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• o o Stämmer priserna p a vara plåtmynt? 
I detta ntunmet· börjar vi en mycket intressant artikel, av Bertel 
Tingström, om våra unika plåtmynt. Detta föranleder oss att inleda 
med, hur plåtarnas priser stämmet· med verkligheten. Om man börjar 
med att beskåda de priser som stå r i olika värderingsböcker för 1975 
upptäcker man att de flesta priserna ät· på tok för låga. Detta med 
tanke på hur få exemplar det finns på marknaden. Här ska vi därför 
försöka att med några exempel visa vad de borde haft föt· priser 
redan då. I detta munmer tänkte vi bötia med Kristinas och Karl X 
Gustavs plåtmynt. Se sid. 4. 
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TILL V ÅRA LÄSARE 
Oktober, november som är de stora 

samlarmånaderna synes aldrig slockna. 

Stora auktioner refereras i delta 

nummet·. Numismatisk Orden, Borås, 

Svenska Numismatiska föreningen 

samt Sporrong Samlarsällskaps me

daljauktion. B. Ahlströms storauktion 

återkommer vi till i nästa nummer. 

De flesta bättre objekt stiger oupp

hörligen. Dc enda mynt som står still 

och som till och med sjunkit i värde 

är dc danska, kanske av natw·liga sk~i l. 

Mynt 75 i Arkadhallen i Stockholm 

blev en stor succe, artikel om det i 

nästa nummer. 

Vi är mycket stolta över att 

den kände numismatikern ~ 
Bertel Tingström, i detta ~wL 
nummer bö1iar en fortlöpany;; ~_r-
de artikelserie om plåtmyn-
ten och dess historia. 
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Schlumberger Goldmiinzkatalog 4 uppl. 480 sid. 1200 ill. 130:
P ick Standard catalogue of World Paper Money 720 sid. 

i storformat . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74:-
Krause Modern Wor ld Coins 3 upp!. 1976 beräknas nå 

Sverige till jul Kan beställas redan nu. Vi beräknar 
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tillkommer i så fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130:-

Ycoman U. S. coins 1976 256 sid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26:
Alla priser inkl. moms men ej porto. 

N O V A L. M. BJÖRKQUIST 
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Stämmer priserna o o plåtmynt? p a vara 
KRISTINA 2 DALER SILVERMYNT 
Årtal Kv.Ol Kv.l Kv.Ol Kv.l Kv.Ol Kv.l 

Katalogpris 1975 Borde vara Gissningspris 
års utgåvor i dag 

1649 10000 5 000 15 000 5000 18 000 6 000 

KRISTINA 1 DALER SIIN ERMYNT 
1649 5 000 1650 16 000 4000 18000 .5 000 
1650 5 000 1650 8 000 2 000 9 500 2 500 
1652 5 000 1650 16 000 4000 18 000 5000 
1653 8 000 4000 12 000 3 000 14 000 4 000 
1654 8 000 4000 16 000 4000 17 000 4 500 

KARL X GUSTAV 2 DALER SILVERMYNT 
1659 8000 4000 12 000 4000 13 000 4500 

KARL X GUSTAV 1 DALER SILVERMYNT 
11)55 7 500 2500 12 000 3 000 14 000 3500 
1656 7 500 2 500 8000 2 000 8500 2500 
1657 7 500 2500 9 000 2 250 10000 2700 
1658 7 500 2500 9000 2250 10000 2700 
1659 10 000 4000 10 000 2 500 12 000 3 000 

De plåtmynt som inte nämns här ovan står antingen riktigt i pris 
eller är endast kända i ett eller två exemplar. 

(Forts. i nästa nr) 
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Mynthondel 
Skånegatan 73 
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SAMLAREN. 
UNO GÖRANSON 

Erik Dahlbergsgatan 19 

(tvärgata till Fersens väg) 

S-21148 Malmö 

Tel, 040/1215 21 

ANBUDSLISTAN 

"JULEN -75" 
Antikviteter, Prylar, Nyckel
dragare, Vykort, gamla Sten
k<lkor. Myntpartier, l:'lumis.. 
matisk litteratur m. m., m. m. 
Lista sändes mot 2:- i fri
märken från 

PRYLBODEN 
Rörstrandsg. 15 113 40 Sthlm 



OM PLÅTMYNT 

Ett av världens mest egendomliga 
mynt är våra svenska plåtar. In
förandet av dem i myntcirkulati<r 
ner är en rent svensk ide som efter
apats endast i två länder, Ryssland 
och Danmark. I det senare landet 
är dock endast ett provmynt känt. 
Som ide är plåtmyntet dock inte 
särskilt originellt. Det är ett värde
mynt d. v. s. skulle innehålla (åt
minstone tillnärmelsevis) så myc
ket av metall som valören angav. 
Kopparen var relativt billig och 
därför blev mynten stora. 
För a tt förstå användningen av 
koppar som metall måste vi först 
studera de ekonomiska förhållan
den som gällde i det tidiga 1600-
talet. Redan Karl IX hade planer 
på att använda koppar som 
myntmetall men dessa fullföljdes 
aldrig. 
Silver var den egentliga myntme
tallen och alla valörer voro värde
mynt. Endast de minsta voro bil
lonerade d.v.s. innehöll mindre 
än 50 % silver. 
Silvertillgång hade Sverige 
praktiskt endast i Sala silvergruva 
och dess avkastning hade börjat 

Av BERTEL TINGSTRÖM 

sjunka . Härtill kom utflödet av 1 
million myntade riksdalrar som 
åren 1616-lli19 erlades till Dan
mark enligt freden i Knäred 1613 
och för Alvsborgs lösen. Tyvärr 
saknas mynträkenskaperna för 
dessa år så att man ej nu vet hur 
många riksdalermynt som slogs 
nya. I varje fall torde det vara 
klart att större delen av den tidiga
re Vasatidens riksdalrar som fort
farande var i omlopp har fått ut
göra likvid. Väl i Köpenhamn 
smältes hela mängden om till bl a 
danska kronmynt! 
I denna situation har det legat nära 
till hands att överväga användning 
av koppar som myntmetalL Man 
beslöt 1624 att utmynta öresmynt 
och avsikten var att dessa så 
snabbt som möjligt skulle komma i 
cirkulation. De bristande tekniska 
förutsättningarna bestämde då 
valet av mynttyp: klippingar. Till 
en början klipptes de av en lång 
kopparten till storlek som åt
minstone ungefär skulle motsvara 
valören. Härefter slogs varje 
myntstycke för hand, hammar
prägling. 

10 Daler SM 1644. 

Från 1625 användes parallellt vals
verk d. v. s. mellan två valsar med 
ingraverade myntbilder passeran
de en ten som sålunda vid passagen 
präglades på båda sidor och däref
ter klipptes till mynt. Utmynt
ningsgrunden synes först ha varit 
131 1/4 daler skeppund (Stock
holmsvikt 136 kg). Ett stycke in 
på 1625 ändrades grunden till 150 
daler per skeppund. Det blir 4200 
resp 4800 öre per skeppund. 1 öre 
väger alltså 32,3 resp 28,3 gram. 
Det var en dubbel avsikt med kop
parmyntningen: l. Att undanhålla 
kopparen från export och därige
nom höja priset på den europeiska 
marknaden. 2. Att samtidigt nyt
tiggöra kopparen inom landet och 
ej orsaka produktionsstopp i Falun. 
Planen skulle ha lyckats om ej det 
internationella kopparpriset under 
1625 sjunkit. Detta påverkade ome
delbart p~.set på kopparmynt i 
Sverige. Vi bör observera de voro 
värdemynt d. v. s. koppar och 
hade alltså kopparns värde. Myc
ket snart sjönk därför kopparmyn
ten i jämförelse med silvermynten. 

( Forts. på niisf4 aida) 
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Om plåtmynt .. . 
(Forts. fr. föreg. sida) 

Vid köp fordrade man en högre 
swnma om likviden skedde i kop-
par. 
Det blev inte bättre när från 1627 
mynten tillverkades på runda plat
tar. Vikten per öre var densamma. 
Det är närmast ett ofattbart stort 
antal som myntades i form av 
klippingar och senare som rund
mynt åren 1624--1631. 1625 utmyn
tades sålunda i Säter och Nyköping 
över 12 miljoner öresmynt i va
lören 1/2, 1 och 2 öre, och 1628 mer 
än 34 miljoner stycken i valören 
1/4, 1/2 och l öre. 
Klippingarna indrogs när rund
mynten kom. Kopparmynten gick 
sålunda i handeln för ett lägre 
värde. Officiellt erkände man inte 
sakförhållandet förrän 1633 då kop
parmynten i förhållande till silver
mynten nedvärderades till hälften, 
relationen 2 till l. 
Silvermyntet var fortfarande 
rikets huvudmynt. I samband med 
deprecieringen av kopparmyntet 
förbjöds utförsel av dessa. När de 
nya 1/4 ören 1633 började präglas 
hade man iakttagit en viss viktök
ning och 1638 ännu en. Christinas 
stora ett ören väger nästan dubbelt 
mot Gustav II Adolfs. 
Kopparmyntningen ökade väsent
ligt från 1638 i synnerhet med l 
ören. Dessa kallades dubbelt kop
parmynt och var i paritetsförhål
lande med silvret, åtminstone ett 
par år. Kursen på koppar sjönk 
åter och kopparmyntningen mins
kades 1641 och var 1643 helt in
ställd. 

Myntordningen av den 26 jan 1644 
upptar bestämmelser om ett kop
parmynt i valören 10 daler 
silvermynt. Från 1642 hade 
produktionen av koppar i Falun 
Mer ökat väsentligt och det blev 
åter aktuellt att minska utbudet av 
svensk koppar i utlandet. Nu hade 
ma'n ett par årtiondens erfarenhet 
av småmynt av koppar i stora 
mängder. Med plåtmynten trodde 
man sig ha funnit en utväg att öka 
utmyntningen utan att låta denna 
påverkas av kopparns värde i den 
allmänna rörelsen. 
Enligt denna forordning präglades 
i Avesta 26.539 plåtar under 1644 
(520 ton). Intill helt nyligen voro tre 
bevarade och ett fjärde känt i av
ritning, dock ej identiskt med något 
av de tre. Ett av dessa tre kan ses i 
Kungliga Myntkabinettet, ett finns 
i Eriksbergs samling och ett hos 
Avesta Järnverk. Det fjärde for
svann från Rikets Ständers Bank i 
180o-talets början och är sedan dess 
försvunnet. 
Tiodalern gick redan från början 
under namnet 25 daler vilket visar 
att man redan nu räknade i kop
parmynt och omvärderade swn
man till silvermynt om betalning 
skedde i denna valuta. Plåten skul
le väga 2lispund och 18 skålpund"" 
19,72 kg med en marginal per plåt 
av högst 1/8 skålpund ~ 85 gram! 
I ett skeppsvrak i Tjusts skärgård 
fann man sommaren 1974 fem 10 
dalers plåtar varav en med årtalet 
1645. Det är hittills den enda med 
detta årtal som är känd. Den \3 jan 
1645 utfärdades ett Kungl. brev om 
plåtmyntstillverkningens upphö
rande. Det synes dock som om 
plåtar tillverkades ännu under hela 
februari 1645. Den nu funna plåten 
har väl sannolikt tillkommil 1645 
enär vid årskiflel ännu ingen in
skränkning förelåg och man väl 
därför försett sig med stampar för 
1645. Dock omnämner Stjernstedt 
ett brev av den 23 okt 1645 med 
direktiv att slå 10 dalers plåtar av 
.35 Skeppund koppar. Några 
räkenskaper som visar vad som 
skett finns ej. 

Myntet ansågs " portabelt". 
Det blev naturligtvis inte gemene 
mans egendom. Valören var hög 
och myntet otympligt. Värdet för
stås bäst av några prisuppgifter 
från 160Q-talets mitt. 
En tunna råg kostade 3 daler 16 öre 
SM och en tunna hav1e 3 daler SM. 
Ett lispund smör (6,8 kg) 2 daler 
SM. 1 kg kostade då 9 1/2 öre. 
Kanske bör här erinras om mynt
räkningen l daler - 4 mark -~- 32 
öre. 1 öre ).... 24 penningar. SM <P 

silvermynt men förstås enklast 
med att översättas " i silvermynt
räkning". KIVI =- kopparmynt på 
motsvarande sätt. 

(Forts. i nästa 1t:r) 
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MODERATA PRISER 

Vänd Er med förtroende ti ll 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgata n 19, ·Gävle 

Tel. 026/12 85 25 

öppet: 16- 18 
lördagar 9- 14 

Vid myntreformen den 24 mars 
1643 var man tvungen att låta de 
skilda myntsorterna gälla vid si
dan av varandra. Betalning skulle 
dock ske nu som förut i den mynt
sort vari avtal ingåtts. Man skulle 
betala "med samma mynt". 
Kursen hade emellertid forändrats 
och var nu 2 1/2: l dvs med det ä ld
re <Gustav Adolfs) kopparmyntet 
fick man betala 2 1/2 öre för l öre i 
silver eller exempelvis 25 daler i 
koppar för 10 daler i silver. 

