
M!NTIDNT41T 
NR 3 MARS 1975 SVERIGE 4:65 • NORGE 6:75 • DANMARK 6:95 INKL MOMS 

Stort intresse på 
S & M:s första myntauktion 

Strandbergs Mynthandel och Mattssons Mynthandel arrangerade sön
dagen den 23 februari sin första myntauktion under det gemensamma 
namnet S & M Myntauktioner AB. 

Nära 300 köpstarka kunder hade infunnit sig på hotell Anglais i Stock
holm vilken var utva ld plats för auktionen. 

Auktionen omfattade 243 num
mer Svenska mynt i prisklasser 
från några hundralappar till 20.000 
kronor st. I övrigt klubbades Nors
ka, Danska, Finska och Ryska kva-
litetsmynt . 

Auktionen började med örtugar 
från Albrekt av Mecklenburg och 
framåt i tiden i lägre prisklasser. 
Vid nummer såldes detta exem-

Daler 1603 i kvalite l + för 6.100:
(6.000} OBS: priserna i parentes är 
värderingspriser. Vid nummer 32 
återfanns detta mycket vackra 
sällsynta mynt 

20 mark 1606 kvalite 1/1+ vilket 
såldes för 8.250:- (6.500:-) 

(Fort.s. sid. 14) 
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VI PRESENTERAR 
SENASTE NYTT ' 
SVERIGE J Sweden 

JOHAN m 1568--1592 
l 2 öre 1574 ............... . l / l+ 

l 
275:-
325:-

1.850:-
1.050:-

POSTA ER 
BESTÄllNING 

REDAN l DAG! ..... _::::-J. ___ _ 

2 8 öre 1591 klipping 
3 4 Mark 1571 klipping ..... . 
4 4 öre 1590 klipping ....... . 

CARL IX 1604-1611 

01 
1+/01 

5 20 Mark 1606 . . . . . . . . . . . . l+ 
GUSTAF n ADOLF 1611-1632 

6 Arbogafyrk 1627 . . . . . . . . . . 1/1+ 
7 l öre 1627 (HG ll3 A) . . . . l+ 
8 l öre Myntort Säter . . . . . . l + 
9 l öre 1622 (HG 55 a) . . . . l + 

CARL X 1654-1660 
15 1/4 öre 1659 .. .. .. .. .. .. .. l + 
17 2 Mark 1658 .. .. .. .. .. .. .. I+ 
18 l Mark 1656 (HG 16) . . . . 01 

CARL X1 166~1697 

19 4 Mark 1694 .............. 01 
20 4 öre 1675 .. .. .. .. God l + 

CARL Xll 1697- 1718 
29 5 öre 1700 .. .. .. .. . .. . .. l+ 
31 l öre 1717 .. .. .. .. .. .. .. l+ 
35 l Daler 1716 "Publica" . . l + 

FREDRIK I 172~1751 
47 5 öre 1730 .. .. .. .. .. .. .. l + 
48 5 öre 1737 .............. l+ 
49 l RDR 1740 .. .. .. .. God 01 
52 2 öre 1746 Rak 7 .. .. .. I+ 

ADOLF FREDRIK 1751-1771 
65 1/ 8 DDR 1768 .. .. .. .. . .. . l+ 
67 5 öre 1761 .............. 01 
68 5 öre 1763 .. .. .. .. .. .. .. 1/1+ 

GUSTAV m 1771-1792 
84 l RDR 1779 ...... Nära 01 
85 2/3 DDR 1779 .. .. .. .. .. .. 01 
86 1/3 RDR 1778 . .. .. .. .. .. . l+ 
87 1/6 RDR 1788 . .. .. .. . .. .. 1/1+ 
88 i/12 RDR 1778 .. .. .. .. .. .. l+ 
90 1/ 24 RDR1778 ............ 1+/01 
92 2 öre SM 1777 ...... God l 

GUSTAV IV 1792-1809 
94 1/6 RDR 1805 .. .. .. .. .. .. 1+/01 

CARL xm 1809-1818 
104 1/ 24 RDR 1810 . . . . . . God I + 
106 l Skill 1814 .. .. .. .. .. .. l+ 
107 l Skill 1815 .. .. .. .. .. .. l+ 

CARL XIV 1818-1884 
109 l / 8 RDR 1831 .. .. .. l+ 
110 1/8 RDR 1831 . . . . . . 01 

11.000:-

295:-
725:-
225:-
310:-

145:-
1.250:-

13.000:-

925:-
215:-

115:-
100:-
125:-

110:-
125:-

3.000:-
150:-

275:-
475:-
115:-

725:-
795:-
175:-
110:-
180:-
185:-
140:-

250:-

125:-
125:-
100:-

200:-
325:-

111 1/ 8 RDR 1832 ..... . 
114 l /8 RDR 1836/ 35 ... . 
116 l Skill 1820 ..... . 
120 l Skill 1830 .... .. 
127 1/6 Skill 1831 ..... . 
128 1/ 4 Skill 1833/32 .. .. 
129 4 Sk. Banco 1849 ..... . 
132 2 Sk. Banco 1836 .. God 
140 l Sk. Banco 1839 
142 l Sk. Banco 1842 .. God 
154 1/6 Sk. Banco 1838 ..... . 
155 1/ 6 Sk. Banco 1938 ..... . 

OSCAR I 1844-1859 
166 4 Sk. Banco 1855 ..... . 
170 2 Sk. Banco 1855 ..... . 
171 l Sk. Banco 1844 ..... . 
176 2/3 Sk. Banco 1849 .. Stgl 
178 1/ 6 Sk. Banco 1845 ..... . 

CARL XV 1859-1872 
185 25 öre 1871 .. ........ Stgl 
192 10 öre 1867 .......... ... . 
196 5 öre 1862 ............. . 
200 5 öre 1867 ..... .. ... Stgl 

OSCAR n 1872-1907 
212 2 kr 1893 .... ......... . 
216 2 kr 1903 .. ........... . 
221 l kr 1875 .......... Stgl 
225 l kr 1887 (bra ex) .... .. 
227 l kr 1898 . . . . . . . . Nära 
228 l kr 1903 ............. . 
231 50 öre 1877 ............ .. 
235 25 öre 1875 ..... ........ . 
236 25 öre 1874 .......... God 
237 25 öre 1876 .. .... ....... . 
238 25 öre 1878 ............. . 
239 25 öre 1878 .. ........... . 
246 10 Öl"e 1874 ............... . 
247 lO öre 1875 .............. .. 
248 10 öre 1875 ............ ... . 
250 lO öre 1876 . . . . . . . . . . God 
251 10 öre 1880 .............. .. 
252 lO öre 1880 .. .. .. .. .. God 
253 10 öre 1881 .............. .. 
254 lO öre 1881 ...... ........ .. 
255 10 öre 1883 .............. .. 
260 10 öre 1890 ............ Stgl 
267 5 öre 1873 Goth ........ .. 
280 5 öre 1889 .............. .. 
284 5 öre 1904 .. .. .. .. .. St.gl. 
285 5 öre 1905 .. .. .. .. .. St.gl. 

l+ 
l 
1+/01 
l+ 
01 
l+ 
l+ 
l 
1+/01 
l 
l 
l+ 

111+ 
l+ 
l + 
o 
l+ 

o 
01 
l+ 
o 

l 
l 
o 
1?/ 1 
01 
1+/01 
l? 
l+ 
l+ 
1+/01 
l? 
111+ 
1+/01 
l? 
l+ 
t+ 
l? 
l+ 
l? 
l+ 
?l 
o 
l+ 
01/0 
o 
o 

130:-
100:-
135:-
130:-
150:-
100:-
135:-
100:-
100:-
45:-

125:-
175:-

275:-
795:-
125·-
590:-
125:-

400:-
125:-
150:-
375:-

135:-
110:-

1.500:-
180:-
250:-
185:-
125:-
400:-
215:-
265:-
225:-
475:-
185:-
275:-
550:-
155:-
150:-
295:-
150:-
285:-
100:-
475:-
275:-
485:-
325:-
325:-

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB 
POSTADRESS: Box 1, S 199 01 En köping 1, Sweden, t e l. 0171/379 SO 
HUVUDAFFÄR: Rådmansgatan 11, S 19900 Enlcöping. ÖPPET: Yard. 13-17.30, l örd. 9-12.00 
FI LIAL: M. Samuelsgatan 2S, Stoclcholm, tel. 08/ 11 85 SS. ÖPPET: Tisd., Fred. 13-17.30, lörd. 1G-13.30 
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MYNTKONTAKT 
Rådmansgatan 11, Box l 

199 01 Enköping 
Tel. 0171/ 379 50 

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

Postgiro 73 02 33 - 4 
Bankgiro: 183- 8952 
Bank: PK-Banken 

REDAKTIONSLEDNING: 
Chefred. o. ansvarig utgivare: 

Raouhl Örtendahl 
Stf. ansv. u tgivare: 

Gi,ista Örtendahl 
Redaktör för Norge: 
Finna Nordiska Mynt 

Landsviigen 56, 
172 36 Sundbyberg 

08/28 67 56 

Red. för övriga utlandet: 
Norrtälje Mynthandel 

76100 Norrtälje, 0176/ 168 26 

Distributör och reklam: 
R. Örtendahl Mynthandel AB 

Box l, 199 01 Enköping 
0171/379 50 

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

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

s. Kr. 
1.325:-

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

Moms 17,65 % tillkommer på 
ovanstående annonspr iser. 

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

SISTA ANNONSDAG 
3 vecklor före u tgivningsdag 

Det blir ett intensivt samlarår för myntsamlare år 1975. Det har redan av
verkats två stora myntauktioner <Hirsch och S&M), en myntmässa i 
Stockholm <Skandinaviska myntmässan> samt en inter 1tionell mässa i 
Finland. På programmet i år står ett flertal stora auktioner i bl. a. Ahl
ström och S & M: s regi, en hel del större och mindre myntmässor runt om i 
landet, bl. a. kan nämnas en mynt och antikmässa i Göteborg 30/5-8/6 
samt en likadan i Helsingborg "Antik 75" i månadsskiftet juli/augusti, så 
här gäller del att hänga me. 
Myntkontakt kommer givetvis att bevaka allt som händer med utför liga 
illustrerade reportage. 
För att uppmuntra eventuella dolda talanger som kan finnas hos Er läsare 
har vi på annan plats i denna tidning utfäst fem priser a 200 kronor för de 
fem bästa artiklar vi får in fram till1 maj 1975. Tag tillfället i akt Nu och 
sätt igång och skriv, men de måste innehålla minst tre maskinskrivna ark 
i storlek A 4. 
För övrigt är vi som vanligt lacksamma för all annan hjälp vi kan få så
som nyhetstips m m. 

MED HALSNING FRAN REDAKTIONEN 

Raouhl Ortendahl 

LIVLIG I(OMMERS PÅ 
SI(ANDINAVISI(A 
MYNTMÄSSAN 197 5 
Fredagen 21 februal'i, lördagen 22 
februari och Söndagen 23 febl'uari 
avverkade på Ostermans Mar mol'
hallar i Stockholm skandinaviska 
Myntmässan 1975. Ett fem tiotal ut
ställare från Europa och USA sålde 
mynt, sedlar, poletler, tillbehör 
och litteratur. 
Ca 2.000 personer hade lockats till 
mässan w1der de b·e dagarna för 
att köpa och sälja och en mycket 
livlig kommers kunde noteras. 

