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5 ÖRE 1860 PÅ 1857! 
MYNTSAML ARE -Har Ni den 

sällsynta femöringen 1860 i Er 
myntsamling? Titta då noggrant 
på de två sista årtalssiffrorna 
sexan och nollan. Syns det inte 
spå•· efter en femma och en sjua? 
Är det inte en öve•·p rägling? Vi 
har kontrollerat en hel del fem
öringar av detta tu·ta l och fun
nit att SAMTLIGA FEMÖRING
AR ÄR ö VcERPRÄGLJNGAR. 

Vissa ha r mindre tydliga spår 
av en öve1-prägling andra är myc
ket tydliga. 

Va rför finns inte denna över
prägling med i någon värde
r ingsbok? Finns överhuvudtaget 
fem öre 1860 utan överprägling? 

Vi överlämnar frågan till Er 
läsare att fundet·a på. 

Med anledning av förfrågan av polisen i Gävle distrikt, Gävle, 
komme r Myntkontakt att göra större undersökningar beträffande 
Gävlefirman Olsson & Colm och dess tillverkning av nygjorda 
kopior av RIKSDALRAR (se för€gående numme r av Myntkontakt). 
Vi har anledning att misstänka att dessa kopior används i bedräg
ligt syfte. Med a ndra ord de säljs som äkta till samlare och hand
lare, dock inte a v firman utan av en del av dess köpare. 

Vi har redan få tt in uppgifter från samlare som blivit lurade. 
Vi uppmana r dä rf ör läsekrasten att höra av Er om Ni råkar ut 
för dessa osmakliga kopior, för att försöka få ett stopp på denna 
tillverkning. 

Vad h etalar mynt· 
handlare för Edra 
samlarmynt? 

Vi talar om deras inköps-
priser. 

sid. 12 

Femkampen 
En ny intressant mynttäv

ling stru-tar i detta nummer. 
- sid. 13 -

Vi presenterar 
l K RONAN .1936 på 1935 

sid. 2 -

Senaste viirderiugs
priser p å 20 kronor 
guldmynt. 

- sid. 3 -

'Hur ntan gör pängar' 
En läsvärd och intressant 

a1·tikel om hur mynttillverk
ning tillgick å t· 1902. Även 
samtida bilder . 

- s id. 6 -

Morgondagens mynt 
Läs om vilka mynt man 

skall lägga undan för fram
tiden. 

- sid. 5 .._ 

Mynttorget finner Ni på sidan 11. Läs de intressanta småa nnonserna under köpes och sä l
jes. Samla rens egen sida. Visste N.i att Ni frå n och med detta nummer får annonsera HUR 
MYCKET SOM HELST - HEL T GRA TIS he la hösten fram ti ll l / 1 1973. 
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1 Kr 1936 o p a 1935 
kronan 1936 på 1935 dök upp i en del värderingskataloger för n&gra &r sedan för att 

sedan helt försvinna igen. Numera ör det oss veterligen ENDAST COINLEX som har den 
upptagen till värdering. VARFÖR? Kan myntet vara så sällsynt att ingen har lagt mörke 
till den. Vid en snabbkontroll i en hel del mynthandlares prislistor finns inte myntet upp· 
taget till försäljning l EN ENDA PRISLISTA. 

Vi har ändock kommit i kontakt med en myntsamlare i Norrköping som visat oss två 
exemplar av överpröglingen. Båda mycket tydliga. Båda mycket noggrant undersökta och 
inget tvivel om överpräglingen råder. 

Vi har uppförstorat myntet- resultatet ser ni nedan. 

" " 
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, ............•.•....... •.•.......•. ..............• 
Pojköret 

• 

Senaste värdering spriser 
20 kronor guld mynt 

1873 R.U.H. S.O.N. 
1874 R.U.H. S.O.N. 
1875 RU.H. S.O.N. 
1876 RU.H. S.O.N. 
1876 R.HJ. S.O.N. 
1877 R.HJ. S.O.N. 
1877 RHJ. S.OCH.N. 
1878 R.HJ. S.OCH.N. 
1878 på 1877 
187!1 R.HJ. S.OCH.N. 
1880 R.HJ. S.OCH.N. 
1881 R.HJ. S.OCH.N. 
1884 R.HJ. S.OCH.N. 
1885 RHJ. S.OCH.N. 
1886 RHJ. S.OCH.N. 
1887 RHJ. S.OCH.N. 
1889 R.HJ. S.OCH.N. 
1890 RHJ. S.OCH.N. 
1895 R.HJ. S.OCH.Nå 
1898 R.HJ. S.OCH.N. 
1899 R.HJ. S.OCH.N. 
1900 Ä.P. 
1901 Ä. P. 
1902 Ä.P. 
1925 

Upplaga 
115108 
239 500 
359280 
239500 

186 417 

245 000 

75250 
127 250 
47 250 

190 750 
6250 

172 809 
58 737 

201500 
155 491 
134 660 
313 437 
260 848 
104199 
226 679 
113810 
382257 

o 
- 950 
- 725 
- 725 

7 500 
~6so 

800 
925 
625 
775 

2 800 
750 

3900 
650 

8800 
~- 7?5 
3100 

- 600 
675 
775 
625 
625 
925 

t 875 
-t- 900 

2300 

01 
675 
550 
550 

5800 
500 
575 
650 
500 
625 

1850 
550 

2450 
550 

6800 
525 

1950 
500 
550 
575 
475 
475 
700 
550 
575 

1800 

l+ 
475 
350 
350 

3500 
350 
400 
425 
350 
450 

1100 
400 

1400 
425 

3700 
400 

1300 
350 
350 
375 
300 
300 
475 
375 
400 

1350 

l öre K. M. 1772 pdiglad på 
större plant än normalt, benäm
nes i dagligt tal som :.pojköreb. 
Detta mynt hör till de mera 
ovanliga och sällsynta av de 
Svenska kopparmynten. 

Orsaken till varför myntet kal
las :.pojköre:. finnes många för

Ida ringar till. 
Enligt en gammal tidning vi 

studerade fanns denna förkla

ring. 

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

:tEn pojke uti lära hos en kop

parslagare i Jönköping, där han 
svälte och for illa, hittade på, att 
a.f små kopparklippningar ur 

krätsen då och då gÖt'a tre rund
stycken för dagen, i afsigt att för 
dem köpa sig en stump eller an
karstock (en sorts bröd) At sin 

hungrande mage.:. 

SE UPP MED FÖRFALSKNINGAR 

P. g. a. en del mynts höga vär
den, har det tyvärr blivit allt 
vanligare att man stöter pli för
falskningar, framförallt moder
nare mynt från Gustav V:s re
geringstid. Vid minsta misstanke 
rådfr!lga gärna någon mynthand
lare, som genast kan avgöra 
myntets äkthet. 

Vi har här gjort en uppställ
n ing över de mynt som oftast 
har förfalskats. 

5 öRE 
1910, 1917, Jarn, 1918 jäm, 1919 
järn, 1942 mörk metall. 

2 ÖRE 
1919 jäm, 1942 mörk metall. 

l öRE 
1914 öppen fy1·a, 1919 järn, 1942 
mörk metall. 

TAG AVSTAND! KÖP, SÄLJ, 

ELLER BYT A LDRIG ETT 

FALSKT M YNTI 

numismatica 
Walte r E Andersson e Rådmansgatan 1 O B • 199 00 En köping 

Te lefon 0171 / 311 39 • Efte r 18.30 018/ 112357 
Prislistor öve r mynt från Sverige, Norge, Finland och Danmark 

Exempel på svenska kvalitetsmynt i lager just nu. Moms ingår. 
NORGE FINLAND 
l Speciedaler 1827/ 26 0110 1.450:- 2 Mk 1870 l+ 50:-
2kr 1878 l 30:- 2 Mk 1874 01 210:-

50 öre 1896 o 160:- 2 Mk 1874 l 15:-
50 öre 1902 l+ 22:- l Mk 1866 l 9:-
10 öre 1882 01 55:- l Mk 1890 01 140:-
10 öre 1909 l+ 5:- 50 p 1892 l + 30:-

l öre 1906 o 35:- 25 p 1873 l 15:-
5 kr 1970 o l8:- 10 p 1897 01 75:-

DANMARK 
5 p 1865, puts ad god l + 80:-

2 SkilHng 1783 
l p 1867 l+ 60:-

l+ 25:- 1 p 1871 01 110:-
20 kr 1917 01 155:- l p 1882 1+/ 01 350:-
2 kr 1924 l+ 65:-

10 öre 1886 1/1? 70· l p 1883 01 15:-
.- 1000 Mk 1960 O 85:-10 öre 1891 o 40:-

5 öre 1919, järn l / l + 30:- 500 Mk 1952 (Olympiad) 01 125:-

l öre 1879 god l+ 120:- 10 1\fk 1971 (EIVI X ) O 25:-

DANSKA V ÄSTINDIEN SVERIGE 
20 skilling 1848 l+ 310:- l Rd 1881 l + 350:-
20 Cents 1878 o 440:- 2 kr 1906 o 825:-

5 Cents 1859 l/l + 45:- 10 öre 1919 o 75:-
3 Cents 1859 01/0 185:- 10 ör<• 1940 o 45:-

3 



Gravoffer i Kina 

förr och nu 
Gravoffer har en drygt tretu

senårig hist01·ia i Kina. Redan 
under förhistorisk tid var det 
vanligt att dyrbara föremål och 
även slavar medföljde den döde 
i graven. Ett omfattande system 
av riter tillämpades under snart 
sagt varje histoPisk epok, van! 
sig detta motiverades av stats
religionen - konfucianismen el
ler av taoistiska eller buddhis
tiska föreställningar. Ett vanligt 
offer var det så kallade flodoff
ret. 

