Mynt Medaljer och Sedlar INNEHÅLL:
för över l milj. på intressant
utställning i Hörby
Frosta Numismatiska förening
avhöll lördagen den 30/11 och
söndagen den l december en utställning för allmänheten om
mynt, sedlar och medaljer, vilken för arrangörerna blev en
stor framgång med stor och intresserad publik.
På utställningen fanns svenska
mynt från Gustav Vasas dagar
och fram till i dag med en mängd
intressanta objekt kring 10.000-

kronorsklassen. Bl. a. kan nämnas en 50-öring från 1962 i perfekt ocirkulerat e.'Cemplar med
ett samlarvärde av inte mindre
än ca 12.000 kronor.
Frostå Numismatiska förening
bildades så sent som 1971, men
har redan över 70 medlemmar
och vi får hoppas att detia initiativtagande sporrar även andra
klubbar till liknande arrangemang.

Nyhet! AUKTION 5
Fr. o. m. detta nummer kommer vi i fortsättningen att
ägna en sida åt nyheter m. m.
om frimärken.
Läs om detta på sidan 22.

Myntkontakts
Frimärkstjänst

B. Ahlst.röm Myntbandel AB i
Stockholm har nu bestämt plats
och datum för sin femte auktion
i Stockholm. Auktionen kommer
att äga rum lördagen den 6 april
och söndagen den 7 april på
Hotel Sheraton i Stockholm.
Auktionen kommer som vanligt att innefatta bättre material
från de Nordiska länderna Ett
utförligare reportage kommer i
vårs marsnummer.

ÄLDRE TIDERS SPARBÖSSOR
Intressant artikel av
Ernst Nathorst-Böös.
- Sid. 3 MÅNADENS AUKTION
Vi säljer en intressant
dubbelprägling.
- Sid. 6 HUR SER ENKRONAN
1946 PÅ 1945 UT???
- Sid. 6 -

GUSTAV VI SOM ARKEOLOG
Ny medalj har präglats.
- Sid. 7 1974 ÅRS VÄRDERINGSPRISER PÅ SVENSKA MYNT
- Sid. 8 NÖDMYNTSEDLARNA
Intressant artikel
om Karl XII:s nödmynt
i pappersform.
- Sid.10 MYNTTORGET
Privata småannonser
- Sid. 12PRIST AGARE l TÄVLINGEN
TREKAMPEN
- Sid. 14NORGEKONTAKTEN
Nyheter från vårt grannland.
- Sid. 15INKÖPSPRISER HOS
SVERIGES MYNTHANDLARE
- Sid. 19RAPPORT FRÅN UTLANDET
- Sid. 21-
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VÄRDERINGSPRISER 187 2- 1973 STÄMMER MED VERKLIGHETEN

PRISER SOM MED MYCKET STOR EXAKTHET

BILDER l NATURLIG STORLEK PA SAMTLIGA MYNTTYPER.
UPPLAGESIFFROR, RÅ D TILL SAMLAR E M. M.
PRAKTISKT FICKfORMAT SAMT DESSUTOM En MYC KET LAGT PRIS -

KOSTAR

ENDAST 5 .90 INKL. 17.65 o/o MOMS.
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l v& ra annonser skryter vi ofta med v& ra exa k ta vörderingspriser, vi har inte tagit detta ur
tomma luften, vi står för vad vi säger. MYNT KALENDERNS priser stämmer med verkligheten. Priserna har mycket noggrant utarbetats genom prislistor, auktionslistor, efterfr&gon,
tillgång samt med hjä lp av ett stort on tal myntsamlare runt om i hela landet, det ör för
Myntkalenderns exakta värderingspriser som den ör så efterfrågad.
INKÖPSPRISER HOS SVERIGES MYNTHA NDLA RE. Ja, det ör vi ensamma om i Sverige. Inge n
annan vä rderingsbo k hor s&dano uppgifte r t ryckta. St&r Ni i begrepp att avyttra något e ller några mynt - Slå u pp MYNTKALENDER 197 4, dör får Ni veto vad Mynthandloma
betalar på öret.
Ett komplett register och adresser ti ll samtliga Sveriges Mynthandlare finns längst bak i boken, det ör vi också ensamma om i Sverige.
GÖR SOM 10.000-TALS ANDRA SAMLARE VARJE AR
ANVÄND ER AV MYNTKALENDER 1974
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Säljes hos mynt- Bok- och pappershandlare över hela Skandinavien.

An•vadg utglvace o<h fö<fo«o'e' RAOUHL ÖRTENDAHL 19901 ENKÖPING
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MYNTKONTAKT
Torggatan 20, Box l.
199 01 Enköping.
Tel. 0171/379 50
Redaktionen öppen: Vard. 13-17
Lörd. 9-12
Postgiro: 87 42 67 - 8
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: Sveriges Kredltbank.
REDAKTIONSLEDNING:
Chefred. och anS1laTig utgivare:

Raouhl Örtendahl
St/, ansv. utgivare:

Gösta Örtendahl
Redaktör för Norge:
Firma Nordiska Mynt

Landsvägen 56,
172 36 Sundbyberg
08/ 2867 56
Red. för övriga utlandet:

Norrtälje Mynthandel
761 00 Norrtälje, 0176/ 168 26
Distributör och reklam:
R. Örtendahl Mynthandel AB
Box l, 199 01 Enköping

0171/ 37950

Eftertryck av text och bilder
utan medgivelse f"orbjudes.
Tidningen utkommer den lS:e l
varje månad utom månad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skrifiligen genom postens adressändringsblankett.

s. Kr.
sidor (mittuppslag) 1.325:2 sidor (mittuppslag
700:1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 425:1/ 1 sida ............... . 320:2/3 sida .............. . 225:1/2 sida (2:a o. sista sid.) 225:1/ 2 sida .............. . 170:1/3 sida ............. .. 120:1/ 4 sida ............. ..
90:1/6 sida ............. .. 65:1/12 sida .... . ........ . 35:Moms 17,65 % tillkommer pA
ovanstående nnnoll8priser.
ANNONSPR~ ER:
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MYNTrORGET
(endast för myntsamlare)
Ett införande: 10 kr. Två införande med samma text l två pA
varandra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innehålla 20
ord + namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas pA samma
gång som manus.
SISTA ANNONSDAG

