
AfYNT·kontakt 
NR S DECEM8ER 1972 3:95 INKL MOMS 

SKANDAL~ 
Bå de samlare och handlare över hela Sverige är eniga - det är 
skandal att behandla den nya tiokronan 1972 på det sätt som här 
varit fal let. Den relativt vackra minnespengen till minne av Gustav VI 
Adolfs n ittioårsdag har transpor terats från Riksbanken i säckar och 
blivit repiga och fu la. 

Samlare från hela Sverige har 
rapporterat att det icke gär att 
få tag i en enda lO-krona som 
inte är full av repor och skador. 
Besvikelsen är stor bland Sve
riges drygt 85.000 samlare. Mynt
verket har förpackat myntet i 
säckar och transporten till de 
olika bankerna i Sverige hm· va
rit minst sagt kännbar för var 
efterfrågade minnespeng. 

Vid förfragan hos myntverket 
svarar detta att Sverige inte till
verkar samlarmynt utan endast 
cirkulationsmynt, det är med 
andra ord meningen i klartext 
att lO- kronan skall cirkulera. alt 
man skall köpa den i banker för 
15 kr st och därefter gå och 
handla upp den till ett värde av 
10 kronor. Myntverket maste be
sitta en mycket livlig fantasi om 
man tror sådant. 

l de flesta andra lönder tar 
man hänsyn till samlarna och 
behandlar minnes- och jubi
leumsmyn ten mycket varsamt i 
vacuumlörpackade pl~tstfodral, 

man behöver inte sträcka sig 
längre än till Danmark och 
Not·ge. 

VARFöR BEGRÄNSA? 

En annan sak som rnangn sam
lare och givetvis handlare retat 
sig pa är ati: bartkerna har be
gränsat det antal man f!t r köpa 
till endast 5 stycken per man, 
och i vissa banker till och med 

2 stycken. »När man får betala 
ett överpris av 5 kronor, skall 
man väl få köpa så många man 

forts. sid. 15 

1 öre 1940 "rund nolla" 

Leta igenom Edra 2-öringar 
från år 1940. Har Ni tur kanske 
även Ni hittar denna intressanta 
variant. 

En myntsamlare har visat oss 
nedan avbildade intressanta va
riant av vår vanliga 2-öring från 
år 1940. På den översta bilden 
ser Ni den normala årtalssiffran 
~o, . pa den understa bilden den 
nya upptäckten >rund nolla>. 

En markant skillnad. som Ni 
märker. Det är alltid svårt att 
vä1·dera en nyupptäckt variant, 
men sett till svårighetsgraden 
torde myntet betinga ett pris av 
ca 20:-. 

NYUPPTÄCKTA 
VARIANTER 

- Sid. 5-

- FEMKAMPEN -
Vinnm·e efter andra 

delfrågan 

- Sid. 8-

Intressant artikel 

om svenska och 
utländska tah·ar 

- Sid. 10-

MYNTTORGET 
späckat med 

privatannonser 
- som vanligt 

- S id. 14-

UTLANDSNY'IT 
NY LI'ITERA TUR 

- Sid. 19 -



Hur vill i u st Du forma Myntkontakt? 

ÄR DET NÅGONTING NI VILL FÖRBÄTTRA? 

HAR NI NÅGRA NYA ID~ER? 

Myntkontokt vore locksamma om Ni ville fyllo i nedanslÖende frogor eller om Ni inte vill riva 

sönder tidningen, skriva svaren på löst popper och det räcker d å med oH Ni a ntecknar fr&gonumret 

vid varje svor och sänder det till Myntkontokt, Box l, 199 O 1 Enköping. 

l . J ag tycker Myntkontakt är: D Mycket bra D Bra D Medelmåttig D Ganska dålig D Dalig 

2. Utlandsnyheter. J ag vill D Ha me.I' D Det är lagom D Ha mindre 

3. Artiklar om Mynt. J ag vill D Ha mer D Doi är lagom D Ha mindre 

4. Värderingspriser. J ag vill D Ha mer D Det ät· lagom D Ha mindre 

5. Tävlingar. J ag vill D Ha mer D Det är lagom D Ha mindt·e 

6. Annonset·. J ag vill D Ha mer D Det är lagom D Ha mindre 

7. Svenska nyheter. J ag vill o Ha mer o Det är· lagom O Ha mind1·e 

8. J ag skulle vilja ha följande ändringar ................. ............ . .. .......... ... . ............. . 

9. Har Ni någ1·a nya ideer, vilka? .. .. .. .... ............................. . ....................... . 

10. Vad tycker Ni bar varit mest intressantaste läsningen hittills i tidningen? 

D Artiklarna 

D Mynttorget 

D Värderingspriserna 

D Fragespalten 

D Annonserna 

D Nyheterna 

D Variantupptäckterna 

D Utiandsnytt 

O Femkampen 

L] Myntgatan 

O Brev från läsekretsen 

O Fötfalsk:ningarna 

11. Tycker Ni tidningen har blivit bättrt! nu än de första numren? D J A D NEJ D SAMMA 

Namn: .... .. .. . ... ..... ........ ........ . . . . . . . .. . Adt-ess: 
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o vara Till läsare! 
Vi ber f& önska lösekretsen e n GOD JUL och ETT GOTT NYTT SAMLARÅR. Året 1972 ör 

snart s lut och ser man tillboka på &ret, kan man konstotera ett myntsamlarintresse som 

sokta men sökert ökat gradvis undan för undan. Priserna på Svenska mynt har s t&tt gan

sko sti lla eller på en del höll ökat något. Må nga my nthandlare har tillkommit och n&gro 

tusen myntsam lare. A nta let myntsa mlare i londet nu, torde uppskattningsvis vara om

kring 90.000 st. 

Myntkontakt hor nu getts ut i fem nummer och vi ö r fullt tillfredsställda med d e t intresse 

Ni myntsamlare hor visat och försäljningen har varit mycket god, tyvärr kan det fortforan

de finnas dela r i landet, dör det kan vara svårt att f& tag i tidningen, i så fall gör det ju 

bra att prenumerera, då f&r Ni tidningen bekvämt i brevlådan varje den l5:e och dess

utom helt portofritt. 

Som Ni kanske vet håller Myntkontokt på med unde rsökningar av de Svenska koppar

mynte n och vi har fun n it många in tressanta objekt som v i nu hor på lager och som vi 

komme r o t t presentera i kom monde nummer nästa å r, ör Ni va riantsamlare d & kommer 

v&ro fynd verkligen att intressera Eder. 

MED HJÄRTLIG HÄLSNING FRÅN REDAKTIONEN 

Den nya silverfemman 

- ETT TOTAL T FIASKO -
Den nya silverfemman från 

ar 19i2 har blivit ett stort fiasko. 
Femkronor för 100 miljoner k ro 
nor hat· präglats och levererats 
till riksbanken. Där ligger halva 
lagret kvar. Efterfrågan har inte 
blivit sa stor som man väntat sig, 
och det är väl inte att undra på. 
Denna helt misslyckade peng kan 
vi gott klara oss utan. 

Expediter 
i livsmedels
affärer , 
taxichauf
förer, inne
havare av 
automater, 
folk i all-

mänhet, ingen vill veta av den 
nya femkronan, va1för. De flesta 
papekar den fantastisk t illa valda 
storleken, som så många r edan 
har förväxlat m ed l kronor och 
även tvakronor. 

Varför inte fortsätta med den 
gamla femkronans storlek? Nej, 
nog märker man att nya för
rnagor och ideer skulle behöva 
ta vid inom Svenskt myntväsen. 

REKORDAUKTION 

l SCHWEIZ 

Ett nytt. p risrekord som exper
tema anser som oslagbart sattes 

Raouhl Örtendahl 

vid en rekordauktion i ZUrich 
nyligen. Slutsmnman nådde över 
10 miljoner Svenska kronor vil
ket var nära tre gånger utt·ops
priserna. 

Dyrast blev som väntat e tt 

guldmynt från sextus J ulianus 

tid - omkring 280 e. kr. En 
mynthandlare öppnade med 

260.000 kronor, tydligen en chock 

för samtliga närvarande, då 
ingen sade ett knäpp efter det 

budet. 

Det gäller tydligen att vara 

stadd vid kassan v id sådana auk 

tioner. 
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Kort om mynt -Kort om mynt 
Det danska tronskiftsmyntet, 

lO-kronan Drottning Margarethe 
- Kung Fredrik IX som utgavs i 
Danmark den l:a november i en 
upplaga på endast 400.000 ex
emplar tog slut dagen efter. Det 
fanns inte i hela Darunark att 
uppbringa. Priset föt· detta mynt 
ligger nu hos mynthandlarna på 
omkring 40-60 Dkr. 

De nya femöringru·na från år 
1973 i Danmark kommer att 
präglas i mindre stot·lek än de 
nuvarande. Diametern på dessa 
konuner troligen att bli endast 
15,5 mm och en vikt på 1,5 gram. 

Sverige Riksbank meddelade 
den 13 september att falska 100-
kronorssed:lal· av å rgångarna 
1<965 och 1968 ät• i omlopp. skill
naden mellan de äkta och de 
falska sedlarna är följande: 

Sedlarna är tr yckta i offset. 
Samtliga linjer är bredare än på 
de äkta sedlarna, papperet är 
mera gråtonat, vattenmärket är 
större och metalltråden är er
satt med ett tryck. 

SE UPP! 

Ett tjugotal mynt från det i 
somras upptäckta holländska 
vraket »Acherdam» utanför Ale
sund har på mystiska vägar ham
nat hos en mynthandlru·e i Eng
land, hävdar norrmannen Krohn 
Dale, en av de tre dykarna som 
gjorde fyndet. Krohn Dale och 
svenskarna Bengt-Olof Gustavs
son, Göteborg och Stefan Pers
son, Gravrune plockade totalt 
upp ett helt ton silver och guld
mynt värda sju miljoner kronor 
ur djupet. De i London utbjud
na mynten kostar 1.000 kronor 
styck. 

