ETT VERKLIGT
UNIKT MYNT
En myntsamlare i Lund, vid
namn Uno Andersson, som samlar ocirkulerade Gustav VI:s
silver- och koppatmynt gick en
dag under sensommaren 1972 till
banken och växlade till sig en
rulle femöringar (av den mindre
1972 år s modell) . Då han öppnade rullen befanns en av dem
vara: av vit metall. Den var
blank som en silverpeng. Uno
Andersson misstänkte då att det
var fråga o;n ett präglingsmissöde och att femöringen präglats
på en 25 öres platt och sände
in myntet till statens historiska
Museum (Kungl. Myntkabinet-

tet) i Stockholm för undersökning.
Svaret kom den l dec. med
följande lydelse: »femöringen har
präglats på en 25-öres platt. P å
grund av att präglingsmaskinerna står så nära varandra händer
det att plattar hoppa1· över från
en maskin till en annan. Sådana
felpräglingar skall sorteras ut,
men enstaka exemplar slinker
igenom kontrollen.
Uno Andersson ä1· att gratulera, han är ägare t ill en ral'itet.

1/6 Riksdaler
1805 på 1804
En sa1nlare i Västerås
har sänt oss här avbildade
riksdaler från årtalet 1805
Vad smn är intressant är
att man tydligt kan urskilja en "fyra" under femman. Denna va1·iant har
al(lrig upptagits i någon
värderingskata log - varför?
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Vi ho r ett stort loger av speciellt O sca·r Il och Gustav V :s olla mynt, Myntförsä lj n ingsl isto sändes p& begä ran t i ll sa mlare helt gra ti s.

öPPET HÅ LLA N DE :
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ONSDAG

16.00- 20.00

LÖRDAG

9.00- 16.00

FRE DA G

16. 00- 20 .00

SÖNDAG

12.00- i 6.00

TILL VÅRA LÄSARE!
Nytt år -

nya erfaren heter

1973 kommer troligen att bli ett mycket i ntressant myntsamlarår. Tendensen har visat att
intresset sna bbt har stigit i Sveri ge igen efter att ha stagnerat något un der sommoren och
hösten 1972. Man ser ju i våra g rannländer N orge och ka nske fromföra llt Danmark v il ken fantas tisk fa rt det b l ivit på samlandet. Priserna stiger därmed också i samma takt och
d e äldre Danska mynten har snabbt bl ivit mycket efterfrågade bl. a. även här i Sverige.
3tora mässor såsom Mynt 7 3 i Hälsing borg kommer att anordnas under v&ren och troligen även i höst, så nog kommer året att b j ud a på mycket intressanta num ismatiska händelser.
Som v i nä m nt fö rut är N i välkomm en med Edra synpunkter och även artik lar. Införda
bidrag honoreras.
MED HJÄRTLIG HÄLSNING FRÅN REDA KTIONEN
Raouhl Örtendahl

Sveriges mynthistoria
En historisk överblick om svenska penningar
Vi bö1·ja.1· hä1· en mycket int1·essa.nt cLrtikdserie om Svenskt myntväsen. A1·tikeLserien
åte1·komme1· i J\1yntkont:akt 1mder heLct vin tern och vå1·en, och vi hoppas den skaLL 1)(1,?'Q.
både t'ilL gLiidje och nyitn fö1· E?· samlare. H iill tm godo!
ETT DIREKT BYTE vara mot
vara är svårare att få till stånd än
vad man skulle tro. Därtill fordras
nämligen att kontakt uppnås mellan tvenne parter, varav den ena
kan avslå just en vara, som den
andra hat· behov av, och samtidig t
har bruk föt· en vara, som den
and1·a pm·ten har överskott på.
Dessutom kräves att man kan komma överens om a tt de varukvanti~eter, som man å b åda sidot· vill
förvärva, motsvara varandra i värde. De svårigheter, som är förenade med det direkta bytet, kunna övervinnas genom användandet
av en mcllanvara, ett bytesmedel,
som den part, vilken tar emot den
i likvid, vil;l;erligen inte behöver
men med vars hjälp han lätt k an
förvärva det han saknar. Dylika
::om bytesmedel mera allmänt användbara mellanvaror k allas p e nn i n g a r. Nä l; lan allting kan bli
brukat som penningar, men vissa
slags föremål, t. ex. r edskap, smycken och vapen ha mera än andra
använts på detta sätt. När metal-

lerna blev kända, visade sig dessa
eller av dem förfärdigade föremål
mest tjänliga som penningar, och
i särskilt hög grad var detta fallet
med de ädla metallerna. Från bruket av guld och silver - i bearbetad eller obeat·betad form - som
penningar leder raka vägen till
uppkomsten kort efter ca 650 f. Kr.
av den mycket ändamålsenliga
penningsort, som kallas mynt: lätthanterliga stycken av ädelmetall
(senare även av oädel metall) med
bestämd vikt och halt.
Från Lydien, ursprungslandet i
väsh·a Mindre Asien, utbredde sig
myntningen åt alla håll. Troligen
ha innehavarna av statsmakten redan från början tagit hand om den
och gjort rätten att prägla och utgiva mynt till ett statsmonopol. För
att särskilja sina mynt från andra
försägo de olika staterna dem med
sina speciella märken.
Risken för brand och plundring
har under krigs- och orosperioder
föt·anlett människor a tt gömma sina
dyrbarheter i jorden. Fynd av dy-

lika skatter ( •skattefynd• ) finnas
från alla tider. Till mycket hög
grad består dessa av mynt. Anledningen därtill är uppenbar: det är
de såsom kontanta penningar användbara värdeföremålen, som man
haft den mest uppenbn1·a nyttan
av att rädda och att få tillgång till
efter återställd fred. Det är ganska
troligt att även skattefynden från
t iden före myntets tillkomst i väsen tlig grad innehålla penningar
och a tt delta även gäller skattefynd från senare tider, då av en
eller annan anledning mynt inte
varit att tillgå. Det finns alltså
goda skäl för antagandet att de föremålsiormer, som dominera dylika
skattefynd, brukats som allmänt
godtagna bytesmedel, och det är på
denna väg de ting kunnat urskiljas,
vilk a - före och senare vid sidan
om mynten - inom det svenska
området sannolikt gjort tjänst som
penningar: yxor från sten- och
bronsåldern, smycken, tackor och
av silver
oregelbundna bitar
( · bitsilver• eller . hack silver•) och
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guld samt olika föremål av järn
från de senare förhistoriska tiderna och medeltiden.
Under första århundradet e. Kr.
var bruket av mynt utbrett bl. a.
övtH· hela det romerska riket, och
i stor a mängder trängde dessa däriifrån ut över gränserna, bl. a. till
Sverige, som därigenom fick sin
första beröring med präglat mynt.
Den starka slitningen av de på
Gotland funna romerska silvermynten (denarer) visar att de flitigt brukats som bytesmedel, och
den omständigheten, att man i
Norden omsorgsfullt lagat hålen
(efter tidigare smyckedemontering)
i guldmynten (solodi), ger vid
handen att man brukat dem som
riktiga mynt, dvs. betraktat dem
som sinsemellan likvärdiga och betalat med dem genom uppräkning
styck för styck.
De myntande kulturfolkens mer
eller mindre barbariska grannar
ha ofta gått över till egen myntning i tvenne etapper: l) efterbildning med missuppfattad eller
omstiliserad bild och skrift - av
de importerade mynten och 2)
prägling av egna typer. Under tiden för den romerska myntimporten till Sverige (100- och början av
200- talet e . Kr.) kan man förmoda
att romerska denarer efterpräglats
på Gotland. Under 800- och 900talen kan man på en i Skandinavien präglad myntserie konstatera
båda stadierna: l) efterbildning av
Karl den stores i Darestad utförda
präglingar, och 2) mynt med självständiga motiv men knutna samman med det första stadiet genom
i båda förekommande inskriftssidor. Var är dessa mynt slagna?
Tvenne orter ha nämnts i diskussionen som mest sannolika: Hedeby vid Danmarks sydgräns och
Birka på Björkö i Mälaren. Troligt
är att prägling skett både i Hedeby och Birka. I så fall skulle sannolikt typerna med de originella
figurmotiven hus, fartyg och hjort
vara svenska. Utan upplysande inskrifter och med bildmotiv, som
inte ge någon fingervisning i detta
fall, lämnar mynten intet besked om
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vem som tagit initiativet till deras
framställning: staten elle1· enskilda.
En tydlig kontinuitet i bildvalet
tyder dock snarast på en offentlig
myndighet. Då denna myntning
började under 800-talet utgjorde
den en utanför det sammanhängande kontinentala myntningsområdet
framskjuten förpost.
1000-1150
När omkr. år 1000 en reguljär,
tydligt statlig prägling igångsattes
i Sverige var läget i detta avseende helt förändrat. En rad stater i
Mellaneuropa och Nordeuropa vilka vid denna tid börjat kristnas
och sammangjutas till fasta politiska
enheter, båda faktorerna i viss
mån en förutsättning föl· en centralt ledd myntning med latinska
inskrifter - hade igångsatt egen
prägling och Sverige tillhörde nu
ett sammanhängande europeiskt
myntningsområde.
Liksom fallet i allmänhet i de
stater, som nu börja egen myntning, har den svenska myntningen
anpassats efter främmande förebilder. Bildmotivet med konung å
ena och kors (med inskriften
CRVX fördelad i korshörnen) å
andra sidan är hämtad från anglosachsiska mynt; detsamma gäller
inskriftsschemat med uppgifter om
konungens, präglingsortens och
myntmästarens namn. Inskrifterna
berätta att myntningen skett under konungarna Olof Skötkonung
(omkr.
995- 1022)
och Anund
Jakob (omkr. 1022-10~0), att den,
åtminstone huvudsakligen, ägt rum
i Sigtuna och att den handhafts av
en rad myntmästare, vilkas namn
ange att vissa av dem kommit till
Sverige från England, men att åtminstone en (Thregr) säkerligen
varit av rent svensk börd. Vissa av
inskriftema har en dtmkel innebörd. Medan Olof på vissa mynt
kallas REX AN SIHT (konung i
Sigtuna) tituleras han på andra
REX AN COL. Vad detta Col skall
betyda är ovisst. Andra till Olof
skötkonungs första tid hänförliga
mynt ha den egendomliga inskriften AACVNE IGNVN DEl, och på

under Anund Jakobs tid i Sigtuna
slagna mynt nämnes ej Anund utan
en konung Knut, säkerligen den
danske Knut den store (1016- 35),
som svenskarnas konung. Andra
egendomliga drag, som visa att
kraven på korrekthet ej varit stora,
är att i vissa fall den anglasaschsiske konungen Ethelred (9781016) och den danske och engelske
Hardeknut (1035- 1042) nämnas på
sigtunamynten
stället för de
svenska regenterna. Unde1· Anund
Jakobs tid märkes en större självständighet gentemot förebilderna,
men så vitt man vet upphör den
svenska myntningen helt, under
eller omedelbart efter hans regering. Några svenska mynt är
varje fall ej kända från elen följande dunkla och av statlig upplösning kännetecknade perioden.