3 veckor Jåre utgivningsdag

Äldre tiders sparbössor
Av Ern st Nathor st-Böös
n

Formernas
mångfald
Krukmakerinäringen hade all
anledning att glädja sig åt bruket av sparbössor, som ju den
tidigare omtalade limstickan till
trots ändå är något av en förbrukningsartikel. I den sparsamma svenska sparbösselitteraturen
har påpekats att i gången tid
produktionen av såväl sparbössor som lergökar låg hos lärpojkarna, som genom denna tillverkning och försäljning kunde
få en välkommen extraförtjänst.
Men just dessa typer av föremål
hat· ibland kombinerats. Sparbössan av enklaste drejade, runda form har försetts med en tapp
i form av en lergök. En sådan
bössa på Noreliska museet bär
en kort p&skrift på rim: "Den
som försöker göken galant, lägger i bössan också en slant". En
liknande sparbössa hos Västergötlands fornminnesförening bär
årtalet 1760.
Det var emellet·tid inte bara
gr·isar och lergökar som ingick
i de k eramiska sparbössornas
djurpark. Ft·ämst hör också hit
luppen, flitig som få, uppe med
solen. Tuppen värper ju i ABCboken och är en lämplig sparsymbol. Också hunden, hönan,
a nkan, papegojan, duvan, ekorren, svanen, storken, fåret, k atten hat· lånat sin form åt sparbössor, för att ta exempel ur de
danska krukmakarnas fatabur
under 1700- och 1800-talen. På
både höns och grisar har man
kunnat spela precis som på spargöken. Allt detta talar till barAtt
föreställningsvärld.
nets
döma av litteraturen och de bössor som finns kvar har de danska
sparbässetillverkarna varit betydligt påhittigare än vi. Men så
lånar sig ju den danska leran

vänligare till krukmakeri än de
svenska rullstensåsarna. En särskild ställning har de bornholmska sparbössorna med en frodig
fiskarhustru som en av förebilderna. D essa bössor lär vara föremål för en tilltalande nytillvet·kning.
I England förekommer ett par
specialformer, små hus och djur,
främst hundar. Husen - så välbekanta för Englandsresenären,
som känner dem från små stilla
byar - och hundarna tillverkades i Staffordshi.re, där landskapets fina lera och den sengeoruppfinningstikedomen
gianska
firad e tl'iumfer också på sparbösseområdet. En annan, troligen specifikt engelsk typ är
dubbelsparbössan i två eller tre
våningar. D et har antagits att
det skulle vara en sparbössa för
hela familjen - i varje fall för
en trebarnsfamilj, men förutsättningarna för sådana bössor kan
naturligtvis diskuteras.

Mekaniska
sparbössor
En alldeles speciell sorts sparbössor, som ibland dyker upp i
den svenska antikhandeln, är de
numera av alla samlare eftersökta mekaniska sparbössorna, som
undet· 1800-talets andra hälft
överflödade den amerikanska
marlmadcn. Någon absolut siffra
för· hur många som totalt tillverkades under åren mellan 1867
och låt oss säga 1910 finns givetvis inte, men i handböcker för
samlare förtecknas över 250 olika
typer och varianter. Den första
och kanske också den märkvärdigaste beskrivs på följande sätt:
"En krokodil ligger i en ask från
vilken ett rör går ul Blåser
man i röret kommer krokodilen
ut ur sin h åla, kryper fram och
(Forts. sid. 5)
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Mekanisk sparbössa-, utförd i VSA omkr. 1880 När man trycker på spaken tilt höger sparkar grisen
slanten från sin nos in i mannens mun. H. 20,5 cm. Bankmuseet, Stockholm.

Sparbössor från 1900-talets bö1·jan. Den mittersta tysk, ca 7 cm, de båda öv1-iga svenska. H. 12 resp.
10 cm. Bankmuseet, Stockholm.

Äldre tiders sparbössor
(Forts. från sid. 3)
få ngar den slant som man lagt
framför honom och när man sedan suger i röret drar den sig
tillbaka."
Patentet till denna märkliga
uppfinning meddelades 1867.
Därmed måste fält~t ha varit fritt
för de besynnerligaste uppfinningar. Det är ett myller av
clowner, ryttare, hundar, negrer ,
soldater, kor, pojkar, elefan ter,
grodor och byggnader. De h ar
alla ett gemensamt: placerar man
en slant på därför avsett ställe
och trycker på någon lmapp,
händer någonting. Det är negern,
som stoppar slanten som m an
gett h onom i munnen. Eller det
är b ankkamreraren, en k opia av

den för mutor utomordentligt
beryktade Boss Tweed i New
Yot·k, som stoppar pengarna i
fickan. Man låter soldaten skjuta björnen med slanten, fågeln
mala s ina u ngar, akrobaten
svinga runt med mynt..ct i sin
hand, kon som mjölkas sparka
omkull mjölkkrukan. Det är en
mängd exempel på drastisk
situationskomik. ( Forts.niista nr)

POLLET1,ER
l

•

köpes, särskilt äldre fTån våra
bruk.

NMH

Norska
Mynthandboken
populärt kallad NMH, har utkommit med 1974 års upplaga.
NMH är helt utarbetad efter
samma principer som SMH
och är den populäraste vä!·dcringskutalogen för norska
mynt. I NMH finne r Ni allt
Ni behöver veta och priset är
överkomligt för vem som helst.
Pris 13:50

Myntet i Malmö

Lemhit AB

St. Nygatan 19 T. 040/ 12 !lO30

HUDDINGE2
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Månadens
auktion

25 öre 1904
Annorlunda sväng på valörsiffran två.

Vi
köper

Nedanstående intressanta dubbelprägling kommer (rån en
samlare i Danmark som nu önsk ar avyttra detta exemplar till
högstbjuda nde.
Bud kan lämnas till oss, dock
senast 15/ 2 1974.

Finland: 5 Penniä 1918. 500
Mark 1951 (Olympiaden).
N or ge: 2 kr Jub. 1907 (Korsade G evär). Exi l set 1942
10--50 öre.
Sveri ge: 5 kr J ub. 1952, 5 kr
Jub. 1962.

Anbud till
Som Ni ser på bilden ovan har
sista svängen på tvåan blivit tvärare än normalt. En intressant
~ felpräglingl> .

l krona 1946

på 1945
Det har varit en livlig diskussion
om detta mynt, om det verkligen
har exister at eller inte. Vi har
själva varit fundersamma om
detta.
En samlare har nu sänt oss ett
tydligt exemplar som vi nedan
avbildat till allmänt beskådande.

Specialerbjudande
5
2
1
2
1
2
5

kr jub. 1966, kv. O 12:kr 1965
o 5: kr 1966, -67, -68 O 4:öre 1958
o 3:öre 1956
o 3:kr 1968
o 4:öre 1950
o 10:PEO MYNTHANDEl A B
Drottninggatan 1 1
111 51 Stockholm

08/ 2 1 12 10
6

Ny mynthandel
i Göteborg
E tt meddelande h ar nått oss att
en ny mynthandel har öppnat i
Göteborg:
GöTEBORGS MYNTHANDEL
Kaserntorget 7, GöTEBORG
Vi önskar ägaren Alf Eker
lycka till.

M i.inzen O rt el
Postbox 110
D-1 000 Berlin 45
W-GERMANY

Stor succe för
Örtendahls
julmässa
Nytt publikl-ekord kunde noteras på Örtendahls Julmässa, som
hölls på Rotel Continental lördagen den l december.
Ett fantastiskt uppbåd av samlare hade infLmnit sig i hopp att
kunna lösa sina julklappsbekymmer. En ny mässa har planerats
vid månadsskiftet jan./febr.