Eftersom alla mynt som togs 
upp i somras placerats i säkert 
förvru· hos det Norska Myntka
binettet måste andra dykare ha 
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varit framme. Kl·ohn Dales teori 
är att de okända vrakplundrarna 
envänt slamsugare för att få upp 
de återstående mynten från bot
ten. 

Västerås - femö,·ingen 1972 som 
vi presenterade i förra numret 
av tidningen har präglats upp
skattningsvis i endast ca 10.000 
exemplar. Efterfrågan på denna 
variant har ökat avsevärt de se
naste veckorna och den betingar 
nu ett pris av ca S-J.S:- st. 
hos de få mynthandlare i Sverige 
som har den till försäljning. 

Som vi nämnde i nummer tre 
av Myntkontakt är metallen be
tydligt mörkare och b1·tmtonad 
i ocirkulerat skick. I "öre" är 
dessutom bokstäverna •r" och 
»e» helt åtskilda. 

Vi publicerar en bild av l
kronan 1940 spräcke G i under
kanten, på begäran av en del 
samlru·e som missade första 
numret av Tidningen. Som Ni 
ser finnes även spår av andra 
märken vid årtalssiffrorna 4:an 
och O:an. 

GRATIS PRISLISTA 
Vår 20 sidor stora prislista 

över mynt från hela världen 
innehåller speciellt mynt från 
Europa och Skandinavien. 

FRED SVEENEY 
RARE COINS INC. 

P. o. Box 10144-K 
Kansas City 

Missouri 64111 
USA 

MYNT KÖPES 

Äldre än 1942 
Vi betalar bra för 5 öre 1910, 

1927. 

AKES MYNT-SHOP 

684 00 MUNKFORS 
0563/ 506 45 



25 öre 1946 

Dubbelpräglat årtal 

Som Ni ser vid pilarna syns 
tydliga späx av dubbelpräglingen 
Dock måste man hä1· påpeka att 
det endast är fyran och sexan i 
årtalssifft·orna som är dubbel
präglat, i övrigt syns inget spår 
av detta på myntet. 

1 kr 1945 

felstavat valspråk 
Detta betecknar vi som ett 

vet·kligt unikt fynd. Som Ni ser 
vid pilen fattas bokstaven .. F .. 
helt och hållet. Vid noggranna 
undersökningar av myntet har 
vi funnit mycket svaga spår ef
ter bokslaven .. v ... Hur det kan 
komma sig, det vet vi inte. En
ligt undersökningar har vi fått 
vetskap om fyra kända exemplar 
av den mycket intressanta fel
präglingen. 

1 öre 1944 

Hopträngt årtal 

Denna ettöring med hopträngt 
årtal har vi funnit i sammanlagt 
26 exemplar. Speciellt de båda 
fyrorna sitter onormalt nära va
rann. 

Vi återkommer i nästa num
mer med nya roliga varianter vi 
funnit 

Red. 
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verklig 
, 

succe Myntkalender 19 72 en 
Myntkalender 1972 utkom den 1 O maj 1972 med första numret. Katalogen är i dag 

så ld i över 9.000 exemplar. Endast ettusen ex å terstår av den tryckta upplagan. 
Myntkalender 1972 upptar noggrant utarbetade värderingspriser för Svenska mynt 

under t idsperioden 1873-1971. Värderingspriser som verkligen stämmer med verklig
heten. 

Myntkalender 1972 upptar även inköpspriser hos Sveriges Mynthandlare under samma 
tidsperiod. Står Ni i begrepp att sälja - slå upp katalogen och Ni får nära nog exakta 
uppgifter vad mynthandlarna betalar. Praktiskt, eller hur 

Myntkalender 1972 innehåller vidare mycket annat såsom artiklar, råd till samlare, 
upplagesiffror, bilder på alla mynttyper, uppförstoringar pc!J överpräglingar och en del 
varianter, annonser m. m. 

Boken finnes hos de flesta mynthandlare i Sverige, samt hos en mängd bok och pap
pershandlare. 

PRIS: 5:90 inkl. moms. 



SVENSKA MYNT 

ATTRAKTIVA PRISER 

HÖG KVALITET OCH 

NORMALKVALITET 

Sänd in kupongen så får du senaste myntlistan 

Sänd NUMISMATIOA:s myntkatalog till: 

Klipp eller riv ut kupongen. 
Namn: ....................................................... . 

Posta i öppet kuvert så är 
portot 45 öre. Gatuadress: ... ..... ........................... . .............. . 

Sicriv av om du inte vill 
skada tidningen. 

Postadress: . . ..... . .......... . . . ................ . ............ . 

NUMIISMA TICA, Rådmansgatan 10 B 199 00 ENKöPING 

2 ÖRE 1873 PÅ STÖRRE PLANT ÄN NORMALT 
Av en myntsamlare i Uppsala har Mynt

kontakt förväJval nedan unika 2-öring från 
år 1873. Som Ni kan se vid pilarna på den 
vänstra sidan ser det ut som om myntet är 
präglat på en större plant än nonnalt. Präg
lingen är omgärdat av en mycket tjock kant. 

Hela myntet är betydligt större i diametct· än 
vad den skall vara. Till höger ser Ni baksidan 
av myntet, eller skall vi säga, vad som egent
ligen skulle vara baksidan, det finns ingen, 
i stället är myntets framsida genompräglat 
En verklig unik 2-öring 1873. 
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FEMKAMPEN 
Deltagare med erhå llna poäng. Sammanräkning efter andra delfrågan. *Först öppnade svar . 

5* Kurt Hellström 
Kronetorpsgalan 50 a 
21226 Malmö 

5 Svante Lennat'lsson 
Järnbruksgatan 7 
660 31 Svanskog 

4 Lennart Wass 
Kvarnlyckan 5 
610 20 Kimstad 

4 Erik Fogelström 
Box 61 
290 51 Hällevik 

4 Rune Arwsbo 
5:e Bjw·hovdagången 39 
723 53 Västerås 

4 Fred1·ik Hallgru·d 
Ton·lösa Prästgård 
268 OO.Svalöv 

4 Magnus Widell 
Mellangatan 18 b 
552 43 J önköping 

4 Rolf Eriksson 
Blåbärsgatan 23 
Enköping 

4 Britt-Marie Edksson 
Bläbärsgatan 23 
199 00 En köping 

4 Lennart Martinsson 
Bödkaregatan 36 
28060 Broby 

4 Arne Hedlund 
stallknektsgränd 18 
162 33 Vällinby 

4 Tommy Östergren 
Skolgatan 25 a 
582 34 Linköping 

4 Frank Nilsson 
Göteborgsvägen 51 
451 00 Uddevalla 

4 Lennart Sandberg 
Radarvägen 16 III 
183 61 Täby 

4 Gösta Lindqvist 
Box 61 
330 30 Gnosjö 

4 Bo J ohansson 
sturegatan 17 n 
781 00 Borlänge 

4 Lru-s Sköld 
ö. Hoby 11 
270 52 Borrby 

4 Niklas Adolfsson 
Regementsgatan 77 
723 45 Västerås 
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4 Sif Adoiisson 
Regementsgatan 77 
723 45 Västerås 

4 Leif B Eriksson 
Backenvägen 71 
90251 Umeå 

4 Rolf Bernskiöld 
Mangårdsgatan 121 
421 53 V. Frölunda 

4 Gunnar Rudet"Ström 
stockholmsvägen 59 
60217 Norrköping 

4 Kurt Pil 
Drivhusgatan 7 
412 64 Göteborg 

4 Sigvard Andct-sson 
Tunbyvägen 73 a 
722 23 Västerås 

4 Michael Anjou 
Lövängsvägen 8 
811 00 Sandviken 

4 Peter Fowelin 
Stl"indbergsvägcn 4 c 
15131 Söderläljc 

4 Martin Kruse 
Box 431 
751 06 Uppsala 

4 Gunnar Gustavsson 
Skolgatan 14 
90·246 Umeå 

4 Anders Haeffner 
Agnegatan 2 a 
722 17 Västerås 

2 Yngve Almer 
Storgatan 49 
700 02 Örebro 2 

2 Nils Erik Edberg 
Skrantahöjdsv. 62 c 
691 00 Karlskoga 

2 Lars Hultgren 
Klubbgatan 5 
199 00 Enköping 

2 Kennet Lindberg 
Urbergsterassen 72 8 tr 
80227 Gävle 

2 Karl Gustav Ugge 
Fredentorpsgatan l F 
281 00 Hässleholm 

2 Mari-Ann Andersson 
Törnbergsgatan 12 
781 00 Bodänge 

2 Rolf Ekelund 
Dirigentsgatan l 
421 38 V. Frölunda 

2 Leif Nilsson 
Gamla Torg 3 
231 00 Trelleborg 

2 Leif Andersson 
Box 50010 
781 05 Borlänge 

2 Stig Olof Lundqvist 
Läkarvägen 6 H 
931 00 Skellefteå 

2 Knut Johansson 
Dräktspännarga lan 
723 51 Västerås 

2 Folke Bäckvall 
Hägervägen 127 
611 <lO Nyköping 

2 Lennart Nilsson 
Sonnarp 
260 24 Röstånga 

2 Egon K1·istoffcrson 
Sperlingegatan 10 
302 48 Halmstad 

2 Björn Rapp 
Rydsvägen 356 a 
582 50 Linköping 

2 Anna Lisa Karlsson 
Munkhättan Brunn 
523 00 Uh·icehamn 

2 Helge Isaksson 
Sävstaholmsgatan 4 
21224 Malmö 

2 Anders Isaksson 
Sävstaholmsgatan 4 
21224 Malmö 

2 Sten Evert Löfvenborg 
Ekgalan 20 
643 00 Vingåker 

2 Rolf Håkansson 
Svannågatan 6 
653 41 Halmstad 

2 Christer Lundin 
Regementsgatan 77 
723 45 Västerås 

2 Anders Akerman 
Vejbyhus 
260 83 Vejbystrund 

2 Jan Erik Adolfsson 
Regementsgatan 77 
723 45 Västerås 

2 Olle Löwing 
Stora gatan 51 
72212 Väste rås 

2 Hans Kelding 
Nygatan 19 
702 11 Örebro 
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FEMKAMPEN 
Ri:itt svar delfråga nr 3 : 

KARLXI 

l RDR 1676 

Vi har kallat denna tävling »FEMKAMPEN.», vilken skall 
återkomma i fem nummer (därav namnet) innan segro
ren kon utnämnas. Tävlingen inneh&ller fem delfrågor, 
där en fråga presenteras i varje nummer. 

