660, och Karl X Gustafs 
död 13/ 2 1660. 

Krigen och konsolideringen av 
freden 1648 och även 1658 med 
tillkomsten av bl. a. de skånska 
landskapen ställde stot·a krav 
på statskassan. I stort sett hade 
man dock följt den ursprungliga 
planen att öka utn1yntningen av 

koppar när priset var lägre och 
hålla den lågt när priset var i 
topp. 

Plåtar före 1660 betingar i dag 
i regel ett högt pris, därför att de 
är sällsynta. Detta gäller särskilt 
8-dalet-smynten. Det största till
skott som någonsin kommit fram 
är det s. k. Rigafyndet 1901, då 
man vid muddring i Duna fann 
41 st. 8-dalersplätar av 1659 och 
1 från 1657. Det finns i dag både 
i offentliga och privata samling
ar. Någon lag om fornfynd fanns 
icke i Riga 1901. Fyndet häJTör 
med all sannolikhet från en 
svensk penningtransport från 
Stockholm till Riga hösten 1659 
för att finansiera proviantel'ingen 

till vissa svenska garnisoner 
Liv land. 
Något om t illverkningen 
Eftet· pt-ov med runt mynt (l ex 
känt) 1644 övergick man till den 
rektangulära form, som sedan 
horn att bestå. PU.ten skars med 
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metallsax ur en större koppar
platta, som var smidd. Man ser 
i regel på plåtens baksida ham
marslagen som uthamrat kop
paren till platt form. Myntäm
nena vägdes därefter och korri
gerades vid behov genom av
klippning ur ett stycke i ett el
ler vanligen alla hörn. Detta är 
alltså icke spår av sentida åver
kan. Efter kontrollen stämplades 
plåten till avsedd valör. 

Alla plåtar utan undantag har 
fem stämplar, en i varje hörn 
och en i mitten. På de minsta 
plåtarna händer det att två 
stämplar går in i varandra. Me
tallen ät· alltid ren koppar utom 
i plåtarna av kanonmetall 
(brons) av åren 1714-1716. Kop
parpLåtarna är alltid smidda men 
de av kanonmodell gjutna. Va
lören är alltid daler SM och 
finns angiven i mittstämpcln. 
Präglingsorten ät· också angiven 
där, utom för kanonmetallplå
tama, som saknar tecken härför 
men i stället har åtulet i mitten. 

För alla andra finns i hörnstäm
peln årtalet samt regentens 
namn, initialer, namnchiffer el
ler - 1718 och 1719 av viss typ 
- tre kronor. Se vidare Svensk 
Numismatisk Uppslagsbok, kapi
tel Piåtm)rnt. 

Som vi finner utbildade sig re
dan från första lO-dalern ett 
mönster som sedan knappast 
ändrades. Det var bra redan från 
början utom möjligen ifråga om 
vikten och lätthanterligheten. 

Omedelbart efter Karl X Gus
tafs död utfärdade regeringen 
7/3 1660 en ny myntordning ef
ter vilken kopparplatar skulle 
slås till 84 daler SM per skepp
pund. Vikten per l daler blev nu 
1,617 kg. I kopparmynträkning 
gällde fortfarande relationen 
1:2,5. 84 daler SM blev alltså 210 
daler KM. Utmyntningsgrunden 
ändrades emellertid redan 17 nov 
1660 till 90 daler SM per skepp
pund eller 1,510 kg per daler. 
Som vi sett hade under den kor
ta perioden 1644-1660 vikten 

För rengöring av mynt 

ANVÄND INTE V AD SOM HELST! 

Använd 

R E N A M Y N T! 

}Jer l daler sjunkit frä n 1,971 kg 
till 1,510. P låtarna av 1649 vägde 
1.812, således ungefät· 20 % för 
mycket i förhållande till de ny
myntade. 

Vad som här skall framdragas 
ur glömskan kan icke förstås 
utan att först några ord säges 
om Stockholms Banko, grundad 
1656 av J ohan Palmstruch. Ban
ken utgav sedlar i fasta valörer 
och sedeln gällde i innehavarens 
hand för sitt värde utan att den
ne behövde bevisa sin rätt till 
innehavet, precis som dagens 
sedlar. Palmstruchs uppfinning 
l,åg minst 100 år före sin tid. 
Allmänheten upptäckte snabbt 
att man kunde deponera de 
tunga kopparpl:'itarna i banken 
och få en lätthanterlig sedel i 
stället. Det skedde ocksel i stor 
utsträckning mot en "deposi
tionsavgift" av 2 öre SM per 100 
daler KM. Uttryckt på modernt 
sätt blir det 1,56 '111111 (per tusen). 

(Forts. i nästa n:r) 

M YNTVERKETS 
MYNTMEDALJER 

G VI A 

Sveriges enda egentliga rengöringsmede! 
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TOPPENKLA:PPEN FÖR NUMISMATIKERN! 

Pris för samtliga 3 , kr. 155:

inkl. moms, kossett och frakt. 

REKLAMPRESENT bifogas under december. 

SAMLARHUSET 
(Sune Johansson) 

Telefon 0320-720 78 

Ca-

pris 

7:50 

Fråga efter RENAMYNT på Er ort. Finns det 

inte, be' dem ta' hem eller rekvirera själv 

ett par floskor direkt från distributören. 



MYNT -75 
höstens enda mässa i Stockholm 

Till den första numismatiska 
myntmässan i Arkadhallen i 
Stockholm den 31 oktobet·, l och 
2 november kom cirka 1500 be
sökare. De besökande kom från 
både när och fjärran, även ut
ländska besökare fanns det gott 
om. Utav de cirka 25 utställarna 
var det bara ett fåtal fr'cUl ut
landet. Detta torde bero på att 
informationen kom ut ganska 
sent samt de mycket besvärliga 
tullbestämmelser vi har i Sve
rige. De flesta utställarna ver
kade nöjda med försäljningsre
sultaten, vilket också tyder på 
att kundema bör vara nöjda. 
Fördelen med mässor av detta 
slag är att man lätta1·e kan finna 
de mynt man saknar, cLä utbudet 
är stort och varje handlare har 
olika sortiment. Dessutom kan 
man ibland med lite tu1· göra rik
tiga fynd. 

Objekten som var till salu var 
av alla de slag, såsom många 
mycket sällsynta mynt, rikliga 
lager av billiga mynt, mängder 
av utländska både vanliga och 
rara mynt. Sedlar och polletter 
var andra populära objekt. Dess
utom fanns det väldigt gott om 
medaljer, då speciellt nyare ut
gåvor. 

Den 2, 3 och 4 april nästa år 
kommer an-angören till Mynt 
- 75,"Scandinavian Coin Fair" att 
anordna Samla 76. Denna mässa 
kommer att innehålla inte bara 
mynt utan även mängder av 
andra samlarobjekt. Anmäl
ningsblanketter till denna mässa 
har redan skickats ut, vilket 
kommer att innebära, att antalet 
utställare troligen kommer att 
fi.irdubblas. 

TB MYNT HB 
U. Thimberg R. Berglund 

KÖP E R 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHÖR 

Erstagatan 14 

116 36 Stockholm 

Te l. 08/ 41 01 33 

Öppethållande: 

Yard. 10.00-18.00 
Lörd. 10.00-13.00 

l S LA N D 
Jubileumsmynt 197 4: 

500 och 1000 kr i silver, pris per 
set (ocirkulerade) endast 150:-. 
Även övr. jubileumsutgåvor 1974 
finns till låga priser. 

Handelsbolaget 
HELANDER & APPELSKOG 

Box 210 - 611 01 Nyköping l 

Tel. 0155/345 26 

MYNT
KONTAKT 

Ni får den bekvämt i 

brevlådan varje månacl. 

Pren.pris: Helår 43:75 

inkL moms och porto. 
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SVERIGES MYNTHANDLARE HÄLSAR LÄSEKRETSEN 
B. Ahlström 

Mynth andel AB 
Mäster Samuelsgatan 11 

111 44 Stockholm 

Mynthandeln Numis 
Vallgatan l 

41ll6 Göteborg 

B irger Wennbergs 
Mynthandel 

Centralpalatset 
Tegelbacken 2 

111 52 Stoekholm 

Lembit AB 

141 02 Huddinge 

S trandbergs 
Mynthandel 
Arkadhallen 

Mäster Samuelsgatan 25 
111 44 St.ockholm 

S. Amneklevs 
Mynthandel 
Skolgatan 20 

602 25 Norrköping 

Mattssons Mynthandel 
Kungsängsgatan 21 B 

753 22 Uppsala 

T B Myn t lffi 
Erstagalan 14 

116 36 Stockholm 

Göteborgs Mynthandel 
Antikhallarna 

16 

V. Hamngatan 6 
411 17 Göteborg 

Samlarhuset 
Ge takärrsvägen 

510 20 Friisla 

PEO l\Jynthandel AB 
Drottninggatan 11 

11151 Stockholm 

J . Pedersen Mynthandel 
(Per österlund) 

