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HÖGA PRISER P Å 
AHLSTRÖMS MYNTAUKTION 
B. Ahlst.rörns Mynthandel AB, Stockholm avhöll sin femte stora myntauktion lördagen den 6 april och 
söndagen den 7 april på Hotel Shcraton i Stockholm. Auktionen lockade som förut en stor publik från 
hela Norden och även övriga Europa var representerade bland publiken. Första dagen utropades 
svenska mynt med besittningar, tillsammans 637 utrop, andra dagen 515 utrop från Danmark och Norge. 
Auktionens dyraste mynt blev nummer 465 l dukat från år 1796 i kvalite 01, vilket gick för hela 
28.000:-. Dyrast bland danska och norska mynten blev nummer 1017 tre krone 1726 i kvalite 1+, 
pris 21.000:-. 

Nr 465 l dukat 1796 
4.uktionens dyraste 

Vi har här nedan gjort ett litet 
urval efter eget tycke samt pri
ser, håll till godo: 

8 M..:rk k lipping 1568 
kv. 1-1-/01 ..... ... , .... . . 18.500 
Daler 1593 . . . . . . . . . . l + 22.000 

Dukat 1708 01 15.000 

4 dukater 1838 01 19.500 

2 ROR 1610 ..... . .. l + 16.000 
Dukat 1679 .... ... . l + 9.600 
Dukat 1720 . . . . . . . . 01/0 11.000 
Dukat 1772 . . . . . . . . 01 10.500 
20 kr 1898 ........ 01/0 1.275 
20 kr 1900 .... . .. . , 01 2.450 
5 kr 1882 .. .. .. .. 01 1.275 
5 kr 1901 ........ 01/ 0 520 
2 kr 1876 ........ 01 950 
2 h 1893 ... ' .. ' 01/0 2.900 

50 öre 1880 ... .. ... O 1.925 
50 öre 1883 . . . . . . . . O 560 

(Forts. på sid. 11) 

NUMISMATISK 
ORDENS 

s tora vårauktion 
Lördagen den 16 mars anordna

de Numismatisk Orden i Borås 

sin sedvanliga stora ~yntauk
tion. Ett mycket stort intresse 
kunde noteras och som vanligt 
höga priser. 

Auktionen innehöll 434 num
mer med mynt från framför allt 
Sverige, men även Danmark, 
Norge, Finland, Grönland och 

Indien var smått representerade. 
Vi har här gjort ett litet urval 

med försä ljningspriser : 

(Forts. på sid. Il) 

Utökat sommarnummer 
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ETT MINNE AV PÅSKEN 1974 
TONKINS OTROLIGT VACKRA 

PÅSKMEDALJ 

UPPLAGA: SIL YER 1.000 ex 

BRONS 2.000 ex 

l Mynten präglas i spegelkvalite (proof) 

Passa på NU och tag chansen, Ni får den aldrig igen. Vi har lyckats anskaffa 1 O 

exemplar av silver och 15 exemplar av bronsmedaljen. Då dessa är slut kan vi ej 

skaffa flera. Medaljen beräknas utkomma varje påsk, varför det kommer att bli en 

sti lfull serie så småningom. 

PRIS: 925/ 1000 STERUNG SILVER 195:- + moms 

BRONS 39:- + moms 

Mynten sändes ti ll de 25 första beställarna per postförskott, varvid porto tillkomme r. 

Beställning kan göras p& talongen nedan: 

,-------------------
Till R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB. 199 01 Enköping, Swede n, 0171 / 379 50 j 

l Var vänlig sänd mig per postförskott: l 
O Tonkins Påskmedalj i 925/ 1000 silver o 195:- + moms l 
O Tonkins Påskmedalj i brons o 39:- + moms l 
KVALIT~: Spege lglans (proof) 1 

NAMN: ......................................................................................................................................................... l 

LDRESS~ ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... ~ ... -= ... = .. ·= .. = ... = .... = ... = ... = ... = .. _j 



MYNTKONTAKT 
Rådmansgatan 11, Box l 

199 01 Enköping 
Tel. 0171/379 50 

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

Postgiro 73 02 33 - 4 
Bankgiro: 183 - 8952 
Bank: Sveriges Kreditbank 

REDAKTIONSLEDNING: 

Chefred. o. ansvarig utgivare: 
Raouhl Örtendahl 

Stf. ansv. utgivare: 
Gösta ör.tendahl 

Redaktör för Norge: 
Firma Nordiska Mynt 

Landsvägen 56, 
17236 Sundbyberg 

08/2867 56 

Red. för övriga utlandet: 
Norrtälje Mynthandel 

76100 Norrtälje, 0176/168 26 

Distributör och reklam: 
R. Örtendahl Mynthandel AB 

Box l , 199 01 Enköping 
0171/ 37950 

Eftertryck av text och bilder 
utan medgivande förbjudes. 
Tidningen utkommer den 15:e i 
varje månad utom månad 6 o. 7. 
Adressändringar bör meddelas 
oss snarast, helst skriftlige.n ge
nom postens adressändrings blan
kett. 

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

s. Kr. 
1.325:-

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

Moms 17,65 % tillkommer på 
ovanstående annonspriser. 

l\1YNTTORGET 
(endast för myntsamlare) 
Ett införande: 10 kr. Två infö
rande med samma text i två på 
varandra följande nummer: 16:- . 
Annonsen får högst innehålla 20 
ord + namn och adress eller 
telefonnummer. Annonskostna
den skall medsändas på samma 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 
3 vecloor före utgivningsdag 

Vi börjat· med att önska våra läsare en tt-evlig och solig semester 

i sommar. Även Myntkontakt tar semester i sommar och vi åter
kommer som alla vet den 15:e augusti med bl. a. en intressant 
artikel om sedlar, ett utfödigt reportage med bilder från d en stora 

internationella myntmässan MYNT 74 i Helsingborg samt en hel del 
annat smått och gott! 
Har Ni inget speciellt att göra i sommar ? ? Varför inte skriva något 

om mynt, en artikel eller en liten notis. Myntkontakt hetalar för aHa 

bidt·ag som införes. 
Alla övriga tips om aktuella händelser i Sverige och utlandet som 
r ör branschen mottages med stor tacksamhet. 
Behöver Ni kontakta oss per telefon är redaktionen öppen hela 
sommaren mellan kl. 13.00-18.00. 

Med hälsningar från redaktionen 

RAOUHL ÖRTENDAHL 

Manihus ne leadar • avar1s 
AV M. WIDELL 

Ovan skrivna text är något som 
återfinns på en del äldre mynt. 
Språket är latin, ett språk som 
användes mycket på mynt från 
Gustav Vasas tid fram till slu
tet av 1700-talet. Vad å terfinns 
då denna text? Texten finns på 
randen, något som många sam
lal'e inte tänker på. I ä ldre tider 
då myn tet motsvarade det värde 
som metallen utgjorde fick man 
försvara metallen väl. Genom att 
skava bort silver från randen 
kunde oärliga personer tjäna en 
förmögenhet. Ett sätt att försva
ra sig mol detta var att göra en 
randskrift på myntet. De enda 
mynt som haft randskrift är sil
vermynt, således finns ej några 
mynt slagna i guld eller koppar 
med randskrift Ar 1670 fick 
Sverige för första gången en 
randskrift, på valören 8mark. 
Dess text lyder: CIRCUMEUN
DO SERVAT ET ORNAT och 
det betyder: Den bevarar och 
pryder genom att gå runt om
kring. Den latinska texten syftar 
givetvis på myntel 

I två å r präglades denna text 
för att 1672 bytas ut mot en ny, 
som endast användes detta år. 

Dess latiska text är: QUOD FE
LIX FAUSTUMQUE SIT, vilket 
betyder: Må detta vara lyckligt 
och lyckosamt. Denna text åter
Iinos endast på valören 8 mark 
och samma förhållande gäller 
nästa randskrift som togs i bruk 
1692. Detta år kom den rand
skrift som har använts mest och 
samtidigt är roligast. Det är den 
som återfinns i r ubriken och den 
lyder: Manibus Ne Leader Ava
ris och det betyd er: Må jag icke 
skadas av giriga händer. 

F rån slutet av 1710-talet bör
jade randskrift även att använ
das på mindre valörer än 8 
mark. Eftersom dessa mynt ej 
slogs i ring har dess randskrift 
blivit upphöjd. Men det är inte 
bara latinska inskrifter som har 
gjorts. Omkring 1830 an vändes 
inskriften av silverhalten som 
randskrift. Exempel på detta är: 
534 8/ 9 TROYSKA ASS F JN
SILFVER, 878/1000 DELAR 
FINSILVER samt 75/100 DE
LAR FINSILFVER. Senast 
randskrift användes var 1971 års 
reguljära 5-kronor. Randskriften 
utgörs av Konung Gustav VI 

(Fom. lid. 4) 
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Manibus ne ... Ny mynthandel 
(Forts. fr. sid. 3) 

Adolfs valspråk PLIKTEN 
FRAM.FöR ALLT och den åter
finns nedsänkt i raden. På des
sa 5-k.ronor finns varianterna 
med att randskriften kan läsas 
antingen från åtsidan eller från 
sidan. 

Inte enbart randskrift har an
vänts för att skydda myntets 
rand. Genom att förse mynten 
med olika räffling på randen 
blev silver- och guldmynt skyd
dade från avskrapning. Att räff
ling används än i dag på vissa 
mynt (t. ex. l-kronan} har ej att 
göra med att man är rädd för att 
folk skall skava bort koppamic
kel Nu används rällingen för 
att hjälpa synskadade att känna 
igen mynten lättare. 

Även våra jubileumsriksdalrar 
har fått en randskrift Jubile
umsriksdalern från 1721 har 
GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
På jubileumsriksdalern från 1821 
finns två olika randskrifter närn
DEC (samma som på 1721 års}. 
På den andra randskriften har 
A:et i GLORIA fallit bort och 
det lyder således GLORI IN 
EXCEI..SIS DEO. Denna latinska 
text lyder i svensk översättning: 
Ära vare Gud i höjden. 

M. W. 

MAJERBJUDANDE 
Gör ett besök i vår affär 

i Enköping. Vid personliga 
besök ges 30 % RABATT på 
alla mynttillbehör samt 20 % 
RABATT på myntskåp. 

Tag detta tillfälle i akt! 
Vi rensar för sommaren. 

Erbjudandet gäller endast 
maj månad. 

R. Örtendahl Mynthandel AB 
Rådmansgatan 11 

S-199 01 ENKöPING 
0171/379 50 

i Gävle 
En ny mynthandel i Gävle har 
öppnats i dagarna 

KARINS MYNTHANDEL 
Brynäsgatan l 

Gävle 
Vi önskar innehavaren 
Karin Sandin lycka till. 

Upphörd mynthandel 
Göteborg har blivit en mynt
handel fattigare. Hugo Alberts
sons Mynthandel, Mellangårds
vägen 14, Göteborg, har upphört. 

Upphörd mynthandel 
Liksom Göteborg har även Gävle 
blivit en mynthandel fattigare. 
Det är Bemts Mynthandel 
Gävle som upphört. 

Lista nummer 72 
Nedanstående amerikanska 

mynthandel har meddelat oss att 
ny lista har utgetts med mynt 
från hela världen, även från 
Svel"ige. Sändes kostnadsfritt på 
begäran: 

FREED SWEENEY INC 
P. O. Box 10144-M 

Kansas City, Missouri 64111 
USA 

Mynthandlare 
Sänd efiter vår 20 sidor 

tjocka prislista med mynt från 
antiken till modern tid. 

