
MYNT·kontakt 
NR 1 AUGUSTI 1972 

NY VARIANT? 
l kr 1940 spräckt G 

En myntsamlare i Sala visade upp 
för oss på redaktionen en l krona 
1940 med spräckt G i underkanten. 
Vi har gjort en liten undersökning 
och funnit ytterligare tre exemplar. 
En bild på denna •nya• variant ser 
Ni på bilden här bredvid. 

Att det finns många oupptäckta 
varianter, variationer och överpräg
lingar har vi märkt under somma
ren. då många samlare har ringt 
oss och velat visa oss sina fynd. 
Vi kommer att göra resor och be
söka samlare som har något intres
sant. att visa upp under hösten. 
Med all säkerhet har vi andra in
tressanta oupptäckta var ianter att 
visa. 

n. ö. 

l 1/2 krona! ! 
eller vad skall 
vi kalla den ? 

Har Ni sett en sådan peng förut? 
Det är myntet i mitten det är frågan 
om. Det. är en enkrona från år 1933 
och har en nötningsgrad omkringkv. 
l. 

Vi kontrollmätte fyndet. och fann, 
hör och häpna, att diametern var 
2.8 cm. 

En enkrona är 2.5 cm och e n 
tvåkrona 3.1 cm. Vi har alltså funnit 
en enkrona med en storlek mitt 
emellan en enkrona och en två
krona. 

Vi fann den, när vi sorterade ett 
parti på 3.000 enkronor, som hade 
inlämnats till oss. 

Enkronan har blivit för stor på 
något sätt, men hur? Ingen har 
hittills kunnat svara på det. ,A..tt 
den är äkta, råder inget tvivel på. 

3:95 INKL MOMS 
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VARNING FÖR 5 ÖRE 191,0 
FÖRFALSKARE I FARTEN IGEN! 

5 öre 1910 är ett av de mynt som 
man oftast saknar i samlingen, del 
ä.r också ett av de dyrare mynten, 
tyvärr också mycket lätt att för
falska som en del mindre nogräk
nade personer också har kommit 
underfund med. Myntjournalen har 
kommit i kontakt med inte mindre 
än nio (9) samlare som nyligen 
inköpt en falsk 5-öring av år 1910. 
Ingen av dessa är dock köpta av 
någon mynthandlare, utan är köpta 
endera privat, på auktioner eller av 
privata småhandlare. Myntjournalen 
har inköpt samtliga dessa exemplar 
av de lurade samlarna, och har 
dessa som varnande exemplar för 
andra samlare. 

Köper Ni av mynthandlare, behö
ver Ni aldrig misstänka något. EP 
mynthandlare vet alltid vad han 
säljer, och kan oftast garantera dess 
äkthet. De flesta mynthandlare har 
även undertecknat en förbindelse 
att inte medvetet saluföra moderna 
imitationer av äldre eller nyare 
mynt som inte tydligt är utmiirkl 
med ordet •kopia•. 

Förfalskare använder oftast 5-
öringen från år 1919 och slipar bort 
slängen på nian, så att det därige
nom blir en nolla, eller ett annat 
alternativ är att använda årtalet 
1940 och göra om 4:an till en etta. 

Förfalskningarna kan ibland vara 
mycket skickligt gjorda och kan 
ibland vara svåra att upptäcka. 
Det är då en annan detalj, man 
mycket noga skall lägga märke till, 
nämligen den lilla S: T Eriksbildens 
bas. På ett äkta exemplar är basen 
smal, på ett falskt är b3sen bred 
(se bilden. Det äkta till vänster). 

NORGE: Oskar II 
12 Skilling 1873 kv O 

3 Skilling 1873 kv O 

Krone 30 Sk 1875 kv O 

50 öre 

50 öre 

50 öre 

15 Sk l 87 5 k v O 

1893 kv O 

1904 kv O 

O.B.S STOR SORTERING PÅ UTLÄNDSKA MYNT 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Myntsamlare Myntsamlare ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Detta är första numret av den nya svenska mynttidningen :oMYNTKONTAKT:o. Tidning- ~ 

~ en kommer ut den 15:e varje månad, dock ej i juni och juli. ~ 
~ Vi kommer att försöka utforma tidningen så intressant och aktuell som möjligt för Er mynt- ~ 

~ samlare, och för att få den som just NI vill ha den, är vi alllid mycket tacksamrna om Ni ~ 
~ hör av Er, om Ni har några ideer, tips eller något annat Ni vill anmärka på, förbättra eller ~ 

~ ändra på. Vi tar hänsyn till Era förslag - det är ju på Er läsvilja, vi kan sälja tidningen. ~ 

~ I övrigt kommer tidningen att innehålla allt som rör myntbranschen, såsom: Artiklar om ~ 
~ mynt och sedlar, nyheter, myntutgivningar, litte ralur m.m., frågespalt, tävlingar, handlaran- ew 
~ nonser, samlarannonser, insändare och mycket annat. ew 
~ En speciell avdelning för annonser finnes för Er Samlare, kallat -,MYNTTORGET:o. Där Ni ~ 
~ kan annonsera om de mynt Ni vill byta, köpa eller sälja. ~ 

~ För Artiklar som publiceras utgår honorar. ~ 
~ ~ 
~ MED HJÄRTLIG HÄLSNING FRAN OSS PA REDAKTIONEN ew 
~ e-
~ ~ 
~ Raouhl Örtendahl ~ 

~ e-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l kronan 1968 Nickel 
I en del värderingsböcker finner 

man en anmärkningsvärd låg upp
lagesiffra på just denna l-krona. 
Många samlare luras därav att läg
ga undan allt han kan komma över 
av just detta mynt. 

Detta är dock fel, l -kronan i 
nickel präglades även under Janua
ri månad 1969, och upplagan är 
därför betydligt större än vad upp
lagesiffrorna visar. 

GÖR SOM FLER OCH FLER, 

då det gäller myntaffärer: 

SäLj tiU, respektive köp av 

SUNE JOHAN·SSON 

MYNTA VD. 

510 20 FRI'ISLA 

Tel. 0320/720 78 

Postgiro 20 35 98-8 

K öper och säLjer 
per post. 

Pris justeringar på 

en del svenska 
rariteter? 

Vi har följt upp och kontrollerat 
priserna på en del svenska rariteter 
under sommaren och hnr märkt alt 
priserna i stort sett bibehållit vå
rens vörderingspriser. Några få 
undantag finnes dock och vi pre
senterar dem här: 

2 öRE 1878 KORtT TEX'f, har 
det senaste året haft ett mycket 
labilt marknadspris hos mynthand
larna och prtserna har varierat 
mycket stnrkl. En sak iit· klar, myn
tet är mycket svåt·t alt få tag i, 
och del är inte många mynthand
lare som har det med i sina pris
listor. Det genomsnittliga försälj
ningspriset just nu i kv. l iir 475:-, 
en prishöjning på 125:-, enbart på 

4 månader. Vad kostar detta mynt 
niista år? 

l öRE 1879 LANG TEXT, har 
ständigt ökat i pris de senaste åren 
och priserna har även på detta mynt 
starkt varierat bland mynthandlar
na. Just nu torde priset för delta 
mynt i kv l Jigga ;trax under 
1.000-lappcn. I april ~Ides detta 
mynt för 650:- av en handlare i 
Stockholm. 

