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STÖLD HOS KUNGL. 
MYNTKABINETTET 

En uppmärksammad stöld har ägt rum i Kungliga Myntkabinettets 
utställningssal för pltttmynt. Det var Karl XI:s 1 /2 daler plåtmynt 
1682 som sparlöst försvann. Myntet ha1· vid tidnlngcns tl-yckande 
fortfarande inte kommit tillrätta. 

F ör säl jningssucce 
För varje månad som går, läser 

allt fler och fler samlare Mynt
kontakt. Myntkontakt som ända 
från starten augusli 1972, varit 
den ledande munismatiska tid
skriften i Sverige, tackar Er lä 
sare genom at.t utöka nästa num
mer av tidningen till hela 40 

sidor, med massor av intressant 
läsning. 

Vi är i stor tacksamhetsskuld 
till Er läsare för det fö1~roende 
Ni givit tidningen som därige
nom kunnat överleva. 

lVIYNTAUKTION 3 
B. AhlstJ·öm Mynthandel AB, 

Stockholm, anordnade sin tredje 
sLora myntauktion, denna gång 
på Grand Rotel i Stockholm. 
Auktionen varade i två dagar, 
lördagen 7 april och söndagen 8 

april. 
Vid auktionen auktionerades 

bort Svenska kvaULetsmynt , hu
vudsakligen ur Dir Bertel Ting-

ströms dublettsaml.ing, Svenska 
plåtmynt tillhörande Dir Anders 
Nyström samt även medaljer och 
en stor samling Norska mynt. 

Då vi i tryckande stund inte 
har en möjlighet att här kunna 
atcrgc några siffror e. dyl. åter
kornmer v i med ett utfylligt 
reportage i nästa nummer. 

Vilken svensk 
värderingsbok 

skall man rät ta sig efter 

Vi har gjort en mycket 

omfattande undersökning vil

ka värderingsböcker som 

stämmer med verkligheten 

och vilka som inte gör det. 

Läs de intressanta resulta

ten på sid. l6 och 17. 

Senaste värderings
priset· på l öre O Il 

- Sid. 3 -

Världsraritet såld 
för 178.200 :

- Sid. 4-

Prisregleringar 
- Sid. 6 -

Sveriges Mynthistoria 
- Sid. 7 -

l kr. 1965 på 1955 
- Sid. 8 -

Variaun·apporter 
- Sid. 11 -

1- - - ---
l\'lynttorget 
- Sid. 12 -
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0111 vara vat'Ianter , 
Upplagesiffror In. m . 

- Sid. 15 -
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MYNT73 
INTERNATIONELL NUMISMATISK MÄSSA 

HELSINGBORG 
fredag 4- söndag 6 maj 1973 

@ 40 utställare, mynthandlare f rån Dan mark, Eng land, Finland, Norge, Schweiz, 

Vcsttyskland, USA och Sverige. 

8 Specialutstä llningen »När Sk&ne bl ev svenskt» av Brita Malmer, Kungl. Mynt
kabinettet i Stockholm. 

• Specialutstäl lningarna »Lidt om Dale re» och »Möntforfalskninge» av Kirsten 
Bendixen, Kongl. Mönt- og Medo il lesamling, Köpenhamn. 

e Utställning av två svensko privatsam i are. 

• Svenska Numismatiska Föreningens specialexpo med anledning av l 00-&rs

jubileet. 

OBS! Fredogen ör b östa besöksdoge n ! 

ÖPPET DAGLIGEN KL. 12.00-20.00 

Vid resa med tåg eller f lyg ti ll MYNJ 73 ·Får Ni 25 % konferensrabatt p& SJ 
och Linjeflyg. Rekvisition erhålles hos: 

AB HELSINGBORGSUTST ÄLLNINGAR 

Hamntorget 

252 2 1 HELSINGBORG 

tel. : 042 - 13 00 55 



Senaste värderingspriser 

Gällande från 15 februari 1973 

l öre Oscar II 
1873 LA 1866 757 HO 80 45 25 15 
1873 L.A/LA. 125 65 35 20 12 
1873 L.A. 140 80 45 25 15 
1873 halft L. 200 125 70 35 20 
1873 SVFRIGES 725 550 350 250 175 
1874 2 370 000 160 80 40 25 15 
1875 2829 000 160 80 40 25 15 
1876 1889 000 725 350 175 125 80 
1877 kort text 1590 000 375 200 135 75 40 
1877 lång text 425 250 165 95 55 
1878 1570 000 290 160 100 70 40 
1879 kort text 1 630000 225 130 75 55 35 
1879 lång text 3 500 2200 1700 l 000 675 
1880 lång text l 713 463 425 225 175 125 70 
1880 kort text ll50 575 350 250 175 
1881 1983 580 165 80 so 35 20 
1882 2586570 ll5 75 35 25 15 
1883 2586510 ll5 75 35 25 15 
1884 2626192 115 75 35 25 15 
1885 2 404335 115 75 35 25 15 
1886 1233 605 275 160 100 65 40 
1888 l 737 932 200 90 55 35 20 
1889 1188 766 275 160 100 60 40 
1890 1948 794 100 40 20 10 !l 
1891 2 722 756 100 40 20 10 6 
1892 280000 850 425 260 175 125 
1893 214.4 901 110 50 25 15 8 
1894. 589598 500 300 165 100 75 
1895 2011826 70 30 15 8 5 
1896 1446 310 75 40 20 10 6 
1897 2544 224 55 25 10 5 3 
1898 2~59 498 55 25 lO 5 3 
1899 2821400 55 25 lO 5 3 
1900 2928 700 55 25 10 5 3 
1901 3 074 700 50 22 lO 5 3 
1902 2 865 400 50 22 10 5 3 
1903 2695 600 50 22 10 5 3 
1!)()4 2 032 700 55 25 lO 5 3 
1905 3 555 600 50 22 10 5 3 
1906 1783300 125 75 35 20 15 
1907 8 250 500 25 12 5 2 l 

•• o 

VASTERAS CENTRUM 
Smedjegatan 6 

L&gp risaffären när det göller att handla till ekonomipriser. 

Mynt och frimärken, tillbehör. Frimärken får vi gammalt och 
nylt från hela världen . 

Valutaoron gör att fler och fler investerar i postfriska 

märken från Vösttyskland, Schweiz, Belgien med mera. 

Guldkantode papper numera när det göller kapitalplace-
ring. Vi köper gamla brev, mynt och frimärken. 

AROS S T A M P S, Smedjegatan 6, VC:sterås. 

l 

Olsson & Colm har 
flvttat 

~ 

Enligt säkra källor har Mynt
kontalet Iilti r eda på att förfal
skarfirman Olsson & Colm del
vis flyttat s)n tillverkning av 
riksdalrar till södra Småland 
eller eventuellt norra Skåne. 
Firman procucerar nu Riksdal
r;)r och Gulddukater som aldrig 
förT. 
Smålänningar - S:S UPP! 

~långa olika sätt att 
tjäna pengar på 

En 38-ärig norrmun greps i 
dr:c::·mber månad för bedrägeri. 
Mam12n hade utannonserat 2-
öringen 1968 för 500 norska kro
nor (normalt utförsäljningspris 
900- 1.400 nkr) och hade fått 
över 250 beställningar. Beställ
ningarna sändes l väg mot post
försko tt och pengarna började 
strömma in tills polisen ingrep. 
Anmälningar hade inkonunit till 
Oslo-polisen från hela landet, 
bedragaren hade sänt i väg 250 
postförskott utan innehåll. 

Vilket 1nynt är 
svårast? 20 kr. Guld 
eller 50 öre G. VI 

J a, det kan mun faktiskt h-åga 
s:g. Visst är Oscar II:s guldmynt 
dyrare i pris, och så kommer det 
att bli även i forisättningen tro
ligtvis. ::\Ilen faktum är att Mynt
h;mdlarna i landet har många 
ganger fler guldmynt i lager än 
1950- talets 50- öringar i kvalite O. 

Det är inte många handlare i 
dag som hur ett exemplar av en 
ocirk ulerad 50- öring till salu. 
Priset pa dessa mynt hur form
ligen rasat i höjden det senaste 
halvåret och priserna kommer 
dt fortsätta att stiga. 

Något att satsa på, men gör 
det nu! 



Registerkort 
för mynt 

Mycket varmt välkomnar vi 
det nya initiativet av HåWe:s 
J·WMISMATISKA AB, Linkö·
p ing och dess tillverkning av 
Registerkort för mynt. 

Dessa kort säljs nu hos my'11t
bok- och papper·shandlare över 
hela Sverige och kostar endast 
6 kronor inkl moms för en för
packning av 50 st. 

Registerkorten är ett perfek t 
och enkelt sätt att registrera 
den enskilde samlarens mynt
samling, och är absolut till 
ovärderlig hjälp om stöld eller 
annan skada skulle inträffa. 

Upplysningsvis bör påpekas 
;:ttt Försäkringsbolagen kräver 
en förteckning över samtliga 
mynt som kan anses vara säll
synta eller av hög kva.lite om 
ersättning skall utgå vid en 
eventuell stöld. 

Registerkorten är i behändigt 
A6 format och speciella utrym
n,en films fö1· anteckningar av 
alla data om myntet i fråga. 
Plats finnes iiven att fästa ett 
fotografi av myntet. 

ETT GOTT RAD, Hör efter 

med Er handlare och be att få 
ta Er en titt på korten, det är de 
v~irda. 

Tillverkare är som ovan an
gives: 

HåWe:s NUMIS1.VTATISKA AB 
Box 8, 581 02 Linköping l. 

V är Idsraritet såld 
för 178.200 kr. 

En världsraritet inom filatelin 
sMdes på en jätteauktion i Ham
burg. Det är ett brev med Is
ländska skillingmärken av tjän
stevalör från 1873. En Frimärks
handlare i Stockholrn ropade in 
fyndet för 178 200 kr. Enligt 
uppgift skall brevet ha ett vär
de av minst en halv miljon 
k ronor. 

Sänd efter vår 
kostnadsfria ill. myntprislist·a 
Ni kommer inte att ångra Er. 

Ni får en st. ovikt sedel pa 
köpet. 
(Hongkong eller Laos) 

AK-COINS 
D 873 Bad Kissingen 

Postfach 1647 

W-Germany 

lO ore 1944 klump 
på valörsiffran ''O'' 

Denna intressanta tioöring med dess relativt stora klump 
på valörsiffran noll, har vi fått tillsänt oss av en samlare 
bland läsekretsen. Enligt uppgifter från andra samlare vet 
vi hittills om åtta exemplar av denna variant. Inom paren 
tes kan nämnas att denna variant mycket starkt påminner 
om tioöringen 1970 med klump som vi presenterade i Mynt
kontakt nr 3 förra året. 
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5 öre 1964 utan 
S:t Eriksmärke 

N edansH\encle unika felpräg
ling av en modern femöring har 
Myntkontakt fatt låna av en 
samlare i Kristinehamn vid 
namn Georg Järdhöjcl. 

Som Ni mUrker saknar myn
tet helt S:t Eriksmärket som 
skall vara präglat till vänster 
om myntmästarmärket. Enligt 
uppgifter av upphittaren har 
trots åtskilliga genomletade fem
oringar endast detta exemplar 
[Jåträffats. En verklig unik fel
r,rägling. 



Myntguide 7 
Myntguide nr 7 som utkom i 

b~i1'jan av februari månad i år 
blev i viss m[m en besvikelse för 
de samlare som hittills anför
trott sig åt denna värderingsbok 

Myntguiden som denna gång 
~!r en nedfotografering av store
bror Myntboken 1973 med i stort 
sett samma värderingspriser som 
denna, har så små bokstäver och 
siffror att en äldre människa 
med något förs~imrad S:Y'll , abso
lut inte kan. läsa siffrorna, som 
ju är det viktigaste. 

Vidare har samtliga myn t
handlar;mnonser, som alltid för 
ut funnits med helt tagits bort 
förutom utgivarens egna annon
ser. 

Sammanfattningsvis törs vi 
I/astå att Myntguide nr 7 har 
sjunkit minst en kvalite ut
för ande och standard. 

Myntkalender -73 
En vecka efter det att Mynt

guiden utkommit utkom även 
MYNTKALENDER 1973. Då vi 
~jmva författar och utger denna 
värderingsbok vill vi här inte 
ge några kommentru·er till bo
kens st<U1dru·d och innehftll. Vi 
överlåter eventuell kritik till 
läsarna själva. 

l{atalog över 
Sveriges sedlar 
a v Sven F lodberg 

En strykande utgång har det 
varit för vår första sedelkatalog 
i Gckformat »Katalog över Sve
r iges sedlar» utgiven vår en 1972 
av Sven Flodberg. 