Tag reda på varför hundra
tals av handlare över hela 
världen anlitar oss vid köp av 
utländska mynt. 

ffiiSH COIN CO 
Box 1015 

Oswego. N.Y. 13126 USA 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

och N.i får efter hand vllr 

»nyinkommetlista». 

Stor sortering. 

Moderota priser. 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

S. Kungsgatan 19, Gävl•. 
Tel. 026/ 12 82 2~ 

Öppet: 16-18, 
lördagar 9-U 

Vi 
köper 

Finland: 5 Pennlä 1918. 500 
Mark 1951 (Olympiaden). 

Norge: 2 kr Jub. 1907 (Kor
sade Gevär}. Exil set 1942 
10--50 öre. 

Sverige: 5 kr Jub. 1952, 5 kr 
Jub. 1962. 

Anbud till 

Miinzen Ortel 
Postbox 11 O 

D-1 000 Be rlin 45 

W-GERMAN Y 



SNEDPRÄGLAD 
10 ÖRE 1915 

Ovanstående snedpriiglade lO
öring från 1915 ön; kas siiljn till 
högstbjudande. Myntet var föru t in
iört i Myntkontakts marsnummet·. 
Svar t ill Mvntkont?kt f. v. b. 
• snedprä:Ilad· 

PRINS BERTIL 
- myntsamlare 

En 25- aring greps i april mä
nad efter ett inbrott i Pris Ber
tils villa »Solbacken» på Djut·
gården i ~tockholm. 

Förövaren hade vid gripandel 
fickorna fulla av bland annat 
gamla samlarmynt. 

F ALSKA SEDLAR 
I SMÅLAND 
Fynl falska handradollarsed lar 
har prlmglats ut i Alvestn i Smtt
land. Tre vnmhus lurades, mc
dan en bank avvisade en fal sk 
sedel. 

Samtliga tre varuhus i Alvesta 
lät lura sig att betala ut ca 440:
för var och en avde fn:ska sed
larna. En vat·uhuschef anade 
dock on}d i e fterhand och lät 
undersöka sedeln, varvid det 
konstaterades all den var falsk. 
De falska sedlama avvek frän 
de äkta genom all Benjamin 
Franklins bild var sudd ig och att 
den var något mindre än den 
äkta. 

SV AG PRÄGLING 
- eller variant ? 
En samlare i Uddevalla har vi
sat oss på redaktionen ett intres
sant objekt - en 25-c ring 1937 
i god kval ile med stort mm G 
som dessutom helt saknar ordet 
··svERIGE". 

Man kan naturligtvis avfärda 
del hela som svag p rägling som 
dessutom efter manga å t·s nöt
ning helt försvunnit, men d n 
myntet b <!fanns vara i gott skick 
ä r delta inte troligt. 

Nya Isländska 
minnesmynt 
Sedlabanki Island har meddelat 
att Island inom kort skall ge ut 
s2rie minnes::1ynt till minne av 
att det var 1100 å r sedan män
niskor bosatte sig på ön. 

Valörerna är följande: 
10.000 kl-onur. Guld 27.75 mm, 

15 gr. 
1.000 kronur. Silver. 39 mm. 

30 g t• 
500 kroma·. Silver·. 35 mm, 20 gr. 

Mynten kornmer att präglas i 
sma upplagor även som proof 
och kommer att gälla som gil
tigt betalningsmedel. 

2 KR GUSTAV VI 

MANADENS 

AUKTION 

Vi säljer denna månad en 

sedel fö r ovanlighetens skull. 

En femma från år 1970 i kva

lile l+ som helt saknar tryck 

på baksidan. 

Givetvis har köparen full re

tu rrätt e fter köpet. Bud måste 

inkomma till red. senast 15/ 6 

1974 . 

J a, jag är intresset·ad av se-

deln o::h mitt bud är .. . ... kr 

Nan1n ......... . ........ . .. . 

Adress 

NY VARIANT? 

Ä t· detta en ny variant ? Att det fanns tvåhonor fl·ån 
Gustaf VI:s tid utan svans visste vi förut, men att det 
dessutom fan ns tvilkronor· där nccire delen på en av 
kronorna i trekronorsskölden saknades, det visste vi 
inte om. Finns det fler bland Myntkontakts läsare som 
upptäckt detta "? ? 

5 



6 

ANNONS 

Rembrandt i Silver 
Rembrandts oförglömliga mästerverk återgivna 

för allframtid i en unik samling av femtio 
förstklassigt präglade medaljer i proof-kvalitet. 

Unik, begränsad svensk utgåva, 
som endast kan fås 

genom förhandsbeställning, 
poststämplad 

senast den 30 juni 1974. 

Rembrandt, ett .av de största genier 
som någonsin fört en pensel, var en 

äkta konstnär alltigenom. Det motiv, 
som aldrig upphörde att fascinera ho
nom, var. .. människan. I glädje och 
sorg. I motgång och framgång. I ung
dom och åldrande. 

Ingen annan konstnär har trängt så 
djupt in i de människor han må lade. 
Ingen annan konstnär talar så som han 
till fan tasin hos kännare, kritiker. sam
lare ... ja. till oss a lla. 

Men de av Rembrandts mästerverk. 
som ännu finns, kostar - om och när 
de överhuvudtaget är till salu - astro
nomiska summor på konstauktionerna. 
Summor, som bara de största museerna 
i världen har råd att betala. 

Det finns verkligen all anledning att 
femtio världsberömda motiv av denne 
oförliknelige konstnär blir bevarade för 



REMBRANDT l S ILVER 

samlare med kunskap och insikt.. . i en 
tidlös fonn som så väl passar dem: 
Sterling Silver proof medaljer. Proof
det ä r den förnämsta kvaliteten inom 
präglingskonsten. Varje medalj präglas 
med handpolerade stansar, som skapar 
en fint frostad relief mot den spegel
blanka bakgrundsytan. Medaljerna i 
samlingen har en storlek som gör det 
möjligt för skulptörerna och gravörer
na att återge den berömde konstnärens 
mästerverk ä nda in i minsta detalj. 

Dr. P.J.J. van Thiel från Rijksmu
seum i Amsterdam. D e ferntio mäster
verk, som å terges i denna enastående 
medaljsarnling, Rembrandt i Silver, har 
valts ut med all den omsorg som anstår 
en stor utgåva av det här slaget. Själva 
urva let anförtroddes åt en kommitte av 
in ternationell t kända Rem brandtexper
ter, under ordförandeskap av Dr. P.J.J. 
van Thiel frå n Rijksrnuseum i Amster
dam. 

Officiell kontrollstämpel av Statens 
P rovningsanstalt. 
Rembrandt i Silver utges i Sve
rige av Franklin Mint AB, 
som ingår i The Franklin 
M int, världens största 
privata präglingsföre
tag. Varje medalj har en 
diameter av 50,8 mm, 
innehå ller 64,8 gram 
silver och ä r stämplad 
med kvalitetsstämpeln 
för Sterling Silver 925 och 
kontrollstämplad av 
Statens Provningsanstalt . 

En unik, begränsad svensk upplaga. 
Medaljsamlingen Rembrandt i Silver 
har en sak gemensamt med Rembrandts 
verk - raritet. Rembrandt i S ilver er
bjuds nu i en unik svensk upplaga, vars 
storlek begrä nsas till exakt det antal 
förhandsbeställningar, som inkommer 

poststämplade senast den 30 juni 1974. 
Beställningar stämplade med senare 
datum returneras omedelbart. Efter
som Rembra ndts enastående konst ti ll
hör oss alla, ger F ranklin Mint ut 
upplagor i andra länder. 

Men efter sista beställningsdagen 
kornmer det inte att finnas någon möj
lighet att köpa den unika svenska utgå
van av Rembrandt i Silver annat än från 
en ursprunglig samlare. 

Bekvämt, månadsbaserat utgivnings
system. En kort tid efter sista beställ
ningsdagen, den 30 juni 1974, präglas 
den första medaljen i denna unika sam
ling, den som å terger "Doktor Tu l ps 
anatomi". Alla som sänt in beställnings
sedeln i tid, får denna medalj omkring 
fyra veckor efter sista beställningsda
gen. Varje månad därefter kommer en 

Forts. på nista sida 

Medaljerna på dessa uppslag är 
återgivna i naturlig storlek 

Motiven ii r fö ljande: 
l . Doktor Tu l ps anatomi 
2. Rembrandts moder som Profetissan Hanna 
3. Rembrandts fader som Profeten Jeremia 
4. Den förlorade sonen på värdshuset 

7 
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ANNONS 

Der handbearbetade mahognyskriner till den rmika medaljsamlingen Rembrandt i Silver 

Forls. från rörcg. sida 

ny medalj att utges, så att varje samlare 
regelbundet får sina medaljer under 
fem tio månaders tid. Tack vare detta 
bekväma, månadsbaserade utgivnings
system kan ni bygga upp er praktfulla 
samling konstmedaljer och samtidigt 
förvärva en egen "skattkammare" med 
ädlaste silver. 

Priset, exklusive moms, för va rje 
medalj i samlingen är 130 kronor, plus 
därtill gällande moms vid tidpunkten 
för respektive medaljs utgivande. 

Priset 130 kronor, exklusive moms, 
kvarstår oförändrat för var och en av de 
femtio medaljerna under utgivnings
tiden och kommer inte att påverkas av 
eventuella prishöjningar på ädelmetal-

ler eller ökade präglingskostnader. Det
ta är möjligt, tack vare att Franklin 
M in t köper in allt det silver som behövs 
i förväg - 3.240 gram per komplett set 
om 50 medaljer. På så sätt kan samlaren 
garanterasett fast pris(exklusive moms) 
för medaljsamlingen, även om silver
priset stiger under utgivningstiden. En
dast momsen kan komma att variera. 

Priset, inklusive nu gällande 
13,64% moms, är för den första me
daljen i samlingen 147:75. 

Elegant samlarskrin. För att bevara 
de femtio meda ljerna får varje samlare 
ett handbearbetatmahognyskrin, sedan 
de fem eller sex första medaljerna 
givits ut. Skrinet är ovanligt vackert 



REMBRANDT f SILVER 

utformat med sammetsfodrade fack 
och handtag och namnplatta i mässing. 
Samlarskrinet får ni utan extra kostnad. 

Konst av bestående värde. Samlaren 
får fak tiskt sin belöning i dubbel be
märkelse. Efter hand som hans samling 
växer. erfar han den stora glädje som 
bara en unik ägodel kan skänka honom. 
Dessutom upptäcker han, att konstnär
ligt värde är bestående. Enbart av den 
anledningen är det mer än väl värt att 
äga Rembrandt i Silver. Dessa konst
närliga medaljer av proof-kvali tet är en 
hyllning till en av de största målare 
världen någonsin skådat. l denna såm
ling oövertrHfTad konst är sä llsynthet 
och v~ird et av SterlingSilver intimt för
enade. 

Beställ snarast. För att beställa er 
Rembrandt i Silver behöver ni bara fylla 
i beställningssedeln och sända den till 
Franklin Mint AB. Markera vilket 

betalningssystem ni föredrar. Ni kan 
välja mellan två olika betalningssätt 
Antingen betalar ni varje medalj i för
väg via postgiro (Franklin Mint AB 
skickar er då varje månad ett redan 
ifyllt inbetalningskort), eller löser ni 
varje medalj mot postförskott. 