ETT BEKLAGLIGT MISSODE 
Ett mycket beklagligt missöde in
träffade under första mässdagen 
ca två timmar före stängnings
dags. Kl. 18.06 släcktes ljuset i hela 
utställningslokalen, var vid man 
fick ta stearinljus till hjä lp. De 
femtio utställarna med mynt för ca 
50 miljoner upplevde säkert myc
ket stor nervositet under de ca 
femton minuterna som gick innan 
stearinljus kom fram. Risken för 

stölder var då mycket stor, kanske 
speciellt för de mynthandlare som 
hade mynt i 50- 100.000 kronors
klassen oskyddat liggande på bord. 



.J AP ANS SEDLAR OCH MYNT 
Del II 
(Forts. (r. föreg. nr) 

Meiji Restaurationen öppnade en 
helt ny fas i hela aspekten av lan
dets politiska, ekonomiska och 
kulturella liv . I och med ge
nomförandet av den nya mynt
f6rordningen 1871, grundades det 
första moderna myntverket 
Japan. 

Myntverkets tekniska standard ge
nom bistånd av två engelska tek
niker, W. Gowland, analytiker, och 
R. Maclagan, ingenjör. Under 1889 
präglades ett nytt 5 sen mynt i nic
kel, vilket ersatte det gamla silver
myntet och det varförsta gången 
det utfördes av japanerna själva. 
Under mitten av Meiji Eran hade 
japansk myntningsteknik nått en 
hög standard och både mynt och 
stämplar gjordes åt Korea och Ki
na och teknisk utbildning gavs åt 
koreanska studenter. 1899 utställ
des mynt och dekorationer, vilka 
gjorts av Osaka Myntverk, vid 
världsutställningen i Paris. 
Från Myntverkets start fram till 
1970 har 87 olika mynt till ett antal 
av 43.030 millioner präglats. Idag 
utgör 100 och 50 yen mynten i kop
par och nickel den största delen av 
produktionen. 

Färdigt ryckta sedlar räknas vid finansministeriets tryckeri. 

De första sedlarna som utgavs av 
Meiji regeringen va "Dajokan
satsy" (Kabinettsedlar) som 
trycktes 1868 med vanliga träblock 
eller kopparplattor och de var kva
litativt så primitiva att de liknade 
de som gjordes under Edo 
Perioden. Finansministeriet 
tryckte för första gången sedlar vid 
sitt eget verk 1881 och det utfördes 

genom modern tryckteknik kombi
nerat med utomordentligt fin hant
verksskicklighet. Detta var ett 
tillfålle väl värt ett speciellt om
nämnande i den japanska 
sedeltryckningens historia. 
Idag har myndigheten vid Japansk 
Bank ensamrätten till utgivande av 
sedlar och Finansministeriets 
Tryckeri har ansvaret för utform
ning och tryckning. 
Konstnärens personlighet fram
träder markant i sedelutformning
en, speciellt i gravyr och etsning. 
Alskilliga specialkonstnärer med 
mer än 30 års erfarenhet är enga
gerade i den konstnärliga utform
ningen, graveringen och etsningen 
vid tryckeriet. Den utsökta 
återgivningen av porträtt, byggna
der och landskap, huvudmotiven 
på japanska sedlar , kräver en stor 
skicklighet. En precisionssnid
ningsmaskin används till de 
komplicerade mönstren. 
Sedan 1887 har uppmärksammade 
personer i Japans historia utvalts 
till porträtten på sedlarnas åtsida, 
medan frånsidan i början, i huvud-

Anti-förfalsknings teknik studeras i det "Speciella Forsknings Rummet". ( Forts. nästa sida) 
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ämnesskärarmaskin. 

MYNT PRÄGLADE MELLAN 1600· T1LL 1800-TALET 

"Tensho·Oban" förmodas vara 
världens största guld mynt. Den 
slogs 1588 av en guld och silver le
gering med 71 procents finhet och 
den vägde 165 gram. (Verklig stor
fel~ 14,5 x 8,6 cm). (Forts. nästa sida) 
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Ark med tryc~ta sedlar glättas i dessa pressar. 

6 

sak återgav Shinto- och Buddist
tempel. Numera bär frånsidan 
bilder av landskap och byggnader. 
l dag, efter åratals beroende av 
importerad teknik, har Japan gjort 
enorma framsteg i kosten att göra 
pengar, speciellt under de sista d
cenierna och det med maskiner av 
egen tillverkning. De andra nöd
vändiga tillbehören som behövs för 
att producera japansk valuta, 
såsom bläck och tryckplåtar är 
också internationellt kända som 
mycket noggrant kontrollerade för 
att försäkra kvalitet och precision. 
Om en valuta kan sägas utgöra ett 
lands ansikte, är det bara naturligt 
att Japans "ansikte"blir vackrare 
och vackrare i framtiden. 

A n vänd alltid 

mynt· 

tvättmedlet 

RENAMYNT 
då Ni rengör 

mynt 

Sveriges enda 

mynttvättmedel 

RENAMYNT säljs överallt i 
Sverige hos mynt- bok- och pap
pershandeln. 

RENAMYNT S används till sil
vermynt. Tar effektivt bort 
smuts, fett, fingeravtryck 
o. dyl. utan att skada mynten. 

RENAMYNT K används t1U 
kopparmynt. Tar liksom Rena
mynt S bort all smuts, fett, 
fingeravtryck o. dyl. och kan 
med fördel även användas till 
andra metaller. 



- . . 
Deras Kejserliga Högheter, Kronprinsparet, vid finansministeriets mynt-
verk. 

En samling av japanska mynt och sedlar visas vid Mynthistoriska Museet 
i Fuji Bankens huvudkontor i Tokyo. 
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Mtdaljunu ar dttrgrona 1 naturlig storltk 

De 
lOOStörsta 

Mästerverken 
Världens mest uppskattade 

konstskatter bevarade för all framtid 
i massivt Sterling Silver 

Samlarskrin i ådtlttra 
mtdfolju samlirtgtn u/art txtra l.:oJIIIdd 



'De 100 StörstaMästerverken' Begränsad upplaga 
Tillgänglig endast genom förhandsbeställning 

Sista beställningsdag den31mars 1975 
Endast en medaljserie per beställare accepteras 

SEI>i\N TJ()E R NAS BE(.;Y~NE J.S E har 
manniskan skapill kon stverk mr all f:lllga 
viiridens skönhet eller spegla henne~ innersta 

'i>iuncr. 
"' tu~cnden saclana verk har endast de mest 

in~pirentclc ~tall sig genom tidema. De ii ro ~liister
vcrken.Arade. Värdesatta. H yllade. 

Mecllijiilp av lärda humanisteroch konsthistoriker 
har nu dc allra fö rnämsta av dessa stora konstverk 
h livi t utvalda. De JOO största av vttrlclcn~ konst
n;irlig<• m;isterverk. Verk som gemun sin kraft och 
fu lländning ii r lika levande idag som niirclrt•n gitng 
skapades. 

Fiir alt hylla dessa ojämförliga kon~tvrrk i en 
lim n ~om kan uppskatta~ både nu och av kununanclc 
generationer. tillkännager Franklin ~lint All elen 
~' en~ka utgivningen a,· en enaståenclt• 'ami i ng 
kons tmedaljer i Sterling Silver - /Jr 100 S/ör.t/a 
MtWm·rrkrn. 

Mästarnas verk 
De JOO verk som blivi t utvalda fiir denna samling 
är ovärderl iga skatter- höjdpunkter i m;inni,kans 
kunstn:irliga historia. i\l;tstcrvcrk av M trlll' langclu. 
Leonardo d a Vinci. Rcmhranclt . Raf;~e l . ( ;uva. El 
Grecu. ltuhl•ns. Bolli tdl i.'lizian. ll rueg•• l, \ 't•la;.qucz. 

Rodin. Degas, van Gugh. Frans Hals för att namna 
n;igra av mästarna. 

(Jr IOOStörsta Mizstm·rrkrn har ut,·alts med hjiilp 
av auktoriteter vid bctvdande museer. bland dem 
RiJksmu~eum.llritish .\luscum.l.uun!'n. \ 'atikan 
museenw. Uffat.icrna. l'radmnu~eC't urh (.; rt'klanrls 
llhatiunaluausccr. l>e~sa expcrtl·rs rad har varit 
odrdcrliga niir det gii llt a ll skapa denna medalj · 
kuns tens tribut ti ll viiridens s tiirsta kunst' (•rk. 

Medaljkonst av högsta kvalitet 
Fiir all fånga m tis tcrverkens kraft or h djup kommer 
varje medalj i s;unlingen all , ·ara tlSe<h-anligt s tur 
hela 51 mm i diaml'll'r. \ 'ar or h c11 in11ehiallcr mins t 
.'i(} g ram massivt Sterling SiiH·r urh biir b·alitds
stämpeln !J:l.'i/1000 som garanti pa silnets l"l'l11u:t. 

Franklin Mint AB kommC'r all ut~:i,·a en 1111ik 
~' t•nsk upplaga'" /Jr 100 Stö1Jit1 .1/iz.rtr'n·akru. \ 'atjl' 
nwdalj i saml ing<'ll kummt•r all vara'" ojiimfurlig 
pn~tof·b·alitl't - tl<•n fii rniimsta in111:1 prUgling~ 
kons tt•n - med ~i 11 utsiikt fros tade relief hiijd fra n 
t•n hakgrund ll' ll urh kl;tr '"111 C'll krista lbpcgt•l. 
\ 'a~j1• 111\'claljs a bida illt'rgt•r t• t t miistcr,·Nk ~kul p 
t('t".lt 111 i minsta dt•talj . Fransidan identi llnar 
konst' t'rkct u r h an g!' r k11nstnii r!' n~ namn or h n ii r 
,.,.,k t• t skapade',. 
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SKRATTANDE KAVAUER - Hals 

Sista beställningsdag den 31 mars 1975 
Den svenska upplagan av /)~ 100 Slörs/u .llii.<ltr· 
z·trktn ftnns tillgänglig enbart genom IOrhandsbc· 
ställning och detta senast31 ma rs 1!.175. Oet totala 
antalet utgivna medaljserier kommer att begränsas 
till exakt det antal förhandsbeställningar som in
kommer poststämplade senast denna den sista 
beställningsdagen. 

Samlingen kommer att utgivas med en medalj i 
månaden under l 00 månader med början i maj l !J7 ;i_ 

l'rbet per medalj är HJO kronor (inklusive 17,1i:i't , 
mums).Det månatliga utgivningssystemetger varje 
samlare möj ligheten all bygga upp en kunstskatt 
i ädelmetall - tutalt !i kilogram Sterling Silver 
bekvämt och utan stora kontantinsatser. Genomdet 
sto ra in ternationella intresset för dessa konstens 
mästerverk komtncr även lokala upplagor av denna 
samling att ges ut i and ra länder av företag asso· 
derade med Franklin Mint AB. Men eftersis ta be· 
ställningsdagen kommer det aldrig mer a tt ftnnas 
M1gon mHjlighct att som ursprunglig ii g are förvärva 

Frnnklin Mint AU ullrycker på detta sätt sin tacksamhet 
till följande konstauktoriteter fUr deras benägna 
bistånd vid urvalet av de verk som nu ingår o samlingen 
/Jr 100Storsl4 Masttrvtrktn: 
Il r Umberto lbldini, Uffo:itrna, FlrJTtns.l>r Fabrizio 
Maneine IIi, Valikanmusttma, Vatilcanslaltn. Sir Norman 
lteid,1ått Galkry,l-ondon.l'rof. Xavierdc Salas Uosch, 
l'r4domustti,Madrid. M me A.SerullaY,l.ouvrtn, Paris. 
l>r !'eter J.J. van Thiei,Hijlcsmusttlm, Amst11dam. 
Ilespina T,ot~is,N41ionalmusttrn4,Attn.J.A . ll. Wilton, 
HriliJh Mustum,IAndon. l>r C. A. Yamada,N41ioMl 
Mustum of Wtsltrn Ar/, 1illc]o. 