skolgatan 24 
502 31 Borås 

Svenska Medaljgillet 
Box. 553 

631 07 Eskilstuna 

L. Hjelm lnvest HB 
Crcutzgatan 2 

112 44 Stockholm 

R. Uppgrens 
Mynthandel 

Skånegatan 73 
116 37 Stockholm 

Yng\'e Almer 
Mynthandel 
Storgatan 49 
703 63 Örebro 

Ve tlanda Mynthandel 
stationsgatan 2 

574 00 Vetlanda 

Ulf Nordlinds 
1\lynth andeJ 

Nybrogatan 36 
114 40 Stockholm 

Svea Mynt- & 
F rimärkshandel 

Sveavägen 96 
104 32 Stockholm 

Nor rtälje Mynthandel 
Tullportsgatan 7 

761 00 Norrtälje 

AJlards l'Jynthandel 
Östgötagatan 18 

582 32 I..Jinköping 

Baronen 
Mynt- & Antikhandel 

S:a Hamngatan 29 
411 14 Göteborg 

SOJ Mynt AB 
Arkadhallen 

Mäster Sarnuetsgatan 25 
11144 Stockholm 

Norens Mynt- & 
F rimärkshandel 

Eriksgatan 2 
752 28 Uppsala 

Björnssons Mynthandel 
Kullagatan 56 

252 25 Helsingborg 

Mynthörnan 
Tegnergatan 6 

641 00 Katrinehalm 

Scandinavian Coin 
Antikhallama 

V. Hamngatan 6 
4lll7 Göteborg 

Nordiska Mynt 
Ulndsvägen 70 

17232 Sundbyberg 

Moncta Mynthandel 
Antikhallarna 

V. Hamngatan 6 
41117 Göteborg 

J\1alm ö Mynthandel 
Kalendegatan 9 

21135 Malmö 

fH rsch Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 20 

111 57 Stockholm 

Rune Larsson 
Mynthandel 

österlånggatan 15 
50232 Borås 

R. Örtendahl 
Mynthandel AB 

Arkadhallen 
Mäster Samuelsgatan 25 

11144 Stockholm 

F:a My nt!"'Knrlsson 
Hantverkargalan 76 

112 38 Stockholm 

Tonkin AB 
Pl~tcnsgatan 7 

582 20 Linköping 

.Spon ong AB 
Samlar Si\l lskap 

Fack 
761 00 Norrtälje 



Drygt 300 personer på Ahlströms Höstauktion 

Lördagen den l och söndagen 
den 2 november höll B. Ahl
ströms Mynthandel sin stora 
höstauktion på Hotell Sheraton 
i Stockholm. Bara lördagen i sig 
själv drog drygt 300 personer. 
Omsättningen för de båda da
gama uppgick till drygt 2 mil
joner kronor. 

Första dagen omfattade svens
ka mynt med början från Olof 
Skötkonung fTam till jubileums
femkronan 1962 och efter de mo-

Samtliga Karl XI:s koppar
mynt steg i pris, t-n del ganska 
kraftigt, likaså alla hans Be
sittningsmynt utom ett. 

Karl XH:s Besittningsmynt 
från Stralsund 2/3 taler/gulden 

derna mynten var en hel del 
plåtmynt medtagna. I nr 8 nämn
de vi Johan III en Daler 1587 
värderad till 20.000 kr, klubba
des för hela 42.000 kr. 

Av Gustav II Adolfs Besitt
ningsmynt kan nämnas att alla 
utom två såldes under de i auk
tionskatalogen satta värderings
priserna 

Karl XI 8 Mark 1694/93 i kval 
(l+ ) såldes för 2.200 och var 
värderad till endast 1.200 kr. 

1707 i kval. l + /01 med värde
ringspriset 600 kr. klubbades för 
hela 2.100 kr. Med andra ord var 
det nästan frågan om en fyr
dubbling av priset. 

Nämnas bör att de flesta ut
ropen steg i pris även om det 
inte alltid rörde sig om så väl
digt stora höjningar. På de mo
dernare mynten kan nämnas att 
så gott som alla guldmynten med 
få undantag steg i pris ungefär 
så mycket man kunde vänta sig. 
Oscar Il:s tvåkrona 1890 i kval. 
O praktexemplar, spegelglans 
sjönk dock från värderingspriset 
8.000 kr till 6.800 kr. 

Jubileumstvåkronorna 1897 och 
1907 i kvaliteterna 01/0 klubba
des för priser såsom 1()()-110 kr. 
Gustav V:s guldmynt som i dag 
är svåra, då speciellt 20-kronan, 
såldes för 5.000 kr respektive 700 
kr i kval. 01. Till sist kan näm
nas Gustav VI Adolfs jubileums
femmor 1952 och 1962, dessa båda 
såldes i kvalitet 01/0 for 210 kr 
respektive 330 kr. 

Bland de många vackra me
daljer som var med på auktionen 
kan nämnas att de priser som 
klubbades var både upp och ner. 
En ökning visade bland annat 
Gustav IV Adolfs anträde till 
Riksstyrelsen 1796 i kval. 01/0 
från 1.200 till 2.230 kr. 

För er som är mer intresse
rade för de nordiska objekten 
ber vi att titta under Norden
nytt längre bak i detta nummer. 
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l MEDALJNYHETER 
JUL-D ALE R 

Denna Jul-Daler med julmotiv inspirerade från sjuttonhundratalet 
är on nyhet för i år. 

Omskrift och Kristi födelse Dop i Jordan 

S:T GEORG OC.H DRA~EN DALER 1976 
Denna Daler är en nyprägling av en Daler från slutet av sjutton
hundratalet, till detta finns ett tillstånd. Georg, Helgon och Kristen 
soldat i den Romerska hären. Led martyrdöden i Lydda-Dispolis 
före Konstantin den stores tid. 

Halv omskrift och den helige S:t 
Georg till häst i riddarrustning 
med lans, anfallande den onde 
draken. 

Halv omskrift, segelbåt i storm 
med Kristus och lärjungar. 

TRE KEJSARE - DALER 1590 
Även denna medalj är en nyprägling som gjorts med tillstånd. 
Förebilden är en Thal:er från 1590. 

Omskrift och tre kejsare. Från 
vänster Maximilian I, Carl V 
och Ferdinand I. 

Omskrift och v~pen i form av 
kejserlig dubbeldaler. 

Samtliga tre Daler kan beställas genom Lembit AB, 141 02 Huddinge 
eller köpas hos en del mynthandlare. 
Fakta om Dalerna: 
Metall Storlek Vikt Pris exkl. moms 
S ilver 900/1000 42 mm <Z) 25 g 87:-
Silver 900/1000 42 mm <Z) 25 g 89:-
Silver 900/1000 42 mm <Z) 25 g 89:-
Den totala upplagan för varje Daler blir 3.000 exemplar, varav 500 
går till Norden. 
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N or disk 
Fauna 

Denna medaljserie kommer 
från Danmark och kommer att 
ha motiv av olika djur-, fågel

och fiskarter. Hela 30 olika djur 
kommer att tas med i serien, 
bland andra kan nämnas Kungs
örn, valross, kronhjort, säl m. fl. 
Konstnär till serien är Frode 

Bahnsen, verksam vid Den 
Konglige Mpnt i Danmark. 

Metall Storlek Upp!. Pris 

Guld 21,6 karat 35 mm 50 1250:-

Silver 925/ 1000 45 mm 300 165:-

Brons 45 mm 500 55:-

Upplagorna kommer att vara 
desamma under hela serien. Me
daljerna levereras i etuier och 
äkthetsintyg medföljer. 
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Ah l ströms Auktion lO 
som avhölls lördagen den l och söndagen den 2 november 

blev som vanligt en stor succe. 
Under den andra dagen utåuktio
rades de nordiska objekten 
(utanför Sverige). Trots de 
många höstauktionerna och 
trots lördagens Sverigeavdelning 
räknade vi till cirka 100 perso
ner i lokalen. Bland dessa åter
fanns många kända handlare och 
samlare. 
Ahlström har med sin skicklighet 
och kunniga, väloljade organisa
tion, tt:immat sina auktionister 
till mästerverk. Inte ett missför
stånd, inte en protest och under 
behagligt tempo flyter hans auk
tioner. Det är en fest att besöka 
dem, även om man inte är spe
kulant på något objekt. 

Inför denna auktion hade de 
flesta förväntat sig en viss stag
nation på framförallt de norska 
objekten. Det framgick inte 
minst av de estimerade priserna. 
Trots det blev budgivningen 
stundtals mycket livlig både av 
de besökande och från bordet. 

Som exempel kan nämnas att 
det bjöds ut 46 objekt från kr/ 
öre perioden (Not·ge), uppskattat 
till 12.675 kronor. De hade ett 
katalogvärde av cirka 15.000 och 
såldes för 14.885. Bordet erhöll 
32 av objekten. 
Följande tabell visar auktionen i 
sammandrag: 

--.2 speciedaler 1669, H. 81, S. 7, 
l-r / 01, (12.000), 12.500. 
- 2 speciedaler 1747, H. 26, S. 
11, Praktexemplar, 01/ 0 (18.000), 
14.000. 
-l Fredrik d' or 1853, H. 2, S. 2, 
01, (12.000), 12.500. 

Det hör till ovanligheterna att 
det bjuds ut kr/öre mynt (ex
klusive guld) på Ahlströms auk
tioner, men denna gång klubba
des en raritet. 
- 2 öre 1876, Hede 18 A, Prakt
exemplar, 01/0 (2.000), 2.000. 

NORGE 

- 1/ 2 speciedale r 1629, Rönning 
218, Schou 4, R, l+ (12.000), 
15.500. 
-1 speciedaler 1765, R. 150, S. 
4, Praktexemplar, O, (25.000), 
27.500. 
- 112 speciedaler 1873, R. 219, 
Praktexemplar, RR, O, (20.000), 
21.500. 
- 2 kronor 1885, R. 235, l +, 
(1.500), 1.700. 
- 50 öre 1880, R. 231, 111+, 
(500) , 600. 
- l öre 1885, R. 243, 01, (600), 
725. 
- 50 öre 1923, R. 251, 01, (600), 

650. 
- 50 öre 1945, R. 28lc, l, (500), 
650. 

Antal Uppskattat Klubbat % 
Danmal·k 61 230.375 217.610 -6 
Norge 112 181.200 196.820 +9 
Finland 19 64.700 66.525 +3 

Totalt 192 476.275 480.955 +l 

Några intressanta objekt var: - 5 öre 1918, R. 258, 01, (850), 
850. DANMARK 

- l speciedaler 1590, Hede 43, 
Schou l , 1+, (25.000), 18.000. 

- 5 öre 1945, R. 284, 01, (275), 
330. 

FINLAND 

bjöd denna gång enbart på guld
mynt. 
- 20 mark 1880, Friedberg l , R, 
01, (7.000), 7.000. 
- 10 mark 1905, F.6, RR, 01, 
(25.000), 26.000. 

MEDALJER 

verkar ha blivit ett stort sam
larområde på mycket kort tid. 
Denna gång bjöds det ut 7 styc
ken, varav 3 var danska och 4 
var norska. De var uppskattade 
till 12.850 och såldes för 21.050, 
hela 64 procent mer. 