5 öRE 1910 har under ca l års 
tid st.'ltt ganska stilla i prisutveck
lin~en. Under vårens lopp märktes 
ett stort skutt uppåt för att under 
sommaren ytterligare öka lite grann. 
Priset för myntet i kv. l ligger i 

dog på 425:-. 
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Nya svenska värderingsböcker 

som 

Två stycken nya värderingsböcker 
för sedlar och en för mynt har 
utkommit i år. 

Den första utkom under februari 
månad och hette •LILLA SEDEL
BOKEN • författ.·u·e är LARS RID
STRöM, Stockholm. Boken upptar 
värderingspriser under tiden 1873-
1971 och kostar 8:70 inkl. moms. 

Värder·ingsprise rna är baserade 
på undersökningar hos 17 mynt
handlare och 25 sedelsamlare i 
Sverige. Författaren har katalogi
serat och registrerat deras lager av 
sedlar (4.514 st) och matematiskt 
framr'.iknat värderingspriserna med 
utgångspunkt det genomsnittliga 
försäljningspriset på 5 kr jubileum 
1948. 

Kan man få tillförlitliga värde
ringar genom detta förfarandesätt? 
Svaret är givetvis ett stort NEJ. 
Tillgången av sedlar är inte till
räckligt att veta, man måste givetvis 
också ta reda på efterfrågan. 

Katalogen inger inget större för
troende och prisema får väl anse!.' 
vara högt upp i skyn. Som ett ex
empel kan nämnas att 5 kr 1955 i 
ovikt skick är värderad till fantas
tiska 215 kr . Detta är en mycket 
vanlig sedel, som hos mynthandlar
na brukar kosta 15-28 kronor. 

Den andra sedelkatalogen utkom 
under maj månad. Författare och 
u tgivare är SVEN FLODBERG, 
LUND, oclu· kostar 7:50 + moms. 

Katalogen upptar värder ingspri
ser för sedlar under tiden 1858-
1971. Det torde väl vara denna 
katalog som rönt del största intres
set hos samlarna och priserna ä r 
förh·oendeingivande och väl utar
betade. En sedelkatalog att rekom
mendera. 

En ny värderingsbok för mynt ut
kom också den under maj och heter 
• MYN.TKALENDERN 1972•. Boken 
upptar värderingar för mynt under· 
tiden 1873- 1971 och är i populärt 
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utkommit • 
l 

bröst.Cicksstorlek. Priset är 5:90 ink!. 
moms. Författare och utgivare 'är 
RAOUHL öRTENDAHL, Enköping. 

Värderingspriserna är baserade 
på intervjuer och förfrågningar hos 
över· 3.000 myntsamlare i Sverige 
deras åsikter, antal dubbletter m. m. 
samt förfrågningar hos mynthana
larna om deras inköps- och utför
sU!jningspriser·, efterfrågan och till
~lmg. Boken är illustrerad med bil
der på samtliga mynttyper från 
1873- 7971. 

Värderingspriserna stämmer bra 
med verkligheten och intresset hos 
samlarna har hittills varit stort.. 

Ä ven en stor nyhet kan denna 
bok ståta med: AKTUELUA IN
KöPSPRlSER HOS SVERlGES 
MYNTHANDLARE. Ett speciellt 
kapitel ägnas helt åt inköpspriserna 
för svenska mynt. under tidsperio
den 1873- 1950. Ett intressant. ~nitia
tiv till nytta för alla samlare. 

Nyheter inom 
mynttillbehörs branchen 

ÄNTLIGEN, ett myntskåp har 
kormnit i rätt prisklass. T illverkare: 
LEMBJ.T. 

Myntskåpet finns i olika storlekar 
och kombinationer. Den enklaste 
ltostar under 100-lappen. 

Skåpet har ett ytterhölje i ABS
plast, ett mycket hållbart och god
känt material. Skåpet har 8 lådor, 
och kan fås med eller utan filt
inliigg. Lådorna är fackindelade och 
vill man kostn på sig finns plexi
~lassk ivor till vnrje låda som skyd
dar rnynten effektivt mot damm, 
smuls e. dyl. 

Myntskåpen finns även i större 
sl01·lekar i trä, men priset b lir då 
högre. 

Vi rekommenderar samlarna att 
ta en titt på skåpet hos niirmaste 

o ar 

mynthandel, som med största san
nolikhet för just denna artikel . . . 

Danska myntbrickor 

Brickorna är överklädda ~ röd 
eller blå velour och indelade i 20 
eller 42 rutor. Brickans kant är nå
got nedsänkt för alt glas skall kun
na läggas ovanpå brickan för att 
skydda mot damm. Denna artikel 
kommer från Danmark, därav nam
net. 

Brickorna kostar ca 15 kr ink!. 
moms. 

Annonspriser 
111 sida o . . . .... . o ••• 250:-

2/3 sida ••• • • • • • ••• o 200:~ 

112 sida • •• • o ••••••• 150:-

1/3 sida •• o •••••• o •• 110:-

1/4 sida ••• o ••••• t o. 85:-

1/6 sida • ••• o •• • o. o. 60 :~ 

1112 sj da • o. o o •• o •••• 30:-

Omstagets baksida: 

1/1 sida ............ 375:-

112 sida . . . . . . . . . . . . 200:-

MYNTTORGET: 

60 öre per ord. 
Fet stil: 1:- per ord. 

MOMS 17.65 % tillkom mer p å 
alla annonsprlser . 



NYP RÄGLING AV 

SVENSKA RIKSDAL RAR 
ETT OTÄCKT F ÖR FARAND E SÄTT 

Vi har med stor bedrövelse 
sett annons på annons i bl. a. Da
gens Nyheter, att en finna kallad: 
OLSSON & COLM, Box 4007, 
800 04 GÄVLE, tillverkar och 
säljer nygjorda kopior av äldt·e 
svenska mynt. Kopiorna ät· inte 
ens stämplade med ordet , kopia, . 
Kopiorna kostar 125:- st oav
sett värdet på originalen. 

Dessa ytterst osmakliga ting 
har nu korrunit ut bland samlar
na, som kanske med glädje har 
inköpt dessa till samlingen, då 
de inte haft råd att köpa origi
nalen som varit för dyra. 

Men vad händer, om någon 
mindre nogräknad person, kom
met· på alt de ät· så bra gjorda 
alt det kanske skulle löna sig 

Nypräglade 

kopior av äldre original 

2 MARK 1691 4 RDR 1863 

l Daler 1631 l Daler 1769 

1/ 3 RDR 1778 l Daler 1617 

2 MARK 1694· l Daler 1542 

l RDR 1816 l Daler 1644 

l RDR 1777 l RDR 1860 

l RDR 1782 l RDR 1859 

4 RDR 1862 4· RDR 1862 

l RDR Specie 184·1 1/ 8 RDR 1832 

l RDR Specie 1856 l RDR 1776 

rätt bra att försöka sälja dem 
som äkta. Vi skulle tro att per
sonen ifråga skulle klara sig rätt 
bra ekonomiskt ett par år framåt. 
Dc ät· nämligen så skickligt gjor
da att det är absolut omöjligt att 
skilja dem från äkta. 

.Vi har bevis på att ett flertal 
personer t·edan nu åker runt 
bland mynthandlare och samlare 
och försöker göra sig en inte 
alltför blygsam förtjänst, genom 
att helt enkelt lw·a någon stac
kru·s samlare. Detta är otäckt, 
varför förstöra myntbranchen, 
och varför förstöra framför allt 
det intresse som finns för äldre 
mynt genom en sådan oansvalig 
handling som denna, att ny
prägla äldre riksdaler. 

EN HANDLING SOM ABSO
LUT SKULLE STOPPAS. 