Vi ber er sända in beställningssedeln 
snarast, då vi inte kan acceptera be
ställningar poststämplade senare än 
den 30 juni 1974. 

r-:'\l-K mai l!li~ BESTÄ LLN INGSSEDEL FÖR MEDALJSAMLINGEN - --~ 

l Rembrandt i Silver l 
l Gilt ig endast med poststämpel senast den 30 juni 1974 l 
l Hiirmed tecknar jag mig för medaljsamlingen O Jag betalar varje medalj i förviig via postgiro. Skicka l 

Rembrandt i SilvC'r. Den består av femtio proof medaljer. mig ett ifylh inbetalningskort pli 147:75 för första 

l av Sterling Silver (925/1 000), 50.8 mm i diameter och med medaljen. l 
64,8 grams vikt. Medaljerna kornmer au präglas och skic- [] Jag löser varje medalj mot postförskott. J>ostförskotts-

1 

kas mig regelbundet varje månad från och med augusti avgift 1:70 per mcdulj tillkonuncr. 

1 
1974 till dess att ju g erhållit samtliga ferntio medaljer. 

Jag får som samlare dessut om ett specialgjort rna-

l 
hognyskrin utan extra kostnad. Namn ··········································································· l VAR GOOTEJITA! Denna medaljsamling Ri'lnhrandt i Sihn är en unik 
svensk utg:\va, som jag endast kan få genom att skicka in Adress··········· ·· ········· ............................................... ...... . 

1 
min beställningssedel i ett fullt frankerat kuvert till l 
Franklin Mint AU. poststiimplat senast den 30 juni 1974. Postnummer ............ Postadrc>~·-····················· ··· · ··· · ···· ·-

1 

Efter detta datum kommer Rt•mhrandt i Si/1w aldrig mer l 
att erbjudas nypräglad i Sverige. 

~ag är infOrstådd med att priset får varje medalj i 

l 
samlingen ii r 130 kronor (exklusive moms). samt därtill Namnteckning ............................................................... . 
g~llande moms vid tidpunkten för respektive medaljs ut- l 
g•vande. Skicka in beställning.s~deln i ett fullt frankerat kuvert 

l Priset jag betalar för min lörsta medalj är 147:75 till Franklin Mint AB, Ltmtmakargaran 66, 11351 Stock- l 
(inklusive: nu gällande 13.64 % moms). hol m. 

l Endast en medaljserie per bestäJJare accepteras. l 
~~Frankli~~---------------------_j 
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~en nantl'a nobn tibcn! 

Saxat ur dagspress 1882 
Mynt med 
myntskåp 
öfver 500 koppannynt, öfver
blifvna från katalogiserad sam
ling med tillhör·ande myntskåp af 
betsad björk, 26 tum högt, in
rymmande 38 lådor, hvilket till
hört framlidne Bernhard Bes
kow, säljes mycket billigt i huset 
Nr 4, öster·långgatan, S th lm. 

Myntauktion 
anställes å bokauktionskamma
ren fredagen den 20 januari kl. 
5 em. enligt katalog som erhålles 
därsammastädes. 
Hr Bukowski, Jakobstorg. 

En skatt 
Några a rbek'U'C i Dijon voro för
ra veckan sysselsatta med några 
reparationer i en gammal bygg
nad, då dc plötsligt i en fördjup
ning i muren funno tre tunga 
kistor. Då man öppnade dem, 
fann man att dc innehöllo en 
skatt bestiicnde af 306.000 Franc 
i Guldmynt fd.\n Ludvig den 14:s 
tid, varav man slute r, att pen
ningame b lifvit gömda här un
der revolutionen. Enligt lagen 
skall skatten delas mellan upp
h ittarne. 

Bortkommet 
Om någon kan lerona upplysning 
om hvem som invcxlat, köpt el
ler tagit som pan t en Dukat, se
dan konung Carl Johans tid, med 
flera dcr·å inristade boksläfver, 
en Dukat sedan Oscar I:s tid, en 
amerikansk Gulddollor och en 
spansk Daler· af silfver, torde 
undetTättclse härom mot nöjak
tig ersättning leronas å Renbåll
ningsbolagcts Kontor, Svartman
gatan N:o 23, kl. 10 f. m. till 
2 e. m. 
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Öres-sparbank 
den första i Sverige, så vidt vi 
veta, är sedan någon tid i gång 
uti Sundsvall och lär redan ega 
icke få insättare. Det är· Aktie
bolaget S undsvalls handelsbank, 
som åvägabragt denna nyttiga 
inrättning, hvars mekanism är 
mycket enkel. 

Banken tillhandahiiller sjcH 
och ämnar söka att annoJ·städcs, 
synnerligast vid trak tens många 
sågverk, tillhandahiilla dels små 
blankettkort med tio rutor i 
hvarje, dels märken å 10 och 5 
öres valörer, hvilka senare ä ro 
ämnade att fästas på b lakettkor·
tens rutor, intill dess detta är· 
fullt. När sålunda l krona är 
samlad, lemoas dels ett kort, ut
görande bevis om den redan 
insättningen, dels ett nytt ör·cs
kort, och så vidare intill d ess 10 
kronor blifvit samlade, då en 
sparkassebok utlemnas. 

Elementarläroverkets lä rare 
och lärarinnor lära välvilligt 
hafva åtagit sig att för-sälja spar
märken, och banken ämnar, så
som redan är nämndt, söka få 
kassörernas vid sågverken bitrö
de för anstaltens ver·ksamhet 
bland nämnda verks stora pct·
sonal. 

I afvaktan på resultatet af det 
initiativ, r egeringen r ed an tagit 
till inrättande af postsparbanker 
här i landet, är det en glädje att 
filma det enskilda initiativet tnga 
hand om en inrättning, hvars 
nytta är så påfallande. 

Mynt-auktionen 
från förliden Tisdag fortsättes 
och afslutas å Stockholms Bok
Auktionskanlmare Fredagen den 
10 Mars från kl. 5 e. m. och säl
jes nu äfven l\'lyntplåta rua och 
det lilla myntskåpet 

(Hvar 8 Dag 1917) 
Guldkö i Riksbanken. Livsme

delsköcl'l1a ha föl-svunnit, guld
köcl· ha kommit i stället. S veri
ges riksbank blev den 12 mars 
och följande dagar utsatt för en 
rusning från allmänbetens sida 
för sedlru-s växling mot guld
mynt, vartill den icke tidigare 
torde ha bevittnat motstycke. 
Anledningen var följande. 

Dc svenska nationalekonomer
nu hu sedan länge vari t ense om 
att det svenska permingvärdets 
fall, manifesterat framför allt i 
var·upl'isens stegring och den all
miinna dyrtiden, i väsentlig grad 
bet·or på, att riksbanken hållit 
m .. H\g l'äntesats. Pil sista tiden 
har· det be funnits, att detta pän
ningvi:i r-dets fall fortskrid it så 
l~nb'l, att man ej längre kan köpa 
guld till det p1·is i kronor, som 
motsval'ar guldets myntnings
värde. Den guldmängd, som åt
g&r för prägling av 100 kr. i guld, 
betingar i själva verket ett pris 
av c:a 145 kr. i svenska riks
bankens sedlar. Det är klart, att 
det ä r en angelägenhet av största 
vikl, aU söka få denna omotsva
l'ighet mellan den svenska sedel 
kl'onan och den svenska guld
kronan avhjiilpt. Ett medel här
till trodde sig prof. Eli Heck
schcl' vid Stockholms handels
högskola ha funnit i ett allmänt 
begagnande av rätten att få r iks
bankens sedlar utbytta mot guld : 
minskningen i dennas guldkassa 
skulle medföra en minskning 

(Forts. på sid. 17) 

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 

l\lissouri 64111 
USA 



Höga priser . .. 
(Forts. fr. sid. 1) 

24 Sk 1861 . . . . . . . . . . O 12.500 
1/2 sp.dalet· 1873 .... l + 13.500 
50 öre 1889 ........ O 400 
50 öre 1891 ... . ... . O 330 
25 öre 1876 ........ O 260 
25 öre 1900 . . . . . . . . O 240 
10 öre 1876 . . . . . . . . O 260 

DANMARK 

2 kr 1875 • o ••••••• ' L+ JOO 
2 kr 1899 • o o ••••• o. 01 520 
Krone 1898 o o •• o o • • 01 306 
20 kr 1908 ••• o. o ••• • 01 460 
20 kr 1912 o ••••••• •• 01 530 
20 kr 1916 • o o •• o o ••• 01 480 

NUM I SMATI SK 
ORD ENS 
stora vå r a u ktion 

(Forts. fr. sicl. l) 

RDR 1561 
RDR 1617 
RDR 1642 
2 Mar k 1697 
2 öre 1676 
Dukat 1716 
Dukat 1738 
Dukat 1763 
Dukat 1781/1777 
3 DSM 1771 God 
Dukat 1816 
1/ 2 RDR sp. 1836 
4 RDR RM 1866 
20 kr 1875 
20 kr 1879 
20 kr 1899 

1+101 6.200: -
1+ 2.025:-
1+101 2.125:-
1+101 6.200:-
01 2.900:-
01 7.450:-
1+ 3.900:-
1+101 7.800:-
1+101 6.000:-
01 4.500:-
01 5.100:-
01 2.550:-
0 2.425:-
01 1.175:-
01 3.000:-
01 1.100:-

l kr 1888 
10 öre 1890 
5 kr 1920 
l kr 1912 

10 öre 1913 
5 kr 1962 

P LATMYNT 

2 DSM 1710 
l DSM 1730 

NORGE 
24 Sk. sp. 1819 
1/ 2 sp. 1824 
20 kr 1878 
London-set 1924 
Norge- set 1968 

o 
o 
01 
01 
o 
o 

4.600:-
100: -
600: -
280:-
195:-
260:-

1+/ 01 2.450:-
1+ 101 725:-

1+/ 01 650: -
01 1.525:-
01/ 0 1.275:-
0 725: -
0 1.250:-

Nuntismatisk Ordens nästa 
auktion a vses h ållas hösten 1974 
på tid som ännu inte är fast
ställd. 

Vi återkommer i kommande 
nummer med närmare upplys
ningar. 

NYA VARIANTER 
oppvisade för redaktion 
Det kommer ständigt in brev 
till oss om nyupptäckta varian
ter, en del besöker oss, en del 
samlare får vi besöka 

Vi redovisar här några av de 
varianter vi fått se. 

50 öre 1953. Stor klump på 
valörsiffran >0>. 

25 öre 1910. Artalssiffran noll 
ej synlig. Kan dock bero på svag 
prägling. Kvaliten omkring 1+. 

l kr 1953 på 1952. Vi har un
dersökt två exemplar, där båda 
samlarna påstod med bestämd
het att det rörde sig om en över
prägling på 1952 års enkrona. Vi 
är ännu ej säkra om det för
håller sig så, varför vi är tack
samma om Ni hör av Er till re
daktionen om Ni är innehavare 
av en sådan varianl 

5 kr 1972. >Spräckt huvud>. 
Genom håret, över örat och ner 
över halsen finns en mycket tyd
lig >Spricka> i präglingen. Är det 
flera som upptäckt detta?? 