Forts i nästa nr

överst:
OLOF SKÖTKONUNG (ca
1022j Sigtuna.
Nederst:
ANUND JACOB
Sigtuna.

(ca

995-

1022-1050)

Myntkalender 1973
utkommer i mitten av februari.
EN VÄRDERINGSBOK DÄR PRISERNA STÄMMER MED VERKLIGHETEN.

Varning
Vi har fatt följ ande intressan ta
upplysningar av en myntsamlare
i T rollhättan.
I mars 1972 annonserade en
Club i Göteborgs-Posten, Götc borg att en nyhet i form av en
bytes-guide sk ulle utkomma med
adresser för myntsamlare av det
facila priset av tio kronor. Då
summan inte är stor gick vår
vän insändaren p å delta och betalade in summan.
Till dags dato har han fmtfarande inte fått n ågon bytes-guide eller några p engar tillbaka
trots p åstötningar flera gånger.
Man kan tjäna p engar p å
många olika sätt, detta är ett av
dem, man kan anta att det inkommit åtminstone 300 beställningar. Det ger en snabb vinst
av 3.000 kronor på en enda annons.
Myntkontakt h ar forskat i detta p å begäran av insändaren och
kommit fram till att det är en
30-ådg sjöman i Malmö som driver, eller har drivit firman . Denne man har nu h elt försvunnit
och går troligen inte att få tag
i , så tyvärr får nog de lurade
samlama känna sig blåsta på sitt
insända k apital.
B edrägerier och bluffim1or
finns i alla bransch er och det är
inget undantag inom numismatik en.
Stora satsninga1· har gjorts för
att få bort dessa brottslingar och
dessa brottsliga han dlingar som
förekommer m en att h elt lyckas
ä1· svårt. Myntkontakt gör och
kommer att göra <1llt som går att
göra för att få bort alla smutsiga
förekommer
som
handlingar
inom detta område.

Ett av Sveriges största myntfynd
Ett av Sveriges s törsta myntfynd genom t iderna hii.tades i
Väster as i slutet av oktober vid
cu·keologiska utgrä vningar av en
medeltida k ällare. Över 16.000
mynt, de flesta p räglade i Västerås uneler Sten S ture den äld l·e, Svante Sture och Sten Sture
den yngres regering 1470-1520.
M ynten hade gömts undan i
en håligh et i golvet ovanför källaren, tätt sammanpack ade
staplar och vru· omsvepta av ett
styck e lärft.
De äldsta mynten i fyndet är

prtiglade för unionskungen K ristof.fer ttv Bayern. Redan nu kan
k onstateras att fyndet innehåller
m ånga nya myntvarianter och att
den vetenskapliga bearbetning en av fyndet. som tar sin början
i jru1ua ri, säkerligen kommer att
kasta nytt ljus över sturetidens
ntunismatiska och ekonomiska
h istoria.
~är mynten hittades var de
smutsiga och ärgiga. Efter konservering vid Historiska m useets
te kniska avdelning har de 16.000
m ynten å terfått sin lU'Sprungliga
silver glans.

VEM GÖMDE SKATTEN
Man antar att ägru·en gömt
undan skatten i samband med
Gustav Vasas erövring av VästeJ·as våren 1521. striderna rasade d~t ända inne vid torget.
Kristian II:s folk stack staden i
brand innan de r etirerade till
slottet och klostret i staden, som
därefter belägrades under ett år.
Men vem göm de skatten?

Det kan knappast ha utgjort
någon medeltida kapitalists sam lade förmögenhet . D e många
småmynten var ganska oprakliska som värdebevarar e. Snara1'e ä r de t fråga om en kassa av
n ågot s lag som gömts undan vid
oroligheterna. En krigsk assa för
utbetalande av knektarnas sold
eller skatteuppbörd.

JÄMFÖRELSE R
För att skapa etl b egrepp hur
stort värde skatten r epresenterar k an man roa sig med en del

jämförelser. Man kan jämföra
dåtidens löner med nutidens. En
(fm·ts. sid. 14)

OLika. mynttype1· u1· silv erskatten j1·ån Västerås. Nl.ä1·knin gen

m ed A v·isa?' att mynten ä?· p?·äglade i V ästerås (111"os).

Vi vam-a.r tiLl sist Er samla1·e
om Ni ser n åg()'fl, liknande an nons med adress:

International Coins Club
Box 18035
200 32 NI.alrnö 18
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Nya
upptäck ter
-

50 ÖRE 1965
LITET KORS -

Nedanstående intressanta 50
öringa1· ha1· upptäckts av en vaken stockholmssamlare nyligen.
Som Ni ser pu bilderna är det
olika storlek pft korsen på kronan. dessutom nr övriga detaljer
(se pilarr.a) olika grova på de
båda slantarna, en ny variant
50 öre 1U65 litet kors.
<J llb~L -

2-ÖRING 1910 ELLER ÄR DET 1010?

Nedanstaende underliga 2- öring från i'u·et 1910 har insänts till
myntkontakt med förfr~1gan )wad ät detta». Det kan man verkligen
fråga sig. Vi ha l' mycket noga undersökt myntet (det gäller alltså
årtalssiff ran »9 ~ ) genom starka förstoringar och konunit fram till
sanuna resultat som troligen ~iven N i läsa1·e fLmdera1· på, årtal: 1010.
Det ser verkligen ut som om årtalet är felpräglat och det blivit en
nolla i stället för en nia och man sedan ändrat det genom att prägla
en nia ovanp[l nollan, men med ganska daligt resultnt.
Vid vå1·a efterforskningar har vi inte kanunit till nilgot resultat
än vad ovan ;~ngivcs, men vi tycker att denna uni ka 2-öring är
vä1·d en presentatton.

l

5-ÖRI NG PRÄGLAD PÅ EN
l KRONA
En smnlare i Gnarp har si..\nt

oss ett fo to samt eU u ndersökningsprotokoll frfin statens kriminaltekniska laboratori um med
en bild av en l-krona. Det märkliga med denna l krona i.i r att
en femöring präglat:; på l kronan.
Man sel' tydligt en prägling
(F O?'ts . på, sid. 7)
6

öRE 1912 PÄ 191 1

Denna överp l'ägling har tydligen blivit m ycket populär bland
samlarna efter vår artikel i Nr 4.
Vi har fått in inte mindre än
atta brev fran samlare som har
hittat denna nya variant.
Vi presenternr den igen neda n.

STAMPSKADOR

hör man ofta att det finns p ft
Gustav VI:s koppa1·mynt, men
iot.e så ofta p{t de äldre kopp ar mynten. H i.i r h ar vi tagit upp ett
exemplar till beskadning.

l KRONAN 1933 KLUMP PÅ ÖVERDELEN PÅ Å RTALSSIFFRAN TRE.

En myntsamlare har sänt oss nedan avbildade foto av en enkrona
fran ~tr 1933 där trean i fu·talet ha1· en överdel som är Ljockare än
normalt.
Han upplyser v idare aLl h an i sin samling har 6 exemplar exakt
likadana.
Han önskar upplysningar om n?!gon av Lisarna luu· sett någo t lik nande eller k anske har n ågot exemplar i sitt ägo.

Köper o. sälier

mynt
STOR SORTERING
AV ALLT l BRANSCHEN

•
Halmstads
Mynthandel
Falkenbergsgatan l O
302 33 HALMSTAD

Vänd t:r med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S Kungsgatan 19, Gävle
Tel. 026/ 12 82 25

Lokal: S. Bokhandeln

o
- - - -- - -- - - -·----- -·---- -- -- -- - - -Ö PPET:

(F orts. j1·tin sid. 6)
av den gamla femöringen på åtsidan av l k ronan.

Hur kan detta komma

sig?
K lart är att myntet blivit präg-

la t två gånger. m yn täm net är av
silver och har först blivit präglad som krona, varefter den
prUglaL<; som femöring.
Ganska unikt.

Fredag

l 6- 20

Lördag

9- 14
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Kort om mynt -Kort om mynt- Kort om mynt
MYNTCHEF EN JO-ANMÄL S
Myntverkets direktöt· Bengt
Ulvfot har .JO-anmälts av riksdagsmannen Anders Wikman.
Anledningen är att myntverket
har vägrat utföra prägling av
guldmynt inför kungens 90-arsdag, trots att lagen klart säger
att den som inlänmar guld till
verket har rätt till sådan prägling.
B . Ahlström Mynthandel AB
deponerade 90 kg guld till myntverket för nästan exakt ett år
sedan för prägling av guldmynt.
Myntverket avslog dess begäran
med motiveringe n att regeringen inte ville ge sitt tillstånd.
Herr Wijkman anser att myntverket ändå skulle utfört arbetet, då det är en grundregel i
S\rensk offentlig rätt att förvaltningsmyndig heterna självständigt handlägger sina ärenden.
Att regeringen i detta fall in te
följt lagen k~Ul inte frita m:y'11tverket från ansvar.
Ca 85.000 kronor
betalades p å Sotheby's mynLauktion i London för en enpennyslant från år 1933. Pennyn var
en av de endast åtta som präglades detta år. Den köp tes av en
mynthandlar e i Dublin.
15.000 dollar för en dollar 1904.
En sjöman kom in i en mynthandel i Köpenhamn och begärde 15.000 dollar för en silverdollar 1904. Affären gjordes upp direkt och sjömannen vandrade i
väg glad i håg. Vad den stackars
mannen inte visste var att dollarn var värd när a 1/2 miljon
kronor. Det var en s.k. :.I dle silver dollar».
Ä ven dc svenska skattsökarna