Den största överraskningen var 
objekt: 
905 DANIEL TILAS. Minnes
penning 1735. Norges vapen, in
skrift KONGSBERG I NOR
RIGE ) ( Guldets tecken, FRA 
BESTENDIGE LIEBE 1735. 
Tenn. 18 mm. Hyckert s. 212. RR, 
l+ (150), 1.750. 

Alla medaljer gick till närva
rande köpare. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* lf * lf t Vi i redaktionen * 
* lf t för Nordennytt * 
* )i(. t önskar aHa våra * 
t Jäsare * 
* lf ! Gn qoJ Jul i 
* och lf * o lf $ !lt qoll n~ll _A,. i 
* l(. 
~****************~ 
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Foreningen 

Mttntauktionen 
som v! presenterade i Myntkon

takt nr 7/1975 har nu inbjudit till sin 
9: e auktion. Värdering av 

Årtal Upplaga 

Haakon VII:s 
10 öRE 

o 01 l+ 

mynt 

l 

Under de 9 auktioner som hittills 
arrangerats, har mer än 2.000 ob
jekt utauktionerats. 

De läsare som är intresserade av 
nordiska mynt, rekommenderas 
att ansöka om medlemskap och 
därmed få tillgång till de intres
santa auktionskatalogerna samt 
tillstånd att bjuda på auktionerna. 

R.254; Y.38 ( 48 f/J 15 mm -vikt 1.45 gr- 400/1000 

I de senare auktionskatalogerna 
har den välkända danska numis
matikern, J~gen Sfmod, skrivit 
fackartiklar av bög kvalitet och 
dessutom har de varit illustrerade. 
I sista nwnret finns också en arti
kel av Norman Lindtner med ru
briken "Da guldet blev dyrere", 
vilken är av stort intresse för alla 
samlare av guldmynt. 

AUKTION nr 9 
upptog 225 objekt varav 98 var 

danska, 23 svenska, 17 norska, 5 
finska och 9 från övriga Norden. 

Från Danmark uppmärksam
mades en speciedaler 1769, Hede 8 i 
l++ (1.800), 2 riksdaler 1863, tron
skiftet, 1+ (1.400) och 8 skilling 
1695, Hede 127B, 01, (1.400), från 
Norge 2/3 speciedaler 1796, Hede 5, 
1?, (1.000) och 1 mark 1649, l++. 
(1.000). 

l nummer 9 presenterades också 
resultaten av 140 objekt sålda i 
auktion nr 8. Det tycker vi är posi
tivt, men varför inte göra det till en 
regel att i stället för att publisera 
uppnådda resultat separat, trycka 
dem i efterföljande auktionskata
log? 
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1909 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
R.255; Y.46 (38) 
1920 
1921 
1922 
1923 
R.273; Y.49 ( 43) 
1924 
1925 
1926 
1927 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1951 
R.274a; Y.62 (72) 
1951 
1952 inkluderad 
1953 
1954 
1955 
1956 
R.274a; Y.62 (72) 
1957 

2.000.000 
1.650.000 
2.350.000 
2.000.000 
1.180.000 
2.820.000 
1.500.000 
5.950.000 
1.650.000 
7.800.000 

2.535.000 
6.465.000 
3.965.000 
7.135.000 

12.079.100 
7.050.700 

11.764.200 
526.600 

5.000.000 
3.412.600 
1.538.400 
4.800.000 

10.150.000 
1.718.000 
3.723.200 
7.256.700 
3.104.500 

11.545.500 
5.150.000 

17.400.000 
1951 ovan 

7.700.000 
10.105.000 
9.829.500 

10.065.500 

22.900.000 

100 50 25 15 
75 40 20 12 
75 40 20 12 
75 40 20 12 

100 50 30 20 
65 30 15 8 
80 45 25 15 
50 25 12 7 
65 35 20 lO 
50 20 lO 6 

f/J 15 mm - vikt 1,5 gr 
125 75 50 30 
100 60 40 25 
95 55 35 20 

200 140 95 60 

45 20 5 2 
50 20 5 2 
45 20 5 2 

100 50 20 lO 
30 lO 3 l 
30 lO 3 l 
30 lO 3 l 
30 lO 3 l 
30 lO 3 l 
25 5 1 
25 5 l 
20 5 l 
25 5 1 
20 4 l 
20 5 l 

15 3 
15 3 
15 3 
15 3 
15 3 
15 3 

12 2 

l? 

lO 
6 
6 
6 

lO 
5 

lO 
4 
5 
3 

15 
12 
lO 
30 

l 
l 
l 
5 



NORDENNYTT 
Red. Nt•l"li:.k;, :\1\·nt. l;auu!'vii l!c n 5!i. 172 3fi· Sundhvbcrj.!. Tel. 08/ 28 67 56 

Arne Bruun Rasmussen 
Konstauktioner 

Auktion nr 339 avhölls tisdagen 
den 25 och onsdagen den 26 novem
ber. Tyvärr hinner vi inte på grund 
av pressläggningen för Myntkon
takt, få med några resultat, men vi 
ska redovisa en sammanställning 
samt några intressanta objekt i 
nästa nummer. 

Auktioskatalogen innehöll i allt 
768 nummer och mer än hälften låg 
på den nordiska sidan. 

DANMARK var givetvis mest re
presenterat, med drygt 370 num
mer. Här kunde alla samlare, oav
sett inriktning, alltid hitta något av 
intresse. 

De äldsta mynten var från Har
deknud (1025-1042). Vid objekt 162 

måste även den mest exklus1va 
samlaren ha reagerat. Objektet 
var: Christian IV , 1592, Haderslev, 
1/2 ?ortugalrJser, Schou 2, Hede 6, 
vikt 17,34 gram (guld). Bortsett 

från att myntet bär spår av monte
ring, är det skattat till l+ (Se bild). 
Myntet är förmodligen det enda i 
privat ägo. Det hör till Christian 
IVs tidigaste mynt och är präglat 
efter portugisisk förebild till ett 
värde av 10 dukater. Uppskattat 
pris 65.000. Det bjöds också ut flera 
dukater, Fredrikd'orer, Chris
tiand'orer, speciedalrar, kroner, 
mark och skillingar i varierande 
prislägen. Det högst skattade var 
en 2 dukat från Fredrik IV. Schou 2, 
Hede 10, i 01 05.000). 

Samlare av moderna mynt hade 
också möjligheten att här bättra på 
sina samlingar. 

Från CHRISTIAN IX, bjöds 14 

guldmynt ut. Den svåra lO-öringen 
1888 i l (350). 5-öringen 1890 i l(+ ) 

<m>. l-öringarna 1878 och 1892 (i 1 
för tillsammans 450) och 1879 och 
1886 i l, 1 + (för tillsammans 450) 
var mynt som säkert intresserade 
många. 

FREDRIK VIII representerades 
av bland annat 9 guldmynt och 
CHRISTIAN X av 16 guldmynt, 5 
öre 1913 i l+ (375), 5 öre 1923 i l+ 
(575), 10 ö;e 1923 i l+ (1000) , 25 öre 

1914 i O ( 1.200), 1/2 krona 1939 i 1+ 
(375),3st 1-kronor1924 i l (vardera 
659) samt mycket mer. 

På diversesidan återfanns ett 
mycket intressant kuriosaobjekt, 
(se bild). Objektets beskrivelse ha
de följande lydelse: Dansk m,6nt
vaegt med tre messingladder 
praegede med bagsidestempler af 
Speciedaler, 2/3 og 1/3 Specied. Al
tona 1787. Forsiden m Chr VI's mo
nogram. Kons 01. (2.000). 

FAROARNA var representerat 
med 5 objekt, THULE med l och 
GRONLAND med 2. 

DANSKA V .i\STINDIEN 
var representerat med 7 objekt, 

där bland annat en 20 franc 1904 i 
1+ bjöds ut (2.500). 

NORGES 
första objekt var en speciedaler 
1628, Hede 1,1( + > (7.000) och av de 
övriga 44 objekten fanns allt från 
speciedalrer till delar av skilling
ar. 

Från den moderna perioden 
återfanns bland annat en 50-

( F'orts nästa sida) 
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SEDLAR SOM "VYKORT" 
Dessa två sedlar har en av 

våra läsare köpt på en auktion. 
Sedlarna, 10 La tu 1937 och 25 Lati 
1938, fanns med i ett kuvert in
nehållande frimärken. Läser man 

texten på sedlarna ser man att 
de tydligen är en betalning för 
någon skuld, det står nämligen 
"Tack för lånet" på båda lied
lama. 

Ägaren till dessa sedlar h~u· 
hört sig för om värdet på fri
märkena som sitter på sedlam a. 
Dessa har dock inget störliC vär
de i sig. Frågorna blir därför, 
finns det fler som har denna typ 
av sedlar, i så fall ifrån vilka 
länder, vilka är, är de vanligt 
förekommande, vilket värde har 
dessa sedlaT ur sam]arsynpunkt? 
Om någon känner till och kan 
svara på någon av dessa frågor 
så är vi på redaktionen tack
samma om ni hör av er. skrift
liga anbud är också välkomna 
till redaktionen för vidarebe
fordran till ägaren. 

10 Latu 1937 
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25 Lati 1938 

MYNT
KONTAKT 

Ni får den bekvämt i 

brevlådan varje månad. 

Pren .pris: Helår 43:75 

i.nkl. moms och porto. 

Arne Bruun Rasmussen .. 

(Forts. f r. föreg. sida) 

öring/15·skilling 1874 i l (250), en l
öring 1885 i 1+ (500), en 2-krona 
1907 med gevär i 1+ (600) och en 20-

krona 1896 i 1+/01 (2.000). 

SVERIGE 
bjöd på 60 objekt. 



Juloffert från Myntet i Malmö ~~~~ :::::::::::: ~- 45:-
75:-

110:-
75:-

ONOR 
och ....... . 

············ 1903 ........... . 
1907 ........... . 
1907 ........... . 