2 öre jäm 1919. Stora klum• 
par på monogl'ammels båda ned
re delar. (Klind förut men 
klump endast på den vänstra de
len av monogrammet.) 

l öre 1919 brons. Denna myc
ket mäl'kliga ettöring har vi för
ut presentet·at i Myntkontakt 
men utan garantier att den skul
le vara äkta. 

Ägat·en till detta mynt har nu 
uppsökt oss med tillhörande äkt
hetsbevis från Kungl. Myntkabi
nettet. En verklig raritet alltså. 

N~ NORDISKA MYNT 
Landsväge n 56 

172 36 Sundbybe rg 

08/ 28 67 56 

vard. 15.00-18.00 

lörd. 9.00-13.00 

KÖPER - BYTER 

SÄLJER 

allt i Nordiska mynt. 

V i hjälper Er gärna 

m ed värderingar 

och rådgivning 

Specialerbjuda nde 
5 kr jub. 1935 1 + 25:-
5 kr jub. 1966 O 15:-
2 kr ju b. 1938 1 + 25:-
2 öre 1958 O 4:-
1 kr 1966, 67, 68 O 4 :-
1 kr 1969, 70, 7 1 O 3:-
2 kr 1965 O 5:-
2 kr 1968, 70, 71 O 4:-

PEO MYNTHANDEl AB 
Drottninggatan 11 
111 51 Slackholm 

08/21 12 l o 
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Numismatisk Stormarknad 
i Göteborg 
Lördagen den 30 mars arran
gerade Svensk Myntmarknad 
sin första myntmässa, varvid 
utvald plats var Göteborg 
närmare bestämt Esso Motor 
Hotels festvåning. 

En stor publik hade trotsat 
det vackra vårvädret och 
kommersen var livlig både j)a 
det danska, norska och sven
ska språket. Ett rikt urval av 
mynt från hela vädden var 
representer·at av <.le nio mynt
handlare som var anmälda . 
och samlama som infunnit sig 
kunde välja bland billiga 
mynt i de rikligt förekom
mande fyndlådorna till de 
verkligt svåra rariteterna. 

Utställare denna m~issa var: 
Strandbergs Mynthandel, 
Stockholm. 
PEO Mynthandel, Stockholm. 
Ulf Nordlinds Mynthandel, 
Stockholm. 
Norrtälje Mynthandel, 
Nontälj e. 
Numismatica, Uppsala. 
Örtendal1ls Mynthandel, 
Enköping. 
B.Björnssons Mynthandel, 

Helsingborg. 
Sunes Mynt och Annat, 
Fritsla. 
Bosses Mynt, Borås. 

Svensk Myntmarknad pla
nerar att at-rangera 3-5 mäs
sor årligen på olika platser i 
Sverige och nästa myntmässa 
planeras till någon gång i sep
tember. Plats inte ännu be
stämd. Utförligare informa
tioner i vårt augustinummer. 

FOTNOT 
Svensk Mynlmarknad, ett ny
bildat företag, vars uppgifter 
blir att arrangera myntmässor 
runt om i Sverige. Liknande fö
t-elag finns i de ilesta länder, 
med vars hjälp myntmässor ar
rangeras varje månad, ja till och 
med i vissa lä nder varje vecka. 
Ett positivt initiativ av Svensk 
Myntmarknad som bör upp
muntras på aiJa sätt. 

12 



NORGEKONTAKTEN 
Red: Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 17236 Sundbyberg 08/2867 56 

S:T OL A VS PENNING 
Nyprägling av mynt från Olav den Helige (1015-1030) 

Den Kongelige Mynt i Kongs
berg har för Andresens Bank 
AS, Oslo, låtit framställa en ko-

pia av ett mynt från Olav den 
Helige. 

Mynte t är avsett för inter-nt 
bruk och finns därför inte att 

köpa i den allmänna handeln. 
Det ät· präglat i 1.100 ex. Av 
dessa har Oslo Numismatiska 
Förening blivit tilldelad 100 st., 

en för varje medlem 1973, till ett 
pt·is av 35 Nk:r/st. 

Med vänligt bistånd av dir. 
Fredriksen i Andresens Bank, 
har vi fått förmånen att avbilda 
ett ex för våra läsare och dess
utom översätta den lilla infor
mationsskriften som medföljer 
myntet. 

S:t Olavs silverpenning date
ras tillbaka till omkring år 1020. 
Inskriptionen på framsidan ly
der: , Olav Kung över norrmän
nem. På baksidan synes :.Asth
rith myntmästare has norrmä
nen, . 

Denna , Asthriiln var förmod
ligen en engelsk myntmästare 
som arbetade åt Kung Olav (II) 
Haraldsson. 

Originalmyntet som har en 
diameter på 20 mm och väger 
omkring l gr, är en kopia av 
Anglo-Saxiska pennies, utgivna 
av Ethelered II. 

Myntet hittades utanför Not·ge, 
förmodligen någonstans i östra 
Europa. 

Olav Haraidsson anslöt sig till 
baptism, när han tjänade den 
engelska kungen 1013-1014. 

Efter det att han återvänt till 
Norge och över tagit tronen, 
kämpade han för att omvända 
sina ott·ogna landsmän. Kort ef
ter sin död, vid slaget vid Stikle
stad 1030, blev han helgonför
klat·ad både inom och utnnför 
Norge, trots att han alddg blev 
erkänd av påven. 

Olav Haraidssons mynt måste 
ha blivit väldigt restriktivt präg
lade. Endast ett fåtal av hans 

mynt har bevarats. 
Ett praktex av originalet till 

det kopierade myntet blev 1972 
införlivat i Oslo Universitets 
Myntkabinetts samlingar, med 
bidrag från ett fåtal andra in
stitutioner, bland dem Andre
sens Bank AS. 

Myntets original innebåller 
cirka 90 % silver, kopian som 
är märkt med ordet COPY inne
håller 925/1000 silver. 

TERJE och TORE S~RENSENS 
VURDERINGSLISTE 

over 

NORGES MYNTER 
nr 4 väntas föreligga omlcring 
månadsskiftet april/maj, Ur in
nehållet kan noteras väsentliga 
prishöjningar på kvalitetsmynt 
Nyhet för året är avbildning av 
samtliga typmynt. 

Vid 

Svenska Numismatiska 
Föreningens auktion 

den IG mars 

utbjöds ovanligt få norska objekt 
eller 12 rent norska och 2 blan
dade. 
Intressantast vru·: 

m31524skl7621/l+ såltför225:
m· 319 24 sk 18651+ 

8sk18091 } 
2sk17861?/1 såltför 710:-

nr 325 l kr 1908 myntortsmärke på 
upphöjd platta i 01 

såltför300:-
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TTDIROIET 
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka de n till MYNTKON
TAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnade n är 10 kr per annons och får högst innehlslla 20 
ord+telefonnummer eller namn/ adress. Vid två annonseringar med samma text i två pls varandra 
följande nummer = 16:-. 

Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. 

Annonskostnaden skall medsändas pls samma glsng som annonsmanus. 

Kö P ES 

G V kopparmynt 1950 eller annat 
årtal av G V kopparmynt. etalar 25 
öre st. för 5- + 2- öringar. 10 öre 
för ettöringar +fraktkostnader. 
MAlLE, Box 50030 
400 52 Göteborg 50 

Svenska guldmynt köpes till ahso
lut högsta priser. För 20 kronor 
betalas minst 1.100 för vilket årtal 
som helst. Sänd förteckning vad 
Ni har till Myntkontakt f. v. b. 
· Guld•. 

Oscar II koppar sökes. Alla årtal 
före 1906. Bra betalt. Svar till Mynt
kontakt f . v. b . • Koppar •. 

SÄLJES 

17.000 koppar- och järnmynt 1909-
1950, varav 1.800 st. 1909-1916, säl
jes i odelat parti till högstbjudan
de. Inga rariteter. Skriftligt svar till 
G. Hedin, Box 14 
815 01 Tierp. 0293/ 10128 

Västeråsfemöringar 1972 (mörk me
tall) . Innehar 50 st. av dessa abso
lut ocirkulerade. Säljes i partier om 
5 st. för 39:-. Skriftliga beställ
ningar till 
IGö Produkter AB, Box 351 
199 01 Enköping 

Mynt från Oscar II och Gustav V. 
Starkt reducerade priser. Passa på. 
Myntlista gratis. 
Conny Linerudt 
Gnejsvägen l = l 
902 42 Umeå . 090/ 19 24 80 

10 öre 1947 nickel i praktexemplar 
kv. O 24:75. 2 kr 1954 kv. St.gl. O 
ENDAST 12:75 (katalogpris ca 40:-) 
Sänd beställning till Myntkontakt 
f. v. b .• Billiga prisen. 
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Prislista på danska och norska 
mynt sändes mot porto, namn och 
adress. Lennart Svensson, Tunn
bindarvägen 4, 352 50 Våxjö. 

80 st. kopparmynt Gustav V-VI, 
23:50 + porto. God kvalite. Sture 
Danielsson, Timmermansvägen 9 B, 
F-ack, 630 07 Eskilstuna. 

Säljer Confederate State Bankno
ten. Köper mynt från Japan. 
V an Den Bossche Robert 
5990 Hemme-Mille, Belgien 

Oscar n, 2 kro.nor 1876, 78, 93, 97, 
25 öre 1861, 50 öre 1920, en- och 
tvåkronor G V. 019/1185 73 

Du som har dubbletter 1873-1950 
skriv och ange innehav och vad 
som saknas, så byter vi. 
Anders Norman, Hagavägen 34 
194 Upplands-Våsby 

Kronmyntet 1873-1973 100 år. Vac
ker minnes-väggtallrik med Sve
riges Riksvapen (frånsidan på 
kronmynten) i koboltblått (numr. 
upplaga 3.000). Nu 55:-. 
TeL 035/ 1115 89 

Annonsera 
un d er 

MYNTTORGET 

4.000 myntsamlare 

läser 

MYNTKONTAKT 
En annons ger resultat! 

Manus till 

augustinumret 
måste insändas 

senast l t7 

;················ .. ················································································· ........................................ . 
BESTlULNINGSKUPONG MYNTTORGET 
D Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
D Hänned beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 
medsändes. 
ANNONSTEXT ......... . .................................................................................. . 

•••••••••••••••''''""'• ' ''"''''''''"''''''''''''''' ' ''' ''''' ' •··•••••••••••••••··••OOOOoooooooooo••o•ooooooooooooooouoo••••"•••••••••••••- •••- ''''"' 

................................................................................. ................................................................................. 
D KöP:ES D SALJES D öVRIGA SAMLAROMRADEN 

N.A1Y1N .............................................................................................. ........................................ . 

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

......... ............ . . .. u ... . .... .............. . . . . ....... ..................... .......... ................... ...... .......... ................................. . .. . . : ................................................................................................................................................... .. 



RÖDA KORSET-S·EDELN 
Av M. WIDELL 

Röda Kors-sedeln, ett inofi. övertnjck på l rdr rmh, 1873. 