tog h and om mynt
Det har nu kommit f1·am att
även de svenska grodmännen ,
8

som i sorru·as gjorde det sensationena fyndet av rnynt i det
sjunkna h olländska skeppet Akcrendam i Norge h ar tagit åi
sidan guld och silvermynt för
egen räkning.
Den Norska grodmannen har
tidigare erkänt att han behållit
200 mynt.
Sammanlagt har dc tre männen tagit mynt för ett värde av
300.000 kron.or och de mister
därmed den ulfäsLa hittelönen
som var fastställd till sarruna belopp. Att de har sålt mynten till
elt b etydligt lägre pris, t ill olika
mynthandla1·e i USA och Europa, får de stå för själva.
Gustav VI:s silvermynt en säker investering
Vid undersöknin gar av speciellt l kronor och 50 öringar frtm
1950-talel har det v isat sig att
dessa b etingar ett mycket högt
pris hos handlarna runt om i
Sverige, givetvis da i ocirkulerat
skick
GenomsnliU igt h ar dessa ökat
med omkring 60% i jämförelse
med förra årets priser, inte illa.
Olsson & Colm ät· i farten
igen
Efter att ha lugnat ner sin
verksamhet under hösten, kanske p.g.a . alla skriverier i en h el
del tidskrifter, har nu firman
Olsson & Colm i Gävle spottat i
hbinderna och satt fart igen.
Mänga nya tragiska inköp har
inrapportera ts till Myntkontak t
LUlder december månad förra året, och vi har även upptäckt att
firman börjat annonsera ut sina
produkter igen bl.a. i Dagens
Nyheter.
Firman har n u ockstl börjat

prägla gulddukater under hösten
och dessa finns redan nu ute
bland samlarna. SE UPP.
Ocirkulerade svenska mynt
har LUlder 1!)72 visat en betydligt stigande pristendens, m edan
Oscar II och G usLav V:s mynt i
vanliga slitna kvalite!h har stått
relativt stilla. Efterfrågan på höga kvalitcer har sUgit enormt.
Ryska myntsamlare inför
rätta
Att samla mynt i Sovjet är
tydligen inte att r ekommendera.
Det fick fem Sovjetiska medborgare hå1't känna av. Då det
kom till myndigheter nas kännedom att de samlade på ä1d1·c
Ryska och även utländska slantar och dessutom ä ven hade sålt
n~1gra stycken med vinst ställdes
de fem numismatike rna inför
rätt.a och beskraffades med fem
års straffru:bcte vardera. Myntsamlingama togs om hand av
Sovjetiska staten och försåldes
genom annons t ill utlandet, däribland Danmark
San Marino get· ut mynt
För första gången sedan 1938
ger San Marino ut egna mynt.
Valörerna blir l , 2, 5, 10, 20, 100
och 500 lire.
2.000 mynt stulna
Närmare 2.000 gamla mynt
värda nära 75.000 kronor stals
under december 1972 vid ett inbrott i Jönköping. Omkring 10
kg av dc mest värdefulla kopparmynten to gtjuv;.u·na som uppenbarligen bara varit ute efter
mynt och inte brytt sig om andra
värdefulla antikviteter som fanns
i affären.

Palmstruchsk a sedlarna
Världens äld ta
sedel ?
P almstr u chska sedlarna brukar
kallas väd dens .första sedlcu·,
men detta ~ir e j riktigt. U tan
vä1·lclcns första sedel utgavs faktiskt i K ina under Ta ngdynastien
(år 618-906) och det var ett
slags kvitto från regeringen på
ett inbetalt penningb elopp till
denna. Men de äldsta verkliga
sedelmynten g;ws ut i Europa
och då här i Sverige. Det var
Stoekholms Banco ibland även
kallad Palmstruchska banken
efter dess grW1dare, som gav ut
dessa sedlcu·. Dessa sedlar började man ge ut år 1661 och d<::
gavs ut några år b·amåt i olika
valör er.

Stockholms Ban co
Redan år J 619 fanns det ett
förslag frå n J ohan Oxenstiema
att man sk ulle bilda en bank h är
i Sverige, men det dröjde ända
till juli månad år 1657 som
Stoekholms Bam:o bildades. B ank en bildades av en man vid
namn Johan Palmstr uch , som
var fr~m Riga. Palmstruch försökte redan un eler drottnn g Kristinas tid fr amföra sina plan er
på en b ank, men detta g ick ej
igenom. Men vid ett senare tillfälle framförde Palmstruch sina
planer för Karl X Gusttav, och
denne unde1·tecknude bankprivilegier för J . Palmstruch den 30
november 1656. Banken började
med sin verksamhel året därpå
(1657). B ankens verksamhet avvecklades ar 1668, då redan en
ny bank hade gl'undats. Det var
Rikets Ständers Bank (nuvarande Sveriges R iksbank), som bil-

dades detta ar. Ar 1664 var banken i hisläge, den hade ute för
mycket utlån ing i de slora sedelmängderna. Samitdlgt upptäcktes stora br ister i bankens
kassa. Stockholms B anco kallades även P almslruchska banken
efter dess bildare .

kreditivsedlar. Dessa sedlar var
en personlig uppfinning av P almstruch. och sedla1na blev allmän t
accepterade av folket K r editivsedlarna kom ut under åren
1661- 1667, och u tgavs i valörern•t riksdaler specie, daler och
silvermynt samt daler kopparmyn t.

Johan Pahustrueh

Und erskrifterna gjordes av
Palmstruch jämte fyra t jänstemän, och m ellan tjänstemännens namnteckningar fastsattes
ett avlryek av bankens sigill. P å
sedelns baksida skrevs ett n ummer, valör samt myntslag, dessa
skrevs dels med siffror men

Johan Palmstruch var född i
R iga år 1611. Riga tillhörde Sverige fr. o. m . å r 1!321. Hans namn
var från början Hans Wiltmacher.
Ar 1635 begav h an sig till Amsterdam. Där han blev m-resterad
år 1639 troligen p. g. a. spionage
på del ekonomiska systemet, men
frigavs ar 1647. Han återvände
därefter till Sverige och blev
direktör år 1657 för den av honom bildude växel- och lånebanken. Han blev även ledamot
av myn tkommissionerna 1663
och 1666. P almstruch avsalles
emellertid och dömdes till döden, men blev benådad år 1670.
Aret där på den 8 mars ( 1671)
gick Palmstr uch dock ur ticlen
och begravdes i Täby kyrk a.

Ban kens
sedelut givning
Banken började med sin sed elutgivning år 1661, närmare
bestämt den 16 juli. Men troligen
hade P almstruch långt tidigare
klar t för sig att han skulle börja
ge ut sedlar. P . g. a. de stora
kopparmynten som blev värda
mer i koppar än vad som stod
på dem sa fick dessa dragas in.
I och med detta upps tod en stor
brist på koppannynt och det var
då P almstruch började att ge ut

(Forts. sid. 10)

N\11 NORDISKA MYNT
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0 8/ 29 55 l

o

va,rd . 16.30- 19.00
lörd.

KöPER -

9 .00- 14.00

BYTER -

SÄLJER

allt i Nordiska my nt.

Vi hjä lper Er gärna med värd eringar och rådgiv ning.
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(For ts. från sid. 9)
ocks å med boks täver . Form atet
på sedla rna varie rade, men de
höll sig omk ring 210x l62 mm .
Sedl arna som gavs ut unde r
aret 1666 hade förän drats en del.
Man hade börja t m ed ett v atten märk e, och det var orde t BAN CO, som stod intry ckt i papper et.
Dess a sedla r skrev s tmde r av
Palm struch jäml e sju tjäns tem än, och varje man hade sitt
speci ella sigill. Dess a sigill var
intry ckta antingen före eller efMell an
n amn teckn ingen .
ter
ing
teckn
namn
tjäns temä nnen s
fann s två sigill från bank en, dels
bank ens mell anstora sigill och
dels b anke ns stora sigill. I övre
väns tra hörn et på sedel n fann s
bank ens lilla sigill intry ckt. Formate t på denn a sede l blev 195x
157 m m. Sam tliga dessa kred itivsedlcu· som gavs u t b estod av
ett blad.
Näst a slags sede l som Palm struc h gav ut var Tr ansp or tseelia r och dess a gavs ut året
1667. Kred itivsedla rn a som han
gav ut tidigare gick från hand
till hand mell an folke t, så som
vå1·a daga rs sedla r gör. Men i
och med att trans ports edla rna
tillve rkad es så uts tälld es dessn
på en viss perso n, som hade salt
in ett b elopp i b;mken . Om dessa
trans ports edlar skull e över låtas
gjord es detta med överl r1tare ns

namn teckning och sigill. D essa
seclhu: var tryck ta, och u tställ da
pa belop pet 100 daler silve rmyn t
uti kopp anny nt. Dess a sedla r
utstä lld es av bank en i oktober
rnimad 1667, och i en uppla ga
av 30 st. Sedeln besto d av två st.
blad, och på sedelns andr a och
tredj e sida stod över låtels etext en
uppr ep ad elv a gånger . F ormn te t
på denna trans portsedel Yar
430x335 mm. Indr agnin gen av
sedlMn a kom geno m kung örels e
den 3 attg. 1664, men denna tid
u tsträ cktes vid ett flerta l tillfälle n. Rike ts Stän ders Bank
som t og över verk samh eten efter
Stoe kholm s Banco dröjd e ända
till 1701 i11nan de gav ut tr nnsatt
portsedl;:~r. Dett a b erod de p u
es
ildad
b
n
då den nya h anke
ge
att
1668 blev det förbj udet
ut någr a sedla r.

B::mco svara de ocks å för en ekode
nomh~k histo ria, geno m att
Någvar först m ed bank sedlam a.
ra sedla r från .först a uigiv nlngsflret (1661) är tyvär r inte känd a,
men däre mot finns det en del
beva rade från 1662.

Förfalskningar
seeliar bö1·jade tillve rkas,
s det ocks a förfa lskar e,
fann
så
eft erap are som också börjad e
tillve rb sedla r. A lt förfalska en
sede l var att ändr a valörsiffra n
l. ex. 100 d . kmt. till 200 d. kmt. ,
denn a sorte ns förfa lskni ng före·kom på en del sedla r av Stoc kholm s Banco. Att efter ap a en
sede l \·ar att göra en egen t. ex.
att. själv texta sede ln på lämp ligt
papper . I en del fall valde banken en bart att kasse ra dc falsk a
sedla rna, därfö r var det m ånga
sedel förf<.llsh\r e som undk om
N~ir

doms tolen.

Ann ons era i

MY NT KO NT AK T
- det L Ö N A R SIG!

lO

Epilog
Trot s att sedla rna gavs ut i
rnittc n pa 1600 -tale t har de ett
mode rn t utsee nde. S tockh olms

:M.

w.

GLÖM INTE
Att göra ett besö k hos oss
när ni nolko s Linkö ping .
V ALKOivllVfEN TILL

Hå W e:s myn tsho p ab
Drott ningg atan 26, 582 25 Link öp ing - Tel. 013/ 13 44 55. Öppe t
va rdagar k l. 12.00-19.30, lörda gar kl. 10.00- 16.00. Sönd agsöp pet l :a och 3:e söndagen i varje
månad unde r augu sti-ap ril m ellan 13.00 -17.00.