1(-) 
l 
l(+) 
01+ 
01-

75:-
210:-
225:-
335:-
175:-

1877 ........... . 
1877 LT ...... .. 
I8781KT ....... . 
ls78 ........... . 
1878 litet hack .. 
1879 .......... .. 
1881 ........... . 

l KRON t\ 1882 ...... . . . .. . 
1875 . .. . . . . .. . . . 1+/1 115:- 1883 ........... . 
1876 på 75 . .. .. . 1- 35:- 1885 .......... . . 
1901 .. .. . . .. . . .. 01/0 695:- 1889 .. . .... .. .. . 
11990406 o ••• o •• o • • • • ~t ~~= 1890 ...... o o • o o • 

· · · · · · · · · · · · 175:- 1894 öppen ..... . 
1906 .. . .. . . . .. . . 01- 1895 ...... . .... . 
1906 . . . .. .. .. .. . l+ 45:- 1895 .. . ....... . . 
1907 ............ l+ 55:- 1895 ........... . 
1907 ............ l(+) 45:- 1899 .... . ..... .. 
50 öRE 1899 .. . ........ · 
1875 .. . .. . . . .. . . l 45:- 1900 .... . ...... . 
1880 . . . . . . . . . . . . 1- 40:- 1900 .... .. ..... . 
1881 .. .. . .. .. . .. l 75:- 1900 runda 00 .. 
1881 .. .. . .. .. . . . 2 25:- 1900 ........... . 
1898 . . . . . . . . . . . . l ++ 185:- 1900 Av. repad .. 
1899 .. .. . . .. .. . . l+ 85:- 1901 .......... .. 
1906 .. .. . .. .. .. . 01/0 365:- 1901 ........... . 
1906 .. .. .. .. . . . . l + 95:- 1902 .......... .. 
1907 !t-ia band . . l ++ 115:- 1902 ...... ..... · 
1907 hängda band l ++ 115:- 1902 ........... · 

1904 ........... . 
10 ÖRE 190.1 ........... . 
1874 .. . . . . . . .. . . 01å0 375:- 1906 .... ...... .. 
1874 . . . . . . . . . . . . 1- 45:- ~ ......... . 
1875 . .. .. . .. . . .. l / l + ~~= 1907 ...... ..... . 
1896 .. . .. .. .. . . . 01 1907 .......... .. 
1900 .. .. .. .. .. . . 01 115:- 1907 .......... .. 
1904 . .. . . . .. . .. . 01 55:- 1916/5 ......... . 
1907 .. . .. . .. .. . . 01 75:- 1917 ........... . 
1907 ............ l+ 35:- 1917 ........... . 
~}fE 1918 ........ .. . . 
;r87 GöTH . . .. . . l+ 225:- 1918 .......... .. 
f9 O ........... . H+) 875:- 1918 .. .. .. .... .. 
1917 ............ 01+ 145:- 1919 .... .. .... .. 

l 
l 
I+ 
l 
01-
1+ 
l+ 
01 
l+ 
01 
l+ 
l+ 
01 
o 
01 
l 
01-
1+ 
I++ 
H 
l+ 
l(+) 
(l+) 
01 
l+ 
01 
01-
I+ 
I+ 
l 
I+ 
I C+) 
01+ 
01 
l + 
01+ 
01 
I+ 
01 
l++ 
I+ 
O l+ 

25:-
45:
~5:-
385:-
725:-
45:-
35:-
85:-
28:-
85:-
25:-
20:-
70:-

195:-
70:-
10:-
25:-
15:-
35:-
15:-

275:-
195:-
135:-
35:-
15:-
55:-
35:-
12:-
15:-
10:-
30:-

265:-
65:-
28:-
10:-

335:-
65:--
32:-

100:-
70:-
55:-

185:-
1917 .. ...... .. . . l+ 85:- t önE 
1917 .. ..... ..... l(+) 65:- 1873 L . A. l+ 45:-
1918 ........ .... 01 215:- 1873 L A. l(+ ) 35:-
1927 .. .. .. . .. . .. l(+) 665:- 1873 L A l+ 45:-
1950 Br ... Stpg l O 35:- 1873 SVF 1(-) 235:-
1950 Fe. . . Stpgl O 55:- 1917 . . . . . . . . . . . . 01+ 55:-
2 öRE 1917 .. . . . . . . . .. . 01 45:-
1873 . . . .. . .. .. .. 01- 185:- 1917 . .. .. . . . . . .. l + 15:-
1873 .. .. .. . .. . .. l 65:- 1918 .. . . . . . . . . . . OJ+ 75:-
1874 . . . .. . .. .. . . l + 45:- 1918 . . . . .. . . . . . . 01 ~~= 
1874 ............ l(+) 25:- 1918 ............ l+ 65:-
1875 .. .. .. .. . .. . l + 35:- 1919 .. .. .. . .. .. . 01 55:-
m~ .. .. . . .. .. 1c + > 285:- 1919 .. .. .. .. .. .. 01-
1876/ 5 .. .. . .. . .. 1- / 1 135:- 1919 .. .. . . .. . .. . l+ ~~= 
187645 . .. .. .. .. . l- 95:- 1!)19 . .. .. . .. .. .. l 
~T .. .. .. .. 01- 185:- 1919 . . .. .. .. .. .. 1- 15:-

AIIn '"'"' Ink l. '"'""· :•••• tillkom••"· ,&.~ 

Myntet 1 Malmö i. 1 ;)~: ! 
St. Nygata n 17, 211 37 Malmö \....~~ 

Tel. 040/ 12 9930 ... ~. 

1914 ............ 01+ 
1914 ............ l+ 
1916 ............ 01-
1918 ..... ... .... 01+ 
1918 . . . . . . . . . . . . 01 
1918 ............ l+ 
1919 . . . . . . . . . . . . 01 
1921 . . . . . . . . . . . . 01 
5 KRONOR 
1916 ............ 1-
1933 . . . . . . . . . . . . l+ 
1940 ............ o 
1940 . . . . . . . . . . . . l+ 
1941 . . . . . . . . . . . . o 
1942 ............ l(+) 
1942 . . . . . . . . . . . . l 
1943 . . . . . . . . . . . . o 
1943 ............ l+ 
1944 . . . . . . . . . . . . o 
1944 .......... . ' l 
1945 ........... ' o 
1945 .... ' ...... ' l 
1946 ............ o 
1947 . ...... ... .. o 
1947 ............ 01 
1948 ............ o 
1949 ............ o 
1949 ............ l + 
1949 ............ l 
1951 ............ o 
1951 ............ l 
1952 ............ o 
1952 ............ 01 
1952 lOst i nrföljd O 
1948 jub ......... O 
1954 ............ o 
1954 ............ 01 
1955 ............ o 
1955 ...... ...... 01 
1956 ............ 01+ 
1960 ............ o 
1960 ............ l+ 
1961 ........... ' o 
1962 ............ o 
1962 ............ 0.1 
1963 ............ o 
1963 ............ 01 
1963 • märkt . . . . O 
1963 ............ l + 
JUBO .EU!\151\JYNT 
1897 2 K R 01/0 
1907 , 01/ 0 
1921 " 01/ 0 
1932 01/0 
1938 " 01/ 0 
1938 OJ 
1935 5 K rt .. .. .. 01/0 
1935 01 
1952 " 01/0 
1952 01 
1959 01/0 
1959 .. 01 
1962 01/0 
1962 01 
1966 01/ 0 

125:-
75:-
65:-
55:-
80:-
90:-

155:-
65:-
65:-
25:-
65:-
25:-
15:-
60:-
25:-
55:-
20:-
45:-
15:-
40:-
35:-
25:-
30:-
30:-
15:-
10:-
35:-
12:-
20:-
15:-

190:--
95:-
40:-
20:-
35:-
15:-
25:-
30:-
10:-
30:-
65:-
25:-
20:-
10:-

125:-
35:-

100:-
125:-
75:-
85:-
45:-
33:-
55:-
45:-

265:-
225:-
65:-
50:-

365:-
315:-
20:-

l\1YNTVERKSI\1EDALJER 
Kronmynt 100 fl r O 95:-
Flytlningcn . . . . O 45:-

,,_.~,.,,..,..,.,.,.,,..,~,..,.,.,.,..,,..,.,,.,.,..,.,r,..· ·~"'###,..,N .. C_#.,_#N#~#..,.,..#NC'_#.,_##N#N#'#o##,..#N#_#.,_##N",.,.,.##"'"N"..,.#"'##N•"''"'''"''NC'..,.#"'* ,,_.,..,,.,_,.,,....,..,.,,_._.,.,,.,.,,.,....N#..,.##,..•N# .... #"'#'N#N#.,.,#"'#-##,..#N#~j 

2 3 



Svenska Numismatiska F öreningen 

uppvaktade den 6 november 1975 H. M. Konung Cad XVI Gustaf och 
överlämnade exemplar nr l i ~tuld av Förenin~ens tronskiftesmedalj. 
(Avbildad i ett tidigare nummer· av Myntkontakt.) I uppvaktningen deltog 

Föreningens ordförande förs te intendent Lars O. Lat:erqvist, d ess sekre
ter:m~ antikvarien Tarnås Sårkåny och dess kassaförvalt;u·e direktör 

Rene Jessen-Christiansen. 
(Foto: Gabriel Hildebrand, ATA) 

Danske Frimrer k e pen ge 
- Af J SS rgen SSS mod -

Dc fprste danske frim~rke

penge stammer fra tiden om
kring fprste verdenskrig. Runde 
mcssingkapsler med 1-, 2-, 4-
elle r 5-pres frimrerke1· indkaps
let bag en celloidplade. Vi ved 
ikke meget om dem. 

Om de overhovetdet er bru~:,rt 
som npdpenge er diskutabelt. Dc 
kan lige så godt vrere benyllet 
som en art adressejetons i Jighcd 
med de hyppigt forekommende 
svenske og norske femsjre1· ind
slemplet med reklame for danske 
firmae1·. 

Da Spndetiylland blev gen
forenet med Danmark i 1920 op
slod der en naturlig mangel p."t 
dansk skillempnt pi't grund af 
den ekstraordinare befolknings
tilv;;ckst. 10 og 25 pres fri
m~rker blev på statens initiativ 
indkapslet i jem. Men man lod 
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et privat tobaksfirma belale de 
hermed forbundne omkostninger. 
Til geng.-eld fik dettc lov til nt 
påtrykke disse såkaldte post
~killempntet· med farvcstrftlcnde 
reklamer. 

