
MYNTHANDLARE RÅNAD 
OCH MISSHANDLAD 
·I STOCI(HOLM 
Fredagen den 13 september blev 
mynthandlare Boris Helmfrid rå
nad och misshandlad i sin bostad i 
Stockholm. 
Två okända män i 30 årsåldern 
knackade försiktigt på hos den 61 
årige mynthandlarens bostad vid 7 
liden på fredagsmorgonen. Då 
Helroirid öppnade dörren möttes 
han av en skur knytnävsslag i an
siktet och mot kroppen. Sedan han 
tystats och bundits och försetts 
med munkavle tömdes plånboken 
med innehållande sedlar varefter 
rånarna begav sig till affären på 
Vasagatan 42 med dennes nycklar. 
Alfåren rensades snart på bl a en 
mängd dyrbara guldklockor i pris
klasser kring 1.000 - 15.000 kr 
styck, flera album Nordiska. guld
mynt till ett hittills okänt värde, 
samt en hel del andra värdefulla 
mynt. 
Förutom knytnävsslagen fick 
Helmfrid ett knivhugg i handen, 
avsett för att tysta dennes skrik på 
hjälp. 
Helmfrid drogs in i ett rum där han 
bakbands med en avsliten elsladd. 
En slips fungerade som munkavle. 
Helmfrids fortsatta skrik på hjälp 
hörsammades dock av en grannfru 
som larmade polisen, varvid han 

skyndsamt fördes i ambulans till 
S:t Eriks sjukhus. 

Helmfrid befann sig i svårt chock
tillstånd och igensvullen i ansiktet 
av a lla de slag som utdelades av 
rånarna. 

Myntmarknad -74 
en succe 

Myntmarknad 1974 som avhölls i 
stadshusets blå hall lördagen den 
14 september möttes av en mycket 
stor och nöjd publik. 
Fjorton Svenska mynthandlare och 
en finsk deltog och utbjöd ett rikt 
varierande sortiment av mynt från 
hela världens hörn och kanter. 
Det sammanlagda sortimentet er
bjöd massor av Fyndlådor med 
10.000 tals mynt till starkt nedsatta 
priser där nybörjaren eller den inte 
alltför avancerade samlaren verk
ligen kunde göra fina kap till sam
lingen till överkomliga ~ .;ser . 
Bland bättre mynt erbjöds ett myc
ket rikhaltigt sortiment av Svenska 
och utländska guldmynt, riksdal
rar, markmynt, kvalitetsmynt, 
kastpenningar m.m m.m. 
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MYNTAUKTION 5 i 

l 

Avhålles 

Måndagen den 22 oktober 

Tisdagen den 29 oktober 

Kl. 9.15 på 

Hot el Sheraton- Copenhagen 

Vestersogadeg DK-1601 Kobenhavn 
Grandhallroom 

Bl. a. säljes: 

Sälsynta Danska och Norska mynt. 
En fin samling från Trankebar. 
Mån~a sälls:vnta guldmynt samt mynt 
från hela världen. 

KATALOG ERHALLES MOT 10 DKR 

Visning: 
KöPENHAMN: 
Hotet Sheraton-Copenhagen 

Fredag 25/10 kl. 9-17 
Lördag 26/10 kl. 9--17 

ARHUS: 

Hotet Marselis, Strandvejen, Ar hus 

Söndag 20/10 kl. 10-16 

HORNUNGS 
M8NTAUKTIONER 

FIOLSTRAEDE 21, DK 1171 Köpenhamn K. tel. 01/15 06 20 

l 
l 
l 

l 
•• 
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MYNTKONTAKT 
Rådmansgatan 11, Box l 

199 01 Enköping 
Tel. 0171/379 50 

Redaktionen öppen: Vant 13-17 
Lönl. 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: 
Finna Nordiska Mynt 

Landsviigen 56, 
17236 Sundbyberg 

08/2867 56 

Red. för övriga utlandet: 
Norrtälje Mynthandel 

761 00 Norrtälje, 0176/168 26 

Di&tributör och reklam: 
R Örtendahl Mynthandel AB 

Box l , 199 01 Enköping 
0171/ 37950 

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

ANNO!IlSPRISER: s. Kr. 
4 sidor (mittuppslag) 1.325:-
2 sidor (mittuppslag) 700:-
1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 425:-
1/ 1 sida .. .. .. .. .. .. .. .. 320:-
2/ 3 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 225:-
1/ 2 sida (2:a o. sista tid.) 225:-
1/2 sida .. .. .. . . . . .. .. .. 170:-
1/3 sida .. .. . .. .. .. .. .. . 120:-
1/ 4 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 90:-
1/ 6 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 6'5:-
1/ 12 sida . . . . . . . . . . . . . . 35:-

Moms 17,65 % tillkommer på 
ovanstående annonspriser. 

1\tYNTTORGET 
(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 vedoor före utgivningsdag 

TILL V ARA LASARE 
Hösten 1974 kommer att bli aktivare än någonsin förut ur numistiska 

ögon sett. Vi väntar med spänning på ett flertal stora myntauktioner bl a i 
Köpenhamn 28 och 29 oktober samt i Stockholm den 9 och 10 november . 
Eventuell myntmässa någon gång i början av december samt ett flertal 
nyutkomna värderingsböcker som väntas utkomna i månadsskiftet n<>
vember/december. Myntkontakt kommer att följa upp allt som händer 
och kommer att ge Er all den information Ni behöver. 

Många av Er läsare har önskat en samlingspärm för äldre nummer av 
tidningen och vi håller för närvarande på och underhandlar med en firma 
om detta. Troligen kan vi erbjuda Er en trevlig pärm redan till jul. 

Till sist en nyhet om oss själva, i slutet av oktober öppnar vi kontor även 
i Stockholm. Adressen blir: Mäster Samelsgatan 25, te!. 08/11 85 55. 

Med vänlig hälsning från redaktionen 
Hauhl Ortendahl 

PENNINGBÖRSAR 
Av Ernst Nathorst-Böös 
del3 

GUSTAVIANSK STIL OCH EMPI
RE 

Plånböckerna i gustaviansk stil 
och empire kan indelas i två grup
per. Den ena har brodyr på så väl 
ut- som insidorna. stundom är bro
dyren, framförallt på insidorna, 
ersatt med målning. Mycket ofta 
är de dessutom törsedda med devi
ser som betygar givarens tillgiven-

• J 
~ . 

het eller uttrycker önskningar om 
lycka för mottagaren. Dessa sköna 
deviser ä r ofta avfattade på fran
ska språket: "L'on donne ce que 
l'on peut mais pas ce que l'on 
veut." "Ni l'abondance, ni pauvre
te, ma is seulment assez." "Förnö
jelse låfven tiden genom wänner.' · 
"Om vänskap skall belönas så bör 

Fom,ftd. 4 
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ERT NAMI'l 

OCH 

ADRESS 

och Ni f6r efter hand v6r 

»nyinkommetlista». 

Stor sortering. 

Moderata priser. 

Vänd Er med förtroende tlli 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

S. Kungsgatan 19, Gävle. 
Tel. 026/128225 

Öppet: 16-18, 
lördagar 9- 1.4 

MYNT 
TILl, B E H ÖR 

LITTERATUR 

KÖPER- SÄUER- BYTER 

Svenska och utländska mynt 
i stor sortering till moderata 

priser. 

Välkommen in och se 
vad vi har. 

PRISLISTA GRATIS 

Öppet : 
Månda ga r 
Tisd.-Fred. 10- 1 2 

Stängt 
14--18 
10--13 lördag 

MYNTHÖRNAN 

4 

ENGELBREKTSGATAN 36 
ÖREBRO 019/11 21 80 

visst detta namnet krönas.·· ' 'Celui 
la seras un Enelos pour vos dc pen· 
ces." Uta n a tt dominera är a nspel
ninga rna på J>lånböckernas inne
håll framträdande. llär ät· några 
exempel: 

"Om önskan viljan fölgde 
denna mycket döljde. ' ' 
"Så länge dcmw varar 
man ej lån befarar." 
"Om sedeln ingen afvund väcker 
Ju t il sidsta stund han räcker ... 

Ibla nd anspelade man ej blott i bild 
utan också i ord ph förhå lla nde 
mellan givare och mottagare eller 
på orsaken till plånbokens till-

komst: " L'amour fili ale a u plus 
bon des peres" och "Tappat på vad 
1779". 

En återhållsamhel i mutcria lva
let. en utsmyckning där den at·tis
tiska utsmyckningen sker med 
penna och pensel är dominerande. 
Oftast är de framstä llda i fl era fär
ger . men sva rtvita silhuettland
skap förekommer också . l ett fa ll 
pryder Gustaf IV Adolfs och drott
ning Fredrikas porträtt plånbokens 
insida. Så fortsätter dc.t till år 11:122, 
då vi träffa r på den rörs ta dalera
de plånboken med pii r lbroderier. 

l·'orts s td 5 



SEDELAVBILDNINGA R 
Den andra gruppen av plånböc

ker från gustaviansk tid och empi
re har samma utsida men på insi
dan en sedelavbildning. Orsaken är 
ej alldeles lätt att ange, men det 
kan ju tänkas att modet föranletts 
av någon vidskeplig, lätt skämt
sam tro, att det alltid skulle nyttja 
mottagaren att "ha pengar i plån
boken". Det rör sig i regel inte om 
några större fanlasibelopp, som 
man på detta sätt tillönskar motta
garen, man har hållit sig på ett nå
gorlwlda realistiskt plan. 
Ett genomgående drag är att man 

vid sedlarnas återgivande, an
tingen av rädsla att misstänkas för 
sedelförfalskning eller av skämt
lynne, gett dem en från förlagan 
mer eller mindre avvikande ut
styrsel. Man undviker sålunda att 
begagna de riktiga namnen på se
delutställarna eller markerar blott 
signaluren genom några oläsliga 
streck. Avbildningen inbjuder ock
så till allehanda skämt med motta
gar en. I flera fall kan man anta att 
det är tillverkaren s jälv som un
dertecknat sedeln och dateringar
na talar sitt språk et. ex. juiaf
ton eller den 1 april). Beloppen in
nebar väl en vänlig önskan att mot
tagaren alltid skulle ha det gott 
ställt. Det finns i dc plånböcker vi 
känner många lustigheter av typ 
" den som denna sedel efterapar 
skall vara 'klämd' " (på den rikti
ga sedeln givetvis ett annat or d: 
hängd ). På en anna n finns tillägget 
"den som bewisligen upptäcker ef
teraparen undfår en belöning av 
' ingenting' " <i verklighP.ten ett be
lopp>. På ytterligare en annan se-

GRATIS 
PRISLISTA 

MED l\JYNT FRAN 
HELA V ARLDEN 

SPECIELLT SKANDINAVl EN 

AAGE KHJSTENSEN 

IVAR HULTFHELDTSGADE 27 
8200 AAHIIUS N 

DA;'\;i\l i\HK 

delavbildning läser man signatu
ren W. S. Wäxelhausen och i ett 
tredje fall är sedeln utställd på 
herr Ohnegeld ( tyska: Utanpen
gar). I ett annal fall är beloppet an
givet till " ljolusende" . Av sedel
förlagorna att döma bestod detta 
mode mellan cirka 1790 och 1835. 

Variationer av dessa två huvud
grupper finns g ivetvis. På en plån
bok (i Bankmuseel) finns orden 
" Banco" och "Riksgälds" brode
rade på de båda facken . Detta har 
något att berätta om den tid (1790-
talel och ett par årtionden framåt) 
då Riksgäldskontoret tillerkänts 
självständig sedelutgivningsrätt 
Detta medförde en besvärlig infla
tion, och Rikets Ständers Banks 
sedlar hade tidvis annan kurs än 
Riksgäldskontorets. Detta förhål
lande återspeglas här - det var 
praktiskt att ha sedlarna i olika fic
kor. 

Bland sedelavbildningarna lyser 
de w1der bör jan av 1800-talet till
komna privatbanksedlarna med 
sin frånvar o. Att de s. k. diskonto
kompaniernas inflationsdrivande 
och om bankkrascher påminnande 
sedlar inte avbildades är ju ganska 
förståeligt. De verkliga privatban
kerna med sedelutgivningsrätt da
terar sig ju från tiden efter 1830 och 
då var detta mode på upphällning
l'n. Det finns dock ett undantag. 
Den första sedelutgivande privat
banken, Skånska Privatbanken, 

PRISLISTA 

över svenska mynt över

vägande Gustay V o VI -

sändes kostnadsfritt. 