Ädelstenar, framför allt jade, 
som användes i byteshandeln. 
Man kan alltså säga att man re
dan då offrade pengar till gu
darna, ströddes för vågorna, sär
skilt i gula floden i landets nor
ra del. 

I våra dagar förekommer allt
jämt gravoffor, även i viss ut
sträckning i Peking-Kina, även 
om man där sökt hejda traditio
nen. Vanligen offras symboliskt 
enklare fö1·emM under själva 
gravceremonierna samt under en 
fastställd dag på året. Avsikten 
är att blidka andatna till den 
dödes förmån. VJd dessa sam
manhang är det vanligt åtmin
stone inom de utiandskinesiska 
kommunisterna, att pappers
pengar brännes. Man kan så
lunda i exempelvis Hongkong en 
viss dag vruie år se otaliga män
niskoskaror för·sedda med tjocka 
sedelbuntar bege sig ut till de 
anhörigas gravar och föranstalta 
en enkel offerceremoni. 

Harry Lundgren, Täby 

VÄSTERÅS 
• Svenska och utländska mynt 
• Mynttillbehör 

VIKTOR OLSSON 
Köpmangatan 8, V iisterås 
Telefon 021/13 00 90 

DIE OLYMPIASTADT BERLIN 1936 GROSST DIE GÄSTE DER 
OLYMPISCHEN SPIHE IN MONCHEN 

En medal j har präglats i Tyskland till minne av olympiska spelen 
i Munchen 1972. 
Medaljen är präglad i 92,5 % silver och har en diameter av 40 
mm. Vikten är 26 gram. 
Medaljen görs endast i proof. och kommer att kosta omkring 
femtiola ppen. 

'' ... on; 
1 OL\'MPIAST/~DT 

l
' . l3EHUN t93G 

GI\OSSr DIE Gi~SlE 
D~l\ >:>:. OL\'1\~PISCHU~ 

· SPIELE Il~ 
~\. . I.~OI~CHEW~ 

~ .. ' 

"-

5 öre 1947. Klump på SJUan 
En samlare har visat oss en 

femöring 1947 järn med en klump 
vid sjuan på årlalssiffrorna. 

Vi har aldrig sett denna vru·i
ant ej heller har den upptagits 
i någon värderingsbok. 

Har någon av Er läsare sett 
myntet, hör gärna nv Er. 

Red. 

Klubbmeddelanden 
SIGTUNA MYNTKLUBB, BOX 44, 190 44 ROSERSBERG 
6/10 -72 kl.19.00 
Bytes och samkvämsafton på Sigtuna konclitot'i med fö1·eclrag och 
kåseri av någon känd numismatike1·. 

10/11 -72 kl. 19.00 
Bytes och samkvämsafton pll Sigtuna konditori med föredrag om 
bl. a. moderna förvarings- och rengöringsmetoder för mynt, medaljer 
och sedlar. 

16112 -72 kl. 08.30- omkl·. 17.00 
Jul- och mynthandelsresa till Västerås. 
Vi hoppas på så god anslutning att vi kan åka gemensam buss. 

VäLkomna! 

Obs.! Myntklubbar och föreningar är här välkomna med medde
landen om t1·äjfar, unlctioner o. dyl. 
GRATIS annonsering! 



Morgondagens mynt? 

Ny lag har tl·ätt i kraft i Sve
rige. Vi får inte längre använda 
l, 2 och de gamla femöringarna 
i affärerna. Vi skall i stället växla 
in dessa mynt till bankerna. 

Vi har och håller fortfarande 
på med detta. 

Många utan minsta intresse 
vilka årtal de växlar bort. Andra 
kontrollerar vareviga peng som 
de finner undangömda i socker
skålar, i spargrisar och på andra 
gömställen i hemmet, och hop
pas att det skall finnas någon
ting som det är värde i. Och 
många gör det, var så säker. 

Vilka mynt från Gustav VI:s 
r egeringstid är det värde i och 
vilka mynt kommer det kanske 
att bli värde i? 

J a, det kanske kan vara svårt 
för många att veta. De mynt som 
redan har ett visst värde och 
som man absolut skall spara på 
eller sälja om man så vill är 
följande: 

2 KR. Alla årtal. Det finns 
dock årtal här som är bättre än 
andra såsom 1952, 1959, 1961, där 
värdet i ocirkulera.t skick liggeT 
på ca 10-45:- st. 

Mynthandlama brukar ha gott 
om 2 kronot· från senare år, men 
brukar alltid vara köpare av året 
1952. 

l KR. Alla årtal som är i per
fekt ocirkulerat skick. l kronor 
i så höga kvaliteer är det rela
tivt högt värde på, och efterlrå
gan ä r mycket stor. I lägre kva
liteer finnes icke något årtal med 
värde. 

50 öRE, 25 öRE, 10 öRE Sam
ma som l kl·onor. 

5 öRE. Alla år.tal i perfekt 
ocirkulerat skick fram till 1964. 
I lägre kvaliteer har vi två styc
ken man skall se upp med: år
talet 1964 med 50 i kronan. (en 
femma och en nolla är präglad 
i kronan på myntets frånsida. 
Myntet har ett värde av ca 35:
i normalslitet skick. Det andra 
årtalet är 1969 med klump på 
valörsiffran på myntets åtsida. 
s. k. Västeråsfemöre. Värde ca 
20:-. 

2 ö RE. Alla årtal i perfekt 
ocirkulerat skick fL•am till 1967. 
I övrigt bör man spara på år
talet 1961 med myntmästarmär
ke U, som har ett värde av 3:
i normalt slitet skick. 

l ö RE. Alla åx·ta.l i perfekt 
ocirkulerat skick fram till 1967. 
Bland ettöringar·na finns också 
ett årtal med ett litet fel, år 1959, 
där på en del förekommer ett 
li tet streck mellan femman och 
nian i årtalet. Värde: ca 15:-. 

Mynt som ej ha1· något speci
ellt värde just nu, men Jean löna 
sig att spam: 

Obs.! Uppställningen nedan av
ser mynt i normalt slitet skick. 

50 öRE 1952 
25 öRE 1952 
10 öRE 1961 u 

5 öRE 1952, 1961 u 

l ö RE 1961 u 

Fram med Edra sockerskålar 
- sätt igång och leta. 

N\11 NORDISKA MYNT 
Jä rnvägsgoten 70 

172 35 Sundbyberg 

08/ 29 55 l o 
vord . 16.30- 19.00 

lö rd. 9.00- 14.00 

KöPER - BYliER - SÄLJER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjälper Er gärna med vär

deringar och rådgivning. 

Vår prisl ista som utkommer 

4 gånger om året sändes 

GRATIS. 

Prisl ista nummer 5 berä knas 

utkomma i slutet av septem

ber. 

VILKA MYNT STÅR INFÖR EN 

SNAR PRISHÖJNJNG? 

Vi har gjort en undersökning 
bland Gustav V:s mynt. Efter
frågan och tillgång i jämförelse 
med värderingspriserna och fun
nit en del årrtal där värdet bör 
vara högre än det nu satta, och 
som troligen inom en snar fram
tid kommer att sbiga i pris. 

Undersökningen har bara gällt 
mynt i normalt slitet skick, d v s 
ca kvalite l. 

l öRE 1909 ST.K. 1914, 1922, 
1924 

2 öRE 1919 JÄRN, 1924, 1932, 
1934 

5 öRE 1912, 1914, 1918 JÄRN 
10 öRE 1941 nickel 
25 öRE 1912, 1928 
50 öRE 1938 
l KR 1932, 1933, 1940 ST.G. 
2 KR 1943, 1948 
5 KR 1952 J UB. 

5 



~ttt tnan gör pängat·? 
Några interiörer från det n yrestauerade svenska myntverket. 

- Särtryck ur Hvar 8 dag 1902 -

.Myntdirektör E. Brusewitz 

Genom tillmötesgående af mynt
verkets chef ha vi lyckats med vår 
fotograf få tillträde till dess intres
sant.a vet·kstäder som undet· som
maren och hösten undergått en ge
nomgripande restaurering och för
setts med Iler·a nya tidsenliga ma
skiner. 