Förslaget till 10 dalers mynt fram
fördes i Rådet av Louis de Geer. 
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FÄNGELSE FÖR TRE 
I ' 'SIL VERLIGAN'' 
Göteborgs tingsrätt meddelade på 
tisdagen domar mot fem engels
män i den s k Silverligan som av
slöjades i Göteborg i augusti i år. 
Två av männen, 23 och 26 år, 
dömdes till vardera tre månaders 
fängelse och den tredje, '1:1 år, fick 
två månader - samtliga dömdes 
för grovt valutabrott. 
De övriga två dömdes till böter för 
grovt valutabrott och valutabrott. 
De två män som dömdes till tre 
månader får avräkna 63 dagar me
dan 27-åringen som fick två 
månader a nses ha avtjänat sitt 
straff genom den tid han varit an
hållen och häktad. 

23-åringen och 26-åringen skall 
efter avtjänat straff förvisas ur ri
ket på fem år. 
Den 27-årige mannen hade till sig 
fått överfört 180 690 kr utan 
tiUstånd. Han gjorde gällande att 
pengarna skulle användas för 
löpande utgifter i tidningsau
tomatbranschen. I själva verket 
för inköp av svenska kronor för se
nare nedsmältning. 
Aklagaren hade yrkat att beslag
tagna 180 000 kr skulle förklaras 
förverkade. Tingsrätten satte sum
man till 50 000 kr. 
Den 26-årige mannen har erkänt 
atthan fört in 230 000 i svensk valu
ta till Sverige men att han inte 
kände till att det var olagligt. Både 

23-åringen och 26-åringen framhöll 
att de av svensk tullpersonal upp
lysts om att de fick föra in sfl myc
ket pengar som helst. 
Aklagaren yrkade att beslagtaget 
kapital - 492 994 kr - skulle för
verkas. Tingsrättens dom innebar 
att förverkandet skall omfatta 
100 000 kr för vardera. För de båda 
män som dömdes till böter skall 
förverkas 10 000 kr av beslagtaget 
kapital. 
Sammanlagt hade omkring en 
kvarts miljon i sedlar införts till 
Sverige, där avsikten var att för
värva enkronor för nedsmältning. 
När de fem männen greps hade de 
200 000 kr i svensk valuta och '1:1 kg 
enkronor. 
Vid tiden för brotten rådde stor 
brist på skiljemynt i Sverige. 
Tingsrätten poängterade att män
nen gjort sig skyldiga till en illegal 
handling genom att utföra ca en 
kvarts miljon enkronor ur landet. 
Någon ur säk tlig villfarelse som 
männen velat göra gällande före
låg inte, menade tingsrätten. 

Prenumerera 
på 

Myntkontakt 

TB MYNT HB 
U. Thimberg R. Berglund 

KÖP E R 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHÖR 

Erstagaton 14 

116 36 Stockholm 

Tel. 08/ 41 01 33 

Öppe thå llande: 

Tisd., Torsd., Fred. 10.00-18.00 
Lörd. 10.0{}-13.00 

SPECIALERBJUDAN DE 

gällande julnumret 

Passa på Nu. Sänd in Ert an
nonsmanus fö re den 25/11 och 
Ni får Et· a nnons insatt under 
.. Mynttorget" helt utan kost
nad. OBS! Detta erbjudande 
gäller endast annonser till 
decembernumret. 

COINLEX nr sex - 1976 
finns nu i hand eln. Ka n köpas i följande affärer: 

Vnlhalla 1\lynt, Stockholm . F:a S ven J iirnltkcr, 
Biickefors . Malmö i\t ynthamlel. NK:s bokavd., 
Stockholm. F:a Presenten, K öping . Cupido, Ud
devalla. Alingsås l\lynthnndel. Kullzcns Pap
pershandel, Kalmar. A- Antikviteter, Göteborg. 
City Tobak, Visby. Cal"ins l\lynthandcl, Gävle . 
Mynt City, Helsingbor{:. Ifallmans Bokhandel, 
Udde valla. Lundgrens Bolthandel, Uddevalla. 
Wessman & Pettersson, Visby, H iibenettes Bok
handel, Östersund. Dahlbergs Bokhandel, örn
sköldsvik. Antik Boden, Lund. Hagfors Bok-

handel. Stcrns Bokhandel, Östersund. \Vitlings 
sons 1\'lyn thnndel, Malmö. Baronens Mynthandel, 
Göteborg. Il. Nilssons Bok handel, Växjö. 
Samt hos d istributören: 

SAMLARHUSET, Fritsla 
Telefon 0320-720 78 

Postgiro 20 35 98-8. Bankgiro 394-2257. 
Ca-pris 9:40 
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5 SAMLAR RARITETER' 
Upplaga Pris 

NR l HACKEFORS 1975 JUL GULD DE LUXE 1500 79:-
NR 2 HACKEFORS 1975 JULKLOCKA GULD DE LUXE 750 95:-
NR 3 BERLIN DESIGN 1975 "JULEN" OBS! SVENSK TEXT 1160 75:-
NR 4 HELGI JOENSEN 1975 JULTALLRIK 

- NORSKT TENN(NUMR.) 500 till Sv. 95:-
Nr 5 HUMMEL FiAIBRIK 1975 MORS TALLRIK (handmålad) 500 (Sv. text) 175:-

Jultallrikar 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Komplett set 

Hackefors 2000:- 150:- 95:- 45:- 95:- 95:- 41:- 2550:-
Hackefors Guld d~ Luxe 79:-
Gustavsberg 295:- 29:- 75:- 95:- 42:- 550:-
Jenny Nyström 295:- 75:- 75:- 39:- 450:-
Rörstrand 1500:- 295:- 150:- 45:- 55:- 175:- 150:- 42:- 2000:-
Berlin design med svensk text - "JULEN" 150:- 75:- 200:-
Charlot Byj 95:- 75:- 75:- 200:-
Hummel 2000:- 195:- 295:- 395:- 195:- 3000:-
Royal Tettau 395:- 95:- 65:- 49:- 550:-
Bing & Grjjndahl 175:- 150:- 135:- 95:- 75:- 75:- 75:- 59:-
Desiree 295:- 95:- 85:- 75:- 65:- 49:- 650:-
Kungliga danska 175:- 150:- 135:- 95:- 95:- 75:- 75:- 59:-
Porsgrund 895:- 125:- 45:- 45:- 45:- 75:- 75:- 42:- 1250:-
Helgi J oensen - norskt tenn - numrerad 500 till Sv. 195:- 95:- 250:-

K ungatallrik 
UPPLAGA PRIS 

Kungasejdel 
UPPLAGA PRIS 

NR l H.M.K. GUSTAF VI ADOLFS 90-ARSDAG 
NR 2 H.M.K. GUSTAF VI AlDOLFS MINNESTALLRIK 
NR 3 H.M.K. CARL XVI GUSTAFS TRONTILLTRADE 
NR 4 H.M.K.. GUSTAF V MINNESTALLRIK 
NR 5 H.M.K. OSCAR n MINNESTALLRIK 
• MAX UPPLAGA begränsad till sista beställni.ngsdagen 

5.000 
10.000 
10.000 
2.500 
• 

24/12 1975. 

595:-
195:-
195:-
395:-
110:-

5.000 195:-
• 125:-

5.000 150:-
900 395:-
• 125:-

Denna Rungaserie är tillverkad av Hackefors Porslin för Tonkin AB i kobolt och guld. 
Varje ex. är numrerat och maximerat t ill angivna antal. Design Yngve Norberg. 

MYNTBOKEN 1976 
Svenska mynt i ord och bild. Senaste värderingspriser från 1611. Svenska sedlm· 1858-1974. Hur 
man investerar i mynt. Kristallkulan 1976 m. m. PRIS 25:-

MYNTVERK.ETS MEDALJER 
Nr l - Till 100-å rsminnet av 1873 års myntlag 
Nr 2 - Myntverkets flyttmedalj 

Silver 830/ 1000 
(a) Silver 830/1000 
(b) Brons 

Nr 3 - Gustaf VI Adolfs Jubileumsmynt Silver 925/1000 
Nr 4 - Gustaf VI Adolfs silver o. kopparnickelmynt Silver 830/1000 
Nr 5 - Gustaf VI Adolfs bronsmynt Brons 

ESTE'IT Nordiskt frimärksalbum och blad 

32 mm 
32 mm 
32 mm 
36 mm 
32 mm 
32 mm 

18 gr 
18 gr 
16 gr 
27 gr 
18 gr 
16 gr 

95:-
40:-
22:-
70:-
50:-
35:-

A. Tonkin AB köpte konkursboet S. Berg, Motala, och har därmed övertagit Estett frimärksalbum 
och frimärksblad. Originalskapare Axel Edvardsson, Finspåns;. 

Moms är inräknad i samtliga priser. Porto tillkommer. AterförsäJjarrabatt. 
Erbjuda.nd• om våra exklusiva samlarrariteter sändes kostnadsfritt till alla intresserade samlare. * TONKIN AB 
Butik o. huvudkontor Flatensgatan 7, Linköping. Tel. 013/12 41 70 
Filial Arkadhallen Mäster Samuelsgatan 25, Stockholm. Tel. 08/ 11 2151 
Postgiro 7619 52-1. Bankgiro 173-8558. 

M-F 9-18 
M-F 11-18 

L 9-13 
L 1~15 



Succea u k tio n • Borås l 
Auktionen i Borås lördagen 

den 11 oktober anordnad av Nu
mismatisk Orden drog, trots det 
fina vädret, fulla hus. Detta i 
kombination med prishöjningar
na visar att intresset ökar och 
okar. övervägande var det 
svenska mynt som bjöds ut med 
början vid Gustav Vasa De ut
ländska mynten hade tonvikten 
liggande på Norden. Svenska 
polletter samt svenska och ut
ländska medaljer och sedlar var 
andra intressanta objekt. För de 
svenska polletterna var intresset 
inte så stort bland samlarna, 
cirka hälften av de 40 utropen 
gick tillbaka, möjligen för att ut
ropspriserna var ganska höga 
Kvaliteterna var som vanligt 
korrekt satta. 

Vi ska här ge några exempel 
på priser. 

Ett kastmynt Maria Eleonoras 
begravning 1655 R i kval. l+ /01 
klubbades för 2.000 kr och hade 
utropspriset 1.400 kr. Karl XV:s 
kröning 1860 R i kval spgl O 
sjönk däremot från 700 till 550 
kronor. 

De svenska guldmynten var 
hela 43 till antalet, därav var 
det faktiskt ett som sjönk i pris 
men alla de övriga ~kade. En 
1 O- öring från 1890 R i kval. O 
ökade från 375 kr till 475 kr. 
2 kr 1937 i kval. l+ kostade 75 
kr på auktionen, värderingspri-

set var satt till 50 kr. Ett alltid 
intressant mynt är 5 öre 1927 
och i detta fall steg det från 450 
kr i kval. l + till 600 kr. 

Mynt som i dag ständigt är i 
stigande är mynten från Gustav 
VI Adolf, så därför tar vi med de 
årsset som såldes på auktionen, 
dessa var: 

kr. En norsk Specie 1824 R i 
kval. Stgl O steg från 4.500 till 
5.700 kr. 

En dyr medalj, som dock sjönk 
i pris, var Louis XII och Anne 
of Brittany. Medaljen är i silver, 
103 mm i diameter och väger 481 
gr, och mycket sällsynt. Priset 
på denna blev 28.000 kr i stäl-

1954 (ej 5 kr) Stgl O värderingspris 300 kr Klubbat pris 350 kr 
1955 (ej 5 kr) Stgl O värderingspris 350 kr Klubbat pris 380 kr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Stgl O 
" o 
" o 
" o 
" o 
" o 
" o 
" o 
" o 
" o 
" o 

Värderingspris 400 kr 
" 500 kr 
" 125 kr 

400 kr 
" 125 kr 
" 75 kr 

75 kr 
" 50 kr 
" 50 kr 
" 45 kr 
" 30 kr 

Klubbat pris 425 kr 
" " 500 kr 
" " 180 kr 
" " 425 kr 
" " 180 kr 
" " 120 kr 

" 130 kr 
" " 75 kr 
" " 75 kr 

" 85 kr 
" " 40 kr 

Bland de finska guldmynten 
har priserna stått stilla ett tag 
och på en del mynt till och med 
minskat i pris. På auktionen i 

Jet för värderingspriset 30.000 kr. 
Se vidare under NORDENNYTT 

Borås kunde man dock märka 
att de börjat stiga så sakteliga 
igen. Den markantaste skillna
den visade 10 Markkaa 1905 i 
kval. 01 med värderingspriset 
25.000 kr som såldes för 2~.509 
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N eder ländska Västindien 
Då det uppenbart finnE:S många 
samlare av västindiska mynt, kan 
det vara skäl att något behandla 
den begränsade men intressanta 
utmyntningen i de nederländska 
västindiska kolonierna. Allmänt 
betraktas Curacao, öarna St Mar
tin, Eustatius, Saba, Aruba, Bonai
re jämte det på fastlandet belägna 
holländska Guyana såsom hörande 
till Nederländska Västindien. Före 
1800 var emellertid dessa kolonlers 
omfång mycket större, enär en stor 
del av Brasilien då låg under kon
troll av Holländska Guyana. Vi 
känna t o m till mynt slagna fOr 
Brasilien av Nederländska Västin
diska Kompaniet, både i s ilver och 
guld, utomordentligt sällsynta sa
ker, omnämnda i boken om syd
amerikanska guldmynt. Anda till 
1.800 kontrollerades kolonierna av 
det Nederländska Västindiska 
Handelskompaniet, vilket nära 