Man kan tala om en succe för 
utgivaren, då försälj ningen när
mast varit fantastisk. I och med 
denna utgåva har även intresset 
för sedelsamlandet ökat hiir i 
landet. 

Boken ä1· bra och irmehållsri!{ 
och är värd all fra..rngång. 

MÅNADENS U'fBUD! 
Vi ber här få presentera ett litet mval ur vårt rikhalliga 

lager av Svenska mynt. Ar Ni i stället ute efter dyrare mynt 
eller mynt i högre kvalite, finnes givetvis också detta, det går 
clå bra aLt be~;tälla var senaste prislista som si.indes h el t kost
nadsfritt till alla intresserade. 

2 KR 1876, 77, 78, 97, 98, 00, 04, 28 ..... . .. . .. . 1? /1 25:-
1880 och 1800 ... . . . .... . . ..... ..... . .... . l? / 1 40:-
ltl93 . ......... . ... . ... . ............ .. .. . . l 125:-
190:{ . ....•.... . .. . ... . . .. . . . ..... . .... . . . l 95:-
1910, 13, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 35 ... . . . l 14:-
1~)36, 38, 39, 40, 53, 57, 58, (i() .. . .. .. . ... .. . 1...!... 

l 6:50 
1912, 15, 4a ... .. .. . .. ... ..... . ...... . .. .. l 30:-
1937 . . . . . . .. .. .. ... . .. . .... . ... . .. . .. . l + 50:-
lfl44, 45 mm G, 46, 47, 50, 54, 55, 5G ..... . 1+/ 01 6:-

l KR 1875, 7(), 89, 90, 97, o:~, 04, 06, 10,11 .. . . • ... l? 4:50 
18i7, 80, 81, 83, 01, 13, 27, 34 . ..... .. ..... . J'! 8:-
187$1 .. .... .. ........... . . .... ........... . l? 70:-
1887, 1888 . .. . ...... ... . .. ....... . . . ... . . l ? 90:-
1012, 1918 .. ... . ... .. .. .. .. .. . . .. ... .. . ... . H i l 15:-
l~l15 , 16, 23, 24, 28, 39 Spr. G .... .. ..... . 
J929, :~o. :n, :32, 33, 35, 36, 37, 38, :39, •10, 41 

50 öRE 1883, 1898, 1899, 1906, 1907, 1911, 1!Jl2 . . 
1928, 30, 31, 33, 34, 35, 3(}, KG, 3fJ, 40 . . .. 

25 ÖRE 1898, 99, 02, o:J, !H, 05, 07, 10, 14, 18, 19 

l 
l 

l? 
l 

l? 

3:50 
2:50 

•1:-
2:50 

2:50 
5 öRE 1885, 1888, 1909, SL. K. . .. .......... . 1? 13:-

1911, 13, 15, 16, 22, 36, LG .. .. . .......... . 1 3:50 
l9G9 L. K . .. .. .. .. .. .. .. .. SPECIALPRis l 4:90 

2 öim 1898, 99, 01, 02, o4, os, 1:J, 14, 15, 16, 2s l 3:-
1912, 1818, Järn .. .. .. .. .. . ....... . ...... . l 15:-

l öRE 1911, 12, 13, H, 15, lu, 24 ......... . .. . .. . l 

Specialerbjudande: 
2 kr 1907 l + 19:50 50 öre 1875 l? 6:50 
2. kr 1945 TS l+ 9:50 25 öre 1877 l? i 25:-
2h UJ71 o 2:90 25 ii rc 1907 l?i l 0:95 
l kr 18!)8 l'? 2:50 25 öre 1959 o 5:-
l kr 1907 l? :>,:00 10 öre 1907 1'?/ 1 0:95 
l kr 1949 o 13:00 2 öre 1H61 U l+ 4:-

Arset 1971. Kvalite St.gl. O OTROLIGT PRIS: 18:50 
Komplett serie 2 kr HJ54- 1971 OTROLIGT PRIS: 65:-
Pa~ ti l h 1910-1941 . God kvalite 100 st. 198:-
Farti l kr 1875- 1907. Kvalite l '! 50 st. 170:-

JVIANADENS RöVARERBJUDANDE: Svenska Mynt
handboken 1973 Pris endast 12:75. {Ta vara på detta 
tillfälle - SJVIH i.ir den mest: innehalsrika värderingsbok 
som hittills någonsin tryckts). 

Moms 17.65 % ingår i sarntiiga priser. Full returräll: 
inom 10 dagac Porto tillkommer. 

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB 
Box l , Torggatan 20, 199 01 Enköping. Te~ l. 01.71/379 50 

3:-
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Vasaloppsmedaljen 
Tv~t olika vasa1oppsmt>daljer 

har präglats delta år. Den ena 
medaljen tillverkar som vanligt 
Spon ongs i Nontälj c och den 
andra står S venska medaljgillet 
i Eskilstuna för. 

Sponongs medalj är 33 mm i 
diameter och finns i gLtld, silve1· 
och brons. Priset för d essa är 
295 resp 39 och 19 kr. 

Svenska medaljgillets medalj 
tir betydligt stön-c och mäler i 
diameter hela 47 mm och finns 
i platina, guld, silver och brons. 
Pl'iset där är 3.95D 1·esp. 925, 147 
och 75 h. 

Genom stora annonse1· l dags
~ressen har nu båda företagen 
erbjudit allm~inhcten att köpa 
elen speciella jubileumsmedalj 
som präglats med anledning av 
50-årsjubileet. 

HlU' kommer nu fCirs~iljnings
striden om arets Vasaloppsme
daljer att sluta? J a, det vet man 
inte ön, men både Georg Ny
ström vid Sporrangs och Dir Jan 
Elvinsson vid Svenska Medalj
gillet för säkrar att man mötts 
a.v stort inh ·esse och orde1· 
strömmar in i stora mängder. 

MYNT 73 
i Helsingborg 

Den stora Myntmässan i Hel
slngbol'g IVIYNT n har blivit en 
stor succe för arrangörerna. 
Nä1·marc 30 Mynthandlare vän
tus en\;mt från Europa. En sto1· 
tillströmning av myntsamlare 
från hela Norra Europa väntas 
besöka mässan. l\·1ässan pågår 
4-6 maj. 

6 

PRENUMERERA PA 

lVIYNT-kon takt 
Nl får den bekvämt i brev
lådan varje månad. 
PREN.PRIS: H elår 37:- inkl. 

moms och porto 

Prisregleringar l972jl973 
Vi har studerat ptiserna på 

bl a Svenska mynt och dess 
svängningar och har konunit 
fr am t ill a tt e n del myn.t helt 
oväntat gått upp i. pris i jäm
förelse med föl'l'a året. Vi tycker 
oss ha anledning att publicera 
några siffror nedan för att h~lla 
Er samlare informerade om de 
prisjusteringar som varit senaste 
mtmadcrna på myntmarknaden. 

Myntkontakt gjorde liknande 
unelersökningar i höstas och 
samtliga spådomar som då pub
licerades har också slagit in. 

Prisemu h~ir gäller endast 
mynt i DOl'mal förslitning d v s 

1 '?-1 kvalite. 
Om vi börjar med Oscar II:s 

tvåkronor ser vi att årtalet 1900 
och 1906 har blivit mycket svå

rare att få tag i, priserna där har 

stigit med ca 20 % och dc be

tingar n u ett pris i normal l 

kva1it6 av 28·-:12 kr 1·esp 28-35 

h. Bland l kt·onorna har 1883 

t.aglt ett stort steg uppåt i pl·is

hänsecnde och de har blivit ef

tersökta av mynthandlarna som 

har dåligt lage1· av detta årtal. 

Priset nu ligger på 12-18 kr 

mot föl'l'a årets låga pris av 6-9 

kr. 
·Pa saxruna gång kan. också 

nämnas att dc svcnsk<t guldmyn

ten och även s~:mtllga jubile

umsmynten har blivit betydligt 

dyrale i år. 

Bland de lägre valörerna har 

vi femtioöringen 1877 som ökat 

i pris i sämsta kvalile till ca 

85- 11 O kr. l O ö1·e, 5 ö1·e och 2 

öre 1900 ha1· stigit med ca 30-

40 % och troligen kommer den 

na höjning av pl'isct att fort

sätta detta il r . Priset fö!· dessa 
mynt ligger nu på omkring 5- 7 

kr mot föna å ret endast 2-3,50. 

E li annat mynt m?Jl skall ha 
i minnet Ur l öringen 1879 lång 
text som nu .kostar över tusen
lappen och priset kommer att 
fortsätta att stiga. 

B land GusLaf V:s mynt mär 
ker man tvåkronan 1943, vilket 
efterfragan har ökat avsevärt 
och betingar nu ett pris av ca 
30-35 kr i kv.l -'-. Ett annat 
mynt vi spådde förra året skulle 
stiga m~irkbart var 50 öringen 
1938, och mycket rikligt ökade 
detta mynt med 100 % och 
kostar nu bortåt en tia i k v. l. 
S ama sak iir det med femör ingen 
J. 914 som har blivit mycket svår 
att få tag i och kostar nu när
mare 20 kr i handeln. 

Till sist hat· vi ettöringen 1924, 
som inte ännu har hunnit s tiga 
speciellt mycket, men var så 
~äker att det kommer, vissa ka
taloger ha r böjt den med mer än 
100 <;~ . , oc.;h mynthandlarnas 
r eaktion ltttcr s ig nog inte vän ta. 

Men vad hat· h~int med Gus
taf VI:s höga valörer l kronorna 
och femtioöringarna '? De går ju 
inte att fä lag i hos handlarna 
i högsta kvalite. En märkbar 
prisstegring har skett i samtliga 
kataloger som utkommit och 
dessa pl'iser tir redan för ganua. 
P riset på dessa myn t t ycks öka 
för varje månad som går f n . 
Passa på. 

Peo Mynthandel AB 
Drottn inggatan 11 
11151 Stockholm 

08/ 21 12 l o 
MYNT - SEDLAR 
KÖPES - SALJES 

Yördering - Rådgivning 
Kom m issionsu ppd r ag 

lista gratis 



Sveriges mynthistoria 
Del IV 
(Forts. f1·ån föreg. n:r) 

1624-1715 

Det är kopparmyntet som bildar 
det helt dominerande inslaget i den 

följande tidens svenska penning
och mynthistoria. Tidigare, nnder 
de mest påtagliga myntförsämrings

perioderna, hade silvret i silver
mynten ibland reducerats till en 
sådan liten bråkdel, att de i reali

teten blivit kopparmynt - ehuru 
inte erkänt som sådant o<'h för öv
rigt ofta vid utgivandet försett med 

en bedräglig silveryta. Det mynl 
som utgavs 1624 va1· däremot av

sett att betraktas som verkligt kop
parmynt, där värdet av metallen 

- liksom fallet för övrigt var be
träffande äldre tiders mynt över
huvudtaget - i princip skulle mot

svara det åsatta myntvärdet Då 
emellertid även silvermynt samti

digt utgåvos och prisrelationen 
mellan silver och koppar ofta för
sköts, ändrades även ofta värdeför

hållandet mellan mynten av de 
olika metallerna. Därtill kom att 
kopparmyntet fr~n början i verk

ligheten utgavs till högre värde än 
det borde haft efter madmadspri

set samt i ofantliga mängder, vilkas 
framställning delvis möjliggjorts 
genom bruket av myntningsmaski

ner (valsverk). Följden blev, att 
silver- och kopparmynt började få 
olika kut·s och att, när denna kurs 
blev officielll sanktionerad, tvenne 

olika mynträkningar tillkomma, en 
efter silvermynt och en efter kop

parmynt. Dessa krångliga förhål
landen med daler, mark och öre 

silvermynt parallellt med daler, 
mark och öre kopparmynt, kom

pliceras ytterligare ge.nom att en 
snnm1a i t. ex. daler kopparmynt 

ingalunda med säkerhet betalades 
med kopparmynt eller vice versa; 

vidare genom att de flesta koppar
myntsorter i prägeln hade värdet 
utsatt i silvermynt och genom att 
folk i allmänhet inte alls benärrm
de mynten efter det nanm som 
prägeln utvisade. Så t. ex. kallades 
efter 1664 markmynten aldrig mark 

Kristina. Stockholm. l mm·k 
1652- 1654 

Gustctv II Adolf Säte1· 
l öre 1626 

utan caroliner. Slutligen funnos 
även inom metallerna sinsemellan 
självständiga mynlsor ter, i silver 
bl. a. careliner (=markmynten) och 
courant (-Öresmynten). I yttre 
avseende medförde det tunga kop
pannynt, som kallades plåtar, ytter
ligare sv;higbeter. Ursprw1gligen 
hade det dock införts för att nnder
lätta handeln. En sttrnma pengar 
var s&lw1da givetvis lättare att 

Årets succe 

MYNTKALENDER 
1973 

Säljes hos Mynt- , bok- och pap
pershandlare. 