•••• 
ANDERsWETTERBERG 

Box 168 

101 22 STOCKHOLM 1 

Tel. 08/ 21 18 35 <kvällar) 

grundades i Ystad 1830. En av des
sa första sedlar användes ver kli
gen som plånboksför laga, se bilden 
ovan <Gränna museum ). 

Från 1816 daterar sig en plånbok, 
vilken målats i ljusa pastellfårger i 
brunt och gult och där den synliga 
delen av fodret fåll ett kurbitslik
nande mönster . F igurerna verkar 
näslan hämtade ur dalmålningar . 
Dessa målade plånböcker härrör 
dock från södra Sverige, två kom
mer från Blekinge och en från 
Småland. Den fjärde saknar prove
niensuppgirL 

!''orts 1 nasta nr 

GRATIS PRISLISTA 
Vår 20 sidor stora prislista 

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

FRED SVEENEY 
RARE COINS INC. 

P . o. Box 10144-K 
Kansas City 

Missouri 64111 
USA 

~ NORDISKA MYNT 
landsvägen 56 

172 36 Sundbyberg 

08/ 28 67 56 

vard . 15.00- 18.00 

lörd. 9.00-13.00 

KÖPER - BYTER 

SÄlJER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjälper Er gärJUJ 

med värderingar 

och rådgivning 
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NOVEMBERERBJUDANDE 
2 kronor 
1876, 77, 78 1?/ l 
1880 och . . . . . . . . . . l? / l 
188 o .. .... ........ l? 
1893 R ....... ..... 1?/1 
1897, 98, 00 • . • • • • • • l? / l 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 10 
1903 ................ 1?/ 1 
1904 . . . . . . . . . . . . . . . . l + 
1906 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 /0 
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . 01/ 0 
1910 f.mm .......... l 
1912 ................ l? 
1914 . . . . . . . . . . . . . . . . o 
1922 ................ 01/0 
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
1926 .. . .. . .. . . . . . . .. 01 /0 
1928 ......... . .. .. .. 01 / 0 
1929 ............... . 01/ 0 
1930 ................ 01/ 0 
1931, 34, 35, 36 . . . . . . l + 
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . o 
1936 ........ . ....... o 
1937 ................ o 
1937 ............. . .. l + 
1938, 39, 40 . . . . . . . . 1+/01 
1940 ändrad 4 . . . . . . l + 
1952 . . . . . . . . . . sts:l O 
1953 . . . . . . . . . . stel O 
1954 .......... stgl O 
1955 . . . . . . . . . . stgl O 
1956 . . . . . . . . . . stgl O 
1958 .......... stgl O 
1959 .......... stgl O 
1961 .. ...... .. s tgl O 

1 1963 .......... ... . stgl O 

19€5 
1966 

1 kronor 

stgl O 
stgl O 

1879 R ............ l? 
1887 R .... ... ..... l ? 
1888 R . . . . . . . . . .. . l ? 
1837 . . ....... . stgl O 
1910 ...... ... . stgl O 
1913 .... ...... ...... 01/0 
1914 R . . . . . . . . stgl O 
1915 . .. . . . . . .. stgl O 
1918 . . . . . . . . . . . . . . . . l 
1924 S . . . . . . . . stgl O 
1926 . . . . . . . . . . stgl O 
1927 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 /0 
1930 . ............... 01 
1934 . . . . . . . . . . stgl O 
1936 . . . . . . . . . . stgl O 
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . o 
1939 stort G . . . . . . O 
1939 .......... stgl O 
1940 .......... stgl O 
1941 .. .. .. .. . . stgl O 
1952 . . . . . . . . . . stgl O 

6 

30:-
45:-
80:-

130:-
30:-

. 975:-
125:-
125:-
650:-
365:-
250:-
30:-

625:-
225:-
135:-
275:-
375:-
225:-
125:-
10:-
45:-
90:-
90:-
25:-
60:-
10:-
50:-
95:-
50:-
50:-
50:-
50:-
30:-
40:-
30:-

11:- l 
12:-
12:-

70:-
85:-
85:-

795:-
425:-
375:-
395:-
375:-

40:-
250:-
275:-
325:-
45:-

250:-
30:-
28:-
60:-
18:-
18:-
35:-

110:-

1957 . . . . . . . . . . . . stgl O 45:-
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 95:-
1958 . . . . . . . . . . . . stgl O 200:-
1961 TS .. . . . . .. stgl O 35:-
1964 . . . . . . .. . . . . stgl O 7:-
1S66, 67 . . . . . . . . stgl O 5:-
1968 SoN . . . . . . stgl O 4:-
1970, 11, 72 . . . . stgl O 3:-

SO öre 
1877 R ..... ...... . 
1788 .. .. . .. .. .... . . . 
1880 R ....•..... .. 
1881 R ........... . 
1883 R ........... . 
1899 ............... . 
1906 .... ... ........ . 
1907 ....... ... ..... . 
1919 .. .. .. .. .. stgl 
192:> . . . . . . . . . . stgl 
1931 .. . . . . .. .. stgl 
1933 . . . . . . . . . . stgl 
1935 .......... stgl 
1939 .......... stgl 
1944 . . . . . . . . . . stgl 
1945 . . . . . . . . . . stgl 
1947 .......... stgl 
1952 .......... stgl 
1953 . . . . . . . . . . stgl 
1954 . . . . . . . . . . stgl 
1956 . . . . . . . . . . stgl 

1965, 67 
1970, 71 

2Söre 
1877 ........ .... .. . . 
1910 ... .......... . . . 
1912 .. .. . . . . . . stgl 
l!l l4 . . . . . . . . . . stgl 
1916 .... ...... ..... . 
1917 . . .. . .. . ... ... . . 
1919 . . . . . .. . . . stgl 
1921 ............. . . . 
1927 . . . . . . . . . . stgl 
1928 . . . . . . . . . . stgl 
1929 . . . . . . . . . . stgl 
1930 .......... stgl 
1!?30 ...... ... ...... . 
1934, 36, 37 . ... stgl 
1938, 39, 40 .... stgl 
1941 s .......... stgl 
1941 n .. ........ stgl 
1943 . . . . . . . . . . stgl 
1944 . . . . . . . . . . stgl 
1964 . . . . . . . . . . stgl 

l? 
l? 
l? 
l? 
01! 0 
I+/ 01 
01/0 
I+ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

125:-
15:-
40:-
35:-

475:-
185:-
395:-
40:-

395:-
600:-
105:-
125:-
100:-
80:-
50:-
4.5:-
55:-
95:-
60:-
50:-
60:-

stgl O 5:
stgl O 3:-'-

01/0 695:-
01 60:-
0 210:-
0 J35:-
01 135:-
01/ 0 100:-
0 110:-
01/ 0 225:-
0 130:-
0 200:-
0 125:-
0 45:-
01/ 0 50:-
0 40:-
0 35:-
0 20:-
0 70:-
0 35:-
0 30:-
0 45:-

1950 . . . . . . . . . . stgl O 
1952 . . . . . . . . . . stel O 
1953 . . . . . . . . . . stgl O 
1954 .. . . . . . .. . stgl O 
1957 . . . .. .. . . . stgl O 

11959 .. . .. . . . .. .. . . stgl o 

1963 . . . . . . . . . . stgl O 

10 öre 
1874 ................ l? 
1876 . . . . . . . . . . . . . . . . l 
1880, 81 . . .. . . . .. . . . l? 
1882 .. . . .. . . .. . . . . . . 1'! 
1884, 87 ...... .. .. .. l? 
1892 ................ 01 
1896 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
1899 . . . . . . . . . . stgl O 
1902 . . . . . . . . . . . . . . . . 01/ 0 
1903 .. .............. 01/0 
1907 ................ 01 
1909 .. . . . .. . .. stgl O 
1911 .. ........ stgl O 
1913 . . . .. . . . . . . . . . .. 01/ 0 
1!114, 16 .. ...... stgl O 
1917, 18 ........ stgl O 
1919 .. .. .. .. .. stgl O 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
1924 .. .. .. .. .. stgl O 
1927 .. .. .. .. . . stgl O 
1928 .. ........ stgl O 
1929, 30 ........ stgl O 
1931, 34 ........ stgl O 
1935 .......... stgl O 
1936, 37, 38 . . . . stgl O 
1!140 ...... .... stgl O 
1941 .. .... .... stgl O 
1944 .......... stgl O 
1945 .......... stgl O 
1946 .......... s tgl O 
1952 .......... stgl O 
1953, 54 .. .. .. .. stgl O 
1958 . . . . . . . . . . stgl O 

S öre 

18:-
40:-
25:-
20:-
17:-

7:-l 
7:-

35:-
60:-

110:-
150:-
25:-

175:-
7.5:-

175:-
115:-
125:-
45:-

375:-
195:-
225:-
225:-
125:-
100:-
75:-

350:-
95:-

110:-
95:-
45:-
30:-
25:-
80:-
20:-
25:-
18:-
45:-
35:-
15:-

9:-

1916 L6 .. .. .... stgl O 350:-

1
1917 .............. l+ 75:- 1 

. 1918 .. .. .. .. .. .. .. l+ 100:- . 

1920 
1942 
1943 

stgl O 
stgl O 
stgl O 

NYHET J DANMARK 
Arsset l :a utgåvan med 

drottning Margarethe 
stgl O 19:-

150:-
85:-
95:-

PEO MYNTHANDEL 
Drottninggatan 11, S-111 S 1 STOCKHOLM, te l. 08/ 21 12 1 O 

Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening 



24 länder upp till kamp för världens 
naturtillgångar och utrotningshotade djurarter 

1·. v. en av kungliga myntverkets i London konstnärer gör en gipsform av det mynt ~an själv .ri~at, 
stora silvermyntet pd 100 colones frdn Costa R i ca. Dekoren utgörs av ett annat utrotnrngsho~at dJur, 
en manat (sjöko), ett a v dessa försva rslösa däggdjur, som blivit sd sällsynta i centra~amen~as t r~ 

iska vattendrag och laguner. T.h. En av myntverkets specialister pd mynt av kvali teten proof 
~nder en präglingsprocess _ lägg märke till de vita vantarna och den individuella prcssmetoden. 

en internationell aktion utan 
motstycke för en gemensam sak i 
fredstid har 24 nationer enats om 
att i samarbete med Världsnatur
fonden <WWF) och Internationella 
naturvårdsunionen (IUCN> skaffa 
fram 5 miljoner engelska pund <ca 
50 milj. kr) som skall användas till 
att skydda och bevara vår världs 
naturtillgångar och rädda hotade 
djurarter från utrotning. 

Denna kampanj inleddes månda
gen den 10 juni gemensamt av 
prins Bernhard av Nederländerna 

och Prins Philip, her tig av Eding
burgh. De 24 länderna skall låta 
prägla två varsin serie guld- och 
silvermynt - alla lagliga betal
ningsmedel- ett guldmynt och två 
silvermynt. Myntens dekor skall 
återge de arter av djur som anting
en är hotade av utrotning eller sär
skilt karakteristiska för deltagar
landet i fråga. 

Prins Bernhard underströk vid 
öppnandet på måndagen att det är 
första gången i myntsamlandets 
historia som ett stort antal rege-

ringar utfårdat lagligt gångbara 
mynt av likartad storlek och lika 
specitikationer - mynt som skall 
kunna cirkulera som betalnings
medel i deltagarländerna, allt i 
syfte att främja samma viktiga och 
för mänskligheten angelägna sak. 
Finansierar naturvårdsprogram 

Förutom de mynt som skall 
cirkulera kommer ett begränsat 
antal att sälja till samlare. Intäk
terna skall finansiera de natur
vårdsprogram som genomförs av 
dellagarländerna samt av WWF 

Forts sid 20 

7 



Antikt mynt sålt för 34.000 

på Ahlströms myntauktion 

Lördagen den 28 september och 
Söndagen 29 september avhöll A hl
ström l\Iynthandel AB sin sjätte 
l\lyntauktion i Stockholm. Denna 
gång utbjöds endast Antika mynt, 
utländska äldre mynt samt medal
jer . Ett stort intresse kunde note
ras och de sammanlagda myntens 
priser stannade så småningom vid 
917.000 kronor. Dyrast blev e tt 
Antikt mynt från den Egyptiske 
F' a ra on en Ptolemaios J I: s lid som 
regent, 285- 286 F kr. som köples 
av en Schweizisk mynthandlare för 
34.000 kronor. Värderingspriset var 
endast 15.000 kronor. 