Av GUNNAR SIDOROW 

samarbetade med det mera kända, 
mäktiga Ostindiska Kompaniet 
("V O C"). Det viktigaste för dessa 
kolonier var och är fortfarande 
hamnen i Curacao, ett politiskt och 
naturligt centrum för handelsför
bindelser. All olja från Venezuela 
raffineras i fabriksanläggningar i 
Curacao, vilken får anses vara en 
säkrare plats än det oroliga Vene
zuela. Huvudstation för Pan Ame
rican Airway är Curacao fortfa
rande samma livliga ort som den 
alltid varit. 
Dess mynt äro alltjämt få och utan 
större betydelse. Alltsedan 1634, då 
Curacao blev holländskt, cirkule
rade holländska mynt tillsammans 
med mexikanska, speciella utgå
vor av Västindiska Kompaniet fö
rekommo även. Mellan 1800 och 
1815 var bristen på betalningsme-

del stor, beroende på Napoleonkri
gen. För att få fram lämpliga små
mynt skar man sönder holländska, 
portugisiska och mexikanska kro
nor och guilder i mindre bitar. 
I allmänhet påträffas tvenne stor
lekar av dylika "styckningar" , den 
lilla 3 Realen klippt ur mexikanska 
Pesos samt "kvartsstyckena" från 
holländska guilder, gällande för 9 
Realer. De förstnämnda äro 
kontramarkerade med stora eller 
små "3". De senare med en rosen
formad figur eller en om en ros på
minnande stjärna. Vi känna också 
till styckrungar från mexikanska 
pesos med rosenformade figurer 
samt klipp från guilder med "3". 
1821 utgavs ett litet 2 Reales silver
mynt, vilket följande år efterfölj
des av en liten silver 2 stuiver. 
Trots allt voro innevånarna här-

( Forts. på nästa sida) 

TRE NYA MYNTMEDALJER 
PEO MYNTHANDEL 
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Medaljerna kan fås genom 

J ubileumsmynt (/J 36 mm 
Pris 70:- silver 

Myntverkets medalj för 
kronan 100 år 

Pris 125:- silver 

Peo Mynthondel AB 
Per-Erik Ohlsson 

Drottningga tan 11 
11151 Stockholm 
Tel. 08/ 2 11 2 10 

Silver- och kopparnickelmynt 
(/J 32 mm 

Pris 50:- silver 

Bronsmynt (/J 32 mm 
Pris 35:- brons 

Myntverkets flyttningsmedalj 
Pris 50:- silver 



Nederländska ... 
(Forts. fr. f öreg. sidtt) 

med icke hjälpta ur sin brist på be
talningsmedel. Nederländska re
geringen tillät handelshusen i J e
surun, Leiba och Naar att emittera 
små silver stuiver intill omkring 
1830, situationen hade normalise
rats och holländska valuta cirkule
rade i stor utsträckning. Dessa sil
ver tokens äro på frånsidan försed
da med bokstäver såsom "J &Co", 
" L&Co" eller "J .J.N.". De äro för 
det mesta icke alls sällsynta. De 
övriga öarna emitterade över hu
vud taget icke frånsett St Martin, 
där man 1810 utgav "kvartsstyc
ken" från mexikanska och bolivi
anska Pesos. Holländarna hade 
haft turen att under Napoleonkri· 
gen 1809 från fransmännen beslag
taga 49.000 silverpesos, av vilka de 
tillverkade sessa " kvarter", kont
ramarkerade med "ST MARTIN" 
och pil bunt. Sådana "kvarter", vil
ka ofta äro i fin kvalitet. bruka va
ra rätt så dyra. On St Martin tillhör 
alltsedan 1648 dels holländarna, 
dels fransmännen. 
Några sällsynta stuiver, präglade 
omkring 1700 på ön St Eustatius äro 
kontramarkerade på sous-stycken 
från Cayenne. Vi känna till en dub
bel stuiver, kontramarkerad "SE" 
och "P" (för Paramari bo) samt en 
stuiver kontramarkerad "SE" och 
"lP". En token, slagen 1771 av 
Herman Gossling, bär valören "l 
Bit". Alla de nu nämnda äro myc
ket sällsynta och tämligen dyra. 
1909 präglade holländska regering
en 10 och 25 centare med drottning 
WilhelmiDas bild för att cirkulera i 
de västindiska och Guvana koloni
erna. Alla högre valörer cirkulerar 
i den ursprungliga holländska va-

luten, detsamma gäller sedlarna. 
I nederländska Guyana, bättre 
känd som Surinam, har vi endast 
en valuta omkring 167&-1679 och 
1764, vilken består av några kop
parstyvrar, av vilka några äro 
mycket sällsynta. 
styvrarna från 1676 och 1679 har 
siffrorna "2" eller "4", vilka bety
da 2 eller 4 styvrar, på åtsidan en 
papegoja på en kaffebuske, frånsi
dan i regel tom, ehuru det existerar 
några exemplar med ett träd på 
frånsidan. 
Emissionen 1764 består av en enda 
styver med beteckningen 
"SOGIETEIT VAN SURINAME" 
och vilken är ganska vanlig. 
På Surinam och Curacao emittera
des 1797 och 1801 små papperssed
lar, vil.ka äro mycket sällsynta. 
Fram till 1815 utgav Nederländska 
Västindiska Kompaniet följande 
valuta : Utrecht 3 Guilder, l Gutl
der, 1/2 Guilder och dubbel stuiver, 
samtliga daterade 1794, försedda 
med ett " W" under skölden fAr be
teckna, att de voro avsedda för 
Västindien. De tillverkades på 
myntverket i Utrecht på beställ
ning av Västindiska Kompaniet. 
Frånsett 3 Guildem äro dessa mynt 

2 stuiver-zilve1·. 

1/ 4 gulden- zilver. 

icke särskilt ovanliga, och även 3 
Guildern påträffar man ofta i myc
ket fin kvalitet. 
Tokens tillverkades i kolonierna av 
privata firmor, men alla, frånsett 
dem nämnda i denna artikel, ä ro 
sällsynta. 
Fortsättning på artikeln "Den syd
amerikanska handelns färder kors 
och tvärs till Orienten" av Gunnar 
Sidorow kommer i december· 
nummret. 

Nya femkronorsmyntet 
måste ändras 

Angående promemorian l före
gående nwnmer rörande de nya 
mynten kan meddelas att fem
kronorsmyntet ej blev godkänt av 
regeringen. Femman måste änd
ras helt för att inte förväxling ska 
ske med enkronan. I regeringens 
beslut heter det att Motivet på åtsi
dan bör vara konungens 
monogram och på frånsidan myn
tets valörslffra, 5 kronor. Rege
ringen har däremot gett myntver
ket i uppdrag att prägla de nya en
kronorna samt de nya öresmynten. 
Dessa beräknas komma ut i mark
naden under nästa år. 

MYNT
KO NTAKT 

Ni får den bekvämt i 
brevlådan varje månad. 

Pren,pris: Helår 43:75 
inkl. moms och porto. 

MYNTAUKTION 
Ti ll vår nästa auktion jan./febr. 1976 mottaga vi bättre MYNT, MEDAUER, SEDLAR, POL· 
LmER och NUMISMATISK LITTERATUR. - Efterhör vå ra förmånliga försäljningsvillkor. 

MYNTET l MALMÖ 
STORA NYGATAN 17, 21137 MALMÖ • Tel. 040/ 129930 
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SMH 
COINLEX 

Utkom i augusti. Helt omarbetad och kraftigt utökad. Helt i sam

ma stil som välkända SMH. :Mynt inkl. unionsmynten, medaljer och 

sedlar m. m. från ca 1850 till våra dagar. Rikt illustrerad och alla 

uppgifter samlade i ett hand. Konkurrensfritt pris skr. 8:- + moms 

inom Sverige. 

LEMBIT FÖRLAG AB 
- . SMH == 

MED VÄRDERINGSI'IliSER 1978 

AATALSFORTECJtNING • VARIA"''TliESKIUV/fiNG • 
UPPlAGOR • FEM PRISI.A()Eif • M.ETALL, t< ALT OCH 
V.II(T • TYPKATALOG • MIN/fESPENNINGAR o SEO 
l.AR MEO VAROEAINGSPRtSER • SEOhKAVALK.AO 
lEXII<ON • BOKMARKNAll o FOIWARINCSMt TO DEA 
OCH" TILLBeHOR • MYNTSKAP 

MYNTLEXIKON 

1976 

PS. Upplagan helt slutsåld. Ny upplaga väntas föreligga omkring 10 oktober. DS. 



POPULÄR AUKTION 

Den auktion som Svenska Numis
matiska Föreningen anordnade 
den 14 och 15 oktober visade en klar 
höjning av myntpriserna. Man 
kunde tydligt se att myntsamlan
det bara ökar och ökar, speciellt på 
våra svenska mynt. Auktionen var 
belägen i en av Historiska Museets 
lokaler. Lokalen var så fullsatt att 
de nummerlappar som används for 
inrop inte räckte åt alla utan man 
var tvungen att snabbtillverka nya. 
Priserna var övervägande höga i 
fOrhållande till värderingskatalo
gerna gällande 1975. l!:n hel del 
Mynthandlare syntes bland köpar
na och även dessa ropade in mynt 
till mycket höga priser. Detta tyder 
på att de priser som kommer att 
publiceras i värderingsböcker for 

l Rdr 1827 R. 'l'TYm<:Lr" 

Kval O. 

R kval. O. 

1976 kommer att vara betydligt 
högre än de nuvarande. 
Nämnas bör också att vissa mynt 
gick väldigt billigt, ett exempel är 1 
rdr 1827 R Troyska Ass praktex
emplar spegel o priset stannade vid 
20.000 kronor men borde kunnat gå 
upp ända till 30.000 kr. Några ex
empel på mynt som stigit är bland 
annat: Karl XII plåtmynt Avesta: 
Daler SM 1710 i kvall/l ( +), priset 
blev 3.000 kr, i värderingsböcker 
från 1975 är detta mynt i kval 01 
upptaget till samma pris. 1/2 rdr 
1845 R i perfekt kval o står värde
rad till 2.500 kr men priset uppgick 
till5.250 kr.Nämnas bör att återro
pen under kvällen var mycket få. 
VI ska även ge några exempel på 
(je modernare mynten, 5 över 1860 
R i kval 01/0 uppnådde ett pris av 

1.700 kr och är värderat till 750 kr i 
kval 01 och 1.500 kr i kval O. 5 öre 
1863 ökade från 350 kr till 450 kr i 
kval O. Aven Oscar ll:s mynt visa
de höjningar i pris då speciellt i hö
ga kvaliteter, ett exempel på en 
kraftig höjning är 25 öre 1881 i kval 
1 + som ökade från 65 kr till 120 kr. 
Av s-öringarna kan åren 1886 och 
1887 nämnas, de var båda i kval O 
och ökade från 450 kr till 625 kr res
pektive från 600 kr till 950 kr. 
En del utrop innefattade flera mynt 
i samma post, dessa kunde man 
däremot få för ganska hyfsade pri
ser. Det fanns flera enkronor från 
år 1942, med årtalet under bild, alla 
ökade i pris jätp.fört med 1975 års 
kataloger, ett exempel är en i kval 
1+ vars pris blev 330 kr. Bland 
Gustav V:s 5-{iringar kan nämnas 
1911 i kval o som sprang upp till 
1.050 kr ifrån 300 kr, 1916/ 15 i kval o 
steg från 1.250 kr till1.700 kr, 1920 i 
kval O steg från 125 till 200 kr. 
Andra dagen handlade mest om ut
ländska mynt, vilket innebar att 
det inte var lika mycket folk samt· 
inte lika våldsamma stegringar i 
pris. Billigt kunde man köpa mynt
partier från hela världen, exem
pelvis, hela världen 195G-1970 76 
stycken for bara 20 kr, hela världen 
1900-1950 talet 121 st olika för ett 
pris av bara 60 kr. Intresset för nu
mismatisk litteratur var stort vil
ket visades även här med stora 
höjningar på de flesta utrop. Det är 
ju glädjande för alla att de flesta 
villlära sig mer om numismatiken. 

O . GIDEGÅRDS 
MYNTHANDEL 
Odengatan 3B 

Box'19'119 
'104 32 STOCKHOLM '19 
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FÖRFALSKNINGAR 
Rapport 2 

Kommitten mot myntförfalsk
ningar sammanträder 8-9 gång
er per år och äkthetsbedömer 
mynt som insänts av allmänhe
ten. För varje bedömt mynt ut
tas 15 kr. Dessutom tillkommer 
5 kr. i faktura- och expeditions
kostnad för varje inlämnare. I 

ett fåtal fall går mynten till ana
lys efter inlämnarens godkän
nande, varvid ev. kostnad debi
teras extra. Alla mynt som be
funnits vara äkta fotograferas. 
Fotot fästes vid äkthetsintyget 
och förses med viktstämpeL 

Kommitten drivs gemensamt 
av Svenska Numismatiska För
eningen och Sveriges Mynthand
lares Förening. En anställd från 
Kungl. Myntkabinettet deltar 
dessutom vid sammanträdena, 
liksom teknisk expertis. 

Kommittens adress är: 

Kommitten mot myntförfalsk
ningar 

c/o Svenska Numismatiska 
Föreningen 

östermalmsgatan 81, 2 tJ·. ö. g. 

114 50 STOCKHOLM 

Kommitten har för avsikt att 
forllöpande publicera nya för
falskningar av nordiska mynt 
som framkommer. Enstaka äld
re avgjutningar etc. kommer gi

vetvis ej att behandJas, utan 
främst moderna kopiot·, som ju 
ofta är välgjorda och sprids i 

stötTe antal. 