DISKUSKASTA Rf.'N - Myran 

den unika svenska upplagan av /Je JOO StörJla 
Mäsltrvtrkm. 

Ett magniftkt samlarskrin 
För att bevara sin enastående samling av 100 
medaljer får varje beställare ett handbearbetat 
skrin i ädelt trä utan extra ku~tnad. l >etta ~krin 
innehåller speci;tlfodrade fack fiir att fiir\'ara orh 
skydda medaljerna samt utrymme riir elen speria l· 
skrivna litteratur om mästerverken som rnedfiiljer 
v;trje medalj. Skrinet kumrner att fiirses mecl en 
namnplatta svm b lir samlingens titel och den 
ursprunglige iigaren~ namn. Samlarskrinet lewrer.ts 
samtidigt med den femteellersjä ttcmcdaljen. 

Konst av bestående värde 
Den som i dessa osäkra tider äger e tt <:~kii nt kunst 
verk kan verkligen skatta sig lycklig. Agaren lever 
med konstverkets skönhet och med tillfreclsstäl· 
le Isen av att veta att det kons tniirliga v lirdet är ticlliist, 
oavsett hur andra värden må ftirändras. 

Därför kan många samlare kiinna äkta glädje i 
att äga en klenod som denna fiirniirnliga samling 
medaljer- medaljkunstens hyllning till de 100 
största mästerverken genom tiderna - en samling 
som fårenar skönheten i stor kunst, rariteten i en 
begränsad upplaga och det bestående värdet i 
Sterling Silver. 

Viktigt 
IJt /OOS/örs/a Mäsltrverktn kommer i Sverige endast 
att kunna erhållas genom rorhandsbeställning 
senast den 31 mars I!J7.'i. Detta är enda gången 
någonsin som samlingen kommer att erbjudas fOr 
ursprungligt förvärvande här i landet. llestäUning· 
ar poststämplade med ett senare datum måste 
tyvärr avböjas och returnera~. 



S :TA TERESAS EXTAS - Bt•rnini SO/.ROSOR - mn Gogh 

En v iktig garanti 
Varje medalj i samlingen Innehåller ett mini- momsen kan komma att variera, men prisetex-
m um av 50 g ram massivtSterling Silver- totalt klusive moms ä.r a lltid garanterat. Denna ga-
5 kilogram i en komplett samling. Utgivnings- r anti har möjliggjorts tack vare att Franklin 
priset för den första medaljen i samlingen är Mint förb inder sig att i förväg anskaffa hela 
190 kronor inklusive nu gällande 17,65% moms. den mängd silver, som ärnödvändlg fö r attfull-
Priset exkl. moms, 161:50, kommer att bi be- b orda vatje beställd medaljsamllng. Med tanke 
hållas för varje medalj under hela u tgivnings- på den ökade inflationstakten bör denna pris-
tiden, oavsett hur mycket silverpriset stiger garan ti noga noteras. 
eller kostnaderna för präglingen ökar. Endast 

r--- - De 100 s:ö~~iM:~~rverken ----~ 
l Kontrollstämplad svensk u pplagc. Gilt ig endast med poststämpelsenast den 31mars 1975 l 
l 

Till: Franklin Mint AB, Box 2009, 103 11 Stockholm 2. l 
l l ärmed tecknar jag mig för den kontroll - D J••gbetalnrvazjemcdaljifiirvägviapostgiro. 

l stlimplade svenska upplaga av /)e 100 Stijrsta Skicka mig ett ifyllt inbetalningskort på 1!10 l 
Mii.rterverkm, s u m består av l 00 medaljer i Sterling krohor fiir <h:n fiirsta medaljen. 

l Silver, var och en .'il mm i diameter med en vikt D Jag liiser varje medalj mo t postfiirskott. l 
av minst .50 gram, som utgives med en medalj i Postfiirskottsavgift fiir niirv;1rande l :!Hl 

l månaden från och med maj I!J7.S. per medalj tillkummer. l 
Utgivningsprbct fii r den forsta medaljen är Var gud gravera namnplattan på det samlar-

l 1!.10 kron ur inklu~ive 17,65% mums. Jag är skrin. som jag erhåller utan extra kostnad. enligt l 
inllirstådd med att prise t per medalj exklusive texten nedan. 

l 
mums, Hil:50, är fast och garanterat under hela 'l ' lr--rl-.,-1-rl--rl-r-1-r-1 -.1 l l l l l 

1 utgivningstiden. . - . . - - . - - - . - - . 

l 11eställaren~ namn _ __ l 
Adress VA R GOD TEXTA! 

l PostnummN ____ --~ustadre~~ l 
l NamJUedcn;ng _ _ _ _ _ ___ ___ __ _ l 
~ l~r~• Mm t " _u ___________ Beg~ing: E~daljserie pe~tälla.re.:._J 
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Hit försvann enl{ronor 
för n1iljoner ... 

KARLSRUHE (Epressen) Den 
här lilla lumpboden ligger på en 
bakgata i den sydtyska staden 
Karlsruhe. 

Den är sannolikt slutstation för 
över en miljon svenska enkronor. 
De har smugglats ut av en tysk li
ga. 

Just nu är det stor brist på växel
mynt hos bankerna och i affärer
nas växelkassor. 

Agaren till lumpboden, Karl 
Heinz, uppläckte att svenska en
kronor präglade före 1968 är guld 
värda. Varje sådan krona innehål
ler silver till ett värde av cirka två 
kronor. 

Här finns del pengar atl göra re-

/ t! t·' .. ~ .H 1 1 
't., ' .'J'f .. ' 

~~ ~ ·: 
/' .. ~ .. ... -· 

sonerade Karl Heinz. Genom att 
smälta ner mynten går det att göra 
en förmögenhet. 

Tillsammans med två kumpaner 
åkte Karl Heinz till Sverige. De 
stationerade sig i en husvagn utan
för Orebro och började sedan en 
landsomfattande jakt på de 
åtråvärda mynten. 

De tre männen besökte bank ef
ter bank. Varje dag fick de ihop 
några tusen enkronor. Men endast 
cirka en tredjedel av kronorna var 
präglade före 1968. 

Nätterna fick de tre kumpanerna 
ägna åt att sortera mynt. De alltför 
nya mynten växlades sedan in i 

(Forts. sid. 13) 

Centralpunkten i smugglingen a v över en miljon svenska enkronor /rdn 

Sverige till Tysk land. 
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MY NT 
T I L I. B E H Ö R 

L I T T E RAT U R 

KÖPER - SÄUER- BYTER 

Svenska och utländska mynt 
i stor sortering till mod e ra ta 

priser. 

Välkommen in o ch se 
vod vi har. 

PR ISLI STA GRATIS 

Öppet: 

Måndagar Stängt 
Tisd.-Fred. 10- 12 14-18 
Lördag 10-13 

MYNTHÖRNAN 
ENGELBREKTSGAT AN 36 

ÖREBRO 019/ 11 21 BO 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

och N.i får efter hand vår 

»nyinkommetl ista». 

Stor sortering . 

Moderata priser. 

Vänd Er med för troende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

S. Kungsgatan 19, Gävle. 
Te l. 026/ 128225 

Öppet: 16- 18, 
lördagar 9- 14 



Gustaf VI Adolfs 

myntsamling visas 

Vår gamla Kung Gustaf VI Adolf 
donerade innan sin död sin värde
fulla myntsamling tiU Kungliga 
Myntkabinettet. Den unika sam
lingen visas nu för allmänheten 
fram till och med '1:7 april i den s.k. 
medaljsalen. Museet är öppet var
dagar kl. 11- 16, torsdagar även kl. 
1~21. 

Samlingen består av 107 mynt, 
varav 104 grekiska och tre romer
ska samt 20-talet medaljer från re
nässansen och barocken. 

o När Gustav VI Adolf - då 
kronprins- deltog i de svenska ut
grävningarna i Grekland, väcktes 
hans intresse för de antika mynten. 

Vid sina resor till London på 1920-
talet började han köpa antika mynt 
och medaljer . Det fortsatte han 
med till in på 1960-talet. Han råd
gjorde vid inköpen med professor 
W Scwabacher vid Myntkabinettet, 
en s tor kännare av de antika myn
ten. 

Till kungens 80-årsdag utgavs ett 
bildverk om hans samling, men 
den har tidigare a ldrig visats of
fentligt. De grekiska mynten är av 
mycket hög kvalitet och mycket ' 
värdefulla. 

En del av mynten är väldigt små. 
För att allmänheten skall kunna se 
myntens skönhet har man gjort 
förstoringar, som finns på olika 
skärmar. 

Myntaul{tion 

på Sheraton 
Lördagen den 26 och söndagen den 
27 april avhåller B Ahlström Mynt
handel AB i Stockholm sin S:e kva
litetsauktion av mynt. Plats denna 
gång är som vanligt Hotet Sheraton 
i Stockholm . Auktionen omfattar 
Svenska och övriga Noridska 
mynt. Utförligare reportage i vårt 
nästa nummer. 

Senaste värderingspriser 1975 
ART AL UPPLAGA o 01 

20 KRONOR GULD 
0 23 mm - vikt 8,96 gr 

1873 R U .H. S.O.N. 
1874 R U .H. S.O.N. 
1875 R U .H. S.O.N. 
1876 R.U.H. S.O.N. 
1876 R.H.J. S.O.N. 
1877 RH. J. S.O.N. 
1877 RH.J. S.OCH.N. 
1878 RH.J. S.OCH.N. 
1878 PA 1877 
1879 R.HJ. S.OCH.N. 
1880 R.HJ. S.OCH.N. 
1881 R.HJ . S.OCH.N. 
1884 RHJ. S.OCH.N. 
1885 R.HJ. S.OCH.N. 
1886 R.HJ. S.OCH.N. 
1887 RH.J. S.OCH.N. 
1889 R.HJ. S.OCH.N. 
1890 R.HJ. S.OCH.N. 
1895 R.HJ. S.OCH.N. 
1898 RHJ. S.OCH.N. 
1899 R.HJ. S.OCH.N. 
1900 A.P. 
1901 A.P. 
1902 A:P. 

Hit försvann . .. 
(Forts. fr. sid. 12) 

115.108 2.200 1.600 1.300 
239.500 1.8~0 1.500 1.000 
359.280 1.8. o 1.500 1.000 
239.500 10.000 8.000 5.000 

1.7"') 1.400 950 
186.417 2.200 1.600 1.300 

2.400 1.800 1.450 
245.000 1.700 1.400 950 

1.900 1.550 1.050 
75.250 6.500 5.000 3.000 

127.250 1.800 1.500 1.000 
47.250 7.500 6.000 3.500 

190.750 1.800 1.500 1.000 
6.250 13.000 10.000 6.000 

172.809 1.800 1.500 1.000 
58.737 5.700 4.200 3.000 

201.500 1.700 1.400 950 
155.491 1.800 1.500 1.000 
134.660 1.800 1.500 1.000 
313.437 1.700 1.400 950 
260.848 1.700 1.400 950 
104.199 2.800 2.000 1.400 
226.679 2.300 1.700 1.300 
113.810 2.300 1.700 1.300 

hundralappar innan man gick vi
dare till nästa bank för att få en ny 
omgång enkronor. Aven automat
hallar och bingolokaler rensades. 

N~ NORDISKA MYNT 

Landsvägen 70 

Men så började Riksbanken dra 
öronen åt sig, allt fler banker kla
gade över att det inte fanns en
kronor att uppbringa . 