Såld för 34.000 kronor 

Bland andra uppseendevli('kan<lc 
priser är denna gamla slant: 

D1stater, Amphipolis trfln 
Alexaucler 11 I:s tid 33G ;J:l:l l' kr 
värderingspris i kvalile l t 15.1100 
kronor men så ld för :!i 500 kronor. 

Della mynt är frtln samma regent. 
s tater. babylon. kvalitec l t /()1. 
Värderingspris 6.500, sflld för 
10.500:-

8 

Bland de Bysantiska mynten fanns 
denna. solidus, Conslantinopel 
(491--!98> i kvalite 01, värderings
pris 1.700 och såld för 3.150:""""' Som 
Ni märker ligger försäljningspriset 
50-lOO % över gällande värde
ringspriser. 

Såld för3.15U:-

Detta jättelika vackra mynt från 
!612, präglad Osterrike med Kejsa
ren :\laximilians bröstbild avbild
dad på ena s idan . 

• , ' \ ,,";"o.... 
.. \' - \' 'l.:, 

-~ ·' ~ ...... ,-.. 
-~-· ~ .. 
~:- \ \ .. \ '~ \ 
u . l •' - \,. 
~~ \-~ . \~:.\ 
~~ .' . ,.>'--\...._ ~1 
.~'' "" - ~ 
~~rf)~ ~ -~ ,,~ ~\~ ... : '\· ,.._ 
,~!J~~ .. l .,: 
x~~\!:_~· 

såldes för 14.500: -. Vant B.uou:-. 

Bland brakteatrar <mynt prägla
dc på en sida l såldes denna för inte 
mindre ärn 11.000 :- \ 'a rt att nottJra 
är alt Yärd.prisct inte (ir mer än 
1\00 :-. i\Iyntcl Ur från l'ricdrich l:s 
tid c 1152- 11\JO) Franklurt am 
l\·lain. Obcrrhein. 

Bland dc mycket vackra medaljer
na som utbköds har vi valt denna 
gigantiska Svenska fantastiskt 
vackra medalj från Fredrik I :s tid. 

Alsidan visar Kungen och drott
ningens hriistbilder. Från sidan vi· 
sar Sv<'rigcs regenter från 1521 och 
framtlt och i mitten ett porträtt av 
Fn•drik den l :t'. l\ lcdaljen är ritad 
m· J.C' .IIl·dlingcr 1723. Diametern 
(ir inlt' mindre än 62 mm och väger 
lwla ICHi.:!!l gr . Värderingspriset är 
satt till UiOIJ kronor och såldes för 
:i .-100 :-. 

Vill ni sälja, 

byta eller köpa 

Annonsera w1der 

MYNTTORGET 
En annons hät• 

ger ALLTID resultat 



OKTOBER
ERBJUDANDE 

Mynten sänds mot postförskott 
med tillägg för porto. Moms till
kommer ej. Returrätt inom 7 
d agn r. 

DANMARK 

24 Sk. 1733 ...... 
16 Sk. R.M. 1856 

nära 
4 Sk. RM. 1854 

god 
l R.B.S. 1842 när. 
2 kr 1875 . . god 
2 kr 1876 ...... 
2 kr 1915 ..... . 
2 kr 1930 Ju b. 
l kr 1876 ...... 

25 öre 1874 ...... 
25 öre 1905 ...... 
25 öre 1939 nära 
10 öre 1918 ... ... 
10 öre 1929 nära 
5 öre 1891 .. god 
5 öre 1894 ...... 
5 öre 1904 .... .. 
2 öre 1874 ...... 
l öre 1882 .. god 

SVERIGE 
2 kr 1876 brett 

årtnl, litet E.B. 
2 kr 1878 ..... . 
2 kr 1906 ... .. . 
2 kr 1906 ... .. . 
l kr 1888 .... .. 

50 öre 1883 nära 
25 öre 1874 .. god 
25 öre 1877 .... .. 
10 öre 187G .... .. 
10 öre 1882 ... . . . 
10 öre 1883 .... . . 
5 öre 1889 nära 
2 kr 1910 .. god 
2 kr 1913 .... .. 
2 kr 1914 ..... . 
2 öre 1876/ 75 .. 
2 öre 1880 ..... . 
l öre 1876 ..... . 

NORGE 
2 Sk. 0.1708 
4 Sk. 1871 
3 Sk. 1869 
2 Sk. 1842 nära 
2 Sk. 1871 
l kr. 1817 
l kr. 1877 
l k··· 1881 god 
1 kr. 1882 
l kr. 1893 
1 kr. 1900 nod 

l + 2ii0:-

l+ 45:-

l 15:-
01 50:-
l 45:-
l 65:-
1+/01 170:-
1+/0l 42:-
l + 145:-
l / 1? 30:-
l+ 55:-
l + 55:-
01/ 0 30:-
o 25:-
l 85:-
l+ 70:-
l+ 75:-
1+ / 0l 40:-
l + 

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

1 
l 
l 
I + 
l + 
1/ 1+ 
l 
l 
1/1? 
l+ 
l+ 

8):-

850:-
1.850:-

860:-
580:-

5.800:-
530:-
420:-
60:-

560:-
1.450:-

880:-
380:-
250:-
480:-
690:-
190:-
29:-

440:-

35:-
30:-
40:-
30:-
30:-
55:-
22:-

130:-
90:-

18'>:-
75:-

NUMISMATICA 
Rådmnnsgnt.an 10 B 
199 00 E~KÖPING 

Tel. (efter 18) 018/1123 57 

Senaste nytt från 

R. Örtendahl Mynthandel AB 
Box l , S -199 01 Enköping l , Sweden, 0171/379 50 

1/2 öre 1569 
l öre 1629 ..... . 
1 öre 1627 .. god 
2 öre 1574 ..... . 
l öre (HG 55 A 
4 Mark 1693 
2 Mark 1668 
l öre li20 .... .. 
4 öre 1676 ..... . 
2 öre 1755 .. god 
1/ 6 ROR 1786 .... .. 
1/6 ROR1804 . . god 
1/ 6 ROR 1808 .... .. 
2 Sk. B. 1835 .... .. 
2 Sk. B. 1837 ..... . 
2 Sk. B. 1840 .... .. 
2 Sk. B. 1842 .... .. 
l Sk. B. 1836/35 .. 
1/ 6 Sk. 1831 ...... 
1/6 Sk. 1832 B.H. 
1/ 6 Sk. B. 1845 ... . 
l / 6 Sk. B. 1838 .. .. 
1/ 8 ROR 1833 .. .. 
1/16 ROR 1836/35 
4 ROR RM 1856 .. 
50 öre 1857 .... .. 
1/16 ROR 1845 ... . 
25 öre 1857 .... . 
25 öre 1857 ... .. 
25 öre 1858 ..... . 
4 Sk. B. 1849 .. .. .. 
4 Sk. B. 1850 ..... . 

l+ 135:-
1/1+ 150:-
1 135:
l / 1+ 275:-
1+ 275:-
01 650:-
1/1+ 495:-
1+/ 01 295:-
1+ / 01 150:-
1+ 250:-
01 165:-
1+ 125:-
01 175:-
1? 40:-
1 55:-
1+ 110:-
1+ 100:-
1+ 375:-
01 125:-
1/ 1+ 100:-
1+ 100:-
1+ 150:-
1+ 125:-
1+/01 140:
l+/ 01 795:-
1+ 350:-
1? 375:-
1?/1 150:-
1+ 400:
l / 1+ 240:-
1+ 115:-
1+ 150:-

Myn tstöld på mässa n 

i Blä Ha llen! 
Under Myntmässan i Stadshuset 
den 14 september stals från en 
handlare ett mycket intressant 
mynt. En enkrona från år 1937 i 
Kvalile O med varianten "gles 
pärlrand" på frånsidan . Av denna 
variant var detta ex det hettills en
da kända och har värderats till 
750:-. Ägaren vill gärna få tillbaka 
myntet, då det tillhör mynthandla
rens privata myntsamling och ej 
salufördes utan stä lldes ut enba rt 

My nthandlare 
Er grosist heter nu 
SUNES MYNT & ANNAT 
<Sune Johansson l 
Getakärrsvägen ll 
510 20 F r itsla 

4 Sk. B. 1855 ...... 
2 Sk. B. 1845 SM.H. 
2 Sk.B 1853 .... .. 
2 Sk. B. 1854 .... .. 
l Sk. B. 1844 .... . . 
l Sk. B. 1853 ..... . 
l Sk. B. 1855 .. god 
2/3 Sk. B. 1852 .. . . 
1' 3 Sk. B . 1853 ... . 
1/ 6 Sk. B. 1844 .. . . 
2 öre 1856 . . god 
l ROR 1861 .. god 

10 öre 1861 
10 öre 1861 . . god 
10 öre 1867 
10 öre 1869 
10 öre 1871 
5 öre 1860 
5 öre 1862 
5 öre 1865 
S öre 1866 . . god 
2 öre 1860 
l öre 1860 . . god 

112 öre 18·37 

l / l+ 275:-
1/1+ 190:-
1? 200:-
1+ / 01 350:-
1+ 100:-
1 275:-
1 125:-
1+ /0 100:-
1+ 150:-
01/ 0 115:-
1 325:-
1 450:-
1+ 100:-
01 265:-
01 125:-
01 165:-
01 75:-
1+ 375:-
1+ 125:-
01/ 0 350:-
1 175:-
1+ 185:-
1+ 295:-
1+/ 01 125:-

JÄTTEERBJUDANDE!!! 
Den norska rariteten, präglad 

endast i 125.000 ex. 
1 öre 1968 kv. O stämpelglans 

9:75 
10 st ................... 85:50 

Stockholn1s 
samlarcentrum 
Så heter del nya samlarhuset som 
skall öppna Torsdagen den 24 okto
ber kl. 10.00 mitt i hjärtat av Stock
holm, närmare bestämt på Mäster 
Samuelsgatan 25. 
Huset kommer att inrymma fem 
Mynthandlare och ett 15-tal konst, 
frimärks och antikhandlare. 
1\lynthandlarna är: 
Strandbergs Mynthandel, Stock
holm . 
Mattsons Mynthandel, Uppsala. 
R. Ortendahl Myntha ndel AB/ 
Myntkontakt. Enköping. 
SOJ Mynt AB. Slockholm. 
1\'lynt i Stockholm, Stockholm 

som utställningsobjekt l\lyntet kan 
sändas till Myntkontakt för vidare 
befordran. (det sista nämnda på 
uppdrag av ägaren) 
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Officiellt tillkännagivande 

De nyamyntenfrån Belize 

En begränsad upplaga Proof Set 
tillgänglig endast till och med 

den 31 oktober 197 4 
Det ~ir en iira för regeringen i Bdi:e <1tt till

kännagiva den fö rsta präglingen av nationen:-: 
nyutfo rmaJe mynt meJ anledning a\' bnJet:-: 
namnändring från " Brittiska Hondura:-:". 

U tgivandet av en ny mynturpsättning är ett 
historiskt ögonblick fö r ett land. O ..:h ett ut
mli rkr tillfälle fö r samlare. 

Å tta mynt ko mmer att ges ut - med va-



lörer från en cent till tio dollar - alla i ny ut
formning. Varje mynts åtsida porträtterar en 
av Belizes fascinerande tropiska fåglar. Från.: 
sidan av varje mynt bär landets vapensköld. 

För att förse samlare med utsökt vackra och 
värdefulla exemplar av den nya m yntuppsätt
ningen har en speciell utgivning av Proof Ser 
auktoriserats. 

Proof är Jen förnämsta kvaliteten inom 
präglingskonsten: J et mått efter vilket alla 
andra bedö ms. Varje Proof mynt präglas med 
speciella stansar, som låter det detaljrika mo
tivet stå fram i frostad relief mot en spegel
blank bakgrunJ. Den perfekta ytan riskerar 
inte att utsättas för mänsklig beröring någon 
gång under hela präglingsproccJuren. Två 
slags Proof Set kornmer att präglas. 

Ordinarie Pro of Set 
De åtta m ynt som cirkuleras i Beli:e består 

av: sex stycken i kopparnickeL ett i nickel
mässing och ett i brons. U nder en begränsad 
tid kommer Proof Set av dessa nya mynt att 
vara tillgängliga för samlare. Det officiella 
priset (inkl. moms) är 195 kronor pe r set. 
Beställningar är begränsade till fyra set per 
samlare. 