Dons ke m~nter ks<)bes

CITY SHOP
!steg ade 14

1650 Ks<)benhavn V
Donm ark
Tele fon 01 / 315 526

Peo Mynthondel AB
Drot tning gata n 11
11 1 51 Stoc kholm

08/ 211 210

MYNT -

SEDLAR

KÖPES -

SÄU ES

Värd ering - Rådg ivnin g
Kom m i ssi ansu ppdr ag
Lista grati s

Myntsaml are
inför rätta
Några av Sovjets ledande arkeologer har efterlyst lagstiftningsåtgärder för att skydda
sovjetiska myntsamlare mot fort satta trakasserier från polisen
och mot åtal för brottslig handling.
Myntsamlarnas hobby medför
givetvis att de medverkar i köp
och försäljningar av värdefulla
antika guld-, silver- och platina-mynt och de har nu ankla gats för brott mot de stränga
sovj etiska lagarna om förbud
mot »Spekulationer» och försälj ning av värdesaker i profitsyfte.
D et senaste året har flera myntsamlare arrestera ts och dragits
inför rätta och dessa aktioner
har uppfattats som led i en kampanj mot spekulationsvinster.
Sovjets filatelistsällskap har
också avvecklat sin numismatiska avdelning sedan man fastslagit att myntsamlande »inte
har något värde för kommunistisk uppfostran».
D etta har gjort myntsamlarna
som enbart i Moskva uppgår till
flera hundra - nästan rättslösa
och väckt åtskillig oro bland
dem och deras fami lj er.
En ny påminnelse om deras
besvärliga situation gavs nyligen
av tidskriften Literatw-naja Ga zeta, som publicerade en artikel
om en rättegång som upprört
m ånga myntsamlare, vilka anser
att det rör sig om orättvisa anklagelser. Tidskriften publicera de senare ett brev undertecknat
av sex arkeologer som kom till
myntsamlarnas hj älp. Den inflytelserikaste av de sex är Boris
Rybakov som av många räknas
som Sovj etunionens ledande ar keolog och som är chef för Vetenskapsakademins arkeologiska
institut.
»Samlande är sedan gammalt
en m eto d att lära känna män-

n iskans historia», står det i Rybakovs brev. »Numismatiken är
en gren av den historiska forskningen utan vilken vår kunskap
om världens och människornas
historia skulle vara betydligt
ofullständigare», tillägger han.
De sex vetenskapsmännen fö reslog bildande av en myntsamlarförening och att särskilda butiker öppnas där medlemmarna
fritt kan köpa och sälja.
Rättegången väckte stark indignation bland samlare i Moskva, v ilka fyllde rättssalen och
enhälligt vittna de i de anklagades favör. Literaturna.ja Gazeta
antydde att den sympatiserade
med myntsamlarna men konstaterade också att åklagaren för sökte vara rättvis.
Vittnesförhören som de återgavs i Literaturnaja Gazeta visar
att samlare inte har det lätt i ett
land där vinster på privata försäljningar är förbjudna om det
inte rör sig om fö r säljningar till
statliga butiker. Men eftersom
det inte finns n ågra sådana som
handlar med mynt, måste myntaffärerna göras privat, och åkla garen försökte bevisa att de ank lagade var spekulanter och inte
samlare.
Åklagaren: Varför säljer n i
mynt till högre pris än n i köp t
dem?
Den anklagade: Därför att v id
den tiden hade marknadspriset
stigit.
Domaren (till ett vittne): Vad
var anledningen till att h an sålde mynten till er för högre pris
än han hade betalt?
Vittn et: Detta är praxis. Varje år blir det fler samlare och
fär,r e mynt, och därför fortsät ter priserna att stiga . Om jag
själv skulle sälja n ågra mynt är
det självfallet att jag sälj er dem
till då gällande pris på myntmarknaden .

Vilket blir
Sveriges vackraste
mynt?
Myntkontakt kommer i nästa
nummer av tidningen att presentera n ågra utvalda speciellt
mycket vackra Svenska mynt.
Vi tänkte då att Ni läsare
skulle rösta fram det vackraste
myntet och på det viset få fram
vilket Svenskt mynt som är det
attraktivaste och vackraste.

Nytt mynt
i Finland!
Finland har utgett ett reguljärt
5 markmynt i brons.
Vikt: 8 gr.

0

26,3 mm.

Myntet visar p å ena sidan en
Isbrytare, och under den texten
»SUOMI FINLAND 1972». P å
andra sidan endast valörangivelsen »5 MARKAA».

NYINKOMMET!
ÄLDRE TYSKA TALER HAR
INKOMMIT.
SÄLJE.S l KOMMISSIONS'UPPDRAG
LIST A ÖVER DESSA SÄNDES
KOSTNADSFRITT TILL ALLA
INTRESSERADE

FIRMA

GAMLA MYNT
Rörstwndsgatan 15
113 4 0 Stockholm
08/ 31 70 07
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ANNONSS IDA FÖR MYNTSAM LARE
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen neda,n och skicka den till MYNT,KONTAKT, Box l, 199 01 Enköping. Annonsen kostar 10 kr. per annons och får högst innehålla 20
ord+telefonnu mmer eller namn/adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra
följande nummer= 18:-.
An,nonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdage n.
Annonskostnad en skall medsändas på samma gång som annonsmanus.

K ö P ES

SÄLJES

Äldre Sv. silver o kopparmynt i
bra kvalite köpes. Även vanliga
spårvägspoletter och andra polettr. 013/ 14 58 35.

Svenska mynt från 16, 17, 18, 1990tal billigt.
Kennth Linberg, Urbergsterassen 72
8 tr. Gävle.

Järn- och kopparmyntsaml ing i hög
kvalite, även 50 i kronan och andra
varianter. 019/ 20 1169.
öNSKAS BYTA
Mynt före 1915 mot frimärken, Ost,
block, enstaka norden+fdc, ost
Frankrike,
Tyskland,
England,
Schweiz, Amerika+fdc. 0520 /130 39.
Dyra Svenska Guld och silvermynt
köpes kontant. 08/ 46 94 00.
Danske årgangsmonter köbes kontant av samler. Minst kv 1+. Tillbud fra både samlere och handlere.
R. Tandrup, Poppelvej 5 DK 6700
Esbjerg, Danmark.
Ryska silver och kopparmynt i
högre kvaliteer önskas i kv. I +-0.
013/ 52167.
2 kr 1876- 1943, l kr 1875- 1941.
Alla rariteter och sällsynta.
Sänd förteckning till Myntkontakt
f. v. b. Svar till · kontant>.
Alla l kr och 2 kr före 1940. Alla
jubileumsmynt. 040/ 97 29 84.
Eldre Norsk mynt önskes. Kan byte
med Svensk mynt ev. Norsk mynt.
H. Kristoffersen, Mosoddvn. l B.
2600 Lillehammer, Norge.

5 öre 1947 klump på 7:an. 2 kr 1940
ändrad fyra (mycket tydlig) kv.
l / l+.
Säljes till högstbjudande. Säljes båda två eller en och en.
Dan Sundberg, Beckasingatan 16,
703 48 Örebro. 019/ 18 36 24.
Dubletter till salu. Svenska mynt,
även äldre, t. ex. 4 Sk.Banco, Jubileumsmynt m . m. Lista mot porto.
Roger Fors, Södra Moränvägen 10
66001 ED.
Finland 25 p 1871, 72 o 73 300:-.
031/29 02 56.
Spanska o portugisiska mynt fr. o.
m. 1622.
Ernst Wingberg, Träkvistabygatan
36, 17010 Ekerö. 0756/ 306 48.

Alla mynt finnes att få av GV och
GVI omkomplettering ar fordras i
samlingen. Svar till •numismatiker•
Sänd svaret till Myntkontakt f.v.b.
Norge, Danmark och Finland i god
kvalite :
SVERIGE:
l öre 09LK, 10, 14 ö.4.1 7, 18, 19, 22,
45, ändrad 4:a.
2 öre 12, 16/ 15, 17, 18, 19, 23, 5 öre
16/ 15, 17, 18, 19, 23, 33. 10 öre 09,
16/ 15, 20 stw, 36 k.6. l kr 16/ 15, 18,
25, 27, 37, spr. g. 2 kr GV, OIII goda
kvaliteer.
J ubileumsmynt.
013/ 12 4192
1/ 2 daler plåtmynt 1744 (äkthetsintyg finnes) till högstbjudande.
0755/ 661 26.
Myntlista gratis. Björn Kinnhammar, Mariakällg. l 590 60 Ljungsbro.
HelvetEssedlar Stalin, Eisenhower,
Johnsson, Winston, Krusse, Kines.
Pr set: 25:-.
08/ 75 62 61.
Mynt av Oscar II, Gustav V och
Gustav VI säljes till reducerade
priser. Gratis lista. 090 / 13 36 78.

Myntsatser av l öre- l kr. Gustav
V och Oscar II. Nordiska Jub.mynt.
Lista mot l kr i frimä rken. L. And ersson , Box 500 10 781 05 Borlänge.

l öre 1914 öppen fyra kv. l / l+
275:-, 25 öre 1875 kv. I+ 325:-,
5 öre 1964 50 i kronan 35:-. Västerså fem öre 1972 (se Myntkontakt) 12:- st. Sänd bställning till
Myntkontakt för vidare befordran.
Svar till »Västerås fem öre•.

Finare O II och GV mynt säljes i
hög kvalite. Många i 01. Lista sändes. Många avarter och rariteter.
ÄvEn frimärken. Y. Haller, Hagagatan 9 570 30 Mariannelund.
0496/ 108 27.

riksdaler
Specie 1836 RR upplaga endast
1.384 ex. kv. l?. Säljes till högstbjudande. Välkomna med Edra bud
före den l:a februari. Bo Gunnarsson, Frejgatan 4 b, 613 00 Öxelösund.
En verklig raritet, l / 4

ÖVR IGA
SAM LAR OMR ÅDE N
SÄLJ ,ES

GöTE BORG s STAD S JUBILEUM STAL LRIK, 350 år. Porsgrund. l: a sorteri ng.
Tel. 0171 / 30·3 48.
Vichyv attensf laska med patentk ork
samt hel och halvbu teljer ölflaskor, säljes. Årtal i botten. Gamla
etikette r. 0510/ 297 78.

'
l

Tre gamla tändsti cksask ar LOCO MOTIV E, SUPER IOR tändsti ckor,
THE ANNEB ERG SNAKE PARA FFIN MATC HES, TIMOT HY WHITES ARTIL LERY
PARAF FIN
MATC HES.
Samtlig a är tillverk ade i Sverige .
Säljes till högstbj udande . 0381/ 71081
efter kl. 17.