Röda Korset-sedeln kallas all
mänt en kopia av l rdr rmt med 
årtalet 1873. Denna sedal gavs ut 
av Svenska Röda Korset, som 
har sitt ursprung frnn år 1865 
(Föreningen för frivillig vård af 
sårade och sjuka i fält). Namnet 
Svenska Röda Korset bildades 
1915. Sedeln gavs ut år 1953 och 
ordförande i Svenska Röda Kor
set under denna tid var Emil 
Sandström. Denna s. k. sedel är 
återgiven i sina •·iktiga färger 
grönt med svart tryck. På mit
ten är ett rött kors inlagt på 
sedeln. I de fyt·a hörnen är lik
som på l rdr rmt-sedeln , Sve
riges Banks sedeh åte•·givet på 
de fyra språken f1·anska (Billet 
De la Banque De Suede), tyska 
(Schwedische Banknote), svens
ka (Sveriges Riges Banks sedel) 
och engelska (Swedish Bank
note). 

Sedeln kom ut 1953, vilket är 
90 år eftet· det aU tanken först 
hade väckts i världen om en an
slutning som Röda Korset. Den 
som först väckte tanken var en 
schweizare vid namn H. Dunant 
som år 1863 bildade ~Internatio
nella kommitten för hjälp til l 
sårade, . Dessa sedlar användes 
som lotter och som inträdesbil
jetter till fester anordnade av 

Svenska Röda Korset. Den som 
tog initiativet till dessa sedlar 
var B. Åman, som unde1· denna 
tid var biträdande generalsekre
terar-e i Svenska Röda Korsel 

På sedelns baksida återfinns 
en text om Svenska Röda Kor
set, den lyder: 

SVENSKA RöDA KORSET 
går i spetsen för hjälparbete 

hemma och ute. Röda Korset ger 
hjälp åt gamla, långvarigt sjuka 

och handikappade, hemhjälp ge
nom samariter, olycksfallsvård 

på arbetsplatserna, h·ivilligsjuk
vård för försvaret, flykting- och 
katastrofhjälp. Insamlade medel 

går oavkortade till angivna än

drunäl. 

I övrigt är baks idan helt vit. 
På sedelns vänstra kant ät· det 
en rivkant. Detta visar att sed
lrna hat· varit fasthäftade i ett 
block. Littera på sedlarna ä R 
Namnunderskrifterna är tryckta 
och svåra att tyda, möjligen till 
vänster J. W. Löwenadler men 
den andra oläslig. Fonnalet på 
sedeln, 137 x 73 mm, är ej helt 
överensstämmande med forma
tet för l rw· rmt 1873, vars for
mat är 135 X 75 mm. 

Pl'iset på sedeln varierar myc-

G V 1, 2 o. 5 öre 75 ol. god 
kval. ... . ........... ... 28:-

Dito 50 olika .. .. .. .. .. .. 18:
Dito 25 olika .. .. .. .. .. .. 8:-
10 öre 1909--42, kompl., 

31 st. (ej 36 K6) nor
malkvaL . . . . . . . . . . . . . . 43:-

25 öre 1910-41, komp., 
24 st., normalkvaL . . . . 34:-

1 krona 1897 kvar l{+) 25:-
1 öre kval. l å l + 1920, 

21, 23 .. .. .. .. .... 1:25 
1924, 28, 36 L6 2:50, 
1925-27, 29 . . . . . . l :-
193G-50 (utom 36 
L6) . . ............ -:40 

2 öre l å l+ 191~2.1, 
25-27, 29 .. .. .. .. 1:50 
1924 2:-, 1928, 36 L6 3:-
1930-35, 36 K6 . . . . 1:-
1937-50 .. .. .. .. .. -:50 

5 Öl'e l å l+ 1920, 21, 25, 
26, 29, 32 .. .. .. .. .. 1:50 
1922, 28, 36 L6 . . . . 2:50 
1934, 35, 36 K6 . . . . 1:-
1937-50 (utom 42 
brons) . . . . . . . . . . . . - :75 

Scdel 10 kr jub. 1968 kv O 23:-

NORGE, kompl. myntset 1968 
kval. O i tillsluten original
förpaclming . . . . . . . . 1.300:-

ENGLAND, 30 ol pennies, nor-
malkvaL . . . . . . . . . . . . . . 14:-

Förskolt till postgiro 33 54 65-1 
eUer leverans mot postförskott. 

Portofritt vid köp över 100:-. 

Full 1-eturrätt inom 8 dagar, 

Jan Owe-Larsson 
lla~ltvca·kargntan 65 

112 31 Stockholm 

kel mellan olilca mynthandlare. 
Två stycken stockholmshandlare 
sålde sedeln fö •· ung. ett år se
dan och deras pris var då 50:
i kv O. Hos andra ha.ndlt·e har 
man kunnat köpa sedeln för 
25:- i samma kv. Den som vill 
ha tag på sedeln kan därför vän
t.n sig varierande försäljnings
pris hos olika handlare. 

FOTNOT: 

rdr rmt = riksdaler riksmynt 

kv. = kvalite 
M. w. 
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SENASTE VÄRDERINGSPRISER 
1974 

5 ÖRE 

1909--1950- fl) 2:1 mm- vikt 8,00 gr 
1917-1919 1942-1950- vikt 6,94 gr 

1909 litet kors 917230 215 80 20 6 3 
1909 stort kors 325 150 35 15 8 
1910 30600 3500 2000 600 450 285 
1911 778460 150 65 20 6 3 
1912 547 480 225 90 30 10 6 
1913 761780 150 65 20 6 3 
1914 400000 240 100 40 15 7 
1915 1122820 140 55 18 5 3 
1916 kort 6 955440 140 55 18 5 3 
1916 lång 6 185 75 25 10 4 
1916 på 1915 725 340 135 75 50 
1917 järn 2953320 160 90 65 40 22 
1918 järn 2457 840 240 150 115 80 35 
1919 järn 2302480 215 135 95 70 30 
1919 1129480 90 40 15 3 2 
1920 2350920 65 30 13 2 l 
1921 1878 500 65 30 13 2 l 
1922 763420 75 35 15 3 2 
1923 505580 115 50 20 6 3 
1924 899500 75 35 15 3 2 
1925 1943500 65 30 13 2 l 
1926 1742100 65 30 13 2 l 
192:1 36380 2500 800 350 2:15 200 
1928 897900 65 30 13 2 l 
1929 1668560 65 30 13 2 l 
1930 1716040 50 25 lO 2 l 
1931 1 130960 50 25 lO 2 l 
1932 Lång och 1165220 50 25 lO 2 l 
1933 kort sexa 574340 85 45 15 6 3 
1934 1710260 50 25 lO 2 l 
1935 1682020 50 25 lO 2 l 
1936 kort 6 1 625700 50 25 lO 2 l 
1936 lång 6 50 25 lO 2 l 
1937 2637 260 50 25 lO 2 l 
1938 2354 240 35 18 8 2 l 
1939 2591500 35 18 8 2 l 
1940 2729580 50 25 lO 2 l 
1940 ändrad 4 175 90 50 25 15 
1941 2054540 25 15 5 2 l 
1942 brons 395400 85 45 15 6 3 
1942 järn ljus 4343420 35 20 2 
1942 järn mörk Inga värd. priser p.g.a. förfalskningar 
1943 järn 5570180 50 20 3 
1944 järn 4561980 50 20 3 
1945 järn 3 771100 50 20 3 
194.6 järn 2 575 080 60 25 7 l 
1947 järn 6 034840 35 18 2 
1948 järn 6 246 000 35 18 2 
1949 järn 7 839 640 35 18 2 
1950 järn 5 829500 30 15 2 
1950 brons 12 559100 15 5 2 

BILDER PÅ 5 ÖRE 

1909--1950 
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Vart tar mynten vägen? 
Aldrig förr har det varit en så
dan brist på gamla mynt hos 
handlarna som det är just nu. 
Eftet·frågan är enorm och till
gången ä1· ringa. Till och med 
vanliga årtal i lägt·e kvaliteer 
börjar tryta. Varför ?? Förkla
ringen ligger givetvis i det starkt 
ökade intresset för mynsamlan
det. Man räknar nu med att an
talet samlare är uppe i över 
100.000, en ökning under 1973 
med inte mindre än ca 15.00(}---
20.000 st. 

Detta enorma intresse kom
mer att leda till att priserna på 
mynt starkt kommer att gå upp, 
även då på vanliga årtal. 

Vi avvaktar med stort intresse 
vad värderingsböckerna kommer 
att visa upp för· siffror till hös
tens utgåvor. 

Falska femöringar 
1910 funna i Sala 
Falska femöringar från år 1910 
har kommit fram, närmare be
stämt från Sala. 

Hela fyra stycken har hittills 
hittats, vilka är mycket skickHgt 
tillve rkade. 

Föt·falskningcn har gått till så 
att årta let 1919 har gjorts om till 
1910, men är omgjorda så skick
ligt att detta inte går att upp
täcka. 

Man f.är i stället ta till det 
vanliga gamla b·ickct: Kontrol
lera S:t Eriksmärkets bas. P å en 
äkta är den smal, på dessa för
falskningar är basen bred som 
på å t·talet 1919. 

Värderingsbok över 
varianter 
Utgivaren av Coinlex, Timo Jou
hila, ämnar utge en värderings
bok över· gamla svenska varian
ter med illustrationer. Boken be
räknas utkomma under maj må
nad och kommer alt finnas till
gänglig hos de flesta handlare. 
Vi återkommer i nästa nummer 
med utförligare beskrivning. 



Prenumerationserbjudande 
Vi lottar ut 

2 st LEMBIT JUNIORSKÅP 
Prenumerera på MYNTKONTAKT nu och Ni deltager auto

matiskt i vår utlottning av två Lembit Myntskåp Junior m. filt. 

Sänd dock Eder prenumeration före 1/7 1974. Vi sänder pri

serna rlen 10/7 och pristagarna publiceras i vårt augusti-

nummer. 

l D~a~ag önskar -;.c~n::ra~å ~yntkontakt~å~ 
månad ........ . . .. 1974 och deltager automatiskt i Er 

utlottning av Mynt.skåp. 

NAMN: ...... ... .. .. ................ . .. . .... ... . .. ... . 

l ADRESS: . ... . .. .. ... .. . .. .. . . . ... .. . . .. .. .. . . .. . .. .. l 
l .............. ... ........... -.......... ...... ....... ·l\ 
---- ---- ------

PRAKTSERIE GUSTAV VI ADOLF 
SAMTLIGA REGUUÄRA MYNT 5 KR- 1 ÖRE 1952-1972 

HANDPLOCKADE PÅ MYNTVERKET 

K va lite O- SM 

SÄLJES TILL HÖGSTBJUDANDE 

Minimipris 3.750:-

MY~TEN VISAS l STOCKHOLM. 