T Ä VLI NGSREGLER: 

Era svar måste insändas varje gång innan nästa num 
mer utkommer. 

Endost ett svar per deltagare. Det först öppnade rätta 
svaret erh&ller tre poäng. Övriga rätta svor somtliga tv& 
poäng varedro. Poängen räknas därefter sommon efter 
var je deltävling och en tabell över deltogare med er
hållna poäng upprättas i varje nummer, där Ni kan följa 
Er själv i Er komp om segern. 

Den deltagare som hor högsto poängen efter femte 
deltävlingen hor seg rat. Näst högsta poängen kommer 
på andra plats o. s. v. 

OBS! Kom ihåg då Ni sänder Ert svor: Märk kuvertet 
»FEMKAMPEN» och glöm e j bort att tydligt texta Ert namn 
och adress på svaret. 

P R l SER: 

1 :o PRIS PRESENTKORT 500:-

2:a PRIS PRESENTKORT 250:-

3:e PRIS PRESENTKORT 150:-

4:e PRIS PRESENTKORT 50:-

Presentkorten gäller för inköp av mynt, sedlar och till
behör, och kon användas i olika myntaffärer i hela Sve
rige. 

LYCKA TILL! 

Delfråga n r 4, 
Under regentens regeringstid slogs inga guldmynt i 

Sverige, däremot präglades en avsevärd mängd med 
silvermynt i stället. Även ett helt nytt sorts mynt började 
präglas under dennes tid som regent, och speciellt ett 
årtal av dessa, är num era högst ovanligt och betingar 
ett mycket högt pris om något mot förmodan skulle vara 
till salu. Det är just detta mynt och speciella årtal vi söker. 

VI SÖKER REGENTENS NAMN, MYNTETS VALÖR OCH 
ÅRTAL. 

111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Amerikanska 
wild-west 
dollar 

I ett valv hos Amerikanska 
riksbanken - the treasu1·y, hit
tade man å r 1964 närmare 2 mil
joner gamla silverdollar av år
talen 1882, 1883 och 1884, de 
flesta helt ocirkulerade. Ameri
kanska regeringen har nu be
stämt att man skall sälja dessa 
till ,ett pris av minst 30 dollar 
st, d. v. s. ca 140 kronor. 

De är samtliga präglade vid 
myntverket i Carson City i del
staten Nevada som senare ned
lades år 1893. 

För den som är intresserad 
kan beställning samt anbud sän
das till: 
Carson City Silver Dollars, 
General Service Administration, 
Washington, DC 20405, USA. 

Beställningar måste dock vara 
inne senast den 31 januari 1973, 
och beställningen får högst av
se et.t exemplar av varje årtal. 
Priset var alltså 30 dollar·. Skulle 
anbuden bliva fler än antalet 
mynt, så effektueras de högsta 
anbuden först. Blir det färre be
ställningar än det finns mynt så 
får priset 30 dollar gälla för alla. 
Då betalas arlltså överskjutande 
inbetalt belopp tillbaka. 

VI HAR MARIA THERESIA 
THALER I SPEGELGLANs 
OCH OLYMPIAMYNTEN 
TYP IV OCH VI TYSKLAND 
I LAGER OCH öNSKAR 
BYTA DESSA MOT JUBI-

LEUM 10 KR. 1972. 

Är Ni intl·esserad 
så skri v till 

MONZEN ORTEL 
Box 110 
Parallellstrasse 21 
D-I Berlin 
W- DEUTSCHLAND 
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T ALE R 
En spegling av 500 års historia 

I samband med mynt och 
myntsamlare stöter man ofta på 
beteckningarna talar, crown, ecu 
med flera. Vad är då det? 

Låt oss först konstatera att 
taler nu har blivit en samman
fattande beteckning för stora 
~i!vermynt. Vi kan i förbigående 
konstatera att det internationellt 
är mycket populärt att samla 
taler. Troligen beror det på att 
dessa stora, detaljrika silver
mynt, ofta är mycket konstnär
ligt utformade, ibland kan de till 
och med mäta sig med medaljer. 
Silvret ger myntet ett mycket 
attraktivt utseende och får med 
åren en mycket vacker patina. 
Popular!teten bland samlare är 

lO 

GULDMYNT Kval. Kr 

750:-20 kr 1877 med o. 01 
variant dubbel
präglad 7:a 

20 kr 1879 (norsk 
20 kr 1898 
5 kr 1899 

SILVERMYNT 

01/ 0 725:-
01/ 0 575:-
0 420:-

l kr 1943 å.u.b. 01/ 0 350:-
2 kr 1907 spegel 01 175:-
2 kr 1897, 1907, 1921, 

1932 1+---{)1/0 45-60:-
5 kr 1952 01/ 0 135:-

DANSKA 
TRONSKIFTESMYNTErr' 

10 kr 1972 sålt för 25:-
upplaga 400.000 
st silver O 35:-

Storbrittannien silverbröllop 
Elisabeth o. Philip 
25 p koppamickel O 12:50 

jubilewnsmynt 

Jamaica 10 år jub.mynt 
sterling silver proof 
10 $ i etui spegel O 135:-

förståelig också genom att denna 
form av mynt präglats under 
nåslan 500 år och i nästan alla 
länder. 

Bakgrund 

Hur denna form av mynt upp
stod är intressant och ger även 
förståelse om varför de blivit så 
populära hos samlare. 

Innan talrar började pt·äglas 
farms många olika typer av sil
vermynt, från små lövtunna 
brakteater till tunga cylinderlika 
~tjockmynb. Samtliga dessa ty
pet· var dock avsedda för cirku
lation inom en stat eller ett än
nu mindre område. För interna
tionella betalningar använde 

Ars-Jet 
ocirku.lerade Kval. Kr. 

Norge 1968/ 7 med 
l öre 1968 men med 
2 öre 1967 8 mynt o 
England l:a decimal 
sista Esd-set 
12 mynt o 
Jamaica spec.set 
l d+'h d 1969 o 
Ars-set proof-mynt spegel 

Bahamas 1972 1:a års-set 
med nya vapnet 

45:-

55:-

9:50 

9mynt proof 325:
ocit·k 210:-

man guldmynt eller vägt guld 
och silver. 

Mot slutet av medeltiden fick 
dock den europeiska handeln en 
sådan omfattning att guldmyn
ten inte räckte till för att täcka 
behovet av internationell valuta. 
I Europa finns inte heller några 
stora guldfyndigheter, som tillät 
att man präglade guldmynt i 
tillräcklig omfattning. Därför 
bö1iade man i stön·e utsträck
ning använda silvermynt även 
vid internationella affärer. Det 
krävdes dock stora silvermynt, 
eftersom det annars skulle krä
vas ett enormt antal mynt. 

Detta ledde snart till att man 
började prägla stora silvermynt, 

Uganda påvemynt 
6 st proof 525:-

Uganda 1:a års-set 
som självstän<lig stat 
1966 i etui uppl 8250 st 
6 mynt proof 55:-

Malawi 1:a års-set som 
självstän<lig stat 6 juli 
1964 uppl. 10.000 
4 mynt proof 55:-

Jersey jubileum 
1066-1966 4 mynt proof 75:
uppl. 15.000 st 

Alla priser inklusive moms. Mynten sändes mot efterkrav. 

Porto tillk. 8 daga.rs returrätt. 

FIRMA VIKTOR OLSSON 
Köpmangatan 8, 722 15 Väster&s, tel. 02 1-13 00 90 



som kunde användas för inter
Mtionell handel. Ett sådant 
tyngre silvermynt, teston (ita
lienska; huvud) började präglas 
i Milano 1474. Några år senare 
kornmer dock en mynttyp, som 
skulle bli avsevärt populärare 
och som typ skulle stå sig i flera 
hundra år. Denna guldgroschen, 
som vägde cirka 30 gram, mot
S\'arade i värde en tysk florin 
eller gulden, ett guldmynt som 
\'ägde cirka 2,5 gram. 

Ar 1484 började ärkehertig 
Sigismund av Österrike prägla 
en halv guldgroschen i Tyrolen 
och två å r senare lät han för 
första gången silvervalören en 
guldgt·oschen. Det blev dock en 
annan guldgroschen, som kom 
aU ge namn åt mynttypen. 

Den urspnmgliga talem 

Vid J oachimtal i Böhmen upp
täck te man år 1516 en rik silver
fyndighet. Två år senare började 
grevarna Schlick prägling av 

guldgroschcn där. Detta mynt 
bär en bild av Jungfru Marias 
fader, S:t Joachim, på åtsidan 
och kallades J oachim- taler efter 
präglingsorten. Beteckningen för 
mynttypen förkortades dock 
snart till taler (tal: tyska= dal). 
Detta stora silvermynt blev po
pulärtbådc för handel och som 
värdebevarare. 

Talcr i m ånga länder 

Många mynthenar anammade 
snabbt tuler- iden och i land ef
tet land började man prägla lik
nande mynt. Den internationella 
användningen och det stot·a for
matet gj01·de mynttypen också 
lämplig för att förhärliga mynt
herrar, segrar och and1·a remar
kabla händelser, som man ville 
förmedla kännedom om. 