14 

GUSTAV VASA. Daler 1543. Rätt vikt 29,25 g. De falska exemplaren väge1· 
endast 22-25 g. Se illus trationen för igenkänningstecken. (0 i Salvator 
m. m.) 

GUSTAV II ADOLF. Riksdaler 1619. Rätt vikt 29,25 g. De falska exem
plaren väger 27- 28 g. Det odginal som kopian framstiillts efter har varit 
hän~l ot:h för-st:tts mt!d inristningar i frå nsidans fäll. (Se illu:;lnttioncn) 
De senare har på en del kopior bortslipats. 

KRISTINA. Säter , l öt·e 1639. Rätt vikt 51,5 g. De falska exemplaren väger 
58- 60 g. Liksom följande kopia samt 1-örel 1649 i rapport l har de sålts 
i Väst-Sverige. Några exemplar av det fal ska l-öret 1649 har nu också 
vägts och de variera1· mellan 38 och 42 g. 

KARL XI. 2 öre KM 1662. Rätt vikt 35,4 ~. De falska exemplare n vägct· 
28-30 g. Liksom vad beträffar Kt·istina-örena är detaljerna i vapensköl
darna dåligt utförda. 



STADENS FÖRF ALSKNINGAR 
På gatuplanet ,·isar stadsmu

seet unde1· tiden 8/10-16/ 11 en 
utställning på t<>mat "Stadens 
Förfalskningar". Utställningen är 
arrangerad i samarbete med 
S tockholmspoliscn och Krimi
naltekniska Museet. Man visar 
allt från förfalskade mynt, sed
lar och konst till "enarmade ban
diter" och roulettspel som är 
förhandsinställda. 

Vi ska här hålla oss till myn
ten. som i en del fall är mycket 
skickligt gjorda. "Genvägen till 
ekonomisk lycka, alt själv till
verka betalningsmedel, hru· ut
nyttjats av mänskligheten de se
naste 2400 åren. I och med att 
värdemynt tillverkade av ädel
metall satts på underlag koncen
trerar man sig nu på engage
mang i seclcltillverkningen, vil
l<et i si.n tur motarbetats genom 
tekniskt fulländade sccUar som 
ej ska kunna efterbildas. En helt 
annan typ av myntlöi·falsknlng
ar är de som utförts för att be
dra myntsamlarna." 

Det finns endast ett fåtal 
exemplar av dessa mynt som är 
äkta. De här förfalsk ningru-na är 
ytterst välgjorda och specialbe
handlade präglingar och det 
krävdes utländsk numismatisk 
expertis för att avslöja dem som 
förfalskningar. En känd mynt
handlare har betalt 46.000 kr för 
dessa mynt i december 1974. Bå
da mynten är gjorda i Libanon 
elJer eventuellt i Italien av en 
känd samtida mästare. 

Svenska sedlar är andra po
pulära förfalskningsobjekt. Ett 

ganska enkelt exempel är de 
som är klippla och sedan ihop
klistrade igen, då något mindre 
än originalet. 

Tänk alltså i fortsättningen på 
vem det är Ni hancUar av, med 
and1·a ord, förvissa Er alltid om 
alt Ni i lodsättningen har full 
returrätt om myntet eller se
deln visru· sig vara falsk. I annat 
fall kräv ett äkthetsintyg. Även 
den bäste kan faktiskt begå ett 
sådant misstag att han köper ett 
mynt som är falskt. 

En svensk 20-krona finns med från 1884. Den 
hålle1· 1·ätt vikt men hm· högre guldhalt än 
originalet. BIRGER WENNBERGS 
Från Ryssland kommer 
Nikolaus I 12 Rubel 1832 

Nikolaus 11 1/ 2 Rubel 

dessa två 
platina. 

guld. 

exempel. 

MYNTHANDEL 
CENTRALPALATsET 

TEGELBACKEN 2 

111 52 Stockholm 

öppnad den 3 november 

Öppet vardagar kl. 8.30--17.00 

lunchstängt kl. 12.00- 13.00 
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Tillbehör 

lEMBIT 

Myntblad i det populära 
larmater 190 x 210 mm 
med 4-hålutansning, hål· 
förstä rkning, dubbelsidigt 
genomskinliga och ov ob· 
sofut hösta moloriol. 

Myntblad Serit 1 190x210 mm 

-'""'0' •·c•&• 

l N .O 6 
lN· l2 12 
lN·20 20 

lN·21 21 

lN·24 24 
lN·lJ 3J 
lN·48 48 

Passonde pärmor lP·l-lP.O 

J~l:>I !"OQ' \ IOt l..., 

65x65 l :75 
48x48 l :75 
38x38 l :75 

118 ''· 3Jx3J 
1 3 ''· 65x65 

l :75 

32x32 l :75 
3Jx3J l :75 
22x22 l : 75 

MYNTALBUM MED BLAD lnkl. mellanläggsblod med förtryck 

Nummer Med blod Me lien· 
löggsblod 

MA .J Serie l, 8 st sorterat MMF 
MA..S Serie l, 8 st sorterat MB 
MA-7 Serie l, 8 st sorterat MBP 

SUPER-SERIEN 

16 

Pörm nr 

LP·2 
LP-2 
l P-2 

Pris per Sl 
exkl $katt 

32: -
32:-
~o.-

SUf'fR• ttR I I:N 

Toppe:n 1 alb\lft 
oeh en prydnad 
f ö r YU)O bOk."' 
hyl h . 
Stlll hOqA an• 
aprU: f Or Pfr• 
feltt f 0rYatifto9 
cx:h vlll) r .\u. . 
v:Uj Lubh .• 

Ryqteu\tec.ur 
Md t-ext . ..,., 

COINS 
SUH • .AI' 
rot() 

rJtUOC •• JtEK 
roc 
... v 
H)(tT!N 
OSCAR l t 
CUSTA., V 

GUS'TA, VI 
AOOLt 

Nt!UTAAL 

Myntblad Serie l 190x210 mm 

l N .O 

Myntblad Serie 3 190x210 mm 

Dl·20 
Dl·lJ 
Dl·48 

LN-12 

41 x41 
32x32 
24x24 

l N ·20 

l :50 
l :50 
l :50 

Yuerligore 2 or.ko b lodtyper und er utarbetande. Passonde på r mor tP-1 - lP·6 

MYNTALBUM MED BLAD lnkl. mellanläggsblad med förtryck 

MA· l 
MA·2 

Serie 3. 8 st sorterat 
Serie 3, 8 st sorterat 

Me1141n· 
faggsbl.11-d 

MMF 
MB 

SUP ER -SERIEN 

LP-2 
LP·2 

Pnapet sl 
·~\ l t kj11 

29:50 
29:50 

MYNT - SEDEL- BREV- FDC - FHJMÄHKS-

OGH FOTOALBU}I l LYXKVALITE 

Jnh9C'tt 1 1\••p3rt"'-en 29/1 . Denna p;j r-:-. i $tor JC'it 28~ll190 1m "r Vfdd• rac1. 
~rlt p r :i9 l1n9 1 &llver ere<S tre r ender och LD'DI1". 6 - rln.qaft}.flnlaJII. 1 
Jt..\1 . <!:uLbt. blad ! bra r c .. du!::bl4 innerf1c;Jo.or c>ct- ~. tt•lbhd 1 plnt t odral, 
ll:yqqtt c ka r<>d U rdiqt ryckt ctbytbar t;tl .kett f c r respek th•o oerld e. J 
\artonq':•s~t.t . . [n t1dsenh9 .alt.t::Jsenc so a p rydC;·r aln piUI 1 bOÅhy ll
•n . Tcob .\ rs CJaranll rot f4brika.t-1~r.s! el . 

l1YHTAL8UM =-cd 8 st ·rBT·S~?@~· !::llad . tlad!tcko rn• bu· !tnc;orC)'repp ! Or 
~ a v r 4n.arna (SxS c~) . !"ell4nUi99•bl•d 1 ku t u q !liU'tOf\9 med 
1nd1VI<h;~ll l ! ö rtr)'clt . Rygqtext MY~'T . 

Ko,pl.,~ t alb:.~ 

Czc. rq bltZd · r s T- S:.pt: ,. " 
;'lf• llc~rt la~g•b lad •re:--s~;:~:o .. 

SEOELALBUM 111ed 8 st Lo::S -bhd. l $ l Lt:S- 1 . S a t. Lt:S-2 och 2 lt t.NS·J. 
N&llanhqq sbl•d 1 kra!tiq kan.or.9 . Ryqqtcxt S&Dt,.AR , 

x ... "'phtt cll-W'I 
&.z:tro blad LNS•l ., !.SS- ! ., LJIS· J 
H" l :ad llgg• b lad i i<. r aft ·i.v kar,Qng 

40 ,• 
lo)$ 

-.•d 

~ S\I~T\~!:'4 soe- sedelalbur.~ f.mli.q t o van te-en ~~:~.ed ry99to xt DREV. 

Kol'llpl• tt o lL~o~,.- ' 0,• 
JJlad ot•f. fltf!ltanlllgg•blnt! u ud#latb~o~.-· 

PDC•ALBUtt mod 8 • t bhd 1 u:S- SJ<- 5c rio n med e.vart k•rt.o ng-1n1i99 · l •t 
~!. s t. L~S- 2SK och 2. st LNS-)SK , Ryqgto x t FDC . 

KO~'>Plft t olb~ot~!r 
E~tra t-lad U 'S· lSK. LKS·25X, L,\'S- JSJC, LlfS·fSX 

.u.-
2 .-

H.X"'ESALBUH l!led 8 st blad i LNS· $er ien . 2 st LNS·l Oct\ 6 et LNS•C. Ked 
~lhnh998blad l k nt't19 kartonq. Ry99text t\XFTt N. 

Ko"'pz,o a lbr."': 
'ztro b lod L6S·J~ LIS·I 
K•lla"iagg•blad i haf: ig hrt.crsg 

40,
l.H 
-. 40 

FJtJM.lRKSAL.BtrH ~ so bla d nr 200/\'70 . txtn kra!ttq kut onq. lUllden 
-.d l1 n na.;;snstnnq och k ra!u9 r~lln je. Ryqquxt FRUU.J:u:N. 

ICo""Yt-tt al b~" SL-
br,.o blod ICD/Y1C p~ 1' lD-/~1"~4fJ~"'"V S.-

FOTOA.L8UH Md 20 blad t..~S./NS . Svut. 1yd.art.onq 22S qraata2 , R)'99 t e x'! 
~ 

ICOI!!IpZ-.n c::dbat.l! 
bero :Ol4d U S/JJS p#,. lO•fC:rp4clc,o;iY1g 

40 .-
7.-

Vld o rder "nqi.v · super-serien• . S4znt.li9 • b l •d l t o rN t. 2U•21 ~ ~ . 
LOu cyqqettk~tter kan. e r h.U las 9rat. U rot porto . PJlrN r 29/1 uun ln.
ld.qo r kost..:~ r 17. • 



fORSTOIUNCiSGLAS 

Nr 818.01 8X 
tn o. r-:o·"ncv4e 'Ot. 1,., N~·c \tqJfl"'e"' 

lo- ,..yf\t ocn , .. ~ • \V f lort l· sop;>r. rg 
2( tt"'m s,.,t~it .:llt• M;,. " 0 n n"~d l/10 
m~ ,,•ot• r rq l plc ... t• f,n 2S :-

Nr 80•.02 5X 
H op1o lhK"J• • olo'' 'fW't <•l 20 ttm1 :ong mot· 
ske lp rr.ed 0,.\ t 1 n1 ••Hh hl u' g Sv,.'oh 2.5 X 25 
m. n StLII•k l•,,plnl.c '8x 49-: 18 mm 

2•,-

lEMBIT Ti llBEHOR 

förstoringslompo o puma url6<ande med dubbla 
lonser ach 7 x foutO<ong Baueridrih, Kartong· 
forpac~ad. E o kl baueroer 21, -

MIKROSKOP CBS 

"Junoor" med ~x fouro••ng Sravmodell 1 fock· 
formar Kanang!O<packad •8, -

''Senior'' 

Sam ovan men de>1uram med nOlskala ach be· 
lysn1ng PreseMIOrpacl.ad 1 etuo Hogkloss19 tysk 
l(vohrelsvoro 123:-

Nr 801.01 J.6X 

ln~,,vbc-m t"'"' .ung•qlo~ nte-d 3 och 6x 
for.stom•o l1 " '' ·rh1

\ 13x 23 "'"' Stotltjk 
h~>plall<i' .ss" :\S >?O "''" 16 '' , skvllkoo· 
rorgl Po• 11 16:50 

• 

l 

lEMBIT NUMISMAT 
MYNTPLANSOCKER 

Nr 2128. TvOdelod med ulfogbaoo loc· 
tc.or Ptoh t(>r 28 mynt. Tunn och ynidtg 
modolt och lo11 au boto me-d \'9 • ftC• 
kan Soorlek t2x22 cm. 7 : -

No 3/48 Sam ovan men 3-delod. PloiS 
lor 48 mynt 10, -

MYNTPASAR .Sx5 

Per 100., 10: -
Per .100 sr -'8 :-
Per IO OCI) S1 850 : -

SEDEl8LAD 

l det papulolo farmorer I<Xlx210 mm lsommo som myntblod seroe l, 2 ach 
31 Med h61fouo6t~nong ach "f.cklös" s6 on sedeln ode \on ghdo ut mor 
r•ngtre~onttmen 

Nl;l!"r,.t t 

l5·1 
15·2 
l5·3 
lS·4 

SA· I 
5A·2 
SA·SK 

fk~or.,cu 
Antol f o( t.Of' itorlel' • ,.., O,pnl"'l '"'- e •U •'o« 

l 170x210 upp!olf 1: -
2 170x lO.S vanster 1. -
3 170x70 ... on.ster 1: -
4 170x.S2 von.ster 1: -

SEDELALBUM MED lO BLAD+ MEllANBLAD 
M•d blod 

6 sr. lS·2. 2 sr l5·1. 2 sr. lS·3 
Di ro 
Oiro + svor1a mellanloggsblad 

lP·2 28r -
lP·3 30r -
lP·3 33··· 

SEDELALBUM lYX MED fORTRYCK 

En vooUg nyhet för •edelsamlore or det nya sedololburnet SA·lY• mod mel· 
lonläggsblod med lörtryck. N o kon for voqe sedel goro anteckningar om 
bl o. Nr. 6roal. seroe. kvol•t6, ansk. den och pros/vöodo. Albumet Ievereros 
som srandord med lO sedelblad, 6 Sl. lS·2. 2 st. lS· I och 2 so. lS·3 somt lO 
löruyc\sblod 

N r SA·ly•·2 o poom lP·2 28:50 
Nr SA·ly•·3 i parm lP·3 30:SO 

Anm. Alla sedelalbum med lP· porMOr levororos govor.os med oooelblad. dubb· 
lo blodforare ach ~anonglosseu 

e r 

.. 
N offMitt 

MBS·I 
M8S·2 
MB5·3 

r r 
MEllANlÄGGSBLAD fOR SEDElBLAD 

r · J= l 

er? c::.t::J:J 

Ponor.de hlf 

LS·I 
15·2 
lS·3 

r t 

r: r: 

. er::: t 

t t r t 

J: r:: t J 

1: l::::r::J 

-:25 
- :25 
- : 25 

DB§~ 
lS· I LS·2 lS·J IS-4 

- - . 