Vidare upplysningar genom 

MYNTKONT AKT 
0171 / 379 50 

Hvar 8 Dag 1917 
(Forts. fr. sid. 10) 

dess sedelutgivningsrätt och 
denna minskningi skulle i sin 
ordning framtvinga en höjning 
av diskontot som småningom 
skulle aterställa sedelkronans 
värde till likhet med guldkro
nans. Hcckschcr riktade en upp
maning hät·om till allmänheten 
och denna varm sådan anslutning 
ott 163,000 kr. uttogos den 12 och 
170.000 kt-. den 13 mat·s. Fönnod
Iigen skulle allmänheten snart 
tröttnat pil dessa gulduttag, om 
bankofullmiiktigc icke gripits av 
panik och hos k m:t anhållit om 
tillstånd att få bankens sedel
inlösningsplikt suspenderad. K. 
m:t villfor för sin del denna be
gät·an och avlUt pt·oposition till 
riksdugcn. Nu blev det en verk
ligt aJlval'!ig rusning till riksban
ken. C:a 300,000 h. av riksban
kens till c:a en kvarts miljard 
uppgående guldkassa uttogos 
dagligen, sa att den skulle räckt 
i dryga 2 <tr! Rusningen fottsatte 
ända tills guldspärren den 18 
mars trädde i haft. På t·iksban
kcn gjot-dc man sig naturligtvis 
ingen brådska med expeditionen, 
tvärtom, och detta befordrade 
köbildningen. Prof. Heckscher 
vann emellertid sill mål, i det 
diskontot somtidigt med guld
spiin·en höjdes från 6 till 7 proc. 
Nu får man se om det höga pän
ningpri~cl i sin tut· Ur i stånd att 
höja piinningens bytesvärdc. 

De nya danska 
Margrethemynten 
Den kongligc Mynt i Danmark 
meddelade i april månad strax 
före detta munmcrs presslägg
ning att dc nya danska Mat·
grethcmynten häller på att präg
las och beräknas komma ut un
det· maj m~nad. Vi återkommer 
om detta i vi1tt augustinummer. 
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SENASTE VÄRDERINGSPRISER 
1974 

1909 
1910 
1912 
1913 
1914 
1915 
1915 på 1914 
1916 kort 6 
1916 lång 6 
1916 på 1915 
1917 järn 
1918 järn 
1919 järn 
1919 
1920 
19:U 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 kort 6 
1936 lång 6 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 brons 

2 ÖRE 

1909- 1950 - ~ :U mm - vikt 4,00 gr 
1917- 1919 1942--1950 -vikt 3,47 gr 

1584550 
809400 
445700 
805650 

1196300 
813850 

2 815 450 

4 576 200 
4 981750 
2923 100 
1277 700 
3464750 
2958250 

521600 
1179900 
1283000 
3903350 
2573950 
2190250 

832250 
2384350 
2589850 
2295700 
1170150 
l 721300 
l 794 950 
3677 750 
2244100 

100 60 22 6 
125 65 25 6 
225 100 45 20 
85 35 12 5 
85 35 12 5 
85 35 12 5 
l~ 100 80 40 

85 35 12 5 
85 35 12 5 

250 125 45 20 
80 45 25 16 

120 65 35 20 
175 90 60 45 
60 30 10 4 
50 22 8 2 
50 22 8 2 

115 50 25 8 
165 85 30 15 
50 22 8 2 
30 15 7 2 
30 15 7 2 
30 lS 7 2 
50 22 10 4 
30 15 7 2 
30 lS 7 2 
30 15 7 2 
40 18 10 4 
30 15 7 2 
30 15 7 2 
25 12 6 2 
25 12 6 2 
60 22 10 4 

2980950 25 12 6 2 
3 224 800 25 12 6 2 
4014200 25 12 6 2 
3304 750 25 12 6 2 
7 337 198 25 12 6 2 
l 614 000 30 15 7 2 
9343350 22 10 6 l 

3 
3 

12 
3 
3 
3 

20 
3 
3 

15 
lO 
lS 
25 
2 
l 
l 
3 
8 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

1942 järn ljus 
1942 järn mörk 
1943 järn 

Inga värd. pris p g a förfalskning. 
6 999 300 35 18 4 

1944 järn 6 125 900 35 18 4 
1945 järn 4 773 400 35 18 4 
1946 järn 5 854 000 35 18 4 
1947 järn 
1948 järn 

9 535 750 15 6 l 
11 424 250 15 6 l 

1949 järn 10 599 750 15 6 l 
1950 järn 13322250 15 6 l 
1950 brons 5 823 000 15 6 l 

BILDER PA 2 ö RE 

1909-1950 

TONKINS 
PÅSKMEDALJ 
Ett intressant initiativ 

Tonkins vackra P åskmedalj som 
vi presenterade i vårt fön a num
met· har blivit en succe. Hela 
upplagan (siJvct· 1.000 ex, brons 
2.000 ex) ät· i d et närmaste slut
såld. 

I fortsältningen kommer del 
a tt präglas både jul- och påsk
medaljer med olika motiv för 
varje år, varfö t· en samlare av 
dessa medaljer ft\t· en vacker se
rie så småningom. Ett lyckat ini
tiativ av Tonkin. 

MYNT 74 
En stor succe 
- som vanligt 

MYNT 74 b lev som vänlut en 

lyckad framg;\ng för arrangörer
na. En mycket stor publik hade 
infunnit sig frh stora delar av 
Ew·opa och både publik och ut
stä llare kände s ig nöjda med 
arrangemanget. 

Vi återkommer i vårt augusti
nummet· med utförligt reportage, 
d å tiden hä r ä t· fö t· knapp. 

Enkronanl959 
Nu uppe i över 300:
i ocirkulerat skick 
Nu uppe i över 300:- i ocirku
lerat skick. 

Enkronan 1959 stiger 1 pris. 
För närvarande kostar den över 
300:- att köpa i högsta l<valite 
och ä tmu högre prise-r ä1· att 
vänta. Även årtalet 1958 av sam
ma valör har börjat stiga och 
man får nu betala ca 100-150:
för detta förut så vanliga årtal. 



Konstnärer i tävling 
om nya mynt 
O N u skall de svenska mynten 
få nytt utseende med anledning 
av kung Carl XVI Gustafs tron
tillträde. I en pt·omemoria till fi
nansministern föreslår 1973 års 
myntkornmittk att åtta konstnä
rer inbjuds för att delta i en täv
liJ1g om utfot·mningen. 
D Kommitten föreslår att föl
jande konstnäree inbjuds: Olle 
Aldrin, Karl-Göte Bejemark, 
Lars Enghmd, Kerstin Kjell
berg-Jacobson, Sivert Lindblom, 
Sigurd P ersson, Gunvor Svens
son Lundqvist och Bo Thoren. 
O Tävlingsförslagen skall bedö
mas av en jut·y som t illsätts av 
regeringen. Förslagen på både 
(Tam- och baksida på de sex 
myntvalörema skall göras i gips
relief. 
D Kommitten anser att enkro
nan Liksom tidigare skall bära 
konungens bild och sto1·a riks
vapnet. Vidare bör femla-onan 
utformas sa att den lätt går att 
skilja från enlu·onan. 
O De förslag som vinner föreslås 
belönas med en prissumma på 
5.000 ke per myntsida. Alla in
lä..-xmade förslag fö reslås arvode
ras med 6.000 kr för femkrone
resp enkronemynt och med 4.000 
kr för mynt av annan valör. 

Stor myntmässa 

i Stockholm 
Svensk Myntmarknad planerar 
en stor myntmässa i Stockholm 
någon gång under september 
månad i år. En mängd mynt
handlare från hela Sverige är 
redan anmälda. Mer om detta i 
våt·t augustinUI11mer. 

Äldre svenska mynt 
en god investering 
Äldre svenska mynt, alltså mynt 
före 1873, är billiga att köpa. En 

2-öring i silver i normal kvallik 
(ca kv. l) är inte dyrare för när
varande än en femörin g 1964 
med ))50 i kronan1>. Gamla stora 
vackl-a ettöringar från drottning 
Kristinas tid eller vissa 2 och 4 
marker från 1600-ta.let är ofta 
billigare än en e.nkrona från 1959 
i ocirkulerat skick Man kan gö
ra många sådana inb-essanta 
jämförelser och man finner att 
man kan köpa åtskilliga 15-, 16-
och 1700- ta.lsmynt för priser som 
är betydligt lägre än vad de mo
derna mynten från Gustav V och 
Gustav VI kostar, trots att till
gången på de äldre mynten är 
mycket mindre än de moderna. 

Är Ni intresserad av ä ldre 
svenska mynt? Börja samla dem 
nu då priserna är så otroligt 
låga, inom några år kommer 
priserna raskt att stiga, en god 
investering. 

SMH 
SVENSKA 

MYNTHANDBOKEN 
populärt kallad SMH, har en 
fullständig årtalsförteckning 
över svenska regenters mynt 
ink!. union5mynten. Utförlig 
variantbeskrivning och upp
lagorna specificerade. Priser 
i fem klasser. Uppgifter om 
metall, halt, diam. ~ och vikt. 
på alla mynttyper och ett 
stort antal valianter samt 
unionsmynten. Dessutom för 
varje regent typkatalogise
ring. Fullständig katalogise
ring av alla provmynt och fle
ra bildsidor. Ka.stpenningat· 
och minnesmedaljer beskriv
na och illustrerade. Präglings
tabeller med myntförordning
ar. Numismatiskt lexikon. 
Bilder på 110 olika sedlar 
m. m., m. m. A 5-format i 
förstklassigt boktryck på ca 
200 sidor. 

Pris 16:50 

BESTÄLL 

NU 
vår 

SOMMAR-J 
PRISLIST A 
som utkommer i juni månad. 

Listan sändes kostnadsfritt 

till alla intresseradel 

VI 
KÖPER 
BÄTTERE ENSTAKA OBJEKT 

eller 

HELA MYNTSAMLINGAR 

stora som små köpes kontant 

FIRMA 

VIKTOR 
OLSSON 

Köpmangatan 8 

722 15 VÄSTERÅS 

021 / 13 00 90 
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Mynt stiger i värde - men inte alla v~irva seten måste emellertid 
vända sig till antingen någon 
dansk affärsbank eller till nå
gon mynthandlare, eftersom Den 
kg!. Mpnt hat· meddelat att de 
inte längre mottaget· några be
ställningar. 'Totalt har inkommit 
beställningar på cirka 15.000 set. 

Att samla mynt brukar ge sam
laren en god ränta på de ned
lagda pengama på inköpen, men 
det finns också vissa mynt, vars 
priskmva pekar nedåt. Vi pre
senterar hät· någt·a exempel. 

2 kr 1876 BRETT ARTAL 

Den ena varianten med stort EB 
är den som har minskat minst 
av de båda rariteterna. För någ
ra år sedan fick man betala en 
bit över 2.000 kronor för ett 
exemplar i sämsta kvalite. l dag 
ät· det inte många handla re som 
har den. Orsale mycket få hand
lare vill köpa in denna förut så 
dyra raritet. Pris i dag: Ca 1.400 
-1.900 kr. 

Den andra varianLen med )li
tet EB» kostar mellan 400 och 
upp till 900 kronor i kvalite l? 
En handlare sålde två exemplar 
i höstas för b<u·a 400 kronor 
styck i en prislista. För några år 
sedan kostade den mellan 850-
1.300 kronor. Ett kraftigt pl"isfall. 

2 kr 1878 "OCH" 

Även denna dyra tvåkrona har 
sjunkit något. Från att ha kostat 
mellan 2.000-2.500 kronor kos
tar den nu mellan 1.800-2.200 
kronor. 

l öre 1914 "ÖPPEN FYRA" 

Denna mycket ovanliga ettöring 
har stått stilla i pris i flera år 
och har till och med på senaste 
tiden gått ned något i pris. Den 
kostar nu ca 225:- i normal 
kvalite (ca 1). 

2 kr 1919 FMM 

Det gäller även denna svåra va
riant av 1910 års tvåkrona, som 
beskrevs på ettöringen 1914. Ef
ter att ha stått stilla i pris i fle
ra år har den nu börjat dala i 
pris. Man får ett exemplar i kva
lite l för ca 200-250:-. Kostade 
fötT omhing 275- 300:-. 