Pris: 5:90 inkl. moms. 

e Enda v:it-deringsboken i Sve
rige som upptar komplett 
register över Sveriges Mynt
handlare. 

• Enda värderingsboken i Sve
rige som även upptar aktu
ella inköpspriser hos Sveri
ges Mynt.handlare. 

• Myntkalender 1973 upptar 
mycket noggrant utarbetade \ 
värderingspl'iser för OSCAR l 
II, GUSTAF V och GUSTAF 
VI:s alla mynt. 

Q Myntkalender 1973 innehål
ler också upplagesiffror, av
bildningar av alla myntty
per i normal storlek, avbild
ningar av de flesta kända 
varianter m. m. 

MYNTKALENDER 
1973 

Boken Ni inte kan 
undvara 

7 



uppräkna och u·ansporlcra i 2-da
lersplatar än i kopparören, varav 
ca 80 behövdes föt· att motsvara en 

sådan plåt. Olägenheterna med 
kopparmyntet -en summa i silver 
- voro emellertid så stora, attman 
gärna önskade bli av med det, men 
trots många fön;ök att nå dit.hän 
lyckades det inte. Sverige var näm
ligen undet· denna krigstyngda och 

därför utgiftstyngda lid finansiellt 
så s tarkt. beroende av sina koppar
tillgångar a tt p roduktionen inte 
kunde inskränkas, då t. ex. export

svarigheter pa grund av prisfall 
eller avspär rning gjorde sig gäl
lande. Man tvangs att ta den i bruk 
för iöpandc utgifter, vilket under 

denna tid oftast skedde genom dess 
förvandling till mynt. Sedan en 
bank 1()57 kommit till stånd i Stock
holm, var vanligen en stor del a v 
det tunga kopparmyntet deponerad 

där. Under tider av goda koppar
priser, då utförsel lönade sig, ren
sades landet snabbt från p låtarna, 
och en silver prägling a v betydande 
omfattning en;attc dem. Så var fal

let t. ex. un:ier 1680- ot:h 90- talen 
samt 1700-talets första decennium. 

Vid sidan om koppar- och silver
mynten spelade det sedan 1654 re
gelmässigt slagna dukatmyntet en 

ringa roll. L iksom de äldre tider
nas praktmynt kom det i hög grad 
till användning som kttngligt repre
senlalionsmynt. 

Risken elV en allUör omfattande 

utgivning av för handeln välbehöv
liga, men på grund av de höga till
verkning;;kostnaderna nagot min
dervärdiga småmyn tssorter, förde 
för dessas del till bc::;lämmelser 

om det maximum av dylika mynt, 
som man var skyldig att mollaga i 
betalning. I och med denna be
stämmelse hade man fått till stånd 
ett verkligt skiljemynt, dvs. ett 
mynt i läg1·e valön!l", med ringm·c 

metallvärde än det som angav~ i 
prägeln och a vsett för smälTe ut
betalningar . E tt otvivelaktigt.fram
:-;teg betydde även u tgivandet av 
sedelmynt (fni.n 1661) genom Sve

riges äldsta bank, Stockholms 
Banco, och på initiati v av dc!>S 
grundare, livländaren Johan Palm
str uc.:h. Des~a sedlar, som lydde på 

fasta belopp, löpte utan ränta och 
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voro formulerade som bevis på till
godohavande. De välkomnades som 
e1·sättarc a v dc tl.tnga plåtarna, men 
indrogs efter c i.t gnnska obetydligt 
k ursfall och ska pndc för långa pe

rioder en stark misstänksamhet och 
förbud (från 1668) mol detta be
kväma cirku lationsmedeL Redan 
unde1· denna pet"iod (från liOl) 

började dock bnnken utge s. k. 
transpor tsed lar, vilka vid byte av 
tigare sk ulle genom en an teckning 

plt sedeln formligen överföras på 
den nye innehavaren. Om behovet 
av dy lika omloppsmedel vittnar a tt 
vissa av banken u tst.ällda bevis på 

tillgodohavande, trots all detta inte 
alls var m eningen, höllo sig kvar 
i t·ön~l:;cn och fingo tydlig karak
tär a v pem1ingar. 

A ven i yttre avseende är det 
kopparmyntet som dominerar ti
den:-; myn tserier. D e tunga plåtar 
na fingo redan från början sin de
finitiva form me;:\ Iem stämplar, av 
vilka de fyra i hömcn ange kotmg

ens na mn och den i mit ten värdet. 
Bland dc m indre kopparmynten 
under Gusiav II Adolfs och Kristi
nas tid äro flera iögonenfallande 
genom silUl enkla men ornamentalt 

fulländade kompositioner, lyck t.räf
Im· &v delvis änn1.1 okända konst
närer. S ilvermyn ten med sitt mera 
pretentiiisa bildval Iörmå endast 
s~4 llan ta upp en tävlan med dem. 

Kristinas silvermyntser ie är emel-

lertid av ett betydande intresse ge
nom sina porlrätt alli.i.U:ån 1633 års 
bild av den 7-åriga drottningen. 

Mest påfallande är det s tarka stil
brott, som markeras av de ungefär 
vid kröningen 1650 tillkomna ty-

•••••••••••••••••••••• f Specialerbjudande i 
• f o • • -ran • • •• • 
i ~~~~~!~H~ i 
+ 1950 samtliga järn, ~et 3 st + 
: Sl. gl. O 35:- 10 st O II Z öre : 

: olika år 1?; 1 18:- 10 st O II :. 
+ 5 öre olika år l? l l 18:-, 10 

i st O II l kr olika år l?/ l :: 
40:- , 10 st O II 25öre 7 ol ika 

• å l· 1 '? 15:-. • 

+ SEDLAR i 
+ 5 kr 1955, 56 ovikta, paret 
: för 30:- : 
• 5 kr 1954, 55, 56, 59, 60, 61, • 
~ 62, 63. 8 st ovikta för 120:- + 
+ "USA i Dolla r 1973 Eisenh. : 

i 
1/ 2 Dollar 1973 K ennedy. + 
Ocirk. Paret för 15:- . + 
Moms ingår, porto tillkom- :. 
rnel·. 

i NORRTÄLJE i 
i M~!!!!!~Pl~L i 
~ 761 00 Norrtälje ;: 
: Tel. 0176/168 26 

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

l kr 1965 på 1955 
Denna myck!:!t märk liga l -krona har vi fått Hma av en värm

landssaml are. 'ryviirr gö t· inte fotot rättvisa åt det m yck e t tydliga 
överh·yeket a v 1~55 ars enkronu. I verkligheten kunde man mycket 
tydligt urskilja spå!· a v en femma under sexan. Eii mycket intTes

sant fynd - aldrig förut u pptäckt eller omskriven i nilgon slags 

litteratm. 



perna. I jämförelse med de tidigare 

ytfallande kompositionerna med full 
heraldisk utstyrsel och en lång och 
ingående titula turinskrift har på 
en gå!lg skett en långt driven för
enkling i tydlig klassisk anda: en 

enkel profilbild med de tvenne or
den Christina Regina och å andra 
sidan blott de tre k ronorna insatta 
i bildfältet utan varje fruktan för 
tomrummet. Denna i Europas dö

varande myntserier enastående in
sats inom myntkonsten har troligen 
drottningens varma intresse för den 
klassiska an tiken som bakgrund. 

Efter Kristinas tid inträdde en 
viss reaktion i fråga om mynlde

koren, men spår av den under hen
nes tid gjorda radikala förnyelsen 
kUlma märkas ganska långt ned i 
tiden. 1660- tale ts omfattande silver
myntning har tack vare alltjämt 

bristande tekniska hjälpmedel salt 
lydliga spår i mängder av varia
tioner i myntens bild och skrift. 
stampar ha förbrukats i s tort an
tal, Ot:h de nya, som gjorts ha i 

större eller mindre grad blivit av
\rikande från dc kasserade. Följden 

är a tt Karl XI:s gossehuvud skild

ra ts i långa rader av bilder, of ta 

klumpigt och slarvigt gjorda, men 

ibland med det osökt naivas charm. 

Den nu pt·äglade stora 8-mat·ken 

eller dukatonen har ägnats ett mera 

omsorg~;fullt utförande och dess 

25 öre med ändrad 

bokstav i "öre" 
En helt olika 25 öring fran 1898 

enligt vidstående bild har vi fått 

till s än t oss. 

S k illnaden är att bokstaven 

>r> i öre är helt oW{ den »van 

liga» typen . 

K an de t finnas flera sådana 

exemplar? Hör gäma av Er. 

frånsidor ha i vissa fall smyckats 
med en utspekulerad ornamental 

vapendekor, kompol;itioner hämta
de frön utlandets myntkonst Efl~r 
ett tekniskt och kostoärligt botten
läge under 1670-talct bli myntse
rierna från och med nästa decen

nium synnerligen \miforma. Enfor
migheten bry tes först under p<.!rio
dens sista 7 a 8 år, d å Karl XII:s 

ponrält efterhand antager alltmera 
groteska former: en skicklig men 

ålderstigen gravör (Arvid Karl 
s teen) har ej k tuma t Iå en kom
petent ersä ttare. Bland dc ointres
santa eller direkt misslyckade 
präglingarna från denna tid utgöra 

de mer<:~ ovanliga dukatsorter, som 
utgåves under 1700- talel.s första år 
(4, lh och % dukat) ett inslag av 
förfinad elegans. Påia l1ande iir att 

Karl XII ända till 1707 på mynten 
bär den peruk som han i verklig
heten avlagt betydligt tidigare. 
Förs t 1718 ars riksdaler och dukat 

visa åter verkliga kungaporträtt, 
dc bästa i hela Knrl XII:s mynt
serie. 

E tt tilhag, som medförde en med 
förfalskning av mynt jämförlig 

.skada, var det gamla bruket all i 

myntets kant skä ra av så mycket 

silver, :;om var möjlig-t utan att det 

föll i ögonen. Till skydd mol detta 

börjnde man vid denna tid fi>rse 

myntcL~ rand med in:;kr ifter och 

ornamentsdelnljer. Den randskrift, 
som de svenska mynten slutligen 
et·hiil 'o, har blivit berömd för si1·1 

fyndiga formulering JVbnibus ne 
lac tlar avru·is: för aLt jag ej må 
~·kndas av gil'iga händer. 

1715-1719 

Penningpolitiken under Kad X II:s 

sista åt· var som en sjudande häx
kittel. :\-längder av förordningar 
och plakat komma i snabb följ d 
mecHörande sliirt·e eller mindre 

ändringar. Den redovisning av 
präglingarna årsvis, har för denna 
period ofta måst göras månad för 
månnd. De mynt, som dominera 
dessa lu-, [~ro l1iidmynten, små kop
parpenningar med ett åsatt värde 

av l daler s. m. En jämförelse med 
de plåtar, som samtidigt utgävos 
till samma värde, visar genast i hur 
bög grad niidrnynten voro rena kre

dilmynt, som - frånsett det myc
ket obetydliga materiella men·ärde 

de t·ern·csenterade - egen tiigen in le 
voro något nnnnt än e lt slags se
delmynt av metall. Vid sidan om 
nödmynten spelade de pappers
pengar, som samlidigt utkomma, en 

ganskn liten rol l. Betecknande för 
det fi nansiella nödläget är , att även 
andt·a värdepapper fingo karak tär 
av lagligt bclalrUngsmedel. 

(Forts. i n ii;;l;.t n:r) 
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SVENSKA l\1YNT 
EXTRAPRISER 
Partier l lu·onor 
l kr 1910- 1950. 40 mynt, alla årtal (ej 42 A.U.B.) Kv. Aldre 

1?-1, yngre, 01. Katalogpris ca 300:- . Vårt pris ....... . 
l kr 1942- 1950. lO mynt, alla årtal. K v. ca 01 ......... . 
l kr 1938~1940. 3 olika kvalitc O ....... ... . ... . . ... . ... . 

l kr 1954- 1957 kv. O 40:- st. kv. 01 .... ............... . 
l kr 1964- 1966 kv. O ..... . ...... .. . . . . . .. . ..... . . . pr st 
25 öre 1912. kv. O 175:- kv. O spegel ........ . .... ...... .. . 