Det dröjde inte länge förrän poli
sen var de tre männen på spåren. 
Orebro polisen slog till mot män
nens husvagn. 

-Vi nästan baxnade över vad vi 
hittade, säger en polisman. Där 
fanns 100 000 enkronor. Tomma 
myntsäckar som låg utspridda 
visade att minst 350 000 kronor ha
de passerat genom husvagnen. 
Pengar som förmodligen smugg
lats ut efter ahand. 

Karl Heinz och hans medhjälpa
re dömdes till en månadsfängelse 
och förvisades sedan ur landet. 
Detta hände sommaren 1974. Men 
redan i december samma år var li
gan igång igen. 

172 35 Sundbyberg 
08/28 67 56 

vord. 16.30-19.00 

l ör d. 9.00-1 4.00 

KöPER - BYTER 
SALJER 

allt i Nordiska 
mynt 

Vi hjälper Er gärna 

med värderingar 

o ch rådgivning 
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S & M Myntauktioner ... 
(Forts. fr. sid. 1) 

Under Karl Xll:s regering såldes 
bl a nedanstående dukat år 1713 kv. 
l+ för inte mindre än 9.500:-. Vär
deringspris: 7.500:-

Dukaterna var mycket eftersök
ta, vilket bl a priserna klart visade. 
Denna Dukat från Ulrika Eleono
ras tid, Dukat 1720, utropsnummer 
92 såldes för 12.500:- (11.000) p 

Detta mycket vackra jubilewns
mynt 

Riksdaler 1721 kvalile O, praktex
emplar såldes för 3.000 kronor över 
katalogpris, 10.000:- fick köparen 
lägga ut mot ett värderingspris på 
7.000:-. 

Vid utropsnummer 143 såldes 
riksdaler från år 1801, kvalite O, 
också detta ett praktexemplar. 
Myntet såldes för 4.800) (3.000) 

Under Oscar II: s regering såldes 
bl a en hel del Guldmynt: 
20 krl874 kvalite 01 1.600:-
20 kr 1890 k v a lite 01 1. 700:-

14 

Vid nummer 231 såldes detta 
vackra exemplar av OSCAR II:s 
tvåkronor, år 1898 kvalile 01/0 pris 
1.400:- (900:-) 

Tvåkronan 1903 kvalile 01/0 sål
des för 3.000:- (2.000:-) 

2 kri8981.400:-

2kr 19033.000:-

Auktionens dyraste mynt kom 
från den Svenska avdelningen. 
Nwnmer 155 4 Dukater 1843 kvalile 
01/0 såldes för 20.000:- (20.000:-) 

Bland Dc Norska mynten kunde 
följande noteras. 

Speciedaler 1631 , Praktexemplar 
kvalile 01/0 pris 9.750:- 00.000:-> 
<se nedan) 

Speciedaler 1654 kv. 01 10.000:-
02.000:-) 

Speciedaler 1834 kvalite I+ 
2.350:- (2.000:-) 

Under Oscar II:s regeringstid 
såldes detta exemplar, 

5 Sp/20 kr 1874 kvalite 01 för 2.100:
(2.000:-) 

Vi kan p g a utrymmesbrist här 
inte presentera flera bilder och pri
ser tyvärr. De samlare som önskar 
kompletta uppgifter om priser kan 
rekvirera lista från Strandbergs 
Mynthandel, M. Samuelsgatan 25, 
stockhol m. 

Sammanfattningsvis kan näm
nas att auktionen blev mycket om
tyckt av båda samlare och handla
re, en välordnad auktion med 
många intressanta objekt. 

Nästa auktion har planerats äga 
rwn under ANTIK 1975 (internatio
nell antikmässa i Helsingborg> i 
början av augusti månad. Närma
re upplysrungar i kommande nwn
mer. 

K ö PES BYTES 

Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 

Tel. 0171/303 48 Enköping 



Medaljstöld 
Vid samlarmarknaden i Göteborg 
lördagen den l februari stals från 
en Göteborgshandlare Tonkins ny
utkomna minnespeng i Guld gäl
lande Karl XI Gustafs trontill
träde. Då alla exemplar är numre
rade ä r detta ex lätt att identifiera 
då det bär nummer 391. Glöm ej 
bort att begära det medföljande 
numrerade intyget då Ni köper. 
Skulle Ni påträffa den stulna me
daljen, kontakta myntkontakt, tel. 
0171/379 50. 

Numismatisl{ 

Ordens 

Vårauktion 
avhåller lördagen den 5:e april på 
Stadshotellet i Borås. Auktionska
talog kan rekvireras genom J 
PEDERSEN MYNTHANDEL. 
Skolgatan 24, 502 31 Borås. Utför
ligt reportage med illustrationer i 
vårt aprilnummer. 

Inga svenska mynt 
~ned årtal 1974-75 

Omkring 200 miljoner mynt 
präglades av det svenska myntver 
ket under 1974, och allesamman 
bar de årtalet 1973. Några svenska 
mynt med årtalet 1974 kommer all
tså aldrig att ges ut, utan där blir 
det för samlarna en lucka i å rsse
rierna. Troligen blir det inte heller 
några mynt som får bära 1975. Men 
1976 blir det sådana . 

Orsaken till luckan i årtalsfölj
den är att kung Gus taf VI Adolf av
led i september 1973. Därför ville 
man inte ge ut nya mynt med hans 
bild eller namnchiffer på och årta
let 1974. 

En pristävling ha r utlysts om hur 
de nya mynten skall se ut. 
Tävlingsbidragen skall vara in
lämnade den 5 maj i år. Bidragen 
skall först granskas av en kon
stnärlig jury. Därefter skall kun
gen se dem eller åtminstone en
kronan, som väntas få bära hans 
porträtt, och slutligen avgör rege
ringen. Sedan skall präglingen ta 
vid. Det tar nog rätt lång tid innan 
allt detta är fårdigt. 

Om man när allt är klart har 
hunnit tångt in på hösten, vill 
myntverket inte gärna släppa ut de 
nya mynten förrän till årsskiftet 

1975/76. Annars blir det rätt få 
75:or som till stor del hamnar hos 
samla re (och snabbt skulle stiga i 
värde). 

Före jul, när detaljhandeln sät
ter igång får fullt, brukar det också 
vara mycket stor efterfrågan på 
mynt. En omställning av produk
tionen medför gärna förseningar 
och produktionsbortfall, och är 
alltså inte så värst lämplig just då. 

För att underlätta igenkännan
det av de nya mynten hos all
mänheten vill man ge de nya pen
garna en viss likhet med de nuva
rande. 

Enkronan skall således, är det 
meningen, alltjämt bära kungens 
bild, och de lägre valörerna bör 
också likna de nuvarande i typen. 

Beträffande femkronan , som ju 
inte är så särskilt omtyckt av den 
stora allmänheten, står det i täv
lingsprogrammet att den skall 
klart skilja sig från enkronan. Den 
skall inte få annat form än den nu
varande femkronan men väl ett an
nat utseende. 

Man kan då antingen göra en ny 
variant på traditionella motiv, dvs 
riksvapnet eller riksvapnet och 
kungenener gå helt andra vägar . 

MYNTFRONT 
Stort jub. nummer ute nu! 

Ca. 40 sid. myntläsning Sänd 
2:- i frimärken så får Ni tid
ningen direkt i brevlådan. Por
tofritt. 

MYNTFRONT 
Tuvebergsvägen 2 
441 OOALINGSAS 

PG 268802-6 

MYNToch 

TALLRIKAR 
Gratis prislista på begäran 

MAGGIES MYNTSHOP 

Box 7, 620 23 ROMAKLOSTER 
Tel. 0498/505 18 

KÖPER SÄLJER 
Svenskn mynt köpes 

Bra priser betalas 

Svenska mynt säljes 
Prislista gratis 

Anders 
Wetterberg 

Box 168, 101 22 STOCKHOLM 
Tel. 08/ 21 18 35 (kvällstid 

O. GIDEGÅRDS 
MYNTHANDEL 

Odengatan 38 
Box'19119 

"'104 32 STOCKHOLM 19 

lhl. os-3113 as 
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MYNTTORGET 
Annonssida för myntsamlare 

Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en avskrift och 
MYNTKONT AKT, Box l, 199 01 Enköping l, märk kuvertet " Mynbtorget". Kostna 
per annons och får högst innehå!J.a 20 ord + telefonnummer eller namn och adress. Vid två annonse
ringar med samma text i två på varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för båda annon
setna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. Annonskostnaden 
skall medsändas på samma gång som manus. 

K ö P E S 

Guldmynt, Svenska och Norska 
samt ettöringar och lO-öre O II före 
1890. L Eriksson, Box 210, 631 03 
Eskilstuna. 
10:-1918-1923, 1931. 5:- 1931, 33, 
37, 50, 51, 59, 62. Kotior, alla årtal. 
Göran Andersson, Elseröd, PL 
1600. 450 52 Dingle. 
Nordiska mynt i alla kvaliteeer och 
årtaL Sänd fört. om kvantitet o. 
pris. E A Söderberg, Furunä
svägen 15. 941 00 Piteå. 
Medaljer samt upplysningar om 
medalJer och deras verksamhet i 
Estland, Lettland, Litauen och Me
me!. Tyge Söndergaard, Ved Asen 
71, 4700 Nästved. Danmark. 
Numismatisk litteratur, lagerlistor 
och auktionskataloger. Endast 
Svenska. Kulturens årsbok 1935. 
Svar med pris, Nr o antal till "litte
ratur, myntkontakt r f. v. b." 

Onskar köpa Holländska mynt före 
1946. Offerter till Jan Riet, 
Minrebroederstraat 4, utrecht, 
Holland. 

SÄ LJE S 

skandinaviska Mynt säljes mycket 
billigt. Aven bättre årtal. Sänd ef
ter gratis prislista. Niels E. 
Jörgensen, Frejasvej 26. 9879 
SindaL Danmark. 
GV och GVI mynt i god kvalite. Bl a 
2 kr 1937 och enkronan 1942 A.U.B. 
Prislista på begäran. Kaj Blad 
Nämndmansgatan 20 C 245 00 Staf: 
fanstorp. 
Fem öre 192G-71 ej 1927. 2 öre 
192G-7L 1 öre 1915-71 kv. 1+-1. 
Till högstbjudande. 5 öre 1962 utan 
S:t Eriksmärke. Georg Järdshöjd, 
Sunneberg 9 681 00 Kristinehamn. 
0550/816 46. 

50 kronorssedel 1959 k v. o säljes till 
högstbjudande. Rolf Johansson, 
Box 81 440 06 Gråbo. 
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Lista på Svenska och utländska 
mynt gratis. Stefan Jaensson, 
Elias Friesg. 9, 752 31 Uppsala. 

Gratis lista över Svenska mynt 
från Gustav Vasa till nu. Aven en 
del utländska. Angiv gärna 
Samlarområde. Anders Noren, 
Eriksgatan 2, 752 28 Uppsala . 
Prislista över Svenska dublettmynt 
mot 1 kr i frim. A Hedlund, Box 
3144 162 03 Vällingby. 

O 11240st 2kr- l öre kv. 1- 1+ GV 
754st 5 kr -l öre kv. 1-Ql GVI 467 
st 10 kr - l öre k v. 01-o Nästan al
la varianter. Säljes odelat eller var 
kung för sig. TeL 0470/176 65. 

Selger og bytter skandinaviske 
mynter. (spesiellt Norge-Dan
mark) og andre. Dubblettliste mot 
porto. Uwe Cordes. D 28 Bremen 
41. Geschw. - Scholl -strasse 61. 
West-German y. 