Ny mynthandel
på Gotland
En ny mynthandel har öppnats
på Gotland, närmare bestämt vid
Roma Kloster. Mynthandeln h eter MAGGIES MYN'I.'tSHOP. Vi
önskar lycka till.

GUSTAF VI ADOLF

NY

75 ÅR SOM ARKEOLOG

M·EDALJ

dare, bildades 1947. Samfundet
har som syfte att främja svensk
arkeologisk forskning och närbeslätade vetenskapsg1·enar.
Som utgivm·e av medaljen har
Samfundet del av vinsten. Köparen av medaljen främjar Samfundet och dess syften.

Konstnären
Medal jen är skapad av den internationellt kände finländske
konstnären Kauko Räsänen, känd
bl. a. för de berömda dubbelmedaljerna till minne av FN:s
miljövårdskonferens 1972 och
Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen 1973.

Medaljen

Denna dubbelmedalj vill minna
om att det var 75 år sedan vår
framlidne konung Gustaf VI
Adolf började den kanske längsta verksamhet någon forskare
kunnat se tillbaka på inom arkeologin. Det var på Libtomta
intill Tullgarn han.s första grävning ägde rum den 3 augusti
1898. Konungens livliga intresse
för arkeologi och han.s personliga
dare, bildades ar 1947. Samfun-

det har som syfte att främja
insatser inom delta område har
stat·kt bidragit till ämnets utveckling inom landet och till den
svenska arkeologins internationellt uppmäksammade ställning.

Sv. Arkeologiska
Samfundet
Svenska Arkeologiska Samfundet, som med denna medalj hyllar minnet av sin Höge Beskyd-

Medaljen mäter 50 mm i diameter. Varje medalj är numrerad och
tillverkad i följande maxim.iupplagor:
Metall
Max upp!
Mörkpatinerad brons
2.000
Kontr. silver (999/1000)
1.000
Guld 18 k + silver (999/1000)
300
Guld, 18 k
150

Vikt
ca 220 g
ca 250 g
ca 230 + 90 g
ca 380 g

Pris

135:465:3.955:6.110:-

Medaljen är präglad av AB Sporrong som även är beställningsmottagare och distributiör. Medaljen levereras i elegant träetui. Numrerat ursprungsbevis medföljer.

Modellerna till denna medalj
godkändes i juni förra året av
Konung Gustaf VI Adolf.
Alsidans yttersida visar ett
halvporträtt av Gustaf VI Adolf.
Andra porträtthalvan är genombruten. Till vänster syns konungens hand hållande en urna.
Text: ''Till Konung Gustaf VI
Adolf".
Frånsidans yttersida visar n ederst konungen inför en utgrävning. Över hela motivet framloner en kvinnokropp symboliserande Moder Jord.
Atsidan.s insida visru· den unge
prins Gustaf Adolfs halvporträtt
Vänstra porträtthalvan är genombruten. Texten upptar namnen pii ett antal platser där utgrävningar företagits av konungen eller genom hans initiativ och
bistand: "Libtomta - Haga Tinkarp - Glurnslöv - Asine Korea - Cypern - Ageröd Helgö - Öland - San Giovenale
- Acquarossa - Vallhagar 3.8
1898-3.8 19i3".
Frånsidans insida visar ett tvådelat ansiktsporträtt, den unge
prinsen i nedsänkt relief till
vänster och konung Gustaf VI
Adolf i upphöjd relief till höger.
Texten lyder "Svenska Arkeologiska Samfundets Höge Beskyddat-c".
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1974 ÅRS VÄRD'ERINGSPRISER
PÅ SVENSI{A MYNT
OSCAR D

Årtal

Upplaga

o

01

l+

l

l?

50 ÖRE

0 22 mm - vikt 5,00 gr
1875
1877
1878
1880
1881
1883
1898
1899
1906
1907

0
1874
1875
1876
1876 på 1875
1877
1878
1880
1881
1883
1885
1889
1890
1896
1897
1898
1899
1902
1904
1905
1907

1908354
650
275
148 617 1.950
950
318583
775
415
188 319 1.500
685
267 905 1.150
575
769959
525
250
505228
450
200
720070
400
185
319452
400
185
803 340
300
125
25 öRE
17 mm - vikt 2,42 gr
2100 000
300
675
1131 060 1.150
550
2124614
675
300
1.200
650
750
894354
350
725
859127 1.800
575
1179 868
250
450
225
1391535
400
125
1100339
350
100
1168383
425
421589
170
425
170
469417
100
793 546
300
l 097 301 200
55
1457 998
200
55
14.58 479
200
55
1249036
200
55
65
692888
225
732000
160
50
3 222580
85
35

75
390
125
210
160
85
70
65
65
30

25
7
150 100
40 15
75 40
65 35
25
5
15
4
15
4
4
15
3
10

Numismatisk Orden avhöll sin
å rliga höstauktion lördagen den
24 november, och som vanligt i
hemstaden Borås.
Summanlagt utropades 347 objekt för en summa av 226.000
kronor.
En stor publik hade infunnit

s ig och höga priser kunde noteras pil de flesta av mynten. Här
nedan följ er n ågra :.sticb av i
vå r'l tycke intressanta mynt:
Nr· Beshivning

150
350
150
375
175
44()

70
65
50

45
65
65
40
20
20
20
20
25
15

12

45
140
45
225
70
285
30
20
15
15
25
25
15

lO
lO
lO
lO

30
85
30
125
40
185
15
15

lO
lO
15
15
4
2
2
2
2

12

lO
3

4
2
l

O. BERTILSSON MYNTHANDEL
TRÄDGÄRDSGATAN 8 - JöNKöPING. 036/12 24 22
Av ett beklagligt misstag har ovanstående mynthandel ej upptagits i registret över Sveriges Mynthandlare i den nya värderingsboken MYNTKALENDER 1974 som utkom i böl'jan av december
föiTa året.
Vi beklagar här djupt misstaget och upplyser härmed att ägaren
driver sitt företag i vanlig ordning.

SIEG MYNTKATALOG
NORDEN 1808-1973
av F. Sieg
Sieg har utkommit med 1974 års upplaga av hans värderingsbok
NORDENS MYNT.
Boken kostar ca 17 Skr, är p å 244 sidor och illustrerar samtliga
huvudtyper av Nordens mynt. Finns i handeln sedan december.
8

Slor succe för
Numismatisk Ordens
höstauktion

7
8
12
18
39
84
129
123
133
161
182
211

pris

Mark, Åbo 1558 l? / l
Murk 1567
l( +)
4 öre 1575
1+/01
l ma rk 1607
1+/1
1/ 4 Dukat 1692 01/ 0
Dukat 1752
1+/01
l Sk. 1832
1+/01
Carolin 1872
01
20 kr 1876 U.H.J. 01
50 ö 1899
01
l kr 1918
o
6 kr 1962
01/ 0

3.100:1.000:1.025:300:2.400:8.100:520:1.975:6.500:145:1.375:220:-

DANMARK
257 20 kr 1913
265 10 kr 1913
269 25 öre 1915

o

355:310:75:-

NORGE
294 Bt·akt.eat 1160
296 1/ 2 Specie 1776
300 20 kr 1886
302 l kr· 1894

01
01
01
01

1.185:600:725:215:-

01
01 / 0

Köper Säljer Värderar
Viind Er med förtroende till
O. BERTU...SSON

MYNTHANDEL
Trädgårdsgatan 8
552 55 J önköping
Tel. 036/12 24 22 - 12 24 53
Öppet: Vard. 9.00-18.00
Lörd. 9.00-13.00
Ansluten till Svenska Numusmatiska föreningens upprop
mot myntförfalskningar.