Varianter 

150:-
35:-
25:-
15:-

5:-
325:-

A. 5 öre 1972 »Västerås» mörk metall kv. O 10:- B. 3 varianter 
5 öre 1971 »fot l:an», 5 öre 1970 »streck på 5:an», 2 öre 1071 plump, 
alla tre för 10:-. C. 5 öre 19G9 »Väster~tS» kv. H --01 12:-. D. 
5 öre 1964 »50 i kronan» kv. l 25:- E. l kr 1937, 1940, 1941 
sprät:kt G nertill och upptill, pr st kv. l 10:- , kv. 1+ 18:-, kv. 01 
35:- . F. l kr 1939 spr. G kv l + 8:-, kv. 01 16:-, kv. O 25:- . 
G. l kr 192.9 St. G kv. I + 15:-, kv. 01 25:- . H. l kr 1941 på 1944 
kv. l + 35:- , kv. 01 50:-. 

Stjärnn1ärkta sedlar 
l 968 10 kr - 1971 lO kr kv. O Pris per st. 35:-

Utländska Jnynt 
Nordiska årset: SVERIGE: 1952, 325:-, 1953, 275:-, 1958, 225:- , 
1971, 28:- , 1972, 15:-. 
DANMARK: 19H8, 69, 70, 71, 20:-, 1972 25:- NORGE: 1969, 71, 
72, 22:- ISLAND: 1969, 70 71, 22:- . FINLAND: 1966, 67, 69, 
25: - , 1971, 72, 7:- . 

SPEGELMYNT: Ugf'tnda l:a utgivna mynt 48:-. Gambia RR, Upp
laga 1.500 st - l mynt 165:- . 

Alla priser inkl. moms. Mynten sändes mot postförskott, endast porto 
tillkom..mer. 8 d:tgat s returräit. 

Firma Viktor Olsson 
Köprmmgatan 8 V ASTERAS 

lO 

MYNTALBUM 
Vadderad pä rm, l O mynt

blad, l O me llanläggsbL 

pris l 8: -. 2 st - 32: -. 

Porto tillk. Returrätt. 

SUNES MYNT & ANNAT 

Getakärrsv. 51 O 20 Frits la 

0320/ 720 78 

NUMISMATIKER 
Prislista ö ver felstonsade 

och felprä9lode mynt m. m. 
sä ndes mot 2: - i frimär-

ken. 

KÖPER mynt i mycket bra 
kvoliteer till bra priser. 

A . H E D L U N D 
Box 3144 

162 03 Vällingby 3 

PASSAPÅ 
Vi ha r fått in ett stort sor

timent av G Vl:s koppar

mynt i kvali te O. 

V. v. kontakta oss för pris

uppg ifter. 

MYNT - FRIMÄRKEN -

TILLBEHÖR 

JUL- och MINNESTALLRIKAR 
Köpes- Sälj es 

Vetlanda 
Mynthandel AB 

STATIONSGATAN 2 

57 4 00 VETlANDA 

Tel. 0383/ 153 01 

Det Ni söker kan 

finnas 
o 

nog on 

av annonserna. 

Det k a n löna sig 

att noggra nt 

studera dem. 

STÖD VÅRA 

ANNONSÖRER 

l l 



VARIANTRAPPORT 
Inrapporterade fel 

Myntkontakt får dagligen en 
mängd brev och telefonsamtal 
från samlare som hittat felpräg
lingar, klumpar o. dyl. Då vi av 
utrymmesskäl inte kan avbilda 
alla, återger vi här nedan 11ågra 
av de som inkommit. 

En my-ntsamlare i stockholms
trakten genomgick en mycket 
stor mängd med koppar och sil
vermynt under föregående år 
och hi ttade en del mynt med 
mer eller mindre felaktiga detal
jer, bl. a. kan nämnas en fem 
tioöring frtm ar 1964 med helt 
sluten fyra, l öre 1943 med en 
likmmde svans på tl·can som l 
öringen 1948 med svans som vi 
visa,de i Myntkontakt nr 2/ 73,. 

En annan samla1·e ha r sänt oss 
en hel lista över felpräglingar 
m. m. som han hittat under ett 
års tid som felsökare bland de 
moderna mynten. Här kan näm
nas följande: 

2 kr 1950, årtalssiffn.m 5 dub 
belpl·äglad, 10 öre 1970, frånsi 
dans prägling syns på båda si
dor, 5 öre 1962, klump på va
lörsif·ft·an 5 (som 1969), 5 öre 
1958 Konung i Sveriges kommg 

dubbelpräglad, 5 öre 1966 och 
1967, klumpar pa skaftet på år
talssiffran 6, 2 öre 1956, hela år
tale,t dubbelpräglad, l ure 1964, 
korset på kronan saknas helt, 1 
öre 1956. stor klump på valör
siffran ett. 

.Frun en samlare i Kristianstad 
har· vi fått följande upplysning-
ar: 

l öre 1955, hela f ramsidan 
dubbelpräglad, 10 öre 1968 år
talssif!Torna 9 och 8 dubbelpräg
lade, 10 öre 1966 klump på va
löl·siffran ett, 10 öre 1969, 1970 
och 1971, urtalssiffrorna helt 
dubbelpräglade. l krona 1944, 
med en stor klump på boksta
ven E i fosterhmdet. 

Från andra samlm·e de mesta 
bosaLla l övre Norrland har vi 
fått nedanstaende redogörelser: l 
krona 1949. klump på årtals
siffran nio (sista), l kr 1950, 
frånsiclem helt dubbelpräglad, 50 
öre 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 
utan rnyntmästarmärke, 25 öre 
1943, 194'1, 1945, 1946, 1947, 1948 
utan myntmästarmärke, 5 öre 
1940, 1941 och 1950, baksidan 
vriden ett kval'ts varv. 

lO kronorssedel utan årtal 
Nedan avbildade sedel har vi Hitt lfun av en läsal'e av vih- tldning. 
Som Ni märker har sedeln inget årtal?'?'! Har Myntverket glömt det? 

r: 2 ,, 209 

Canada silver dollars 
1936-1967. 20 st med 16 olika 

årtal. Kv. l+ till prooflik

nande kv. (inkl. även 4 min

nesm.). Vårt pris: $ 78.00 

(katalogpr. min, $ 116.00). 

Plus i bonus guidebok över 

kanadensiska mynt. 

REGENCY COINS LTD 
(grundad 1951) 

228 Notre Dame Ave 

Winnipeg. CANADA 

200 olika sedlar från 
HELA VÄRLDEN 

60 olika länder - 200 st. kv. 
1+-0. En grundsamling med 
ett kat.värde på minst 285 
dollar. (Inga nödmyntssed
lar). Samt l ex av Sten Vo
lym I och II, katalog över 
världens olika sedlar, värde 
35 dollar. Allt för endast 
$ 90.00 inkl. por to. 

REGENCY COINS LTD 
(grundad 1954) 

228 Notre Dame Ave 
Winnipeg CANADA 

I-I'U l\1lVI E L 

Atstallrik 72 och 73 för endast 

i5 skr ink!. port<>. 

MONZEN ORTEL 

Po~tfack 110 

1000 Berlin 45 

W. GERJ:IlANY 
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Tl/()IR(JIET 
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 

Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i ltu!)ongen nedan och skicka den till MYNTKON
TA~<T, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnaden är lO kr. per annons och får högst innehålla 20 
ord+telefonnummer eller namn/adress. Vid två a nnonseringar med samma text i två på varandra 
föl jande nummer= 18:-. 

Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 vecl<or före utgivn ingsd agen. 

Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus. 

K Ö P E S 

USA mynt bytes, köpes och säljes . 
Ray HackeU, Skolvägen 18, 14144 
Huddinge. 

Äldre Svensk numismatisk littera
tur köpes. Hans Mem.insky, Hög
stensgalan 84, 423 00 Torslanda, 
031/ 56 00 05. 

l kr kv. O 1952 40:-, 1953-1955 
30:-, 1958 35:-, 1959 60:- , 1960 
15:-, 1961 TS 10:-, 1961 U 20:- , 
19fi:l 7:- . Anders Wetterberg, öd
mårdsvägen 21, 161 33 Bromma. 

Guldmyn t önskas köpa till högsta 
dagspris. ST Iliansprodukler, Box 
4, 199 01 Enköping. 

Danska och Norska Guldmynt kö
pes. Sänd svar till MYNTKON
TAKT f.v.b . • bra betalt •. 

SÄLJES 

GUSTA V V kopparmynt med va
rianter. Klumpa1· och dubbelpräg
lingat·. T .ex finnes 5 öre 1952-71 
ca 800 olika, 0220/ 319 30. 

Oscaar II:s kronor, Gustav V:s l 
kronor, 10 ören. Gustav VI:s 2 kro
nor samt 10 kronorssedlar och · ko
tior•. 0912/ 100 92. 
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Jag sälje1· hela min, under 30 år 
hopsamlade myntsamling. Katalog
vi:irde: l a5.000:-. Itmehöller ni:istan 
komplett samling 1874-1971 i Sand
hi!lkassetter, samt Guldmynt och 
secUm· i god kvali te. Många dublet
tet· och komp!. serier. Passande 
mynthandlare eller privatperson för 
penningplacering. Sänder katalog 
föt· Anbud. Sänd svar till MYNT
KONTAKT f.v.b. •snabb affär bil
ligt • . 

2 kronor· O II till GVI. Förteck
ning med pris mot portokostnader. 
Även andra mynt O II. Rune Otter
borg, Östergatan 45 D, 541 00 Sköv
de. 

Kopparmynt GVI 1952: l öre 1.:50 
st, 2 och 5 ör·e 0:25 st, 1961 U: l 
och 5 ö1·e 0:25 st, 2 öre 5:- st. 
0506 '107 07. 

l öre 1905-1950, 2 och 5 öre 1897-
1950 (ej 10,27), l kr 1875-1941, 2 
kr 1876-1971, 5 öre 1964 · 50 i kr•. 
22:-, 2 öre 1961 U. Högstbjudande, 
helst brevsvar·. R. Hellgren, PL 431, 
930 31 Klemensnäs. O!H0/ 304 67. 

Guldm:;'lll 5 kr 1886 kv. 01 400:- , 
1894 01/ 0 350:- , 1899 01{0 325:-. 
Alla tre myn ten 1.000:- mot post
förskott 0456/ 525 67. 

Finland Jubileum Olympiaden 1951, 
1952 kv. 01!0. Båda mynten 700:
mot postförskott. 0456/ 525 67. 

Norge Jubileum 2 kr 1906 01/0 
125:-, 2 kr 1907 liten sköld 01 
150:-, 2 kr 1907 med gevär 01 
550:- . Alla tre mynl.en 800:- mot 
postförskott. 9456/ 525 67. 

Större dubblettsamling säljes. 1600-
lal och nyare. Ett fl ertal rariteter 
och kvalitetsmynt Gra tis lista. H. 
Ekbrink, Centrumhuset l A, 820 31 
Norra la. 

l öre 1880 kv . l 95:-, l öre 1881 
kv. l 45:- säljes antingen båda 
ellet· en och en. Edvin Thomasson, 
Torggalan 2 C, 260 60 Kvidinge. 

2 kronor 1952- 1971 i serier för 
packade i myntblad om 19 st. Höga 
kvalileer. M. och U. svans. 110:- . 
08 11817 54. 

2 kronor 1953- 1971 i höga kvali 
teer. 3:- st vid köp av minst 50 st. 
08/ 1817 54. 

25 öringar 1910-1941 (20 årta l) En
dast 25:-. 10 öringar 1909- 1942 
(22 årtal) Endast 30:- . 08/ 1817 54. 

Trol!hättekronor, Svensk 1875, 
Norsk 1877. Ocirkulerade till högst
bjudande. Nils Meuller, Tnllåsgatan 
8, 502 a9 Borås. 033/ 1118 72. 

10 öre 1914 kv. St.gl. O 140:- , l kr 
1914 kv. O 295:-, l kr 1940 St.G. 
kv St.gl. O 245:- , l öx·e 1914 öppen 
4, k v l? Il 195:- , 5 öre 1964 .so i 
kronan• 25:- , 2 kr 1912 kv. 1?/1 
29:50: 2 kr 1915 kv. l 24:50, 2 kr 
1910, 13 kv. l 9:95, 2 kr 1938, 39 
kv l+ 10 st = 69:- . Sänd beställ
ningen till MYNTKONTAKT f.v.b. 
• bra kvaliteer•. 

l kr 1912, 1913, 1925, 1927, 1934 kv. 
l Endast 8:- st . l kr 1918 l ? En
dast 16:- st. 2 kr 1907 kv. l 19:50 
st. 5 öre 1972 • Västet·as• kv. O En
dust 10:- sL Sänd beställningen till 
MYNTKONTAKT f,v.b. >bra kvali
teer• . 

l 
\ 
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ÖVRIGA 
SAMLAROMRÅDEN 

SÄLJES 

Jultallrikar, landskapstallrikar m.fl. 
~iven byten. C. Eriksson, Pundgatan 
3, 199 00 Enköping. 0171/ 303 48. 