Särskilt Pro of Set för samlare 
För att markera introduktionen a\' nation

ens nya myntuppsättning har ett speciellt 
Proof Ser· för samlare auktoriserats. Vart och 
ett av de åtra mynten i detta ser från l cent-

myntet till 10 dollar-myntet - kommer atr 
präglas i solitt Sterling Silver. Det officiella 
priset (ink l. moms) är 550 kronor per set och 
begränsningen är ett set per beställare. 

Varje Proof Ser förvaras i ett vackert pre
sentetui och åtföljs av äkthetsintyg. Speciella 
skyddshandskar medföljer till varje beställare 
så att mynten kan behandlas med den omsorg 
som e rfo rdras. 

Begränsad upplaga 
- sista beställningsdag dcn 31 ok tober 1974 · 

Det to tala antalet Proof Ser som ges ut kom
mer att exakt motsvara det antal beställningar 
som inkommit poststämplade senast den 31 
oktober 1974. Diirefter kommer dc speciella 
stansarna att förstöras så att inga fler ProofSet 
av 1974 års myntupps~itming från Bcli:e 
någonsin kan präglas. 

För att säkra Er bestä llning. fyll i beställ
ningssedeln och posta den till Franklin Mint 
.1\B, utsedd till officiell representant i Sverige. 

Specifikation av mynten 

10 dollar-myntet Knölhocko .JO mm 
5 dollar-myntet Broknäb~aJ rukan 38 mm 
l dollar-myntet LjusröJ ara 35 mm 

50 cent-myntet Praktfregattfågel 27.7 mm 
25 cent-myntet BlåhjässaJ motmot 23.6 mm 
l O cent-myntet Långstjä rraJ tyrann 17 mm 
5 cent-myntet Klykstjärtad tyrann 20.3 mm 
l cent-myntet Svalstj ii rrad glada 19.5 mm 

r------------ Officiell Beställningssedel ------------~ 

De nya mynten från Belize 
Till: Franklin Mint AB, Lummakargatan 66, 113 5 l Stockholm 

Var gnJ a,·,·cprcra min bc~ tiillning av följande: 

(Aruol) 
Höa« l 

(An .. l) 
H<>~:><• 

Siirskilt Pro of Set fö r samlare med samtliga åtta mynt pr~iglaJc i soli tt 
S terling Silver, till Jet officiella priset av 550 kronor (in kl. moms). 

O rJinarie Proof Set, 6 mynt i kopparnickeL ett i nickelrniissing och ett i 
brons, till det offi ciella priset av 195 kronor (in kl. moms) per set. 

O Jag betalar i förv~ig via postgiro. Skicka mig ett ifyllt inbewlning~kort . 

O Jag löser min beståiln ing mot postfö rskotr. Postfö rskortsa\'gi(t l :90 
tillkommer. 

Franklin 1\ lm t AR är nffi.:icll rcrrcscntant i S\"erige viJ Ut)!l\'anJc t av dc rwa m\"ntcn från Beli:e. 
Namn _____________________________________________________ __ 

Adress ______________________________________________________ _ 

Posto u mmer ____________ Postad r ess-------------------------------

U nderskri(t ------------ -----------MK-8 -74 

'--- --- Beställningar måste vara poststämplade senast den 31 oktober 1974 -----' 

© 1974 Franklin Mint AB 
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TT() P (J JET 
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET. kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNTKON
TAKT, Box 1, 199 01 En köping. Kostnaden är 1 O kr per annons och får högst innehålla 20 
ord+telefonnummer eller namn/ adress. Vid två a nnonseringar med samma text i tv& på varandra 
följande nummer = 16:-. 
Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. 
Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus. 

K ö P ES 

Svenska Mark o Riksdaler samt 
jubileumsmynt önskas köpa. 
Aalto Rantanen, Box 300 41 
40043 Göreborg. 
031/41 42 00 

Gustav V mynt, Gustav VI Adolf 
kvalile o. Sänd uppgift om antal 
och pris. 
Aven vykort och brev köpes. 
Gunnar Lundström, Box 2 
940 15 Roknäs 

Slottets hemlighet av August Lun
din, tryckt omkring 1911. Curt 
Eriksson. Tel. 0171/303 48 

5 öre 1910 325:-. 5 öre 1927 225:-. 
Aven byte med jultallrikar eller 
Bernadottesta llrikar. 0372/104 72 

Svenska guldmynt köpes till abso
lut högsta priser. För 20 kronor be
talas 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 
Myntkontakt f.v.b. " Koppar" 

Frimärken, svensk massvara. 
Köpes eller bytes mot mynt. 
08/77197 49 

Norska mynt köpes. Gärna medel
tidsmynt Höga priser betalas. 
Helge Kristoffersen, Kristinav. 17, 
N-2600 Lillehammer, Norge 

Svenska och Amerikanska poletter 
önskas köpa. 
Svar med förteckning och pris. 
Stig Andersen, Sjövägen 15 
171 32 Solna 
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SÄLJES 

Vin & Spritettiketter. 
Ulländska äldre tändstik. 
F . Klaesson, Ringgatan 17 
fi.'i:l 49 Karlstad 

Mynt från Oscar II och Gustaf V 
starkt reducerade priser. Passa 
på. 
Myntlista gratis. 
Conny Linderudt, Gnejsv. l - l 
902 42 UMEA. 090/19 24 80 

Oscar Il , 2 kronor 1876, 78, 93, 97, 25 
öre 1861, 50 öre 1920, en- och tvåkro
nor ev. 019/11 85 73 

Kronmyntet 1873- 1973100 år. Vac
ker minnes-väggtallrik med Sveri
ges Riksvapen (frånsidan på kro
nomyntenl i koboltblått < numr. 
upplaga 3.000). Nu 55:-. 
Tel. 035/1 l 15 89 

Världssamling styckas till ensk1ld 
specialsamling. 
Norman Lindtner, Egedalsvägen 
20, 
DK 2980 Kokkedal, Danmark 

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

Svenska myntcr selges eller bytes i 
bettre Norske mynter bl a l öre 
1877, 78, 79, 80, 86, 93, 13, 18, 2 öre 
1917, 19 je:n 5 öre 1880 på 79, 17, 19. 
jern 23. lO öre 1880, 81, 83, 90, 97. 25 
öre 921. 2 kr jub. 1921, 38. Guld. 20 
kr 1876. 10 kr 1883, 1902. 5 kr 1883, 
86. Også Danska mynt. Lista sän
des gratis. Sänd namn og adresse 
till: Christen Svcas. 
Lybekvn . 39. Oslo. NORGE 

100 ST ENKRONOR GV av nor 
mal kvalite säljes för 145:·. Enbart 
silvervärdet i dessa enkronor är f n 
mellan 1:85 till2 kronor enligt förra 
numret av Myntkontakt Likvid till 
pg. 22 58 9o-3 Fraktfritt. 
Ulf Bokinge, Angsvägen 10, 
680 50 Ekshärad 

Utgångna l· 2· och s-öringar säljes 
2,4 kg so:-. s kg 150: · . Bra kvalite. 
Likvid till pg. 22 58 9o-3 frakt
fritt. 
Ulf Bokinge, Angsvägen 10, 
680 50 Ekshärad 

Förste myntset fra Danmark med 
Dr Margrete salges. Pris ved for
handsbetalning 10 SKR. 
Christensen, Sabioresvej 8, 
3000 Helsingö, Danmark 

Mynt 1873- 1973, 100-tals varianter 
säljes. Lista mot 0:75 i frimärken. 
Bo Carlsson, Kronetorpsgatan 104 
A, 
212 27 Malmö 

Lista över frimärksdubbletter, 
främst Norden, postfriskt och 
stämplat. Sändes på begäran. A ven 
en del mynt. 
Per Helander , Gevärsvägen 30, 
613 00 Oxelösund 

Passa på! Stort antal dubbletter 
säljes eller bytes. Gustav V, Gus
tav VI och Oscar Il. Prislista gra
tis. 
Bo Baudin, Ostra Nibble 13 A, 
7:14 00 Hallstahammar 

1/8 RDR 1852. Kv. 01. Min. 3.450: 
(högstbjuda ndel . 
Frank Nilsson, Göteborgsvägen 51, 
451 00 Uddevalla 

Ca 10.000 mynt. 50 st töre 187:3. 
O Il 415 st. GV 2.650 st. GV I 6.400 st. 
Scdlar 40 st. Utländska mynt ca 325 
st. Säljes helst odelat. 
0470/ 176 65 



Komplett Oscar II-samling 
styckas. Sänd mancolista. Franke
ra gärna par. Norge 2 kr 1907, kors
lagda gevär. Giv anbud! 
Köper: morska, danska och finska 
1800-talsmynt. 
Ivar Jonsson, Fridhemsgatan 36, 
852 42 Sundsvall 

2 kr 1892, oflagnad, 2 kr jub. 1897, 
5 kr jub. 1966 samt varianter. Sam
manlagt 282 olika mynt. Pris 500:-. 
Edvin Thomasson, Torggatan 2 C, 
160 60 Kvidinge. 0435/20739 

Prislista på danska och norska 
mynt sändes mot porto, namn och 
adress. Lennart Svensson, TUnn
bindarvägen 4, 352 50 Växjö. 

112st O 111 kr- l öre kv.1? /l. 
1.976 st GV 5 kr-l öre kv. 1-o1. 
5.833 st GVI 5 kr-l öre kv. 1+-
01. Vanliga årtal. Tel. 0470/176 65. 

Finland: 10 MK jub. 1967 25 :-, 
1970, 71EM å 20:-. 5MK7225:-. 
74 års mynt p-5 mk 13:-. Allt i kv. 
o. 
Tel. 036/ 13 77 94 
P. Nerg, Carlsfors, 561 00 Hus
qvama 

Gustav V och Bilstav VI:s silver
och bronsmynt. Kompletta serier. 
Bra kvaliteer. Rariteter. Lista sän
des gratis. 
Tomas Wettermark, FolkungagaL 
12, 
175 30 Järfälla 

C:a 10.000 
i Sverige 
''tål'' inte 
pengar 
Visste Ni att ca 10.000 personer i 
Sverige inte "tål" att ta i våra 
pengar med valörerna från 10 öre. 
Det finns nämligen 10.000 personer 
i Sverige, främst kvinnor som lider 
av nickelallergi och får besvär av 
att ta i våra växelpengar. De tål in
te metallen nickel som finns i myn
ten. Varje år drabbas ytterligare 
500 personer av nickeleksem. 
Nickelallergi drabbar nästan bara 
kvinnor. Den är obotlig. Den som 
inte tål nickel får kontakteksem 
och måste hålla sig ifrån metallen. 
De som sysslar med växelmynt, 
såsom kassörskor och servitriser 
måste lämna yrket för att komm~ 
bort från nickelmetallen. 
Dessa människor har tidigare inte 
haft något besvär av att hantera 
mynt. Halten av nickel har ökat 
från noll i femkronor, enkronor, 50-
, 25- och lO-öringar till25 proc i dag. 
Femöringarna innehåller inget 
nickel. 

r::::::1;~;~;E:::::::::J1 
Myntlista gratis, massor av billiga 
mynt. Vid köp av över 75:- 5 % ra- Fynd, Vackert monterat dublettal-
batt. Ett extra mynt medföljer var- bum med varianter, 1,2,5,10 öre GV 
je köp. - GVI. Varje variant beskriven i 
Rolf Svensson, Klockaregatan 3 a, intilliggande ruta. Konstnärligt 
283 00 Osby. ordnat. 
------------ - Bra kvaliteer. Rariteter. 1.500:-
Prislista på svenska och utländska 314 st olika. Helge Tingberg, 
mynt. Sändes gratis. Oxhagsvägen 6 B. 381 00 Kalmar 
Stefan Jaensson, Elias Friesgatan 
9, 
752 31 Uppsala 

Arsset 1952- 1971 samt mynt i kva
lile O, 01/0 och från 1907- 1971. 
09/ 21 18 35 

Svenska och utländska mynt till 
salu. Sverige från 1600 talet och 
framåt. Många bra kvaliteer. 
Pertti Salminen, Järnvägsg. 18 
510 91 Långhem. 0325/ 404 41 

50 i kronan <mässing), 5 öre 
1969 samt 5 öre 1973 gul metall. 
Praktexemplar. Vad vill Ni ge var 
för sig eller båda? 
Helge Tingberg, Oxhagsvägen 6 B 
381 00 Kalmar 

Köpes: Svårare mynt och ocirkule
rade koppar och silver. 
Säljes: Mynt för nybörjare billigt. 
B. Bergman. Infanterigatan 27, 
171 59 Solna. 08/ 82 36 75 

55.000 svenska 
e nkronor från 
åren 1942-1968 
funna i tysk bil 
Två västtyskar i 30 års åldern har 
begärts häktade av polisen i Hel
singborg misstänkta för brott mot 
valutaförordningen. I deras bil på· 
träffade tullen drygt 55.000 Svens
ka enkronor med den populära hö
ga silverhalten. 