KÖ P ES
Gamla telefon er, trattgra mmofo ner
köpes. Sänd svar till Myntk ontakt
f.v.b. Svar till •antikv itet•.
Minnes - och jultallr ikar äldre före
1950 köpes kontan t. Sänd svar till
Myntk ontakt f.v.b. Svar till •tallrik•.

VI HAR MARI A THER ESIA
THAL ER I SPEG ELGL ANs
OCH
OLYM PIAMY NTEN
TYP IV OCH VI TYSK LAND
I LAGE R OCH ÖNSK AR
BYTA DESSA MOT JUBILEUM 10 KR. 1972.
Är Ni intress erad
så skriv till

ANNONSERA l
MYN TTOR GET
Billigt, effektiv t och givande .
Priset är 10 kronor per annons .
Dubbel införan de (2 ggr) 20 %
rabatt andra införan det.

Dubb elprä glad 2 öring

1966
MtrNZ EN ORTE L
Box 110
Paralle llstras se 21
D-I Berlin
W- DEUT SCHL AND

MYNT LISTO R på Svensk a och
utländs ka mynt sändes gratis mot
1:- i frimärk en.

Stefan Jaenss on
Elias Friesga tan 9, 752 31 Uppsal a
Telefon 018/ 14 89 06

I numm er 3 av Myntk ontakt
presen terade vi en dubbe lpräglad l öring på första sidan.
Nu har en mynts amlare sänt
oss nedan avbild ade dubbe lpräglade 2 öring från år 1966.
Det är tydligt att dylika misstag kan föreko mma då och då
på myntv erket. Vi trodde att det
var mycke t sällsyn t att detta
kunde föreko mma och dessut om
komm a ut till allmän na handel n
1
men så är tydlige n inte fallet.
Vi tackar samlar en för det insända bidrag et.

KUPON G TILL MYNT TORGE T
Jag önskar insätta nedans tående
annons i nästkom mande nummer av Myntk ontakt och medsänder annons kostnad en 10 kr.
Annon stext:

l

~l

D Säljes

D Köpes

Namn
Adress
Tel. nr ..... ./ . .... .. ... ... .
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FEMKAMPEN
Rätt svar delf råga nr 4

DROTTNING KRISTINA
10 DALER 1644
Vi ha•r kallat denna tävling »FEMKAMPEN», v ilken skal l
åte·rkomm a i fem nummer (dä ra v na m net) innan segraren ka•n utnämnas . Tävlingen inn e håller fem delfrågor,
där en fråga presentera s i va rje nummer.

FEMKAMPEN
är nu tyvärr slut . D et har varit
en spännande och mycket rolig
tid så länge tävlingen varade. Vi
har fått in en fantastisk mängd
med brev från E r läsare och det
är förv ånande att se att så
m ånga har lyckats svara rätt på
en eller flera frågor. Hur svåra
fr ågor vi än har ställt, så har
rätta svar strömmat in varje

TÄ VLINGSREGLER:

dag.

Era svar måste insändas varje gång innan nästa nummer utkomme·r .
Endast ett svar per deltagare . Det först öppnade rätta
svaret erhålle r tre poäng. Övriga rätta svar samtliga två
poäng varedra . Poängen räkna s därefter samman efter
varje deltävling och en tabell över deltagare med e rhållna poäng upprättas i va rje nummer, där Ni kan följa
Er själv i Er kamp om segern .

Vi är givetvis mycket glada åt
a tt Ni har visat sådan t otroligt
intresse som Ni h ar visat och vi
återkomm er troligen i senare
nummer med liknande tävlings-

Den delta·gare som har högsta poängen efter femte
deltävling en ha·r seg·ra t. Näst högsta poängen kommer
på andra plats o. s. v .
OBS! Kom ihåg då Ni sänder Ert svar: Mä rk kuvertet
»FEMKAMPEN » och glöm ej bort att tydligt texta Ert namn
och adress på svaret.

SER:
PRIS
PRIS
PRIS
4:e PRIS

P Rl
1:a
2:a
3:e

form.
s lutgiltig vinnare presenter as i
Myntkonta kt nummer 8 som utkommer i mars m ånad.
VI 'I1ACKAR FÖR VISAT
IN'I1RESSE
OCH ÅTERKOM MER.

PRESENTKOR'l' 500:PRES•ENTKORT 250:PRESENTKORT 150:PRES.ENTKORT 50:-

Presentkor ten gäller för inköp av my nt, sedlar och till behör, och kan användas i olika myntaffär er i hela Sverige.

LYCKA TILL!
DELFRÅGA NR 5

SIST A oOrE.IJFRÄGAN
En mängd provmynt präglades under Regentens rege·
ringstid , detta troligen för att få fram lämpligt utseende
och lämpliga valöre•r. Regenten präglade i övrigt en
mycket stor och variations rik mängd med mynt, däribland
en serie med olika valörer, vars smeknamn man ofta gör·
na använder och som hm erhållits genom detaljer på
myntet. Vi söker Regentens namn och den högsta valören
i denna serie.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Tävlin gen

JÄMFÖ RELSE R
( jo1·ts. j1·ån sid 5)

byggnadsa rbetare tjänade fem
örtugar om dagen om han själv
höll med mat. Västeråssk atten
motsvarar cirka 11.000 örtugar
och därmed 2.200 dagsver ken.
Med en nutida dagslön p å ca 160
kr skulle skatten vara värd upp
emot en halv m ilj on kronor.
Om m an bortser fr ån dagslönen och i stället gör en jämfö relse mellan matkostna der na, så
kommer man med en b eräknad
matkostna d i dagens läge på ca
20 kr till ett värde på ca 110 000
kronor.

FE MK AM PE N
Deltagare med erhållna poäng . Samman räkning efter tredje delfrågan. *Först öppnade
svar.

7 Kurt Hellström
Kronetorps gatan 50 a
21226 Malmö
7 Svante Lennartsso n
Järnbruksg atan 7
660 31 Svanskog
7* Rolf Bernsköld
Mangårdsg atan 121
421 53 V. Frölunda
6 L ennart W ass
Kvarnlycka n 5
610 20 Kimstad
6 Erik Fogelström
Box 61
290 51 Hällevile
6 Rune Arwsbo
5: e Bjurhovdag ången 39
723 53 Västerås
6 Fredrik Hallgard
Torrlösa Prästgård
268 00 Svalöv
6 L ennart Martinsson
Bödkaregat an 36
280 60 Broby
6 Tommy Östergren
Skolgatan 25 a
582 34 Vällingby
6 Frank Nilsson
Göteborgsv ägen 51
45100 Uddevalla
6 L ennart Sandberg
Radarvägen 16 III
183 61 Täby
6 Bo Johansson
sturegatan 17 a
78100 Borlänge
6 Lars Sköld
ö. Hoby 11
270 52 Borrby
6 Niklas Adolfsson
Regementsg atan 77
723 45 Västerås
6 Sif Adolfsson
Regementsg atan 77
723 45 Västerås
6 Gunnar Ruderström
stockholms vägen 59
60217 Norrköping
6 Mikael Anjou
Lövängsvägen 8
811 00 Sand viken
6 Peter Fowelin
Strindbergs vägen 4 c
15131 södertälje
6 Olle Löwing
stora gatan 51
722 12 Västerås

6 Björn Rapp
Rydsvägen 356 a
582 50 Linköping
4 Magnus Widell
Mellangata n 18 B
552 43 Jönköping
4 Rolf Eriksson
Blåbärsgata n 23
199 00 Enköping
4 Britt Marie Eriksson
Blåbärsgata n 23
199 00 Enköping
4 Arne Hedlund
stallknekts gränd 18
162 33 Vällingby
4 Gösta Lind vist
Box 61
330 30 Gnosjö
4 Leif B. Eriksson
Backenväge n 71
902 51 Umeå
4 Kurt Phil
Drivhusgat an 7
412 64 Göteborg
4 Sigvard Andersson
Tunbyväge n 73 a
722 23 Västerås
4 Martin Kruse
Box 431
751 06 Uppsala
4 Gunnar Gustavsson
skolgatan 14
902 46 Umeå
4 Anders Haeffner
Vasagatan 34
72215 Västerås
4 Kenneth Lindberg
Urbergstera ssen 72 8 tr.
802 27 Gävle
4 Karl Gustav Ugge
Fredentorp svägen l F
281 00 Hässleholm
4 Leif Nilsson
Gamla Torg 3
231 00 Trelleborg
4 Knut Johansson
Dräktspänn argatan
723 51 Västerås
4 Rolf Håkansson
Svanågatan 6
653 41 Halmstad
4 Christer Lundin
Regementsg atan 77
723 45 Västerås
4 J an Erik Adolfsson
Regementsg atan 77
723 45 Västerås

2 Yngve Airner
Storgatan 49
700 02 Örebro 2
2 Nils Erik Edberg
Skantahöjd sv. 62 c
691 00 Karlskoga
2 Lars Hultgren
Klubbgatan 5
199 00 Enköping
2 Mari-Ann Andersson
Törnbergsg atan 12
781 00 Borlänge
2 Rolf Ekelund
Dirigentgat an l
421 38 V. Frölunda
2 L eif Andersson
Box 50010
781 00 Borlänge
2 Stig Olof Lundqvist
Läkarvägen 6 H
931 00 Skellefteå
2 Folke Bäckvall
Hägervägen 127
61100 Nyköping
2 Lennart Nilsson
Sonnarp
260 24 Röstånga
2 Egon Kristofferso n
Spedingega tan 10
302 48 Halmstad
2 Anna Lisa Karlsson
Munkhättan Brunn
523 00 Ulricehamn
2 Helge Isaksson
Sävstaholm sgatan 4
212 24 Malmö
2 Anders Isaksson
Sävstaholmsgatan 4
212 24 Malmö
2 Sten Evert Löfvenborg
Ekgatan 20
643 00 Vingåker
2 Anders Åkerman
Vejbyhus
260 83 Vejbystran d
2 Hans Kelding
Nygatan 19
702 11 Örebro
2 H . Widell c/ o Persson
Nya Valsätraväg en 6
752 46 Uppsala
2 Holger Fernsten
Härjedalsga tan 20
162 23 Vällingby
2 Johan Gustafsson
Box 75 a
810 20 österfärneb o
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EN

LITEN

Dukat
14 Dukat
l Dukat
l Carolin
l Carolin
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
l O kr
l öre Avesta
l ö,re KM
1/
6 öre SM »M »
l RDR
4 Mark
l RDR
l RDR
l RDIR
l RDR
l O öre
l RDR
l R'DR
» Pojköre »
V2 Skilling
l RDR
l RDR
Va RDR Sp.
2 RDR RM
RDR RM
skilling
% SkiHing
% S~iiHng
5 öre
5 öre
2 kr
l kr
25 öre

5

BLICK

1745
1740
l 811
1868
1868
1889
1875
1879
1881
1901
1946
1663
1666
1713
1702
1728
1743
1750
1780
1740
1794
1776
1772
1804
1774
1825
1852
1857
1857
1844
1844
1846
1873
1904
1904
1879
1877
1906
1878
1912
1913
1914

ör~e

l öre
5 öre
2 kr
kr

01
01
01

o

l+

01
01
01
01

o

01

l+
l+
l + / Ol
l+

l + / Ol
l + / 01

l+
01
l + / 01

l+

01
01

l+
01

o

l + / 01
01
01

o
o

l + / 01
l + / 01

o

01
01

o

o
o
o

o

o

KYRKOTAURI K,
LUNDS DOMKYRKA

Först i serien
D·omkyrkor,

av Sve·riges

upplaga

DE

NYUTKOM NA

1

Upplandsgatan 2 4

MYNT & FRIMÄRKSAFFÄR:EN

16

113 60 Stockho,lm

08/ 31 13 89, 30 95 04

ex. OBS Numrerade. Även

Storgatan 59, 26200 Änge'iholm . Tel. 0431 / 177 20.