2 krona 1877 med sista 7: an dub
belpräglad k va lite 1?. Värderad i 
Cainlex till 700:-. Säljes till 
högstbjudande. Joakim Wessman. 
Box 16 A Lia . 710 40 Frövi. 

·svenska mynt säljes även köpes. 
Prislista erhålles gratis. Lennart 
Wetterström, Centralg. 13 A 825 00 
Iggesund. 0650/207 31. 

Urplock från samlingar. Alla 
prislägen och kvaliteer. Guld, sil
ver och kopparmynt. Lista mot 2 
kronor i frirnärkken. Varje lista är 
numrerad och gäller som Ditt be
ställningsnummer. Detta innebär 
att du vid vissa tillfällen har chan
sen till extra rabatt. Dubletter, Box 
3020, Uppsala. 
Skicka ett 45 öres frimärke , så får 
Du en lista över flertalet Svenska 
mynt (l öre-l kr) 1874-1942 i nor
malkvalite. 
Anders Nordell, Box 7, 523 01 
Ulricehamn. 
Lista på Svenska mynt O II, GV, 
GVI sändes gratis. Mats Fredriks
son, Mårbackagatan 2, 422 48 Hi
sings-Backa. 
Prislista på Jul- o. minnestallrikar. 
samlaragenten, Box 4085, 580 04 
Linköping 4. 

SPECIALERBJUDANDE 
GALLANDE APRILNUMRET 

Passa på Nu. Sänd in Ert an
nonsmanus före den 28/3 och Ni 
får Er annons insatt under 
"Mynttorget" helt utan kost
nad. OBS! Detta erbjudande 
gäller endast annonser till 
aprilnumret 

........................................................................................................................................... . . . . 
l BESTÄILNINGSKUPONG MYNTrORGET l 
j O Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa ; 
: : 

.

l':,:. nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. l,',,, 

O Härmed beställes nedanstående annons att iniöras i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 

: medsändes. : 
~ ANNONS~T ...... .. .................... ............ ..... ......... .. ...... ....................... .. ~ 
: : 
: : : ..... ....... .. ...... ........... ........... ............. ......................................... .......................... : 

: : 

l ~~~ES : ~ ~~~Ö~~~~~~~:-~ i 
.. ..... . ., ............................. .................... ......... ................ ................................................. . 

:. ........................................................................................................................................ : 
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Vår nationaltrubadur fyller 85 
Eve11 Taube på medalj- skapad av hans egen Astli. 

Här kommer långväga kyssar från 
Carmencita , festfanfa rer från 
Sjösala äng och hurrarop från 
Fritiof Andersson, Rönnerdahl, 
von Schewen och alla de andra 
oförglömliga figurerna i vänkret
sen kring vår egen nationaltruba
dur Evert Taube, för den 12 mars 
1975 fyller han 85 ungdomliga år. 

Hela svenska folkets Evert! För
fattaren, vissångaren och målaren 
som sannerligen förtjänar en egen 
medalj. Ingen har som han förstått 
att glädja och entusiasmera gam
mal som ung med sina dikter, visor 
och ballader. 

Det är hans egen Astri, kvinnan 
som stått vid hans sida under alla 
år och som känner honom mer än 
någon annan, som skapat 85-års
medaljen. Vem annars? För det är 
hon som bäst och känsligast kan 
återge hans porträtt på en medalj. 

På ålsidan står också "Evert 
Taube, 12 mars 1890", hans födel
sedatum. 

På frånsidan ser man Ränner
dahl dansande på en blomsteräng 
och texten, hämtad ur Sjösala vals, 
lyder: "Pappa är en brud med 
blomsterkrans i håret och natt
skjorta till skrud". 

Även detta motiv är å tergivet 
med den kärleksfulla känsla som 
är så typisk för Astri Bergman
Taubes konstnärliga tempera
ment. 

Fakta om medaljen 
Medaljen präglas i finplatina, guld, silver och 
brons av AB Sporrong i Norrtälje. Varje exem
plar är numrerat med löpande tillverknings· 
nummer och åtlöljes av ett ursprungsbevis. 
Den levereras i ett smakfullt etui. 
Sista beställningsdag är den 30 april. Skulle den 
garanterade maximiupplagan dessrörinnan 
fulltecknas kommer ytterligare besiiiilningar 
att avböjas. 

Metall Storlek Vikt 

Patinerad brons 45 mm 45 g 
Kontr silver 45 mm 55 g 
18 k guld 45 mm 65 g 
Finplatina 45 mm 90g 

Pris Upplaga 

80:- 2.000 
183:- 1.500 

1.890:- 150 
4.365:- 25 

Etui. moms och frakt ingår i angivna priser. Leverans sker mot postfårskott under 
mars-maj 1975. 



NUMISMATISKA TIPSET 
Vi återkommer med samma frågor än en gång. Detta tips fanns med i vårt januarinwnmer, men 

då vi ej fann en enda rad med alla rätt ger vi Er en chans till, denna gång med utökat antal vinster. 
Raden skall som vanligt insändas till Myntkon takt, Box l, 199 01 Enköping, och märk kuvertet "Num. 
tipset". Svaret skall inkomma till redaktionen senast 31 mars 1975. 
VINSTER: l:a pris PRESENTKORT 200:- (skall användas för köp av mynt, tillbehör eller litteratur 
i valfri mynthandel över hela Skandinavien). 
2:a pris MYNTSKAP 400 med filt. (Fabrikat LEMBIT) 
3-5 pris MYNTSKAP JUNIOR med filt. (Fabrikat LEMBIT) 
(Myntskåpen skänkta av LEMBIT AB, Huddinge) l X 2 
l. En av Sver·iges främsta medaljkonstnärer var· J. C HEDLINGER, 

som verkade på 1700-talet. Vilket land kom han ifrån? 
l. HOLLAND x. FRANKRIKE 2. SCHWEIZ 

2. Han var den siste nordiske monark, som kr·önts. Åtsidan på 20 och 10 
kronor i guld från 1910 visar konungen iförd krona. Vem var han? 
l. FREDERIK VIII x. GUSTAV V 2. HAAHON VII 

3. Vad heter konstnären, som gjort ritniogama till jubileumsfemman 
1848? 
l. ERIC PALMQUIST x . AKKE KUMLIEN 2. MARK SYLWAN 

4 .. Vad betyder: "DEUS PROTECTOR NOSTER"? 
l. GUD ÄR MIN STYRKA x. I GUD MITT HOPP 2. GUD 
V AR BESKYDDARE 

5 .. Brukspolletten lämnades i brukets handf) lsbod och man fick i utbyte 
vad som stod på polletten. T. ex. l STOP ÖHL. l STOP = 1,3 litt:r, 
men hur mycket mätt i r·ymdmåttet "Kanna" motsvarat· de t'? 
l. 112 kanna x. l kanna 2. 2 kannor 

6 .. Den l januari .... . .. genomfördes en valutareform i Finland, varvid 
en ny markka blev = 100 gamla markka. Vilket var året? 
l. 1963 x. 1960 2. 193i 

7 .. Vilket av följande pt·ovmynt har ett mittstycke av guld omgivet 
av silver? 
l. l RIKSDALER x. 10 FRANCS 2. l CAROLIN 

8 .. Vad hette myntgravören i Stockholm under !u·en 179!!- 1830? 
l. C. G. FEHRMAN x. L. GRANDEL 2. L. AHLBORN 

9 .. Vilken av följande termer är EJ att hänföra till primitiva betal
ningsmedel? 
l. LEU x. KAURISNACKA 2. KISSI PENNY 

10. När Nordens statschefer möttes i Stoekholm 1939 präglades en me
dalj. Vem var konstnären till medaljen? 
l. E. LINDBERG x. S. SKöLD 2. B. HJORT 

11. Kungl. Kungörelsen den 8 juli 1818 om belöning till upptäckare av 
efterapare och förfalskare av sedlar upphävdes, vilket .år? 
l. 1858 x. 1873 ~ 1904 

12. Dubbel roscnobel, tidig'arc benämnd hal\'porlugalös ä1· nnnnast att 
hänfö1·a till praktmynt. Vilken svensk 1·egcnt myntade detta mynt'> 
l. JOHAN Ili x. GUSTAV II ADOLF 2. KARL X GUSTAV 

13. Vilket å r präglades l krona i 40 % silver sista gången? 
l. 1942 x. 1926 2. 1968 
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Till frågsspa lten 
Jag har en ettöring från år 1901 
som har en annorlunda nia än vad 
den brukar se ut. Den övre delen 
liknar en fyra. Kvaliteen på myntet 
är ganska bra. Nu undrar jag: 1. Ar 
denna 9 vanlig? 2. Ar den värd 
någonting? 

K :"lilsson, Vistträsk. 

SVAR: För att kunna ge ett exakt 
svar måste vi nog få låna myntet 
en dag för undersökning. Sänd gär
na myntet hit och vi skall försöka 
ge Er ett svar på frågorna. Jag har 
inte sett något liknande förut var
for jag inte vet hur vanlig den är. 

R.O 

Till myntkontakt, Frågespalten 
Jag har i min samling funnit 3 styc
ken 10 kronorssedlar från 1973, där 
framsidan är förskjuten 3 mm ned
åt. Har vidare 2 st. 2 kronor där fy
ran är mycket förskjuten åt väns
ter med tydliga spår efter 4:an in
nan den flyttades. Har detta något 
värde och finns det fler exemplar 
kända? 

U. Buhre. 

SVAR: Sedlarna har inget samlar 
eller kuriosavärde. Det händer itr 
land att man får tag i sådana sed
lar med små förskjutningar (även i 
sidled> och de är inte så ovanliga. 
Beträffande tvåkronan kan jag inte 
säga vad orsaken är eller värdet 
förrän jag sett myntet. Sänd det 
gärna hit. 

R.ö 
Tillfrågespalten 
Jag har en femkronorssedel från 
1968 där de orange färgerna är gu
la. Hur kan detta ha uppstått? Har 
sedeln något samlarvärde? 

8.0. 

SVAR: Sedeln har just inget sam
larvärde. Orsaken är med största 
säkerhet att den kan ha kvarglömts 
i någon byxficka vid en kemtvätt 
varvid de orange färgerna försvin
ner och blir gula. Aven starkt sol
ljus under en längre lid påverkar 
färgerna. 

R.ö. 
till frågespalten 
Har två st 1864 års ettöringar med 
fast fyra. Dessutom finns en et
töring 1944 med en tvåa efter ettan. 
Undrar om det finns någon anan 
som har liknande. 

L . Knutar 

SVAR: Liksom andra här på frå
gespalten som frågar om för mig 
helt okända felpräglingar måste 
jag svara likadant, var vänlig och 
sänd oss mynten så skall vi försöka 
hjälpa Er. 

R.ö. 
till frågepslaten 
Vill först tacka för en mycket in
tressant och läsvärd numismatisk 
tidskrift. Innehållsmässigt mycket 
variationsrikt. Sen till min fråga, 
har i min ägo ett antal 20-dollars
mynt i guld och har börjat oroa mig 
om de är äkta eller falska . Har hört 
talats om att marknaden har över· 
svämmats av falska gulddollars. 
Ar detta riktigt och hur bär jag mig 
åt? 

SVAR: Det är riktigt att nära hälf
ten av de vackra gulddollars som 
finns i marknaden just nu är 
falska, tillverkade i Norra Tysk
land och smugglade hit till Sverige. 
Det är mycket svårt att avgöra om 
ett sådant mynt är äkta eller inte. 
De flesta mynthandlare i Sverige 
kan inte se skillnaden, varför det 

bästa är att sända mynten till 
Kungl. Myntkabinettet i Stockholm 
för undersökning: 

R.ö. 

till frågespalten 
Vad är en 20 krona i guld från 1885 
värd? Kvaliteen är 01. 