6 

Ehuru det rent prakt.ika intresset 
af att ha kännedom om hw- det går 
till alt göra pängar, icke är särdc
ks stort, då man tyvärr icke utan 
efterräkningar kan göra nhgot bruk 
d3raf, så torde säkert vll ra läsare 
ändå ha lust att höra ett och annat 
om proceduren. 

Lite hvar vet kanske, att det 
sv~nska myntverket är bcliiget på 
Kungsholmen i Stockholm. Från 
början lär dEt ha haft sin plats på 
.Myntholmcn•, alias •Kyrkholmen •, 
ungefär på samma ställe, där Na
tionalmuseum nu ligger. Därifrån 
flyttades det till Gråmunkeholmen 
(RiddarholmEn) och vidare till Hel
geandsholmen, hvarilrån det ut
trängdes af Karl XJ:s holstall och 
inrymdes i kanslihuset, tills det för 
femtio år sedan fick sin nuvarande 
fristad. 

Ända till Gustaf I:s tid var mynt
ningen öfverlämnad åt enskilda per
soner och korporationer, men an
förtroddes då åt en särskill förord
nad myntmästm·e, som från bör
jan lydde· under Räknekammaren 
och sedan dess sorterat under· olika 

myndigheter. För närvarande står 
myntverket under ledning af en 
myntdirektör och lyder under fi
nansdepartementet 

Under myntdirektör E Brusewitz' 
sakkunniga ledning företaga vi då 
en rond gnom •verkstäderna•. Vi 
börja med srnältrummet, och taga 

- det kunna vi ju kost.a på oss 
- gulde•t till material för våra stu-
diet·. Det är naturligtvis betydligt 
intressantare att följa tillkornsten af 
ett guldmynt än af en simpel kop
parplinning - fast de visserligen 
tillkomma på ungefär samma sätt. 

Ett guldmynt består som bekant 
icke utaf rent guld, utan innehål
ler endast 9/ 10 af denna metall, 
medan den återstående tiondelen är 
koppar. De rätta proportionerna af 
dc båda met.allema smältas i deg
lar af granit genom uppvärmning 
i en dragugn. Sedan blandningen 
väl omrörts mEd en grafitstake, ut
gjutes den i kokiller af tackjärn, 
försedda med spår af 8 mm. tjock
lek och en bredd, som är olika för 
hvmje rnyntsort. De på detta sätt 
erhållna tenarna, som noga probe-

K. Svenska Myntverket 



Valsverket där guldet utvalsas tilL tenar. 
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Maskin för uppstt1kning 

af ka11ten å myntplattorna 
(ovan) 

Myntpr iiglinosmmmet 

Aut:>matisk vägni11gsapparat för 

;ustering och kontrollvägning af 

mynten. 

M edal;verkstaden (1teda11) 



ras, utvalsas sEdan i valsverket till 
lunna plåtar med en tjocklek mot
svarande den afsedda myntsorten. 
Ur dessa plåtar utkUppas sedan med 
en maskin runda plattor. Det är de 
blifvandc mynten. 

En automatisk vägningsapparat 
urskiljer dem, som hafva den fast
ställda vikten. De som befinnas för 
lätta, smältas ned igen; de, som äro 
för tunga, läggas i en hyflingsma
skin, som skrapar bort några milli
gram. Sedan dc plattor. som sålun
da bestått profvet. underkastas en 
kontrollvägning i en annan väg
ningsapparat och genomgått en ny 
maskin, som stukar upp kanten, äro 
dc färdiga för präglingen. 

Vägen till präglingsrummet går 
genom glödningsrummet, där plat
torna få r· den erforde rliga smidbar
heten och skuras blanka i roterande 
tunnor. I präglingsrummet motta
gas de af myntprässarne, som ge
nom starkt tryck mellan tvänne 
graverade stålstämplar gifva dem 
deras slutliga utseende. 

Men ännu är det ingen säkerhet, 
alt dc få komma ut i världen. Dess
förinnan måste de passera räknc
kammaren, där klangen pröfvas och 
möjligen spruckna mynt frånskiljas. 
De feUria uppräknas i påsar, som 
innehå lla 20.000 kronor hvardera 
och - sedan ytterligare en pröf
ning af guldmyntens halt verk
ställ ts - förseglas. 

Silfvermynlen justeras kilogram
vis med undantag af 1- och 2-kro
norna, hvlika liksom guldmynten 
vägas styckevis innan de präglas. 

Den, som önskar en påse silfver
mynt, har endast att rekvirera 
Dock mottagas icke beställningar på 
mindre än 500 kronor af hvarje 
sort och dessa effektueras visserli
gen ej heller utan kontant insän
dande af guldmynt eller sedlar. 

Så går det till att göra pängar. 
Det iir som man finner enkelt nog, 
om man disponerar öfver ett mynt
vcr·k - ehuru visserligen icke på 
långt när så enkelt som att omsätta 
dem. 

Hvnrjc svensk medborgare som 
till myntverket inlämnar guld af 

Å ngmaskiner1 

ti llräcklig renhet äger all därför 
erhålla guldmyn t mot erläggande af 
Jl4 procent af det utmyntade be
loppets värde. 

P räglingen af medaljer, som i 
Sverige nästan uteslutande verk
stiiiles vid myntverket, och som un
der dc sista åren gått i större skala, 
än förut, sker numera till slörsta 
delen i en frå n Paris införskrUven 
skruf-press, hvilken drifves af den 
för alla verkstäderna gemensamma 
fmgmask inen. Med undanlag af för
a rbetet sker präglingn på ett med 
myntpräglingen likadadt säll, men 
under det 60 stora mynt ktuma slås 
på en minut ford rar orta förfärdi
gandel af en enda medalj 60 minu
ter. Till följd af gravyrens djuplek 
å stämplame måste nämligen me
daljen underkastas åtski lliga slag 
af medaljpressen och glödgas emel
lan hvarje slag för att den af slaget 
uppkomna hårdheten hos metaHen 
skall minskas. 

En större medalj har att undergå 
30 i1 40 särskilda operationer, innan 
elen lir Hirdig. 

Det falle •· af sig själf, att det är 
ett betydande mått af vaksamhet, 
omtanke och teknisk insikt, som 
behöfs för skötseln af eil verk, där 

precissianeo spelar en så afgörandc 
roll som vid mynttill verkningen, och 
det, som vid en ytlig b lick på ar
betet ser enkelt nog ut., får diirige
nom i själfva verket en hc.JL annan 
karaltl~il·. I all synnerhe t är ju led
ningen ansvarsfull, och clb~ktör 

Bruscwitz, som under en lång följd 
af är haft på sin lott denna maktpå
ligS!ande befattning sku11e kanske 
icke \"ilja underskrifva vllrt yttran
dc h~irofvan, alt •det är lätt att 
göra pängar, när man disponerar 
öfver ett myntverk•. 

M;.m talar om .guldets prosa•. 
O::h nog är tillverkningssättet af 

.de välsignade slanlame• en om icke 
enkel så skäligen prosaisk procedur. 
Men omsättningen! 

Hvad skulle icke en stor del af 
denna klingande valula kunna be
rälla sedan den gjort endast e n li
ten rond genom landet. De t blefve 
•guldets poesi• - en poesi, som 
visst icke alltid hade att kväda om 
p,y1lenc dagar utan tvärtom. 

.Guldets prosa• - de t lir den i 
kassahvalfven ncd låsta, eller i göm
mor undanstoppade valutan! 

9 



Välkomna till 

Örtendahls 

MYNTMÄSSA! 

lördag 7.10 kl. 10-15 

Söndag 8.10 kl. 13- 18 

p& HOTELL CONTINENTALS 

FESTVÅNING (mitt emot järn

vägsstationen) Stockholm 

e Försäljning av Svensko 
mynt från 1300-tolet 
och from till 1971 

e Inköp av Svensko och 
övriga nordisko mynt 
- högsto priser beta
los. 

e Försäljning av tillbehör 
och numismatisk li tte
rotur ti ll låga priser. 

e Försäljning a v utländ
ska mynt såsom nyare 
årset, Tha iror m. m. 

e Specialerbjudanden, 
reklomerbjudanden 
m. m. 

e Rådgivning, demon-
stration, kostnodsfri 
värdering. 

Vi ber återige1~ få hälsa Er 
myntsamlare välkomna tilL en 
trivsam helg på Rotel Conti
nental. 

ÖRTEN DAHLs 

MYNTHANDEL AB 

Torggatan 30, 199 00 Enköping 

T~l 0171/379 50 
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Att sarn/a mynt är en god investering 

De flesta mynten stiger z värde och blir 

dyrare år för å1~ men inte alla. 

Visst stiger en myntsamling i 
värde å r för år. Mynten ökar i 

pris och blir dyrare och dyrare, 
åbninstone de flesta av dem. 