Myntsamlare, stöd vår aktion, 
befatta Er icke med dessa för
falskningar e ller kopior om det 
låter bättre. 

Tag avstånd - var försiktig! 

Vi har här upprättat en lista 
över de mynt som nypräglas för 
närvarande. Är Ni köpare av 
äldre mynt - klipp då ur denna 
och ha den alltid redo. 

P å nästkommande sidor finns 
några kopior avbildade i stark 
förstoring. Betrakta dem nog
grant, alla kopior av samma årtal 

har nämligen samma repor, sam
ma nötning och i Ö\"rigt exakt 
samma utseende. Ni kan därige
nom känna igen kopian om Ni 
råkar ut för någon bedragare. 
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Prisutvecklingen o o 

mynt p a vissa 
VALöR ÅRTAL KV 1952 1968 1970 1972 

5kr ju b •••• •• o o •• • • • • o o 1962 o 35 75 225 
2 kr . ... . . .. ...... . . .... 1876 o 50 400 900 3.000 
5 kr GULD . . . .......... 1886 01 45 110 170 400 

20 kr GULD ••••• ••• •• o • • 1885 o 275 850 1.750 8.800 

l kr . .. . ...... . .......... 1888 o 120 400 1.000 4.900 

l kl- A.U.B . . . . ... . . ... .. . 1942 01 50 50 150 400 

l öre • •• o • • • • ••• •• o o ••••• 1894 01 4 100 200 500 

l öre • • • •• o •• • ••• • •• • o ••• 1904 o 0,75 15 30 45 

5 öre .. .. . .. . .. .. ...... . . 1910 1+ 7 50 125 500 

l dukat • • ••• •• • o • • • • • o o 1845 o 175 700 1.200 3.000 

En myntsamlares högsta lycka torde vara alt få skmva tillbaka liden 20 å r dager. efter av-
löningen. 
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Myntkontakt 
Torggatan 30, 199 00 Enköping 

Tel. 0171/379 50. 

Ansva1·ig utgivare: 
Raouhl Örtendahl 

Redaktör: 
Raouhl Örtendahl 

Tidningen utkommer den 15:e 
varje månad, med undantag 

av JUNI och JULI. 

Distribu tö1·e1·: 

Örtendahls Mynthandel AB 
Torggatan 30, 199 00 Enköping 

Tel. 0171 /379 50 

MYN.TAB S. BERG AB 
Box 159 

591 01 Motala 
Tel. 01411519 84 
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Olika sätt 

att förvara 
• 

sina mynt! 

Ett alternativ till förvaring av 
sina samlarmynt är den berömda 
SANDHILLKASETTEN. Ett av 
de, enligt vår åsikt, bättre sätten 
att förvara mynt i. Mycket vac
ker att se på, överskådlig -
man kan se båda sicloma av 
mynten. Priset ligge1· på ca 4:50. 
Det finns blå neutrala och röda 
kassetter med förtryck. Tyvärr 
finns ännu bara kassetter för de 
tt·e sista kungarna. 

Vi presenterar varje nummer 
olika förvaringsmöjligheter. 

Vi talar om dess fördelar och 
nackdelar. 

I detta nummer presenterar vi 
Sandhillkassetten. 

l nästa nununer kommer 

l\'lyntskåpct. 



SANDHILL 
- Fabl"ikant av världens sortiment av 
numismatiska tillbehör. 
Garanterar· :.perfekt:. skydd för Edra vär
defulla mynt. 
Den världsberömda Sandhill Kassetten 
(16 Xll cm). 
Skjutbar·, polyslyrene, visar mynten fr·ån 
bägge sidor·. 
Användes världen över av samlare, ban
ker, riksbanker och myntverket m. fl. 
Beprövad sedan 1965 - över 10 MILLI
ONERSALDA. 
- Text i guld på blå mynthållare -
»Första lu·sset enligt 1971 års lag) 
1972 - l öre t. o. m. 5 kronor - S72 
:.Sista å rsset enligt 1873 å1'S la~ 

1971 - l öre t. o. m. 5 kronor -
- året l ör·e t. o. m. 2 kronor 
1968 - l öre t. o. m. 2 kr - 2 X l kr 
1962 - l öre t. o. m. 2 kr - 2x l0 öre 

Sverige 5 kronor 
- 1935, 52, 54, 55, 59, 62, 66 
Sverige 2 kl'onor Jubileumsmynt 
- 1897, 1907, 21, 32, 38 
Två kronor· 8 x 2 kr odat. 
En kronor - 15 X l kl' odat 
50 öre - 16 x 50 öre odat. 
25 öre - 17 x 25 öre odat. 
10 öre- 22 Xl0 öre odat. 
5 öre - 12 X 5 öre odat. 
2 öre - 16 x 2 öre odat. 
l öre - 24 X l öre odat. 

Världssel'ien m. m. 
Coinagc of Denmark - årset 
Coinage of Nonvay - å rset 
Coinagc of Finland - årset 
Coinage of leeland - å rset 

MS serie (G1.3 X 6,3 cm) kassetter 
2:50 cirkapris 
5K 5 kronor 1971 
66 5 kronor 1966-Jub. 
01 Sir Winston Churchill Crown 
02 President Kennedy Half Dollar 
03 Irish Commemora live 10/ -

S7l 
SWI 
S68 
S62 

S5K 

S2J 
S2K 
SIK 
S50 
S25 
SlO 
sos 
S02 
SOl 

SDK 
SNY 
SFD 
SID 

04 J ersey Commenmorative Crown 
05 United States SUver Dollar 
06 Guernsey Commemoralive 10/ -
07 Maria Theresia Thaler 
08 South African Crown 
09 Cnnadian Silver Dollar 

lO South African Rand Case 
11 1935 George V JubUee Crown 
12 1937 George VI Coronation Crown 

4:95 cil'icapl"is inkl. moms. 
Gustav V 1909- 1950 - 22 st.. 100:-
- Silverskrift på röd mynthållare 

Ettöringar 1909-1929 010929 
Ettöringar 1930-1950 013050 
Tvåör ingar 1909- 1922 020922 
Tvåöringar 1923- 1938 022338 
Tvåöringar· 1939- 1950 023950 
Fernöringar 1909- 1918 050918 
Femöringar 1919-1929 051929 
Femöl'ingar 1930- 1941 053041 
Femöringar 1942- 1950 054250 
Tioöringar 1909- 1934 100934 
Tioöringar 1935-1950 lOB53-0 
Tjugofemöringar 1910- 1936 251036 
Tjugofemöringar 1937- 1950 253750 
Femtioöringar 1911- 1935 501135 
Femtioör ingar 1936-1950 503650 
Enkronor 1910-1928 1K1028 
En honor 1929- 1939 1K2939 
Enkronor 1940-1950 1K4050 
Tvåkronor 1910-1924 2K1024 
Tvåkronor· 1926-1936 2K2636 
Tvåkronor 1937- 1944 2K3744 
Tvåkronor 1945- 1950 2K4550 

Skjutbm· polystyrene visar mynt från 
båda sidor. 

13 1951 Festival of Britain Crowr\ 
14 1935 Cor·onation Crown 
15 1960 English Crown 
16 1937 Australian Crown 
17 1938 AustraUan Crown 
18 1949 New Zealand Crown 
19 New Zcaland Crown 
20 1967 Tonga Queen Salote Mem. 