08 / 10 lO lO
08/ 1 o l o l o
08/ 69 37 00
08 / 69 37 00
08/ 1 o l o l o
08/ 21 12 10
08 / 1 o l o l o
0176/ 168 26
0176/ 168 26
08 / 21 12 l o
0176/ 168 26
019/ 135061
019/ 13 506 1
08/ 69 37 00
08/ 69 37 00
08 / 10 lO lO
08/ 1 o l o l o
08/ 1 o l o l o
08 / 69 37 00
0176/ 168 26
011 / 16 42 50
08 / 21 1210
019/ 135061
019/ 13 5061
033 / 11 24 96
033/ 11 24 96
08/ 1 o l o l o
08 / 101010
011 / 164250
033/ 11 24 96
033 / 11 24 96
08/ 29 55 l o
08/ 1 o l o l o
08/ 1 o l o l o
08 / 29 55 1 n
08/ 29 55 l o
08/ 69 37 00
033 / 11 24 96
019/ 13 50 61
019/ 1350'61
08 / 21 1210
08/ 21 l 2 l o

5.300: 1.200:2.900:900: 500:475:550:2.475:3.500:295: 650: 160:700:2.187:485:900:875:750:400:225:525:360:4.200:1.000: 1.550:2.600:2.200:1.000:675:400 :150:110:225 :225 :400: 1.500:600:300: 400:300:475: 395: -

O. GIDEGÅRDS M YNTHAN DEL

5 .000

till återförsälja,re .

PRISLIST ORNA

Ahlström Mynthandel, Stockholm
Ahlström Mynthandel, Stock holm
Strandbergs Mynthandel, Stockholm
Strandbergs Mynthandet Stockholm
Ahlström Mynthandel, Stockholm
PEO Mynthandel, Stockholm
Ahlström Mynthandel, Stockholm
Norrtälje Mynthandel, Norrtälje
Norrtälje Mynthandel, Norrtälje
PEO Mynthandel, Stockholm
N,o rrtälje Mynthandel, Norrtälje
Yngve Almer Mynthandel, Örebro
Yngve Almer Myntha,ndel, Örebro
Strandbergs Myntha,ndel, Stockholm
Strandbergs Mynthandel , Stockholm
Ahlström Mynthandet Stockholm
Ahlström Mynthandel, Stockholm
Ahlström Mynthandel, Stockholm
Strandbergs Mynthandel, Stockholm
Norrtälje Mynthandel, Norrtälje
Bemino Mynthandel , Norrköping
PEO Mynthandel, Stockholm
Yngve Alme'r Mynthandel, Örebro
Yngve Almer Mynthandet Örebro
J. Pedersen , Bo rås
J. Pedenen, Borås
Ahlström Myn t handel, Stockholm
Ahlström Mynthandel , Stockholm
Bemi,no Mynthandet N'o rrköping
J . Pederse n, Borås
J . Pedersen , Borås
Nordiska Mynt, Sundbyberg
Ahlströ m Mynthandel, Stockholm
Ahlström Mynthandet Stockholm
Nordiska Mynt, Sundbyberg
Nordiska Mynt, Sundbyberg
Strandbergs Mynthande,l, Stockholm
J. Pedersen , Bo,rås
Yngve Almer Mynthandel , Örebro
Yngve Almer Mynthandel, Örebro
PEO Mynthandel , Stockholm
PEO Mynthandel , Stockholm

KÖPERMYNT

-

SÄLJER

SEDLAR- TILLBEHÖR

Öppet vard . 13.00- 1 8.00
l samma lokal K-E Karlssons frimärkshandeL

ÖRTE NDAH LS
MYN TMÄ SSA

Myntboke n
1973
Utgivare A. Tonkin.

L Ö R D A G 27/1 kl. 10.00-14.00 SÖNDAG 28/1
kl. 12.00-16.00

Utkom under november månad 1972.

HOTELL CONTINIENTAL (1F:ESTVANINGEN) s,TOCKHOLM

Efter att ha genomgått boken
tycker vi att utgivaren har lyckats mycket bättre denna gång
med framförallt värderingspriserna. D essa har i denna upplaga p å många håll sänkts vilket
får anses mycket positivt då priserna i denna upplaga stämmer
mycket bättre överens med det
verkliga förhållandet än förut.

Mitt emot järnvägsstationen
Vi ber få hälsa alla myntsamla,rvänner hjärtligt välkomna till vår första myntmässa i år. Vi har förlagt den
som vanligt till det trevliga stället HOTELL CONTINENTAL.
Vi bjuder båda dagarna alla besökare på gratis kaffe
med tilltugg.
Vi står gärna till tjänst med gratis värdering av Sve·nska
mynt.
Vi står till tjänst med råd, upplysninga·r och andra problem .
DE 50 FÖRSTA BESÖKARNA FÖRSTA DAGEN, ERHÅLLER
GRATIS EN VÄRDERINGSBOK ÖVER SVENSKA MYNT.

Vad har vi att biuda på?

e
e

Svenska mynt från Gustav Vasa-Gustav VI

e

Mynttillbehör, största sortering.

Utländska mynt, framförallt stora talrar, hela årset,
även skandinaviska äldre mynt.

Vi tycker boken absolut är
värd sitt pris: 19:75.

e Myntlil'teratur, största so,rtering.

e

Förutom värderingspriser finns
mycket annat att läsa, såsom en
intressant artikel om primitiva
betalningsmedel, olika förvaupplagesiffror
ringsmetoder,
varianter
uppförstoringar på
.
m
m. m., m.

Specialvisning av LeMBIT Myntskåp alla typer.

e En mängd specialerbjudanden , reklamerbjudanden
och andra erbiudanden.

e

De omtyckta tvåkronorslådorna, där alla mynt, oavsett värdet kostar 2 kronor styck.

e

ETT FANTASTISK:T ERBJUDANDE: Gäller endast
myntmässans besökare. Den omtyckta förvaringsmetoden »Two by two» (fyrkant i papp med fönster, vikes så a't t båda sidor av myntet skyddas)
PRIS:

100 st- 7.50
1.000 st- 70.00

(normalt utförsäljningspris 1.000 st= 180:-)
VI HÄLSAR ER Å TERIGEN VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG
HELG MED ÖRTENDAHLS MYNTHANDH.

R. Örtendahl Mynthand el AB
Torggatan 20

Box 1

199 00 ,En köping

0171/379 50

Årtalförteckning

1973
H. Gliick
En värderingsbok som alltid
har Vlarit rättesnöret för alla
samlare och handlare. Boken har
dock p å senare tid tappat mycket
av detta förtroende och denna
upph:jga hjälper verkligen inte
upp detta. Till skillnad till alla
andra böcker som ges ut finnes
inga artiklar, råd etc, dessutom
kan man undra på vilka grunder
värderingspriserna har satts. D et
räcker med ett exempel bland
alla: »5 öre 1927 KV I 175:-».
V ar kan man köpa den för det
priset?

17

• Har ni några
synpunkter?
Till Red. av Myntkontakt
Varför b egränsa
M ed anledning av skrivelsen i
Myntkontakt nr 5 där det står
om skandal. Besvikelsen över
1972 års 10 Morror detta instämm er väl alla i, m en vad jag och
m ånga andra samlare landet över
vad j ag t ror, vi är ganska ense
om, är att bankerna begränsar
utgivningen av vissa mynt detta
torde vara fullt riktigt. Hur var
det t .ex. m ed 5 kronan och 2
kronan 1971. Myntverket gav ut
en upplaga, bankerna tömdes
snabbt, m ån ga samlare blev
utan, men hos mynthandlare
fanns 5 kronan att köpa för 6070 kronor styck. Myntverket var
förståndig nog och gav ut en ny
upplaga b ankerna begränsade
sjönk
gen ast
utgivarantalet
mynthandlarnas priser ända necr
till 15 kr styck. Det äcr väl icke

riktigt att vissa pecrsoner skall
komma åt stora mängder och
andra inget, att mynthandlare
vill ha skapligt betalt för vissa
äldre mynt kan jag förstå, men
ett mynt från dagens åcrtal skall
springa upp i sådana vansinniga
belopp kan jag icke förstå. En
annan sak vill jag också ta upp
varför vissa äldre mynt som t.ex.
2 kronan 1878 med och där ett
exemplar av kvalite l ? värderas
2.000:- kr, var har mynthandlare och katalogutgivare fått
dessa priser ifrån, det kan man
fråga sig genom mån ga sådana
här vansin n espriser har det förstör t det fina i att samla mynt.
D et förstör en hobby även samlare med små fordringar vill ju
ha n ågot med, men enligt myntka taloger borde alla vara storkapitalister?
Bengt Söder
M oh olm

ÖRTENDAHLs MYNTMÄSSA
SÖNDAG 11 /2 -73 Kl. 12-16.00
FOLKETS HUS KARLSTAD

Vår andra stora Myntmässa i år har vi förlagt till
Karlstad . Det är många s-om hört av sig och önskat att vi
även skulle besöka a·ndra städer än bara Stockholm . Så
är nu fallet och v i önskar alla myntsamlarvänne•r i hela
Västra Sverige välkomna ·rill vår mässa i Karls•t ad.

..

(j

Ar ni arg?

• Har ni blivit
lurad?
• Är ni missnöjd med
något?
• Eller ni kanske är nöjd

VRÄK UR
ER BARA

Som mässan i Stockholm har vi mycket att bjuda på,
ex: Svenska mynt med en hel del riksdalra1r från Gustav
Vasa-Gustav VI , utländska mynt, reklam och specialerbjudanden m . m. m. m.