OL YM PlA DM YN T
FRÅ NC AN AD A
SERIE 1: LEVERANS JAN./FEBR.

5 $ 38 mm, Map of North America BU 45 :BU 4 5 :5 $ 38 mm, Skyline of Kingston
65 :BU
10 $ 45 n1m, Map of the World
BU 65 :10 $ 45 mm, Skyline of Montreal
BU 210:Set om 4. mynt
Samtliga 4 rny nt 925/ 1000 silver.
Priserna inkl. moms. F rakt tillkommer. F örskottsbetalda b est. lev. portofritt. Kontak ta oss
och Ni få r specialoffert på varje serie, eller ab on.ner a nu från början på h ela serien så är Ni
säker på att få d en.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
TULLPORTSG ATAN 7, 761 00 NORRTÄLJE
Tel. 0176/ 168 26. Postgiro 71 20 05 - 8. Bankgiro 124 -9176

••

MY NT ON SK AS
FÖlJANDE NORDISKA MYNT KÖPES TILL BÄSTA DAGSPRISER
NORGE:
SVERIGE:
Guldmynt
Kastpenningar
Mynt före 1923
Guldmynt
Tvåkrona 1907
Mynt före 1890
Exilset 1942
Femkronor 1952 och 1962
DANMARK :
FINLAND:
~Guldmynt
500 Markkaa 1951 (Olympia)
Mynt före 1915
5 penniä 1918 (Trumpeter )

ÄVEN ANDRA RARITETE R ELLER MYNT I TOPPKVALlTET.
Skriv och meddela vad Du h ar att erbjuda till N U M I S 1\1 A T I C A, Rådmansgatan 10 B,
199 00 ENKöPING, eller ring 018/ 11 23 57 efter kl. 18.30.
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Försäljning endast till
mynthandlare

NÖDMYNTSEDLARNA
Sedlar som nödmynt 1716-1717

STORT

Kontributionsverkets
sed e lutgivning.

URVAL

Aret var 1712. Karl XII beslöt
att inrätta kontributionsverket
År 1716 bildades Upphandlingsdeputationen som blev en underavdelning, vilket också samma
ar började utfärda obligationer.
Men p. g. a. obligationernas höga
belopp blev de mycket dåligt
omtyckta av allmänheten som
vägrade att acceptem dessa som
betalningsmedel.
Kungl. Maj :t förordnade därföt· år 1716 utgivandet av myntsedlar, vilka ej gavs ut av bankväsendet utan av det nyinrättade
Kontributionsverket

av mode rna myntset
och crowns från hela världe n
40-sidig p rislista sändes utan
kostnad. Dock endast till fast
etablerade mynthandlare, som
beställer på brevpapper med
påtryckt firmanamn.

COIN INVEST TRUST
VADUZ
SCHRAGER WEG 785
FL. 940 V ADUZ
LIECHTENSTEIN

ERT NAMN.
OCH

ADRESS

Sedlarna u tgavs i tre olika valörer: 25, 10 samt 5 Daler silvermynt.
'Sedelpapperet, som är unikt i
världen, är tillverkat av några
bokbindare i Stockholm som genom att flera pappet·sblad klistrades samman med ett omslag
omkring fick ett mycket styvt
konsisten t.
Sedlarna undertecknades av

och Ni får efter hand vår
»nyinkommetlista ».
Stor sortering.
Moderata priser.
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S.

Kungsgatan 19, Gä vle.
Te l. 026/ 12 82 2 5

Öppet: 16- 18,
lördagar 9-14

25 dale1· silvermynt 1716.
lO

förti'Ocndemän från stånden:
Adel, präster och borgare. Bönderna fick som vanligt under
denna tid ej vara med.
25 daler silvermynt
Den första sedel i denna serie
var 25 daler silvennynt och utkom den 26 september 1716.
Scdeln hade ej något tryck,
utan endast handskriven te>..1;
samt sex narru1tcckningar skrivna av: C . Polus och. J . Lagermarek ft·ån Ridderskapet och
Adeln, N. Stemel och J. Ekendahl från prästerskapet samt A.
Strömberg och J . Bunge från
Borgarna. På sedelns baksida
aterfinns de sex underskrivarnas
sigill. Sedlama indrogs i decembet· 1717 och efterträddes då av
nästa lägre valör.
storleken var 100x75 mm.
l O daler silvermynt

Denna valör utgavs 3 januari
1717 och efterträdde den förut
beskrivna sedeln.
På övre delen av sedeln är

ti·yckt: :tAnno 1717 Ti jo Daler
Silve rmynt>. Under d etta tryck
står det skrivet för hand tre
namnteckningar, en från var och
en av stånden.
Formatet på sedeln är en upprättstående rektangel och storleken: 70 x 95 mm. Samtliga 10
D. SM.-sedlar bär å rtaJet 1717.

5 daler silvermynt
Denna sedel fick liksom 10 dalern sin förordning om utgivning
den 3 januari 1717. Även femdalem h ar sin övre del tryckt:
"Anno 1717, Fem daler Silvermynt". Därunder tre namn samt
namnunderskrifternas sigill på
baksidan. Utgivningen påbötiades i januari 1717 och pågick till
decembers utgång samma å r.
Den var dock i omlopp fram t;UJ
den 23 april 1719. Formatet p5
sedlarna är kvadrater och storlek ca 70 X 70 mm.
Sedlarnas inlösning
Förordningen om indragning och
nedsättning av värdet på myntsedlarna kom den 23 april 1719,
varvid sedlarna fick inlämnas
till överståthållaren eller till
landshövdingarna. Ca en vecka
efter inläronandet fick ägarna
tillbaka sedlarna samt en försäkringssedel som gällde skiljemynt med ett värde av 2 ör~ l
dal er.
Myntsedlarna som samlarobjekt
Allmänt kan man säga att en serie av Myntsedlarna består av
tre st. sedlar, en av vatie valör.
Men både lO-dalern och 5-dalem kan också bestå av enbart
blanketter (ej underskrivna sedlar) och det skulle då bli två
varianter ytterligare att samla på.
Andra varianter att notera:
På alla valörer kan det förekomma att den understa namnunderskriften saknas. P å femdalersedeln finns tre olika storlekar: 70 x70, 80x80 samt 90 X 90.
Värderingar
Även om sedlarna var samtida

5 dater silvermynt 1717

med nödmynten, så är de ej så
lätta att anskaffa som dessa. Till
skillnad från mynttecknen (nödmynten) kom de ju ut i en mycket mindre upplaga.
I normalkvalitet (Ca l + ) är
sedlarnas värde följande:

25 D. S M 1716 . ....... ca 400:10 D. SM 11717 . ....... ca 325:5 D. SM 1717 ........ ca 300:-

För ej underskrivna sedlar torde värdet ligga på ca 50 % av
ovan an givna värderingar.