Men det finns dock w1dantag, 
det finns faktiskt mynt som länge 
stått stlila eller har gått en sakta 
kräftgång de senaste åren -
vilka är de? Vi presenterar dem 
här. 

2 kr 1876 brett årtal 
Delta mynt var mycket popu

lärt bland samlarna för ca två 
till tre år sedan. Myntet steg 
snabbt i värderingskatalogerna 
och mynthandlarna efterlyste 
myntet i annonser. 

Men toppen var också då 
nådd, 2 kronan med det breda 
årtalet stannade upp i prishän
seende för att nu det senaste 
året något minska i pris. 

Man har märkt att efterfrågan 
på myntet i fråga har minskat 
oerhört bland samlarna. 

l O öre 1873 upp och 
nedvänt A i stället för V 
i Sverige 

Detta mynt tycks ha blivit 
mycket uppvärderat i kataloger
na och är värderat till 750 kronor 
i kvalile l+ för något år sedan. 
I åt· ligger värderingspriserna 
omkring 30~00 kronor i sam
ma kvalite. Kanske även den 
värderingen är i högsta laget då 
man ser i prislistor att mynt
handlare begät· under värdc
ringspriserna för denna variant. 

5 kronor guld 1920 
Vid en snabb blick i några 

mynthandlares prislistor från år 
1970 och en jämförelse från i år 
ser man aLt priserna för detta 
guldmynt har minskat något. 

2 kr 1910 F.M.M. 
Denna variant av årtalet 1910 

har stadi&rt minskat i pris i nor
mal 1? till l k va lite de senaste 
två åren. Myntet som samlama 
uLan vidare betalade över 300 
kronor för i sämsta kvalite för 
några år sedan är nu nere i om
kring 200 kronor i samma h."Vali
te. 

Efterfrågan har sjunkit oer
hört. 

Vad är orsaken till detta? 
Kanske myntet inte är så säll
synt som katalogerna förut har 
velat göra gällande. Man hör 
mycket ofta samlare som hittar 
myntet av en slump, då de har 
köpt in några ) vanliga:. 2 kro
nor av samma årtal. 

5 öre 1927 
Denna sällsynLa femöring hade 

sin blomstl'ingstid 1968-1969 då 
pl'iserna sleg från 60 kronor till 
175 kronor pil bara ett år. Myn
tet ökade åter och var uppe i 
över 300 kronor i normal sliten 
kvalile året därefter. Där var det 
stopp med prjshöjningen och 
myntet snat·at·c minskade en 
femtiolapp i pris. I dag ligger 
myntet på ca 275 kr. Orsaken 
är väl den a tt många investerare 
såg sin chans att göra en god pla
cering av sina pengar genom att 
köpa upp mängder av 1927 års 
femöring. Några år därefter 
släpptes alla dessa ut i markna
den och priset stannade upp. 
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MYNTSAMLARE! annonsera i mynttorgef. 

SOM EN LITEN GÅVA TILL ER SAMLARE HAR VI BESTÄMT ATT NI FÅR ANNONSERA HUR MYCKET 

SOM HELST - HELT GRATIS RESTEN AV ARET - PASSA PÅI 

Annonsmanus måste vara oss tillha nda senast 25 september 1972. 

K Ö P E S 

Alla äldre mynt före 1873 köpes. 
Specielit Riksdalrar och andra sil
vermynt. I övrigt köper jag alla 
rariteter och sällsynta mynt. 021/ 
35 31 01. 

Jag betalar 5.000 kronor för 20 kr 
guld 1885 och 1.800 för 20 kr guld 
1881. Svar till •guldmynt.. Sänd 
svaret till MYNTKONTAKT f.v.b. 

Oscar Il och Gustav V:s alla rari
teter och sällsynta mynt köpes. Spe
ciellt sökes 5 öringen 1910 och 1927. 
0523/224 16. 

Alla 1 kronor och 2 kronor före 
1940. Alla Jub.mynt. 040/ 97 29 84. 

Jag söker l kr 1942 AUB, 2 öre 
1900 RN, l öre 1914 öppen fyra, 5 
öre 1910 och 1927. Bra betalt. 0171/ 
338 43. 

GULD OCH KASTMYNT i 01-0 
samt klippingar i god kvalite. Hru,-y 
Lundgren. Tel. 8-15 08/ 52 44 66, 
16-19 08/ 756 2611. 

Erik Dal1lbergs berömda plansch
verk Svecia Antiqua et Hodierna. 
Häfte nr 11 och 12. 
Curt Eriksson, Pundgatan 3. 
:ret. 0171/303 48, 199 00 Enköping. 

25 öre 1858, 10 öre 1858 060/ 79131. 

2 k1· 1893 55:-, 2 kr 1903 50:- , 2 
kr 1912, 1915, 1937, 1943 15:- st, 
l kr 1879, 1887, 1888 45:- st, l kr 
1912, 1918 8:- st, 50 öre 1877 35:- , 
25 öre 1878 65:-, 5 öre 1910 275:- , 
2 öre 1878 kort text 250:-. Tel. 
0171/ 335 60. 

Norska unionsmynt, större samtinit
ar eller clubletter endast kv 01-0. 
Uppgiv pris o kvali tet. F. Bern
ström, Sörby 590 56 Hjulsbro. 013/ 
521 67. 

Ryska silver o kopparmynt i högre 
valörer öns kas i kv. l+ - O. Tel. 
013/ 52167. 

16-17- 1800 tals guld-, silver-, och 
kopparm ynt köpes av samlare. Sam
ling e ller enstalta ex. Åke Ekström, 
Frihetsvägen 14, 175 33 Järfä lla 
07581315 93. 

BEDRE DANSK MYNT sälges 
BEDST ti1 G. P ilegaard A lgade 17/ 
Möllegade DK-9000 Aalborg DAN
MARK. Send liste med prisfoJ·
langende - vi svarer straks og bc
taler i check på modtagelsedagcn. 
(AALBORG LIGGER I NORDJYL
LAND VED E 10, DEN DIREKTE 
VEJ FRAMANGE FÄRGERUTER 
FRA NORGE OG SVERIGE ... DE 
ER VELKOMMEN OM DE KOM
MER FORBI) . 

Utländska mynt i partier önskas, 
även enstaka objekt. 021/ 35 5193. 

Svenska mynt 1521- 1560 köpes. Tel. 
34 23 78. 

DYRA SVENSKA GULD O. SIL
VERMYNT I HöG KV ALITE Kö
PES KONTANT. C. O. ALGÅRD 
08/4694 00. 

Inbundna äldre tidningar. Även 
lösa exemplar. Gamla gratula
tionskort m. m. Curt Eriksson, 
Pundgatan 3, 199 00 Enköping. 

S Ä LJ ES 

2 kr 1876 nära l + 75:-
2 kr 1877 l / l + 75:-
2 kr 1880 och 1/ l + 90:-
2 kr 1903 god l 110:-
2 kr 1904 l / l + 50:-
2 kr 1907 god l + 50:-
1 kr 1875 l + 75:-
1 kr 1904 l + 40:-
2 öre 1873 l + 60:-
2 öre 1901 01 25:-

Vid köp av Sallllliga 600:-. Ev byte 
guldmynt. Kenne th Lindberg, Ur
bergste rassen 72 8 tr, 802 27 GÄVLE 
te!. 026/ 18 96 10. 

200 ocirkulerade 2 kronor 1966 C. I. 
Blomgren, Lundagalan 57 117 28 
Slockholm. 

120 kg kopparmynt Gustav V I Adolf 
säljes till högstbjudande. Jurgen 
Möbius, J ägargatan 17 C, 802 27 
Gävle. 

Gustav V:s l , 2, 5, 10, 25, 50 öring
ar Sallll l kr och 2 kr olika årtal 
säljes styckevis. 0281/ 220 66. 

2 kr 1878 · Och• , 2 kr 1876 brett år
tal Stort EB, 2 kr 1876 Brett ål'tal 
lite•t EB säljes förmånligt, även an
dJ•a mynt finnes. Ring eller skriv 
tilJ: Lennart Augus tsson, Narva
vägen 54 B, 552 59 JÖNKÖPING. 
Tel 036/ 16 44 32 efter 17.00. 

Gratis Myntlistor. Lars Tedstad By
gatan 15, 793 00 LEKSAND. 

Svenska Stdlar Säljes, H. Wester
lund, Fruängsgatan 49, 126 65 Hä
gersten. 

Helvetes&dlar ( Hell BaJlk Note) 
Slalin, Eisenhower, Johnson, Wil
son, Krusse, Kines. 
Pris: set 25:-. 6st. H. Lundgren, 
Giis tisvägen 15 183 64 TÄBY. Tel. 
08/ 756 26 11. 