! l 
SEDELAlBUM l FORMAT 175x 135 mm 

En ny roppano~ol för olfo sedelsomlore. Med 
hörda ploSipoomor med guldpröghng. 16 
~loro ploSifrckor för olfo sedlar IrOn l \r till 
s6vol aldro som nyore 100 kr. 

Nr SP69:-

.•. 
TBT-RAMAR 

i högsta 
kvalite 

0 21, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 

55 mm. 

FEM ARS GARANTI PA ALLA 
LEMBIT-ARTIKLAR 

L E M B l T - 14102. Huddinge 
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EN UNDERLIG AUKTION 

Sponongs Samlar Sällskaps 
Medaljauktion gh:k av stapeln 
söndagen den 12 oktober. Massor 
med människor hade infunnit 
sig. dr·ygt 300 personer. Stolamn 
räckte inte till och många fick 
st~i. Aha, tänkte man, detta blir 
verkligen en auktion. Men det 
blev en annorlunda auktion. D .:! t 

var maximnit 15 per·soncr av alla 
församlade som ropade. Som tur· 
var hade man till auktionsför
dittare städslat de bägge kun
niga numismatikerna La1·s O. 
Lagcrqvist och Frank Olrog. 
Lar·s O. Lagerqvist kunde under 
auktionens lopp tala om de olika 

18 

skulptörernas namn dä r det 
fanns frågetecken i katalogen. 

Förvanande iir a tt Sponong 
som slagit medaljer under flera 
hundr·a år inte hade några äldre 
utgåvor med. Den äldsta medal
jen \'ar frii n Gustav Adolf, Sve
riges Arfflll'ste a\' Sven Kulle 
J!l07. Pris 230 kr (jämför de mo-

dcma m<Xlaljcrnas priser). 
A v dc 35 första utropen gick 

95 c;;. till bordet elle r· landsorten. 
Att de flesta seric r·na med No
belpristagare inte gav nagot gen
svar ber·01· säker·t pii alt utr·open 
var· för höga och att dc flesta 
visste alt dessa medaljer kan 

köpas betydligt billigare hos 
mynthandlarnn. Bästa pris av 
Nobelprislago rna 1970 var ett 
i guld som g ick fik 6.600 kr, vil
ket måste sägas vara ett högt 
pris. 

Norges Domkyrkor i platina 
i serien 10 stycken, vikt per me
dalj 65 gram. Utropspriset för 
dessa var 20.000 kr och de gick 
tillbaka till bordet, inlämnaren 
önskade 32.000 kr, ganska högt 
platinapris. 

Inga "pingstvänner" fanns med 
bland ropama för Lewi Petrus 
90 år i brons g ick fö r· 75 kl' och 
i silvct· 55 grum för 230 kr. 

De bästa fynden gjorde bl. a. 
direktör Nyström frfm Sporrong 
då han ropade in Finlands Va
pen 1899, skulptör E. Lindberg, 
för 425 h. Dessutom ropade en 
mynthandlar·e in en medalj av 
den finske skulptören Raimo 
Heino föreställande japanska 
Sumobrottare. Medaljen var gju
ten och ctl exemplar· kostar 300 
honor alt tillverko. Metall brons 
.o(;h klubbades för GOO kr. Dessa 
två medaljer utropades sist, och 
stod ej med i kata logen. 

(Forts. på Trästa sida) 



l MEDALJNYHETER 
Kungliga Svenska Aeroklubben 100 år Låt husen leva! 
Kungl. Svenska Aeroklubben (K.SAK) världens näst äldsta flyg

klubb, fyller i år 75 år och utger med anledning därav en jubi

leumsmedalj. Skulptöt· till medaljen är konstnären Olle Brandqvist. 

För medaljsamlarna är han främst känd för medaljserien "1970 års 

Nobelpristagare". 

Åtsidan visar ett porträtt av KSAK:s höge Beskyddare sedan 1974, 
H M Konungen Carl XVI Gustav, omgiven av texten CARL XVI 
GUSTAV KSAK:s HöGE BESYDDARE. 

Medaljens frånsida visar tre faser ur svensk flyghistoria represen
terade av en luftballong, ett biplan och ett modernt allmänflygplan 
med texten KUNGL. SVENSKA AEROKLUBBEN 75 AR 1900-1975. 

Fakta om medaljerna: 
Metall Storlek 
Platina 45 mm 
18 k guld 45 mm 
Kontr. silver 45 mm 
Brons 45 mm 

Vikt 
75 g 
60 g 
55 g 
45 g 

Priserna inkluderar moms, frakt och etui. 

Max. upplaga 
50 ex 

300 ex 
2000 ex 
2500 ex 

AB Sporrong präglar och distribuerar medaljen. 

Pris 
3.700 kr 
1.985 kr 

190 kr 
85 kr 

Låt husen leva! är det svenska 
mottot för det Europeiska Bygg
nadsvårdsåret 1975. Skulptör till 

Ovn och underdel tillsammans 

Underdelens dtsida. 

den mångsidiga dubbelmedaljen 
är Raimo Heino. 

Medaljen består av två delar 
med tillsammans fyra motivsi-

(Forts. sid. 22) 

SVEA Mynt- & Frimärkshandel 
Illustre rad lagerprislista 

MYNT, SEDLAR, MEDAUER, TIUBEHÖR, FRIMÄRKEN 

BREV, VYKORT 

köpes, bytes, säljes, värderas 

kommissionsuppdrag 

SVEAVÄGEN 96 - BOX 19032 - 10432 STOCKHOLM 19 
Te l. 08-32 01 01 , 32 96 96 

öppet: vard. 9.30--18.00, lörd. 9.00--14.00 (!) Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan 



En underlig . . . våren 1976 att hålla en medalj
auktion. 

(Forts. fr. föreg. sid.a) 

Vi ber Sponongs Samlar Säll
skap att nästa gång även kom
ma med äldre material, och inte 
lata inlämnarna få bestämma 
lägsta pris. Man måste få fram 
medaljens dagspris och inte ett 
konstlat sc'ldant. Annonsering i 
god tid är ett måste för att fler 
ska ha möjlighet att. lämna in 
material. Medaljpriserna på äld
re medaljer är i dag allt för låga, 
framställ kataloger liknande 
mynt- och frimärkshandelns 
priskuranter. SpotTong om nå
gon bör kunna göra detta, ingen 
annan hat· så mycket litteratur 
och bilder över tidigare slagna 
medaljer. 

Vi ser fram mot Sprrongs 
Samlar Sällskaps kommande 
auktioner (hösten 76). Det kan 
även nämnas att Svenska Nu
mismatiska Förening~n kommer 

Avslutningsvis en del av de uppnådda priserna. 

1970 å rs Nobelpristagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver 165G-1850 kr 
" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons 720 kr 

, " , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Guld 6.600 kr 
1971 " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons 400 kr 

" " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver 1100 kr 
1972 " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons 350 kr 

" " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ilver 675 kr 
1973 " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 kr 
De sex Bernadotterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1800 kr 
Tio Stora Upptäckare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons 900 kr 

" " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ilver 2000 kr 
Norge 1100 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons 800 kr 
Sveriges Domkyrko1· . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . " 800 kr 

" " . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Silver 1800 kr 
Norges Domkyrkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Brons 800 kr 
Danmarks Domkyt·kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver 950 kr 
Fredrik IX och Ma1·grete II . . . . . . . . . . . . . . . . Silver 600 kr 
HKH Kronprins Carl Gustav . . . . . . . . . . . . . . . Brons 350 kr 
Miljövårdsmedaljen . . . . . . . . . . . . . . . . Brons 425 h f Silver 1000 kr 
50:e Vasaloppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guld 600 kr 
Gustav VI Adolf - 75 år som arkeolog Bl'Ons 325 kr l Silver 800 kr 
Carl XVI Gustafs tron tillti·äde 1973 . . B1·ons 130 kr l Silver 300 kr 
Wilhe'lm Moberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ilver 625 kr l Guld 3.100 lo· 
Konkurrenten Sv. Medaljgillets Konferensmedalj i Silver 450 kr 
No1·diska Museet 100 år ..... . ...... . ....... Silver 650 lu-
Clu·istina och To1·d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finsilver 
Prinsessan Christina 30 år . . . . . • . . . . . . . . . . . Silver 

220 kr 
275 kr 

NO RENS 
MYNT- och 

FRIMÄRKSHANDEL 
Anders Noren 

Köper • Byter • Säljer 

MYNT 

Utländska Frimärken 

Öppethållande: 

månd.-torsd. 17.00-19.00 

Eriksgat. 2, 752 28 Uppsala 

Te l. 0 18/ 1 O 58 68 

ERIK XIV:s mynt 
med 

"Göteborgsmotiv" 
av 

Lars-Jngvm· JUnson 
och Lnrs O. Lagerqvist 

84 s idor· o. 29 bilder av mynt, 
medaljer, kartor m. m. 

12 sido1· register över fäst
ningar, historiska personer, 

litteratur. 

Boken är· en studie över 
Europas första mynt med 
landskaps- och stadsbild se
dan antiken. 
Boken kan köpas genom väl
sortcnldC mynthandlare som 
för li tteratur. 

Pris 23 kr. inkl. moms. 

Utgiven av Numismatiska 
Littcrntursäll~k;~pet 
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EXPOSE 
har en invändig löstagbar hel monteringsplatta 
i kungsblå eller djupröd sammet. I stället för 
med hel monteringsplatta kan skåpet också le
vcreros med fem löstagbara och justerbara hyl
lor som lir klädda med sammet. Skåpet är för
sett med låsbar monterdörr samt benställning 
med tidskriftshylla. Invändig belysning är mon
terad. Monteringen av samlarföremålen sker 
lämpligast med kartnålar som gör att Ni lätt 
kan placera objekten som Ni själv önskar. Här
igenom får Ni möjlighet att "möblera om" när 
Ni vill presentera nyheter eller göra temaut
ställningar i Er egen monter. 

Monterskåpet EXPOSE passar utmärkt för vis
ning och förvaring av de flesta samlarföremåL 
Medaljer, mynt, skedar och ordnar såväl som 
fick-ut·, polletter, idrottspriser, äggkoppar, pors
linsfigurer, snusdosor och tallrikar tår i EXPOSE 
en elegant och intresseväckande inramning. 

Höjd (ink!. bensilillning): cm 154 

Bredd: cm 68 
Djup: 
Vikt: 

cm 31 
kg 26 

Monterskåpet 
EXPOSE 

Skåpet som är en prydnad för en samlares 

hem och ett hem för hans samling! 

Många vackra och värdefulla samlarföremål 
kommer aldrig till sin rätl De förvaras i lådor, 
askar, a lbum eller kanske i bankfack. Men visst 
är det något av en paradox att de föremål vi 
älskar och samlar för sin skönhets skull ofta 
med stor omsorg packas ned och förvaras oåt
komliga för våra blickar. Monterskåpet EXPOSE 
vill råda bot på detta. Vi presenterar här ett 
idealiskt sätt att på överskådligt och intresse
väckande vis förvara Era samlarobjekt. 

EXPOSE blir Ert eget miniatyrmuseum. Er egen 
utställningsmonter med inmonte.rad belysning. 
Här kan Ni i ett eller flera skåp ställa ut mynt, 
medaljer, skedar, ordnar, frimärken, ja snart 
sagt alla samlarföremåL EXPOSE blir en natur
lig samUngspunkt i Ert hem, där familj och 
vänner fascineras över Era vackert inramade 
samlarobjekt! 