M. W.

10 da le1· silvermynt 1717
(förminskad).

FLODBERGS MYNTHANDEL
NU ÄVEN I MALMÖ
1\IYNT - l\1EDALJER - SEDLAR - POLLETTER
LITTERATUR- TILLBEHöR - MY NTSKAP
av ledande märken.

St. Nygatan 19, 211 37 MALMÖ, i Centrum
Tel. 040/ 12 99 30
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE

Ni som vill annonse ra i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka d e n till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 En köpi ng. Kostnaden ä r 1 O kr. per annons och får högst inne hålla 20
ord+ te le fonnumme r e lle r namn/ adress. Vid tvll annonsering ar me d samma text i två på varandra
följande nummer=16:- .
An nonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdag e n.
Annonskostnade n skall me dsändas på samma gång som annonsmanus.

K ö P ES
Sökes. Mynt, Medaljer, Mynt och
poletter med skeppsmotiv. V. v.
sänd lista vad Ni har att e1·bjuda
till: H. Freisleben, D - 415 Krefeld,
Eichhornsstrasse 79, W - Gennany.
Skl"iv på Engelska eller Tyska.
5 kr jub. 1952 80:-,5 kr 1962 185:-,
2 kr 1893 och 1903 70:- , l kl· 1879,
1887, 1888 50:- st, l kr 1942 A. U. B.
100:- , 5 öre 1877, 1879, 1880, 1917
25:- st, 5 öre 1910 350:--, 5 :>re
1927 250:- . Sänd svar tiU Myntkontakt f. v. b. · Raritete r•.

SÄLJES
Myntlista gratis. Många raritet.er.
Olle Hansson, Föreningsgatan 38 c,
275 00 Sjöbo. 0416/ 102 07.
Gustav VI tvåkronor, hel serie kv.
0-01 = 110:-. GV Enkt·onor, h el
serie, kv. 1?-1+ = 115:- . 0651/
132 81.

5 Dollar Guld 1909 (01) 400:- , l
Dollar 1890-1899 (O) 50:- , 1/ 2
Dollar 1853 (I) 70:-, 1/ 4 Dollat·
1835 RAR (1+/ 01) 300:-, 1/ 4 Dollar 1932 RAR (l?) 150:- , 1/ 2 Dollar Kennedy (1+ / 01) 5:- . Ray
Hackatt, Skolvägen 18, 144 44 Huddinge.
Svenska Guldmynt 10 kronor och 5
kronor. O II 2 kr, GV och G VI.
Billigt 08/ 1817 54.
Svenska, Danska, Norska årgangsmynter köpes, minst kv. 1+. Söker
Sv. 2-kl- 1876, årtal B1·edt, Stort EB.
Sv 5 öre 1927. E. Stitz Nielsen, DK
8340 Malling, Danmark.
Leverantöre1· av Mynt- och Frimärkstillbehör sökes. Svar till
Myntkontakt f. v. b.•Leverantöi'Cr•.
Tilliälle. Billigare än så här kan Ni
inte köpa Edra mynt från 15441973. Rariteter, 0-kvalitce r + vanliga mynt Lista mot porto. Eva
Mvezek, Kantorsgatan 32, Uppsala.

önskar anbud å 100-kronorssedel
med stjärna från 1950-J.960-talet.
Tel efter kl. 17 0534/ 210 82.
Kopparmynt 1919-1942. 1-, 2- och
femöringar i god kvalitk, ej skadade, säljes för endast 29:50 + porto
för 100 st. Sänd b eställningen till
Myntkontakt f. v. b. • Kopparmynt •.
2-krono1· från 1926-1950 billigt.
1946. 1947, 1948, 1949, 1950, 1950/ 51,
1950 omgr. Samtliga årt.l l i spegelglans. 08/ 1817 54.
4 öre 1666. Om int1'Cssc finnes, tag

kontakt med John Johansson, österåsen, Myt·vikcn. 0643/ 102 27.

MYNTTORGET
Genomgranskos varje
monad av över 4.000 mynt·
samlare

DET GER RESULTAT

BESTÄLLNINGSKUPONG MYN'ITORGET
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT

Medaljer. Gustav V Sparbanksföreningen 1945, 60 gr, Guld, minst
600:- . Gustavus VI ILLlS QUORUM 15 gr guld, minst 200:- . Till
högs tbjudande. Tony Lindblom.
skogsvägen 38 a, 665 00 Kil
Mynt- och Frimärkssamlare. Jag
hnt· b l. a. tidningar, kataloget·, tillbehör, mynt, fram. m. m. Rabatt till
k lubbar. H. Svärdström, Tallv. 13 B,
826 00 Söderhanm.

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

............................................................................... ...........................................................................
0 KöPES 0 SÄLJES 0 öVRIGA SAMLAROMRADEN

.......................................................................................................
ADRESS ................................. ...............,_..................- ..................... ................................

NAMN
5-kronor 1954. kv. o. 01, 1+. s-kronor 1955, kv. O, 01, l + . 2- kronor
1952- 1971. kv. 01 / 0 110:- . Tel 08/
1817 54.
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Myntskåp från riktpris 75: - till771: - plus moms.
MYNTSKAP 400 Ytterhölje i fonngjutlen Novodur. Tjocklek 6 mm. Yttem stabilt utförande.
Stapelbara. Färg i teak. Storlek höjd 123 mm b redd och djup 257 mm.
75:Standardkombination: 2 lådor 5X5, 3 lådor 7X7, 3 Lådor 8X8 för sammanlagt 389 mynt.
95:MYNTSKAP 400 F Som ovan med lådor med filtinlägg.
MYNTSKAP 400 FPG Som ovan men både med filtinlägg och plex:iglasskiva till varje låda. 139:Andra lådkombinationer kan sammanställas på särskild begäran.
LADOR FöR MYNTSKAPEN 400, 400 F, 400 FPG, 800 FPG OCH 1600 FPG
Lådorna fonngjutna i högk.lassig slagfast PS-Plast. Obegränsad hållfasthet, livslängd och stabilitet. Yttem elegant utförande i grå färg.
Storlek exkl. handtag 243X243 mm, höjd 13 mm, innerfackens höjd 5 mm. Handtagets storlek
48X13 mm. Etikettuttag 41,4X l3 mm. Lådorna som är identiska för samtliga ovannämnda skåp
kan erhållas med eller utan tillbehör enligt nedannämnda specifikation.
pris exkL moms
inredning
antal fack lackens storlek
Nr
7:exkl. filt
46,2X46,2 mm
25
5X5
7:32,2 X32,2 •
49
7X7
7:28,1 X28,1 •
64
SXS
9:50
inkl. filt
46,2X46,2 •
25
5X 5F
9:50
32,2X32,2 •
49
7X7 F
9:50
28,1X28,1
64
8X8 F
PLEXIGLAS = PG, storlek 238,5 X238,5 mm med fingergrepp passande samtligamyntlådor. Split5:50
terfritt, 1,5 mm tjocklek.
Den glasklara p!exiglasskivan täcker myntlådans hela innerdel och har ett fingergrepp så d.e nsamma lätt kan tagas av och läggas på. Estetiskt tilltalande och ur praktisk synpunkt en skyd,dande åtgärd.
F = filt. Filt i högklassig kvalite, stampad 350 gram/m2. Exakt kvadratiskt tillstansad för varje
myntfack. Grön färg. Vid större beställningar kan filtinlägg levereras i valfri färg.
Filt är avgjort det bästa och avgjort bättre än t. ex. velourisering. Speciellt när det gäller mynt
i högre kvalite är filt vida överlägset. Velouren • luddar av sig•, har en kort livslängd och torde
vara sämre ur förvaringssynpunkt än t. ex. pl.astblad. Något bättre är elektrostatisk velourisering
men kan ingalunda uppnå samma skyddande verkan som prima filt.
ETIKETTER. Självhäftande, vita i format 41,3Xl3 mm medföljer varje låda.
Ytterligare myntlådor med anmu11 fackindelning plane1oas. Myntlådorna kan med fördel användas
scpaa·at - både av handlare och samlare.