Lars Svensson 

SV AR: Läser man värde
ringsböcker får man uppfattningen 
att den skall vara värd omkring 
15.000 kronor. Detta är dock fel. 
Denna mycket svåra guldmynt 
från 1885 har stigit ytterligare se
dan den sista boken utkom. F .n. 
ligger värderingspriset på omkring 
22.000:- . Inte dåligt. 

R.ö. 

VÄLKOMNA MED 

EDRA 

FÖRFRÅGNINGAR 

Vi hjälper Er med allt beträf
fande det som rör den numis
matiska branchen. 

RAOUHL 
ÖRTENDAHL 
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lEM BIT lEMBIT 

SUPER-SERIEN 

MYNT- SEDEL- BREV - FDC- FRIMÄRKS-

OCH FOTOALBUM I L YXKV ALITE 

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

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

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

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

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

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

Skr. 35.40 
Skr. 1.25 

Skr. 0.30 

Skr. 35.40 

FDC·ALBUM med 8 st blad i LNS-SK serien med svart kartonginlägg ( 1 st LNS-lSK, 5 st LNS-:lSK, 2 
st LNS-3SK). Ryggtext FDC 

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

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

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

Skr. 35.40 
Skr. 1.25 
Skr. 0.40 

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

Kompiet album 
Extra blad 200/V70 per lO-förpackning 

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

Samtliga blad i format 245 x 275 mm 

Skr. 48:-
Skr. 5:-

Skr. 37:
Skr. 7:-

An m. V1d order ang1v "~uper-Serien" Angivna priser ä r bruttopriser exkl. moms. Pärmar 29/1 utan 
inlagor kostar Skr. 23:-. 



lEMBIT 

Maximal kapacitet 
1152 mynt 

Fem års garanti på 
alla Lembit-skåp 

Variable 

V ARLDSNYHET 

Registrerat hos 
Patent & Registrerings
verket. 

LEMBIT 400 VARIABLE 

Ger Er mCT möjligheter till individuchl förvnring. Med 8 li'tdor m <.>d s it1.~umellan varinbel inredning. 
Ändringar skt>r med enkla hnndg t·cpp och kan utföras av v1•m ~om ht•l-; t. Myntstorlekar i samma låda 
frftn 10 mm l2) tiU 115 nun lZ). l val'j t' l:'tda kun ITUin ha S<\mma ollct· olika fackstorlekar allt efter önskan 
och behag. Variable-lärloma har samma s torlek som dc vanli~a "Scnio t·"-ladorna. 

Var·iablc kosta t· kr. 151:-, Variable F kt-. l 75:- och F PG kr. 231:- + moms. 

Efterfrågan på Variable-skåpen väntas bli omfattande, varfiit· lcvct·anstidct· kan uppst.<\ under en 
förs ta pel'iod. 
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)EM BIT lEMBIT 

NYHET Typ 2000 
2000 i teak eller jakaranda. Maximalkapacitet med "Senior" li'tdor ca 3.000 mynt. Med 

Variable-lador ca 5.500 mynt. . l" d h PG h 7·-/st 
Pris kr 695:- med "Scni01·" lädor. Med Variable-lådot· h 919:-. Filt kr 3:- per a a oc · 
extra. Jakat·anda kr 100:- extra. Moms tillkommer. 

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

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

Specialbroschyr på 4 sidor A -4 sän
des mot porto. 
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S lVI H 
SVENSKA 

MYNTHANDBOKEN 
populiit·t kallnd SMH, har en 
fullständig årtalsförteckning 
över svenska regenters mynt 
inkl. unionsmynten. Utförlig 
variantbeskrivning och upp
lagorna specificerade. Priser 
i fem klasser. Uppgifter om 
metall, halt, diam. (/J och vikt. 
på alla mynttyper och ett 
stort antal varianter samt 
unionsmynten. Dessutom för 
\':lrj~ regent typkntnlogisc
ring. Fullständi~ kat<Jlogise
l"in~ uv alla pt·ovmynt och fle
ra bildsidor. Kastpenningar 
oeh minnc,.;mcdaljcr beskriv
na och illustrerade. Präglings
tabdkr med myntförordning
ar. Nurnismntiskt lexikon. 
Bil<kr på 110 olika sedlar 
m. m., m. m. A 5-format i 
fiirstlda:-:si!-!t boktryck p."t ca 
200 ~ido t·. 

Pris J 1>:50 

NMH 

Norska 
Mynthandboken 
populärt kallad NMH, har ut
kommit med 1974 års upplaga. 
NMH är helt utarbetad eftt! r 
samma principer som SMH 
och är den populäraste vär
deringskatalogen för norska 
mynt. I NMH finner Ni allt 
Ni behöver veta och priset är 
överkomligt för vem som helst. 

Pris 13:50 

EMH 
Estniska 

Mynthandboken 
EMH 

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

Pris: 7: - . 



DET SÄKRASTE OCH BÄST A FÖRV ARINGSSÄ TTET 

lEMBIT 

MYNTSKAP 
850 kr. 330: -
850 F kr. 378:-
850 FPG kr. 490:-

25 MODELLER 

ATT VÄUA PÅ 

MOMS TILLKOMMER 

PÅ SAMTLIGA PRISER. 

lEMBIT 

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

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

Katalog mot 1:- i frimärken. 

LEMBIT AB 
HUDDINGE • 08/ 711 36 78 
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NORDENNYTT 
Red. Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg. Tel. 08/ 28 67 56 

MYNTKATALOGSAMLING 
AF NORSKE MYNTER 

är ett nytryck av tre auktionskata
loger, där tre av de största privata 
norska myntsamlingar som funnits 
bjudits ut. 
Katalogsamlingen är samman
ställd och utgiven av bröderna To
re och Terje Sörensen, Oslo. Auk
tionskataloger av sådan typ som de 
som sammanställts i samlingen är 
mycket eftertraktade, sällsynta 
och dyra, det är därför som vi med 
glädje noterat detta initiativ. Auk
tionskatalogerna innehåller väldigt 
mycket av intresse för både for
skare och samlare. Här återfinns 
många objekt som saknas hos till 
exempel Schou. 
Förordet till samlingen är skrivet 
av den mycket kända norska nu
mismatikern b:f Brekke. 
Från förordet citerar vi följande: 
"Det är med glädje jag skriver ett 
förord till denna samling av 3 av 
norges största privata myntsam
lingar. Det är ett utmärkt initiativ 
av mynthandlarna Tore & Terje 
Sörensen att trycka upp dessa 3 fi
na samlingar och därmed bidra till 
att sprida vetskap om vad dessa 
norska samlaregjorde det till i ä ld
re dagar." 

Det fOrsta samlingen tillhörde 
Consul, Overkrigscommissair 
August Christian Mohr 

och auktionerades den 4:e oktober 
1847 på hotel Phoenix i Köpen
hamn. 
Samlingen omfattade 961 mynt 
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från bracteatrar omkring 1000-ta
let fram till en 12-skilling 1S45. Här 
utbjöds bland annat l Gylden 1516 
(Joachimsdaler), 1 specie 1546, 
Fredrik II:s Hvid från Bergen, 1 
fyrdubbel specie 1624 och ett silver
avslag av en tredubbel ducat 1673. 
Av senare sällsyntheter återfinns 2 
mark 1726, s-skilling 1735, specie 
1767 och 24-skilling 1775. 

Den andra samlingen tillhörde 
Overretssagförer 
J, P, B. Grimsgaard 

och auktionerades den 5:e decem
ber 1889 på hotel Dagmar i Köpen
hamn. 

1580 mynt från Harald III Sigurds
sön (Harrderaade) (1047- 1066) 
fram till Oscar II, 84 medaljer 
samt 20 numismatiska böcker gick 
under klubban. 

De 142 första numren, perioden 
1047-1093 är visserligen tvivelak- · 
tiga i sin uppställning, men myn
tens detaljbeskrivning gör auk
tionslistan till rena numismatiska 
uppslagsverket. 

Bland senare intressanta mynt ut
bjöds 1 specie 1546, tredubbel spe
cie 1652, ett avslag i guld av en s
skilling 1733, specie 1767, specie 
1833 och en halv specie 1S73. 

Grimsgaards samling hade sin 
tyngdpunkt på unionstiden efter 
1Sl4 och då speciellt på småmynt. 
Många rariteter bjöds ut. 

Den tredje samlingen tillborde 
Inspektör 
O. Chr. Björnstad 

och auktionerades den 5:e decem
ber 1934 i Köpenhamn. 

Intressant är att försäljningsvill
koren skärpts från auktion till auk
tion. Inför denna auktion påpekas 
att klubbpriset ökas med 12,5 % på 
grund av auktionsomkostnader. 
Dessutom nämns om straffräntor i 
de fall objekten inte avhämtas i tid. 
Overretssagförer för denna auk
tion var Holger Hede. 

Samlingen som omfattade enbart 
silvermynt från den danska perio
den började med en specie 1628 och 
avslutades med en tvåskilling 1805 
präglad på en s-skilling 1710. 

Totalt utbjöds 1064 mynt där 42 av 
dem var avbildade. 

Samtliga uppnådda priser är 
tillagda till nytrycket. 

Bland sällsyntheterna återfinns 
mynt som en halv specie 1632, halv 
specie 1941 , två mark 1651, s-skil
ling 1668, en tredubbel specie 167S, 
två mark 1691, två mark 1696. 24-
skilling 1775, 8-sk8lling 1792. Upp
nådda priser för dessa mynt var 
respektive71:-, 66:-, 16: -, 13:-,500:
, 49:-, 35:-, 21:- och 17:-. 
Sådana enkla mynt som en specie 
162S och 1630 gick för 29:- respekti
ve 27:-. En Rejsedaler 1704, Schou 
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DROTTNING MARGARETEs la och dels är motivet på den med 
bred kant förminskad cirka l mm. 

5-krona 1973 Tyvärr går det inte från Den kgl. 
10, och en Krone 1699, Schou u , bå- Mönt få uppgift om präglat antal 
da klassade som felfria med stäm- förekommer i två olika utföranden. fördelat på de båda varianterna. 
pelglans gick för 66:- respektive Skillnaden mellan dessa är dels att Tidigare har meddelats att l-kr<>-
34:-. kanterna är breda respektive sma- nan också skall präglas med bred 

kant men den har ännu inte dykt 
Arta l Upplaga o 01 14- l l? upp. 

Anledningen till nypräglingen med 
10 öre/ 3 SKILLING bred kant är att stamparna håller 

(/> 15 mm- vikt 1,45 gr - 400/1000 längre. 
R.232;Y.21 
1874 2.000.000 275 150 100 60 30 

Attsamla mynt från övriga Norden 1875 996.000 325 200 150 100 50 
har blivit mycket populärt bland 

10 ÖRE Svenska samlare. I och med det 
(/J 15 mm- vikt 1,45 gr- 400/ 1000 stegrade intresset för Norge, Dan-

R240;Y.25 mark och Finland, uppstår också 
1875 1.008.000 450 325 225 150 75 många problem som Ni behöver 
1876 1.992.000 175 110 65 45 25 reda ut. 
1877 588.000 500 400 300 200 100 Av denna anledning kommer vi 
1878 612.000 375 275 200 120 60 varje månad att spara ett utrym-
1880 600.000 350 250 150 85 40 me för Edra förfrågningar och v å-
1882 760.000 230 160 100 65 30 ra svar. 
1883 1.250.000 225 125 75 50 25 
1888 500.000 230 160 100 65 30 Under rubriken: 
1889 750.000 200 120 70 45 25 FRAGOR OCH SVAR 
1890 1.000.000 175 100 65 40 20 är Ni välkomna i fortsättningen 
1892 2.000.000 175 100 50 35 20 med Edra frågor, som kan vara 
1894 1.500.000 175 100 60 35 20 vad som helst inom den numisma-1897 1.500.000 175 100 50 30 15 Liska branchen, och som gäller öv-
1898 2.000.000 175 100 50 30 15 riga Norden utom Sverige. 
1899 2.500.000 150 90 45 25 15 Sänd brevet till: 1901 2.021.000 150 100 50 25 15 NORDISKA MYNT 1903 1.500.700 150 90 45 25 15 Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg. 