Skriv till:

Vi bjude.r alla besöka re på gratis kaffe med t illtugg.
Hjärtligt välkomna till en trevlig helg med

"BREV FRÅN

R. Örtendahl Mynthand el AB
Torggatan 20

Box l

199 01 En köping

LÄSEKRETSEN"

0171 / 379 50
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

18

FRÅGESPALTEN
?•

?•

?

ÄR NÅGOT OKLART FRÅGA MYNTK ONTAKT
Red. av Myntkon takt
Frå gespalten .
J ag har en enkrona från 194 7
med mycket tydlig klump på V
i Gustav V. Jag undrar om den
varianten är ny eller om den
varit känd länge . I så fall vad
kan d en v ara värd.
D. Sundberg , Örebro.

SV AR: Ovanståe nde besb·ivning på 1 honan 1947 är icke
lcänd av mig och d en finns heller inte väTdemd i någon bok.
Vä1·det äT då mycket svå1·t att
ex akt ange.
R. ö.

*

Till Frå gespaJ.ten!
·I Samband med läsning av
Eder utmärkta tidning Myntkon takt läste jag om hur m ånga olika varianter det finns. D å jag
i min samling har många olika
så dana vore jag tacksam om Ni
v ille undersök a en av dem. Det
är e n 25 öring 1945 utan tillstymmels e till n å got myntmäs tarmärke . Jag undrar om denna
är vanligt förekomm ande eller
icke.
G . Lindqvis t
214 37 Malmö·

SV AR: 25 öre 1945 utan mm
är inte vanlig täan mycket sällsynt. Värdet på denna i normalkvalitet är 15:- . En bild på denna Toliga vaTiant kommer tmligen i nästa nwnmer av tidningen.
R. ö.

*

Undertec knad tackar först för
Er id e om en ny mynttidn ing.

Tyvärr har det funnits litet med
litteratur för oss samlare.
Som samlare av Svenska och
utländska mynt har jag en bra
samling Gustav V med mycket
varianter .
Jag skulle v ilj a veta lite angå ende ett par varianter som jag
har. Det gäller en 2 krona 1946
där serafime rkedjan är spräckt
(omkr l mm) mellan länkarna .
flera samlare jag har kontakta t
har aldrig sett n å got så dant exemplar.
Beträffan de l
krona 1940
spräckt G i underkan ten i första
numret av Myntkon takt har jag
ett liknande exemplar men å rtalet 1941, är den vanlig?
Jag har vidare hittat en 10 öring 1940 med en tydlig ompräglad 4:a (den liknar 2 kronan
ändrad 4:a) . Nu skulle jag vilja
ve ta om Ni eller n ågon av läsarna har kännedom om dessa
var~anter.

:Stig Hansson
lEriksfält sgatan 71 d 8 v
214 55 Malmö.

SVAR : Bet1·äffan de 1 honan
1941 har vi också ftmnit ett flertal exemplm· som varit spTäckta.
Beträffan de 10 ö1·ingen 1940 var
jt~ detta intressan t och vi vore
tacksamm a om vi kunde få låna
myntet för fotogmfer ing elle1· om
Ni kunde sända oss ett foto av
det.
Angåend e 2 honan 1946 med
spräckt semfimer kedja överlämna1· vi detta till läsaTna att svm·a
på, om det kan finnas något meTa exempla1· känt.
R. ö .

Red. Myntkon takt.
Beträffan de Herr Borglund ,
Norrsund ets fråga i nr 4 av
Myntkon takt, kan jag tala om att
även jag har ett ex av 5 öre 1941
ej parallell. Jag har även funnit
l öre 1873 vriden kvarts varv,
jag undrar hur sällsynt ett sådant mynt kan vara?
Vad jag framföra llt önskar få
reda på är: Hur många har 5 öre
1873 på 1872 med Goth? (Enl
Svenska Mynt av Ingvar Nilsson) .
Vore tacksam att få veta något
om mina frågor.
Bo Svensson
Albrekts vägen 39
603 50 Norrköpi ng.

SV AR: 1 ö1·e 1873 v1·iden kva1·ts
varv äT en raritet, alltså mycket
sällsynt. Värdet to1·de ligga på
omkr. 3 ggr katalogp1·iset vad
den vanliga 1 öringen 1873 stå1· i.
Hw· många som har 5 ÖTe 1873
på 1872 öve1·lämnar vi åt läselo·etsen att svara på.
R. ö.

*

Till Frågespa lten.
Tack för tidningen , den var
verkligen välkomm en av oss
samlare.
Nu undrar jag en sak, jag läste
nämligen den andra tidningen
som har utkommi t ,skandin avisk numisma tik» och såg där
att man icke skall samla på varianter och variation er och att
katalogut givarna för Cainlex och
Svenska Myntbok en som har de
flesta varianter upptagna till
(Forts. sid. 20)
19

ALGERIET

FAO-mynt. 20 cents 1972.
Koppar-n ic kel.
Vikt: 4 gr . ~ 22 mm.
GREKLAND

l O drachmen 1971. Kopparnickel.
Vikt: l O gr. ~ 30 mm .

FAO-mynt. l Dinar 1972.
Koppar-nickel.
Vikt: 7 gr. ~ 25 mm.

SUDAN
ISRAEL

5 Lira 1972 . Silver. ~ 33 mm.

5 Milliemes 1972.
Koppar-nickel.
Vikt : 4 gr. ~ 22 mm.

VÄSHYSKLAND
TRINIDAD

Jubileumsmynt för Albrecht
Durer 1471-1528.
5 Mark 1971. Silver. Vikt: 11,2
gr.~ 29 mm.
Upplaga: 8 miljoner ex.

TURKIET

Jubileumsmynt. 50 årig Repub'lik.
50 Lira 1972. Silver.
Vikt: 19 gr. ~ 35 mm.

17.78 mm.
5 cents 1972 koppar-nickel.
~21.16mm.

l O Cents 1972. Koppar-nickel.
\Z) 16.28 mm .
25 Cents 1972 Koppar-nickel.
\Z) 20 mm.
50 Cents 1972. Koppar-nickel.
\Z) 26 mm.
l Dollar 1972. Koppar-nickel.
\Z) 36 mm.

5 Dollar 1972. Silver.

(Forts från sid. 19)

~ 40 mm.

värdering, tydligen sätter sina
värderingar som det passar dem
och att de själva innehar en
stor mängd varianter. Är detta
riktigt? Jag har nämligen samlat på varianter i över 6 år och
det är ju inte roligt när man läser detta.
Arne Svedberg, Örebo

SVAR: Fortsätt med att samla
varianter om Ni tycker det ä1·
int1·essant. En enda människa
skall inte bestämma om Svenska
folk et skall samla variante1· elle1·
ej. De andm påståendena är direkt tagna ur luften och det finns
inget som styrker dessa påståenden. Det finns ingen bland katalogutgivarna som samlar mynt,
och värderingspriserna är alltid
mycket noggrant utarbetade i de
flesta kataloger vi har.

R. ö.
20

l Ce•nt 1972. Koppar-nickel.
~

l O Dollar 1972. Silver.
\Z) 42 mm.

BERMUDA

Jubiluemsmynt. Silverbröllop.

GUERNSEY

Jubileumsmynt. Silverbröllop.
25 pence 1972. Koppar-nickel.
Vikt: 28.275 gr.~ 38 mm.
ISLE OF MAN

Jubileumsmynt. Silverbröllop.
25 pence 1972. Koppar-nickel.
Vikt: 28.275 gr. ~ 38 mm.

lNyutkomna prislistor j
Firma Gustav Isaksson, 460 64
Frändefors har utkommit med
ny lista den 15 /12 1972. Sändes
utan kostnad.
Ahlströms Mynthandel AB,
Box 7292, 103 85 Stockholm har
utkommit med lista 42, gällande
vintern 1972/ 73. Listan är som
alltid mycket omfattande och
rikt illustrerad. Pris 3:-.
Peo Mynthandel AB, Drottninggatan 11, 111 51 Stockholm
har utkommit med sin första
prislista. Listan omfattar Svenska mynt från Johan III till Gustav VI. Sändes kostnadsfritt.
Fred Sweeney Inc. P.O. Box
10144-M. Kansas City, Missouri
64!11. USA har utkommit med
lista nr 58, gällande all världens
mynt, även skandinaviska. Sändes kostnadsfritt.

Ny litteratur
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-----~

l Dollar 1972. Silver.

Vikt: 28 .275 gr.~ 38 mm.

CANADA

Jubileumsmynt.
l 00 å r - Ridande polisen.
25 ce·nt 1973. Nickel.

GIBRALTAR

Jubileumsmynt. Silverbröllop.
25 nya pence 1972.
Koppar-·nickel.
Vikt: 28.275 gr. \Z) 38 mm .

MYNTKALENDER 1973.
Ny upplaga av Myntkalender
utkommer i mitten av februari.
Värderingspriser 1872-1972. Aktuella inköpspriser 1872--11.950.
Pris 5.90 inkl. moms.
Ansv. utg. R:aouhl ÖrtendahL
SIEG's M!Z)NTKATALOG 1973
NORDEN.
224 sidor. Pris 18 Skr. Värderingspriser över Danska, Svenska. Norska, Finska. Guld, silver
och kopparmynt i 4 olika kvaliteer.

,_.

1973
_______

MYNT
KALENDER

_:.

Myn tkalen de·r 1973 utkommer i m itten av februa·ri . Finnes hos Sveriges Mynthandlare samt bok - och pappershandla:re. Pdset är 5:90 inkl. moms .
Den stora succen fortsätte·r, nytt nummer utkommer 15 februari, men Myntkalendern 1973 är ännu bättre, många förbättringa·r har gjorts .

e
e
e
e
e
e
e
e

UTÖKAJ SIDANTAL
AVBILDNINGAR AV ALLA MYNITTYPER l NORMAL STORLEK
UPPLAGESIFFROR
ARTIKLAR, RÅ D TILL SAMLARE
UTÖKAT KAPITEL OM AKTUELLA INKÖPSPRISER HOS
SVERIGES HANDLARE
MYCKET NOGGRANT UTARBETADE VÄ.RDERINGSPRISER FÖR
OSCAR I l - GUSTAV V - GUSTAV VI
ANNONSER
REGISTE1R ÖVER SVE'RIGES MYN,THANOLARE M .M .

MYNTKALENDER 1973 -

Myntet
l Norrköping
MYNT - TILLBEHöR
L ITTERATUR
Köper - Sätjer

Brådgatan 33
Telefon 011/ 10 29 50

VÄRDERINGsBOKEN N·l INl'E KAN VARA UTAN.

GRATIS PRISLISTA
Vår 20 sidor stora prislista
över mynt från hela världen
innehåller speciellt mynt från
Europa och Skandinavien.