Göm inte Era samlarobjekt - visa dem! 
Beställ EXPOSE omgående! 

Bost.nr 

MS 11 O naturfärg. ek hel platta bl& sammet 930:-

MS 11 1 " röd 930:-

MS 116 " " lösa hyllar bl& 1.080:-
MS117 " röd 1.080:-

MS 120 mörkbets. " hel platta bl ö 930:-

MS 121 röd 930:-

MS 126 " lösa hyllor blå 1.080:-

MS 127 röd 1.080-: 

Ovanstående priser inkl. moms och leverans
försäkring. 

EXPOSE levereras fritt Linköping som bilfrakt
förskott ti ll Er hemadress i turordning efter 
inkommen beställning. 

L!Hialm 
vrnVasthb 

Specialföretaget fö r köp och försä ljning 

av moderna samlarmedaljer. 

Cre utzgatan 2, 112 44 Stockholm 
08/ 52 6235 
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l MEDALJNYHETER 
Låt husen leva . .. 

(Forts. fr. sid. 20) 

dor. Den halvcirkelformade över
delen bildar, ihoplagd med un
derdelen, ett motiv som visar 
äldre bebyggelse i en fungeran
de stadsmiljö - byggnadsvår
dens idealbild. 

Lyfter man bort överdelen, 
framträder dock ett annat mo
tiv - en syn som tyvärr möter 

Overdelem tiiSIIIa. 

oss alltför ofta; modern arkitek
tur har planlöst brutit sig in i 
bebyggelsemiljön och skapat dis
harmoni i den tidigare så ro
fyllda stadsbilden. 

Som förebild till den på me
daljen avbildade äldt·e stadsmil
jön har skulptören haft Gamla 
Stan i Stockholm. Här har han 
också fångat motivet till medal
jens frånsida - den skulpterade 
kullerstensbelagda gränden. 

överdelens fr:'lnsida återger 

Fakta om medaljen: 

Metall 
Guld 18 k 
Silver 999/1000 
Pat. brons 

Upplaga 
100 ex 

1500 ex 
2000 ex 

Två intressanta djurmedaljer 
Med anledning av "Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmarks" 
100-årsjubileum i denna månad ges två olika djurmedaljer ut. 
skulptör till första medaljen är Harald Salomon. Frånsidan visar en 
omhändertagen före detta herrelös hund med texten DYRENES 
BESKYTTEllSE medan åtsidan visar ett porträtt av den inter
nationellt kända zooLogen dr. Hans Hvass. 

Den andra medaljen är utformad av professor Mogens B~gglid. At
sidan visar en vuxen och en nyfödd noshörning med omskrifter. 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANI
MALS samt ANNO MCMLXXV. 
På frånsidan åtel'finnes bilden av ett örnhuvud. 

Byggnadsvårdsårets motto: LAT 
HUSEN LEVA! samt texten: 
THE EUROPEAN ARCHITEC
TURAL YEAR - 1975 - EURO
PEJIJSKA BYGGNADSV ARDS
ARET. 

Undertidens /fllnsida. 

Vikt 
480 g 
325 g 
290 g 

Pris 
15 380 kr 

760 kr 
280 kr 

Fakta om medaljerna: 

Metall 
Brons 

Diam. 
70 mm 

Pris 
165 Dkr 

Medaljen präglas hos AB Spot·rong, som också distribuerar densamma. 
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NORDENNYTT 
Red. Nv1'tl1ska !\1ynt. Landsviil!cn 5!i. 172 Jfj. Sundbvbc1-g. Tel. 08/28 67 56 

Suomen Rahojen 
Hinnasto 

KATALOG öVER 
FINSKA MYNT OCH SEDLAR 

är en relativt ny värderingska
talog, utgiven av Suomen Posti
merkkeily Oy. 

Katalogen innehåller inga ar
tiklar och det förord som finns 
är tyvärr bara skrivet på finska. 
Det finns emellertid ett litet 
meddelande "To our readers". 
Där framgår att katalogen följer 
gängse graderingssystem och kan 
lätt användas som guide för sam
lare av finska mynt. Prissätt
ningen ska också följa aktuella 
marknadspriser. 

Några myntavbildningar finns 
ej och kommentarer är det spar
samt med, men de som förekom
mer är översatta till svenska. 

Katalogen kan beställas genom 
Er mynthandlare, eller direkt 
från: 

Suomen Postimerkkeily Oy 
Fredrikinkatu 51--53 
SF-00100 Helsinki 10 
Finland. 
Denna katalog ger oss på re

daktionen samma intryck, som de 
flesta andra finska kataloger ti
digat·e gjort -- prissättningen 
verkar inte realistisk, även om 
1enna är mera dämpad. 

Det är möjligt att vi felbedö
mer finska mynt i Sverige, men 
i så fall kan vi inte förstå var
för inte samlare av finska mynt 
köper mer i Sverige än de gör. 

-o--
Vi gjorde ett experiment .i 

Myntkontakt nr 7, september 
1975, genom att bjuda ut 43 fins
ka objekt. De flesta bjöds ut un
det· och en del långt under ka
talognoteringarna. 

Som exempel bjöd vi ut Fin-

lands dyraste (svåraste?) set av 
modem årgång i O, nämligen se
tet 1964. I katalogen från Suo
men Postimarkkeily noteras se-

(Forts. på nii3t4 $id4) 

Värdering av Haakon VII:s mynt 
Arta l Upplaga o 01 l+ l 

50 öre 
~ 22 mm -- vikt 5,0 gr -- 600/1000 

R. 250; Y.40 (50) 
1909 200.000 250 150 100 50 
1911 200.000 275 175 110 60 
1912 200.000 700 450 300 200 
1913 200.000 200 125 80 50 
1914 800.000 125 75 40 25 
1915 300.000 175 110 65 45 
1916 700.000 100 60 35 25 
1918 3.090.000 75 40 20 12 
1919 1.219.000 90 50 25 15 

R.251; Y.48 (41) --utan hål 

1920 1.236.000 
1921 7.345.000 
1922 3.000.000 
1923 4.540.000 
R.267; Y.48-med hål 
1920 inkluderad 1920 ovan 
1921 inkluderad 1921 ovan 
1922 inkluderad 1922 ovan 
1923 inkluderad 1923 ovan 
R.268; Y.51 (45) 
1926 
1927 
1928 
1929 
1939 
1940 
1941 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
R.269; Y.64 (74) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

2.000.000 
2.502.100 
1.458.200 

600.000 
900.000 

2.193.300 
2.373.000 
1.354.000 
1.532.500 
2.465.300 
5.911.400 
1.029.600 

2.370.000 
230.000 

1.930.000 
1.630.000 
1.800.000 

~ 22 mm -- vikt 4,8 gr 

600 450 300 225 
175 100 65 35 
175 100 65 35 

1000 750 550 400 

450 
100 
150 
125 

75 
75 
75 

100 
75 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 

35 
150 
30 
30 
30 

325 
50 
75 
65 

25 
25 
25 
40 
25 
15 
15 
lO 
10 
10 
lO 
lO 

10 
50 
5 
5 
5 

225 
20 
25 
25 

5 
5 
5 

10 
5 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 

lO 

150 
8 

lO 
10 

4 

l? 

30 
35 

100 
25 
15 
25 
15 

7 
8 

125 
20 
20 

200 

75 
4 
5 
5 
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Suomen . . . 
(Forts. fr. föreg. sida) 

tet i 42 mark och i katalogen ut
given av Merkki Borg (recense
rad i föregående nummer av 
MK} är noteringen hela 130 
mark. Vårt pris - 40 kr. Resul
tatet av -erbjudandet- O beställ
ningar. 

Ny norsk medalj 
Nyprägling 

I samband med Stavangers 
850-årsjubileum, utger Stavang
er Sparekasse en förstorad ko
pia av "Eystein och Sigurd J or
hos Den Kongelige Mynt i 
Kongsberg. 

En begränsad upplaga på 1250 
st. är präglad, varav 1000 är 
ämnade för allmänheten. 

Priset är 150 Nkr/st. Över
skottet ska användas till inköp 
av museiföremål i samråd med 
Stavanger Museum. 

Myntet som har ett kungahu-

24 

Novembererbjudande 
1 öre 

1874 ...... ... . 
1875 ......... . 
1875 ......... . 
1876 ......... . 
1877 Kt .... n. 
1877 Lt ....... . 
1879 Kt .. ..... . 
1880 ......... . 
1881 ......... . 
1882 ......... . 
1884 .. ....... . 
1885 . .. . ... . . . 
1886 . ... . .... . 
1888 ... ...... . 
1889 . . ..... . . . 
1890 ........ .. 
1891 ........ .. 

l + 
l 
I+ 
01 
01 
l+ 
1(+) 
l + 
1+/01 
o 
01 
01/ 0 
o 
01/ 0 
01/0 
01/0 
o 

45:-
40:-
60:-

295:-
195:-
140:-
60:-

160:-
95:-

125:-
60:-

110:-
350:
I75:-
195:-
90:

I20:-

vud på var sida, är gjort i 925/ 
1000 silver. 

Beställning kan göras från 
Stavanger Sparekasse, Boks 218, 
N-4001 S tavanger, Norge. 

Tillbehör 

Vi ska här presentera tre nyheter 
på Myntskåpsfronten. Det är Lem· 
bit AB som står for produktionen, 
vilket som vanligt innebär god 
kvalitet samt fem års garanti. 
Den första nyheten är Lembit Ju· 
nior, som har fått ett lock som 
stänger in lådorna. Locket gör skå· 
pet snyggare och skyddar från 
damm. Fyra piggar på locket och 
fyra motsvarande inbuktningar i 
skåpet håller locket stadigt på 
plats. 
Nyhet nummer två utgörs av Lem
bit Junior Lyx. Detta skåp är i teak 
och rymmer 18 lådor med valfri 
rutindelning samt 4lådor för mynt
påsar och/eller fönsterdia (two by 
two). Skåpet bar 2 dörrar, dessa 

1892 . .. ........ . 
1893 ... ...... .. 
1894 ··· ··· ···· 
1894 ········ n. 
1895 ...... ... .. 
1896 ............ 
1897 ......... . 
1906 ......... . ... 
2 öre 
1906 ·········· 
5 öre 
1906 .... .. .... 
1917 ..... . ..... 
10 öre 
1872 .......... 
1882 ·· ··· · ···· 
1887 . ......... 
25 öre 
1885 .......... 
2 kronor 
1880 Och ...... 
1892 raritet 
1903 raritet 

NORGE 
Arset I968 

n. 
.. ... 

l+ 
o 
l 
l+ 
l + 
I + 
01/0 
o 

o 

o 
01/0 

I (+) 
01 
01 

o 

1+/01 
o 
1+/01 

3000 ex. . . . . . . O 

USA 
J ubileurnsserie 
1776-1976 
3 mynt i fodral 
5 sets ...... . . 

m:-
120:-
150:-
195:-
25:-
25:-
35:-

210:-

225:-

295:-
110:-

385:-
195:-
I95:-

385:-

1.750:-
1.200:-
1.050:-

1.250:-

75:-
325:-

Myntsamling stulen 

Värd 100 000 kr 
En myntsamling värd mer än 
100.000 kr har stulits vid ett 
villainbrott i Göteborg. Tjuven 
kunde senare gripas av polisen 
då han fö1-sökte sälja samlingen. 

Han hade då ett av mynten på 
sig och var dessutom klädd i en 
jacka som han också kommit 
över vid inbrottet. Han har er
känt. 

Resten av myntsamlingen hit
tades i en lägenhet och kunde 
återbördas till ägaren. Samling
en var inte försäkrad. 

går att låsa. Den tredje nyheten ut
görs av Lembits "flaggskepp" vid 
namn 4000 Myntkabinett. Hela 62 
lådor med rutindelning samt 2 
lådor för påsar, med andra ord går 
det att få i ända upp till cirka 6000 
mynt. Skåpet har låsbara dörrar 
och böljet är utfört i teak. 
Se bilder i annonsen i detta num
mer. 

UTLÄNDSKA SEDLAR 
Vi har ett gott sortiment av 
utländska sedlar. Rekvirera gär
na vår prislista. 

NYINKOMMET: 
Vackert album med tyska nöd
mynt sedlar 
600-800 ovikta . . . . . . . . 650:-

PICK sEDELKATALOG 
220 sidor. Omfattar praktiskt ta
gel <~Ila världens sedlar med 
prise1·. En nödvändighet för 
samlaren . . . . . . . . . . . . . . . . 75:-

SamUiga priser inkl. moms 
Porto tillkomme,· 

MATTSSONS 
MYNTHANDEL 

Kungsängsg. 21 B, 753 22 Uppsala 
Tel. 011!/13 05 54 



UTLANDSNYHETER 
PHILIPPINERNA 
1000 Piso Guld 
Philippinerna utger detta mynt 
för atl hedra nationens "Nya 
Samhällsprogram". Åtsidan vi
sar porträtt av president Ferdi
nand E. Marcos. 

Frånsidan visar Philippillernas 
vapen. 

1000 Piso Guld 1975, 900/1000 
guld = 21,6 karat, 27.74 mm, 
vikt 9,95 gram, nominalvärde 
1000 Piso = $ 133,33. 

HAITI - OLl!'MPIADE 1976 
Med anledning av sommarolym
piaden i Montreal nch vinter
olympiaden i Innsbruck ger 
Haiti som enda land ut två mynt, 
50 gourdes i silver och 500 gol,lr
des i guld. Båda mynten är lag
liga betalningsmedel. 