Genom att mynten skulle kun
na åtnjuta orubbat förtroende 
vid användningen över gränser
na, kom taler- mynt att vara 
mycket enhetliga i fråga om 

Mynt * Medaljer * Sedlar 

Tillbehör * Numismatisk litteratur 

Köper * Säljer * Byter 

Rådgivning - värderingar - kommisionsuppdrag 

Torggatan 30 - 199 00 Enköping - tcl. 0171/ 379 50 

storlek, vikt och silvrets finhet, 
även under perioder då mynten 
i övrigt var underkastade stark 
vä rdeförsämring. En intressant 
detalj med taler-mynt, som an
tyder deras intemationella an
vändning, är att de ofta saknar 
val.örangivelse. 

Talermynten från olika länder 
fick nationella namn, ofta efter 
någon utsmyckning på de tidiga 
präglingarna. Beteckningar som 
ofta lever kvar fortfarande. I 
England kallades tal er för Crown 
(engelska = krona) i Frankrike 
Ecu (franska: Vapen) och i 
Spanien Peso (Peso de a ocho= 
vikt av åtta reales). I Sverige 
kallades myntet fö1·st :.Daler:. 
senare ~Riksdalen. USA's sen
tida motsvarighet kallas dollar, 
::;om för övrigt uttalas ungefär 
som daler på svenska. Efterhand 
började praktiskt taget alla sta
ter prägla några typer av taler
mynt. Under 1800- och början 
av 1900- talet präglades i mlmga 
lånder så kallade ~trade dollarS>, 

N~ NORDISKA MYNT 
J ä rnvägsgata n 70 

172 35 Sundbyberg 

08/ 29 55 10 

va rd . 16.30-19.00 

lörd . 9.00-14.00 

KöPER - BYTER - SÄUER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjälper Er gä rna med vär

deringar och r&dgivning . 

Vår prislista som utkommer 

4 gånger om åre t sändes 

GRATIS. 
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i många länder speciellt i Afrika 
ot·h Asien. 

Bland taler-mynt, som präg
lats under snart 500 år, finns 
helt natul'ligt en mängd som bli
vit speciellt kända och uppskat
tade genom sin vackra utform
ning. Ett av de mera kända ex
emplen torde vara den öster
rikiska drottningen Maria The
resias taler fl·ån slutet av 1700-
lalet. Den har in i våra dagar 
använts som betalningsmedel i 
Östafrika och nypräglas fortfa
rande med årtalet 1780. Anch·a 
mycket vaclu·a men mindl·e 
vanliga taler-mynt har vi från 
många eu1·opeiska s tnter. Kyrka
sta ten har till exempel skapat 
många sät1)räglade, mycket 
v&ckra talrar. Oftast är dock 
dessa inte avsedda för allmän 
cirkulation utan mera som min
nesmynt för att celibrera någon 
specifik händelse eller jubileum. 

Svensim taler-mynt 

De första svenska taler- präg
lingarna gjordes redan år 1534 
fi.ire både Spanien, England och 
Frankrike. Det var till största 
delen silve t· från elen för tiden 
rika Sala silverg111va, som gav 
Gustav Vasa möjlighet till en 
omfattande utmyntning av 
dr.ler-myntet. Gustav Vasas da
ler räknas med rätta bland de 
\"ackraste svenska taler-mynten. 

Under hans efterföljare skedde 
en kraftig myntförsämring, som 
ledde till att man under 1600-
talets första år införde beteck-

ningen riksdaler (lika med sex 
mark) för den :.internationella, 
myntet, medan daler (då lika 
n1ed fyra mark) blev en räkne
enhct vid nationell betalning. 
Vid myntreformen på 1770-talet 
bde dock dalern sjunkit så att 
en riksdaler var lika med tre 
daler. 

Taler-mynt präglades 
Sverige ända fram till år 1871 
och under denna tid fick vi flera 
mycket vackl-a och uppskattade 
l"iksdaler. Mycket välkänd är 
schweiziske myntgravören Hed
lingers r iksdaler från 1718 med 
Karl XII's bild. Under 1700-talet 
präglades speciella taler- typer 
också i Sverige. Förutom jubi
leumsriksdaler lät till exempel 
Adolf Fred1;k och Fredrik I 
prägla speciella rese-riksdale1· 
som användes vid deras utlands
resor. Flera av dessa mycket 
elegant graverade av Hedlinger. 

Taler -samlande 

Taler-mynt har präglats i nära 
500 år, i de flesta länder för 
rrånga ändamål och med olika 
avsikter, vilket gör dessa mynt 
speciellt intressanta. 

Man kan med fog säga att 
taler-samlandet ger mycket av 
vad man gärna hoppas att mynt
samlande skall ge; insikt i his
tol"ia och kulturhistoria genom 
motiven på mynten och ofta en 
ren skönhetsupplevelse genom 
den konsb1ärliga utformningen 
av dessa stora silvermynt. 

W alter E. Andersson 

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB 
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TELEFON 08/ lO 10 10 
POSTGIRO 3003-1 - BANKGIRO 172- 7007 

TELEGRAMADRESS: 
NUMISMATIC STOCKHOLM 

MÄSTER SAMUELSGATAN 11 - BOX 7292 
103 85 S'l'OCKHOLM 7 

Mynt - Medaljer - Se dlar - Ordnar 
Nu misma tisk litteratur 

Enstaka objekt - He la samlingar 
Köpes - Sä ljes - Värderas 

Illustrerad lista 4 gånger om året 

0 . ,.&iJq_9åW1 
./11. qntlt aniJel. 

U pplandsg. 24, 113 60 Slackholm 
08/3113 89, 30 95 04 

KÖPER- SÄLJER 
MYNT - SEDLAR 
M YNTTI LLBEHÖR 
Öppet vard. 13.00-18.00 

I samma lokal K-E l{nrlssons 
Frimärkshandel 

GLÖM INTE 
Att göra ett besök hos oss 
när n i na lka s Linköp ing. 

VALKOMMEN TILL 

Hå We:s myntshop ab 
D1·otlninggatan 26, 582 25 Linkö
ping - TeL 013/ 13 44 55. Öppet 
vardagar kL 12.00---19.30, lörda
gar kl. 10.00- 16.00. Söndagsöp
pet l:a och 3:e söndagen i varje 
månad under augusti-april mel
lan 13.00-17.00. 

Danske mjlSnter kjlSbes 

CITY SHOP 
!stegad e 14 

1650 KjlSbenhavn V 

Danmark 

Telefon 01 / 31 55 26 

Peo Mynthandel AB 
Drottningga ta n 11 
1 11 51 Stockholm 

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

Värdering - R8dgivning 
Kommissionsuppd rag 

lista gratis 
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Med anledning av fråga 2 i 
frågespalten Myntkontakt nr 3, 
önskar jag framföra några syn
punkter angående 5 öre »klump 
70>>, 

Det är alldeles tydligt att den
na variant har fått mycket 
ojämn spridning. För min del 
har jag inte sorterat l/50-del 
så många ören som insändaren 
av fråga 2, men har lika många 
exemplar av detma, som jag ser 
det, förnämliga variant. 

J ag håller med om att det är 
vanligt med »klumpar» på Gus
tav VI:s kopprumynt, speciellt 
på 1:an i VI och dessa klumpar 
har de mest skiftande storlekar 
och fotmer och blir därföt· svåra 
att hänföra till en viss typ, var
för de blir »tråkiga». 

Så är däremot inte förhållan
det med 5 öre »klump 70». Den
na vru·iant har exakt samma ut
seende på varje ex. och före
kommer endast på detta mynt i 
hela Gustav VI:s serie, varför 
jag hänför det till en av de va
rianter som förtjänar lite mer 
publicitet. 

Det finns så många andra in
tressanta varianter, det är svårt 
att finna en lämpligare beteck
ning än ~klump:P, men där så är 
möjligt borde inte denna be
teckning användas, det kan ge en 
negativ klang om det missbru
kas. 

J ag föreslår därför att vi ut
byter ~klurnp 70> till fyllt V i VI. 

Ingvar An.dersson, Västerås. 

Till Myntkontakt, 

Angående fråga nummer två i 
Myntkontakts myntgåta i nr 2. 

Frågan nummer ·två löd: »Hur 
många 5 kr har Sverige präglat? 
(olika årtal)» 

l = 16 2 = 8 x = 18 
Jag är rädd för att det har 

kommit en slamkrypare här. När 
Ni angav rätt rad så skulle det 
vara en etta (16) på fråga två. 
J ag har för mig att Sverige har 
präglat femkronor i 17 år. 

SV AR: Det är alldeles riktigt. 
Sverige har präglat 5-kronor 17 
år, och det är fler än Ni som har 
kommit på detta förargliga 
misstag av oss. Vi beklagar att 
detta h ru· hänt. Vid öppningen 
av svaren, hade vi upptäckt det
ta och vi gav rätt svar till alla 
deltagare oavs~tt om de tippat l , 
X eller 2. 

Red. 

Till Red. av Myntkontakt 

Jag har srunlat mynt i över 
tio år och det har· alltid vru·it 
dåligt med tidslnifter för oss 
myntsamlare. Visst har det fun
nits, men de har ju försvunnit 
lika fort av olika anledningar, 
nu när det äntligen har kommit 
en vettig tidning igen, som verk
ligen, enligt mitt menande, har 
en viktig uppgift att fylla, hop
pas jag att vi får ha den kvar 
och inte plötsligt kommer att 
försvinna igen. Men jag har en 
sak som jag efterlyser i Er tid
ning, mera nytt om utlandet An
nars är tidningen toppen. 

Lars Andersson, Malmö. 

SV .A<R: Tack för det, som Ni 
ser i bl. a. detta nummer och än 
mer i kommande nummer kom
mer vi att ägna mer utrymme 
åt utländska nyheter, nyutgiv
ningar m. m, och vi tror att Ni 
kommer att bli nöjd på detta 
område i fortsättningen. 

Red. 

P. S. Ni kan vara lugn, Mynt
kontakt kommer inte att för
svinna, vi kommer tillbaka varje 
månad. Red. 

• Har ni några 
synpunkter? 

•• 

• Ar ni arg? 

• Har ni blivit 
lurad? 