Mynt från
VÄSTEUROPA
SKAN'DINAVI,EN
JAPAN

F R E D SVEENEY
RARE COINS INC.

KINA

P . o. Box 10144-K
Kansas City
Missouri 64111

SEDLAR

USA

MYNT

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
TELEFON 08/ 10 10 10
P OSTGIRO 3003-1 - BANKGIRO 172- 7007
TELEGRAMADRESS:
NUMISMATIC STOCKHOLM
MÄSTER SAMUELSGATAN 11- BOX 7292
103 85 STOCKHOLM 7

Mvnt - Meda1Jier - Sedlar - Ordnar
Numismatisk litteratur
Enstaka obie·k t - Hela samlingar
Köpes - Säljes - Värderas

KöPER -

SÄUER

Medlem i ANA, SNG
ONG, SNE

REI'NHOLD
BLASER
P. O. Box 381
CH-4600 OLTEN
SCHWEIZ

Illustrerad lista 4 gånger om å ret
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Ur nästa nurnn1er
l. Nya intressanta upptäckter.
o

2. En ny mycket intressant iaktagelse på vara vanliga 2 kr.

1876-77-78.
3. Bilder och uppförstoringar på en del varianter.
4. Presentation av bilder på l öre 1909. Vi visar tre olika storlekar på korsen.
5. Sveriges genom tidernas största och skickligaste falskmyntare
6. Intressanta artiklar m. m.
Som Ni ser har vi som vanligt mycket smått och gott att bjuda
o
p a.
Missa därför inte nästa nummer som utkommer 15/ 2.

RAOUHL ÖRTENDAHL

NYHET

* NYHET

Lembit
Junior,
!MynJtskåpet
till folkpris.
En ny stor nyhet svarar Lembit AB för inom tillbehörsomr ådet.
Ett helt nytt myntskåp kom-

mer i dagarna ut i myntaffärerna för försäljning. Priset är så
lågt som 29 kr + moms, inte
mycket dyrare än Myntalbum.
Skåpet är tillverkat som ett alternativ till Myntalbum och

kommer troligen att säljas i
större omfattning än detta, då
priset inte skiljer nämnvärt.
Lembit AB utkommer också
med en annan sensationell nyhet, nämligen årskasetter för
mynt. Priset, som absolut är
oslagbart - endast 80 öre st kan man inte säga mycket om.

l l

VARIANT~ ERBJUDANDE
5 öre mörk met,a ll Västerås 1972, se Myntkontokt nr 5 sid. 4, kv. O ... .
5 öre 1971, fot på första l :an, kv. O .. .. ....... .... . . . ...... . .. .
5 öre 1971, sista l :an bredare, kv. O ................ ... . . .... .

kr. 8:- st.
kr. 4:- st.
kr. 4:- s~t.

2 öre 1971, plump på 7:an, se Cainlex sid. 90, kv. O .. .. . .. . .. . .

kr. 6:- st.

Alla 4 va,rianterna sä,ljes för kr. 17:-

+

porto.

Full resturrätt inom 8 dagar.
11
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FIRMA VIKTOR OLSSON -

Köpmannagatan 8 -

722 15 Västerås, tel. 021 / 13 00 90.

MY NT KO NT AK T
To rggatan 20, Box l, 199 01 Enköping. Tel. 0171 / 379 50

REDAKTIO NsLEDNING :
Redaktör och ansvarig utg:
RAOUHL ÖRTENDAH L
Stf Ansv utg:
GöSTA ÖRTENDAH L
För ej bestälJt material såsom
text och bilder ansvaras ej .
Vid eventuell beska~ av
vinster i tidningens pristävlingar
svarar
pristagama
själva för denna kostnad.
Eftertryck av text och bilder
FöRBJUDE S.

Tidningen utkommer den 15:e
varje månad med undantag
av månad 6 och 7.
DISTRIBUT öRER:
Örtendahls Mynthandel AB
Torggatan 20, Box l
199 01 Enköping
Tel. 0171 / 379 50
MYNTAB S BERG AB
Box 159
591 01 MOTALA
Tel. 0141 / 519 84

ANNON.SPRISER/ ADVERTISING RATES
SKr
DKr NKr
DM
<E
l/l sida
250
375
350
170
22
2/ 3 sida
200
300
280
140
18
1 / 2 sida
150
225
210
110
13
1/3 sida
110
165
150
75
lO
1/ 4 sida
85
125
118
58
7.50
1/6 sida
60
90
85
42
5.30
1/ 12 sida
30
45
43
21
2.60
Omslagets baksida / Back
1/ 1 sida
375
550
520
255
33
1/ 2 sida
200
300
280
140
18
Moms. 17.65 % tillkommer på samtliga annonspriser.

l

Skr 37 :inkl. moms
och porto

Deutschland DM 31:En,gland <E 4:Northem and Central Amer ica, Canada and o·t her overseas:
$ 10:Vid adressändrin g skall denna
göras skriftligt. Använd h elst
postens adressändrin gsblankett.
För prenumeran ter i Sverige
sker inbetalning genom inbetalningskort som medföljer
första numret. Betalningen
bör då ske snarast möjligt.

80
43

MYNTTORG ET, Endast för myntsamlare /MYNTTOR GET,
(mini- ads) only for coin-collecto rs.
10 kr per annons inkl. moms. Dock högst 20 ord+tel.nr
eller namn och adress. Annonskostn aden skall medsändas
på samma gång som annonsmanu s.
ADVERTISM ENTPRICE : 10 skr incl. tax. not more than 20
words except telephonenum ber or name and adress. The
payment for the advertismen t will be send tagether with
the manusript.
SENASTE DATUM FÖR INLÄMNING AV MANUS/
DEADLINE: 3 veckor före utgivningsda g/ 3 veeks before.

PRENUM ERATION 1 ÅR 10 NR

SveDige
Norge
Danmark
Finland

$
55
43
:3.2
24
18
13
6.50

l

SUBSCRIPTION 1 YEAR 10 ISSUES

J

D prenumerati on önskas från / Subscription from
J I F IM IA IM I J I J IA i s lo i N ID
l

l

l

l

1- 1- 1

l

l

!

l

AR / YEAR: 19 .... . .
öNSKAR NI BESTÄLLA ÄLDRE NUMMER? Vi har
de flesta av de föregående numren i lager. Pris: 3:95
inkl. moms + porto.
D Ja, jag önskar beställa äldre nummer av Myntkontakt a 3:95 ST inkl. moms + porto.
Jag beställer följande nummer: .... . ..... ... . . .
Namn/ Name ... . ......... ... .. . ... .. ... . .. . ..... . .
Adress / Adress .. ............ . .. . ......... ....... . .
SKRIV A V ELLER FYLL I DENNA KUPONG
POSTA DEN REDAN IDAG

MYNTKON TAKT ÄR SVERIGES STöRSTA OCH MiEST SALDA NUMISMAT ISKA TIDSKRIFT
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Myntskåp från riktpris 69:- till 698:- plus monts.
MYNTSKAP 400 Ytterhölje i formgjuten Novodur. Tjocklek 6 mm. Ytterst stabilt utförande.
Stapetba1m. Fävg i teak. Storlek höjd 123 mm bredd och djup 257 mm.
69:Standardkombination: 2 lådor 5 X5, 3 lrådor 7X 7, 3 l.rådor 8 X8 för samman~agt 389 mynt.
89:MYNTSKAP 400 F Som owm med lådor med filtinlägg.
MYNTSKAP 400 FPG Som ovan men både med filtiniLägg och plexiglasskriva tilL varje låda. 129:An<:Wa lådkombinationer klan sammanstäHas på särskild begäran.
LADOR FÖR MYNTSKAPEN 400, 400 F, 400 FPG, 800 FPG OCH 1600 FPG
Lådorna formgjutna i högklassig slagfast PS-P1ast. Obegränsad håHfasthet, livslängd och stabilitet. Ytterst elegant utfömnde i g1rå färg.
Storlek exkl. h arndt1Jag 243 X 243 mm, höjd 13 mm, innerfackens höjd 5 mm. Handtagets storlek
48 X 13 mm. Etikettuttag 41,4 X13 mm. Lådorna som är identiska för samtliga ovan!J!ämnda skåp
klan erhål1ias med eller utan tillbehör enli~ nedannämnda specifikation.

Nr

antal fack fackens storlek

inredning

pris exkl. moms

6:50
exkl. filt
46,2 X 46,2 mm
25
5X5
6:50
32,2X32,2
49
7X 7
6:50
28,1 X28,1
64
8X8
9: inkl. filt
46,2 X46,2
25
5 X 5F
9: 32,2 X 32,2
49
7X 7 F
9:28,1 X28,1
64
BX B F
PLEXIGLAS = PG, storlek 238,5X238,5 mm med fingergrepp passande samtliga myntlådor. Split5:tedritt, 1,5 mm tjocklek.
Den glasklara plexiglasslcivan täcker myntlådans hela iniJJerdel och har ett fingergrepp så densamma lätt klan tagas av och läggas på. Estetiskt tHltalande och ur praktisk synpunkt en skyddande åtgärd.
F = filt. Filit i högklassig kvalite, stampad 350 gl1amfm 2. Exakt kvadratiskt tillstansad för varje
myntfack. Grön färg. Vid större beställningar kan filttinlägg levereras i valfri färg.
Fi!lt är avgjort det bästa och avgjort bättre än t . ex. velourisering. Speciellt när det gäller mynt
i högre kva,l ite är filt vida överlägset. Velouren »Luddar av sig•, har en kort Hvslängd och torde
vara sämre ur förv·a ringssynpunkt än t. ex. plastblad. Något bättre är elektrostatisk velourisering
men kiallJJ ingaLunda uppnå samma skyddande verkan som prima filt.
ETIKETTER. Självhäftande, vita i format 41,3 X13 mm medföljer varje Låda.
Ytter1i!gare myntlådor med annan fackindel!n<ing planems. Myntlådorna kan med fördel användas
separat - både av handlare och samlare.

Myntskåp 1600 FPG Ytterhölje i teak. DubbLa låsba!I'a fmmdörrar. Förstklassigt handarbete.
standardkombination med 32 lådor i två sektioner. Med filtinlägg och plexig1asskiva tiH varje Låda i följande uppdel!ning: 8 lådor 5 X 5 F + PG, 12 lådor
7 X 7 F+PG, 12 lådor 8 X 8 F + PG för sammanlagt 1556 mynt. Det elegantaste.
Kr. 698:- + moms
Katalog över myntskåp, album och tillbehör sändes mot kr. 1:- i frimärken.

LEMBIT AB, BOX 2092, 141 02 HUDDINGE 2

ENKÖP I NGS-POSTENS AB t2 . 72 2500 1 7681