Vasaorden. Ordenkors 1:a klass säl
jes eller bytes mot mynt. Nils 
Meuller, Tallåsg. 8, 502 39 Borås. 
033/ 1118 72. 

10 st almanackor 1.922-1960 i bra 
skick ~;älj es alla för 35:-. Svar till 
MYNTKONTAKT f.v.b. .alma
nackor•. 

Dan:;ka jultallrikar :;äljes iill at
traktiva priser. Kontakta för pris
uppgifter. 0171/ 30123. 

Välgjorda skedar tillverkade av 
järn och kopparmynt. Mycket 
snygga. P r s t. endast 14:75. 6 st -
72:-. Sänd beställningen till 
MYNTKONTAKT f.v.b. •skedar•. 

Kaffekannor tillverkade av samlar
mynt. Mycket välgjorda. Säljes för 
endast 14:75 :;t. 6 st - 72:-. Sänd 
beställning till MYNTKONTAKT 
f.v.b .• kannor• . 

1971 års Nobelset (6 medaljer) i 
vackert etui med äkthetsgaranti och 
nummeruppgift rea5 bort under 
Spon·ongs begynnelsepris. (SIL
VER). Pris endast 610:-. Passa på. 
Normalt utförsäljningspris omkring 
1.000:-. Sänd be;;tällningen till 
MYNTKONTAKT :Lv.b •nobel». 

K ö P E S 

Inbundna äldre tidningar. Även lö
sa exemplar. Gamla gratulations
kor t m m. Curt Eriksson, Pund
gatan 3, 199 00 Enköping. 

Annonsera under 
MYNTTORGET 
Över 3.000 myntsamlare 

genomgranskar dessa an-

nonser varje månad. 

Det ger resultat 

KUPONG TILL MYNTTORGET 

Jag önskar insätta nedanstående 
annons i nästkommande num
mer av Myntkontakt och med
sänder annonskostnaden 10 kr. 

Annonstext: 

D Säljes D Köpes 

D Övriga samlarområden 

Namn 

Adress 

Tel. nr ...... / ............. . 

Mynt från 

YÄSTEUROPA 

SKANDINA YlEN 

JAPAN 

KINA 

SEDLAR 
MYNT 

KÖPER - SÄUER 

Medlem i ANA, SNG 

ONG, SNE 

REINHOLD 
BLASER 

P. O. Box 381 
CH-4600 OLTEN 

SCHWEIZ 

SAMLAR 
BÖRSEN 

Den nya annonstidningen 
för myntsamlare. 

Pren. 4 nr för endast 5:
Nästa nr i mitten av maj. 

Missa det inte! 

SAMLAR-BöRSEN 
Tuvebergsv. 2 

441 00 ALINGSÅS 

Norske mynter kflSpes 

Tll HSZ)YESTE DAGSPRISE·R. 

HANS RODE 
BOGSTADUN 2 

OSLO 3 

NORGE 

600 olika mynt 
från hela världen 

Alla olika typer 
(ej årtal) angivna i Yeoman och 
Craig. Hälften är ocirkulerade. 
Silvermynt från 17:e och 20:e 
århundrade ingår. En utmärkt 
sortering för en anspråksfull 
samlare eller handlare. Kat.
värde minst $ 370. Vårt pris 
$ 102 (kanadensiska) inkL porto. 

Vi sammanställer dessa partier 
för att jämna ut vårt lager. 
Partiet innehåller ej några rari
teter men har många intressanta 
och sällsynta mynt. EXTRARA
BATT: 2 olika kanadensiska 
dollar i varje parti. 

REGENCY COINS LTD 
(grundad 1954) 

228 NOTRE DAl\'lE A VE 
WINNIPEG, CANADA 
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l öre 1924 
"ändrad fyra" 

Denna underliga ettöring var 
publicerad i förra m1m1·et av 
Myntkontakt, och vi har fatt in 
rappoPter om ytterligare ett ex
emplar med samma »Öppna .. fy 
ra. Det är tydligt att det förc 
kommer flera sådana exemplar. 
En annan samlare har en ett
öring från år 1942 i järn som 
också den har samma utseende 
på fyran i årtalet. 

10 öre 1970 och 1971 
utan etta på årtalet 

Detta är faktiskt ett unikt fynd 
en samla1·e i Götebor gstrakten 
har gjort. 

Vid undersökning av ett av 
dessa har del visat sig att det 
absolut icke har förekommit nå
gon första etta i årtalet. Siffran 
har helt enkelt »glömts» bort. 
Myntet är i övrigt i mycket gott 
skick och en nötning är otänk
bar. Tyvärr har vi inte kunnat 
få ett tillfredsställande foto av 
myntet, vilket vi beklagar djupt. 

14 

Roliga fynd! 
En samla1·e i Linköping, vid 

namn Bo Petersson har besökt 
oss och visat en hel del roliga 
fynd han kornmit över vid sina 
genomgranskningar av Gustav 
VI:s mynt. De flesta av dem har 
vi inte förut hört talats om ens. 
2 öre 1947 v1·iden 1/ 4 varv. 
5 öre 1942 Lj.jäm, vr. 114 varv. 
5 öre 1942 L j.jäm, vr. 1/2 varv. 
5 öre 1948 vriden 1/ 8 varv. 
5 ör e 1885 vriden 113 varv. 

10 öre, årtal någonstans mollan 
1952-19&0, det roliga med detta 
m ynt är att det har två baksidor 
präglat. 

5 ii1·c 1858, felstavning, Svf i 
stället för Svc i »Sverige ... 

Detta är vad han bl.a. funnit 
av nära 3.000.000 genomsökta 
mynt. Samma samlare har även 
hjälpt oss att få fram ungefär
liga upplagesiffror på 5 öre .. so 
i kronan» rn.m. som publiceras 
pa annan plats i tidningen. Vi 
tackar denne man för hans en
orma arbete. 

GRATIS PRISLISTA 
Vår 20 sidor stora prislista 

över m~mt från hela världen 
innehåller speciellt mynt från 
Europa och Skandinavien. 

F RED SVE E NEY 
RARE COINS INC. 

P. o. Box 10144-K 
Kansas City 

l\Iissouri 64111 
USA 

10 öre 1944 
m y n tn1ästar In ärke 

Vi har förut omtalat att det 
finns olika årtal på 25 ör
ingar u tan mm, men här har 
vi också få lt tag i en tioöring 
ft·ån 1944 med samma fel, och 
enligt uppgifter skall det även 
på denna valö l ' finnas flera 
årtal där m.m. saknas. 

~~Iedelhavsmuseet 
Statens Historiska 

Museum 
öppnar ny utställning. 

Två Faraoner 
Arkeologi och historia 
kring Sesostris I och Tu
tanchmun samt sextusen 
~trs Egyptisk konst ur Me
delhavsmuseets magasin. 

Utställningen öppnades 
den 16 mars 1973 av Egyp
tiens ambassadör Moha
med Kamel i närvaro av 
H.M. Konungen. 

Utställningen pågår t.o.m. 
den 19 augusti 1973 och är 
öppet alla dagar kl. 12-16. 
Torsdagar kl. 19-21. 

25 öre präglad på 
en lO öres platt 

Denna ynkliga lilla tjugofem
öring har en flitig läsare av vår 
tidning h ittat. v id en genom
sökning av våra modernare 
mynt. 25 öringen är präglad på 
en lm öresplatt och är därför 
lika liten som en sådan. 

Det har ju hänt förut att plat
tat· har »slinkit.. över till 25 
öresplattarna och de 
då blivit präglade 
som tjugofemöring
ar. En verklig ovan
lig 25 öring. 

MYCKET MYNT 
l 

MYNTKONTAKT 
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25 öring 1921 
Trots intensiva undersökning

ar hal' vi inte kunnat h itta nå
got som hels t spå r efter någon 
etta i årtalet. Da myntet i öv
rigt är i ganska gott skick, är 
möjligheten a tt den nednötts to
tal t utesluten. En ganska märk
bar variant eller felprägling. 

2 öring Oscar II 
Ett annat in tr essant mynt är 

nedan avbildade 2-öring från 
Oscar II:s regeringstid. Artalet 
ha r vi tyvän inga uppgifter ptt 
f.n. Det intressan ta är att rän 
derna i kronan till vänster är 

l öring 1962 
Ett mycket intressant objekt 

har hitt iats av en samlare i 
Bromma. 

Det är en l-öring 1962 i kv 
l + med baksidan v1·iden l l 4 
varv. De1ma variant av 19-62 års 
ettöring har aldrig förut varit 
känd, varför värdet torde bli 
ganska högt så sm åningom. 

l/2 Riksdaler 
1778 "ros" 

Denna mycket (förut kända) 
sällsynta 1/ 2 riksdaler från 1778 
m ed rosor i kronorna har en 
samhll·e tillskrivit oss om. 

Han önskar fa h jälp av läse
kretsen med nagra uppgifter. Om 
någon bland Er läsare har ett 
sådant myni är han tacksam om 
Ni hör av Er till Myntkontakt, 
likasa om Ni ä1· intresserad att 
köpa myntet, i så fall inkom 
med bud till oss. K valit6en lig
ger på ca l ..L - 01. 

Upplysningsvis kan nämnas 
att Hirsch Mynthandel hade ett 
sådant exemplar till salu i lista 
N r 73 sid 30 NR 60. 

sju i antalet och till höger om 
mitten åtta. Det framgår tyvärr 
mycket otydligt på avb ildningen 
Ni ser. men i verkligheten syns 
detta mycket tydligt och man 
kan Hitt räkna till 7 r esp 8 rän
d e!". Något föt· variantsamlare 
att leta efter. 

Äga1·cn är även intresserad av 
att sälja fyndet, varför anbud 
kan lämnas till Myntkontakt 
f.v.b. 

S amme samlare har även hit
tat en ettör ing 1942 i järn m ed 
en klump på bokstaven ,g, i 
fosterlandet, liknande den vi 
publicerade av en t vaöring med 
klump. 

N\11 NORDISKA MYNT 
Järnvägsgatan 70 

172 35 Sundbyber g 

08/ 29 55 l o 
vard. 16.30- 19.00 

lörd. 9.00- 14.00 

KöPER - BYTER - SÄUER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjälper Er gärna med vär

deringar och rådgivning. 

Vår prisl ista som utkommer 

4 g&nger om året sändes 

GRATIS. 

O. GIDEGÅRDS 

l\IYNTHANDEL 

Upplandsgatan 24 

113 60 Stockhohn 

08/31 13 89, 30 95 04 

KöPER - SÄWER 

Mynt • Sedlar • Tillbehör 

Öppet vanl. 13.00-18.00 

I samma lokal 
K. E. Kal'lssons Frimärkshandel 
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Vi:ind Er 
m ed förtroende till 
Helsingborgs äldsta 

myntaffär l 
Köper hela samlingar. 

GULD - RARITETER 

J UBILEUMSMYNT 

Säljer: 
Mynt, F rimärken, Antikviteter 

16 

Vä rderingar u tföres. 
OBS! Ej per telefon. 

PERSSONS MYNT 
& ANTIKAFFÄR 

Pälsgatan 2 o. 36 
HELSINGBORG 

Öppet 10-12, 14-18 

Tel. 042/11 72 74, 13 61 47 

I MALMÖ KÖPER 

MAN MYNT HOS 

Nya 

Antikaffären 

Bergsgatan 9 

MALMÖ 

Jämförelse m ella n 

olika värderingsböcker 

Vilken. värderingsbok skall 
man rätta sig efter? Den frågan 
kan man ställa sig efter ett be
sök hos en mynthandlare. Det 
saluförs och finns i marknaden 
en hel del värderingsböcker för 
mynt med olika utgivare och det 
är inte ofta som tva värderings
böcker kan visa tlpp samma vär
deringar på ett ulvalt myn t. 

Vi har därför valt ut de vär
deringsböcker i fickformat som 
finns och gjort en unde1·sökning 
vilken som bäst stämmer med 
verkligheten. 

TILLVÄGAGANGSSÄTT 

Vi har använt oss av fem 
mynthandlares senaste prislistor 
och där slumpvis valt ut mynt 
mestadels i högre kvaliteer. Om 
flera m ynthandlare har haft 
samma mynt till salu har vi ta
git genomsnittet av dessa. Vi 
har därefter jämfört dessa s iffror 
med de värderingspriser som 
finns i MYNTKALENDERN, 
COINLEX, MYNTGUIDE och 
GLtlCKS F ICKTABELL öVER 
SVENSKA MYNT, samtliga i 
fickform at. 