• Är ni miss ... 
nöjd med 
något? 

• Eller ni kan
ske är nöjd 

VRÄK UR 
ER BARA 

Skriv till : 

"BREV FRÅN 

LÄSEKRETSEN" 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 
Ni som vill annonsera i MYNTIORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNfKON
TAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Annonsen kostar 10 kr. per annons och får högst innehålla 20 
ord+ telefonnummer eller namn/ adress. 
Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. 

Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus. 

Kö P ES 

Jag har femmor kv. O å rl967-1972 
bi a kom·l lett 35 st 1970 resp 1972. 
önskar byta in felande bokstavs
komb. 1965-1969 kv. O. Lennart 
W allen, Karlav. 53 114 49 S tock
holm. Tel. 08/ 6165 21. 

Samtliga följande mynt i kv. O sö
ke:' av numismatiker. 5 öre 1873 på 
1872, 1kr 1934, 37 spr.g, 39 st. G, 
40 st. G, 1941 på 44,42 40 %, 43, 44, 
45 G. 50 öre 1936, 43, 45, 47. 35 öre 
1937 spr, G. 10 öre 1941 N, 5 öre 
1909-1936, 1943-1947. 2 öre 1909-
1947, l öre 1909-1936 Svar tm 
· NUMISMATIKER. . Sänd svaret 
till Myntkontakt f v b. 

Gustav V, l kr kv. 0-01. Gustav 
VI l kr kv. O Ulf Sjögren, skarp

skytteviigen lO A. 222 42 Lund. 

Eldre Norsk mynt önskes, Kan 
bytte med Svensk mynt ev. Norsk 
mynt. H. Kristoffersen, Mosoddvn. 
l B, 2.600 Lillehammer. Norge. 

5 kr. sedel 1926, 10 kr sedel 1920, 
1941. l och 2 kg mässingvikter 

(~;venska) Frank Nilsson Göteborgs
vägen 51, 451 00 Uddevalla. 

98 st G VI 5, 2 och l ören. Största 
antalet i 5 öre före 1965. Kvalitet 

01. Bland 2 öre önskas även 61 mm 
U och l öre 1952. TeL 0523/ 136 47. 

Danske årgangsmonter köbes kon
tant tf samler, minst kv. l +· .Till
bud fra både handlende og samlere. 
R Tandrup, Poppelvej 5, DK 6700 
Esbjerg. DAN~ 

l kr 1952 kv. O 40:-, 53 kv. O 25:-, 
54 kv. O 25:-, 55 kv. O 25:-, 56 k.v. 
O 25:- , 58 kv. O 20:-, 59 kv. O 35:-, 
61 u kv. O 10:- , 63 kv. O 5:-. 50 
öre 1952 kv. O 25:-, 53 kv. O 10:-, 
54 kv. O 10:-, 55 kv. 010:-, 56 kv. 
O 5:-, 57 k v. O 5:-. Tel. 026/18 85 43. 
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Jag söker Slora kopparbergspal
let 1721, l / 2 slcilling 1822 L och S 
bakvända samt ·kastpenningen• vid 
kröningen i Trondheim 1860. Tel. 
08/48 67 53. 

Dyra Svenska Guld och silvermynt 
i hög kvalite köpes kontant. C. O. 
Algård. Xel. 08/46 94 00. 

Unionsmynt 20 kr 1883, 10 kr 1877, 
l kr 1878, 15 skill/50 öre 1875. Tel. 
054/ ll 74 49 efter kl. 18. 

lkr 1959 och 1961 U. Uppgiv pris och 
kvalitet. Håkan Nilsson, Katterums
vägen 5. 60210 Norrköping. 

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

Medalj Benzelius, E. D.Y. Ärkebis
kop, Numismatiker. (Ahlborn 1882). 
Tel. 0920/590 23. 

Mynt O II, G V och G VI önskas 
köpa. Sänd din förteckning till 
myntkon takt. Svar till .Pengar •. 

Sök:er varianter, snedpräglingar fel
präglingar, 5 öre 1910, vykort, fri
märken och brev med Roknäs 
stämplar. Svar till: Gunnar Lund
ström, Box 2 940 15 &knäs. 

5, 10, 20 kronor Guldmynt köpes till 
absoluta högsta dagprise.r. Ex: 20 
kr 1881 1.900- 2.900:- st, vanliga 
årtal 20 kr = 350 - 650 kr st. Sänd 
Eder förteckning till Myntkontakt 
f v b Svar till · Guld • . 

l öre 1879 lång text önskas köpas 
snarast. Jag betalar 500-800 kr st. 
Sänd svaret till Myntkontakt f v b. 
Svar till: .lång text.. 

Alla l kr och 2 kr före 1940 alla 
jubileumsmynt. Tel 040/97 29 84. 

Mynt- o. Frimärkslistor önskas 
för samlarklubbs räkning. 2 ex. av 
varje. Små som stora listor. Franke
ra snyggt. Skilling Banco. K. Lilja, 
Klockareg. 11, 582 38 Linköping. 

5 öre 1910 och 5 öre 1927, helst 
byte med Hackefors jultallrik 1969. 
Roland Birgerson, stallmästarega
tan 117 582 63 Linköping. Tel. 013/ 
15 07 87, efteer kl. 20.00. 

Svenska jubileumsmynt 2-5 kr. 
Alla l kr. och 2 kr. före 1942, även 
A. U. B. Sedlar och kopparmynt 
före 1940. Kvalite ca 1-1 + av 
nysamlare. Jan Söderqvist, Björ
ningeplan 6, l tr., 16361 Spånga. 
Tel. 08/3614 79. 

SÄLJES 

25 öre 1966, 10 öre 1966, l öre 1967 
snedpräglade, säljes tillhögstbju
dande. Var för sig eller alla tre. 
,Anud till Martin Raninger. Box 62, 
614 00 Söderköping 

2 st 5 öre 1947 med klump, (se 
Myntkontakt) till högstbjudande. 
Conny Linerudt Gnejsv. 1/1. 902 42 
UMEÅ. 

Snedpräglad 10 öring 1967, fint ex 
säljes till högstbjudande eller bytes 
motS kr 1962. (se bild i Myntkon
takt nr 3).) Evert Fransson, Slät
terv. 9 D, LUND. Xel. 046/12 67 10. 

Myntsamling GV komplett. Kv.l +· 
Tel. 0506/ 202 55. 

Mynt av Oscar II, Gustav V och 
Gustav VI säljes till reducerade 
priser. Gratis Prislista. Eventuellt 
byte mot mynt före 1873. Tel. 090/ 
13 36 78. 



Medaljserien 1970 års nobelpris
tagare. 6 st i silver, 9145 mm. Akt
hetsintyg och etui medföljer. Svar 
till ·Högstbjudande• Sänd svar till 
Myntkontakt f v b. 

Ni som söker O II l ören har chan
sen till ALLA årtal, Styckvis eller 
serie. Kvalite l, 1+, 01. 1900-1907, 
även kv. O stämpelglans. :rel. 035/ 
ll75 38. 

Alla mynt finnes att få av Gustav 
V och Gustav VI om komplettering
ar fordras i samlingen. Svar till 
•Numismatiker•. Sänd svaret till 
Myntkontakt fvb. 

2 kronor fr'.m 1953-1971. 16 årtal 
1+ , 01, O. 3 kronor st vid köp av 
mi11st 50 st. Tel. 08/ 1817 54. 

Ett livs frimärkssamling, Sverige, 
Skandinavien, Stämplade, ostämp
lade, brev etc. Ev. byte med mynt. 
Tel. 040/799 89. 

Enkronorl957 kv. O 45:- st Tel. 
046/ 14 67 44. 

l öre 1959 med streck 5/9, kv. 1/1+ 
15:- . Ulf Bolånge Ängsvägen 10. 
680 50 Ekshiirnd. 

1 öre 1950 koppar kv. O och 01/ 0 i 
nllgra hundratal exemplar säljes i 
poster om 50 eller 100 st. Tel. 019/ 
1!146 64. 

Sä ljer 10 mark Olympiad I. Även 
byte mot Nordiska Jub.mynt eller 
uti. större silvermynt. A. Zenter
man, Byggrn.g. 2 D. 371 00 Karls
krona. 

EN VERKLIG RARITET. 1/4 riks
daler Specie 1836 RR, upplaga en
dast. 1.384 ex. k v. l?. Säljes till 
högstbjudande. Välkomna med Ed
rli bud före den l:a februari 1973 
till: Bo Gunnarsson, Frejgatan 4 b, 
613 00 Oxelösund. · 

Svenska mynt från 16-17-18-
1900 tal billig t, Kenneth Lindberg, 
Urbergster:~ssen 72 8 tr, Gävle. 

Svenska årtalsmynt för ca 75-80 
% av katalogpriser. Tyskland: 5 Dm 
Raiffeisen, Mercator, Beethofen kv. 
O 30:-, 10 DM Olympiad kv. O 30:-. 
W, Borth, Wiesenstrasse 14, D 3052 
Bad Nenndorf, W-Germany. 

22kr 1910 FMM kv. l. 250:-25 öre 
1910 L. K. 35:-. Tel. 0550/612 44. 

Nobel medaljserie 1970 Nr 171 i 
etui med gara:tti och intyg. Ev. 
byte med 5 öre 1910 + 1927 i kv. 
1+ - 01. Erik Carlsson, Wadkö
pingsgatan 7 BV, 422 51 Hisings
Bucka. 

Oscm· II och Gustav V:s mynt, 
Nordsika Jub.mynt, l kr före 1942. 
L. Andersson, Box 50010, 781 05 
Borlänge. 

T-lilkronor 93, 03. God kvalite 250:
sl. Ettöringar St.gl 1874 -1878 150-
500:- st. Tel. 060/ 1187 72. 

1.000 st osorterade l kr före 1941. 
10 st 1 kr 1942 AUB säljes till 
högstbjudande. Hilding Svensson, 
Liedbergsgatan 49 B, Växjö. 