Männen var på hemväg då en 
tullman tyckte att bilen såg ut att 
vara tungt lastad. I bagageutrym
met och inne i bilen påträffades 39 
påsar med sammanlagt 55.783 kr. 

De två gripna har för polisen 
uppgett att de på uppdrag av en 
tredje man hämtat pengarna i 
Stockholm för att föra dem ur lan
det. 

Deras uppdragsgivare är iden
tisk med en man som i maj dömdes 
i Orebro för olaga valutautförseL 
Det kunde däremot inte bevisas att 
han fört ut några pengar. 

Vid samma tillfälle togs en av de 
nu gripna men han frigavs då. 

~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::~;:; 

:::. Prenumerera :::: 

::! på .:: 
:::: MYNT· :::: 

KONTAKT 
Sveriges ledande 

Numismatiska tidskrift 
Pren. helår: 43:75 
in kl. moms o porto 

Danska mynt köpes 
Speciellt sökes 

l öre 1878, 8 1. 2 öre 1876 . .5 öre 
1890, 1913, 1923. 10 öre 1888, 1920, 
1·9.47. ~5 öre 191.4, 1917, 1933. 
l / 2 krona 1939. L kr 192.4, 1930, 
193'5. 2 kr 1897, 1899, 1941. 

ALLA GULDMYNT 

lamt mynt 187.4 och äldre. 

P R M(Z)NTER 
Nörre Alle 81, DK 8000 Arhus C 

Danmark. Tel. 06/12 12 9.5 
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SPORRONG F 

l år är det 350 år sedan kopparmyntfoten infördes i Sverige. ~ 
avbildat fyra kli ppingar i olika valörer från kopparmyntninge1 
från 1600-talet. Frånsidorna visar scener från dåtidens präglir 
Liksom originalkl ippingarna präglas plaketterna endast i kop 
numrerat intyg. 

114 öre, 1624, "Fyrk" 112 öre, 1624 
År 1624 präglades i Siiter ,..~ J ()z-j. originalet till setets minsta 1 ~~~ 

• • mynt. fyrken. vilket nlOtsv<~r;Hk ~ 
'€:~?.'.;;.? ett G~rdedels öre silvermynt. ~:r~ J1 

1 'f' ,.,. Alsidan på plaketten ~~ \~ 
.t' '..:!.~~ jrl · l - . l :.:.-:.:; v1sar dc tre kronorna. ..1 ;; .!. --.-!IIJIIJII f valören l F sam t det - .r 

'-'-...r historiska <irlalet 1(124. vilket 

.:\ ven originalet till ha h öret 
priiglades i S:iter 162-1. Fi>rutom 
'aliiren uppta~ plaJ..eth.:ns atsilla 

av de korsade dalpilarna. 
Fransidan \ 1sar den 
metod n11.:d vi lken man 
framstii llt originalet. 

iiven tas upp pa fransidan. 
, Storlek 15.0 x 22.0 mm. 

/ hamnwrpriiglingen. 
j j ; ~ , ~ Storlek Il) .O x 25.5 mm. 

_rp!JLHI!J 
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Endast 5000 
numrerade set. 
"Fyra klippingar" tillverkas endast 
i 5.000 set. Ju förr Ni bestii ile r 
desto större är chansen all upplagan 
inte är s lutsåld. Efter den 
31 oktober 1974 tar vi inte emot 
några bestiillningar. Plaketterna 
levere ras mot postförskoll under 
november och december 1974. 

Ett unikt stycke svensk histc 
Det var är 1624 som kopparmyntfoten - ell 
redan myntade i silver - infördes i Sverige. 
i Knäred 1613- man behövde helt enkelt p 
Eftersom kopparexporten var en mycket v 
metallpriset h<illas uppe. Genom att mynta 
metallen från den europeiska marknaden f 
För att nå ett snabbt resultat myntade man 
lätta att tillverka. Dessvärre var de också lä1 
med en rad andra faktorer bidrog till, att m 
prägla mynt i koppar. 



~E SENTERAR 

, ' 
t '' 
.ulptör Erik Hagström i Stockholm har fOr Sporrongs räkning 
; första år. Förlagor till åtsidorna har utgjorts av originalklippingar 
sverkstäder och ett porträtt av Axel Oxenstierna. 
tr. De levereras i set om fyra i ett elegant träetui och åtfölj s av ett 

l öre, 1625 

·1a. 

l iirt:~ myntet priigladcs 
i Siitcr d ler 
1 yl.. iiping. \ 'id dc tre 
l..ronorna finns initialerna 
"(i t\ R". Gusmvus Adolphus 
Rt:\. Dctt<t mynt tillverkade:, 
genom valsvcrkspriigling. 
vilke t frftnsidan visar. 
Storlck 29.2 x 35.5 mm. 

dubbelmyntfo ten eftersom man 
len yttersta anledn ingen var freden 
tgar till att beta la Älvsborgs lösen. 
tig inkomstkilila för staten måste 
koppar och p1\ s<i siitt undanhålla 
väntades priset på koppar att stiga. 
trkantiga mynt, s k kli ppingar, som var 
t att förfalska , och detta tillsammans 
1 redan 1631 upphörde med att 

-:.---""~ 2 öre, 1626 
Originalet till den största 

ltii;;a:;;a.;:o;:; plaketten präglades 1626 i 
Satcr eller yköping. 
Valörbeteckningen 2 öre 
omger Vasakärven. 
Fransidan visar ett porträtt 
av Axel Oxenstierna. 
Storlek 40.5 x 40,5 mm. 

r-------------------------1 Till AB SPORRONG. Samlarsektom, 
1 Fack. 761 OU Norrtälje. Tel. 0176-127 20. 

l Undcrtt:c.:knad bestiiiler plakettsetet "Fyra Klippingar" enligt 
l nedan. l Leverans mot postförskott i november/december. 

l 
l 
l 

___ set i koppar å kr 235:-. (Etui. moms och frakt 
ingar i priset) 

l ~Na~m~n __________________________________ __ 

l 
l ~Ad~re~ss~----------------------------------
1 
l ~~~st~n·~--------~P~o•~• a~a~res~s __________________ __ 

l 
l ~Oa~tu~m~--------~u~n~ae~rs~~·~•lt __________________ __ 

l Sista beställningsdag ii r den 31 oktober 1974! 
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B. AHLSTROM MYNTHANDEL 
AB 
Utvald distributör för de Kana-

densiska olympiadmynten. 
Som distributör för de kanadensis
ka olympiadmynten har utsetts B. 
Ahlström Mynthandel AB. i Stock
holm. Totalt kommer sju serier att 
präglas om vardera fyra mynt. 
Första serien beräknas utkomma i 
höst omkring början av november. 

NY MYNTHANDEL I 
STOCKHOLM 
En ny mynthandel har öppnats i 
Stockholm. MARKA PERFEKT, 
Sveavägen 96, Stockholm. Vi öns· 
kar innehavaren Borys Rafalovics 
lycka till. 

MYNTSAMLING VARD 10.000 
KRONOR STALS I VASTERAS 
Mellan 5.000 till 6.000 gamla mynt 
och sedlar i olika valörer stals i slu
tet av augusti i en lägenhet på skäl
ängsgalan i Västerås. 
Samlingen som värderats till drygt 
10.000 kronor innehöll bl a en hel del 
värdefulla 16 och 17000 tals mynt 
samt en del sällsynta guldmynt. 

An tik t grekiskt 
mynt kostade 
över miljonen! 

Vid en myntauktion i Schweiz i mit
ten av augusti såldes ovanslående 
grekiska mynt, en dekadrachmer 
från 466 f.kr för inte mindre än 
1.250.000 Svenska kronor. Köpare 
var en anonym amerikansk mynt
hancUare. 

Detta mycket sällsynta mynt är en 
av de få kvarvarande Atenska 
Dekadrachmer som finns kvar. 
Myntet slogs till minne av Atenar
nas seger över perserna i det histo
riska land och sjöslaget vid myn
ningen av floden Eurymedon 
Pamfylien i mindre Asien. 
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Mynt och medalj
utställning i 
Sigtuna 
Svenska och utländska mynt och 
sedlar samt medalier visades i 
Dragegården i Sigtuna av Sigtun& 
myntklubb i slutet av augusti. In
tresset för den intressanta utställ
ningen var mycket stort och mynt
klubben kunde glädjas åt en intres
serad och stor publik. 

ESTLAND 
Guldmynt 21 mm O Konstantin 
Päts. Upplaga 950 ex. Over 700 
ex sålda. Pris 295.-- + moms 

lOKROONI 
Silvermynt 33 mm O J. La ido
ner. Jubileumsutgåva 1/H-1974. 
Upplaga 950 ex. Ca 500 ex redan 
sålda. Pris 85.- + moms. 
En utförligare annons kommer i 
nästa nummer av Myntkontakt 

LEMBIT AV 
14102 HUDDING E 

TEKNISKA MUSEET 

Den 12 september 1974 firade Tek
niska Museet sitt 50-årsjubileum. 
Med anledning Med anledning här
av har museets Vänförening beslu
tat utge en jubileumsmedalj med 
porträtt av Christipher Polhem -
ett av Sveriges genom tiderna 
största tekniska genier. Förening
ens intäkter av denna utgåva skall 
oavkortade gå till förbättringar 
inom museet. 

Eila Biltunen 
Medaljen har formats av den 
världsberömda skulptrisen Eila 
Hitunen. På åtsidan bär medaljen 
ett uttrycksfullt porträtt av Pol
hem och på frånsidan återges en 
mycket dekor·ativ detalj fr·ån ett 
upphalningsverk för fartyg som 
Polhem konstruerade. På medal
jens rand finns lexten "Tekniska 
Museet J924-t974". 

Samlarvärde 
Medaljen präglas i en ytterst be
gränsad upplaga och får därför ett 
högt samlarvärde. Detta i förening 
med konstnärens namn och den 

R 

högklassiga kvaliteten ger köparen 
garanti företthögt framtida värde. 
Aktl1etsintyg utfårdas för varje en
skild medalj. 

Fakta om medaljen 
Utgivare: Tekn. Museets Vänner, 
Stockholm 
Konstnär: Eila Hiltunen, 
Helsingfors 
Tillverkare: AB Sporrong, 
Norrtälje 
Metaller 
Brons 
Kontr silver 
18 K Guld 

Vikt/ Max Pris/ 
Storlek st Upplaga st 
56 mm 90 g 2.000 st 1.45:-
5!1 mm 100 g 1.500 st 265:-
40 mm 65 g :300 sl 1.785:-
1 priserna ingår etui, moms och 
frakt. 
Leverans sker mot poslförskotl. 
Medaljen bör levereras under okto
ber 1974. 
Sista beställningsdag är den :31 dec. 
1974. 



Ny dykning vid 1600-talsvraket 
Många värdefulla mynt bär~~d~ 

Från det riksbekanta och nu • -
även internationellt uppmä rksam
made 160Q-talsvraket , som ligger 
på 22 meters djup utanför Härad
skär i Gryts skärgård. kunde åter
igen några verkliga fynd bärgas. 
Fångsten bestod denna gång av ett 
jättelikt närmare 20 kg tungt tioda
lers silvermynt präglat 1644, ett 70-
tal ett.öringar, ett halvöresmynt, 
samt ett som antas ha valören 1/4 
öre. Tidigare har fy ra plåtmynt av 
det här slaget och cirka 600 runda 
ettöringar av koppar hämtats upp 
från det förlista fartyget. f 

Också plåtmynten är av koppar. 
De är förresten världens största 
präglade mynt! Innan de sensatio
nella fynden i Grytsskärgården 
gjordes var endast tre sådana 
ofantliga plåtar <de mäter omkring 
67 x 33 cm ) kända Det ringa antalet 
förklaras bero på att plåtmynt i 
stor utsträckning smälts ner då 
man bättre ville tillvarata den be
gärliga kopparn. 

Tiodalersmyntet som bärgades 
på lördagen hade dykarna förgäves 
försökt få loss tidigare. Det låg 
nämligen hårt inkilat i vrakspill· 
rorna. Men nu har dykarna tagi t 
med sig diverse specialccrktyg, 
däribland en rejäl kofot, så allt vir· 
ke kring myntet kunde bändas 
bort. Träet hade dock det goda med 
sig alt det skyddat jätteslanten 
vars enda sida visade upp en ut
märkt kvalitet. Präglingarna lyck
tes helt oskadade och verkade fak
tiskt nygjorda. 