Men i 1941 gik det for alvor 
lps. Efter en abnorm hmnstring 
af 1-prer blev blev der en akut 
alv01·lig mangel p;i dorn. 1-pres 
frimrerker blev sammen med en 
reklame på tr·ykt tyndt karton 
indpakket i en t:ellophun- eller 
pergamynpose. Men ogsi"t 2, 5 og 
10 pres ft·im<erke t· blev bcnyttct. 
Mcrc end 10 millioner· frim;crkc
pcnge belv frcmslill<!t. - Og 
mcre end 1000 forskclligc rekla
motryk blev benytlcl. Ligc f1·a 
d~.: stprste firmaer til dc mindste 
ismejerier produccrcdc egne fri 
m;;crkepenge. 

Endetig i 1944, da rygtcrne om 

ERT NAMN 

OCH 

AD RESS 

och Ni får efter hond vår 

"nyinkommetlisto". 

STOR SORTERING 

MODERATA PRISER 

Vänd Er med för troende ti ll 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgatan 19, ·Gävle 

Te l. 0 26/ 12 85 25 

Öppet: 16- 1 8 

lördogor 9- 14 

Vi har ny adress 

SAMLAREN. 
UNO GÖRANSON 

Erik Dahll.r cr~:s~nlan 19 

(tviirgatn ti ll Forsens väg) 

S-211 48 Malmö 

Te l, 040/1215 21 

<'Il kommendc pengeombytning 
skulle skc,opstod der rundt om 
i landet numgel pft l og 2 kro
ner, i det dis.o;c af vi.::;se blev 
hcngemt i mwlkcjunger, fo1·di 
rygtet·ne samtidigt rig ligt sagde, 
at kun sedle r skulle ombyttes. 
Holstebro Bank klnrcde sagen 
ved at fremstille frim;crkepcnge 
magen til dem fra 1941 , menfor
synede dem med et enlu-ones 
frim~rke. 



FÖRFALSKNINGAR 
Rapport 3 

Kommitten mot myntförfalsk
ningar sammanträder 8-9 gång
er per å r och äkthetsbedömer 
mynt som insänts av allmänhe
ten. För va1ie bedömt mynt ut
tas 15 kr. Dessutom tillkommer 
5 kr. i faktura - och expeditions
kostnad för varje inlämnare. I 
ett fåtal fall går mynten till ana
lys efte1· inlämnarens godkän
nande, varvid ev. kostnad debi
teras extra. Alla mynt som be
funnits vara äkta fotograferas. 
Fotot fästes vid äkthetsintyget 
och förses med viktstämpet 

Kommittens adress är: 

Kommitten mot myntförfalsk
ningar 

c/o Svenska Numismatiska 
Föreningen 

östermalmsgatan 81, 2 tr. ö. g. 
114 50 STOCKHOLM 

Kommitten har för avsikt att 
fortlöpande publicera nya för
falskningar av nordiska mynt 
som framkommer. Enstaka äld
re avgjutningar etc. kommer gi
vetvis ej att behandlas, utan 
främst moderna kopior, som ju 
ofta är välgjorda och sprids i 
större antal. 

Kommitten drivs gemensamt 
av Svenska Numismatiska För
eningen och Sveriges Mynthand
lares Förening. En anställd från 
Kungl. Myntkabinettet deltar 
dessutom vid sammanträdena, 
liksom teknisk expertis. 

Karl XII Medalj över konungens segrar 1700-1706 av G. Hautsch, 
Ni.irnberg. (Hild. 78) Förfalskningen är kontramarkerad med ett 
litet "f' och väger 29,69 gram. (Meddelat av Bank Leu.) En äkta 
väger vanligen ca 35 gram. 

FÖRSLAG TILL JULKLAPPAR 
2 M 1722 ..... . 
2 M 1732 .... . . 
10 öre 1739 .. .. 

1-1-a01 
l+ 
l+aOl 
01 

2350:-
1650: -
300:-
250:-2 öre 1511 1.'1( +) 650:- öre SM 1680 ... . 

Ört. V-s HG 40 .. l(+) 600:- öre SM 1683 ... . 
16 öre kl 1563 . . l 1400:- 5 ö1·e 1694 ..... . 
D:o 1566 l + 1750:- 4 öre 1669 ..... . 
1/2 öre 1564 . . . . l ( +) 300: - D:o 1610 ..... . . . 
Mark 1567 Pl.sk. D:o 1678 
bakom nack . L.hd l+ R 4000:- II ör 1665/64 ... . 
Johaniii Rdr 1573 l + 4300: - 2 ör 1666 ....... . 
1/ 2 öre 1581 L.564 l + 160:- 2 ör 1667 ...... . . 
G II A Rdr 1633 l ör 1664 ut. mm 
Osnabriick . . . . . . 1+/1 +åOl 3700:- HG I70a 
Chr. Rdr 1645 l + 3500:- l ör 1666 ... .... . 
C X G 2 M 1659 l+ 1800:- l ör 1670 ...... . . 
l ö1·c 1655 . . . . . . l + 425:- C XJI Duk. 1717 R 
l öre 165G l(?) 175: - J/4 dukat 1700 
C XI 8 M 1695 . . 01 3900:- HG 22a .. . . .. . . 
4 M 1694 . . . .. . l+åOl 975: - Rd1· 1718 ...... . . 
2 M 1667 Bo 217 l + 475:- 2 M 1701 ..... . 
2 M 1673 Bo 316 v l + 450:- 2 M 1706 .. .. . . 
2 M 1692 Bo 395 l + 475:- 2 M 1709 ..... . 
2 M 1696 Bo 411 I + 450:- 2 Car. 1718 . .. . 
Mark 1688 . . . . . . I + 350:- F r. J Dukat li44 
D:o 1695 l +åOl 400:- l öre pr. i guld 
1/2 öre KM 1662 l + a01 850:- 1735 HG 32 .... 
Öre SM 1673 HG Jub.rdr 1721 sign. 
222 med ros . . .. 1+/ l(+ ) 650:- 4 M 1738R .. .. 

Bcsti ill vår mcdaljkata log. P ris 5:-

Skolgntnn 2<1 J. PEDERSEN 
502 31 BORAS (P F.R öSTERLUND) 
Mcrvär·deskatt ingår. Bifoga rcscrVl·rclcr. 

l+!l+ilOl 
l +åOl 
H+) 
l +åOl 
I+ a O l 
1+1101 
l + 
l + 
l + 

I+S 
l+ 

650:-
600:-
150:-
325:-
350:-
375:-
300:-
225:-
250:-

450:-
150:-
120:-l(+) 

l +åOl 14500:-

l+aOl R 
l + aOl 
l + 
l + 
l(+ ) 
l + 
l+ å O l 

01 R 
l +aOl 
l+ 

7000:-
7900:-
600:-
800:-
600:-

1800:-
9800:-

9400:-
8000:-
5800:-

5 öre 1731 ..... . 
A. Fr. 1/ 4 dukat 
1754R ......... . 
Rdr 1752R ..... . 
3 DSM 1770 ... . 
1/8 rdr 1768 
G. m Duk. 1777R 
2 DSM 1777 .... 
1/3 rdr 1780/79 .. 
1/3 1787 ........ 
G. IV A. Rdr 
1769 R svag bild 
Rdr 1805 ....... . 
Rdr 1806 ....... . 
1/ 6 rdr 1800 ... . 
C. XJV J . Dukat 
1882R ........ .. 
Rdr 1823 Ä. bild 
1/ 2 rdr 1836 R lätt 
pl.- risp. fräns. . . 
P rovm ynt Rdr 
1829 R Old. 3470, 
HG:P l 
Oscar l 5 öre u. å. 
P 21. Exkung 
Farouk 

1+aOl 5500:-
0l 3750:-
l+åOl 1300:-
01 450:-
01 10000:-
01 925:-
1(+)11+ R525:-
0l 375:-

l + åOl 1600:-
l -f-åOl 2300:-
l +ll+a011850:
OlaO 1000:-

01 

01å0 

9000:-
5500:-

3400:-

3600:-

2000:-

Rdr rmt 1873 ( 1·e
guljär) . . . . God 01 

Tel. 03:1/11 24 91i 2 kr 1876 lätt risp 
3800:-

Pust~ir.1 82267 nnnars O 3600:-
V:ira kunder tillönskas God J ul och Gott Nytt Är . 
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MYNTTORGET 
Annonssida för myntsamlare 

SÄLJES 

Prislista nr 3 över svenska mynt 
gratis. A. Hedlund, Box 3144, 
S-162 03 Vällingby. T. 08/89 52 01. 

155 st. olika mynt (1:- till 1 öre) 
G VI A i normalkvalite. 155:- + 
porto. B. Hägglund, 08/26 57 58. 

En sats Nobelpristagare 1974 års 
No 341 i silver säljes för 900 sv. kr. 
mot postförskott. Kjell Olsson, Box 
2017, 38102 Kalmar 2. 

Gratis prislista över i huvudsak 
skandinaviska guld-, silver- och 
kopparmynt. Torsten Nilsson, Se
renadgat. 29, 14 vån., 214 73 Malmö. 

Utländska guldmynt från hela Eu
ropa + USA, Chile, Mexico. T. 
Sköldebrink, Ågatan 2, 702 10 Öre
bro, te l. 019/ 12 56 50 el. 20 0414. 

Medaljer + avgjutning. King Georg 
V, Queen Mary. Coronationen 22 
juni 1911. Friedrich III. Vilhelm II. 
Avgjutning av medalj präglad av 
Uppsala Universitets 400-årsjub. 
1877. Säljes till högstbjudande. Sven 
Moberg, Lövstigen, Snöveltorp, 
605 90 Norrköping. Tel. 011!70417. 

Prislista över Islands mynt, även 
guld och silver, sändes gratis. Is
lands största postorderföretag i 
mynt. ATOM, Box 123, Reykjavik, 
·Island. 