Dollar 
21 Victorian Crown 
22 Empire Games Crown 
23. Ma undy Arset- odat. 
24 1967 Tonga Cor·onation l Pa'anga 
25 Crowns, samma storlek - odat. 
26 1968 Uganda F. A. O. Crown 

med flera 

Finns hos 

MYNTHANDLAR E, 
Åhlens, Tempo 

bok- och pappershandlare m. fl. 
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Den nya lO kronan l ••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prenumerera på Myntkontakt 
Helå1· 10 nummer: 37:- inkl. moms och porto. 
Skriv av eller fyll i nedanstående kupong. Posta den redan 
i dag. 

Myntverket har med anledning 
av Hans Majestät Konungens in
stundande 90 årsdag för avsikt att 
prägla ett jubileumsmynt i silver 
i valören 10 kr. Myntet kommer att 
få vikten 18.07 gr, diametern 32 
mm och silverhalten 830/ 1000. 

Jag önskar prenumerera på MYNTKONTAKT (helår 
10 nr). Prenumerationspris inkl. moms och porto: 37:-. 

NAMN ..... . . .......... ..... ........... .. . . . ... . .. .. . . . 

Åtsidan visar Konungens bild 
och frånsidan Konungens namn
teckning. Myntet har graverats av 
myntgravör Leo Holmgren. 

ADRESS ... . ..... . ... . ............. . ........... . .. .. . . . • • • • 
TELEFON .. .. ... ... / . .. .. .. .. . . .. ... . . . . • • • • 

Myntet kommer troligen ut på 
marknaden någon gång i mitten av 
oktober månad. Myntet kommer att 
försäljas genom banker till ett 
överpris av 5 kronor, som i likhet 
med 1962 års insamling skall kom
ma svensk kultur ti ll godo. 

••••• • ••••••••••••••••••• •• ••••••••• •••••••••••• • 

Upplagan blir maximalt 2 miljo
ner exemplar. 

Visste Ni att l % av Sveriges be
folkning samlar mynt eller i siffror 
80.000 myntsamlare. I USA samlar 
5% e lle1· 12.000.000 människor gam
la slantar. Myntsamlarintresset har 
verkligen skjutit fart i Sverige och 
det torde inte dröja länge förrän 
även vi är uppe i samma procent
sats som i USA. 

numismatica 
Walter E Andersson e Rådmansgatan 1 O B e 199 00 En köping 

Telefon 0171/311 39 e Efter 18.30 018/11 23 57 
Prislistor över mynt från Sverige, Norge, Finland och Danmark 

Exempel på svenska kvalitetsmynt i lager just nu. Moms ingåt". 
Fy.rk u. å. (1523) l + 375:- lO öre 1902 O 130:-
1/2 öre 1564 god Ol 450:- 5 öre 1889 O 335:-
2 öre 1573 (ZR) 01 175:- l öre 1876 god l+ 230:-
2 öre 1592/ 91 knivprovad 01 360:- l öre 1.883 god Ol 70:-
l / 2 öre 1578 l+ 60:- 2 kr 1913 O 440:-
1 öre 1610 (Göteborg) l+ 175:- 2 kr 1914 O 560:-
l / 2 öre 1615 Ol/ 0 285:- 2 kr 1924 O 260:-
2 Mark 1674 l / l+ 265:- l kr 1924 Ol/0 160:-
1 Riksd 1780 Ol 340:- 50 öre 1928 O 140:-
1/ 3 Riksd 1800 god 01 1.025:- 50 öre 1949 spegel O 45:-
1/6 Riksd 1804 nära 01 110:- 25 öre 1930 O 35:-
l / 24 Riksd 1810 O 150:- 10 öre 1909 nära O 225:-
l Riksd 1821 Jub 01/ 0 1..600:- 10 öre 1919 O 75:-
1 Riksd Sp 1835 1+/ 01 575:- 5 öre 1910 lll + 440:-
2 kr 1904 O L175:- Set: 5, 2 och l öre 
2 kr J-906 O 825:- 1950 brons spegel O 60:-
50 öre 1881 nära O 675:-
50 öre 1883 01 220:- PLATMYNT 
50 öre 1899 spegel O 525:- 4 Daler S. M. 1718 ärgad l + 2.800:-
25 öre 1902 god 01 90:- 4 Daler S. l\1.1728 l + 950:-
25 öre 1905 spegel O 195:- 2 Daler S. M. 1719 god 01 1.900:-
10 öre 1875 på 74 nära O 1.650:- l Daler S. M.1738 l+ 650:-
10 öre 1876 O 530:- l Dale r S. M. 1751 nära Ol 77:5-
10 öre 1883 spegel O 850:- 1/ 2 Daler S. M. 1747 l / l + 360:-

REKVIRERA PRISLISTA GRATIS. VILL NI SÄLJA- LÅT OSS BJUDA. 
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PRISUSTA N.R 6 

innehållande utländska jubi
leumsmynt, moderna mynt 

och myntset har kommit. 

Sänd efter den gratis 

MYNTHAN,DELN TRIE ÖREN 
.Schylersvägen 16 

126 50 HÄGERSTEN 
08/7 44 07 48 (efter kl. 19.00) 

Samla a ldrig era mynt i askar 

eller påsar där de ligger och 

skrapar och nöts mot varann. 

Det finns många andra olika 

sätt att förvara era värdefulla 

slantar i. Utnyttja våra råd. 

Läs de intressanta artiklarna om 

olika förvaringsmöjligheter. Vi 

avslöjar deras nackdelar och ta

lar om dess fördelar. 

Vi presenterar ett alternativ 

till förvaring i varje nummer. 
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Denna sida är till för Er myntsamlare. 

Önskar Ni KÖPA-BYTA- SÄUA mynt e lle r sed lar är Ni välkomme n med e n annons. 

ANNONSPRIS: 60 öre pe r ord. Fet stil: 1:- per ord. Moms 17,65 % tillkommer. 

Annonser till nästa nummer måste vara oss tillha nda senast den 25.8.72. 

K ö P E S 

Riksdaler samt Oscar II och Gustav 

Alla Svenska Guldmynt, silsom spe
ciellt 20 kr 1885, 1881, 1879 sökes. 
Äldre mynt såsom Riksdalrar, mar
ker. Bra betalt. Sänd svaret till 
. MYNTKONTAKT· f.v.b. Svar till 

V:s bättre kvalitek 20 kr Guld ·Bra bet:llt.. 
1881. TeL 021/ 35 3101. 

5 öre 1910, 1917, 1918, 1919, 1927 
samt äldre mynt före 1873. 0171/ 
30123. 

Jag söker specielll 2 kr alla årtal 
före 1943 samt jubileumsmynt Äv
en Svenska Guldmynt. Samtliga 
sällsynt årtal och rariteter under 
tiden 1873-1950 köpes. 0341/ 304 47. 

Ovikta Sedlar före 1962 köpes eller 

ÖNSKAS KÖPA: 25 öring 1858. 10 

öl'ing 1858. 060/791 31. 

l öre 1914 öppen fyra 125:-, 2 öre 
1912 8:-, 2 öre JÄRN 1919 15:-, 
5 öre 1910 250:-, 5 öre 1927 200:-, 

5 öre 1818 och 1919 JÄRN 45:-, 
l kr 1942 AUB 50:- , 2 kr 1912, 

1915, 1937 15:- st, 2 öre 1900 run
da nollo1· 60: / , l öre 1879 lång text 
minst. 500:- . Svar till •rariteter• . 
Sänd en förteckning över vad Ni 
har till ·~'IYNKONTAKT· f.v.b. Oscar II och Gustav V:s samtliga 

rariteter och sällsynta mynt önskas 
köpas. Speciellt söker jag 5 öre 
1927. Bra betalt. 0523/ 224 16. bytes mot 2 kronor 1969-1971. Oscar II:s l kronor och 2 kronor 

0501/ 320 27. i kv. O önskas köpa snarast. Bra 

l kr 1942 A.U.B., 2 öre 1900 R.N., 
l ö1·e 1914 öppen 4, 5 öre 1910 och 60:- betalas för tvåkronan 1893, 
1927 köpes kontant. 0171/ 338 43. 75:- betalas för enkrona 1942 (år-

Guldmynt och jubileumsmynt öns
kas köpas snarast. Jag betalar 
160:- för 5 kr 1962, 65:- för 5 kr 
1952. Svar till •myntsamlare•. Sänd 
en förteckning öve1· mynt till 
MYNTKONTAKT f.v.b. 