2 öre 1878 "KORT TEXT" 

Denna tvåöring stod som högst 
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(ör ett par år sedan och kostade 
då ca 350-400:- i sämsta kva
lite. Numera får man betala 250 
-350 kronor för samma mynt. 
Denna variant kommer troligen 
ntt sjunka något ytterligare. 

Som Ni ser av detta är det 
bal"a varianter som stått stilla 
eller sjunkit. Har samlare trött
nat på varianter?? 

ÅRTALSSET från 
Danmarks Bank 
De nya danska seten från drott
ning Margru·ethe, med å r talet 
1973 är nu färdigpräglade och 
kommer att distribueras inom 
det snaraste. 

De san1lare som önskar för-

Någon uppgift om upplagor 
finns inte ännu, men man kan 
utgå från att upplagan på lO
öringen blir mycket hög, efter
som den frisläpptes redan i de
cember. Däremot verkar den 
omöjlig att hitta i cirkulation. Är 
det möjligtvis så att bankerna 
ligger på den"? 

Beträffande Entalsset 1974 k an 
de redan nu beställas från: 

Den kgl. Mpnt 
Amager Boulevard 115 
DK-2300 Köpenhamn 
Danmark 

Nyhet • Nyhet • Nyhet 
Ny upplaga av Coi11le.x Myntlexikon 
nr 5 
Coinlex Gustaf VI Adolfs Mynt med beskrivningar a v 
varianter och felpräglingar i ord och bild. Sidantale t ör 
64 sidor, formatet A 6. PRIS 7:50 inkl. moms. 

En Cainlex nyhet 
En katalog i fickformat över svenska mynt präglade 
1771- 1973. Sveriges utförligaste kata log när det göller 
variantbeskrivningar samt värderingsprise r p& dessa. 
Kata·logen innehåller dessutom över 300 ill ustrationer 
av mynttyper och varianter. Sidantale t är l 04 sidor, 
formatet A 6. PRIS 7:50 inkl. moms. 

KATALOGERNA FINNS HOS MYN.T- OCH BOKHANDLARNA 

~ Förlag: SK.ARA LITO, Box 192, 532 00 Skara ~ 



TREVLIG SOMMAR önskar 
NUl\US:\IATICA - Walter Andersson _ Rådmans gal. 10 B - 199 00 Enköping - Tel. (c. 18) 018/11 23 57 

SOMMAR-ERBJUDANDE 
Försäljningsvillkor: Objekten gat-anteras äkta. Moms tillkommer ej på angivna priser. Mynten sändes 
mot postförskott. varvid porto tillkommer. Returrätt inom åtta dagar. 

ÄLDRE SVENSKA MYNT l kt· 1955 o 70:-
55:-Fyrk u. å. (1523) 

l 2 öre 1664 
2 öre 1573 
2 öre 1573 
2 öre 1591 
2 öre 1591 
l öre 1576 

112 öre 1570 
J t 2 Öt"C 1579 
1/ 2 öre 1581 
1/2 öre 1581 
1/ 2 ö :·c 1583 
l / 2 iirc 1587 
Fyrk 158 ! 
l öre 1646 
2 Mark J694 
4 ör·e 1670 
l öre 1677 
2 M'.lrk 11: 2 
5 öre 1702 
l öre 170:1 

l -r 370:-
01 720:-
1+ 175:-
1/1? 70:-
1+ 145:-
111? 95:-
1 165:-
1/ 1? 80:-
1 80:-
1+/01 215:-
1/ l"t 75:-
111+ 115:-
1/ 1+ 110:-
1 95:-
1+ 340:-
1 155:-
1+ 95:-
t 38:-
I+ 460:-
1 48:-
1+ 1:5:-

ITNDPRIS för toppkvalitet 
50 öre 1944 O 37:-
59 öre 1945 O 33:-
~ öre 1943 O 22:-
LO öre 1919 O 70:-
LO öre 1940 nickel O 55:-
lO öre 1942 typ I O 16:-
10 öre 1943 il 21 :
lO öre 1947 nickel O 22:-

5 öre 1950 jäm 
5 öre 1950 brons spgl 
2 öre 1950 brons spgl 
l öre 1950 brons spgl 

o 45:-
0 28:-
0 28:-
0 12:-

2 kr- 1921 
2 h 1932 
2 kr 12-38 

l kr 1953 O 
50 öre 1972 O 

5 öre 1969 V-ås 5 O 
5 ör-c 1969 V -ås 5 01 
2 öre 1961 Mm U 01/0 

3:-
35:-
27:-
45:-

TOPPI<:VALITET 
till cxtrnpr·is 
25 öre 1953 O 15:-
25 öre 1955 O 9:-
25 iire 1956 O 11:-
25 öre 1959 O 7:-
10 öre 1956 O G:-
10 öre 1962 O 5:-
1 öre 1954 O 8:-
1 öre 1955 O 5:-

kv 01 O 75:- kv 1+ / 01 
kv O 8:>:- kv 01 
k\" O 45:- kv 01 

60:-
65:-
35· .-

S VEl'iSKA JUBILEUMS1\IYNT 5 kr 1~35 kv O 01 43:- kv 01 33:-
2 kr 18n kv 01/0 105:- kv 1+/01 80:-
2 kr 1907 kv 01 O 185:- kv 1+ / 01 35:-

5 kr 1959 
5 kr 1966 

k\" o 48:-
hO 24:-

PRISLISTAN nr 10 
UTKOMMER UND ER MAJ MÅNAD. 

kv 01/0 39:-
kv 01/ 0 18:-

Stor sortering av SVENSKA MYNT, SKANDINAVISKA MYNT, de fl esta myntnyheterna 
från hela världen. 

MEDALJER, TALLRIKAR, SEDLAR, TILLBEHÖR, LITTERATUR 

och allt annat som en samlare kon önska. 

TONKINS PÅSKMEDALJ 
i silver och koppar 

ÄGGKOPP i koboltblå tt och guld, Hackefors, numre rad begränsad upplaga. 

LISTAN SKICKAR VI GRATIS- RING ELLER SKRIV. 

NORRTÄLJE MY NTHA NDEL 
Tullportsga tan 7, 761 00 Norrtälje Tel. 0176/ 168 26 

(Lördagsstä ngt juni, juli, aug usti) 
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FRÅGESPALTEN 
ÄR NAGOT OKLART -
FRAGA MYNTKONTAKT! 

Till Frågespalten 
Myntkontakt 
J ag har en 2 Riksdaler Riks

mynt 1857 kv. l + med årtalets 
siffra .. s.. bara halv. Den övre 
delen på femman är helt borta. 
Hm· även en tvåöring 1861 med 
en prick över »Öl'e». Är denna 
sällsynt? 

Tack för en bra tidnjng. 
B. Gunnarsson 

SV AR: Det fö1·ekom ofta förl' 
i tiden att det vid tillverkningen 
och präglingen av mynten blev 
stampskado1· d. dyl. Edra båda 
exemplar är typiska stampska
dor och får väl cntSes äga något 
högre värde än vad katalogeT7Ul 
visar, ca 25 ~f högl'e. 

* F1-ågespal t en! 

R. ö. 

J ag har en liten samling sven
ska koppru-mynt och skulle vilja 
sälja dem, men vart. kan jag vän
da mig? Samlingen består av bl. 
a. 114 ören komplett. från drott
ning Kristinas t.id i höga kvali
teer. 

P. Havukainen 
Göteborg 

SVAR: Vänd Er till Mynthan
deln på E1· m·t: Baronen MtJnt
handel, S:a Hamngatan 29, Gö
teborg. 

En mynthandlm·e måste näm
ligen alltid se ett mynt först in
nan han kan ge bud. 

* 
Till F rågespalten! 

R. ö. 

Vruför presenterar Ni inte lika 
många variant.cr numera mot 
förra året ? Ni skriver mindre 
och mindre om varianter, var
för? 
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P. G. Rosqvist 
Örebro 

? ? ? 
• 

SV AR: lnt:resset jö1· varianter 
är inte lika stort längre och ten
densen visar att dessa nyupp
täckta variante1· med klumpar o. 
dyL kommer fram i allt större 
mängder. 

Av denna anledning följer även 
-vi med vår tid och ägnar oss allt 
mindre åt varianter. 

R. ö. 

* 
Vad betalar mynthandlare för 

följande m ynt, alla i nomUll kva
lite: 

2 kr 1912, 1937 
l kr 1912, 1927, 1934 
50 ö 1877, 1921, 1929 

W. Andersson 
Ljungby 

SV AR: Som vi nämnt förut 
måste man alltid se mynten 
först, men vi skall försöka hjäl
pa Er ändå. PriseT7Ul avser mynt 
i normalt slitet skick. 
2 kr 1912 ca 15:-

1937 ca 20:-
1 1<:1· 1912 ca 5:-

1927 ca 3:-
19.'J4 ca 3:-

50 ö 1877 ca 70:-
1921 ca 10:-
1928 ca 1:-

* Till F rågespalten 
Myntkontak t! 

R. ö. 

När man skall värdera sin 
samling bör man ju använda sig 
av en katalog över svenska mynl 
Vilken kan Ni rekommendera. 

Arne Andreasson 
Malmö 

SV AR: Eftersom vi är part i 
målet, kan det vara svårt för oss 
att rekommendera någon spe
cielL l<:ntalog, men pröva gäT7Ul 
Myntkalende1· 1974, vi hm· själva 
u·yckt den! 

* Till Frågespalten! 

R . ö. 

Ni hade förr alltid så trevliga 
tävlingar i tidningen. J ag tänker 
nu p;i Trekampen, Femkampen, 
l\1yntgåta.r1. Har Ni slutat upp 
med dessa arrangemang eller 
kan man räkna med att det snart 
dyke1· upp något liknande? 

Sven A lm 
Huddinge 

SVAR: Vi komme1· inom kort 
med nya tävlingsformer, t:roligen 
1·edan i nästa nummer. Då vi lta?' 
en konkurrenttidning, vars re
daktö1' lusläser v al'je rad i tid
ningen i förhoppning att han 
skall finna någonting <tnvändbart 
jö1· en stämning e. dyl. har vi 
va1-it tvungna att själva lusläsa 
lagboken fö1· att eliminera alla 
faromoment. Det är av denna 
anledning som tävlingarna har 
l :?ga t nere ett tag. 

R . ö. 

Köpes 

Bytes 

Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 
Tel. 0171/303 4!1 Enköping 



RAPPORT 
FRAN 

UTLANDET 

ISLANDS 
JUBILEUMSMYNT 1974 

Red. Norrtälje Mynthendel 
Tullportsgeten 7 

Cc &r 87 4 kom de förste bofasta människorna till Island. 
Till 11 00-&rsminnet av denne händelse ger Island ut tre stycken 
jubileumsmynt. 

761 00 Norrtälje 
0 176/ 168 26 

500 kromar s ilver 1974, 35 mm, 20 gr, 92511000 
silver. Framsidan visar en kvinna ledande en 
två-åa·ig kviga. Detta antyder det sätt varpå en 
kvinna uts<lg land åt sig.Det oma·åde, vilket kvin
nan kunde ga runt med sin kviga meUan solupp
gång och skymning en vårdag markerade det 
område hon utsåg åt sig. Bak.sidan pA samtliga 
mynt föt·estä llet Islands ~Land Spirit:., en tjw·, 
en fågel, en da·ake och en jätte, vilka i mytologin 
skyddade Jandet från inkd1ktare. Hiir åtel"finns 
också valören och ordet Island. 