Trevlig juiklapp: Myntkaffeservis 
2 st kaffekoppar med fat + kanna 
endast 15:- finns i koppar eller 
järn. Förskotlo;likvid = portofritt. 
P. Nerg Carlfors 56100 Huskvama. 

Variantsamlare. En tioöring som 
saknar sista sifran, kvalile 01 år 196. 
Bud till S. Lindgren, Fack 51 92073 
Gargnäs. 

2 kr 1903 god l 180:- . l kr 1940 ej 
parallell l + 75:- . l öre 1914 öp
pen 4:a 111 + 290:- , även andra 
mynt. Hilding Johansson, Bodasti
gen 13, 15145 Södertälje. Tel. 0755/ 
16105. 
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5 kr. guld 1910. 5 öre järn 1918. 10 
öre Oscar l 1873. l öre Oscar I 
1856. l öre Oscar II 1879 lång text. 
Till högstbjudande. Privat. Tel. 
0481/116 61. 

Prislista på Skandinaviska guld-, 
silver-, kopparmynt. Bengt An
dersson, Vitemölleg. 20 B 214 42 
Malmö. 

Julklappstips! Myntsamling billigt. 
2 kr 1966 ocirkulerade 6:50 st. G V 
Il) st 50 öre 20:-. 100 st l~ öre 
55:-. 0753/524 66. Hans Larsson, 
Blåbärsstigen 63, 15024 Rönninge. 

Jultallrikar Hakefors -71 40:-, 
Binge & Gröndal -71 45:-, Gus
tavsberg -71 +72 260:-, Rörstrand 
-70 60:-, -71 40:-, Jenny Ny
ström -72 175:-, -73 60:-. B. 
Olofsson, Stationsg. 8, 82200 Alfta, 
Tel. 0271/ 100 38. 

5-öringar 1910 och 1927 i kval, l 
för tillsammans 1.350:-. Eventuellt 
kan ett antal sådana omgångar er· 
bjudas intresserade köpare. Tel. 
019/ 18 46 64. 

Mynt 1873-1973, 100-tals varianter. 
Myntlista gratis. Bo Carlsson, Kro
ne torpsgatan 104 A, 212 27 Malmö. 

Present till 70-åring. Rund dosa 
kontr. silver, diam 36, höjd 17 mm, 
vikt 37 g, tillverkad 1907. Infattade: 
locket 2 kr O II 1906 1+, botten 5 
öre O Il 1906 l, båda valspr. Sve
riges Väl. Svar t Bratt, L Åsen, 
54400 Hjo. 

Byter l öre järn 1918 ca l mot l 
öre 1919 2 eller 5 öre 1917, 18, 19. 
Samtliga järn. Säljer GV- o. GVI
mynt. Bror Carlsson, stenstorp 
3305, Fa~erlid, 540 70 Hov a . 

Prislista över svenska mynt O ll
GV + en del norska mynt sändes 
gratis. S. Löwing, PI 9117, 546 00 
Karlsborg. Tel. 0505/202 74. 

10 öre 1973, ej parallell. Vriden 1/3 
varv (omkr. 12 ex.). Skriv eller 
ring. Johan Bergman, Taltvägen 
13 C, 826 00 Söderhamn. 0270/ 152 83. 

Rörstrandsjult. -73, -74, -75, Jenny 
Nyström, kort, mynt, stenålderskniv 
(flinta). Greta Strandroth, Läckö
gatan 4, 531 00 Lid köping. 

Rörstrands julen -75 100:-, Vasa
loppet -73, -74, tillsammans 195:-, 
farsdag -71 50:-, Ravns sedeltall
rik kotia, landskapstaltrikar österg., 
Halland, Värmland 45:-/ st säljes. 
0753/524 66. 

(FoTts. på nästa sida) 

BEST..'U.LNINGSKUPONG MYNTrORGET 
D Hänned beställes nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
D Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 
medsändes. 
ANNONSTEXT: ....................... .. ...... ..................................... . 

. ..... .......................... .............. ..................... .. ................. ........................ ........ . . 

............... ...... ................. ..... ........... ................ ...................... ..... ....... .... ......... . .. 

D SÄLJES o KöPES D öVRIGA SAMLAROMRADEN 

NAMN: ......... .......... ......... .......................................................... ............... ...................... . 

ADRESS: _ ........................................................................................... ........ ..................... .. 

.............. ... ..... , ................................. ............................................. ........................................................ .. 
. ........................................................................................................................................... : 



(Fort.. fr. fiiTeg. 8idcl) 
Myntsamling, 324 sl., även jub. 
5 kr 1962 m. m. samt varianter, 
många mynt i hög kv., säljes för 
850 kr. Separat säljes 2 kr 1880 m. o. 
kv. 01 till högstbjud. 0435/ 207 39. 

Churchillcrown O 12:-, 25 pence 
silverbröllop i etui O 12:-. Sedlar: 
Biafra l pound O 10:-, Brasilien 
5 cruzeiros O 5:-, Färöarna 10 kro
nor 1949 ca l + 20:-, 50 st. olika 
mynt hela världen, olika kval. 35:-. 
Priser ink!. moms, porto tillkom
mer. Andt>rs Tullberg, Bredängsv. 
220 IV, 127 32 Skärholmen. 

Dubblettsamling O Il, G V, många 
mynt i kval. 01. Prislista sändes 
gratis. Gustav Anlonsson, Strand, 
PI 4516, 450 lO Ljungskile. 

Svenska mynt säljes. Prislista er
hålles gratis. Lennart Wetterström, 
Centralgatan 13 A, 825 00 Iggesund. 

Porsgrund Mor 71 18:-, Kungligt 
Danskt Mor 72 22:-, Gustavsberg 
jul 72 28:-, Gratulationstallrik 72 
25:-, Rörstrand jul 70-75. Hacke
fors jul 70-75, ölandsbron. Tel 
0372/ 104 72. 

10 öre 1970 där ettan saknas i år
talet säljes till högstbjudande, lägst 
200:-. Myntet undersökt av Mynt
kontakt, se Myntkontakt nr 4 1973. 
Svar till R. Hallberg, Musikvägen 
18, 42139 Västra Frölunda. 

Vackert hängsmycke av gamla fem
öringar med ditt eget årtal. De fles
ta årgångar 1920-1971 finns. Guld
förgylld 22:- plus porto. Sven An
dersson, Komvägen l, 433 00 Par
lille. 

Svenska mynt i god kval. Varian
lt>r. Prislista gratis. Kaj Blad, 
Nämndcmnnsgården 20 C, 245 00 
Stailanstorp. 

Myntdubbletter säljes eller bytes, 
bl. a. jub. 5 kt· 52, 59, 66, 2 kr 1915, 
37, 43. Tel. 0383/148 71. 

GB Sovcrcigns, Elizabeth II 10 st. 
olika år 1957- 68, säljes till högst
bjudande. Kv. une. A. Kirkaune, 
2847 Kolby, Norge. 

5-öring, gul, ''mässing" 1972 till 
salu. Svar till "Tacksam för bud", 
Myntkontakt Drottninggatan 11, 
111 51 Stockholm. 

Svenska ocirkuleradt> 5-kronors
:;t>dlar 1952, pri:; 25:-/st. Vid köp 
av flera erhålles nummerföljd. Vid 
10 st. eller fler pris 20:-/st. Per 
Helander, Gevärsvägen 30, 613 00 
Oxelösund. 

Svenska mynt 1600-1900-tal, även 
jub.mynt och sedlar. Även ut
ländska mynt. Tel. 0522/353 55. 

25 olika l kr 1875-1940 kv. l+ -
IF = 150:-. 12 olika 2 kr 1876-
1939 k v. l+ - l = 450:-. Bo Sand
ström, Rödhakev. 38, 902 37 Umeå. 
Tel. 090/ 1123 27. 

l kr 1889 25:-/st., 1898 8:-/st., 
1913 20:-/ st., 1914-15 12:-/st., 
lG/ 15 30:-/st., 18 35:-/st, 26, 28 
15:-/st. 25 öre 1910-36 5:-/st. 
10 öre 1911-25 8:-/st. samt det 
mesta i koppar. Skriv till Kent 
Nilsson, Hjortronstigen 2 C, 942 00 
Älvs byn. 

s-öringar 1910 och 1927 i kval l 
för tillsammans 1.350:-. Eventuellt 
kan ett antal sådana omgångar er
bjudas intresserad köpare. Tel. 
019/ 18 46 64. 

Danska guldmynt 01/0 20 kr 1908, 
1914 (2 st.), 1916, 10 kr 1909 (2 st.). 
Pris 525:-/st. Mats Fredriksson, 
Mårbackagatan 2, 422 48 Hisings 
Backa. 

Norge: 5 kr jub. "Veien mot vest" 
8 kr, 5 kr jub. "Kronemyntet 100 
år'' - 8 kr, Danmark: Set 72 5 kr -
l öre - 12 kr. Allt i kval O. Bertil 
Eriksson, Furuvägen 17, 29165 
Kristianstad. 

INVESTERING. Be om min pris
liste på norske kobbermynter i hele 
ruller. Tore Dag Thune, Lyngveien 
14, Trudvang, 3100 Tpnsberg, Norge. 

KöPES 

Svenska guldmynt O il, GV, endast 
bra kvaliteter. Ulf Bladh, Ågalan 2, 
70210 Örebro, tel. 019/12 56 50. 

Estland, 1900-1944 medaljer, ord
nar, sedlar, polletter, böcker, litte
ratur. 
Myntsk.åp klassiska modeller från 
1700- och 1800-talet Jag kan läm
na nya Lembitskåp i byle. Skriv 
till Olof J. Andersin, Box 2092, 
141 02 Huddinge 2. 

Guldmynt före 1873 köpes i kvali
let O oeh 01. Värtligen meddela 
~kriftligcn vad som kan erbjudas 
till Fastighetsaktiebolaget Sundet, 
Box 104, 69600 Askersund. 

BYTES. Sänd mig 50 utländska 
mynt så sänder jag motsvarande 
till Er. RoU Ericsson, Blåbärsg. 23, 
19900 Enköping. 