2 kr och l kronor 1876-1942, Ju
bileumsmynt samt alla rariteter och 
sällsynta mynt från Oscar 11 och 
Gustav V:s tid. 040/ 97 29 84. 

Oscar I1 och Gustav V:s alla mynt 
önskas köpas snarast, gärna hela 
samlingar. 040/ 15 22 35. 

Inbundna äldt·e tidningar. Även 
lösa exemplar. Gamla gratula
tionskort m. m. Cul't Eriksson, 
Pundgatan 3, 199 00 Enköping. 

talet under kungsbilden). 0565/ 
120 49. 

2 kr år 1890, 1893 
2 kr Jubileum 1932, 1897 
5 kr Jubilewn 1962 
0226/ 583 64 efter kl 18 

5 kr 1952 
2 kr 1910 F.M.M. 

01 70:-
1 175:-

l kr 1942 80% l 90:-
5 öre 1927 l 175:-

0550/ 13937. 

HARRY LUNDGREN 
söker 

guld- och kastmynt i 01- 0 samt 
klippingar i god kvalitet. 

Tel. 8-15 08/ 52 44 66, 
16/ 19 08/ 756 2611. 

be tull. 021/ 35 3101. 

Alla mynt i hög kvalile köpes och 
betalas högt. 0171/ 30123. 

SÄLJES 

Arsel 1971 komplett kv O 19:-. 
Arset 1971 komplett kv O i kasett 
23:- . Samtliga l kronor Gustav V. 
S. Löwing. PL 9147. Karlsborg 
0505/ 202 74. 

l st serie 1876-1907 14 st 
l st serie 1876-1907 15 st 
l st serie 1942-1950 9 st 
3 st serie 1910-1940 19 st 
3 st serie 1952- 1971 18 st 
JUB MYNT. 2 KR & 5 KR. 

Samtliga årtal. 
DENGT MOBERG, EKEHUS 

360 52 KOSTA. 
Tel. 0478/ 504 74 eft. kl. 16. 
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SENASTE VÄRDERINGSPRISER PÅ 
l kr. 1 kr. 50 öre Oscar Il 

1 KRONOR 
o 01 l + l l? 

1875 1300 450 115 30 4 
1876 1450 575 ll5 30 5 
1876 på 1875 1650 650 175 75 5 
1877 1600 600 150 35 8 
1879 3700 1600 350 160 70 
1880 1850 675 160 40 8 
1881 1600 625 150 35 8 
1883 1600 625 150 35 8 
1884 1450 575 115 30 6 
1887 4800 2100 650 250 85 
1888 4800 2100 650 250 85 
1889 1 350 500 110 25 5 
1890 1 250 425 100 25 5 
1897 625 275 50 15 4 
1898 400 175 30 15 3 
1901 700 300 60 18 8 
1903 525 225 50 10 4 
1904 400 200 45 lO 4 
1906 400 200 45 10 4 
1907 300 125 25 8 3 

2 KRO N OR • o 01 l + l l? 
1876 B.A.ST.EB 16000 12000 5200 2400 1800 
1876 B.A.L.EB 11000 6500 2400 1200 800 
1876 3000 1300 125 35 22 
1877 3200 1400 150 40 22 
1878 S.OCH.N. 13200 7 500 4600 3 000 2200 
1878 S.O.N. 3200 1400 150 40 22 so Ö RE 1880 S.OCH.N. 3700 1700 225 70 40 
1880 S.ON 4900 2000 300 125 75 o 01 l + l l? 1890 3000 1300 150 50 30 1875 625 250 70 25 5 1892 3550 1500 225 75 45 1877 1850 875 350 125 70 1893 4100 2000 300 125 90 1878 7400 400 115 40 15 1897 1000 400 110 35 22 1880 1425 675 200 80 35 1898 1000 450 125 35 22 1881 l 075 550 140 60 30 1900 1250 550 140 40 25 1883 500 225 80 25 4 1903 2900 1500 275 110 75 1898 425 200 70 15 4 1904 900 425 110 35 22 1899 375 175 65 15 4 
1906 700 300 100 35 22 1906 400 175 65 17 5 1907 375 160 50 25 18 1907 300 125 30 lO 3 

12 



Myntkalender 

1972 
En ny värderingsbok i bröstficksformat. Boken upptar noggrant utarbetade värderings

priser för OSCAR Il, GUSTAV V och GUST.AN Vl:s a lla mynt. Avbildningar på samtliga 

mynttyper, upplagesiffror, artiklar, råd till samlare, register över mynthandlore, uppför

storingar och avbildningar på överpräglingar, varianter m. m., samt den stora nyheten 

FÖRST l SVENSK LIITERATUR: Aktuella inköpspriser mynt för mynt hos mynthandlare. Nu 

behöver Ni inte ringa dyra samtal och fråga - bara slå upp MYNTKALENDERN. 

PRIS 5: 90 inkl. moms. 

Boken finnes att köpa hos olla välsorterade mynt-, bok- och pappershandla re. 

SAMLARNA SÄGER ATI MYNTKALENDERN ÄR EN BRA VÄRDERINGSBOK, ATT PRI

SERNA STÄMMER MED VERKLIGHETEN - VAD TYCKER NI? 

13 



Sen a s t e värderingspriser och inköpspriser . svenska jubileumsmynt p a 

Mynthandlamas 
KV 01 KV O inköpspriser 

i kv 01 

50: - 70:- 25 - 35:-

55: - 75:- 25 - 35:-

45:- 65:- 25 - 35:-

50:- 70:- 25 - 35:-

30:- 45:- 12- 18:-

MYNT & Östermalms Mynthandel MYNTET 
FRlMÄRKSAFFÄREN H. Wahlström l NORRKÖPING 

St.orgatan 66 - Ängelholm Sibyllegatan 9, 114 42 Stockholm 
MYNT - TILLBEHöR Tel. 0431!177 20 Tel. 08/ 6119 54. Vardagar 10-18. 

LITTERATUR 
KöPER - S.ÄLTER 

Lördagar 10-13 

VÄRDERAR 
Köper - ByteT - SäL;er Köper - SäL;er 

SVENSKA GULD-, SILVER-
God stortering av mynt och och KOPPARMYNT Brådgatan 33 

samlartillbehör VärdeTingar utföres Telefon 011/ 10 29 50 

14 



Sen a s t e värderingspriser och inköpspriser på svenska jubileumsmynt 

KV 01 KV O 

30: - 45:-

105:- 150:-

35:- 45:-

200:- 250:-

12: - 17:-

Mynthandlat n as 
inköpspriser 

i kv 01 

13 - 19:-

55 - 75:-

18- 25:-

130-160:-

6 - 8:-

15 
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ÖRTENDAHLs 
MYNTMÄSSA! 