Myntskåp 1600

Standnrdkombination med 3sbara framdö1·rar. Förstklassigt handarbete.
Myntskåp 1600 FPG Y toorhölje i teak. Dubbla lå2 lådor i två sektioner. Med filtinlägg och plexiglasskiva till vnrje låda i följande uppdelning: 8 Lådor 5X5 F+PG, 12 lådor
7X7 F + PG, 12 lådor 8 X8 F+PG för sammanlagt 1556 mynt. Det elegantaste.
Kr. 771:-+moms
Katalog över myn1skåp, album och tillbehör sändes mot kr. 1:- i frimärken.

LEMBIT AB, BOX 2092, 141 02 HUDDINGE 2
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PRISTAGARE l TÄVLINGE N TREKAMPEN
Tävlingen TREKAMPEN är nu avgjord och vi tackor olla deltogare för visat intresse. Det vor
verkligen trevligt att se det fantastiska intresse, Ni läsare visode och vi tackor somtidigt för allo
trevliga brev och telefonsomtal vi f&tt av nöjda deltagare. Vi vill ocks& sända ett tack till LEMBIT
AB i Huddinge som gjort det möjligt för oss att genomföra denna tävling med vars förnämliga
priser tävlingen blev en succe.
Vi p resente ro r hör nedan v innorna i tävlingen. D& hela 12 st hamnode p& f järd e och fem te plats
kommer somtliga dessa a tt f& var sitt myntskåp. Övriga deltaga re med poäng erh&ller som förut
utlovats var sin värderingsbok för mynt gällonde 197 4. Det kan också nämnas att först rött öppnade svaret i Etapp 3 kom frän Bengt Strutz i Ho lm stad som erhöll sammanlagt 48 poäng.
1:o pris 55 poäng
Roger Svärd
9 1 O 24 Obbolo
2:o pris 54 poäng:
Leif Ekelund
41 5 1 O Göteborg
3:e pris 53 poäng:
Kurt Zadina
81100 Sandviken
4:e--15:e pris 52 poäng:
Sven Ceder
195 01 Mörsto

l :a pris

Rolf H&kansson
6 52 41 Ka rlsta
M. Gustavsson
285 00 Markaryd
B. Isaksson
77 1 0 2 Ludvika
A. Parstedt
3 0 2 53 Halmstad
V. Hultman
341 00 Ljung b y

2:a pris

H. Sarpe
214 64 Malmö
M. Widell
533 43 Jönköping
R. Bernsköld
42 1 53 V. Frölu nda

K. Pih l
412 64 Göteborg
J . Böckman
Göteborg

E. Bertilsson
30 2 52 Halmstod
14
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NORGEKONTAKTEN
Red: Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 17236 Sundbyberg 08/2867 56

Besök hos norska mynthandlare II
Hans Rodhe som öppnade sin
affär 1969 har i likhet med
många av s ina kollegor, grundat
sina gedigna numismatiska kunskaper som samlare. För övrigt
samlar han fortfarande.
Alt Hans Rodhe fortfarande
samlar mynt, förde oss in på frågor om förvaring och rengöring.
- Min egen samling förvaras
i myntskåp, givetvis med filt.
Myntskåp är utan tvekan den
bästa förvaringsmetoden och i
dagens läge finns det många bra
leverantörer att välja pä, till
exempel den svenska LEMBIT.
Var däremot försiktig med papperspäsar och förvara inte mynt
i plastpåsar någon längre tid.
Rengöring är ett känsligt kapitel och något entydigt svar, vad
man skall använda och hur man
skall gå till väga, är svårt att ge.
Nollor bör man helst inte ge sig
på. P å lägre kvalitetet· kan man
använda utspädd salmiak för
guld- och silvermynt, varefter de
sköljs mycket noga i vannt vatten. Till kopparmynt är en lätt
tvallösning lämplig.
Hans Rohdes lager, bortsett
ft·ån att han kombine t·ar frimärken och mynt, består i huvudsak av norska mynt, hältre nordiska mynt, mynt utanföt· Norden i crown-storlek samt tillb ehör.
- Eftersom jag inte sände r ut
nagon prislista blir lagret givetvis t.ill stor del beroende av de
norska samlarnas intressen. Minst
9 av 10 söker norska mynt och
då i huvudsak :tkronot· och öre;,,
det vill säga från 1874 och
framå t.
Ors aken till den stora efterfrågan på mynt är utan tvekan
den stora publicitet som numis-

rnatiken fått via r adio, T Voch
press. Man måste också tänka på
att högkonjunkturen i Norge har
medfört ett ökat investeringsintresse, vilket också avspeglas
med ökad efterfrågan på bättre
mynt.
Beträffande den nya kvalitetssättningen l till 10 säger Hans
Rohde:
- Det blir för mycket. Det iir

bra som det är i dag. Tror inte
att den slå r igenom i Norge.
Avslutningsvis Hans Robdes
rekommendation:
- Samla äldre norska mynt i
silver från 24 skilling och nedåt.
Tänk också på att typsamlandet
ökat, vilket innebär att en del,
fortfarande r elativt billiga, speciedalrar ökor snabbt i pris. Se
upp med guldmynt.