Lis ta å de flesta varianter G. VI 
l, 2, 5 öre mot 1,25 i !rim. F. Klaes
son, Ringg. 17, 653 49 Karlstad. 
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HOLMSTRöMs 

MYNTHANDEL 

Mälargaton 15 

151 36 Södertälje 

tel. 0755/ 662 13 

Köper - Säljer 

Värderar 

GLÖM INTE 
Att göra ett besök hos oss 
när ni nalkas Linköping. 

VÄLKOMMEN TILL 

Hå We:s myntshop ab 
Drottninggatan 26, 582 25 Linkö
ping - Tel. 013/ 13 44 55. Öppet 
vardagar kl 12.00-19.30, lörda
gar kl. 10.00-16.00. Söndagsöp
pet l:a och 3:e söndagen i varje 
månad under augusti-april mel
lan 13.00- 17.00. 

Peo Mynthondel AB 

12 

Drottninggatan 11 
111 5 1 Stockho lm 

08/ 21 12 l o 
MYNT - SEDLAR 

KÖPES - SÄLJES 

Värdering - Rådgivning 

Kommissionsuppdrag 

Funderar Ni på att sälja 
Er myntsamling? 

VAD B ETALAR MY N THANDLARE ? 

Vi har gjort en undersökning hos Sveriges mynthandlare, vad 
de betalar för Svenska mynt under perioden Oscar Il och Gustav 
V i vanligt allmänt slitet skick. Inköpsprise rna har varierat hos 
olika ha ndlare mycket starkt och även i olika delar i Sverige. 
Förklaringen till att inköpspriserna varierar bland mynthandlare 
är väl som a lltid: TILLGÅNG och EFTERFRÅGAN. En hand lare som 
har ett stort lager av ett v isst mynt ger alltid lägre bud ön den 
som endast ett fåtal har. 

Vid undersökningen har det visat sig att mynthandlare huvud
sakligen ör intresserade av rariteter, sällsynta mynt, höga kva 
liteer samt äldre mynt före Oscar Il, vilka de också betalar pro
centuellt sett mycket bra för. 

Vi har hör gjort en uppställning över mynthandlarnas genom
snittliga inköpspriser. Funderar Ni på att sälja - Klipp ur vår 
uppställning. 

2 kr 
2 kr 
2kr 
2 kr 
2 kr 
2 k r 
l kr 
l kr 
l kr 
l kr 
l kr 
l kt• 
l kr 
l kr 
l kr 

50 öre 
50 öre 
50 öre 
50 öre 
50 ör~ 
25 öre 
25 öre 
25 öre 
25 öre 
25 öre 
10 öre 
10 öre 
10 öre 
10 öre 
10 öre 
10 öre 
10 öre 
5 öt•e 
5 ör·e 
5 öre 
5 öre 
5 öre 
5 öre 
5 öre 
2 öre 
2 öre 
2 öre 

1876. 77, 78, 97, 98, 00, 04, 06, 07, 12, 15, 43, 52 12:00- 17:00 
1880 •OCh•, 90, 92, 37 19:00- 25:00 
1880 •O• 25:00- 35:00 
1893, 03 40:00- 65:00 
1910. 13, 14, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 42, 45 ·Is·, 48, 49 4:00- 7:00 
1934. 35, 36, 38, 39, 40 3:00- 5:00 
1875, 7G, 84, 89, 00, !l7, 98, 01, 03, 04, 06, 07, 10, 14, 23, 24 1:50- 2:50 
1877, 80, 81, 83, 13 2:25- 4:25 
1879, 87, 88 35:00- 50:00 
1912, 18, 16 på 15 6:00- 11:00 
1915, 16, 24, 26 1:25- 1:75 
1925, 27 4:00- 6:00 
1928, 29, 30, 31, 32, 33, 35 1:15- 1:40 
1936, 37, 38, 39, 40, 41 1:10- 1:30 
1942 A.U.B. 75:00- 95:00 
1875, 1878 2:00- 6:00 
1877 25:00- 40:00 
1880, 1681 13:00- 22:00 
1883, 98, 99, 06, 07, il, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24 1:00- 2:00 
1921 nicke l 8:00- 13:00 
1874, 76, 77 9:00- 18:00 
1875 25:00- 40:00 
187$ 65.00-120:00 
1880, 81, 83, 85, 89, 90 2:00- 5:00 
1891;, 97. !l8, 99, 02, 04 0:50- 1:00 
1874. 76 9:00- 18:00 
1875 125:00-175:00 
1880, 81, 82 50:00- 70:00 
1883 30:00- 45:00 
1884, 87, 90, 91 5:00- 12:00 
1892, 94, 96, 97, 09, 25 nicke l 1:50- 4:00 
1898, 99, 00, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 15 0:50- 1:00 
187·1,. 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 90, 09, 14, 23, 33, 42 bt·ons 1:25- 2:50 
1877, 79, 80, 17 jäm 15:00- 30:00 
1885, 86, 87, 88, 89 2:50- 5:00 
1891, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13 0:7~ 1:50 
1918, 1919 järn 35:00- 50:00 
1910 250:00-325:00 
1927 160:00-220:00 
1874, 75, 76, 79, 80 2:00- 3:50 
1877, 78 .lång text~ , 17 järn, 23 3:00- 7:00 
1878 •kort text• 175:00-300:00 



2 Öl~ 1881, 82,83,84,85, 86, 88,89,90, 91,92,93,94,95,96,09,10 1:25-- 1:75 
2 öre 1897, 98, 99, 00, 01, 02, 04, OG, 13, 14, 15, 16, 22 0:75-- 1:25 
2 öre 1918 järn, 1912 6:00-- 12:00 
2 öre 1919 järn 15:00-- 23:00 
2 öre 1900 runda nollor, 1876 på 1875 60:00-- 75:00 
l öre 1874, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 06, 10, 18 järn, 19 järn 5:00- 10:00 
1 öre 1876, 1894 50:00-- 70:00 
l öre 1877, 78, 79 · kort text•, 86, 89 15:00-- 25:00 
l öre 1880 25:00- 40:00 
l ÖI"C 1888 8:00- 15:00 
l öre 1890, 91, 93, 95, 96, 09 •stort kors•, 17 järn, 18 järn, 22 2:00- 5:00 
l öre 1892 80:00-120:00 
l öre 1897, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 15, 16 0:75-- 1:25 
l öre 1914 öppen fyra 125:00--175:00 

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

l 

i 
• • i • i 

FEMKAMPEN 
FEMKAMPEN har vi kallat denna tävling, som skall åter
komma i fem nummet· (därav namnet) innan segraren kan 
utnämnas. Tävlingen innehilller fem delfrågor, där en fråga 
presenteras i varje nummer. 
TÄVLJNGSREGLER: Et·a svar måste insändas vatie gång 
innan nästa nummer utkommer. 
Endast ett svar per deltagare. Del först öppnade r ätta sva
ret erhållet· b·e poäng. Övt·iga rätta svar samtliga två poäng 
vardera. 
Poängen räknas därefter samman efter varje deltävling och 
en tabell över deltagare med et·hållna poäng upprältas i 
varje nummer, där Ni kan följa Er själv i Er kamp om 
segem. Den deltagare som har högsta poängen efter femte 
deltävlingen har segrat. Näst högsta poängen kommer på 
andra plats o.s.v. 
O B S ! Kom ihåg Då Ni sänder Ert Svar : Märk kuvertet 
:.FEMKAMPEN:., och glöm ej bor·t att tydligt texta Ert 
namn och adress på svaret. 
PRISER: l:a pris PRESENTKORT 500:-

2:a pris PRESENTKORT 
3:e pris PRESENTKORT 
4:e pris PRESENTKORT 

250:-
150:-
50:-

Presentkorten gäller för inköp av mynt, sedlar och tillbe
hör, och kan användas i olika myntaffärer i hela Sverige. 

LYCKA TILL 
DELF'RAGA NR l 
>Hans fars flykt undan danskarna har det skrivits och be
rättats mycket om i histol'ieböckerna. Myntet vi söker har 
en högst säregen valör. Myntets åtsida visar kungens har
neskklädda bröstbild>. 

i 
l • • • • • 
f • : 

VI SöKER REGENTENS NAMN, .: 
: MYNTETS VALÖR OCH ÅRTAL. + • • .............................................. 
Har Ni ideer eller förbiittringar? 

Har Ni något att fråga om ? 
Har Ni någon artiliel Ni v ill ha införd? 

Har Ni någonting annat på hjiirtat? 

HÖR AVER- KONTAKTA OSS! 