RESULTAT 

Man hör dagligen samlare yt
tra att värderingsböckerna aLltid 
visar för h öga siffror . Vi har be
visat att detta är fel. Endast 
Myntguiden 1973 har för höga 
vfu·dcringspriser, de andra har 
mer eller mindre LÄGRE vär
deringar på mynten. än vad de 
kostar i verkligheten. 

För att titta p ii uppställningen 
till höger har vi kommit fram 
till följande: 

Inom parentes ser Ni siffror 
(1, 2, 3, 4) vilket betyder att 
den bok som kommit närmast 
genomsnittspriset får en etta, 
därefter 2, 3 och fjärde plats. 

Det betyder a:tt den bok som 
fått den lägsta siffran samman 
lagt också har de m est riktiga 
priserna. Vilken bok var det? 

l. MYNKALENDER 1973 33 p 
2. COINLEX 55 p 
3. GLtlCK F ICKTABELL 67 p 
4. MYNTGUIDE 1973 80 p 

Myntkalender 1973 belade 19 
förstaplatser, 2 andraplatser , 4 
tredjepla tser och ingen fj äl·de
plats. För Coinlex: 8-3-11-2. 
Gllick : 7-0-8-9. Myntguide: 
3-1-5-15. 

De sammanlagda u tförsälj
ningsprisema (genomsnitt) i 
prislistorna var: 4.110 :-. Vär
deringsböckernas siffror för 
samma mynt var: 

l. Myntkalender 1973 4.033 (- 77) 

2. Coinlex 

3. Gliick fick tabell 

4. Myntguide 1973 

3.612 (-498) 

3.433 ( -688) 

4.817 ( +707) 

De mest iögonfallande bris
terna v id värderingarna stod 
GLDCKS FICKTABELL för 
med dess ortoligt låga värde
ringar på sam tliga guldmynt, 
värderingen 75:- för en två
öring 1878 kort text i kvaJit e l 
som i verkligheten kostar 425:
samt värderingen 250:- för en 
femöring 191+0 i kv. l. INGEN 
SVENSK MYNTHANDLARE 
HAR HAFT DEN TILL SALU 
DE SENASTE ÅREN FöR DET 
PRISET. 



Mynthandlarnas 
utförsäljningspriser 

Värderings
höckernas priser 

Ahlströms Numis- Strand- Nonläljc Nordiska GENOM- Mynt- Mynt Gliick Coinlex Mynth. matica bergs Mynth Mynt SNITT kalender Gu ide 

20 kr 1899 01 550 
l ~- 1907 o 300 
10 öre 1874 01 225 
10 öre 1900 O 
5 ör e 1905 O 225 
2 öre 1878 KT l 
l öre 1876 l? 75 
l öre 1904 01 
2 kr 1910 o 
2 kr 1915 01 
2 kr 1929 o 
2 kr 1935 O 
2 kr 1940 o 
2 kr 1946 01 
l kr 1933 O 75 
l kr 1935 o 
l kr 1942 l 

l kr 1945 TSUH O 90 
25 öre 1910 01 50 
25 ör e 1916 01 80 
25 öre 1919 O 80 

10 öre 1924 O 
5 öre 1910 l 
l öre 1926 01 10 

75 
25 

375 

70 
25 
15 
60 
20 

135 

55 

130 
440 

lO 

Mynth. 

550 

165 
225 
425 
75 

375 
300 
250 
100 
20 
12 
55 
25 

95 

450 
lO 

575 

425 
75 
25 

225 

12 

135 

425 
8 

225 

75 

25 
12 

lO 

558 
300 
225 
166 
225 
425 
75 
25 

375 
265 
250 
85 
23 
13 
58 
22 

135 
95 
53 
80 
80 

130 
438 

lO 

500 (2) 
300 (l) 
225 (l ) 
170 (l ) 
225 l) 

400 (l ) 
80 (3) 
25 ( l ) 

375 (l) 
275 (l ) 
275 (3) 
70 (3) 
30 (l) 
15 (l) 
75 (3) 
20 ( l ) 

140 (l ) 
100 .(1) 

55 (l ) 
85 (l) 
80 (l ) 

125 ( l ) 
425 (l) 
12 (l) 

550 (l ) 
400 (4) 
250 (4) 
200 (3) 
300 (4) 
350 (2) 
100 (4) 
30 (4) 

500 (4) 
400 (4) 
300 (4) 
150 ( 4) 
65 (4) 
9 (3) 

85 (4) 
45 (4) 

150 (3) 
1.50 ( 4) 
70 (4) 
65 (3) 

115 (4) 
100 (3) 
425 l) 

8 (l) 

375 ( 4) 425 (3) 
350 (E.) 300 ( l ) 
225 (l) 225 (l) 
125 ( 4) 150 (2) 
225 (l) 150 (3) 
75 (4) 90 (3) 
75 (l) 80 (3) 

25 ( l ) 30 (4) 
400 (3) 400 (3) 
275 (l) 300 (3.) 
275 (3) 250 (l ) 
70 (3) 90 (l ) 
30 (l ) 35 (3) 
20 (4) 15 (l) 
75 (3) 70 (l ) 
20 (l) 30 (3) 
75 ( 4) 125 (2) 

125 (3) J25 (3) 
60 (3) 60 (3) 

100 ( 4) 75 ( l) 
:lO (:!) 80 (l) 

175 (4) 150 (2) 
250 4) 350 (3) 

7 ( 4) 7 ( 4) 

Utställare vid den stora mässan MYNT 73 Vi har futt in uppgifter fran 
AB Helsingborgsutställnlngar i 
Helsingborg över utställare i 
den stot·a numismatiska mässan 
4- 6 maj 19/3. 

Vilka kommer? 

ABAXAPLAST, Hässleholm, 
AHLSTRöMS MYNTHANDEL, 
Stockholm. 
L .-G. BJöRKQVIST, Örebro. 
Bjömsson MYNTHAJ:\TDEL, 
Borås. 
BURNSTEIN STAMP AN!D 
COIN CO, New York, USA. 
CITY CHOP, Köpenh., Danmar k 
CORDRY & CRAIG, Smyma, 
USA. 
S. FLODBERG, Ltmd. 
GULDSTUEN, Köpenhamn, 
Danmark. 
HIRSCH MYNTHANDEL, Sthlm 

GERT HORNUNG, Köp enhamn, 
Danmark. 
MALETSKY, Hamburg, Tyskl. 
MALMÖ MYNTHANDEL, 
Malmö. 
MATTSSONS MYNTHANDEL, 
Uppsala. 
MONETARIUM, Nordiska För
eningsbanken AB, Finland. 
MY•NTAB, S. Berg AB, Motala 
MYNTSAMLAREN SOJ AB, 
ValleniLma. 
MUNZEN K ROYER, Hamburg, 
Tyskland. 

M~NTA, K öpenhamn, D anmar k. 
M~NTSTUEN, K öpenhamn, 
Danmark. 

NORDLINDS MYNTHANDEL, 
Stockholm. 

NORRTÄLJ E MYNTHANDEL, 
Nor rtälje. 
l\TUMISMATICA, Enköping 
J. PEDERSEN, (Per ö sterlund) 
Borås. 
PEO MYNTHANDEL, Sthlm. 
FROVIN SIEG, Skals, Danmark. 
SKANDINAVISK NUMISMA
TIK, Skärhohn en. 
STRA..NTIBERGS MYNT & 
FRIMÄRKEN, S toekholm. 
TERJE Sö RJENSEN, Skien, 
Norge. 
TORE Sö RENSEN, Oslo, Norge. 
TONIUN AB, Linköping. 
TRIDENT COINS LTD, 
England. 
öRTENDAHLS MYNTHAN
DEL AB, Enköping. 
MYNTKONTAKT, Enköping. 
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FRÅGESPALTEN 

ÄR NAGOT OKLART

FRÅGA MYNTKONTAKT 

Till Frågespalten, 
M;<,rntkontakt 
Då jag är en ny myntsamla

re, sa är jag ganska novis på de 
flesta områden. Jag skul·le därför 
vilja fråga hur , Västeråsfem öre» 
igenkännes? Films fler Väster
åsmynt'? Skulle även vilja veta 
på vilket sätt, sett ur skador och 
påverkningar på mynten, man 
bäst förvarar mynt. Är Album 
med plastblad farligt för myn
ten? Skall man rengöra mynten, 
har fått olika upplysningar. 

L. Larsson, 552 45 Jönköping. 

SV AR: Beträffande västerås
femöringarna. finns två olika sor
ter. Nämligen å?·talet 1969, dä1· en 
stön·e »klump" sitte1· på vaW?·
siffran >>5». Den and1·a västerås
femöringen har ingen klump e. 
dyl. Den enda skiUnaden är att 
den ä1· p1·äglad i annan metal
legering och därför ä1· betydLigt 
mörka1·e i färgen än ?W?-mctlt. Ar
talet på denna är 1972. Va1fö1· 
dessa ka.llas jö1· >>Västeråsfem
öringar" ä1· helt enkelt att dessa 
har sänts enbart till lJanker i 
Väste1·ås. Bet?·iiffande den andm 
ftågcn~ om fö1·varingssiitt, ha1· vi 
haft en se?·ie artiklm· om olika 
alte·rnat·iv hela jö?'?'a året, dii1· vi 
talade om både nack- och fö?·de
lar. Givetvis ä1· Myntskå1> det 
bästa. fö1·varingssättet och även 
det säkraste sett 1tr skador och 
pave1·kningar. Plastblad ä1· ju 
bill-igt och bm, men efter en 
längre tids fö1·va1·ing kan speci
ellt silve?'?nynt bli g?·önfärgade 
och senaTe även ä1·giga. 

Ni frågade vidare om man 
skall rengöm mynt. Min ]Je?·son
liga uppfattning ä?· att mynt i 
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? ? ? • 

läg1·e levetLite eT (l? och 1) skaLL 
man inte 1·engöra. uta.n låta dem 
vara som de är, diiTemot i hög1·e 
lcvaLitee?' kan man användct det 
ntrnä:rkta mynttvättmedlet >>Re
namynt» .~om. finTt-es i ctll.a. mynt 
afjä?'e?· att köpa för en biUig 
pe?llning. 

Hoppas Ni ä1· nöjd med dessa 
svm· och att de hjälpeT lite på 
t?· aven. 

* 
Till Frågespalten, 
Myntkontakt 

R. ö. 

J ag har en tioöring från år 
1970 som har blivit felpräglad på 
något vis. Den har en svag präg
ling av framsidan spegelvänd på 
vissa delar av baksidan och på 
baksidan en svag prägling av 
framsidan. J ag undrar om detta 
är vanligt eller om det är säll
synt. Jag har kontrollerat en 
stor mängd andra tioöringar från 
1969, 1970, 1971 och 1972, men 
har inte påträffat något liknan
d,e. Om det är ovanligt, vad kan 
den i så fall vara värd? 

Kjell Johansson, 
542 0.0 Mariestad. 

SV AR: Det (i?· inte så, van
ligt att deita förekommeT på sil
vennynt. Jag känne1· tiU ett pa'!' 
andra exemplar av sammet fel 
som Ni hade j1mnit. Dä.?'emot är 
det mycket vanligt på koppa?·
mynt unde?· hela sextiotalet. 
Samla1·vci:rdet på. det besk1·ivna 
myntet ä1· dock mycket Wgt och 
ma.n kan endast 1·äkna med att 
få 1~t någon tia el[e·l' dä:romhing. 

R. ö. 

Till Frågespalten. 

Jag önskar Ht veta hur många 
det Iiruns av varje av följande 
mynt samt värdet. 

l) l öre 1.942 Järn, ljus me
tall. Sista bokstaven T i >>etb> 
är dubbelpräglat samt bokstaven 
Ö i. »Öre» har 4 punkter (har 5 
ex). 

2) l öre 1942 Järn, ljus me
tall, med en fot på 1:an o kro
nan. (2 ex). 

3) l öre 1942 J~irn, ljus metall, 
med plump i 4:an (5 ex). 

4) l ör·e 1942 Järn, ljus me
tall med en fot på l:an och med 
plump på fyran (l ex). 

5) l öre 1942 Järn, ljus me
tall med 4:an i ,42, ändrad 
(l ex). 

6) 5 ÖJ'e 1950 brons med en 
punk t efter {):an i 50 (2 ex) . 