AUKTIONSRAPPORTER
Hornungs 1\lpntauktion 6-7 november i Köpenhanm Danska kronor
Utrop Sålt för
5100
l speciedaler 1648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 2800
2300
Silveravslag av guldmynt från Chr . V (hede 20) J.+
800
1300
12 skilling från Chr. V (Hede 64) .......... . . 1+
600
1300
20 kronor guld 1874 ........................ l+
800
825
20 kronor guld 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
800
Dessutom kan nämnas:
825
800
C. I. Schives :tNorges Mynter i :Middelalderm
P å ovan nämnda priser tillkom dessutom 12,5 % i klubbavgift och
15 %moms.
-

- Arne Bruun Rasmussens Kunstauktioner 16 nov. i Köpenhat1m 14000
Dubbelspecie 1625 ....................... l + /01 .10000
6200
2500
l speciedaler 1655 med små lödspår . . . . . . 1 +

NORSKA MYNT I KÖPENHAMN
Vid ett besök i Köpenl1amn i december, gjorde vi en r undvandring
till många av stadens mynthandlare för att tittu p& norska mynt.
Det finns mycket gott om norska mynt i Köpenhamn, men pr iserna
är också mycket höga För kvalitetsmynt och >svåra> mynt får man
i många fall vara beredd på alt betala upp emot dubbla S~rensens
priser. Här följer några exempel:
225
01
1880
lO öre
1200
2 kronor 1907 gevär 01
l krona 1904

01/0

475

5 öre

1875

l

75

400
l+
1917
2 öre
600
111+
1874
50 öre
UOO
01
1885
l öt·c
250
I+
1912
25 öt-e
Alla priser är i danska kronor. Vi vill dock påpeka att de flesta
handlarna var mycket noga vid kvalitetssättningcn, vilket tyvärr
inte alltid är så vanligt. Avslutningsvis nämnes två handlare som
hade ett imponerande lager:
- City Shop, Istedgade 14; 1650 Köpenhamn V.
- Mpntstuen, S tudiestrrede 47; 1455 Köpenhamn K.
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• Har ni några
synpunkter?
De skiftande priserna hos olika mynthandlare
Priserna på de olika mynten hos olika mynthandlare skiljer sig
ibland ganska mycket. J ag har gjort en jämförelse mellan tre olika
mynthandlare. Jag har sedan valt några mynt som jag har jämfört
med. Mynthandlarna är:
Strandbergs Mynt- och Frimärkshandel, Stockholm
Norrtälje Mynthandel
Örtendahls Mynthandel AB, Enköping

= Strandbergs, N = Norrtälje och ö = örtendahls.
112 öre 1577 kv 1+: S = ?, N = 125:-, ö = 80:1124 RDR 1778 kv J.?: S = 15:-, N = 20:-, ö = 10:2 kr 1893 kv 1: S = 130:-, N = 135:-, ö = 125:S

50 öre 1877 kv l?: S = 70:-, N = 100:-, ö = 95:10 öre 1882 kv 1?: S

= 150:- (kv 1), N = 150:-, ö = 125:= 145:-, N = 185:-, ö = 185:-

1 kr 1942 A. U. B . kv l+: S

5 öre 1910 kv 1: S = 450:-, N= 475:-, ö = 450:-

= 275:-, N = 425:-, ö = 325:5 kr 1962 jub. kv 01: S = 220:-, N = 225:-, ö = 225:5 öre 1927 kv l+: S

• Är ni arg?

• Har ni blivit
lurad?
• Är ni missnöjd med
något?

• Eller ni kanske är nöjd

,,:4

.;>' ~

Den största skillnaden är på 5 öre 1927. Det är förvånansvärt
billigt hos Strandbergs, när värdet är cirka 325:-. De mest katalogriktiga värdena har Örtendahls Mynthandel.

·.· .:~;.
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CHRISTER CARLSSON
Agnesfridsvägen ]Il
21237 Malmö

FRIMÄRKsSAMLARE
DE NYA BLADEN I FORMATET A 4
finns hos

MYNT o . FRIMÄRKEN
TALLV. 13 B , 826 00 Sö DERHAMN

MYN T SAM L A R E!
De aktuella katalogerna finns bl. a. i Norge och Danmark.
P ris 5:- st.

VRÄK UR
ER BARA

Skriv till:
"BREV FRÅN
LÄSEKRETSEN"
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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FRÅGESPALTEN
AR NAGOT OKLARTFRAGA MYNTKONTAKT

Till Myntkontakt
Frågespalten!

?

?•

?

Ber få fråga om följande sedlar har utgivits eller (1973)
kommer alt utgivas. Riksbanken
i Kalmar kan inte ge något svar.
Ar 1971: 5 kr, 50 kr
Ar 1972: 10 Ja-, 50 kr
År 1973: 5 kr, 10 kr-, 50 kr
100 kr.
,.sedelsnmla1·e:.

SVAR: Fråga 1. Ej känd. Troligen kan Ni räkna med att få ut
5-10 kl·.
Frciga 2. Känd. Värde ca 5:-.
Fnlga 3. Helt okänd. Värde ca

SV AR: år 1971 utkom varken
5 kr eller 50 kr. Ar 1972 utkom
10 kronorssedlar men ej 50 kr.
Ar 1973 utkom endast 5 kronorssedlczr.
R. ö.

5:-.
Fråga 4. Känd. Värde ca 5:-.
Ingen av de varianter Ni funnit är tyvärr specieLlt eftertraktade och får då inget högt värde.
R. ö.

*

Till frågespalten!
Innehar en 5-öring 1924, med
en :.lu·ok:. överst på fyran. Vill
veta om det finns fle ra liknande
eller lika exemplar.
11F emöresäga1·e•
SVAR: Tyvän· kunde vi inte
göra en kliche på Er teckning av
siffran, vilket hade gjort det lättare för lä$ekretse1~ att identifiera Er variant. Tag gänw ett foto
av myntet i starkt 1tppförstoring
och sänd oss det. Dock tro1· vi att
det rö1· sig om en stampskndc1.
R. ö.
TilL friigespalten!
J ag har furmil en del vm·ianler i min samling och skulle vilja
veta det ungefärliga värdet på
dessa mynt samt om de är kända.
l. l-krona från 1940 med en
smal sträng på G i ,.konung,.,
2. l-krona 1940 med litet G
som är dubbelpräglad,
3. 10 öre 1951 siler, där fyran
är omgravcrad,
4. 2 öre 1943 som helt saknar
S:t Eriksbild.
J. Wessrnan

Till frågespalten!
Jag har funnit en femöring
från 1926 där hela myntets
prägling är fetare. Är varianten
sällsynt? Vad kan den i så fall
vara värd?
God fortsättning på Myntkontakt!
A. N. Förslöv
SV AR: Har fömt inte hört talats om att en prägling kan vara
»fetare:. eller grövre som jag antar Ni menm-. Kan därför inte
svara något på Edra jrågo1·. Sänder Ni myntet hit för undersök11ing skall jag försöka svara på
detta då.
R. ö.

*

TilL frågespalten!
11Den som gapar efter mycket
mister ofta hela styckeb.
Undrar om inte delta gäller
anbudslistan? Insände för flera
år sedan 5 kronor, som behövdes för att erhålla densamma 6
ggr/ år. Endast l nr har utkommit., och trots flera påstötningar
har inget hänt. Vart har anbuds-

listan tagit vägen? Är inte delta
snudd på bedrägeri? J ag är nog
inte ensammen om dessa undringar.
L. AN.