Mynten präglas både i proof och standardkva
lite. En isländsk konstnär Thröstur Magnusson 
står för designen. Präglingen görs hos Royal 
Mint, London. 

10.000 kronur guld 1974, 27,75 mm, 15,5 gr, 
90011000 guld. Fa·amsidan visar Ingolfw· Arnar
son, en norsk hövding och traditionellt den förste 
nybyggaren, vräkande överbord några träarbeten 
tillhörande sitt högsäte eller tron. Han lär sedan 
ha byggt sin gård ungefär där dessa stockar flöt 
i land. Detta lär vara på den plats däa· Reykjavik 
nu är beläget. 

1.000 l<ronur silver 1974, 39 mm, 30 gr, 92511000 
s ilver. Framsidan visar hur män utset· mark åt 
sig. Man utmärkte sina områden med eldar. Des
sa eldaa· skulle synas från den ena till den andra 
och inringade det område man utsett åt sig. 

Mruc.upplaga i Proof: Max.uppl i standard-kv. 
10.000 kr guld 8.000 st 10.000 kr guld 12.000 st 
1.000 kr silver 58.000 st 1.000 kr silver 70.000 st 

500 kr silver 58.000 st 500 kr silver 70.000 st 

BAHAMAS 

The Commonwealtl1 of Bahamas ger ut med anled
ning av l-årsdagen av självständigheten den 10 juli 
1974, en 10 Dollar i sterling silver, storlek 50 mm. 

23 



CANADAS NYA MYNT 1974 

1974 års l-dollar utges med anledning av staden Winnipeg's 100-
å t·sjubileum. Myntet präglas i både silver och kopparnickeL Ft·am
sidan visar två vyer från staden, hörnet av Port Avenue och 
Main Street som det såg ut 1874 och den andra bilden hur det 
ser ut i dag. Dessa vyer ses inuti siffrorna 100 som dominerar 
framsidan av myntet. För första gången lev. mynten inkapslade 
i plast för att skyddas mot fingeravtryck o. s. v. Myntet ligger 
sedan förpackat i specialförpackning. 1974 års myntset finns i 
tt·e olika utföranden. 

l. Set ilmehållande l , 5, JO, 25, 50 cents. l dollar 
nickel, l dollar silver. 7 mynt. Detta setet ä r 
det enda där kvalHen är specimen, dvs spe
ciellt hög kvalite, som erhålles genom special
prägling ~double strucb. Mynten ät· inkaps
lade i styrene (genomskinlig plast) och ligger 
förpackat i ett mycket stilfull t läderetui försett 
med årtalet 1974 och Candas vapen i silver. 

C O LOMBIA 

Guld 1500 Pesos 1973, 27 mm, upplaga endast 
5.000 st, kvnlite pt·oof. Myntet utgavs med an
ledning av »The Bank of the Republic of Colom
bia» 50-årsjubileum. På detta mynt har man 
frång.ått den traditionella designen och ersatt den 
med bilden av en arkeologisk raritet, en urna av 
guld som troligen härstammar från Chibcha
indianerna, som levde i Colombia innan de span
ska erövrama intog detta land. Myntet präglas 
av Royal Canadian Mint. 

' 1.!1«) 
19iJ 

EAST GERMANY (Öst-Tyskland) 

Y.42 Kopparnickel 20 mark 1973, 33 mm, 15 gr. 
Myntet utges med anledning av 60-årsminnet av 
August Bebel, social ledare och skribent. 
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Läderetuiet ligger i sin tur förpackat i en kar
tong av röd velour. 

2. Set innehållande 2 st l cent (fram- och bak
sida), 5, 10, 25, 50 cents, l dollar nickel. Myn
ten är fö rpackade i ett stilfullt etui i läder
imitation med Canarlas vapen i guld. 

3. Set innehållande l, 5, 10, 25. 50 cents, l dollat· 
nickel i enklare plastförpackning. 

B HUT AN 

Y.ll Silver 10 Ngultmm 1974, 500/ 1000 silver, 
39 mm, upplaga 10.000. 

Y.lO Alu.-brons 20 Chetrum Hl74, 22 mm, upp
laga 500.000. 

Båda mynten utges i samband med FN:s FAO
organisation. 



HONDURAS 

HAITI 

Silver 25 Gourdes 1973, 925/1000, 30,05 mm, 

10,05 gr. Myntet jubilerar världsmästerskapet i 

fotboll i Väst-Tyskland. 

Y.48 Kopparnickel 50 centavos 1973, 24 mm, upplaga 4.400.000. Utges 

organisation. 

samband med FN~s FAO-

1\JALTA 

Y.20 Silver 2 pounds 1973, 987/1000 silver, 38 mm. 

Y. 19 Silver l pound 1973, 987 / 1000 silver, 32 mm. 

VIETNAM 

POLEN 

Y.C8 Silver 100 Zlotych 1973, 625! 1000, 32 mm, 

13,6 g•·. Myntet utges med anledning av 500-års

minnet av Nicholas Copernicus födelse. 

Y.l3 10 Dong 1974, 24,5 mm, upplaga 30.000.000. Myntet utges i 

samband med FN:s FAO-organisation. 
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FRIMÄRKSSIDAN 

Unik variant - känd • 
l ett ex 
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TILl. Il''' AR$~11'-::-:U· :\\'HAl\:SFÖDf:LSE PRJS3 KRO:--:OR 

Agtteli-frimärkena som fortfarande finns att köpa vid Postens Filateliavdelning. 

Den 6 juni 1969 gav Post
verket ut sex frimärken till 
minnet av den kände svenske 
konstnären Ivan Agueli. De vor 
sommonhängande i en korta 
om 3 st 45-öres och 3 st 55-öres 
frimärken. Motiven vor Flick
huvud, Stockholmsutsikt, Go1-
ländskt landskap, Landskop 
med väg, Nature morte och 
Egyptiskt kupolhus. Ivan Agueli 
föddes 1869 och avled 1917. 
Frimärkena trycktes i England 
hos firman Thomas De Lo Rue 
i London. Innan frimärkena 
lämnade tryckeriet hade nog-
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grann kontroll skett i allo av
seenden. Men ändå. trots den 
noggranna kontrollen hor en 
märkligt avvikonde korta slup
pit igenom och blivit såld vid 
postkontoret i Eskilstuna. 

Vorianten hor blivit tryckt på 
ett så kollot konsttryckpopper 
i stället för det ordinarie pop
per som använts. Det är ej hel
ler gummerat på boksidan och 
trycket är genomgående sva
gare, på grund av att denna 
popperskvalitet ej to·r åt sig 
färg på samma sätt. Teorin kon 

vara att ett provork på detta 
popper av misstog sluppit förbi 
allo kontrolleronde argusblic
kar. Eftersom det trycktes 6 st 
somtidigt bör det ursprungligen 
ho funnits 6 st kartor tryckta 
på det felaktiga papperet. Möj
ligen kan de övriga fem blivit 
bortsorterode vid kontrollen i 
London och är i så fall maku
lerade. Men det kon också tän
kas att det finns fler i Sverige. 
Hittills är dock bara ett ex känt. 
Konske efter denna notis att det 
blir fler upptäckta . Meddelo 
oss gärna i så fa ll. 



Nyutkomna prislistor 

Hirsch Mynthande l AB 
Malmskillnadsgatan 29 

111 57 Stockholm. 08/ 11 05 56 

K vartalsprislista nr 78 gällande 
mynt från hela världen utkommer 
i början av juni månad. Pris 3:-. 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Mäster Sarnuetsgatan 11, Sthlm 

08/ 101010 

Utkommer med ny kvartalspris
lista gällande äldre och nyare mynt 
från hela världen - illustrerad. 
Pris 3:-

R. Örtendahl Mynthandel AB 
Rådmansgatan 11, Box l 

19901 Enköping l . 0171J379 50 

Prislista nr 14 gällande i första 
hand svenska mynt från Gustav 
Vasa-Gustav VL Sändes kostnads
fritt till alla intresserade. 

Strandbergs Mynthandel 
Tullportsgatan 153, Stockholm 

08/6937 ()() 

Föreningar 

Jönköpingsbygdens 
Numismatiska Förening 

Tr'~gårdsgatan 25 
552 55 J önköping 

Nästa möte med auktion på in
lämnade objekt äger rum fredagen 
den 7 juni. 

Alla nya medlemmar hälsas hjärt
ligt välkomna. Antalet medlemmar 
f. n. är ca 95 sl 

Kristianstadsortens 
Numismatiska Förening 

Box 11068 
291 11 Ktistianstad 

Under sommaren trä.ffas medlem
marna nästa gång fredagen den 7 
juni för bytesafton o. mynUiuktion. 
Nya medlemmar välkomna 

Sigtuna Myntklubb 

Box 44, Rosersberg 

Nästa sammanträffande äger rum 
söndagen den 9 juni med utflykt 

Danska mynt köpes 
Speciellt sökes 

1 öre 1878, 81 . 2 öre 1876. 5 öre 
1890, 1913, 1923. 10 öre 1888, 192G, 
t947. 25 öre 1914, 1917, 1933. 
1/ 2 krona 1939. L kr 1924, 1930, 
193'5. 2 kr 1897, 1899, 19• 1. 

ALLA GULDMYNT 

samt mynt 1874 och äldre. 

P R M(Z)NT·ER 
Nörre Alle 81, OK 8000 Arhut C 

Danmark. Tel. 06/12 12 95 

NMH 

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

Pris 13:50 

Lemhit AB 
HUDDINGE 2 44 sidor tjock illustrerad pris

lista har utkommit gällande mynt 
från hela världen. 

till Skokloster, besök på slottet 
m. m . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ PRENUMERATIONSTALONG 
• •••••••••••••••• 

Prenumerationspriser: Sverige, Norge, Danmark, Finland: 
37 Skr inkl. moms och porto. övriga Europa: 45 Skr. USA och 
Canada: 55 Skr. F ör prenumeranter i Sverige sker betalningen 
genom inbetalningskort som medlöljer första numret. 

J 

NAMN 

ADRESS 

O Prenumeration l år 10 nr/Subscription l Year 
10 iss Från/from 

l O l N l D l AR/YEAR 

l l l 1-1- l l l l l l 

porto 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

BOX l 

199 01 ENKÖPING 
• V. v. texta tydligt . .......................................................................... : 
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DET SÄKRASTE OCH BÄST A FÖRV ARINGSSÄ TTET 

MYNTSKÅP 
850 
850 F 
850 FPG 

kr. 276:
kr. 316:
kr. 412:-

25 MODELLER 

An VÄUA PÅ 

MOMS TILLKOMMER 

PÅ SAMTLIGA PRISER. 

MYNTSI<AP 
1600 
1600 F 
1600 FPG 

kr. 525:
kr. 605:
kr. 797:-

·-- MYNTSKÅP DMP- 1 med 

flexibel inredning för 500 
ramar/ påsar 5 x 5. 

Pris e ndast 25:-

Katalog mot 1:- i frimärken. 

LEMBIT AB 
HUDDINGE - 08/ 711 36 78 