MANADENS 
-UTBUD-

örtug, Stockholm 
Erik av Pommcm 111+ 200:-
2 Mark 1676 l? 130:-
2 Mark 1678 2 125:-
1 RDR 1775 1+/01 350:-
2/3 RDR 1776 1+/01 375:-
2/3 RDR 1779 1+/01 350: -
1 RDR 1776 1+/01 325:-
1 RDR 1781 l + 350:-
1 RDR 1782 l + 350:-
2 Sk.Banco 1851 01 290:-
5 öre 1867 O 260:-
1/6 Sk Banco 1854 O 40: -
2 kr 1878 ) OclU l '! 2.000:-
25 öre 1878 l + 425:-
25 öre 1877 111+ 100:-
10 öre 1882 l? 130:-
1 öre 1874 1+/01 50:-

1 öre 1892 O 975:-
1 öre 1873 O 140:-
1 öre 1894 O 575: -
1 Öl'e 1884 0 125:-

SPECJAL DENNA MANAD 
Västeråsfemöringar kv. 01 
Endast 18 kr st. 
5 öre 1964 50 i kronan kv. l+ 
Endast 30 k1· st. 
l kr 1949 kv. O 13 kr st. 

TILLBEHöRSERBJUDANDE 
Myntboxar i plast 3 st - 10: 
Myntblad 10 st - 13:
Scandiapärmar 10 st - 45:-

0 BS! VAR NÄSTA MYNT
MÄSSA I STOCKHOLM 
ÄGER RUM LöRDAG 7/10 
OCH SöNDAG 8/10 PA HO
TEL CONTINENTAL SOM 

VANLIGT. 

VÄLKOMNA 

Örtendahls 
Mynthandel AB 

Torggatan 30 
199 00 Enköping 
Tel. 0171/379 50 
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Senaste värderingspriser o Oscar Il: s p a 

25 öre lO öre 5 öre 

• 
1890 gles pärlrand 375 150 70 35 20 

, 1890 tät pärlrand 1 150 475 250 125 70 
1891 ............ 375 150 70 35 20 
1892 ............ 250 140 50 20 10 
1894 ............ 150 55 25 12 4 
1896 .. .. ........ 150 55 25 12 4 

• 
1897 . ......... .. 200 115 35 17 9 
1898 ............ 135 60 22 6 3 
1899 ......... ... 135 60 22 6 3 
1900 ········ ··· · 150 75 30 10 4 
1902 ............ 135 60 22 6 3 
1903 ············ 140 65 25 10 4 

25 öRE o 01 l+ 1 1? 1904 ............ 100 40 15 6 3 

1874 625 275 45 03 
1907 .. ·········· 70 25 lO 3 l .... ...... .. 125 

1875 ... .. ..... .. l 100 525 325 135 75 
1876 ············ 625 275 125 45 30 
1876 på 1875 .... 1200 625 375 225 125 
1877 ··········· · 700 325 150 65 40 
1878 ... .. ...... . l 600 675 400 250 160 
1880 ............ 550 225 65 25 12 
1881 ........... . 425 200 60 20 10 
1883 ············ 350 100 45 15 9 
1885 ............ 325 100 45 16 9 
1889 ............ 425 150 60 20 12 
1890 ............ 425 150 60 20 12 

5 öRE l? 1896 275 100 35 12 3 o 01 l+ 1 ············ 1897 ............ 200 55 20 9 2 1873 GOTH ........ 500 300 175 115 80 
1898 ············ 200 55 20 9 2 1873 GöTH . . . . . . . . 4.25 250 150 100 65 
1902 ...... ······ 200 55 20 9 2 1873 på 1872 ...... 750 475 300 175 125 
1899 ............ 200 65 20 9 2 1874 .............. 450 160 60 15 6 
1904 ............ 225 65 25 12 3 1875 .............. 375 125 45 12 5 
1905 .. .......... 130 40 15 9 2 1876 .............. 425 140 55 20 6 
1907 .... . .. .. ... 75 30 10 3 l 1877 .............. 850 425 175 80 45 

1878 .............. 425 140 60 20 6 
1879 ·············· 900 450 190 90 50 
1880 ·············· 800 400 150 75 45 
1881 .. ...... ...... 375 125 35 15 6 
1882 .............. 350 100 25 15 6 
1882 på 1881 ...... 850 450 200 110 75 
1883 .............. 300 100 25 15 6 

• • 
1884 .. ... .... .... . 300 100 25 15 6 
1885 .............. 350 140 50 20 10 
1886 .............. 350 140 50 20 10 
1887 .............. 350 140 50 20 10 
1888 .. .. .......... 375 160 65 20 10 

öRE l? 
1889 lång text .... 375 160 65 20 10 

10 o 01 l+ l 1889 kort text 375 160 65 20 10 .... 
1872 ..... ... ... . 525 350 275 200 150 1890 . .. ... ..... ... 325 130 40 15 6 
1873 ....... .... . 475 300 200 140 100 1!!91 . ........... . . 300 100 25 10 5 
1873 Upp och ned- 1892 ....... . ... ... 275 80 20 10 5 

viint A i stiillct 1895 ·············· 275 80 20 lO 5 
för V i 1896 ... . ... .. . .. .. 325 135 40 15 8 
i SVERIGE .. 800 500 350 250 150 1897 .............. 225 65 20 7 3 

1874 ............ 425 215 75 45 30 1898 4 rände1· ...... 225 65 20 7 3 
1875 ............ 1300 750 425 275 200 1898 7 ränder ...... 240 75 25 10 4 
1875 på 1974 .... l 450 875 500 325 225 1899 ·············· 200 40 18 6 3 
1876 ....... ..... 475 225 90 55 35 1900 ·············· 240 75 25 10 4 
1876 på 1875 .... 900 450 250 175 125 1901 .............. 225 65 20 7 3 
1880 ............ 750 400 200 150 100 1902 .............. 225 65 20 7 3 
1881 ············ 750 400 200 150 100 1903 ..... ......... 275 85 30 12 5 
1882 ...... ..... . 950 500 275 175 130 190<1 .............. 225 75 25 7 3 
1883 ............ 700 300 175 100 75 1905 .............. 200 50 20 7 3 
1884 ............ 475 175 65 35 20 1906 .............. 225 75 25 7 3 
1187 ...... ...... 475 175 65 35 20 1907 .............. 100 30 10 3 l 
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RYSKA FEMKOPEK 

PRÄGLADE I AVESTA 

Iniör kriget mot Ryssland 1788 
till 1790 förberedde sig Gustav 
m grundligt i vissa avseenden. 
Hans avsikt att låta trupperna 
gå in i Ryssland avspegla1· sig 
bl a att han lät prägla ryska ty
per av mynt, för att kunna be
tala för tjänster inom ryskt om
råde. 

Kungen lät prägla tiorubler 
(s k guldimperialer) i Stockholm. 
I våra dagar har man dock inte 
lyckats indentifiera någon sådan, 
vilket kan bero på att ingen finns 
bevarad eller möjligen att dc är 
så väl gjorda att man inte kan 
skilja dem från sina ryska före
bilder. 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 

MYNTHANDEL 

S Kungsgatan 19, Gävle 

Tel. 026/ 12 82 25 

Lokal: S. Bokhandeln 

ÖPPET: 

Fredag 16-20 

Lördag 9- 14 

Av större intresse för samlare 
är dock de femkopek i koppar 
som präglades i Avesta 1788. Ett 
mindre antal av dessa kopior av 
Katarina n:s femkopekmynt 
finns bevarade i våra dagar. Des
sa mynt präglades med olika år
tal, förmodligen för att förfalsk
ningarna skulle vara svårare att 
avslöja i Ryssland. De svensk
präglåde femkopekmynt överens
stämmer mycket väl till storlek, 
vikt och kopparhalt med de rys
ka förebilderna. Vi känner i dag 
till tre bevarade årtal 1764, 1778 
och två olika varianter med år
talet 1787. 

Likheterna är som sagt stora 
men det finns många detaljer 
som skiljer avesta-mynten från 
sina ryska original. De detaljer 
som för oss är lättast att känna 
igen verkar vara dels den stora 
kronan som finns på mynten, 
dels årtalssiffrorna. Kronan på 
Avesta- präglingarna är av 
svensk typ d v s med fem kron
bågar vilket skiljer den från den 
ryska kejserliga kronan. Artalet 
gör det kanske ännu lättare att 
identifiera de svenska, på dem 
är ettan lik ett •h och stapeln 
på sjuan är rak, till skillnad från 
den ryska som är böjd och har 
en klump nedtill. 

Att Avestakopeken verkligen 
används i Ryssland under fält
tåget stryks av bl a dagboksan
teckningar från denna tid av ett 
ryskt gehei.mråd, som säger att 
man fått in falska femkopeks-

Dessa mynt kan betraktas som 
ett kuriosum i svensk mynthis
toria även om något liknande 
fö1·ckom under 30-åriga kriget. 
.Ar 1632 präglade man i Säter 
kopp<ll'lnynt med valören en 
Krcutzcr !ör att användas inom 
besatta områden i Tyskland. De 
mynten bar dock Gustav il 
Adoli's namn och var alltså inte 
någon direkt kopia av existeran
dc utländska mynt. Man miss
lyckades dock med att få dem 
använda i Tyskland. 