Helvetessedlar (hell bank note) 
Stulin, Eisenhower, Johnsson, Win
ston, Krusse, Kines. Pr set: 25:-. 
6 st. TeL 08/ 75 62 61. 

l kr. 1958,1959 och 1961 kv. O 5 öre 
1877, 1879 och 1880. l öre 1876 kö
pes. Uppge pris och kvalitc, eller 
bytes 5 öre 1927 1+~1. 
Nils Pettersson Drivhusg. 6 412 64 
Göteborg. 

Myntlista gratis. Björn Kinnham
mar Mariakällg. 1 590 60 Ljungs bro. 

Sista Engelska 10 shilling sedeln i 
perfekt skick i nummerordning. 
Tel. 08/6219 22. 

5 öre 1910 1+, 5 öre 1927 snygg. 
l kr. 1942 A VB kv. 01 Tel. 0224/ 
630 27. 

G VI 2:- 1953-1971 kv. 0-01. 75:-. 
Silverfemmor 1954-55-66-71 ocir
kulerade 14:- st. G V 1:- 1910-41, 
ulla präglingså r 26 st. l? / 1. 115:-. 
E. Olsson tel. 0651/13281. Fack 
827 00 Ljusdal 

Roman Empire, Radrianus (117-
138) 140:- Paphlagonia, Hemid
rnchm (336-303) 220:- Byzantine, 
Basilius II, follis (975-1025) 80:
Sicilien, Guglielmo II (106-89) 
95:- . Henry lli, penny (1216-1272) 
110:-. Li.ibeck brakteat (1400-
1450) 95:-. Riga, Willhelm V, schil
ling 1544 !.lO:-. Böhmen, Wladislnv 
Il 90:-. ·Thomas Wcsterrnark, 
Regndt·oppsgatnn 10 723 48 Västerås 
Tel. 021/ 13 14 92. 

'h daler plåtmynt 1744 (äkthets
intyg fi.nnes) till högstbjudande. 
Tel. 0755/66126. 

SKANDAL . • • 
forts. från sid. l 

vilb, tycker många samlare. Och 
visst får man väl hålla med om 
det. Är myntverket rädd att det 
annars hamstras på myntet? Det 
är väl den troliga orsaken. 

STORT INTRESSE 

Man märker att vår konung är 
om tyckt bland det svenska fol
ket. Det var inte bara handlare 
och samlare som sprang runt i 
bankerna den 8 november och 
tömde bankerna. Nej, till mycket 
stor del var det äldre damer, 
hela familjer och folk i allmän
he t som köpte ett kärt minne av 
vår kung. Enligt rapporler hade 
de flesta bankerna helt slut på 
myntet redan efter ett par dagar, 

Avslutningsvis får man hop
pas att mera ansvarskännande 
och mera hänsyn till samlare in
finner sig i fortsättningen i mynt

verkets lokale1·. 

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 

Namn 

Adress 

Tel. nr ..... ./ ............. . 
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Kan Ni svara på vidstående frågor, har Ni chansen a tt vinna något av pr iserna vår 
tävling "1\lYNTGATAN". Fyll i eller skriv av tipskupongen och siiml in den till: 

MYN'fKONTAKT, Box l, 199 01 Enköping l. Sl{riv "Myntgåtan" pii kuvertet. 

Lösningen måste vara oss tillhanda senast 15.1.1973. 

Rätta tipsraden och vinnarna presenteras i Myntkontakt Nr 7. 

Första pris: 

Andra pris: 

Tredje pris: 

MYNTSKÅP, Typ Lembit 

MYNITILLBEHÖRSP AKET: 
Förstoringslampa med inbyggd belysning 
Myntkalender 1972 
Myntalbmn med 10 plastblad och mcllnnliiggsblad. 

H elårsprenumeration av MYNTKONTAKT 

Lycka till ! 



NR l Vad hetle Myntmästaren under· Gustav IV Adolfs regering? 

l = Carl Gustav Fehrman. 2 = Olof Lidiin. X = C. E. Nonnan. 

NR 2 Gustav V utgav en 5-krona i guld med årtalet 1920, men vilket år utkom 
den? l = 1919. 2 = 1920. X = 1921. 

NR 3 Under vilken regent avskaffades kopparmyntfoten? 
l = Adolf Fredrik. 2 = Gustav III. X = Karl XI. 

NR 4 Vad hette Myntmästaren under Oscar II:s regerings första år? 

l = Schaslian Tham. 2 = Emil Bruse,•..-itz. X = Lea Ahlbom. 

NR 5 Myntgravör under Gustav V:s liUträde hette Adolf Lindberg, när dog hnn? 

l = 1915. 2 = 1916. x = 1917. 

NR 6 Vad betyder » Manibus N e laedar avaris»? 
l = Må jag förbli oskadad. 2 = Må jag icke skadas av giriga händer. 

X = Ma jag bevaras frh giriga händer. 

NR 7 Hur gammal var Karl XI då han tillträdde tronen? 
l = 4 å1·. 2 = 8 år. X = 14 år. 

NR 8 Vilket år blev KarliX konung? 
l = 1599. 2 = 1604. x = 1605. 

NR 9 Hur många guldmynt präglades under Ulrika Eleonoras regering? 

l = 7.550. 2 = 29.000. x = 39.000. 

NR 10 En enda gång har latinsk text använts på mynt Wlder 1900-talet, Vilket år? 

l = 1921. 2 = 1932. x = 1938. 
f-----

NR 11 Vilket årtal tillkom det nya nominalet »Öret•? 
l = 1522. 2 = 1523. x= 1564. 

Nr 12 Riksgäldskontorets pollettel' bl. a. %-skillingen 1799 präglades Sverige, 
p. g. a. bristen på skHjemynt, i vilken stad präglades de? 
l = Avesta. 2 = Stockholm. X = Västerås. 

NR 13 Vad betyder valsprfrket: Colvmna regni sapientia? 
l = Gud är min tröst. 2 = Vishet är rikets grunpelare. X = Herren min 
beskyddare. 

KÖPER * SÄLJER * V ÄR D E RAR 
M)mt - Sedlar - P låt11l)111f- Tillbebör - Nutni'.nnatisk litteratur 

ULF NORDLINDs MYNTHANDEL 
Nybrogatan 36, Box 5132, STOCKHOLl\1 Tel. 08/62 6261 
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FRÅGESPALTEN 

J ag vore tacksam om svar på 
följande. J ag har Gustav V:s 2-
öringar med årtal: 1930, 33, 34, 
38, 39, 4(), 41, 42, 50 med klump 

i nedre delen av S:et i valsprå
ket. Jag har ej funnit den upp
tagen som variant i någon kata
log. Är det vanligt förekomman
de variant eller tillhör varian
ten bland de svårare? 

H. Andersson, Trelleborg. 

SV AR: Det är alldeles riktigt, 
den varianten finns inte upp
tagen i någon värderingskatalog, 

? ? ? . • • 

Till Myntkontakt, Frågespalten. 

FRAGA l. Hur pass vanlig är 
l öre 1948 med klump, snett över 
nederdelen på 8:an. Har själv 2 
stycken. 

SV AR: Det är svårt att säga 
hur svår den är. Vi har själva 
funnit 12 st. av detta mynt med 
klumpen. Man kan endast göra 
jämförelser, och man kommer då 
fram till att det finns ungefär 
lika. många av denna variant som 

l-öringen 1959 •streck mellan 
5:an och 9:an.• Värdet tOrde 
väl ligga på omkring 8-10 kro-

inte ens i CoinLex, som annars nor i normal kvalite. 
publicerar allt i varianter som R. ö. 
finns. Myntkontakt skall vidta
la utgivaren av nämnda ka
talog och höra om inte en vär
dering av denna variant vore på 
sin plats. Vi får se nästa år. 

Beträffande klumpen i S:et 
kan vi avslöja att även vi har 
funnit samma sak vid våra un
dersökningar, som vi för jäm
nan utför på de svenska. kop
parmynten. Bilde-r på denna va-
riant kommer i något av kom-
mande nummer av Myntkontakt, 
håll ögonen öppn4. 

R. ö. 

* 
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FRAGA 2. Har en ettöring 
1961 mm U som är dubbelpräg-
lad exakt som l -öringen på för-
sta sidan av Myntkontakt nr 3, 
men texten öre är omvänd, så 
det står erö. Kan detta ha upp-
stått vid präglingen? 

SV AR: Ja, det har det gjort. 

R. ö. 

Till F<I"ågespalten, Myntkontakfl. 

Kan Ni ge mig ett råd. J ag 
bor i Kristianstad och har för-

sökt bli medlem i någon mynt
samlarklubb, men här finns ing
en, tyvärr. 

Kan Ni ge några råd hur man 
startar en sådan? 

J ag undrar vidare om den nya 
lO- kronan kommer att vandra i 

affärerna. 

SV AR: Om Ni tänker starta 
en myntklubb i Er stad, rekom
menderar jag Er att köpa 
MYNTBOKEN 1972 som finns 
i aLla myntaffärer eller pappers
handlare. Där finns nämligen ut

förliga råd 0111 hur man startar 
och driver en myntklubb. 

Beträffande den nya lO-kro
nan till minne av vår konungs 
90-årsdag, kommer denna inte 
ut bland allmänna handeln. Den 
har funnits sen den 8111 i ban
kerna och säljs där för 15 kro
nor. Tyvärr har vi hört att ban
kerna har slut f. n. på den nya 
lO-kronan. 

R. ö . 

Är det n&got som ä r 
oklart? Fr&ga Myntkon
takt. 



Ny litteratur 
~----~ ------~ 

Plate---<Guide, A Tonlcin. 
A. Tonlån har utkonunit med 

andra nwnret av Plate-Guide, 
vilken innehåller som vanligt in
formation och aktuella priser för 
Jul och minnetallrikar. Priser är 
4:95. 