Aven flera av smamynten lett· 
öringarna har en diameter på cirka 
45 mm och väger nära ett halvt 
hekto) var väl bevarade. Men en 
hel del avlagringar satt förstås 
fasthäftade på dem efter den långa 
vistelsen på havsbotten. 

Stämningen på tulljakten TV tiB 
från Arkösund. som lånats ut för 
lördagens expedition. var hög se
dan den ena fångsten efter den 
andra kommit ombord. 

Dykarna Tor-Leif Björklund. 

JÄTT EMYNT. Ytte rligare några förnämliga fynd har bärgats från 1600-
talsvralwt i Gryts sl~ärgård. Vid de senaste dykningarna tog m an bl a upp 
l! l t nära 20 l~g tungt tiodale rs silvermynt från 1644 . Det visas här av Chris
ter f~edelius. 

Vikbolandel, Birger Arvidsson, 
Valdemarsvik, :seth Karlsson och 
Christer Redelius, båda från Lin
köping, passade också på att foto· 
grafera vraket med en speciaJ
byggd fotoutrustning. De kunde in
le säga om fartyget ryms på fler 
sensationer . Vrakspillrorna ligger i 
en enda hög. men visst är det möj
ligt att upptäckterna blir flera . An-, 
nu har t ex inget av den övriga ut
rustningen ombord hittats, om det 
nu finns något kvar av den. statens 
sjöhistoriska museum har dock 
planer på att slamsuga hela vraket 
och då kan man eventuellt stöta på 
ytterligare intressanta fynd. 

När slamsugningen skall äga 

rum är inte bestämt. Kanske blir 
det senare i höst eller nästa vår. 

Det gamla vrakets historia är 
fortfarande höljt i dunkel. Ingen 
vet heller mera exakt hur skeppet 
sett ut, bara att det var drygt 40 
meter långt och uppskattningsvis 
15 meter brett, samt att det med 
största säkerhet gått på ett grund 
ett 50-tal meter från den plats där 
det nu ligger. Vid grundet är vat
tendjupet endast en halv meter. 

Varkels existens har emellertid 
varit känt under många år. Bl.a 
riskare som ankrat upp där anat att 
en fartyg låg nere på djupet Men 
det var all tså först i sommar som 
några dykninga r företogs . 
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NUMISMATISKA TIPSET 
RATT TIPSRAD FORRA MANADEN VAR: 
VINNARE: 
x22 1xx 221 112x 

11 :a pris Göran Andersson, Vävareg. 11 654 62 
Karlstad 
2:a pris Nils Kjell, Långsjö 1 781 00 Borlänge 

Sänd denna sida eller enbart Er tipsrad till MYNT
KONTAKT, Box 1, 199 01 Enköping, märk kuvertet 
"num. tipset". Tipsraden skall vara·oss tillhanda se
nast 30/10 1974. Först öppnade rätta svaret vinner. 1 :a 
pris: Myntskåp Lembit 400. 2:a pris: Myntskåp 
JUNIOR. 3:e pris: Myntskåp JUNIOR. 

3:e pris Gillbert Zackrisson, Plangatan 4 A 811 00 
Sandviken. 

l Den första sedelutgivande privatbanken i Sverige var också den första svens
ka privatbanken. Vilken var det? l) WERMLANDS PROVINCIAL-BANK x) 
SKANSKA PRIWAT-BANKEN 2) SMALANDS PRIVAT-BANK 

2 Vilket år präglades den första svenska dalern? 1) 1561 x) 1541 2) 1534 

3 Polletter från Stora Kopparbergs Bergslag gällde under en viss tid som mynt 
i mellersta Sverige. Dessa poletter gällde som mynt fram till? 1)1800 x) 1833 
2) 1849 

4 Hur stor del av ett öre är en fyrk från 1588? l) 1/2 öre x) 1/4 öre 2) 1/8 öre 

5 Seden att utkasta kastmynt förekom sista gången vid? l) Karl XIV Johans 
begravning. x) Oscar I: s begravning 2 > Oscar II: s kröning 

6 Under vilken regent präglattes provmynt med valören "penningar"? l) Karl 
XIII x) Karl XIV Johan 2) Oscar I 

7 Plåtmynt präglade av metall från nedsmälta kanoner präglades under åren ·t 
l) 1649-1657 x) .1714-1716 2) 1718-1719 

8 I vilken stad präglades blodsklippingarna? l) STOCKHOLM x) UPPSALA 2) 
VADSTENA 

9 En av de större myntförfalskarna i Sverige var Carl Napoleon Svensson, som 
verkade på 1880-talet. Vilken stad brukar nämnas tillsammans med hans 
namn? l) Borås x) Vänersborg 2) Trollhättan 

10 I augusti 1973 utkom en medalj för: " Gustaf VI Adolf 75 år som arkeolog". 
Vad heter konstnären som har skapat medaljen? l ) Eila Hiltunen x) Raimo 
Heino 2) Kauko Räsänen 

11 1638anlände två svenska fartyg till "Nya Sverige" vid Delawareflodens myn
ning. Vad heter fartyget som avbildas på jubileumstvåkronan 1938? l) 
"Calmare Nyckel'' x) "Gripen" 2) "Tre Kronor" 

12 5-kronorssedeln enl. typen med lilla riksvapnet är ett år tryckt med blå baksi
da. Vilket år var det? l) 1879 x) 1880 2) 1881 

13 Vilket år slogs 1/2 öre för sista gången i Sverige? l) 1858 x) 1867 2) 1873 
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SYMBOLISI( INVIGNING AV 
MYNTVERKET I ESKILSTUNA 

Efter en kort instruktion satte 
statsrådet Gunnar Sträng igång det 
nya myntverket i Eskilstuna ge
nom att trycka på en knapp och 
vrida på en liten ratt, och ut ur den 
närmaste apparaten sprutade det 
ögonblickligen en massa blanka 
enkronor med en fart av 150 i minu
ten - en skön upplevelse för en fi
nansminister kan man tänka sig. 

Verket som i själva verket varit 
igång sedan i juni, hade stoppats 
symboliskt en stund för att finans
ministern skulle få tillfälle att invi
ga och starta anläggningen på ett 
officiellt och korrekt sätt. 
INGA NöDMYNT 

Huvudtalet vid invigningen hölls 
förstås av Sträng som gjorde en 
kort tillbaka blick på myntens his
toria . Han lovade att inte in.föra 
nödmynt å la Görtz och konstatera-

de sedan att utflyttningen av statli
ga verk varit en klar framgång och 
"gått med vinst". 

Hade verken fått vara kvar i 
Stockholm hade vi tvingats till om
byggnader och det hade blivit dy
rare sade han. 

Hittills har , er inrade han, cirka 
10.000 anställda flyttats ut från 
Stockholm till diverse orter. 

- Det var en ensam blomma 
som överräcktes till landsorten, 
sade han och citerade kommunal
fullmäktiges ord.förande Bengt 
Gustavsson, som strax innan gjort 
lyriska utläggningar om omplace
ringen. Hade utilyttningen ingått i 
en större bukett utlokaliseringar 
hade den inte väckt en sådan de
batt, menade Strang, som också 
förklarade att den planerade ut
flyttningen av andra statliga verk 

ska fullföljas till alla delar. 

EN TOPPNATION 
Myntverkets chef direktör Bengt 

Ulvfot talade också. I sitt huvudan
förande vid invigningen lämnade 
han en rad intressanta siffror. 

Myntverket kan klara en produk
tion på 400 miljoner mynt per år vid 
full drift men för närvarande är 
kapaciteten 260 miljoner. 

Han gjorde också ett svep tillba
ka i tiden och konstaterade att det 
kungliga myntverket sedan starten 
1843 producerat sammanlagt 2.200 
miljoner stycken mynt. A v dessa 
finns a lltjämt omkring en miljard i 
cirkulation eller 125 per innevåna
re. Trots detta råder det ett slags 
Myntbrist 

- Sverige är en toppnation ifrå
ga om prägling av mynt konstate
rade han. 
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24 LÄNDER 
Forts. från sid. 7 

och IUCN, vilket ger naturvårdsin
tresserade en möjlighet att aktivt 
medverka till att rädda och skydda 
djur och natur. 

Intäkterna från försäljningen 
skall delas a v deltagarländerna, 
WWF och IUCN. Pengarna skall gå 
till finansiering av naturskydds
projekt som anläggning av natio
nalparker och andra skyddade om
råden, utbildning av naturvårds
personal, information genom 
massmedia till allmänheten samt 
till forskning. 
''Proof"-prägling 

Mynten skall präglas av The 
Royal Mint, kungliga myntverket i 
London. Till rådgivare åt de delta
gande nationernas regeringar har 
utsetts världens främsta numis
matiska företag, Spik & Son, Ltd. 

Mynten präglas i " proof" - en 
speciell kvalitet för samlare, samt 
i vanlig prägling. Försäljningen till 
samlare världen över är begränsad 
till 5.000 exemplar av varje delta
gartands guldmynt och 100.000 
exemplar av varje valör i silver
prägling. 
Kampanjen pågår i fyra år 

Mynten släpps ut på marknaden 
med två månaders intervaller un
der en fyraårsperiod, i år från bör
jan av oktober. Då kan allmänhe
ten teckna sig för mynt från Tanza
nia, Mauritius, Nepal, Indonesien, 
Thailand och Costa Rica. Varje år 
tillkännagivs utgivning från ytter
ligare sex deltagarländer. 

Priserna betingas av guld- sil· 
vervärrlena vid den tidpunkt då 
mynten präglas. 

20 ST tuber ocirkulerade 1 öre 1968, 
2 st tuber ocirkulerade 1 öre 1969. 
Svar till Mvnlkontakt "1968-1969'' 

Raritet!! 5 öre 1888 "lång text" 
kvalite 1? Känd i 6 ex. Säljes till 
högstbjudande. Lägsta bud 1.700:
senast 15/11 1974. Evert Johansson, 
Svängen 12. 302 53 Halmstad. 

KOPES!!!! 
Mynt från Norden, Frankrike, 
Tyskland, USA, Schweiz köpes 
kontant till höga priser. Aven 
andra bättre mynt, enstaka och 
stö!"re samlingar. 
Thomas Nilsson, Angstugev. 15 
611 00 Nyköping. 0155/863 84 
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NYHET I 
SVENSKA SEDELSERIEN 

~~·, 

L.~l 
NR l. EN KRONA 1914-1921 
A VEN KALLAD " KOTIA" 

Ny fin samlartall r ik i porslin 
har nu kommit! Den vänder sig 
först och främst till mynt och 
sedelsamlare och tillverkas i 
Endast 5.000 NUMRERADE 
EX. varför den bör bli ett myc
ket bra samlarobjekt. storlek 
13 x 18 cm med guldkant. Kan 
även användas som prydnads
fat, askfat m.m. 

Som NR 2 KOMMER EN TIO
KRONA med svarta valörsiff
ror från tiden mellan 1892-1917. 

NYHET II 
Askfat i porslin < 15 cm i diame
ter l guldkant. Med avbildade 
SVENSKAJUBILEUMS
MYNT. Arkitektritade. Samtli
ga jubileumsmynt från 1721-
1966 finns avbildade. Det blir 
tillsammans 12 olika askfat. 

Upplysningar om närmaste för
säljningsställe genom tel. 
0431/177 20. 

LANZ GRAZ 
AUKTION III 

22 november 197 4 
HOTELDANIEL, GRAZ 

STÄDTEMUNZEN 

TALER MEHRFACHTALER 

MEDALJER 
SALLSYNTA MYNT UR 

AL DRE SAMLINGAR 

AUKTION IV 
23 NOVEMBER 1974 

HOTEL DANIEL, GRAZ 

ROMERSKA 
BRONSl\1YNT 

ASSE -DUPONDIEN 
INTRESSANT ALDRE 

SAMLING 

ILLUSTRERAD KATALOG 
12 SKR 

MUNZENHANDlUNG lANZ 
HAUPTPLATZ 14 

POSTFACK677 
A-8011 GRAZ 
OSTERRIKE 



Myntmarknad . .. (Fo1·ts. j1-. sid. 1) 

En speciell avdelning hade ti lldelats största sorti

ment tillbehör, litteratur, myntskåp och allt annal som 
hör numismatiken till. 