25 ÖRE Märk kuvertet " frågor och svar". 
(/J 17mm-vikt 2,42 gr- 600/100(} 

R.238;Y.A25 
1876 3.200.000 225 125 75 40 25 Köpes R.239;Y.26 
1896 400.000 300 15(} 75 45 25 Bytes 1898 400.000 300 150 75 45 25 
1899 600.000 225 135 70 40 25 
1900 400.000 225 125 60 35 20 .iUd.re inbundna tidningar 
1901 606.900 225 125 60 35 20 CURT ERIKSSON 1902 6ll.701 225 125 60 35 20 

Tel. 0171/303 48 Enköping 1904 600.000 250 135 70 40 25 
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Red. Norrtälje Mynthandel, Tullportsgatan 7. 76100 Norrtälje. Tel. 0176/168 26 

Austria (Österrike> 
Y. 138 Silver 100 Schilling 1976, 
(Vienna Mint, Austria) , 640/1000 
silver, 36 mm, 24 gr. Myntet har 
präglats både i Proof och Unc.
kvalite. Myntet är det första i en 
serie Olympiadmynt, ytterligare 
två st. Olympiadmynt utges 1975 
och två st. 1976. 

Bermuda 
Guld 100 Dollar 1975, 900/1000 guld, 
7.03 gr., 24,2 mm, utges både i proof 
och Une. 25 Dollar 1975 Sterling sil
ver, 48,3 gr., 48 mm., utges i proof, 
någon uppgift om myntet även ges 
ut i Une. har vi ännu ej fått. 
Bägge mynten utges med anled
ning av Drottning Elizabeth och 
Prins Philips besök på Bermuda. 

26 

Cayman Islands 
Y. 10 Guld 100 Dollar 1974 <Royal 
Canadaian Mint), 500/1000 guld, 34 
mm., 22,68 gr. Myntet har präglats 
både i proof och Unc.-kvalite. 

Cook Islands 
Guld 100 Dollar 1974 (Royal 
Australian Mint), 27 mm., 16,72 g. 
Myntet jubilerar Sir Winston Chur
chills 10Q-årsminne. 

Czechoslovakia 
Y. 98 50 Korun 1973, (Kremnica 
Mint), 700/ 1000 s ilver , 31 mm., 13 
gr. Myntet utges med anledning av 
lOG-årsminnet av den slovakiske 

poeten Jan ko J esensky's födelse. 
Myntet utges både i proof och Unc.
kvalite. 

Fiji-öarna 
Y. 35 Guld 100 Dollar 1974 (Bir
mingham Mint), 500/1000 guld, 38 
mm., 31,36 gr. Upplaga 5000 proof 
och 25,000 i Unc.-kvalite. 



NY MEDALJ. 
VASALOPPET 1975 MYNT 

Medaljens motiv varierar från år 
till år. Arets medalj är en hyllning 
till Sven Jerring för hans insatser 
för Vasaloppet. Hans första referat 
från loppet sändes för 50 år sedan 
och var dessutom den allra forsta 
utomhussändningen i radions his
toria. Framsidans motiv byggs upp 
kring spårets sträckning. I medal
jens höga relief återges banans ni
våskillnader. Spåret är omgivet av 
ett mjukt dalalapdskap. Den andra 
sidan visar ett levande porträtt av 
Sven Jerring, årtalet 1925-1975, 
samt namnet på förra årets segra
re och hans segrartid. 

Mora-Nisse och skulptören Rune 
Karlzon med originalmodellen till 
Vasaloppets Arsmedalj 1975. Me-

daljen utges årligen av Vasalop
pets arrangörer i samband med 
Svenska Medaljgillet 

från 1500-talet 

till vår tid 

GRATIS 

PRISLISTA 

L. BRANDT 
Kvarnvägen Il 
90249UMEA 

te l. 090/13 36 78 

NORGES 
MY N TER 

värderingspriser 

1818-1975 

S:e utgåvan 

FINNS HOS AI.LA 

VALSORTERADE 

MYNTHANDLARE 

KAN A VEN BESTALLAS GENOM: 

PEO MYNTHANDEL AB 
Drottninggatan Il, Stockholm. Tel. 08/211210 
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NYHETER FRÅN HELA 

VÄRLDEN 
BERMUDA 
100 Dollar 1975, 900/1000 guld, 7,03 gr, 24,2 mm, 
kvalite 
ocirkulerad 550:
Myntet utges med anledning av Drottning Eliza
beth och Prins Philips besök på Bermuda. Myn
tet har ett nominalvärde av 100 US S. 

PANAMA 
100 Balboas 1974, 900/1000 guld, 8,16 gr, 26 mm, 
kvalite 
ocirkulerad 595:
Myntet är det första guldmyntet som utges och 

har ett nominalvärde av 100 US S. Myntet jubile
rar 500-årsdagen av Vasco Nunes de Balboas f~ 
delse. 

SWITZERLAND 
Jubileumsmynt till lOG-årsminnet av Konstitu
tionen. 
5 Fr . 1974, kopparnickel, 31 mm, 
13,2gr. Une. 15: -
5 Fr. som ovan men i proof, 
upplaga 50,000 55:-
1974 års set, 8 mynt i 

Alla priser inkl. moms, porto tillkommer utom de Lux e etui Proof 90:-

vid förskottslikvid. 

NORRTÄLJE MYNTDANDEL 

Tullportsg. 7 - 76100 Norrtälje Tel. 0176/16826 

Post~iro 712005-8 - Bankgiro 124-9176 
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F R I M A R K S S I D .. J\ N(~ml5ol.J 

NORDIA l 9 7 5 
Nordisk Frimärksutställning i Helsingfors den 26.4-1.5 

Specialfrimärke i anknytning till 
frimärkdutstä llningen Nordia 1975 
som arrangeras av Finlands Fila
telistförbund i Helsingfors 26.4--1.5 
1975 
Bildmotivet visar 32 pennis fri mär-

ket av år 1875 som trycktes i 
Köpenhamn. Motivet är utformat 
av konsnär Pentti Rahikainen. 
Upplagan blir det sammanlagda 
antall av förhandsbeställda exem
plar från fiatelisektionen och 
exemplar sålda under själva ut
ställningen. Därefter förstörs res
ten av de upptryckta fr imärkena. 
Endast ett frimärke säljs mot var
je inträdesbiljett. Säljpriset är 3,00 
mk och där ingår portovärde 0,70 
mk och inträdesbiljettens pris 2,30 
mk. Nettovinsten av utställningen 
tillfaller Postmuseistiftelsen för 

främjande av Postmuseum och 
filatelistisk verksamhet. 
Beställningen kan endast ske ige
nom inbetalning på ett för detta 
ändamål speciellt öppnat konto: 
NORDIA 1975 postgiro konto nr 
2244-4. Som adress antecknas Fila
telisektionen, Tavastvägen 155 C 
005 60 Helsingfors 56. Beställningar 
för andra frimärken får inte beta
las in på detta konto. för beställ
ningar i hemlandet tillhandahåller 
postkontoret och postexpeditio
nerna inbetalningskort som är 
adresserade direkt till sektionen. 

NORDIA 1975 

För tryckningen av det miniatyr
arksom skall utges i samband med 
frimärksutställningen NORDIA 
1975 till lOO·årsminnet av utgåvan 
1875, har med tillstånd av post- och 
telegrafstyrelsen använts original-

klicheer med vilka det emellertid 
aldrig har tryckts frimärken. Detta 
beror på att man vid tillverkningen 
av dessa begått ett misstag: i stäl
let för l MARKKA har dessa fått 
valörbeteckningen l MARKKAA. 
I kejserliga kungörelsen av den 
27.4.1875 finner man bestämmelsen 
att brev vilka väger mera än 8 lod 
betraktas som paket innehållande 
handlingar. Därför skulle i utgåvan 
1875 även ha tagits med valören 1 
mark. Orsaken till att den uteläm
nades var att såväl charta sigilla
lakontoret som poststyrelsen och 
postanstalterna ännu hade i lager 
betydande kvantiteter av de stor
tandade enmarks frimärkena , vil
ka man tydligen forst ville förbru
ka. Dylika märken levererades till 
postanstalterna ännu den 2.1.1877. 
Nu, nästan 100 år senare har man 
tryckt med dem. Tryckena är icke 
nytryck emedan man tydligen a ld
rig tidigare har använt dem för 
tryckning. Det är ej frankerings
giltigt. 

Mynt 
Frimärken 

Antikt 

Samm a nträden 197 5 
1:sta onsdagen i månaden 

Kommunbiblioteket 
Upplysn. 0171/303 48 

Besökare hälsas välkomna! 
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!MEDDELANDEN 
Föreningar 

Knstiansstadsortens 
Numismatiska förening 
Box 11068 291 11 Kristianstad 
Föreningen bildad år 1966. Har i 
dag ca 450 medlemmar. Samman
träde med auktion avhålles tredje 
fredagen varje månad. 
Föreningens nästa sammanträde 
äger rum fredagen den 21 mars 
1975 kl. 19.30 på Hemgården, Nor 
retullsgatan 9, Kristianstad. Efter 
förhandlingarna följer auktion. 
Nya medlemmar hälsas välkomna. 
Listor och upplysningar per telefon 
044/713 28. 

Kris tianstadsortens Numismatiska 
förening inbjuder till offentlig auk
tion lördagen den 15 mars 1975 kl. 
12.00 på Hemgården, se adress 
ovan, varvid försäljes silver, brons 
samt järnmynt 1873- 1950. Många 
rariteter. Höga kvaliteeer. Listor 
och upplysningar per tfn. 
044/713 28. 

Skilling Baco 
Rydsvägen 78 B Linköping 
Nästa möte äger rum fredagen den 
21 mars, Lingården, Naregatan kl. 
19.00. Dir. Bertel Tingström berät
tar om Svenska kaslpenningar. 

Svenska Nu mismatiska föreningen 
östermalmsgatan 81 
114 50 Stockholm 
Tel. 08/67 55 98 för upplysn. 
Samlarafton äger rum nästa gång 
onsdagen den 23 april kl. 18.00 i sta
tens Historiska museums lun
chn..m. Ingång från Storgatan 41. 
Auktion avhålles lördagen den 15 
och söndagen den 16 mars i statens 
Historiska museums hörsal kl. 
11.00 båda dagarna. Visning i 
lunchrummet 3 tr. kl. 1Q--11. 
Auktionslista utsändes på begäran. 
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Myntklubben Nicopia 
Nyköping 
Möte i pensionärsgården, V. Träd· 
gårdsgatan 57, Nyköping nästa 
gång onsdagen den 9 april. Nya 
medlemmar välkomna. 

Nordsjernans myntsektion 
Karlstad. 
Möte äger rum andra måndagen i 
varje månad kl. 19.00 Nästa möte 
måndagen den 14 april 1975. Nya 
medlemmar välkomna. 

Göingebygdens samlarför ening 
280 22 Vittsjö 
Nästa möte med auktion äger rum 
tisdagen den 18 mars 1975 i Vittsjö 
Medborgarhus kl. 19.00. 