50 gom·das silver är 38 mm i 
diameter och väger 16,75 gram, 
925/1000 silver. 
500 gom-des guld är 25 mm i dia
mcter och väger 6,55 gram, 
900/1000 guld = 21,66 karat. 
Mynten präglas i Proof-liknande 
kvalitet. 

llAHA!UAS 100 $ 
För första gången sedan Baha
mas blev självständigt, ger the 
National Bank of the Bahamas 
ut ett guldmynt i valören 100 $. 
Myntet är i 22 karat och väger 
5.46 gram och har en diameter 
av 21 mm. Upplagan blir 4.500 
stycken i kval. ocirkulerat och 
2.000 i kvalitet P roof. 
Alsidan visar Drottning Elisa
beth II omgiven av texten: 
COMMONWEALTH OF TRE 
BAHAMAS - INDEPENDENCE 
1973. 

Frånsidan visar: 4 flamingofåg
lar samt texten 0 1\'"E HUNDRED 
DOLLARS och året 1975. 

öSTERRIKE 100 SCHlLLING 
Det är nu 50 år sedan man in
förde schillingmynten i Österrike. 
Detta firas genom att ge ut ett 
100-schillingmynt. Åtsidan visar 
en knäande figur som i hållning 
och gester påminne1· om en så
ningsman med omgivande text: 
50-JAHRE SCHILLING 1975. 

l-rånsidan visar en kvadratisk 
oild med texten: REPUBLIK 
öSTERREICH 100 SCHILLING. 
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MYNTTORGET 
Annonssida för myntsamlare 

SÄLJEs 

l Sk. Banco, tät krans, kv 1?, säl
jes, Skr 250:-. A. Kirkaune, 2847 
Kolby, Norge. 

Prislista över Islands mynt, även 
guld or.h silver, sändes gratis. Is
lands största postorderföretag i 
mynt. ATOM, Box 123, Reykjavik, 
Island. 

En sats Nobelpristagare 1974 års 
No 341 i silver säljes för 900 sv kr 
mot postförskott. Kjell Olsson, Box 
2017, 38102 Kalmar 2. 

Gmtis prislista över i huvudsak 
skandinaviska guld-, silver- och 
kopparmynt. Torsten Nilsson, Se
renadgat. 29, 14 vån., 214 73 Malmö. 

Prislista nr 3 över svenska mynt 
gratis. A. Hedlund, Box 3144, 
S - 16203 Vällingby. Tel. 08! 89 52 01. 

Komplett samling svenska koppar
mynt 1819-1873 (inga varianter). 
Summa 178 st. Värderad till c:a 
13.000:-. Säljes odelad för 10.500:
kont. 0155/ 368 86 månd.- hed. eft. 
16.30. 

2/ 3 RD 1780 på 79, l RD 1776 kv 
1+-0I, 5 kr 1962 kv O spegel, 2 kr 
1914, 26, 29, 40 kv 01-0, 2 kr jub. 
21, 32, 38 kv O, 5 öre j. 1917 kv 01-0 
samt 25 st varianter bl. 50 öre 1944 
genomtryck i kronan. 0470/176 65. 

Sedlar 1 kr 1920 l st, 100 kr 4. st, 50 kr 
3 st, 10 kr 17 st, 5 kr 21st. Kv 01-0. 
Nominellt värde kr 900:- . Säljes 
till högstbjudande. 0470/ 176 65. 

100 st 5 kr 1971 i O, 10 st 5 k1· 1973 
i O, 25 st 2 kr 1970 i O, 75 st 2 kr 
1971 i O. Eric Lindqvist, Box 100, 
620 11 Havdhem. 
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Mynter fra hele verden tilsalgs. 
Liste sendes. R. Johnsen, Postbox 
150, 2011 Strömmen, Norge. 

Vackert hängsmycke av gamla fem
öringar med ditt eget årtal. De fles
ta årgångar 1920-1971 finns. Guld
förgylld 22:- plus porto. Sven An
dersson, Kronvägen l , 433 00 Par
tille. 

Erik XIV 16 öre klipping 1562 kors 
över valörsiffran kv. l? repa 885:-. 
20 kr. 1887 "OCH" kv. l+ 1.775:-. 
Sören Bengtsson, Box 4015, 941 00 
Piteå. 

Guldmedalj 70 g, Carl XVI Gustav, 
Svenska Medaljgillet AB, säljes till 
högstbjudande. Tel. 0755/ 11153. 
Björn Lidberg, Erikshällsgatan 22, 
15146 södertälje. 

Wedgwood jultallrik 69, 70, 71 + 
Måntallrik. Rörstrands Vasaloppet 
74, 75. Rörstrand Mor 71, 72, 73, 75, 
far 71. Vill köpa Rörstrand Jul 68, 
Hackefors 69. Aida Hultman, Ängs
gatan 26, 341 00 Ljungby. 0372/104 72 

KöPES 

5 öre 1910 önskas köpa. Sänd upp
gift om kvalite och begärt pris till 
Bo Larsson, Fack · 80, 950 30 Råneå. 

Estland, 1900-1944 medaljer, ord
nar, sedlar, polletter, böcker, litte
ratur. 
Myntskåp klassiska modeller från 
1700- och 1800-talel Jag kan läm
na nya Lembitskåp i byte. Skriv 
tiil Olof J. Andersin, Box 2092, 
141 02 Huddinge 2. 

Utomskandinaviska guldmynt kö
pes. Sänd uppgift om kvalite och 
begärt pris. Hans Wahlström, Tenn
gjutargränd 4, 126 57 Hägersten. 

Specialerbjudande 

gällande julnumret 
Passa på Nu. Sänd in Ert an
nonsmanus före den 25/ 11 och 
Ni får Er annons insatt under 
"Mynttorget" helt utan kostnad. 
OBS! Detta erbjudande gäller 
endast annonser till december
numret. 

·······~~§fe?~~~~~~~~~!~~!~~···i·~~~~~~·-~-·~-~~~~······:,.~.· 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 h medsändes. 
D Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 k r 
medsändes. 
ANNONSTEXT : 

0 SÄ.LJES 0 KöPES 0 öVRIGA SAMLAROMRADEN 

NAMN: 

ADRESS: 

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



LITTERATURNYHETER 
ERIK XIV:s MYNT 

""'"''"'""l ' "' U'l1'a.. ,~ .. , .• • u.ll• •'tr 
IC.Ot-t .. ~ö 

Boken är på 84 sidor och häftad. 
Författare är Lars-Ingvar Jönson 
och Lars O. Lagerqvist-förlaget är 
Numismatiska Litteratursällska
pet Tillsamm~s presenterar för
fattarna, från Göteborg respektive 
Stockholm, en studie över Europas 
första mynt med landskaps- och 
stadsbild sedan antiken. De anser 
sig ha kommit till sensationella re
sultat. 
I skriften ingår en studie över Erik 
XIV (1533-1577)- en högst märk
lig person, myntpolitiken och en 
beskrivning av de aktuella mynten 
av år 1562 och 68. Vidare finns tidi
gare hypoteser samt myntbilden 
kontra Alvsborgs slott och stad 
med omgivande landskap, staden 
Alvsborg och dess historiska bak
grund, med kartor och kommenta
rer. Hela 12 sidors register med 
över 300 uppgifter om orter, fåst
ningar, historiska personer , källor, 
litteratur etc. 
Boken innehåller 29 bilder varav 13 
är helsides, omfattande mynt, me
daljer, teckningar utförda av Erik 
XIV, bilder och översiktskartor 
över området. Flera av bilderna 
har inte varit publicerade tidigare. 
Boken kan köpas hos din handlare 

eller direkt genom förlaget. Pris 23 
kr. Se annons. 

MONTER SOM HOBBY 

~ 1'11 CLAUtH:NS f'OilLAG 

Författaren till denna bok heter 
Peter Flensborg och förlaget är J . 
F. Clausens Forlag. Denna bok på 
80sidor vänder sig i första hand till 
nybörjare inom numismatiken. Bo
ken börjar med ett kapitel om olika 
sätt att bygga upp en samling där
efter ett kapitel om kvalitetsbe
dömning. Vidare skriver författa
ren om vad som bestämmer ett 
mynts värde samt olika sätt att 
förvara och registrera sina mynt. 
Ett intressant kapitel är det om 
falska mynt. Texten är på danska 
vilket också innebär all den troli
gen mest stämmer in på de danska 
förhållandena. 
Dock synes det mig som om det 
finns en hel del skandinavisk nu
mismatisk litteratur och tidskrifter 
som den danske författaren inte 
känner t ill. Pris ca 25 :- . 

WORLD COli'\ CATA LOGUE 
Den tredje upplagan av "The Stan
dard catalogue of World Coins" av 
C L Krause och C Mishler beräknas 
komma ut i handeln lagom till Jul. 
Boken, som ofta kallas "Telefonka
talogen" innehåller 1.248 sidor -

en avsevärd ökning från föregåen
de upplaga. Den första upplagan 
innehöll 864 sidor. Over 300 länders 
mynt finns beskrivna under tidspe
rioden lSSG-1975. Totalt innehåller 
boken värderingspriser på mer än 
50.000 mynt och över 30.000 foton. 
Telefonkatalogen har blivit den allt 
överkuggande standardkatalo.. 
gen, och den används över hela 
världen av både samlare och hand
lare. För de som tidigare använt 
Yeoman katalogerna är det ganska 
enkelt att finna sig till rätta i den 
eftersom telefonkatalogen även 
upptar Yeomans katalognummer. 
Det är självklart att ett standard· 
verk som detta ej kan göra special
kataloger överflödiga, men man 
måste ändA bli imponerad av all 
den information som samlats på 
dessa 1.248 sidor. 
Priset i Sverige blir 130:- inkl 
moms. 

WELTMUNTZKATALOG 
19 Arhundradet 

Boken är ganska tjock och innehål
ler hela 1090 sidor med 11.512 mynt
beskrivningar samt hela 2.276 fo-

(Ports. 1>ii nästu sida) 
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Litteraturnyheter 
(Forts. fr. föreg. sida) 

ton. Författare är Glinter Schön 
och Jean-Francois Cartier och bo
ken utges av Battenbergs Förlag i 
Mtinchen. Alla officiella mynttyper 
präglade från 1800 till 1900 finns 
med från över 400 länder. Värdean
givelser, myntmetall samt präg
lingsdatwn finns med. Boken torde 
gå att köpa hos alla välsorterade 
bandlare. Pris ca 64:00. 

WELTMUNTZKATALOG 
20 Arhundradet 

Aven denna bok utges av Batten
bergs förlag och är författad av 
Glinter Schön. Detta är 7: e uppla
gan och är helt reviderad och om
arbetad. s idantalet är hela l.152 
med 2.599 foton och behandlar 8.612 
olika mynt. Boken trycks i tre olika 
språk med en sammanlagd uppla
ga på en kvarts million exemplar, i 
Sverige blir den tyskspråkiga upp
Jagan den aktuella. A ven denna bok 
bör kunna köpas hos alla välsorte
rade mynthandlare. Priset blir ca 
49:-. 

PRENUMERERA PA 

MYNTKONTAKT 
28 

Numismatisk Ordens Höstauktion 
avhölls den 11 oktober i Borås 
inför en publik på 90 personer. 

Numismatisk Orden har nu 
under flera år dokumenterat sin 
ställning som stor auktionär och 
auktionslistan innehöll även den
na gång både rara, sällsynta, 
kvalitetsstarka och intressanta 
objekt. 

Den nordiska avdelningen om
fattande 95 objekt mynt samt 8 

objekt sedlar/ privatmynt Bland 
de senare utbjöds bL a. som 
objekt nr 443, en norsk sedel, 
en riksbanksdaler Christiania 
1814. Gott ex. l+ a 01, uppskat
tad till 900. Tyvärr fann sedeln 
ingen köpare, vilket vi beklagar. 
En indikation om marknadsvär
det hade varit intressant. 

Nedanstående tabell redovisar 
nordenavdelningens myntobjekt 
i sammandrag: 

Antal (varav Priser 
objekt 

Danmark 43 
DWI l 
Grönland l 
Finland" 22 
Island 2 
Norge 26 
Totalt 95 
* )Ett av objekten 

(10 M 1905 RR Guld 01) 
Resterande 21 (Finland) 

!\ter) 
(lO) 

( I ) 
( 3) 

( 8) 
(22) 

Bland mynten fanns många 
som bör nämnas speciellt t. ex.: 

Danmark Albersdaler 1781 R. 
Vackert ex N. O (10.500) 10.500. 
2 st. 2 Fr. d'or 1827 S i 01 och 
1852 i 01 (8.000) 6.500 repse.l<tive 
(7.500) 6.500. Förutom 24 st. 
guldmynt fanns inga mynt frå n 
kr i öre-perioden. 

Finland bjöd på 18 st. guld
mynt, va1·av ett är p1·esenterat i 
tabellen ovan. Intressant var 
dessutom att ett så gammalt 
mynt som l p 1890 i stgl. O g ick 
för· 35. En 500 m 195L (Olympi
aden) pilpekas vara äkta, gick 
för 1.625. 

Norge. Här noteras att objekt 
n r 524, 8 sk 1685, RR, praktex O 
( 4.600) gick för 4.200. Detta är 
samma som såldes på Ahlströms 
auktion n r· 9, ett drygt halv~i r ti
digare, för· 4.300. 