Båda dessa mynttyper är idag 
mycket sällsynta och betingar 

stycken som svenskarna använt höga priser bland samlare. 
vid betalning för artilleritrans-
porter. W. Andersson 
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Kan Ni svara på följande frågor, har Ni chansen att vinna något uv priserna i vår första 

mynttävling. Fyll i eller skriv av vidstående tipskupong och sänd in den till: MYNT

KONTAKT, Torggatan 30, 199 00 ENKöPING. Skriv »1\Iyntgåtnn» på kuvertet. 

Lösningen måste vara oss tillhanda senast 15.10.1972. 
Rätta tipsraden och vinnarna presenteras i MYNTKONTAKT Nr 4. 

Förs Ut pris: 

Andra pris: 

Tredje pri.s: 

Myntskåp 

Myntalbum i lyxutförande med 20 blad 

+ Myntkalendern 1972 

Helårspremuneration av MYNTKONTAKT 

Lycka till ~ 



NR l Vad betyder valspråket: »In deo spes mea? 
l = Gud vår beskyddare. 2 = Herren är Jorden. X = I Gud mitt hopp. 

NR 2 Hur många 5 kronor har Sverige präglat? (olika årtal) 

l = 16. 2 = 8. x = 18. 

NR 3 Vilket år upphördes ofEiciellt präglingen av kopparmynt i Avesta? 
l = 1833. 2 = 1873. x = 1831. 

NR 4 Vilket år slopades Sveriges Guldmyntfot? 
l = 1925. 2= 1931. x = 1926. 

NR 5 Vilket år och datum blev OSCAR II Sveriges konung? 
l = 19/9 1873. 2 = 18/9 1872. x = 18/8 1872. 

x 2 

NR 6 l öre KM 1772 på större platt än normalt, vad kallas detta mynt'! 
l = Klippning. 2 = Fyrk. X = Pojköre. 

----1-

NR 7 Vilket datum firade Oscar U och Drottning Sofia sitt Guldbröllop. 
At·et var 1907. l = 6/5. 2 = 6/6 . X = 6/7. 

NR 8 Vilket år var första gången en kungabild förekom på kopparmynt? 
l = 1832. 2 = 1859. x = 1873. 

NR 9 Hur många nödmynt präglades under tiden 1715-17:19'! 
l = 21 miljoner. 2 = 34,5 miljonet·. X = 42 miljoner. 

NR 10 Vilket år präglades den sista Gulddukaten i Sverige? 
l = 1818. 2 = 1867. x = 1868. 

f- - - - -

NR 11 Vilket å r och datum utgavs myntlagen, varvid kronvalören infördes? 
l = 30/5 1872. 2 = 30/5 1873. x = 30/6 1873. 

NR 12 Sveriges största och tyngsta mynt är 10 daler, men vilket tu· präglades det? 
l = 1644. 2 = 1652. x = 1744. 

NR 13 Guldmyntet 10 francs präglades i Sverige 1868- 1872. Myntet har även 
ett annat namn, vilket? l = Dukat. 2 = Carolin. X = Daler. 

MYNT & Östermalms Mynthandel MYNTET 
FRIMÄRKSAFFÄREN H. Wahlström NORRKÖPING 

Storgatan 66 - Ängelholm Sibyllegatan 9, 114 42 Stockholm 
MYNT - TILLBEHÖR Tel. 0431/ 17720 Tel. 08/ 6119 54. Vardagar 10-18. 

KöPER - SÄLJER Lördagar 10-13 LITTERATUR 

VÄRDERAR Köper - Bytar - Säljer KöpeT - Säljer 
SVENSKA GULD- , SILVER-

God sor(eTing av mynt och och KOPPARMYNT Brådgatan 33 
samlartillbehör VärdeTingar utföres Telefon 011/ 10 29 50 
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Olika sätt 

I varje nummer presenterar vi 
olika förvaringsmöjlighetcr. I 
fötTa numret presenterade vi 
SANDHILLSKASE'ITEN, i detta 
nummer · Myntskåpet•. 

Myntskåpet är väl utan tvekan 
den trevligaste förvaringsmeto
den. 

Undet· nUa år har myntskåpen 
varit dyt·a all inköpa av mynt
handlama och samlama har där
föt· i slot· skala förvarat sina 
s lantar på annat sätt. 

Numera komme·r myntskåp ef
ter myntskåp ut i handeln, det 
ena bil ligare än det andra. 

Del finns dock två myntskåp 
vi valt ut och som vi varmt kan 
rekommender::t. Det ena (översta 
bilden) tillverkar L E M B I T, 
Stockholm, och är en nyhet i 
Sverige. Det tillverkas flera va
r ianter av skåpet i olika pris
klasse.~·. Den billigaste är tillver
kat i ABS plast (se bilden) och 
innehåller åtta fackindelade lå
dot·. Mot lillägg kan man Ii filt
inlägg i lådoma och även en 
skyddande effektiv plexiglasski
va. Priset för skåpet är ca 150:
inkl\ filt och plexiglas. 

18 

att förvara 

Det andra skåpet tillverkar B. 
AHLSTRÖMS MYNTHANDEL 
AB, Stockholm, och är tillverkat 
i plast överdraget med velour. 
Skåpet innehåller 10 rockinde
lade lådor överdragna även de i 
velour. 

Priset är 120:-. 

• sina mynt 

I detta nummer har vi prcsen

ter::tt . 1\Jyn tskåpet• - i nästa 

nummer kommer 

SCANDIAPÄRMEN. 



Bedre dansk mynt 
Sälges bedst til 

G. Pilegaard. Algade 17/Möl

legadc OK 9000 Aalborg 

DANMARK 

Send liste med prisforlangen

dc - vi svarer straks og be

t.aler i check på modtagelse

dagen. 

AaLborg ligge1· i nordjylland 

ved E 10 d en direkte ve; fm 
mcmge fä1·gentte1· fra Norge 

og Sve1-ige. De e1· velkommen 

om de kommer förbi. 

Norge präglar minnesmedaljer till 
1100-årsminnet av norska riket 

Tv& nya medaljer utkommer 

&r i Norge till 11 00 års min

net av Norsko riket. Den ena 

medaljen blir 45 mm i diame

ter och präglas i Guld, silver 

och brons. 

Den andra medaljen blir 70 
mm i diameter och präglas en

dast i brons. 

NORGE 
1100 o ar 

BEMINO-NYTT 
riksdaler 1857 01 675:- 25 kronor 1970 Norge o 37:-

2 kronor 1903 g.l 145:- crown 1970 l sle of mon o 16:-

50 öre 1914 0 1/ 0 165:- 25 pesos 1968 M exico os o 25:-

50 öre 1916 0 1/ 0 140:- dollar 1922 U.S.A. l + 30:-

25 öre 1914 o 125:- l crown 1964 Bermudo o 15:-

2 kronor (OCH) 1878 l 2.500:- 5 peng ö 1930 Ungern o 42:-

l v&r nyutkomna försä ljningsl ista finns mycket annat i allo smakriktningar. 

Sänd bara in namn och adress så skickar vi den till Er kostnadsfritt. 

Bemino Mynthandel 
Kristinagatan 11, Norrköping 

Tel. 011 164250 
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UTLANDSNYTT 

ÖSTTVSKI.:AND 
Jubileumsmynt 20 mark 1972 
Lucas Cranach 1470-1553. 
Myntet är präglad i silver, vikt: 
20 gr, diameter 33 mm. 

ÖSTIVSKLAND 
Jubileumsmynt l O mark 1972. 
Buchenvald. KopparnickeL Vikt: 
12 gr, Diameter 31 mm. 

VÄSTTVSKLAND 
Olympiamynt. 1 O Mark 1972. 
Silver. Vikt: 15,5 gr. Diameter: 
32,5 mm. 

T J ECKOSLOVAKIEN 
Jubileumsmynt. 20 korun. 
Andrej Sladovic 1872-1972. 
Silver. Diameter: 29 mm. 

20 

SINGAPOR 
1 O Dollar. Silver. Vikt 30 gr. 
Diameter 40 mm. 

EGYPTEN 
Jubileumsmynt. l O piaster. 
KopparnickeL Vikt 6 gr. 
Diameter 27 mm. 

Jubileumsmynt. Bentio Juarez. 
25 pesos 1972. Silver. 
Vikt: 22,5 gr. Diameter 38 mm. 

Jubileumsmynt. Universtitetet i 
Salzburg 1622-1972. Silver. 
50 Schilling 1972. Vikt: 19 gr. 
Diameter 34 mm. 

ENGLAND 
Skall den 20 november i Ör ut
ge ett minnesmynt till minne av 
Drottning Elizabeth ll:s silver
bröllop med Hertigen av Edin
burgh. Valören blir 25 pence 
och blir det första minnespeng
en sedan Churchillmynten 1965. 

CA V MAN-ÖARNA 
5, l O och 25 Cents 1972. 