Sigtuna my ntklubb 
Box -1-1 
190 40 Rosersberg 
Nästa klubbmöte äger rum onsda
gen den 19 mars i Flygholellet, 
Märsta. Föredrag "Danmark och 
dess mynt" en fortsältning på se
rien, våra nordiska länders mynt. 
Bytesafton, samkväm. 

Jönköpingsbygdcns 
Numismatiska fören ing 
Trädgårdsgatan 25 

552 55 Jönköping 
Nästa möte med myntauktion äger 
rum fredagen den 4 april i Tala
vidsgården. För upplysningar 
kontakta Klubbmästare J. Taca tz, 
Box 146, 560 21 Taberg. 

Grimslövs-Torneortens 
myntklubb 
llynnenäs, 340 33 Lönashult 
Klubben håller möte med auktion 
sista onsdagen i varje månad. 
Nästa möte äger rum onsdagen den 
26 mars kl. 19.00 å Vislanda hotcl. 
Nya medlemmar välkomna. 

Frosta Numismatiska 
förening 
Il ör by 
Nästa möte äger rum torsdagen 

den20mars 1975 med auktion m.m. 
Nya medlemmar hälsas välkomna. 

Nyutkomna prislistor 
GA VLE NY A MYNTHANDEL 
Södra Kungsgatan 19 
Gävle 
Tel. 026/12 82 25 
Prislista nr l , våren 1975 har ut
kommit. Sändes kostnadsfritt till 
alla intresserade. Listan innehåller 
Svenska mynt från medeltiden till 
Gustav VI sa mt utländska mynt. 

R ORTENDAHL 
MYNTHANDEL AB 
Box l 199 01 Enköping l 

Kvartalsprislista nr 17 gällande 
Svenska mynt från 1500-tal till våra 
dagar, även övriga Norden. Sändes 
kostnadsfritt till alla intresserade. 

HIRSCH MYNTHANDEL AB 
Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Stockholm. 
Kvartalsprislista nr 81 har utkom
mit gällande mynt från hela värl
den, iii. Sändes mot en kostnad av 
3: - . 
B. AHLSTROM MYNTHANDEL 
AB 
Mäster Sarnuetsgatan 11 
Stockholm. tel. 08/10 10 10 
Kvartalsprislista nr 50 utkommer 
under april månad. Mynt från hela 
världen med illustrationer. Pris 
3:-. 

Till myntha ndlare 

och föreningar 
För att denna sida skall bli så 
komplett som möjligt. vore vi 
mycket tacksamma om mynt
handlare och föreningar ville 
sända oss alla upplysningar om 
nästa föreningsträffar, nyut
komna prislistor m m, m m. Al
la införningar på denna sida är 
helt utan kostnad. 



VIN NARE 
i "Kluriga klipp" 

.Myntkontakt 

fcbrua r inum mer 

l:a pris: Erik Jonsson 
121 59 Johanneshov 
Myntskåp 400 LEMBIT med filt. 

2:a pris: Bengt Göran J ohansson 
951 00 Luleå 
Myntskåp Junior med filt 
(Lembit) 

3:e pris Kurt Pihl 
412 64 Göteborg 
Myntskåp Junior med filt. 
(Lembit) 

Vi gratulerar vinnarna. 

Rätt lösning: 
Bild l 
l öre kopparmynt 1772 

A. Pojköret 
B. 1772 
C. Avesta. 

Bild 2 
Jubileumsriksdalern 1821 

A. 1825 
B. Gustav Vasa, Gustav II 

Adolf, Fredrik I 
C. Christopher Borg 

Bild 3 
25 DalE!r silvermynt A. Kontri
butionsverket 

B. 1716 
C. A. Strömberg, J . Bunge. 

Bild 4 
Arbogafyrk 

A. 1627 
B. Claes Hindricksson 
C. Arboga 

Bild 5 
2 kr jub 1921 

A. Gustav Vasa 
B. 264943 
C. Vase. 

Prenumerera 
på 

Myntkontakt 

_ - KLIPP HÄR 

PRENUMERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

J F 

NAMN : 

U Prc:numc:ration l åt• fl 3n 
Subscription l Ycar from 
Abonnemt'nt l Jahr ab 

D AR/ YEAR 

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

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

PRENUMERATIONSPRISER : BETALNINGSVILLKOR: 

SVERIGE l f" l Likviden översändes bifogad 
NORGE 

l 
43:75 SKR i check/ kontanter 

DANMARK ink!. moms I cnclose paymcnt in cash/ 
F INLAND och porto in chc:que 
ISLAND 

USA l 
;J Jag betalar när inbetalnings-

62 SKR kortet kommer. 
CANADA !Air mail ) 
MEXICO ::J Betalningen insatt på Ert 

EUROPA 52 SKR postgiro: 73 02 33 - 4 

- -

MISSA INTE 

NÄSTA 

NUMMER 

SOM 

UTKOMMER 

DEN 15/4 

innehåller bl. a. 

reportage från ett flertal auk
tioner (Hirsch Mynthandel, 
Numismatiska orden) 
Ariklar, aktuella värd.priser, 
nyheter, m m m m. 

Väl m ött den 15/4 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

BOX l 

199 01 ENKöPING l 
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Marserbjudande 
MYNTLITTERATUR 

TILL BOTTENPRISER 

B W WEIBULL. Att samla gamla 
mynt. 1969, häftad. 
Förr: 10:25 NU 5:95 

B TINGSTRöM. Svensk Num. 
uppslagsbok. 2 uppl. 1968, inb. 
Förr: 90:- NU 29:75 

B TINGSTRÖM. 3:e uppl. 1972, 
inbunden. 
Förr: 102:- NU 59:75 

L LAGERKVJST. Sv. Mynt un
der vikingatid och medeltid samt 
gotländska mynt med värd.pri
ser, 1970, inbunden. 
Förr: 105:- NU 59:-

INGVAR NILSSON. Sv. Mynt 
under O ll:s tid, inbunden. 
Förr: 29:- NU 12:75 

E NATHORST-BööS. Myntka
talogen i 200 år, häftad. 
Förr: 14:- NU 6:75 

E NATHORST-BööS. Att samla 
Numismatica. · 
Förr: 15:- NU 9:95 

öVRIG UTIERATUR 

ESTNISKA 
MYNTHANDBOKEN 1975 
Lembit Förlags AB Pris 8:25 

,MODERN WORLDS COINS 
Yeoman ll:e uppl. Pris 46:-

ÅRTALSFöRTECKNING 
SV. MYNT 1521-1975. 
Wennberg & Hirsch Pris 59:-

MYNTBOKEN 1975 
Tonkin Pris 19:75 

MYNTKALENDER 1975 
örtendah l Pris 6:95 

DANMARK2kr 
1875 ...... ... ..... l+ 
1876 .............. l(+) 
DANMARK l kr 
1892 .............. l(+) 
1915 ... ... .•... . .. 01 
1915 ...•.......... o 
1916 .......... .. •. o 
1930 . .... .. ....... l 
DANMARK 1/2 kr 
1924 .............. 01 
1925 .............. l+ 
DANMARK 25 öre 
1905 .............. l + 
1911 . . . . . . . . . . . . . . 01 
1933 ........ . ..... l + 
1939 .............. l+ 
DANMARK 10 öre 
1875 . . . . . . . . . . . . . . l 
1894 ..... . ........ l+ 
1899 .............. l 
1904 .............. l+ 
1920 ....•....... .. o 
DANMARK 5 öre 
1890 R ...... ...... l 
1891 ....... . ...... l(+ ) 
1894 .............. l 
1899 .............. l+ 
1904 .............. l 
1913 R . . ........ .. l+ 
1918 j ärn . . . . . . . .. . I+ 
OA..'IIJMARK 2 öre 
1876 R ............ l 
1887 R ..... ...... . 
1913 R . .. .. .. . . .. . 1+/01 
DANMARK l öre 
1887 ..... ....... .. l+ 
1917 . ...... ..... .. l+ 

SVERIGE l öre 
1874 .. ..... ....... 01 
1875 .............. l 
1876 R ........... . l 
1877 .... ... ....... l + 
1878 ... ........... l 
1879 ........... . .. l 
1880 S ............ I+ 
1881 .............. 01 
1882 ......... ... .. l + 
1884 .... .......... l + 
1886 .... .. ........ l 
1888 ..........• . .. 01 
1889 . . ............ l 
1891 .. . .. ... ...... 01 

125:-
125:-

65:-
100:-
125:-
250:-
95:-

60:-
25:-

50:-
75:-

200:-
85:-

75:-
60:-
50:-

175:-
95:-

320:-
110:-
65:-

130:-
75:-

325:-
60:-

425:-
250:-
250:-

90:-
125:-

150:-
40:-

1!;0:·-
150:-
75:-
50:-

195:-
125:-
35:
:15:-
85:-

125:-
75:-
60:-

1892R ............ l? 
1893 ... ........... 01 
1894 .. ............ l+ 
1897 ..... ...... ... 01 
1898 .... . ......... 01 
1900 .............. 01 
1902 ......... ..... 01/0 
1904 .............. 01/0 
1904 .......... stgl O 
1905 .. ... ..... stgl O 
1906 .. ....... ..... l + 
1906 s .. ...... stgl o 
1907 ...... . .. ..... 01 
1909 l. kors .. .. .. .. l 
1909 s. kors .. .. .. Ul 
1909 s. kors . . stgl O 
1910 .............. l + . 
1914 öppen 4:a . . . . l(+) 
1914 öppen 4:a . . . . l? 
1915 .......... stgl O 
1917 .. ............ 01 
1917 .......... stgl O 
1918 ... ........... I+ 
1918 .......... stgl O 
1919 .. .. .... ...... l+ 
1919 . .. . . . . . . .. . . . 01 
1920 .............. 01 
1921 .......... stgl O 
1922 ...... .. .. .... 01 
1923 .............. 01 
1926 . . . . . . . . . . . . . . 01 
1927 ............ .. 01 
1936 . ......... stgl O 
1938 .......... stgl o 
1941 . ......... stgl o 
1942 .......... stgl O 
1942 järn . . . . stgl O 
1943 ..... ... ..... . 01 
1944 .. ... ..... stgl O 
1945 .......... stgl O 
1946 .. ........ stgl O 
1948 ...... ... . stgl O 
1950 .......... stgl O 
1950 brons . . . . stgl O 

11947 OBS! OBS! stgl O 

SPECIALERBJUDANDE 

125:-
60:-

250:-
25:-
30:-
25:-
30:-
45:-
65:-
60:-
50:-

275:-
20:-
65:-
95:-

295:-
45:-

295:-
175:-
45:-
25:-
50:-
20:-
80:-
35:--
50:-
15:-
30:-
50:-
35:-
7:-
8:-

40:-
15:-
15:-
20:-
15:-
9:-

25:--
35:-
25:-
12:-
8:-
5:-

6:-l 

l krona 1958 01/0 Pris 95:-

2 kronor 1910, 13, 14, kval l? /l 
Pris 10:-

5 kronor 1973 stgl O Pris 10:-

DANMARK ÄLDRE Full returrätt inom 8 dagar. Alla priser inkluderar moms. 

Fredrikl1Hvid15831+ .. .. 295:- PEO MYNTHANDEL AB Christian nn l Mark 1607 R l+ 
1.100:-

Christian V1li 32 R b. skill. 1843 Drottninggatan 11, S-111 51 STOCKHOLM, te l. 08/21 12 1 O 
300:-

Fredrik VII 1/2 RDR 1854 l+ 375:-
Fredrik VIT 1 RDR 1855 l+ 325:- Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening 
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