Nordisk Numismatisk Unions med
lemsblad, kompletta årgångar 1947 
och tidigare. Kulturens Arsbok 
1935. 0456/525 67. 

Mynt från Andorra köpes. Vidar 
Svensson, PI 1700, 310 56 Långås. 
Te l. 0346/920 27. 

Norska mynt köpes. Sänd förteck
ning om kvali~ och pris. H. Gul
likstad, Njårdsv. 2C,N-2200Kongs
vinger, Norge. 

Billiga äldre svenska mynt i sämre 
kval. och 2 kr GV o. GVI i bättre 
kval. Anders Nordin, österåsvä
gen 10, 891 00 ömsköldsvik. 

2 kronor, helst före 1940, även jub.
mynl Sänd uppgift om antal och 
pris. Curt- Ivan Roos, Krondikes
vägen 52 B, 831 00 Östersund. 

Frimärken i kilovara, även kom
plett serie 1950-1972. Bo Ander
son, PI 315 Asby, 43020 Veddige. 

l riksd. 1873. 25 öre 74, 75, 78, 80, 
81, 90, 10 öre 72, 73, 76, 80, 81, 82, 
90, 91, 92, 94. 5 öre 73, 76, 77, 79, 
82, 86, 92, 00, 19 järn. 2 öre 76, 78. 
l öre 74, 76, 79, 81, 83, 92, 94. Även 
andra mynt. Erling Anderson, 
Pl 315 Asby, 43020 Veddige. 

Rörstrnnds minnestallrikar Land 
storm o. Skytte, Stockholmsolym
piaden 1912, motiv Tomen. Bertil 
Andersson, Arlövgårde.n, 232 00 Ar
löv. Tel. 040/ 431.3 49. 

Mynt och sedlar köpes i parti. 
Annett Anderson, Asby, 430 20 Ved
dige. 

Finska mynt köpes 1864-1962. En
staka mynt, samlingar, partier. Sänd 
uppgift om kvalilet och begärt pris 
till Kurt Parkkari, Gränden 16, 
652 50 Vasa 25, Finland. 

Nordiska mynt i bra kvaliteer. 
Prislistor emotses. Elof Söderberg, 
Furunäsvägen 15, 941 00 Piteå. Tel. 
0911/157 77. 

Ryska mynt i god kvalitet önskas 
köpa. Sänd uppgift om kvalitet och 
begärt pris till Lars Eriksson, Cel
siusvägen 2, 19144 Sollentuna. 

50 öre 1938, 5 öre 1942 brons, 1946 
järn i ~od kval. Pris- och kvalile
uppgift till Bengt Ohlin, Näsby
dulsv. 2 XV, 183 31 Täby. 

GJ•önlnndsmcdaljt>n 1973, Vasalop
pet 1973 silver/Svenska Medaljgil
let Tel. 031/ 9112 25. 

Gus tav VI AdoU 90 år silver, Carl 
XVI Gustaf trontillträdet/ Svenska 
M~>da ljgillet. Tel. 016/1180 33 eller 
kl. 18.00. 

Sänd prislistor på sedlar o. mynt 
till Kjell Persson, Våslerlånggatan 
2 B, 241 00 Eslöv. 

Prislister og tilbud på norske, 
!.venskc og dunske mynter pnskes. 
Bjprn Morten Thune, Lyngveien 14, 
Trudvung, 3100, Tpnsberg, Norge. 

(Forn. på nästa sida) 
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l LITT~RATURNYHETER 
MYNTBOKEN 1976 

MYNTBOI<EN 

.i:._ ,. 

- .... ~=:=::·:.::-o-... , .... _,., ............. 

Författare till boken är Archie 
Tonkin. 1976 års upplaga är den 
b:e i ordningen. Boken är på 180 
sidor och har värderingspriser 
medtagna från 1611 till 1973. 

KöPES 

(Fom. fr. fö-reg. sida) 

Bättre mynt från Norden, Frank
rike, Tyskland, USA, Schweiz kö
pes kontar.t till höga priser. Även 
andra bättre mynt. Thomas Nilsson, 
Ängstugev. 15, 2 tr., S-611 00 Ny
köping. Tel. 0155/863 84. 

Samlingar och massvara av mynt, 
sedlar, medaljer, polletter, nålmär
ken, uniformsdetaljer, knappar och 
alla andra samlarområdcn. Sänd 
förteckning och pris. Robert Felth, 
Box 6037, 83106 Östersund. 

Dessutom finns så långt möjligt 
upplagesiffror, storlek och vikt 
angivet. De flesta mynten är av
bildade samt en del varianter. 
Bilderna är i genomgående bra 
kvalitet. Svenska sedlar samt 
svenska årsset är även med
tagna. 

"Svenska regenter 994-1521", 
"En kort summering av Sveri
ges mynthistoria 1521-1976", 
"Mynträkning i gångna tiders 
Sverige", "Numismatiska ter
mer" är några av de artiklar 
som boken innehåller. 

Priset är 25:- inklusive moms 
och boken går att köpa hos de 
flesta handlare . 

MYNTKALENDER 1976 

Författare till Myntkalender 

1.976 är R. ÖrtendahL Kalendem 
är i fickformat med drygt 100 
sidor. Värderingsprisema gäller 
mynt från Oscar Il fram till idag, 
med bilder (hämtade ur Mynt
boken) över samtliga mynttyper 
samt upplagesiffror. 

Lite plock ur innehållsför
teckningen: Myntmästare, Mynt
gravörer, Romerska siffror, Om 
kvalitetsbedömning, Svenska re
genter 994-1975, Mynt i hem
met osv. I slutet av kalendem 
finns ett register över mynt
handlare i Sverige, kanske inte 
det mest aktuella men ändå. 

Pris 7:95 inkl. moms. 

BERNATOTTESKA ÄTTENS 
SVENSKA MYNT 

Utgivare Hirsch Mynthandel AB. 
Efterlängtad är ficktabellen över 
Bemadotteska Ättens Svenska 
Mynt Karl XIV Johan-Gustav 
VI Adolf med värderingspriser 
1976. Denna ficktabell beräknas 
att komma ut i handeln nu i da
garna. Vi hoppas att kunna 
komma med en recension om 
denna i nästa nummer av Mynt
kontakt. Pris ca 7:-. 

Prenumerera på 

MYNTKONTAKT 

SVEA Mynt- &. Frimärkshandel 
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Illustre rad lagerprislista 

MYNT, SEDLAR, MEDAUER, TILLBEHÖR, FRIMÄRKEN 

BREV, VYKORT 

köpes, bytes, säljes, värderas 

kommissionsuppdrag 

SVEAVÄGEN 96 - BOX 19032. - 10432. STOCKHOLM 19 
Te l. 08-32 01 01 , 32 96 96 

Öppet: vard. 9 .30--18.00, lörd. 9.00--14.00 (!) Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan 



JUL
DALER 
1975 

D a ta : 
Åtsidan 
Firånsidan 
Storlek 
Metall 
Vikt 

EN JUL-DALER (TALER) MED HöGKLASSIG KONSTNÄRUG PRÄGEL 
INSPIRERAD FRAN SJUT'TONHUNDRATALET MED RELIGIONSMOTIV 

1:r EN. PRYDNAD FÖR ER SAMLING 
-k EN INVESTERING MED FRAMTIDSVÄRDE 
1:r EN FÖRSTKlASSIG GÅ V A 

Omskrift och Kristi föde lse 
Dop i Jorden 
42 mm~ 
Silver 900/ 1000 
25 gram 

Emballage Etui 
Upp laga: 
Tota l världsupplaga för 30 länder 5.000 
exemplar. Därav till Norden 500 exemplar. 
Pris Skr. 87:- exkl. moms. 

S:t Georg 
och Draken 
- Daler 1976 

NYPRÄGLING - MED VEDERBÖRLIGT TILLSTAND - AV DALER FRAN SLUTET AV 1700-TALET 
.ETT ENASTAENDE FÖRNÄMlliGT KONSTVERK 

STARKT BEGRÄNSAD VÄRLDSUPPLAGA ENDAST 3.000 ST. FÖR 30 LÄNDER 
EN GOD KAPITAI:PLACERING 

Georg, helgon och kristen soldat i den ·romerska hären. l ed martyrdöden i lydda-Dios
polis före Konstantin den Stores tid. Georg (Göran) dyrkas även i Norden och hans 
festdag är 23.4. 
Data : 
Åtsidan 

Frånsidan 

Storlek 
Metall 
Vikt 

Halv omskrift och den helige S:t Georg ti ll häst 
i riddarutrustning med lans, anfallande den 
onde draken. 
Halv omskrift . Segelbåt i storm på havet. 
l båten Kristus med lärjungar. 
42 mm~ 
Si lver 900/ 1000 
25 gram 

Emballage Etui 
Upplaga: 
Total världsupplaga för 30 
länder 3.000 exemplar. Där
av till Norden 500 ex. 
Pris Skr. 89:- exkl. moms 

LEMBIT - 14102 Huddinge 
BESTÄLL NU. OM NAGRA AR EN ·ERERSÖKT RARITET 
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!MEDDELANDEN 
l Nyutkomna prislistor l 

Lembit AB har nu utkommit 
med sin senaste prislista över 
Myntskåp. Listan innehåller 
samtliga Lembitskåp samt Etuier. 
Listan kan rekvireras från din 
handlare eller direkt från Lem
bit AB. 

Björnssons Mynthandel i Hel
singborg ger nu ut lista nr 4 för 
i å 1·. Listan sändes utan kostnad. 
Adressen är Kullag. 56, 252 20 
Helsingborg. 

Norens Mynt- & Frimärks
handel, Eriksgatan 2, 752 28 Upp
sala, har också utkommit med 
ny lista. Denna lista omfattar 
mynt från Gustav Vasa fram till 
idag, mestadels äldre mynt. 

Medaljkatalog hösten 1976, J. 
Pedersens Mynthandel, Skolga
tan 24, 502 31 Borås, har utkom
mit med en medaljkatalog. Ka
talogen innehåller rikligt med 
Svenska kungliga medaljer, Aka
demimedaljer, Svenska Numis
matiska Föreningens medaljer, 
Svenska personmedaljer samt en 
del Renässansmedaljer. Pris 5:-

A. G. van der Dussen b.v. med 
adress Hondstraat 5, Maastricht, 
Holland, har utkimmit med en 
lista innehållande diverse länder. 
Dock kan nämnas att det i listan 
finns gott om svenska mynt. 