Ett annat sällsynt mynt, åt
minståne vad beträffar kvalite 
te-n, var l specie 1824 i stgl O, 
som säludes för 5.700) (4.500). 
8 guldmynt bjöds ut och de som 
siildes vNkar hålla sina höga 
priser, t. ex. 10 kr 1877 i 01 som 
klubbades för 3.400. 

uppskattade klubade % 

51.450 47.000 -9 
250 280 +12 

70.730 73.170 + 3 
2.275 2.575 + 13 

36.890 37.800 + 2 
161595 160.825 +1- o 
25.000 29.500 

45.730 43.670 -5 

Att en l-krona 1904 i l gick 
fö r· 150 mot uppskattat 40 är inget 
märkvärdigt, men mär värdigare 
är det däremot att en l-öring 
1885, smårepig l l + /01 gick för 
!i25 ( 400) o 



j MEDDELANDEN 
l Nyutkomna prislistor l 
Fiskebäckskils Mynthandel har 
utkommit med en lista gällande 
hösten-vintern 1975-1976. Lis
tan innehåller mynt från Oscar 
II, Gustav V och Gustav VI alla 
årtal. Listan sändes kostnadsfritt. 
Adress: Fiskebäckskils Mynt
handel, 450 34 Fiskebäckskil 

Ny lagerlista innefattande sam
larmedaljer, diverse mynt samt 
silvertallrikar. 
Listan kan rekvireras kostnads
fritt från L. Hjelm Invest HB, 
Creutzgatan 2, 112 44 Stockholm. 

LEMBIT har utkommit med en 
ny katalog över Myntalbum, Se
delalmbum, Blad samt Tillbehör. 
Katalogen kan rekvireras mot 1 
kr i frimär·ken från Lembit AB 
141 02 Huddinge. 

Nyöppnade 
Myntaffärer 

~------- -------~ 
Fiskebäckskils Mynthandel 

450 34 Fiskebäckskil 
linnehavare är G. Wilhelmsson. 
Vi önskar den nya myntaffären 

lycka till! 

l Auktioner o. Mässor \ 
Myntauktion nr IX hålles den 20 
och 21 november på antika, me
deltida, nyare mynt och medaljer 
i Wien. 

Mtinzhandlung Lanz håller 
auktion den 1:a december och 
den 2:a december över antika 
silvermynt och mynt och me
daljer från Tysk-Romerska ri
ket. 

22:a Internationella myntsam
larmötet i Hannover hålls den 7 
december kl. 10.00-17.00. 
Mi.inzen - und Aedaillen gakrie 
Susanne Ehrmann D - 3000 
Hannover Hausmanstrasse. 

I Göteborg kommer en stor 
mynt- och antikmässa att hållas 
öppen under tiden 24 april till 
och med den 2 maj 1976. Namnet 
på mässan blir ANTIK -76. 

Föreningar 
~------- ~------~ 

SVENSKA NUMISMATISK.A 
FöRENINGEN, östermalmsga
tan 81, 114 50 Stockholm. Tel 
08/67 55 98 vard. 10.30-13.00 

Postgiro 15 00 07 - 3 
Höstprogrammet 1975: Sam

larafton anordnas kl. 18.00-20.30 
onsdagen den 26 november. Alla 
samlaraftnar inleds med kåse
rier och hålls i statens historiska 
museums lunchrum. Ingång från 
Storgatan 41. 

Föredrag med mindre auktion 
anordnas i Statens hisloriska 
museum tisdagen den 18 novem
ber kl. 18.30. 

GöTEBORGS NUMISMATISK.A 
FöRENING 
Nästa möte äger rum den 8 de
cember. 

Nästa bytesafton blir 24 no
vember. Öppet hus blir den 17 
november. Mötena äger rum i 
Hantverksföreningens lokaler, 
Haga Kyrkogata 3, Göteborg. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA 
Nyköping 
Ordinarie möte äger rum onsda
gen den 10 december i Pensio
närsgården, Västra Trädgårds
gatan 57, Nyköping. Nya med
lemmar· välkonUta. Upplysningar 
per telefon 0155/131 31. 

SIGTUNA MYNTKLUBB 
Klubbmöte. För·edrag: "Medal
jen som samlarobjekt". Bytes
afton - samkväm. Plats: Flyg
hotellet, Mär:sta, Hantverks
centrum 26 november. 
JöNKöPINGSBYGDENS 
NUMISMATISKA FöRENING 
Trädgårdsgatan 25, 
552 55 Jönköping 
Nästa möte äger rum fredagen 

den 5 dec. i Talavidsgården. För 
upplysningar m. m. kontakta 
klubbmästare J. Tacats, Box 146, 
560 21 Taberg. Nya medlemmar 
är hjärtligt välkomna. 

KRISTIANSTADSORTENS 
NUMISMA TISKA FöRENING 
Box 11068, 291 11 Kristianstad. 
Föreningen sammanträder i 
princip den 3:e fredagen i varje 
månad. Nästa möte hålles såle
des 21 november kl. 19.30 på 
Hemgården, Norretullsgatan 9, 
Kristianstad. Efter förhandling
arna följer auktion. Auktions
objekten visas från kl. 18.00. 
Medlemsavgift 15:-/år. 

Nya medlemmar välkomna. 

Museer 
Kungl. Myntkabinettet, Statens 
museum för mynt-, medalj- och 
penninghistoria 
Narvavägen 11-13, 2 tr, Stock
holm. (Samma byggnad som 
Historiska museet) 

Utställningar: Svenska mynt 
från 1000-talet till nutid. Mynt 
från forna svenska besittningar. 
Världens mynt under 25 århund
raden. Medaljkonstens historia. 
Sveriges Medaljhistoria. 

Museet är öppet alla dagar kl. 
11-16. Mottagning för allmän
heten tisdagar kl. 13--16. Andra 
tider endast efter överenskom
melse. Föremål kan även insän~ 
das till museet för utlåtande un
der adress: Box 5405, 114 84 
Stockholm. För arbeten är mu
seet skyldigt utta viss ersättning. 
Observera: äkthetsbestämningar 
och värderingar utföres ej. 

För·eningar och klubbar som 
önskar få sina träffar införda 
i denna spalt måste sända ma
nus till r·edaktionen senast 3 
veckor före utgivningsdagen. 
Gärna manus som täcker ett 
å r i taget. 
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500 mynt funna 
potatisåker 

. 
1 en 

Vid Gillberga gård i Vallentuna 
hittades cirka 500 mynt i en potatis
åker. Mynten är av silver och präg
lade i mitten av 1100-talet. Om
kring 425 stycken är brakteater 
präglade i Uppsala medan de res
terande 75 är mindre mynt från 
.Gotland. 
Fyndet anses som mycket viktigt 
då man hitintills inte funnit några 
större mängder av dessa. Mynten 
har visats på en utställning i Kung
liga Myntkabinettet, Statens mu
seum för mynt-, medalj- och pen
ninghistoria. 

RÄTTELS E 
I artikeln om stjärnmärkta sed
lar i Myntkontakt nr 8 sid. 13 
står det att 10-k.ronorssedlar 
finns med stjärna år 1970. Detta 
stämmer inte utan skall vara år 
1971. Red. 

MYNTAUKTION I ÅMÅL 
Vid den första myntauktionen 

i Amål genom tiderna inbringa
des drygt 50.000 kr. Auktionen 
hölls på Hantverksföreningen av 
Bror Moberg. Mynten har till
hört framlidne målarmästaren 
Sven Paulsson. Köpare kom från 

Litteraturnyheter 
MYNTBOKEN 197G 

A. Tonkins värderingsbok 
Myntboken 1976 kommer ut i 
handeln i de1rna månad. Da vi 
ej ännu kunnat läsa boken hop
pas vi ku1rna återkomma med 
en recension i nästa nununer av 
Myntkontakt. Dock kan vi tala 
om att boken nu innehåller mynt 
med bilder, vikter, diamete r 
samt upplagor så långt möjligt 
~inda ifrån 1611. Priset på boken 
blir 25 honor. 

både när och fjärran för att vara 
med och bjuda på de 584 ut
ropen. Några prisexempcl: Karl 
XV l Carolin-lO Francs 1868 och 
1/4 Dukat Fredrik I 1730 gick 
båda för 2.000 kr vardera. Adoli 
Fredrik l Riksdaler år 1753 
klubbades för 1.650 kr. 

Ahlströms Auktion 10 
hinner tyvärr inte komma med 
i detta nummer, men vi åter
kommer med en analiys och ett 
fylligt reportage i nästa nummer. 

MYNT
KONTAKT 

Ni :år den bekvämt i 
brevlådan varje månad. 
Pren.pris: Helår 43:75 
ink.L moms och porto. 

"SAMLA 7 6" 
tnternationell 

MYNT- och 
SAMLARMÄSSA 

Hirsch Mynthandel AB 2- 3--4 april 1976 i Stockholm 
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Molmskillnodsgoton 29 
111 57 Stockholm 

Tel. 08-11 05 56 - 08/ 21 34 59 

MYNT - MEOAUE'R 
NUMISMATISK LITTERATUR 

VÄRDERINGAR 
KOMMISSJONSUPPDRAG 

Kvortolsprislistor: pris kr. 3:- + porto 

Helårsprenumerotion: 12:-
(inkl. porto) 

MYNT, FRIMÄRKEN, MEDAUER, TALLRIKAR, 

antika och massor av moderna samlarobjekt. 

HANDLARE 
för närmare •information vänd Er till 

SCANDINAVIAN COIN FAIR 

Antikhallarna 

V:a Hamng. 6 , S-411 17 Göteborg 

Te l. 03 1/ 11 01 35 



Dunns Offers Foreign Catalogs 
If you do not receive our periodic listings of worldwide co ins you might weil bo missing a surprise in grad ing, 
service and personal alle nrian as weil as fa ir pricing. W e have the largest offerings of any world deale r and 
undersrond th e customs pro blems sh ipping to Europo. W e have many Scandinavian clie nts. 
A FREE COMPLIMENTARY CATALOG available upo n rec eipt of the information in th e box below. Yearly sub
scr iprions are $ 2.00 and $ 4.00 Air Mail. Send two In le rnational Posta l Money coupons for free earolag sent via 
Air Mail. Thank you. 

r- - - - - - - - CATALOG REQUEST - - - - - - - ---, 
l Collectors from more than 60 countries and every state are on our mailing list. l 
l WRitE FOR LISTS! l 

l et us know your interests: Please - check 
l ANCIENTS ....... ................ ....... ...•.. AFRICA ...... ......... .............. .. ............. MEXICO ...... .......... ..... ....... .. .......... l 

IRELAND ...... ..... ............ ........ ....... .. MAll BIO SALES ..... ..... .......... ....•... BELGIUM/FRANCE ...... ......... ........ • 

l lATIN AMERICA ......... ... .............. .. SCANDINAVIA .. ..... ..• .. •. • . ... . MIDEAST .. ......... ................. ......... ... l 
FAR EAST .......................... ..... .. ..... . . GERMANY CANADA . .. ...... ........ .... ...........•...••.• 

l 
l 
l 

NETHERLANDS ..... ...... .. .......... ........ . 

ITALY .......... ....... .......................... . 

OTHERS . ........ .......... ......... ....... ..... l ENGLAND 

COMMONWEALTH ..... ........ ......... .. 

Na me 

Address .... ........ ......... ... ..... ...... .. ........ ........... ....... ....... ............. .. ...... ..... ... .......... ...... .. .... ... ........ .. ........ ....... .......... ..... .. ....... ... . 

City ....... ..... ......... ....... .. ... ..... ...................... State .......... .... .. .... .. ....... ........ ........... ..... ... .... Zip ... ... ..... .. ......... ... .... ......... . . 

l 
l 

l_send fr~ca~g - - - - - - ~'e.:!.ea~~.:ubscription s_::>0·..!_4.~ir..!:'ii.J 

DUNNS WORLD-NUMIS 
Telephone (305) 628-3119, Box 86B, Maitland, Florida 32751 USA. 

ANA-SIN.OIN-RLDA INS 

- KLIPP HAR 
PRENUMERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

O Prenumeration l år från 
Subscription l Year from 
Abonnement l Jahr ab 

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

l l l l 1-1-1 l l l l l 
NAMN: 

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

V. v. texta tydligt l Please use block capitals 

PRENUMERATIONSPRISER: 

~=~E l DANMARK 
FINLAND 
lSLA.ND 

USA 
CANADA 
MEXICO 

EUROPA 
l 

43:75 SKR 
inkl. moms 
och por~ 

62SKR 
(Air mail) 

52SKR 

BE"l'ALNINGSVlLLKOR: 

D Likviden översändes bifogad 
i check/kontanter 
I enclose payment in cuh/ 
in cheque 

D Jag betalar när inbetalnings
kortet konuner. 

O Betalningen insatt på Ert 
postgiro 42 30 50 - 4. 

po~ 

: ............. ............ .! 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

DROTTNINGGATAN 11 

11151 STOCKHOLM 
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lEMBIT NYHETER lEMBIT 

JUNIOR 

Junior med ett lock som sitter 

och som h&ller l&dorna på plats. 

Junior har fått en 

STOREBROR 

JUNIOR LYX 

med 18 rutindelade lådor 

samt 4 lådor för myntpåsar 

och 2 by 2 (fönsterdia) 

4000 

Flaggskeppet LEMBIT-serien heter 4000 MYNTKABINETT 

RING DIN HANDLARE FÖR NÄRMARE UPPl YSNINGAR. 

Katalog mot l kr. i frimärken. 

Enköpings·Posten AB 197 5 

LEMBIT AB 
141 02 Huddinge 