Deltagare denna mässa var följande handlare: 

Strandbergs Mynthandel, Stholm 
U. Nordtings Mynthandel, Stholm 
PEO MynthandeL Sthlm 
Ortendals i\lynthandel, Enköping 
Numismatica, Uppsala 
Nortälje l\lynthandel, Norrtälje 
Pedersen Mynthandel, Borås 
Vetlanda l\1ynthandel, Vellanda 
Sunes Mynt & annat, Fritsla 
Gävle Nya Mynthandel , Gävle 
Merrki Borg l\1ynthandel. Helsingfors 
Antik & Presentfyndet, Trollhättan 
BESO :\Iynlhandel, Göteborg 
~ordiska tllynl. Sundbyberg 
Markka Perfekt. Stockholm 

Arrangören :\lyntkontakt planerar återkomma i 
Stockholm två gånger per år och n~ista mässa i huvud
staden äger troligen rum någon gång i mars eller april. 
Vi återkommer med närmare upplysningar om 
l\IYNTl\IARKNAD 1975 i kommande nummer. 
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RAPPORT 
FRAN 

UTLANDET 

Red. Norrtälje Mynthandel 
Tullportsgatan 7 
761 00 Norrtälje 
0176/ 168 26 

Snart utkommer (oktober) andra 
serien 'av CANADAS OLYMPlAD
MYNT 
Data om mynten 
Serien består av 4 st mynt, 2 st 5 
dollar och 2 st lD dollar 
10 dollar silver, 925/1000, 45 mm, 
48,40gr. 
5 dollar 38 mm, 24.17 gr. 

Mynten präglas i två kvaliteer, 
Une. och Proof. Proofmynten säl
jes endast odelade och levereras i 
smakfullt etui. Mynten Präglas av 
Canadian Mint. Ottawa. 
Det första 10 dollar myntet har som 
motiv Guden Zeus med hmret bil
dande två facklor. Zeus var den 
gud som Olympiska spelen från 
början tillägnades. Zeus är enligt 
myten fader till de antika Grekiska 
gudarna. 
Det andra lO dollar myntet har som 

22 

/"::?'"® Olympiade 
. XXI 

r:~~ 
·~ 5 Dollars . 

·-- -----?'--:::-.... ---=- -~,;.::;;..--- ·-..;:c 

f' @ Olympi~ \, 
. XXI ' 

r~ifi ~ 
~:_o~ 

motiv Zeus tempel som var sam
lingspunkten för de tidigaste olym
piska spelen. 
Det första 5 dollar myntet har som 
motiv Personifikation av Olympisk 
deltagare i vänsterprofil hålla 
fackla , högre upp på myntet åter
finns de olympiska ringarna. 
Det andra 5 dollar myntet har mo
tivet Grenar av vild Oliv in tvinnan
liP i lie olymoiska r ineArna. 
Placeraodet av olivgren-kransen. pa huvudet var ett av de tidigaste 
sätten att hylla en olympisk segra
re. 

\ 

, .. , • .. l !": 
"; ~ ;~~ \ 

Y 79 Silver 5 Lewa 1974 <Sofia 
Mint> , 900/1000 silver, 36 mm, 20,5 
gr. Myntet jubilerar Alexander 

Stamboliiski 187~1923 som var 
premiärminister åren 1919-192:3 
och speciellt känd för sin fredspoh
tik. 

CA YMAN ISLANDS 

Y. 10 Guld 100 dollars 1974, 40 mm, 
myntet utges med anledning av 
100-årsminnet av Churchills födel
se. 

Colombia 
Y .86 1 Peso 1974 kopparnickel, Bo
go ta Mint, 25,4 mm, 6,76 gr. Por
trätt av Simon Bolivar. 

East Germany <östtyskland> 

.~~:. 
~ !.;. 

~· 
l# r ~ ~ " ::r~ ..; 

'~ -~<: ~c- ? ; r 
~., 2J .... ~ 

Y.45 5 mark 1974 kopparnickel, 
(Berlin Mi rit> , 29 mm, 12,3 gr. Myn
tet utges till 100-årsminnet av Phi· 
lipp Johann Reis som var den förs
te som publicerade och beskrev 
aen e lektriska telefonen 1861 
<Alexander Graham Bell uppfann 
den första telefonen>. 



MALTA 
Y.25 Silver 4 Pounds 1974 <Malta 
mint, Rome), 987/1000 silver, 38 
mm, 20 gr. Y.24 Silver 2 Pounds 
1974 <Malta mint, Rome), 987/1000 
silver, 32 mm, 10 gr. 

MEXICO 
Y.84 5centavos 1973 Mo. Mexico Ci
ty Mint, 18 mm, 2,75 gr. Y.84a 5 
centavos 1974 Mo. Mexico City 
Mint, 18 mm, 2,75 gr. med något 
förändrad design. 

MONACO 
Y.26 5 Francs 1974 kopparnickel, 
<Paris Mint), 29 mm, 10 gr. 

PERU 
Y.77 Silver 200 Soles 1974, 800/1000 
silver, 37 mm, 22 gr, upplaga 
200.000. Myntet jubilerar flyghjäl
tarna Chaves och Quinones och syf
tet med utgivningen är att anskaffa 
medel för grundande av ett flyg
museum i Peru. 

POLEN 
Y .69 Kopparnickel 20 Zlotych 1974 
<Warsaw Mint), 29 mm, 10 gr. 
Myntet jubilerar Marceli Nowotko 
1893-1942. 

Portugisiska Guinea 
y .10a Kopparnickel 10 Escudos 
1973 Oisbon Mint, Portugal), 27,5 
mm, 9,08 gr. 

Slt;IUtl\ LJ!;UN)!; 

Y .72 Silver l Leone 1974, <Royal 
Mint, Uantrisant, Wales) 38 mm, 
lQ-årsjub. av Bank Of Sierra Leo-

ne. Myntet utges även i kopparnic
kel, dat'\ som ovan,. vikt ca 31 gr. 

Osterrikc 

Y.l34 50 Schilling 1974, (Vienna 
Mint), 640/1000 silver, 34 mm. 20 
gr. Myntet jubilerar Katedralen i 
Salzburg 1200 år. Bil Y .138. 50 

Schilling 1974, dtat som som ovan. 
Myntet utges med anledning av 
österrikiska Poliskårens 125-års
jubileum. 

BELIZE 

f.d Brittiska Honduras utges 1974 
fyra st mynt, l cent koppar 18,5 
mm, 5 cents alumin.brons 20,25 
mm, 10 och 25 cents kopparnickel 
16,95 resp. 23,6 mm. 

BERMUDA 

utgav 1973 tre st mynt, l cent brons 
19,05, 5 cents kopparnickel 21,21 
mm , 25 cents kopparnickel 24,26 
mm . 

CYPERN 

utger 1974 fem st mynt, 25,50 och 
100 mils 19,4 mm, 23,6 mm , 28,5 
mm, 5 mils brons 25,5 mm, l mil 
aluminium 17,8 mm. 

INDONESIA 

Y.l9 Aluminium 5 Rupee 1974, 28,5 
mm, 3 gr, uppl. l milj., Myntet ut
ges i samarbete med FAO. 

MOZAMBIQUE 

utgav 1973 två st mynt, 5 Escudos 
kop.-nic., 24,5 mm, 7 gr. 50 centa
vos brons, 22 mm, 4,42 gr. 

N EP AL 

utger 1974 sju st mynt. l Rupee 
kop.-nic. 27,5 mm, 10 gr. 50 paise 
23,5 mm , 5 gr. 25 paise kop.-nic. 19 
mm, 3 gr, 10 paise alu.-brons 21 
mm, 4 gr. 5 paise alurnin. 20,5 mm, 
1,2 gr. 2 paise alumin. 18,5 mm, 0,9 
gr. 1 paisa alumin. 16,5 mm, 0,6.gr. 

RHODESI A 

utgav 1973 ett mynt, 5 cents kop
parnickel, 19,3 mm, 2,93 gr. (Preto
ria Mint) 

VENEZUELA 

Y .44 Nickel 5 Bolivares 1973, 31 
mm, 15,10 gr, upplaga 20 milj. Por
Lrätt av Simon Bolivar. Myntet er
;;ätter den tidigare 5 bolivarsedeln. 

TANZANIA 

Y.2 Nickel-brass 20 senti 1973 
(royal Mint, London), 29 mm. 
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Ny finsk 
värderingskatalog 

Merkki Borgs 

SUOMI-FINLAND utgåva num
mer 3 har utkommit och har som 
vanligt förklarande text översatt 
till både Svenska och Engelska. 

Så många prishöjningar har inte 
gjorts men det finns en hel del 
mynt noterade i 10.000-kronors 
klassen. 

Formatet på katalogen är som 
vanligt det lilla och priset i Finland 
5 mark. 

Innehållet berör mynt från 1864 
och sedlar från 1860. Den variant
för teckning som fanns med i förra 
utgåvan har tagits bort. 

B Ahlströms 
mynthandel AB 

anordnade lördagen den 28 och 
söndagen den 29 september sin 6:e 
auktion. 

Auktionen avsåg denna gång 
"UUändska mynt och medaljer 
samt Medaljer rörande Sveriges 
historia 1516-1818 och i huvudsak 
avser auktionen en stor del av Dr. 
Otto Smiths samling inom detta 
område. 

Auktionens enda mynt från Nor
den var objekt nr 408, en !inländsk 
10 markkaa i guld, kvalitet 01, ut
ropspr is 1.000:-. 

Många av medaljerna berör hän
delser med anknytning till Norge 
och Danmark. 

Ett intressant objekt, nr 864, en 
minnesmedalj präglad i samband 
med att representanter från det 
norska stortinget besökte Carl XIII 
i Stockholm och överlämnade den 
norska grundlagen. Medaljen är 
skänkt till en a v representanterna 
Osm. Nordgaard, vars namn är 
graverat på medaljens frånsida. 
Alsidan är slagen med den reguljä
ra riksdaler ns stamp. Medaljen är 
i kvalitet 01 och utropsprisel är sa t l 
till 700:-. 

Tyvärr presslägges denna tid
ning före auktionen, men vi ska 
återkomma med en del intressanta 
prisuppgifter. 

2A 

AB STOCKHOLlVIS 
AUKTIONSVERK 
höll en kvalitets auktion onsda

gen den 9 oktober klockan 18.00 där 
både norska och danska 10- och 20-
kronor i guld utbjöds. Bland annat 
en norsk 5 Speciedaler/ 20 kroner. 

Som förberedelse höll en mindre 
auktion torsdagen den 19 septem
ber. 

- Från Finland fanns inga ob
jekt. 

- Från Danmark fanns några 
småmynt som enskilda objekt och 
en del i blandpartier. Det intressan
taste objektet var nr 8028, en mi
niatyrorden Dannchrogen Chr. X i 
guld gom gick för 135:. 

- Från Norge fanns inte heller 
något av större intresse. Totalt 8 
utbud varav nummer 8137 - en 24-
skilling 1819 i 1/1+ gick för 400:-. 

Danska n1yntset 

Det första med Drottning 
Margarethe är äntl igen färdig. I 
juli släpptes det sista myntet, 5 
kronan, ut j marknaden. 

Som vanligt går det inte att få 
upplysningar från Den Kongelige 
Mont om upplagor eftersom de ut
för mynträkning avseende vart fi
nansår. (l april-31 mars). 

lO-öringen är emellertid slagen i 
mycket stor t antal och enligt Mont
sam lernyt är 5-kronan slagen i cir
ka 1,2 millioner . 

Myntauktio n 5 

Hornungs Myntauktioner i Köpen
hamn avhåller måndagen den 28 
och tisdagen den 29 oktober 1974 kl. 
9.15 sin femte stora myntauktion på 
hotell Sheraton-Copenhagen, Ves
tersögade 6 i Köpenhamn i Grand 
Ball Room. 
Bland de många sällsynta objekten 
kan nämnas följande som kommer 
att gå under klubban: 
F III Dukat 1668 RRR, värd. pris 
28.000 kr. 
CV Dukat u. år. värd. pr. 4.000:

CV III, 2 Chr. dor 1847, V.P . 12.000:
F VII, Frederikd. 1859 V.P. 
12.000:-
CHR. IV, 2 Speciedaler 1624 
värd. pr. 12.000:-

F III Rejsedaler 1704 Värd. pr. 
3.000:-
c VI. Reisedaler 1733 kv. Ovärd. pr. 
10.000:-
c VII. Reisedaler 1788 kv. l+ 
värd. pr. 5.000:-
C VIII, Retwjsh Specie 1768, värd. 
pr. 7.500:-

Katalog kan erhållas mot insän
dande av 10 SKR. 
Visning i Köpenhamn på Hotel She
raton-Copenhagen, Sct. 
Jörgens suite, fredagen den 25 
oktober kl 9-17 och lördagen den 
26 oktober kl 9-17. 