SVENSKA fM.YN'IUiAND
BOK!EN SMH, J. O. Andersin. 

standardupplaga med värde
ringspriser 1844-1972. 168 sidor. 
Illustrerad med bilder av alla 
Svenska och Norska mynttype.r. 
Variantbeskrivning, Kast och 
minnespenningar beskrivna och 
illustrerade. Katalogisering av 
alla provmynt. Präglings-tabeller. 
Bilder på över 100 Svenska sed
lar. Pris 18:- . 

En verklig lyckoträff av förfat
taren, boken innehåller allt en 
samlare kan önska sig. 

SVENSKA MYNTHAND
BOKEN SMH, J. O. Andersin. 

Specialupplaga med värde
ringspriser 1697- 1972. Den mest 
utförligaste och illustr. katalogen 
i Sverige över Svenska mynt, 
besittningsmynt samt unions
mynt. Samtliga typmynt av alla 
regenter avbildade, även varian
ter. 300 sidor. Pris 45:-. 

Den mest omfattande och full
ändade katalog som någonsin ut
getts i Sverige. Som standard
upplagan- en verklig lyckoträff 
och lite till. En vCI·klig rekom
mendabel bok. 

l Nyutkomna prislistor l 
Norrtälje 1\lyntbnndcl, Hant

ve1·kargatan 19, 761 00 Noni.älje 
har utgivit Prislista Nr 7 gällan
de hösten 1972. 

Prislistan är på 56 sidor och 
rikt illustrerad. Listan omfattar 
Svenska mynt under tiden 1541-
1972 samt utländska mynt från 
hela världen. Listan kan rekvi
reras kostnadsfritt. 

B. Ahlström 1\lynthnndel AB, 

Box 7292, 103 85 Stockholm, ut
gav under september månad lista 
Nr41. 

Listan är som vanligt mycket 
omfa bta.nde och man finner 
Svenska mynt från Gustav Vasa 
och fram till våra tlagar samt 
Guld, silver och kopparmynt från 
hela världen i mycket god sorte
ring. Lösnummerpris 3:- . 

Firma Yngve Almer 1\Iynthan
del, Storgatan 49, Örebro har u t
gett en lagerlista med speciell in
riktning på Svenska kopparmynt 
1624-1950. Listan är mycket in
nehttllsrik och kan erhållas utan 
kostnad. 

Firma Nordiska Mynt, Järn
vägsgatan 70, Sundbyber~ utgav 
undet· oktober månad prislista 
Nr 5. Prislistan som är på 26 si
dor innehåller framförallt Nor
diska mynt och erhålles gratis. 

Hirsch Mynthandel AB utkom 
den 1/12 med en ny prislista. 
Pris 3:- inkl. moms. 

J. Pedersen, Skolgatan 27, 
502 31 Borås, utkom 2/12 med ny 
myntkatalog gällande svenska 
mynt från Olof Skötkonung och 
framåt. Även ett stort urval 
danska mynt finnes i listan. 
Pris 3:- inkl. moms. 

Strandbergs Mynthandel u t
kom den 12/12 med prislista nr 3. 
Utges utan kostnad. 

Frimä rken 
bytes mot Mynt 

Säljer e Köper 

Europenska Frimärken 

K E Karlsson 
Frimärken 

Uppla ndsgata n 24 
113 60 Stodkhol m 
Tel. 08/ 30 95 04 

Utiandsnytt 
~----- -------~ 

DAHOMEY 

2.500 Fes, 1970. Guld. 
Vikt: 8,8 gr. C/> 26 mm. 
5.000 Fes, 1970. Guld. 
Vikt: 17,77 gr. C/> 30 mm. 
l 0.000 Fes, 1970. Gu ld. 
Vikt: 35,55 gr. C/> 40 mm . 
25.000 Fes, 1970. Guld. 
Vikt: 88,88 gr. C/> 55 mm. 
(numrerade 1-2.000). 

PARAGUAY 

150 Guarani 1972 . Silver. 
Vikt: 25 gr. C/> 40 mm . 
3.000 Guaroni 1972. Guld. 
Vikt: 2 1 gr. C/> 32 mm. 
4.500 Guarani 1972. Guld . 
Vikt: 32 gr. C/> 40 m m. 
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ÖSTERRIKE 

Jubileumsmynt för högskolan 
Wien 1872-1972. 
50 Schilli ng. Silver. 
Vikt: 20 gr. ~ 33 mm. 

NIGERIA 

l O Koba 1973. Koppar-Nickel. 
Vikt: 4,3 gr. ~ 23 mm. 

UNGERN 

Jubileumsmynt, Budapest 
l 00 år. 
l 00 Fori nt 1972. Silver. 
Vikt: 22 gr. ~ 37 mm . 

DANMARK 

Jubileumsmynt Kung Fredrik IX 
- Drottning Margaret. Utkom l 
november. 
1 O Kr 1972. Silver. 
Vikt: 20,5 gr. ~ 36 mm. 
Upplaga: 400.000 st. 
Pris: 25 Dkr. 

öSTTYSKLAND 

Jubileumsmynt, Wilhelm Peck 
1876- 1960. 
20 Ma rk 1972 Koppar-Nickel. 
Vikt: 15 gr ~ 33 mm. 

20 

Nya försäkringsvillkor 
FRO.M. l NOV. 1972 

Av Försäkringsbolaget ZUrich 
-Holmia har vi fåll följande in
tressanta upplysningar om de 
nya försäkringsvillk01·en. 

-Fr.o.m. l november 1972 eller 
fö rsäkringstagarens huvudför
fallodag gäller följande bestäm
melser beträffande samlarmynt 

Hcrnföt·säkringcn gäller för 
mynt och sedelsamlingar för 
högst 1.000 kl-onor. Summan kan 
dock höjas upp till 25.000 kronor 
mot en tilläggspremie av mellan 
3.20 (landsorten och landsortstä
der) till 8.00 (Stockholm) per 
1.000 kronor försäkringsvärde. 
Vid summor däröver förekom-

ANGOLA 

20 Escudos 197 1 Koppar-Nickel. 
Vikt: 12 g r ~ 30 mm. 

T JECKOSLOVAKIEN 

2 Kranen 1972 Koppar-Nickel. 
Vikt: 6 gr ~ 24 mm. 

PORTUGAL 

Jubileumsmynt, Portugals Bank 
125 år. 
50 Escudos 1971 Silver. 
Vikt: 20 gr ~ 34 mm. 

me1· spedeloffert ft·ån vederbö
rande försäkringsbolag . 

Det åligger försäkrad att föra 
kontinuerlig förteckning över 
samlingen, och denna skall för
varas fltskild från sanilingen. 

Enstaka mynt c1·sät.ts ej med 
högre belopp än 1.000 kronor så
vida försäkrad ej kan styrka så
väl innehav som myntets värde. 

Vi vill påpeka att alla ytter
dörrar skall vara försedda med 
godkända s. k. sj utiill1ållarlås, 
balkong och terrassdöt·ar skall 
ha speciella lås. 'fala med Ert 
försäkl·i ngsbolag om delta. 

G. örtendaltl 

Vänd 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 



MYNT 73 
INTERNATIONELl NUMISMATISK MÄSSA l HELSINGBORG 4- 6 MAJ 1973. 
Arrangör: AB Helsingborgsutställningar, Hel si ng borg. 

AB HELSINGBORGSUTSTÄllNINGAR HAR AllTSEDAN 1969 PÅ DE ÅRLIGEN ÅTERKOMMAN
DE KONST OCH ANTIKVITETSMÄSSORNA HAFT UTSTÄllNING AV MYNT, SEDLAR OCH 
MEDALJER. 

MYNT 73 TAR NU INITIATIVET Till EN REN NUMISMATISK MÄSSA SOMARRANGERASPÅ 
DET PERMANENTA MÄSSOMRÅDET »GRÖNINGEN» l HELSINGBORGs CENTRUM. 

MÄSSAN ANORDNAS l SAMARBETE MED SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN, KUNGL. 
MYNTKABINEDET l STOCKHOLM, DEN KONGl. MÖNTOG MEDAillESAMliNG. NATIONAL
MUSEET l KöPENHAMN SAMT MYNTKABINETTEN l HELSINGBORG OCH OSLO. 

Mässan pågår 4-6 maj 1973 och hålles öppen varje dag klockan 12.00-20.00. 
Entrepriset är 5 kronor. 

Myntkontokt &terkommer i aprilnumret 1973 med närmare upplysningar om denna stora 
satsning inom numismatiken. 

NYHET! 

Nytt plastblad Jubileumsmynt: Väst-Tyskland 1952 -1971 
ABAXA-PLAST AB, Hässle-

h olm utkom under november 5 Mark:: silverhalt 60 '7c , diameter 29 mm. 

månad med ett helt nytt mynt 

och sedelblad tillverkat av ABA

NYL. ABANYL är av ett cellu

loidliknande material och är s.k. 

a1·kivsäkerl samt enligt ABAXA

plast AB skall detta nya mynt

blad ej missfärga vare sig mynt 

eller sedlar. 

Om detta sista påstående hc\1-
lcr i verkligheten, är ABAXA

plasl att gratule ra. 

MYNTKONTAKT SÖKER 

LITIERATUR, BÅDE ÄLDRE 

OCH NYARE 

OM SVENSKA 

MYNT OCH SEDLAR 

VIll NI SÄUA - TAG 

KONT AKT MED OSS! 

upp l. i milj. 01 

1952 Ntimberg museum 100 ar 0,2 630:-

1955 schiLler 

1955 L. W. Markgraf 

1957 Eichendorff 

1964 Fichte 

l96G Leibniz 

1967 Humholt 

1968 Pettenkofer 

1968 Gutenberg 

1968 Raiffeisen 

1969 Fontane 

1969 Mercator 

1970 Beethoven 

1971 Reichgrtindung 

0,2 

0,2 

0,2 

0,5 

2,0 

2,0 

3.0 

3,0 

4,0 

3,0 

5,0 

555:-

495:-

450:-

165:-

45:-

45:-

20:-

20:-

15:-

20:-

15:-

10:-

10:-

o 
715:-

615:-

555:-

515:-

210:-

70:-

70:-

30:-

30:-

25:-

30:-

25:-

15:-

15:-

p 

1875:-

1650:-

1275:-

1350:-

450:-

100:-

115:-

45:-

45:-

40:-

45:-

40:-

25:-

20:-
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Ur nästa nummer 
FEMKA MPEN: 

l. Deltagare med erhållna poäng efter 3 :e delfrågan 

2 . Intressant artikel om svenska sedlar 

3. Flera nyupptäcka varianter 

4 . Utiandsnyheter 

5 . Aktuella hiindelser i Sverige inom myntbranschen 
samt mycket annat intressant. 