VÄLKOMNA FREDAG 18.8 kl 13-18 

LÖRDAG 19.8 kl 10-15 

SÖNDAG 20.8 kl 13-18 

HOTEL CONliNENTAL - STOCKHOLM 
(mitt emot ce·ntr.station) 

FESTV ANINGEN 

Vi ber få hälsa Er hjärtligt välkomna 
till vår tredje myntmössa i Stockholm, och 
hoppas att intresset skall hålla i sig även 
denna gång. 

Vi kommer att försölja Svensko mynt från 1300-tolet och from till 1971 till över
komliga priser, med ett stort inslog av OSCAR ll:s mynt i höga kvaliteer. 

Vi kommer som vanligt att ho proppfullo lådor med mynt för ett enhetspris av 
ENDAST 2 KR ST. Vi kommer fr&n och med denna mössa att göra en ändring beträf
fande dessa 2 kronors lådor. Då de bösta och värdefullaste mynten förut hor gått 
direkt till de sa mlare som kommit först och andra samlare som inte hunnit komma 
direkt då vi stortar blir helt utan, kommer vi att ho hela lagret av 2 kronorsmynt i 
säckar bakom diskorna och fyllo på l&dorna undan för undan som de tar slut allo 
tre dagarna. Nu hor olla samlare chansen att göra verkliga fynd. 

Mynttillbehör och litterotur i störsto sortering kommer att försöljos till mycket låga 
priser. 

Demonstration av olika sött att förvara mynt. 

Kostnodsfri värdering av Svensko mynt och sedlar. 

Utländska mynt såsom nyare årset, thairor m. m. försäljes. 

Specialerbjudanden, reklomerbjudanden m. m. allo dagar. 

En speciell inköpsavdelning finnes, dör vi köper mynt och sedlar till absolut högsta 
dogspriser. 

VÄLKOMNA OCH TRIVS 

Örtendahls Mynthandel AB 
Torggatan 30 199 00 ENKÖPING Te l. 0171 / 379 50 



DE SVENSKA PLÅTMYNTEN 
Ett ryktbart avsnitt i den svenska mynthiston'en 

Sveriges mynthistoria inne
håller vissa ryktbara avsnitt och 
ett av dom är med visshet upp
komsten av de s. k. plåtmynten. 
Stora ibland jättelika koppar
plåtar användes som mynt. Den 
utländska samtiden betraktade 
dem med visst löje. Även i ut
ländsk myntlitteralur omnämns 
de ibland som primitiva betal
ningsmedel och ibland även som 
nödmynt. De är dock i strikt 
mening substansmynt Även om 
de hade en mycket speciell 
svensk form. Mynt enligt samma 
princip har nog bara präglats i 
elt annat land och det var i 
Ryssland. Under perioden 1725 
till 1727 präglade man efter 
svensk förebild koppa1·mynt i 
valörer, som normalt brukade 
präglas i silver. 

BAKGRUND 
Fö1· att förstå hur dessa mynt 

har uppstått bör man påminna 
sig litet av den svenska histo
rien. Efter freden i Knäred 1613 
då Sverige tvingades till det s. k. 
Älvsborgs lösen, d. v. s. ett krigs
skadestånd till Danma1·k på den, 
efter dåtida förhållanden, enor
ma summan l miljon riksdaler 
och som pant för detta tvinga
des lämna Älvsborgs fästning 
och en del landområden bL. a. 
sju härader i Västsverige. Betal
ningen av detta skadestånd ut
armade Sverige på silver så att 
till och med kungen måste läm
na sitt eget bordssilve1· fö1· att 
kunna mynta tillräckligt med 
riksdaler att betala denna lösen. 
Den brist på silver som då upp
stod är troligen en starkt bidra
gande orsak till att man 1624 

- Av WALTER ANDERSSON -

bö.rjade mynta koppar för första 
gången i Sverige. Till att börja 
med dock endast öresmynt och 

delar därav, d. v. s. de mindre 
mynt valörerna. 

(Forts på sid. 18) 

10 dale1· 1644 
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De svenska 
(Forts. från sid. 17) 

På 1630- och 40-talen kom 
ytterligare händelser att bidra 
till Sveriges benägenhet att präg
la mynt i koppar. Sala silver
gruva, som betytt så mycket för 
Gustav Vasa och även för hans 
nä1·maste efterföljare hade en 
sjunkande avkastning. Till detta 
kom att efterfrågan på koppar 
utomlands sjönk, Spanien t. ex. 
slutade prägla mynt i koppar, 
men det fanns även andra bi
dragande orsaker till att koppar
priset sjönk på den internatio
nella marknaden. Eftersom Sve
rige svarade för c:a 2/3 av Euro
pas kopparproduktion på den 
tiden och var beroende av in
komsterna från kopparförsälj
ningen ville man så långt som 
möjligt hålla kopparpriset uppe 
på den internationella markna
den. Silvret behövdes bL a. för 
att prägla riksdaler som jämte 
guldmynt användes vid interna
tionella affärer. Allt detta sam
verkade till att man försökte 
prägla även höga myntvalörer 
i koppar. 

De första 
plåtmynten 

Under Drottning Kristinas re
gering år 1644, förverkligas des
sa ideer och man började prägla 
lO-dalermynt i koppar. En gan
ska ansenlig summa om man 
beaktar att en oxe kostade c:a 
3 daler. Dessa mynt fick också 
ett imponerande utseende. De 
var stora smidda kopparplåtar 
c:a 33 x 68 cm som vägde 19,7 kg. 
(Se bild på föregående sida.) 

Men varför gjorde man myn
ten så otympliga? Man bör ha 
klart för sig att på den tiden 
hade man substansmynt i Sve
rige, liksom praktiskt taget i he-

18 

la övriga vädden. Detta innebar 
att metallvärdet i mynten skulle 
motsvara den valör, som var 
präglad på myntet. Eftersom 
förhållandet mellan priset på sil
ver och koppar var e:a 120 till 
1 fick dessa lO-dalermynt (mot
svarande 6 2/3 riksdaler) denna 
enorma storlek. 

Som man i vå ra dagat· kan 
misstänka blev de här mynten 
inte så populära, dels på grund 
av sin ohanterlighet men också 
på grund av att man hade skat
tat kopparns värde för högt i 
förhållande till silvret. Efter 
präglingen 1624 av c:a 26.500 
plåtar blev det ett uppehåll till 
1649 då man efter en ny mynt
ordning började prägla koppar
plåtar i valörerna 8, 4, 2 och 1 
daler silvermynt. Härefter följer 
en lång period då man under ett 
antal myntordningar prägla1· 
plåtmynt i valörer ft·ån 8 daler 
ne1· till 1/2 daler· ända fram till 
1759. Under 1714-1717 göt man 
även liknande 1 och 2 daler
mynt av brons från erövrade 
och nedsmälta kanoner. 

Plåtmyntens 
utseende 

Genomgående föt· plåtmynten 
är att de är präglade av fyi·kan
tiga stycken av smidd koppar
plåt. På ena sidan har de i mit-

Peo Mynthandel AB 
Drottninggatan 11 

111 51 Stockholm 

08/ 2112 10 

MYNT -- SEDLAR 

KÖPES - SÄLJES 

Värdering - Rådgivn!ng 

Kommissionsuppdrog 

ten en stämpel med myntets va
lör och i varje höm en stämpel 
som vanligtvis innehåller namn
skiffer och ett å rtal. Mittstämpeln 
kan vara rund, fyrkantig eller 
tt·iangulär medan hömstämplama 
på alla kända exemplm· är runda. 
En del plåtar har vid senare om
prägling i samband med värde
föränddngat· kunnat få ytter
ligat·e en stämpel vanligtvis i 
närheten av centrum och i säll
synta fall även på baksidan. Vis
sa plåtmynt har fått hörnen del
vis avklippta föt· att myntvikten 
skulle stämma överens med vik
ten på den ompräglade valören. 