7) 5 k r 1972 med beläggning 
på 5:an (2 ex) . 

A Hedlund, Box 31.44, 
162 33 Vällingby. 

SV AR: Tyvän· kan ja.g inte 
hjä~pct iil.l alls med detta, då jag 
inte fön~t het?' hö·rt talas om des
seL fe/.präglingar, och helle1· då 
inte vet nå.gTCL värderingspTise?' 
på. dessn, lamske någon bland 
liisa1·ncL heLT hittat samme~ fel, och 
kcm höm Cl-!1 sig till E1·. 

R. ö. 

* 
.Till Frågespalten 

Jag har en femöring från år 
1888, men till storlek mycket 
mindre än norm alt. Slcul·le vilja 
vela hur vanlig den är och vad 
den är värd? 



SV AR: Detta ci1· inget mynt 
utem mem en leksakspeng, på 
demw peng /can man också täsa 
L C Loue1· Nurnbe1·g. Det gö1·s 
inte bam femÖ!'ingar, utan alla 
valö1·e,· från 1 öringa1· tilL 20 
kronm· guldm,ynt i samma stor
lek. Dessa har dock inget sam
larvä?·de alls f.n. 

R. ö. 

Till Frågespalten 

Jag gick igenom mina mynt 
och fann en del olika vadanter. 
En av dessa är int.e förut publi
cerad i någon värderingsbok el
ler tidning, så jag tl·or att j ag 
är ensam om den. 

Det är en femöring fran 1964, 
m ed ett streck över vänstra 
punkten på »ÖRE». 

Vad kan den vara värd? 

Tomas Wettermark, 

Järfälla. 

SV AR: Det ä1· mänga samla
re som hittar olika felpräglinga1·, 
klumpa?· o. dyl. och dessa har 
inget speciellt vä1·de ännu. Om 
man kan få tag i någon samla1·e 
sO?n samlar va1·iante1· och sak
na!· just detta mynt, kcm mcm 
få tLt l :50-5:- st fö1· detta. 
mynt. 

* 
Till Myntkontakt 
Red. 

R. ö. 

Häromdagen när jag letade 
igenom mina mynt, hittade jag 
l st l kr från 1940 där all text 
och årtal på framsidan äJ: dub
helpräglat. J ag hittade även l st 
2 öring från 1964 med en cirkel
rund fö1·djupning i kronan samt 
l st l öre 1949, med baksidan 
vriden ca 3 mm. Nu undrar jag 
om dessa t.re är vanligt föt·e 
kommande eller ej. 

SV AR: Det ä1· känt att det 
fö1·ekomme1· dubbelp1·äglinga1· på 
enkr011m· från å·ren 1936-1941. 
De ä1· inte så vanliga utan b?·u
ka.·r betinga ett p1·is av ca 3-8 

k1·ono·r hos de hand~w·e som. het?· 
dem tilL försäljning. 

Bet,·äffande 2 ö1·ingen 1964 
med en ci1·ke~1-und fördjupning 
i k1·o1tan, är detta ett mynt som 
hittades fiYr ca två år sedan av 
e1~ myntsamlaTe i Skåne. Denna 
säljes m~ hos handlare för ca 
2:- st. 

l ö1-ingen 1949 1ned be~ksidan 
m-iden ä1· också känd. B aksidan 
kan vara m ·iden fdtn i detta falL 
3 m.m. och ttpp till ett haLft va1·v. 
Då det endast skitjel· 3 mm har 
myntet inget vä1·de f.n. 

R. ö. 

* Till fr ttgespalten 
Innehar ett Guldmynt 5 kr 

1899 med gravör sign. LA (L. 
Ahlbom). Enligt mina anteck
ningar skulle gravören 1898-
1916 heta A. L indberg (AL). Nu 
frågas: 

a) Är mina anteckningar fel? 
b) Är myntet en förfalskning? 
c) Är myntet felpräglat? 

E. Egelborg, Malmö. 

SVAR: 
a.) Anteckninganta ä:r rätt. 
b) MynLet är äkta. 
c) Nej . 
Det är aUdeLes 1·iktigt, Mynt

gmvören 1899 hette A. Lind
berg, m en gra·vör·initiaLen1a L A 
behölls på alle~ gu~dmynt fram, 
till den nya typen som kom ut 
1901. R. ö. 

* Till Myntkontakt, 
Frågespalten. 
Först vill jag tacka för den 

trevliga tidning som Ni ut.giver. 
Jag ä1· ganska ny som myntsam
lare och därför anser jag att den 
har mycket att ge oss. J ag vill 
fråga om ett par mynt som jag 
har fått tag i. Det första är en 
l krona 1944 som har en klump 
mellan 19 och 44. Vidare gäller 
det en ettöring 1950 av ljust 
järn. Tacksam för svar genom 
Myntkon takt. 

SV AR: Enkmnan med klump 
mellan 19 och 44 har vi inte hört 
taletts om förut men jag tror inte 

att den ha1· något speciellt vär
de då. det fmmfömltt är efte!·
fråga.n som sty1· priserna .. Be
träffande 1 ö1·ingen 1950 a.v järn, 
tycke1· jag att detta ve1·kar myc
ket intressant. Vi skulle sätta 
stort värde vid att få låna detta. 
exemplar några dagar fä1· t~nder
sökning. Detta mynt kan få ett 
mycket högt värde. 

R. ö. 

* 
Till Mynlkontakt. 

Undertecknad har bl.a. följan
de något egendomliga mynt i sin 
ägo: 

l ) 5 öre 1.972, något sned
präglad, dels präglat p~t för stort 
mctallstycke. 

2) 50 öre 1967. Detta mynt 
har en helt rak kant, och är nå
got tjockal'e än no1ma1t, vilket 
man märker genom att myntet 
ej passar i de vanliga myntskrin 
som förekommer. 

3) 2 öre 1916. Detta mynt fu· 
lövtunt, ej genom förslitning, 
utan tydligen präglat på detta 
sätt. Myntet är så tunt, att det 
säkerligen lätt kan böjas mellan 
fingrama. 

Är ovanstående mynt någon 
sällsynthet, eller är det vanliga 
fel? 

G. Andersson, Karlshamn. 

SV AR: Vi het?· pc1tTäffat sam
ma, femöring som Ni beskriver 
själva, och ck givetvis mycket 
statsynt, men något vä1·de har 
det inte tyvän-. Den ttmna 2-
Ö?-ingen ha1· helle1· inte något 
vtil·de, då den t1·oliga. orsaken 
inte ha.1· med präglingen att gö
,.a, utan att åverka.n het?· gjorts 
efte?· p1·äglingen. Det dyker fak
tiskt upp då och då sudana här 
ttmna. exempla1· av alla koppar
valö?·e,. och vi har själva ett 
tjugotal exemplar i vår ägo. 

Däremot tycke1· jag att 50- ör
ingen verlcar me1· intressant och 
denna bö·r stå i ett värde av ca 
10-20 kr som säkert gärna. be
talas av va1·iantsamlare. 

R. ö. 
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UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Genom en otrolig bragd av bl a en myntsamlare vid namn Boo P e
tersson, bosatt i Linköping, har Mynt.kontakt kunnat räkna fram 
den ungefärliga upplagan på en del kända varianter. Han har under 
flera års tid gått igenom över 4 miljoner kopparmynt, och kommit 
fram till mycket intressanta uppgifter som vi här nedan publicerar. 

valör och årtal Svårighetsgrad 
5 öre 1960 klump 8.585.800 6.998- 9.244 1- 1.000 
5 öre 1964 »50 i kronan» 10.600.500 52.183- 98.065 1- 150 
5 öre 1967 klump 20.776.000 8.996- 14.339 1- 2.000 
5 öre 1969 »Västerås» 26.886.500 125.855-214.128 1- 150 
2 öre 1961 mm U 10.747.500 239.276-366.862 1- 30 

Upplysningsvis kan vi nämna att utöver denna samlares uppgif
ter hw: vi fatt in ett tiotal resultat till och deS<sa skiljer sig mycket 
litet i jämföl'else med va,.randra. Vi.d fastställaodet av varianternas 
upplagesiffror har vi tagit med två uppgifter, den lägsta siffran och 
den högsta siffran vid de resultat vi fatt in. 

Ni missar väl inte nästa 
jättenummer av Myntkontakt! 
Tack vare den goda försäljningen av tidningen, kommer vi i nästa 
månad ut med ett JÄTTENUMMER med hela 40 sidor , med massor 
av intressant läsning som vi inte nu sl<iall avslöja. 
Lösnummerpriset fu• samma som förut 3.95 inkl. moms. 

Reklamerbjudande: 
Alla som insäntler nedanstående talong och prenumererar på Mynt
kontakt FöRE 5 maj 1973 (då får Ni som första nummer detta jätte
nummer) erhåller utan extra kostnad en värderingsbok över Sven
ska mynt sam t ett äldre exemplar av Myntkon takt. P ASSA P A -
SAND IN ER HELARSPRENUMERATION REDAN I DAG. 
Prenumerationspris: 37:- inkl. moms och porto. 

-1 - - --- - -- - --- - - , 

Ja, jag vill prenumerera på MYNTKONTAKT under ett ål·, l med början den 15 maj 1973. Utan kostnad erhåller jag också l 
l dessutom en värderingsbok över Svenska mynt samt ett äldre 1 
] exemplar av tidningen. 
Q, 

.~ 
52 NAMN: 

l ADRESS: 

L_ 
20 

l 
.............................................. ................................................................................... l 

l 
_ _ __ _ _ _ _ _ _j 

Myntförsäkring 
Nu finns REGISTERKORT för 

MYNT 

De är till ovärderlig hjälp om 
stöld eller annan skada in
träffar. 
Registerkorten är också till 
stor hjälp vid auktioner o. 
dyl., eftersom mynten kan 
fästas på korten. 
Plats :Ciru1s föt· ev. foto. 

Cct-p?·is: 6:- per 50 st. 

REGisTERKORTEN finns 
hos bok- & pnppershancllare 
samt hos Er fackhandlare el
ler kan beställas från 

HåWe:s Numismatiska AB 
Box 8 

581 02 LINKÖPING 

OBS: Provkort sändes mot 
svarsporto. 

Vä nd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

S Kungsgatan 19, Gävle 

Tel. 026/ 12 82 25 

Lokal : S. Bokhandeln 

o 
ÖPPET: 

Fredag 16-20 

Lördag 9- 14 



lt egency Coin and Stnmp LTD 
228 Notre Dame 
Winnipeg, man, CANADA. 

Denna firma i Canada har ut
hommit med en mycket tjock 

cch innehallsrik prislista över 

sedlar från hela världen. 

Prislistan är den mest omfat
tande lista som de- någonsin pro

c~ucerat och är p& hela 40 sidor 

med 3.200 olika sedlar :från 170 

Hinder. 

Firman uppger vidare att de 
mycket g~il:na l'tcceptcrar my11t 

eller sedlar i byte. Denna ovun

ståcndc prislista erhålles helt 

t1 tan kostnad och sändes på be
gäran lill rula intresserade. 

Vid beställningar av listan, 
skall Ni referera till denna ar

tikel i :Vlyntkontakt för att slip
pa kostnaderna för listan. 

Myntkontakt har erhållit ett 

brev Iran en Rumänsk mynt

samlat·e som vädjar till Svenska 
mynts<unlare. Han vill få kon

takter i Sverige för byte med 

mynt och sedla1·. 

Nämnas bUr att htu1 talar och 

skriver flytande Engelska. 

Namn och adress nedan: 

Nic u Manu, Baicoi. 

Str . Toamnei Nr 26 

Judetul Prahova, ROMANIA 

Mynt- Tillbehör 
Frimärken 
Köpes och säljes 

JUNE FRIMÄRKEN 
östra 6torgatan 120 

552 41 J önköping 

Värderingar - rådg iV11ingar 

Museer och 
Utställningar 

Kungliga Myntkabinettet 
Narvavägen 11- 13 
Stockholm. 
Myntkabinettets u tställningar 

är öppna alla dagar kl. 12-16.00. 
Öppethållandet på kvällama har 
t: lls vidare inställts . 

Permanenta utst~-illningar : 
l . S venska m ynt från 11 00-talct 

t ill n u tid. 
:~ . Myn t från :forna S venska be

sittningar. 
:~ . Världens mynt under 25 år .. 

hundraden. 
4. Medaljens konsthistoria . 
5. Sveriges Medaljh istoria. 