Missa in te nästa nmnmer som u tkommer 15 januari 1973. 

Pli återseende nästa år 

RAOUHL ÖRTENDAHL 

J eg hor f!!Sgende Svenske mynter f!!Sr 19 40 som jeg vi i selge. 

De kon g i meg e t b ud . Hvist jeg god tar sender jeg myntene på 

postoppkrov. 

Olika sätt att förvara 
sina mynt 

- Denna gång myntpåsar -

22 

2 kronor 
2 kro nor 
2 krono r 
2 kro nor 
2 krono r 
2 kronor 
2 kro nor 
2 kro nor 
2 kronor 

l krone 
l krone 

50 s<Sre 
50 !!Sre 
25 s<Sre 
2 5 !!Sre 
25 !!Sre 
25 s<S re 
25 !!Sre 
25 s<Sre 
25 s<Sre 

l O s<S re 
l O s6re 
l O s6re 
l O s<Sre 

1913 
1922 
192 4 
1928 
19 29 
1931 
1934 
1935 
1940 

1927 
1929 

1928 
1912 

1876 
190 4 
1905 
1907 
1914 
1937 
1938 
1934 
1935 
1936 
19 37 

kvalitet l+ 
kvalitet l + 
kvali te t l+ 
kvali te t 0 1 
kva lite t l+ 
kvalitet 0 1 
kvalitet 01 
kvali tet 01 
kvali tet 01 

kvalitet 01 
kvalitet 01 

kvalitet l+ 
kvalitet l+ 
kvalitet l+ 
kvalite t l+ 
kvali tet 01 
kvali tet 0 1 
kvalite t l+ 
kvalitet O 
kva lite t O 
kvalitet 01 
kvalitet O 
kva litet O 
kvalitet O 

2 stk 
l stk 

st k 
st k 
st k 
st k 
st k 
st k 
st k 
st k 
st k 
stk 
st k 
st k 
st k 
st k 
stk 
st k 
st k 
st k 

l stk 
l stk 
2 stk 
l stk 

JAN BYKlUM , Nygårdsg. 173 B 
4790 LILLESAND N O R G E 

Myntpåsar av plast eller pap
per är ett mycket billigt sätt a tt 
förvara sina mynt i. P riset bru
kar vara ca 7-10 Ju- för 100 st. 
plastpåsar och 4- 7 kr för lika 
många papperspåsar . s torleken 
är 5x5 cm. Myntboxar av plast 
finnes för ett p ris av ca 4 kr 
som rymmer dessa påsar . Varje 
box rymmer ungefär 60 påsar 
med mynt i. 

En förvaring av detta slag ger 
ingen d irekt överblick av sam
lingen och en längre förvaring 
av ocirkuler ade mynt torde inte 
vara speciellt nyttig. Enda för
delen tycks vara det låga pri
set med detta förfaringssätt. 

Däremot ä t· det p raktiskt a tt 
förvara sina dubbletter, som bru
kar tillta i mängden med å ren, 
i dessa påsar . 

Vi har nu prestm terat de van
ligaste jörva1-ingsmetodenta i 
Myntkontak t :s fem hittills ut
komna m~mme1· och v i hoppns 
att Ni kunnat skapa en egen 
uppfattning vilken m etod som 
läm par sig bäst för Er. 



MYNTKONTAKT 
Torggatan 20, Box l, 199 01 Enköping. TeL 01711379 50 

REDAKTIONSLEDNING: 

Redaktör och ansvarig utg: 
RAOUHL ÖRTENDAHL 

Stf A:nsv utg: 
GöSTA ÖRTENDAHL 

För ej beställt matedal såsom 
text och bilder ansvaras ej. 
Vid eventuell beska~ av 
vinster i tidningens pristäv
lingar svarar pristagarna 

själva för denna kostnad. 

Eftert1-yck av text och bilder 
FöRBJUDEs. 

Tidningen utkommer den 15:e 
varje månad med undantag 

av månad 6 och 7. 

DISTRIBUTöRER: 
Örtendahls Mynthandel AB 

Torggatan 30 199 00 Enköping 
Tel. 0171/379 50 

MYNTAB S BERG AB 
Box 159 

591 01 MOTALA 
Tel. 0141/519 84 

ANNONSPRISER/ AOVERTISING RATES 
SKr D Kr N Kr DM ~ s 

1/1 sida 250 375 350 170 22 55 
2/3 sida 200 300 280 140 18 43 
112 sida 150 225 210 110 13 32 
1/3 sida 110 165 150 75 lO 24 
1/4 sida 85 125 118 58 7.50 18 
1/6 sida 60 90 85 42 5.30 13 
1/ 12 sida 30 45 43 21 2.60 6.50 

Omslagets baksida/ Back 
1/1 sida 375 550 520 255 33 80 
112 sida 200 300 280 140 18 43 

Moms. 17.65 % tillkommer pa samtliga annonspriser. 

MYNTTORGET, Endast för myntsarnlare/ MYNTTORGET, 
(mini-ads) only for coin-collectors. 
10 kr per annons inkl. moms. Dock högst 20 ord+ tel.nr 
eller namn och adress. Annonskostnaden skall medsändas 
på samma gång som atmonsmanus. 

ADVERTISMENTPRICE: 10 skr incl. tax. not more U1an 20 
words except telephonenumber or name and adress. The 
payment for the advertisment will be send together with 
the manusript. 

SENASTE DATUM FÖR lNLÄ.M.l.'l!NG AV MANUS/ 
DEADLINE: 3 veckor före utgivni.ngsdag/3 veeks before. 

PRENUMERATION 1 ÅR 10 NR J SUBSCRIPTION 1 YEAR 10 ISSUES 

Sverige ) Skr 37:-Norge 
Danmark inkl. moms 
Final.nd och porto 

Deutschland DM 31:
England ~ 4:-

Northern and Central Ame
rica, Canada and other over
seas: 
$ 10:-

Vid adressändring skall denna 
göras skrift.ljgt. Använd helst 
postens adressändringsblan
kett. 
För prenumeranter i Sverige 
sker inbetalning genom inbe
talningskort som medföljer 
första numret. Betalningen 
bör då ske snarast möjligt. 

l D prenumeration önskas från /Subscription from 

J j F [M[ A j Mj J j J j A j s j o j N j tD 
l l l l - l- i _l l l 

AR/ YEAR: 19 ..... . 

öNSKAR NI BEST ÄLLA ÄLDRE NUMMER? Vi har 
de flesta av de föregående munren i lager. Pris: 3:95 
inkl. moms + porto. 

D Ja, jag önskar beställa äldre nummer av Mynt
kontakt a 3:95 ST inkl. moms + porto. 
Jag beställe1· följande nummer: ............... . 

Namn/ Name ..................................... . 

Adress/ Adress ................................... . 

SKRIV AV ELLER FYLL I DENNA KUPONG 
POSTA DEN REDAN IDAG 

MYNTKONTAKT ÄR SVERIGES STöRSTA OCH MEST SALDA NUMISMATISKA TIDSKRIFT 
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KUNGL. MYNTKABINETTETs VÄNNER 
Kungl. Mynkabinettet, med anor från 1500-talet, innehåller Sveriges utan jämförelse största sam

lingar av mynt, sedlar, polletter och medaljer. Myntkabinettets utställningar, 2 t r upp i Historiska 
Museet, Narvavögen, Stockholm, äger få motsvarigheter världen över i sin på en g&ng strikt sak
li ga, fylliga och pedagogiskt instruktiva presentation av materialet. 

Kungl. Myntkabinettets samlingar omfattar inte bara svenskt material. Det finns grekiska och ro
merska mynt (delv is ur drottning Kristinos samling), det finns en mycket förnämlig samling mel
laneuropeiska mynt från 1500- och 1600-talen (väsentligen Carl Gustaf Tessins och drottning Lo
visa Ulrikas samlingar), det finns mynt och sedlar från allo hörn av världen och olla tider intill 
nutid. 

Kungl. Myntkabinettet ör inte bara Sveriges centrala museum för mynt, det ör också centrum för 
numismatis'k forskning och undervisning. 

Både för forskare och samlare är det viktigt att det finns en centra l myntsamling som kon er
bjuda jämförelsematerial för studium av mynt och andra betalningsmedel från skilda lönder och 
tider. Lika viktigt ör det att denna centrala som ling kontinuerligt t illväxer över hela det vida sam
lingsområdet. 

För sin tillväxt är Kungl. Myntkabinettet i stor utsträckning beroende av gåvor. l likhet med 
m&nga andra museer har Kungl. Myntkabinettet en stödförening, Samfundet Kungl. Myntkabinettets 
Vänner, bilda·! 1948. Samfundets beskyddare ör Hons Majestät Konung Gustaf VI Adolf. Medlems
ovg ifterna används till inköp till Myntkabinettet. 

Alla som ör intresserade av numismatik, både som hobby och som vetenskap, kan öka Mynt
kabinettets möjlighet till värdefullo nyförvärv genom att bli medlem av Samfundet. Avgiften för 
å rligt betalande medlem ör endast 25 kronor. 

Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner 
Box 5405 
11 4 84 STOCKHOLM 

Kungen på b esök i myntkabinettet i samband med Vännernas 20-ch ·sjubileum 1968. l mon
te1'1t ett urvaL nv Vämtenws gåvor. 

CNXÖPING S• POSH~S AEI HOO J% . 72 l HU 