Kuriosa 

om plåtmynt 
Det har redan nämnts att plåt

mynten inte blev särdeles popu
lära som mynt p. g. a. sin otymp
lighet. Det finns många märkliga 
föt·hållanden att berätta. 

Utomlands betraktades dessa 
mynt mera som koppartackor än 
som mynt och det finns prisupp
gifter på dem från både börsen 
i Hamburg och i Amsterdam. 
Man handlade dät· med dessa 
mynt som koppartackot· till ett 

NYHET 
Dir. Bertel Tingströms bok 

SVENSKA MYNT kommer den 

25-30 augusti ut med upplaga 3. 

Pl'iset bill· 87:- och innehåller 
l.OOO avbildade mynt. 

En nyhet i denna upplaga är 

antalsuppgifter om antalet präg

lade mynt under hela tidsperio

den 1521-1971. 



Nyinkommet i mynt 
2 Mark 1678 2 125:- 2 kr 1876 B.Å.L.EB l? 850:- 2 öre 1878 K. T. 1?/1 475:-

2 Mark 1676 l? 130:- 2 kr 1878 OCH l? /1 2.400:- l öre 1875 01 115:-

2 Mark 1694 l? 70:- 2 kr 1898 1+/01 290:- l öre 1876 01 350:-

2 Mark 1714 1+/ 01 500:- 2 kr 1903 1+/01 875:- l öre 1894 o 650:-

l Dukat 1818 01 2.950:- l kr 1875 o 1.450:- l ö1·e 1892 o 975:-

1/8 RDR Specie 1852 l 475:- l kr 1897 Spegel O 750:- 2 kr 1915 01/0 425:-

2 RDR Riksm. 1871 111+ 650:- l kr 1898 01 175:- 2 kr 1914 o 450:-

l kr 1907 o 300:- 10 öre 1909 01/ 0 200:-

2 Sk. Banco 1836 TÄT kr. 1.100:- 5 öre 1879 l+ 190:- lkr 1915 Spegel o 350:-

Detta och mycket, mycket annat finnes i vår nya prislistl som utkom den l augusti i år. 

PASSA PA - REKVIRERA DEN KOSTNADSFRITI' NU INNAN DET MESTA TAR SLU.T. 

ÖRTENDAHLs MYNTHANDEL AB 
Torggatan 30 - 199 00 Enköping - tel. 0171/379 50 

högre värde än för andra typer 

av ren koppar. 

!Sverige försökte att på det här 

sättet hålla kopparpriset uppe på 

världsmarknaden. D.v.s. genom 

att mynta mera koppar när pri

set var lågt och därigenom för

söka åstadkomma en höjning av 

priset genom att minska till
gången på koppar på europeiska 

marknaden. Privata handelsmän 
tog sig dock för att nä1· koppar

priset var högt, smuggla uti myn

ten och sälja dem som koppar

tackor utomlands. 

Mera humoristiskt i våra öron 
blir det väl när man berättar att 

några personer som hade stulit 

en större summa kopparmynt 

och lastat pengarna på en släde, 

tvingades välta av hela sitt tunga 

byte under försöken att fly un

dan sina förföljare. 

Bevarade 
plåtmynt 

Det finns få tidigare plåtmynt 

bevarade till våra dagar. Tio 

dalern från 1644 finns t. ex. en

dast bevarad i tre exemplar och 

många and1·a av 1600-talets plåt-

Rund mittstämpel 

mynt finns endast bevarade i få

tal exemplar. Genom sin sär

präglade fonn har plåtmynten 

varit uppskattade bland samlare 

under långa perioder, vilket ock

så har lett till att det under lång 

tid gjorts många förfalskningar. 

Idag är äkta plåtmynt säll

synta i handeln och många som 

bjuds ut är kopior. Tyvärr är 

det långt ifrån alla som stämp

lats som kopior. Man bör ha 

klart för sig att det kan vara 

mycket svårt att skilja mellan 

ett äkta plåtmynt och en kopia. 

Enklare gjutna kopior kan man 

dock känna igen på de små gjut

porerna i kopparn, som inte finns 

på de äkta smidda plåtarna·. 

Walter E. Andersson 
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NI ÄR ALLTID V ÄL K OMNA TILL 

Örtendahls Mynthandel AB 
TORGGATAN 30 199 00 ENKÖPING TEL. 01 7 1/ 379 50 

GRATIS PRISLISTA 
3 gånger om året 

KÖ PER- SÄLJER 
MYNT VÄRDERINGAR 
SEDLAR RÅD G IVN ING 
MEDA LJE R KOMM IS S IO N SUP PDRAG 
TILLBEHÖR ANORDNAR MYNTA UKTIONER 
N UMISMATISK LI TTERATUR MYNTMÄSSOR 

Senaste 
värderingspriser 

2 ÖRE 1961 MM. U 
MORGO N D AGENs RARITET? 

för årset 
årtal antal mynt kv.O 

1952 8 227 
1953 8 125 
1954 8 113 
1955 8 113 
1956 8 105 
1957 8 105 
1958 8 105 
1959 7 100 
1960 6 42 
1961 TS 8 65 
1961 u 5 85 
1962 8 25 
1963 8 20 
1964 8 20 
1965 8 18 
1966 8 18 
1967 7 11 
1968 9 11 
1969 8 8 
1970 8 8 
1971 9 22 

20 

kv.01 

95 
45 
40 
40 
37 
37 
35 
33 
12 
21 
32 
11 

8 
8 
8 
7 
4 
G 

15 

Gustav VI:s mynt har över hu
vud taget ökat fantastiskt i värde 
i högsta kvalile de senaste åren, 
främst märker man dock 2-öring
en 1961 m. m. U. Detta mynt var 
1970 värderad till 20 kronor - i 

GLÖM INTE 

år 35---40:-. En värdeökning på 
två år med hela 20:- eller 100 %. 

I Normalt skick, d. v. s. 1/ 1+ lig
ger värdet på ca 3:- f.n. 

Troligen en säker investering. 

att göra ett besök hos oss, när Ni nalkas Linköping. 
Vi har stor sortering av mynt, sedlar, frimärken, 
litteratur och tillbehör till l&ga priser 

VÄLKOMMEN TILL 

Hå We:s myntshop ab 

Drottninggatan 26, 582 25 Linköping - Tel. 013/ 13 44 55. Öppet 
vardagar kl. 12.00-19.30, lördagar kl. 10.00-16.00. Söndagsöppet 
l:a och 3:e söndagen i varje månad under augusti-april mellan 
13.00-17.00. 



Myntpriser under 
o gangna tider 

Vi har väl alla ett visst in

tresse att se vad svenska mynt 

betingade föt· priser förr i tiden. 

Vi skall ta ett litet urval här 

och där, av de olika mynthand

larnas kataloger, med några jäm

förelser för samrna mynt i da

gens listor. 

Vi skall börja med en göte

borgsk mynthandlares priskata

log från år 1867, · förteckning 
öfvet· Mynt och Medaljer m. m. 

N r 2•. Priserna i denna katalog 

är uttryckt i Riksdaler, Riks

mynt och ören. 