Myntkabinettet har mottagning 
för allmänheten i tjänstelokaler
nn tisdagar k l 13- 16. Andr a ti
der endast efter överenskom-
1:1else. R.ttdfrågning på mottag
ningstid är kostnadsfri. För stör
re beställningsarbeten är Mynt
kabinettet skyldig att utta viss 
ersättning. 

j Nyutkomna prislistor 
B irsch M~11thandel l \B 
Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Stoekholm. 08 / 11 05 56. 
Ny kvartalsprislista har ut-

kommit. Pris 3:- inkl. moms. 

R. Örtendahl Mynthandel AB 
Box l , Torgga tan 20 
1H9 01 Enköping l. 0171 /379 50. 
Prislista Nr 10 utkom i bötian 

av april månad. Sändes gratis 
till alla intresserade. 

Utländska myntmässor 
och aktioner 

Internationell Myntmässa hålls 
2P och 29 april 1973 i lokalema 
i kongresscentl"um, D ammtor
banhof i Hamburg. 

Ett mycket stor t antal Mynt
handlare från hela Europa ha r 

SDmlats och visar upp sina ob
Jekt till försäljning. 

Myntauktion hålls den l och 
2 Juni 1973 i Wien i Österrike 
ev Mynlhandeln: 

NUMISMATICA, Fiihrichg. 6, 
1010 Wien, Österrike. 

Ett mycket stort antal mynt 
från hela världen konuner att 
a uktioneras bort. Auktionskata
log kan rekvireras från firman. 

En annan kvalitetsauk tion för 
mynt hålls den 28 april av fir
man: 

Heinz MUller Milnzen, D-5650 
Solingen, Ohligs, Postfach 
::.10633, W -Germany. 

Auktionskatalogen erhålls mot 
en kostnad av DM 5:- . 

J 

Il ar Ni missat 

något äldre nr 
av 

Myntkontakt? 
Vi har fortfarande alla nr i 
laget· och kan heställas genom 
talongen ned an. 

Priset är 3:95 inkl. moms. 

l O Ja jag önskar beställa l följande nr 

l ~ :: ~ ~:~~ 
l 

o
0 

Nr 3 1972 

Nr 4 1972 

l 0
0 Nr 5 1972 

Nr l 1973 

l o~r 2 1973 

1 

O Kr 3 1973 

1 

Namn ......... .. ... . . . . . .. . 

Ldt:··_··_·_···~·~·· 
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UTLANDSNYTT 
EGYPTIEl\l' 

5 Milliemes 1.973. 
Metall: Aluminium. 
Vikt: 1,1 gr. 
Diameter: 20 mm. 
Upplaga: Hl:OOO.OOO st. 
Utgivningsdag: 7/12 1972. 

HAITI 
20 centimes 1973. 
Metall: Koppar-nickel. 
Vikt: 7,5 gr. 
Diameter: 26 mm. 
Upplaga: 1.500.000 st. 
Myntet beräknas utkomma 
omkring den 7 juni i år. 

50 centimes 1973. 
Metall: Koppar-nickel. 
Vikt: 9,9 gr. 
Diameter: 29 mm. 
Upplaga: 6.000.{}.00 st. 
Även denna valör u tkommer 
omkring den 7 juni i år. 

INDIEN 
2Q Rupie 1973. 
M;etall: Silver 500/1.000. 
Vikt: 3{} g1-. 
Diameter: 44 mm. 
Upplagan är inte känd. 
U tgi vni.ngsdag: Son1111aren 
1973 (troligen juli). 

SYDKOREA 
50 von 1973. 
Metall: Koppar-nickel. 
Vikt: 4,2 gr. 
Diameter: 21,6 mm. 
Upplaga: 10,.000:0,00 st. 
Myntet u tkom den 1/ 12 1972. 

R U AND.~. 
200 francs 1972. 
Metall: Silver 800/1.000·. 
Vikt: 18 gr. 
Diameter: 32 mm. 
Upplaga endast 30.000 st. 

SAUDL.o\RABIEN 
50 Hallala 1973. 
Metall: Koppar-nickel. 
Vikt: 6,5 gr. 
Diameter: 26 mm. 
Upplaga: 500·.000 st. 
Utgivningsdag: December 1972. 

THAILAND 
l Bath 1973. 
Metall: Koppar-nickel. 
Vikt: 7,2 gr. 
Diameter: 27 mm. 
Upplaga: 9.000·.000. st. 
Utghmingsdag, Januari 1973. 

PORTUGAL 
50 Escudos 1972. 
Metall: Silver. 
Vikt: 16 gr. 
Diameter: 34 mm. 
Jubi1etm1smynt. 

BRASILlEN 
2{) Cruzeiros 1973. 
Metall: Silver. 
Vikt: 16 gr. 
Diameter: 34 mm. 
J ubiletrmsmynt, Brasilien. 
15.0 år. 

IRAK 
25,0 Fils 1972. 
Metall: Nickel. 
Vikt: 14 gr. 
Diameter: 38 n1111. 
Jubileumsmynt. 

DANMARK- GRÖNLAND- NORGE- FINLAND- ISLAND- SVE R l G E 

DANSKA VÄSTINDIEN- TRANQEBAR- LATINAMERIKA- ASIEN- AFRIKA 

BRITTISKA KOLONIER 
GULD-, SILVER- och BRONSMYNT 

THOMAS B. HAMILTON 
Box 1131, Decatur, Georg i a 300 31 U S A 
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MYNT•kontakt Torggatan 20, Box l , 199 01 
Enköping l Tel. 0171/379 50 
Vard. 13-18 Lörd 9-13 
Banlc Sveriges Kreditbank 

REDAKTIONSLEDNING: 
Chefrecl. och ansvarig utg.: 
RAOUHL ÖRTENDAHL 

Sti. ansv. utg.: 
Gösta Ö1-tendahl 

Red. för Norge : 
Firma Nordiska My:nt 

J ärnvägsgatan 70 
172 35 Sundbyberg 

Tel. 08/ 29 55 10 

Distribution och reklam: 
R. Örtendahl Mynthandel AB 

T01·ggatan 20 Box l 
199 01 Enköping 
Tel. 01711379 50 

För ej beställt mate;rial såsom 
text och bilder ansvaras ej. 
Vid eventuell beskattning av 
vinster i tidningens pristäv
lingar ansvarar pristagarna 
själva för denna kostnad. 
Eftertryck av t ext och bHder 
förbjudes. 
Tidningen utkommer den 15:e 
i varje månad med undantag 
av månad 6 och 7. 
P ostgiro 87 42 67-08 
Bankgiro 183- 8952 

Prenumeration l år 10 nr/ 
Subscription l yeor 10 ass 

Sverige l 37 Skr inkl. 
Norge 17.65 % 
Danmark moms och 
Finland porto 
ö vr. Europa 45 Skr. 

Northern and central Ameri
ka, Canada and other over
seas : (all· Mail) 54 Skr. 
För prenumeranter i Sverige 
sker inbetalning genom in
betalningskort som medföljer 
första numret. Betahung bör 
då ske snarast . Vid adress
ändring skall denna gö:ras 
skriftliga. Använd helst pos
tens adressändringsblan.kett. 

ANNONSPRISER/ ADVERTISING RA TES 
1!1 sida 290 400 385 185 27 
2/ 3 sida 220 305 295 140 20 
1/ 2 sida 165 230 220 110 15 
1i3 sida 120 165 160 75 11 
] / 4 sida 90 125 120 58 8 
1/6 sida 65 90 85 42 6 
1/12 sLda 35 45 43 21 3 
Omslagets andra och sisla sida./Side 2 an<i 24. 
l/l sida 400 560 535 255 37 
1/ 2 sida 225 315 300 145 21 

Fyra he~sidescmnonse'r i mittupps~ag: 1.000 k1·. 
Moms 17.65 % tillkommer på samtliga annon.spr iser. 
MYNTTORGET. F...ndast för myntsamlare. 
Ett införande : 10 kr inkl. 17.65 % moms. 

65 
49 
37 
27 
20 
15 
8 

90 
51 

Två införanden med samma text i två på varandra föl
jande nummer: 18 kr ink!. 17.65 % moms. 
A nnonsen H1r högst innehålla 20 ord+ tel.nr cllc.r namn och 
adr ess. Annonskostnaden skall medsändas på samma gång 
som aruwnsmanus. 
MYNTTORGET, Colleclors advertising only. 
An advertisment may at most contain 20 words plus pho
n.eno or name und acb.·ess. 
P 1·iccs: On e insert ian - l O Skr. 1\vo insertians of the same 
text in con:;ecutive issuess, 18 Skl'. Value added, tax (17.65 
<'(; ) included. 
Puyment for adverti.sing should accompany the advertis
mcntt ext. 
SISTA ANNONSDAG/DEADLINE 
3 veckor före utgivningsdagen/3 veeks before. 

~ Prenumeration l år 10 m /Subscription l Year 
10 iss Från/from 

l l l 1- 1- 1 l l 
AR/ YEAR 

D J ag är intresserad av V'issa äldre m tmmer av tid
ningen och beställer följande nr a 3.95 st+ porto. 

Nr ..................... . ... . 

NA1v.J:N .... ..... ..... ... . . . .. .. .. .. . • .. .......... .. 

ADRESS .. .. . ... . .. ... . . ..... . . .... ...... . . ... ... . 

SKRIV A V ELLER FYLL I DENNA KUPONG 
POSTA DEN REDAN I DAG 

MYNTKONTAKT AR SVERIGES STöRSTA OCH MEST SALDA NUMISMATISKA TIDSKRIFT 
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ha.r vad Ni be·höver av 

MYN·TTILLBEHÖR och MYNTLITTERATUR 

Bl. a: 
Mynt- och sedelalbum, neutrala och med förtryck 
Kung.a:aibum och länderalbum 
Pärmar och blad, mellanläggsblad av ett flertal 
typer 
Myntpåsar och boxa~· 
Mynt- och sedelplånböcke1· 
Etuier ot~h myntfolder 
Myntskåp 
Luppar och förstoringsglas 
Myntrengöringsme-del 
Coinlex Myntlexikon 
Myntkalendern 
Svenska 1\'Iynlhandboken, SMH 
Norska Mynthandbokcn, NMH 
Gllicks Årtalsförteckning 
Mynttidskrifter 
Kataloger över Nordiska mynt och sedlar 
Kataloger över världens m)''11t och sedlar 

samt alla ledande litter·atu;· plus mycket annat av 
ledande fabrikat. 
MYNTAB för numera även Fdmärkstillbehör. 

MYNTSAMLARE 
rekvirera våra broschyrer över mynt- o frimärks
tillbehör. 

DET LöNAR SIG 

MYNTAB S Berg AB 
BOX 159, 59101 MOTALA - TELEFON 0141/ 519 84 

KL. 9-17 MANDAG- FREDAG 

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

Till MYNTAB S Berg AB 
Box 159 
591 00 MOTALA l 

J a tack, sänd mig eder sortimentslista över 
D Mynttillbehör 
D Estett frimärksalbum och blad 

1:- i frimärken bif. för täckande av porto och exp. 
kostnader. 

Nanm 

Adress 

Postnr . . . . . . . . . . Postadress . ... ..... .......•..... 

NORDISKT FRIMÄRKSALBUM 

för samtliga frimärken, tjänste-, 
lösen· och militärmärken 

nobelt och stilfu llt utförda efter 
textat original 

på gullonad extra pr ima kartong och med varje 
blad i tvåfär·gstryck 

HT VERKLIGT LYXALBUM 
till moderat pris 

Varje blad försett med förklarande och intressant 
text, tryckt i behaglig sepiabrun färg, precis så som 
om de:n på varje särskilt blad skulle vara textad 
för hand med iusch, vilket bL a. har bidragit till att 
giva ESTETT FRIMXRKSALBUM en så sär·eget 
trivsam och individuell p rägel. 
Texten delgiver - förutom emissionens beteckning 
eller namn - även besked i koncentret'ad form om 
anledning till seriens u tgiv11.i.n.g: jubileum, hjälp
verksamhet e. d. Om så hat· ansetts nödvändigt har 
dessutom varje enskild märkesbild förklarats med 
upplysande historik eller beskrivning. Dessutom 
finnes medtage,t namnet på konstnären, som tecknat 
serien, gravörens nanm, märkenas tandning, vatten
märken, utgivningsdag m. m. m. m., ja, allt det som 
är intressant och värdefullt att få veta om inne
hållet i det album man äger. 

Faktiskt handbok och album inom 
samma pärm 

P lats har dessutom givits för större typolikheter, 
i beg1·änsad omfattning för olika slags papper, för 
samtliga vattenmärken och för mera framträdande 
färgnyanser. 
således en väl avvägd montering för •något mera 
specialiserade nonnalsamlare•, som ej gått t ill över
drift. 

Bladens storlek 245X290 mm. 
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