JAPAN 
50 Ven 1972. KopparnickeL 
Vikt: 5 gr. Diameter 21 mm. 
(Första utgivningsår: 1967). 

JAPAN 
5 Ven 1972. KopparnickeL 
Vikt: 3,75 gr. Diameter: 22 mm. 
(Första utgivningsår: 1967). 

BOLlYlEN 
25 Centavos. KopparnickeL 
Vikt: 3,5 gr. Diameter: 22,5 mm. 



FREDERIK IX · MARGRETHE II 

MKNNlESMlEDAl]lEIR 
Sporrong förbehåller sig rätten att av
böja beställningar som är poststämpla
dc efter 30.9.1972 eller som medfor alt 
maximiupplagorna överskrids. 

Äkthetsintyg 
Stttnsama kornmer att fårstörns under 
kontroll av Notttrius Publicus. Ett äkt
hetsintyg utilirdas for varje set och till
ställs Sllmtlisa köpare när de båda me
daljerna utgtvils. 

------------., iljc, te!. 0176-127 20 l 
r J<ung Frederik IX och 1 

i kontr. silver å 260:- kr. 
. i finplatina å 7.930:- kr. 
vorans mot postfårskott. 

.................................. Datum .................. . 

.................................. Tel. ........................ . 

l 
l 
l 
l 
l 
l ss ............................... -................................ l 

------------..1 
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\ MYNTK ON TAKT l 
i } 
~ REDAKTIONSLEDNING: PRENUMERATION· ~ 

\ 
Redaktör och ansvarig utg: ANNONSPRISER: . J 

1/ 1 Sl.da 250 Hel:lr 10 nummer: 
RAOUHL ÖRTENDAHL · · · · · · · · · · · · :- ~ 

\ 2/3 s ida . .. .... .... . 200:- 37:- ink!. moms och porto. J. 
i Gös~~ ~;E~AHL 11 //23 sSl~dada . . . . . . . . . . . . 11s1oo:.= } 
~ · · .. · .. · . · · · Skriv av eller fyll i nedan -

f 114 sida · · · · · · · · · · · · 8S:- stående kupong. ~ 
~ För ej beställt material såsom 1/6 sida . . . . . . . . . . . . 60:- ~ 
i text och bilder ansvaras ej. 1/12 51·da 30·.- d ~J 
~ Vid eventuell beskattning av · · · · · · · · · · · · Posta. den 1·edan i ag. 

f vinster i tidnigens pristävling- Omslagets baksida: ~J 
~ 1 1/1 ·d 375 Betalning av prenumeration 

(. ;~r ~:~;· :o:~~~~rna sjä va 112 ~d: : : : : : : : : : : : : 200~= sker genom postanvisning } 

~ MOMS 17.65 % tillkommer på som med.följe1· första numret. ~ 

\ Ejtcrt1-yck av text och bilder alla annonspriscr. J 
\ FöRBJU D ES. MYNTTORGET: Vid adressändring skall denna j 

\ 

Tidningen utkommer den 15:e ~~c~.h~:~ 2~;;~i~.:~:: göras skriftligt.. Använd helst ' 
postens adrcssändringsblan- ::t 

varje månad med undantag namn - adress. "" 
\ av månad 6 och 7. kett. J 

\ DIS'JlRIBUTöRER: } 

\ Örtendahls Mynthonde l AB j 
i Torggatan 30 199 00 Enköping ~ 
~ Tel. 01711379 50 J 
i } 
' MYNTAB S BERG AB "-

\ B~ 1~ J 
f 591 01 MOTALA } 

~ Tel. 0141/519 84 "" 

{ J 
\.;A' \.;A' \.;A' '-b#' '-b#' '-b#' '-b#' \.;A' /A' 
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• Aktuella viil·c 
hilenmsmynt 

• l\'lystisk dubl 

• Västeråsfem c 

• Femkampen 
samt mycket . 

Missa inte näslll 



Myntskåp från riktpris 69:- till 698:-
l\JYNTSKAP 400 Ytterhölje i formgjuten Novodur. Tjocklek 6 mm. Ytterst stabilt utförande. 
Sbapelbara. Färg i teak. Storlek höjd 123 mm bredd och djup 257 mm. 
Standardkombination: 2 lucior 5X5, 3 lådor 7X7, 3 lådor 8 X8 för· sammanlagt 389 mynt. 69:-

MYN'l'SI\:ÅP 400 F Som ovan med lådor med filtinlägg. 89:-

MYN'l'SI\:AP 400 FPG Som ovan men både med filtinlägg och plexiglru;skiva tiU varje låda . 129:
Andm lådkombinationer kan sammanställas på särskild begäran. 
LADOR FÖR 1\IYNTSKAPEN 400, 400 F, 400 FPG, 800 FPG OCH 1600 FPG 
Lådorna formgjutna i högklassig slagfast PS-Plast. Obegränsad hållfasthet, livslängd och sta
bilitet. Ytterst elegant utför-ande i grå färg. 
Storlek exkl handlag 243X243 mm, höjd 13 mm, innerfackens höjd 5 mm. Handtagets storlek 
48 X13 mm. Etikettuttag 41,4X13 mm. Lådorna som är identiska för samtliga ovannämnda skåp 
kan erhållas med eller utan tillbehör enligt nedannämnda specifikation. 

Nr antal fock fackens storlek inredning pl'is exkl. moms 

5X5 25 46,2X46,2 mm exkl. filt 6:50 
7X7 49 32,2X32,2 6:50 
8X8 64 28,1X28,1 6:50 
5X5F 25 46,2X46,2 in.kl. filt 9:-
7X7 F 49 32,2X32,2 9:-
8X8 F 64 28,1X28,1 9:-

PLEXIGLAS = PG, storlek 238,5X238,5 mm med finger·grcpp passande samtliga myntlådor. Split
tcrfrill, 1,5 mm tjocklek. 5:
Den glasklara plexiglasskivan täcker myntlådans hela innerdel och har ett fingergrepp så den
samma lätt kan tagas av och läggas på. Estetiskt tilltalande och ur pr·aktisk synpunkt en skyd
dande åtgärd. 
F filt. Filt i högklzssig kvalitk, stampad 350 gram/m:!. Exakt kvadratiskt tillstansad för varje 
myntfack. Grön färg. Vid stör·rc beställningar kan filtinlägg levereras i valfri färg. 
Fil l är avgjort det bästa och avgjort bättre än t. ex. velourisering. Speciellt när del gäller mynt 
i högre kvalite är filt vida överlägset. Velouren • luddar av sig• , har en kort livslängd och torde 
vara sämre ur förvaringssynpunkt än t. ex. plastblad. Något biittre är elektrostatisk velourisering 
men kan ingalunda uppnå samma skyddande verkan som prima filt. 
ETIKETTER. Självhäftande, vita i format 41,3X13 mm medföljer varje låda. 
Ytterligare myntlådor med annan fackindelning planeras. Myntlådorna kan med fördel användas 
separat - bäde av handlare och samlare. 

Myntskåp 1600 FPG Yttc1·hölje i teak. Dubbla låsbara Cr·amdörrar. Förstklassigt handarbete. 
Standar•dkombinatio11> med 32 lådor· i två scklione r·. Med filt inliigg och plexi
glasskiva liU vnrrje låda i följ ande uppdelning: 8 lådor· 5X5 F + PG, 12 lådor 
7X7 F + PG, 12 lådor 8X8 F+ PG för Rmnmanla&>t 1556 mynt. Det elegantaste. 

Kr. 698:-
Katalog över myntskåp, album och tillbehör· sändes mot kr-. 1:- i frimärken. 

LEMBIT A.B, BOX 2092, 141 02 HU DDL'lGE 2 
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Sverige: Oscar Il 
GULD: 
20 kr 1899 KV 01 / 0 
10 kr 1894 ~v 01 

5 kr 1899 KV 01 / 0 

SILVER: 
l kr 1879 KV l + 
l kr 1888 KV l god 
l kr l 879 KV l + 
l kr l 888 KV l god 

25 öre 1877 KV 01 
10 öre 1875/ 74 ~V l+ 
10 öre 1874 KV 01 / 0 

KOPPAR: 
5 öre 1873 KV l + 
2 öre 1873 KV 01 / 0 
l öre 1873 KV 01 / 0 
5 öre 187 5 KV O l 
5 öre 1876 KV 01 
2 öre 1879 KV 01 / 0 
l öre 1875 KV O 
l öre l 904 KV O 

ÖNSKAS LISTA TILL HÖSTEN - VAR GOD SÄND IN NAMN OCH ADRESS 

KÖPER - SÄLJER 

MYN.T - SEDLAR - MEDALJER 

Malmö Mynthandel AB 
Kalendergatan 9, 211 35 MALMÖ, tel. 040/ 11 65 44 

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 

E'NX.ÖPI NG$·POSTffiS Al 1 .12 17250 