Bekvämt j brevlådan 
varjemånad 

PRENU MERERA 



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

NYTT FRÅN NORDEN 
Aktuellt från våra grannar DANMARK, NORGE, FINLAND 

Red: Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg 08/28 67 56 
........................................................ 

N urnisrnatisl(a orden 
hölllördagen den 12 oktober klockan 14.Q0-19.30 på stadshotellet i Borås 

en verkligt förnälig auktion 

De 533 objekten bestod bland annat av: 

Norge 
Danmark 
Island 
Grönland 
Färöarna 
Finland 

58 mynt till ett utropspris av ..................................... .48.715:-
15 mynt till ett utropspris a v ...... .............. .................. 38.865:-
2 mynt till ett utropspris av ...... ..... ............................ 2.400:-
1 mynttill ett utropspris av ...... ............. .............. .......... 90:-
1 sedel till ett utropspris av ............... ......... ...... ............. 25:-

15 mynttill ett utropspris av .................... .. ................ 14.225:-

Del fanns många intressanta, dyra och vackra mynt här några exem-
pel: . 

Frå n Norge objekt nr : 

tJO-t Speciedaler 1694 R ll3b A ........................................... 1 +/01 4.500:-
3G6b Provmynt Christian V. Ryttare till häst/Lejon med 

rustning. Silveravslag av dukat. S.k. Gyldenloves 
dukat. Schou 4a, Hede 19 01 750:-

Från Danmark objekt nr : 
362 l/12 Speciedaler 1648 klipping Schou 37 .............. ............. !+ 600:-

Från Finland objekt nr: 
386 IOOMarkkaaiguld ......................................................... . Ol 5.500:-
388 Provmynt under Alexander III. Alsidan A under en krona 

och III under A. Frånsidan bland ...... ........... ....... ... ... ,. l+/01 1.500:-
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FRIMÄRKSSIDAN 

Förenta Nationernas frimärksförsäljning 
FN :s frimärken kallas ofta "freds
budbärare". De tecknas av konst
närer från många olika nationer 
och trycks i världens- alla delar. 
Alla slags yrkesgrupper och en 
mångfaldig organisationer och fir
mor, stora som små, använder sig 
av FN: s posttjänst Människor 
världen över samlar FN-frimärken 
för deras utbildande och filatelis
tiska värde och för att understödja 
FN:s arbete. Avkastningen från 
frimärksförsäljningen krediteras 
årligen till organisationens budget 
och minskar således de enskilda 
medlemsstaternas bidrag. 
FN:s frimärken ges ut i dollar och 
schweizerfrancs och kan erhållas 
vid FN:s försäljningsdisk i New 
York och i Geneve, per post eller 
automatiskt genom ett regelbundet 
abonnemangssystem. Frimärkena 
i dollar kan endast användas för 
frankering av postavsänd från FN
högkvarteret i New York medan de 
Schweiziska valörerna enbart an
-vänds för post avsänd från "Palais 
des Nations", Förenta Nationernas 
europeiska kontor i Geneve. 

Försäljningsdisk 
Förenta Nationernas postförvalt
nings försäljningsdisk som befin
ner sig i nedre bottenvåningen i 
Generalförsamlingsbyggnaden i 
FN-högkvarteret i New York är öp
pen dagligen för allmänheten. Man 
kan där köpa frimärken, helsaker, 
satser och minnespärmar. I Gene
ve finns en liknande försäljnings
disk i "Palais des Nations". 

Postorder 
Postorder för frimärken och andra 
utgåvor adresseras till United Na-
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tions Postal Administration, P.O. 
Box 5900, Grand Central Station, 
New York, N.Y. 10017 <USA) eller 
till Administration postale des Na
tions Unies, Palais des Nations, CH 
1211 Geneve 10 <Schweiz). Betal
ningen skickas in samtidigt som 
beställningen, antingen med bank
check eller genom postgiro och 
måste även täcka returporto och, 
när så erfordras, avgift för rekom
menderat brev. 

Förstadagsbrev 
Förstadagsbrev kan anskaffas på 
FN på utgivningsdagen eller be
ställas per post. 

Adresslista 
Ungefär sex veckor före varje ny 
utgåva skickar Förenta Nationer-

nas postförvaltning ut ett medde
lande som innehåller upplysningar 
om hur och när man beställer för
stadagsbrev och andra frågor av 
filatelistiskt intresse. Samlare som 
önskar få sig dessa gratis medde
landen tillsända, ombedes skicka 
in namn och adress till Förenta Na
tionernas postförvaltning. Minnes
märkena försäljs under 12 måna
der från och med utgivningsdagen 
förutsatt att de inte slutsålts innan 
slutet av denna period och trycks 
aldrig om. Frimärkena i flygpost
och bruksserierna samt helsakerna 
däremot omtrycks efter behov, 
stundom med nya motiv, eller vid 
anförandet av nya posttaxor. En 
lista med alla frimärken som för 
närvarande finns att få utsändes på 
begäran. 



Nyutkomna prislistor 
R.ORTENDAHT.MYNTHANDEL 
Box l Rådmansg 11 Enköpin~ 

Kvartalsprislista 16 gällande mynt 
från framföraUt skandinavlen ut
kommer omkring 10/ 11. 

· Sändes gratis. 
NORRTALJE MYNTHANDEL 
Tullportsgatan 7 Norrtälje 
Prislista gällande mynt från hela 
världen utkommer i början a v no--r., ;:::~;:;a_r __ __J 

SKILLING BANCO 
Rydsvägen 78 B Linköping 
Klubben anordnar Söndagen 13 
oktober Mynt och Antikmässa i 
HultCellska gården i Linköping. 
Upplysningar 013/11 44 62 
Fredagen 25 oktober kommer Tor
leif Björklund och berättar och vi
sar bilder. Björklund var en av de 
dykare som fann vraket med det 
stora myntfyndet i Gryts Skärgård. 

NORDSTJ. MYNTSEKTIONEN 
KARLSTAD 
Klubben sammanträffar andre. 
måndagen i varje månad kl. 19.00. 
Nästa möte alltså Måndagen 11 n <r 
vember 1974. 
Nya medlemmar hälsas välkomna. 

JONKOPINGSBYGDENS 
NUMISMATISKA FORENING 
Nästa möte med myntauktion äger 
rum Fredagen 8 november i Tala
vigården, Jönköping. 

KRISTIANST ADSORTENS 
NUMIMATISKA FORENING 
Box 110 68 
?.91, !l Kristianstad 
Föreningen bildades i nov. 1966 av 
Ingvar Nilsson, Assar Jönsson och 
Carl Sjöberg. Föreningen har nu ca 
450 medlemmar. 
Nästa möte äger rum: 20 sept. 

GOINGEBYGDENS SAMLAR-
FORENING 
280 22 Vittsjö 
Föreneingen bildådes 1969. Antalet 
medlemmar är nu uppe i ca 60. 
Möte med auktion äger rum 15 
oktober på Vittsjö Medborgarhus. 

. -
- - KLIPP HÄR 

PRENUI\JERATIONSTALONG - SUBSCRlPTION BLANK 

O P t enumeration l år !rån 
S ubscription l Year from 
Abonncment l Jahr ab 

J l F l M l A l M l J l J j A l S l O l N l D l AR/ YEAR 

l l l .- 1- 1 l l 

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

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

V. v. texta tydligt l Please use block capitals 

PRENUMERATIONSPRISER: 

SVERIGE l NORGE 
D/'JNJ\ttARK 
F lNLAX D 
ISLAND 

USA 
CANADA 
MEXiCO 

EUROPA 
l 

43:75 SKR 
:nkl. moms 
och porto 

<,2 SKR 
(Air mai l) 

52 SKR 

BETALNlNGSVILLKOR: 

O Likviden översändes bifogad 
i check/ kontanter 
I enclose payment in cash/ 
in cheque 

O Jag betalar när inbetalnings
kortet konuner. 

O Betalningen insa'tt på Ert 
postgiro: 73 02 33 - 4 

KöPES 
Bra priser betalas för 

SVENSKA MYNT FORE 1873 
SVENSKA MYNT EFTER 

1873 I KVAL. O och 01/0 
DANSKA OCH NORSKA MYNT 

• 
ANDERS WETTERBERG 
Box 168, 101 22 Stockholm 1 

tel. 08/21 18 35 (kvällar) 

SAMLARMÄSSA 
I GöTEBORG 

Samlarmässan i Göteborg avhålles 
1,2, och 3 november i SE Bankens 
gamla lokaler på Södra Hamnga
tan 17- 21. 
En mängd mynt och antiknanruar~: 
är anmälda. 
Förutom de sedvanliga arrang~ 
mangen kommer en intressant ut
ställning att äga rum, Kungl Mynt
kabinettets vandrarutställning -
Krona-Daler-öre". 
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potto 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

BOX l 

199 01 ENKöPING l 

27 



28 

ERBJUDANDE 
under oktober månad. OBSI Moms ä r inröknod i priserna. 

GULDMYNT: Svenska 1 öre 1888 ............... o 
20 Kronor 1886 ••••• o •• 01 / 0 1.750:- 1 öre 1936 lång 6:a o . o •• o o 
20 Kronor 1878 på 77 . . 01 / 0 2.000:- 2 öre 1942 . . ............. o 
10 Kronor 1876 • o • ••••• 01 / 0 625:- 25 öre 1885 • • o. o. o o speget O 

250:-
30:-
30:-

700:-
6 :-

550:-
45:-

150:-

10 Kronor 1894 ........ 01 / 0 800:- 1 kr 1939 . ......... 01 / 0 
Island 10.000 Kr 1974 .. o 1.450:- 1 kr 1942 AUB 01 / 0 
Finland 20 m. 1911 • •• o 1+ 2.750:- 1 kr 1957 • • • o .... o . o o 
+ e tt stort antal andra guldmynt 2 kr 1922 ••••• o •••• 01 

GULDMEDAUER: SEDLAR: 
Nobel Laureates i set 1971 . . .. 7.900:- 5 kr 1949, 52 . . . . . . . . . . O 20:-
Sex finska författare 1972 . . . . 7.900:- 10 kr 1957, 58, 59, 62 . . . . O 20:-
Fredrik IX och Margre the set .. 2.800:- 100 kr 1956-63 .. ..... . 01 120:-

VI ÄR STÄNDIGT KÖPARE AV ALLTING l MYNT OCH FRIMÄRKEN 

Sveaväge n 96 - Box 190 32 • 104 32 Stockholm 19 - Tel. 08/ 32 01 01 - 32 96 96 

Öppet: va rdaga r 9-18, lördagar 9- 14 

NORDISKA MYNT erbjuder 
La ndsv. 56, 172 36 Sundbyberg, tel. 28 67 56 

Försäl jningsvi llkor: Mynten sändes mot postförskott, varvid porto till kommer. Full returrätt 
Moms inger. inom 8 dagar. 

Jub. 5 kr. 1935 
1952 
1962 
1966 

2 kr. 1910 
1924 
1931 
1934 
1943 

01 
01 
01 / 0 
o 
1? 
1? 
1 
01 
1 
1? 
1? 
1+/ 01 

35:-
175:-
300:-
18:-
12:-
12:-
12:-
40:-
10:-
12:-
10:-

100:-

Jub. 2 kr. 1897 01 
1907 01 
1921 01 
1938 01 

2 kr. 1935 1 
1936 1 
1939 01 
1948 0 1 
1949 01 

1 kr. 1936 o 
1939 o 
1940 o 

l kr. 1912 
1913 
1927 
1928 01 100:- 1941/ 44 01 

l O O ll:s enkronor 
G VI 2 kr. 1963 

1 kr. 1964 
5 öre 1954 

1?-1 
o 
o 
o 

40:-
10:-

6:-
15:-

2 kr. 1966 
1 kr. 1966 
5 öre 1960 

NORGE å rsset: 1969 1973 O 15:-o 30:- 1972 020:-

DANMARK: 2 kr. 1888 jub. 01 / 0 250:- l O kr. 1972 jub . O 45:-

o 
o 
o· 

60:-
65:-
55:-
35:-
10:-
10:-
15:-
30:-
30:-
35:-
25:-
20:-
60:-

8:-
5:-

10:-