Lista nr 19 från Morten Steen 
Pedersen, Amsh·up, DK-8860 
Ulstrup kan även den beställas 
utan kostnad. Listan innehåller 
mynt från hela världen. 

l Auktioner o. Mässor \ 
ANTIK 76 
l Göteborg kommer en stor 
mynt- och antikmässa att hållas 
öppen under tiden 24 april t ill 
och med den 2 maj 1976. Namnet 
på mässan blir ANTIK -76. 
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"SAMLA 76" 
En internationell Mynt- och 
Samlarmässa kommer att hållas 
i Stockholm den 2-3-4 april 
197 . Platsen ä1· ännu ej bestämd 
så vi hoppas att kunna återkom
ma om den i senare nummer. 

Arrangör ä1· Scandinavian 
Coin Fair, Antikhallarna, V:a 
Hamngatan 6, 41117 Göteborg. 

MYNT 76 
Den 3:e Internationella Numis
matiska Mässan 8-9 maj 1976 
halls i Helsingborg. Arrangör är 
Helsingborgs Kommuns Infor
mations- och Utställningsbyrå, 
Fack, 251 01 Helsingborg l. 

Svenska Numismatiska För
eningen kommer i början av 1976 
att hålla en stor medalj- och 
pollettauktion, om vilken vi åter
komme!· senare. 

Föreningar 
~------- -------~ 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FöRENINGEN, östermalmsga
tan 81, 114 50 Stockholm. Tel. 
08/67 55 98 vard. 10.3(}-13.00 

Postgiro 15 00 07 - 3 

MYNTKLUBBEN NICOPIA 
Nya medlemmar välkomna. Upp
lysningar per telefon 0155/131 31. 

JöNK.öP JNGSBYGDENS 
NUMISMATISKA FöRENING 
Trädgårdsgatan 25, 
552 55 Jönköping 
För upplysningar m. m. kontakta 
upplysningar m. m. kontakte:. 
klubbmästare J. Tacats, Box 146, 
560 21 Taberg. Nya medlemmar 
är hjärtligt välkomna 

NUMISMATISKA 
FöRENINGEN öRElSUND, 
HELSINGBORG 
häller årsmöte i regel första ons
dagen i varje månad. Auktioner, 
föredrag m. m. Uppl. per adress 
c /o Josefsson, Sundsgården 16, 
253 71 Helsingborg el. te!. 042/ 
26 2114. 

FöRENINGEN 
NORDVASTMYNT, KLIPP AN 
har sammanträde med myntauk
tion van!. andra fredagen i vruie 
månad på Folkets Hus, Klippan. 
Upp!. per te!. 0435 /105 72. 

SKANES NUMISMATISKA 
l!'öRENING 
Kuf)gsgatan 38 A, 211 49 Malmö. 

KRISTIANSTADSORTENS 
NUMISMATISKA FöRENING 
Box 11068, 29111 Kristianstad. 
Föreningen sammanträder 
princip den 3:e fredagen i varje 
månad. 
Medlemsavgift 15:-/år. 

Nya medlemmar välkomna. 

Museer 
Kungl. Myntkabinettet, Statens 
musewn för mynt-, medalj- och 
penninghistoria 
Narvavägen 11-13, 2 tr, Stock
holm. (Samma byggnad som 
Historiska museet) 

Utställningar: Svenska mynt 
från 1000- talet till nutid. Mynt 
från forna svenska besittningar. 
Världens mynt under 25 århund
raden. Medaljkonstens historia. 
Sveriges Medaljhistoria. 

Museet är öppet alla dagar kl. 
11-16. Mott<tgning för allmän
heten tisdagar kl. 13--16. Andra 
tider endast efter överenskom
melse. Föremål kan även insän
das till museet för utlåtande un
der adress: Box 5405, 114 84 
Stockholm. För arbeten är mu
seet skyldigt utta viss ersättning. 
Observera: äkthetsbestämningar 
och värderingar utföres ej. 

Föreningar och klubbar som 
önskar få sina träffar införda 
i denna spalt måste sända ma
nus till redaktionen senast 3 
veckor före utgivningsdagen. 
Gärna manus som täcker ett 
år i taget. 



BIRGER WENNBERGS 
MYNTHANDEL 

MEDALJSAMLARE 
L Hjelm lnvest HB är Ditt specialföretag för 
köp och försäljning av moderna samlar-

medaljer och plaketter. 

CENTRALPALATsET 
Alltid i god sortering av nya och tidigare 
utg&vor i s&völ guld, silver som brons fr&n 
somtliga tillverkare i norden till mork-

nodsriktiga prise r. 

TEGELBACKEN 2 

111 52 Stockholm 

Sänd oss gärna Er 
Mancolista 

Öppet vardagar kl. 8.30-17.00 

Lunchstängt kl. 12.00-12.00 

Beställ logerlista i dog fr&n 

L!Hialm 
vrnVcast hb 

Specialföretaget för köp och försäljning 
av moderna somlarmedoljer. 

L. Hjelm lovest AB. Creutzgatan 2, 
111 44 Stockholm. 08- 52 62 35. 

- -KLIPP HAR 

PRENUMERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

O Prenumeration 1 Ar från 

............................ 

Subscription l Year from 
Abonnement l Jahr ab 

J l F l M l A l M l J l J l A l S l O l N l D l AR/YEAR 

l l l l 1-1- 1 l l l l l 
NAMN: 

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

V. v. texta tydligt l Please use block capitals 

PRENUMERATIONSPRISER: 

~=~E l DANMARK 
FINLAND 
ISLAND 

43:75 SKR 
inkl. moms 
och porto 

USA 
CANADA 
MEXICO 

EUROPA 
l 62 SKR 

(Air mail) 

52 SKR 

BETALNINGSVILLKOR: 

O Likviden översände11 bifogad 
i check/kontanter 
I enclose payment in cuh/ 
in cheque 

O Jag betalar när inbetalnings
kortet kommer. 

O Betalningen iDsatt på Ert 
postgiro 42 30 50 - 4. 

i 
porto ! 

i 
i 

i ........................... J 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

DROTTNINGGATAN 11 

11151 STOCKHOLM 
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·'% · ... ' POLLETTER 

GUSTAV VASA 
l Rdr 1542 vh .. .. . . . .. . .. l + 
l Mark 1542 . . . . . . . . . . . . . . . . l + 
l Mark 1556 . . . . . . . . . . . . . . . . l + 
1h Mark 1541 . . . . . . . . . . . . . . . . l + / 01 
2 öre 1541 . . . . . . . . . . . . . . . . 1+/01 

ERIK XIV 
l Mark 1564 . . . . . . . . . . . . . . . . l 

JOHAN III 
4 Mark kl 1571 . . . . . . . . . . . . . . 1+/01 
8 öre kl 1591 . . . . . . . . . . . . . . l + 

KARL IX 
4 Mark 1607 . . . . ......... . .. l (+) 

KRISTINA 
Pommern l Rdr 1642 vh . . . . l + 
l Rdr 1645 . . . . . . . . . . . . l + 
1/ 4 Rdr 1640 . . . . . . . . . . . . l + 
1/4 Rdr 1642 . . . . . . . . . . . . 01 
8 öre l Mark 1634 . . . . . . . . . . . . l + 
8 öre l Mark 1634 . . . . . . . . . . . . l/l + 

3.550:-
950:-

2.850:-
1.550:-
1.350:-

1.270:-

1.()50:-
650:-

1.750:-

2.750:--
3.200:-
1.450:-
2.150:-
1.()50:-
1.350:-

NYUTKOMMEN 
POLLETTBOK 
Omfattande ca 1.200 st. avbildningar av 
respektive Bruk och lantgods från 1600-
1900-talet. 

Prisförteckning medföljer separat. 

Ett mindre antal polletter finns till salu, 
de är markerade i boken. 

Pris: 45:- kronor exkl. 17,65 % moms. 

BOKEN KAN BESTÄLLAS GENOM: 

HÄRMED BESTÄLLES ......... - .. ........ ex per post 

Till 

KARL XII 
l Rdr 1718 .. . . . . .. . . .. .. . . 1+/01 
4 Mark 1698 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
l Mark 1716 .. . . . . . . . . .. . . . . 01 
2 Carolin 1718 . . . .. . . . . . .. .. .. 1+/01 

FREDRIK l 
l Rdr 1727 dubbelbild god l 
l Rdr 1741 .. . . . . .. .. god l + 
1/4 Rd1· 1736 . . . . . . . . .. . . . . . . 1-t-/ 01 

ADOLF FREDRIK 
1/4 Hd1· 1752 . . . . .. . . . . .. 1-t-/01 
1/ 4 Rdr 1753 . . .. .. . .. .. . 1-t-/01 
1/ 4 Rdr 1755 . . . . . . . . . . . . 1-!-/01 
2 D S M 1770 .. . . . . . . . . . . .. 01 
16 öre SM 1770 repa . . . . . . . . I + 
8 öre SM 1770 . . . . . .. . . . . . . . l + 

GUSTAV III 
l Rdr 3 DSM 1776 . . . . . . . . . . 1-t-/01 
l Rd1· 1781 . . . .. . . . .. 01/ 0 
1 Rdr 1787/83 . . . . . . . . 1+/01 
l Rd1· 1790 . .. .. . .. .. 1+/01 
l Rdr 1791 . . .. . . . . . . 1+/01 

6.850:-
1.750:-
1.250:-
2.350:-

3.250:-
2.650:-
1.450:-

1.650:-
1.650:-
1.450:-
2.350:-

450:-
145:-

950:-
1.450:-

750:-
950:-
950:-

Merv.::irdeskott 17,65 % ingör priserna. 

Malmö Mynthandel AB 
Kalendegatan 9, 211 35 Malmö. Tel. 040-11 65 44 

~-------------·---------------------------------------------·--------------~ Enköpings·Posten AB 197 5 