Vi stannar vid nr 44 som är 

en riksdaler 1573 •vackert ex• 

och kostade 15 riksdaler (se da

gens värde ca 1.500), Nr 82 är 

Carl IX:s RDR 1610 också den 

i vackert exemplar, såldes för 

endast 12 riksdaler. Vi går vi

dare i den gamla katalogen och 

finner Carl XI:s Gulddukat av 

år 1666, ocirkulet·at skick, pt·is 

fantastiska 30 l'iksdaler. Nr 252 

är Carl XII:s RDR 1718, pris 6 

riksdaler (Ni får troligen lägga 

ner åtskillig tid i telefon för att 

övet· huvud taget kunna skaffa 

den i dag). Nr 256 ,.fullständig 

sats nödmynt" i vackra exem

plar fick man, hör och häpna, 

för 30 öre. 

1886, då David Holmberg i Stock

holrn utgav sin första rnyntkata

log. I denna finner vi bl. a. 20 

mark 1608 vackert ex., pris 70:-, 

dagspriset torde i dag vara ca 

4.000:-. Ett bra exemplar av 

Carl XII:s RDR av år 1707 •med 

peruk• erhölls för endast 15:-. 

Vi tar nu ett stort steg framåt 

i tiden, närmare bestämt 1952, 

där vi tittar i Högbergs Antikva
riat & Mynthandels myntkata-

log Nr 5. Vi tittar lite närmare 

på priserna för Oscar II:s mynt 

och finner först l kr 1880 kv 01 

20:-, l kr 1898 kv O 20:-, l kr 
1001 kv O 20:-. Priserna är i 

dag det trettiodubbla. En 2 kro

na från år 1876 i praktexemplar 

kunde man köpa för endast 50:

(vilken svensk samlare i dag 

skulle inte vilja det). 

Vi går vidare i katalogen och 

finner 10 öre 1880 kv O 15:-, 

5 öre 1879 k v l? 1:-, l öre 1884 

kv O 1:50, l öre 1894 kv O 4:-. 

En mindre chock är väl att vän

ta från Er samlare som i dag får 

betala mer än det femtiodubbla. 

Vid en snabb blick på priserna 

för Gustav V:s mynt finner vi 

att man kunde köpa en l krona 

1942 A. U.B. i kvalite 0110 för 

15:-. En femöring från det väl-

Vi förflyttar oss nu till år kända året 1910 •vackert ex• 

kostar fantastiska 7:- och fem

öringen 1927 i samma kvalite 

kostar 6:-. 

I dag häpnar vi över dessa 

laga priser från en katalog som 

är 20 år gammal, om ytterligare 

20 år sitter vi och häpna:r över 

de låga priserna i kataloger från 

år 1972. 

R. ö. 

Mynttvättmedlet 

RENAMYNT 
När Ni skall tvätta Edra sil

ver- och kopparmynt, var akt
sam - tvätta dem på rätt sätt. 

Till silvermynt använder man 
lämpligast det nya mynttvätt
medlet RENAMYNT S, som ef
fektivt avlägsnar smuts, fett o 
dyl, på mynten. TiU kopparmynt 
finns RENAMYNT K. Dessa 
tvättmedel använder· oftast 
mynthandlare själva och är att 
rekommendera. Andra s. k. puts 
eller tvättmedel som :thä.xam, 
>Silverputs> m. m. som finnes hos 
färghandlarna förstör mynten 
och dess värde. RENAMYNT 
finnes hos de flesta mynthand
lare i Sverige och kostar ca 6:
p•· flaska. 
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MYNT AB 
Har vad N i b e höver av 

MYN TTILLBEHÖR och MYNTLITTERATUR 

Bl. a.: 

Mynt- och sedelalbum, neutrala och med förtryck 

Kungaalbum och länderalbum 

Pärmar och blad, mellanläggsblad a v ett flertal typer 

Myntpåsar och boxar 

Mynt- och sedelpl&nböcker 

Etuier och myntfolder 

Luppar och förstoringsglas 

Myntrengöringsmedel 

Cainlex Myntlexikon 

Myntkalendern 

Myntkontakt 

Mynt-Guide 

Svenska Mynthandboken, SMH 

Norska Mynthandboken, NMH 

Myntboken 

Giveks Årtalsförteckning 

samt all ledande litteratur 

plus mycket annat av följande fabrikat: 

LEMBIT FÖRLAG. TONKIN AB, NUMISMATISKA BOKFÖRLAGET, VESTA FÖRLAG 
m. fl. 

ATERFÖRSÄLJARE! Vänd Eder med förtroende till Myntab, S. Berg AB. Vi har artik
larna som säljs, och Ni får dem från en leverantör genom att vända Er till oss 

MYNT AB s Berg 
BOX 159, 591 01 MOTALA - TELEFON 0141/519 84 

KL. 9-17 MANDAG-.FREDAG 

AB 

··. 



UR NÄSTA NUMMER: 

e FEMKAMPEN., EN NY INTRESSANT TÄVLING, lös om den intressanta poängjakten. 

Vi presenterar Delfråga nummer ett. 

e Vad betalar mynthandlare för Era somlarmynt? Vi avslöjar deras inköpspri

ser för silver och kopparmynt under tiden 1873- 1950. 

e » HUR MAN GÖR PENGAR» Heter e n intressant och lösvärd artikel om hur 

mynttillverkningen tillgick år 1902, även somtido bi lder. 

e MORGONDAGENs MYNT. lös om vi lka mynt som vi skall spara på. Folk i hela 

Sverige hor och håller fortforonde på som bäst att växla bort sina l, 2 och gom

lo femöringar i bankerna. Men hur mycket förlorar de på detta, det finns 

sällsynta årta l även bland de nya mynten. Vi visar de årtal, mon bör spara i 

stället. 

e VI PRESENTERAR l kr 1936 på 1935 i text och bild. 

Missa inte nästa intressanta nummer som utkommer den 15. 9. 1972. 

På återseende 



Varför just NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
På några år har Norrtälje Mynthandel vuxit upp och blivit en ganska stor fi rma med kun
der över hela världen. Vad beror det på att en mynthandel frå n en liten stad kan göra sig 
gällande och nå den popularitet bland sam la rna som blivit fallet? 

Vi tror att detta är några av skälen: 

* Det är en seriös samlare som startat och driver firman. 
* Påseendeprincipen, dvs. Ni får se och godkänna mynten innan Ni betalar för dem. * Omsorgsfull kvalitetsbestämning. * Absolut ärlighet vid såväl köp som försäljning. * Innehållsrika listor. God sortering av svenska mynt 150~ 1900-tal. 
* Nordiska mynt. Mä11gder av utländska silver- och jubileumsmynt, årsset, proof

mynt, de flesta nyheterna från hela världen. 

* Dessutom finns det mesta i litteratur och tillbC'hör som en samlare kan behöva. 

Om Ni är nybörjare eller a va ncerad samlare så tror vi att Ni kan få mycket nöje av vår 
prislista som sändes gratis till allo seriösa s amlare. 

Skriv eller ring till 

NORRTÄUE MYNTHANDEL, Hantverkaregat. 19, 761 00 Norrtälje 
Tel. 0176/ 168 26 

Butiken öppen vord. 8.00-17.00, lörd. 9.00-13.00 

Medlem av Sv , Numismatisk Föreni11g och Nord.stjärnafl . 

När det gäller köp, försäljning- och 

värdering av gamla mynt och sedlar 

Vänd er med förtroende till 

BARONEN I GÖTEBORG 
Södra hamngatan 29, 411 14 Göteborg 

Telefon 031/13 69 11 

tKCÖPIHGS·POSTl'HS Al l' . 7Z 171t1 

l 