SVAR: Anbud$listan har slutat sin verksamhet och detta
hände vid den tidpunkt Ni insände Edra penga1·. Ärliga$t vore
nog av firman att återsända ej
utnyttjade belopp, men det blir
oftast på detta vis, då e1t finna
helt upphör med sin verksamhet, tyvä1-r.
R. ö.

*
TiLL Myntkontakt
Frågespalten!
I min myntsamling har underteclmad en enkrona 1876 med
starkt snedställd 6:a. (Se avbildat mynt sid. 104 i Sveriges
Mynt av Arne Lindblad). Den
är ej med i någon värderingstabelL Nu undrar jag om detta
mynt är vanligt förekommande
och ifall någon värdering av detta mynt har blivit gjord?

Kjell Husbe1·g, Halmstad
SV AR: Enkronan 1876 med
snedställd sexa fin1~ även med
i Myntkalendern 1973, dock utan
värdering, och det finn$ oss veterligen ingen katalog som har
värderat detta mynt. Vi tror att
den. skall vara gall$ka sällsynt
och värdet med tanke på säLlsyntheten borde ligga omkring
80:- i nonnaJ 1?-kva!ite.
R. ö.
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Vilka mynt kommer att gå upp i värde??
Vi gjorde en liknande undersökning och presentation förra året
och det visade sig att vi hade rätt i samtliga fall. De mynt vi då
presenterade har samtliga starkt stigit i värde.
Mynten nedan avser normalkvalitet
2 kr 1877.
P å Oscartvåkronor har det pil
senare tid blivit en stor efterfrågan och tillgången har starkt
minskat och då speciellt årtalet
11877, som man numera ser mindre och mindre av.
2 kr 1890.
Samma gäller här som ovanstående beskrivning.

l kr 1883.

l kr 1943.
En ny variant har vi fått oss
tillsänd av en läsare av tidningen, nä:nligen en enkrona från år
1943, med en mycket kraftig
klump på valörsiffran ~ett>.

Vi har länge vetat att denna
enkrona har varit svår att få
tag i, men nu h ar det tydligen
blivit nästan helt stopp. De flesta
mynthandlare i landet är faktiskt helt utan denna enkrona.
Troligt pris i sämsta kvalite till
våren torde bli 18-24 kr mot
10-15 f. n.

stigit i svårighetsgrad och prishöjningar på upp till 100 % är
inte otänkbart.

5 öre 1886-1880.
Dessa femöringar steg en hel
del under 1973 och kommer unde r 1974 att stiga 50-75 % i
värde.

GRATIS PRISLISTA

V Ar 20 sidor m ra prl.all8ta
över mynt frln hela världen
lnnehlller speciellt mynt från
Europa och Skandinavien.

F RED SVEENEY
RARE COINS INC.

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

USA

10 öre 1898--1903.
Dessa förut mycket vanliga
tioöringar har numera betydligt

N~

5 kr 1972 med olika präglinga r

NORDISKA MYNT

la ndsvägen 56
172 36 Sundbyberg
08/ 28 67 56
vard . 16.30-19.00
lörd . 9.00- 14.00

KÖPER -

BYTER -

SÄUER

allt i Nordiska mynt.

Vi hjälper Er gärna med vördaringar och rådgivning.

Bilden till vänster, del är den femkrona man dagligen ser. Bilden
till höger däremot är en tunnare prägling av alla detaljer, samt att
:.ränderna~ vid lejonen helt uteblivit. Det är en samlare i Enköping
som funnit detta exemplar och som nu undrar om det är flera som
upptäckt detta. Hör gärna av Er i så fall.
18

Vår prislista som utkommer
4 gånger om

året

GRATIS.

sändes

Några fakta orn mynt

AKTUELLA

VISSTE NI ...

INKÖPSPRISER

. . . aU världens minsta mynt var dc s. k. Nålhuvudguldmynt, som omkring ltr 1880 användes i Colpata i södra Italien. Dc vägde
bara ca Jfl gmm.

HOS
SVERJGES MYNTHANDLARE

VISSTE NI ...

1974

Om jag vill sälja mina mynt, vad betalar mynthandlare?
Den frågan ställer sig myntsamlare ofta, och det är i bland
besvärligt att få reda på, då mynthandlare alltid först vill
se mynten i fråga innan de kan värdera dem.
Mynthandlare är huvudsakligen intresserade av rariteter,
sällsyn ta mynt och höga kvaliteer, men d å eferft-ågan även
är stor på vanliga å rtal i lägre kvalitecr är mynthandlare ofskåda hät· nedan.
Vi har gjort en noggrann u.ndersölming vad som betalas för
olika mynt och kommit fram till resultatet som Ni kan beskåda på nästa sida.
OBS! Det måste påpekas att inköpspriserna gäller mynt i
normalt slitet skick som icke är repiga, putsade eller skadade.

• =KöPES ENDAST I UNDANTAGSFALL
ll:~

2 kr 1876, 77, 78, 97, 98, 00, 04, 06, 12, 15, 52
•1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
1880 •Och• 90, 37, 43 .. • .. • .. .. . .. . . ..
1880 •O• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1893, 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
1910, 13, 14, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 42, 45
•ts•, 48, 49 ............. ......... .... .
•1934, 35, 36, 38, 39, 40 .............. ..
1940 ändrad yta 28, 92, flagad ..... .
•1944, 45 .g., 46, 47, 61 .... ......... .

16:00
8:00- 14:00
20:00- 30:00
25:00- 35:00
42:~ 70:00

l kr 1875, 76, 84, 89, 90, 03, 04, 06, 10, 14, 26
1897, 98, 07, 15, 16, 23, 24, 1939 •spr G>
1877, 80, 81, 83, 01, 13, 1939 •stort G· ..
1879, 87, 88 . ..... . .................. .
1876 på 1875, ~ ST. G. .. ..... ... ..
1912, 1916 på 1915, 18, 1941 på 1944 ... .
1925, 27, 34, 1937 spr. G ............. .
1928, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ............. .
•t936, 37, 38, 39, 40, 41 .............. ..
1942 A.U.B. . . .. ............... ... . .. •

1:50- 2:50
1:25- 1:75
2:50- 4:25
40:~ 58:00
10:~ 18:00
6:00- 12:00
3:00- 6:50
1:20--- 1:50
1:10--- 1:25
75:00-105:00

5:003:0015:002:10---

7:00
5:00
20:00
3:00

2:00- 7:00
50 öre 1875, 78 ............................. .
35:~5:00
1877 .................. ······ ... . .•.. ••
1880, 81 .............................• 15:00--- 23:00
•1883, 98, 99, 06, 07, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24 1:00- 2:00
8:00- l3:00
1921 nickel ••. . ......•••••............
0:$- 1:15
•1927, 28, 29, 30, 31. 33, 34, 35, 36, 38, 39

2S öre 1874, 76, 77 ........•.......••........
1875 ..........•.••................... .
1878 ........ ...... .................. ..
1880, 81, 83, 85, 89, 90 ............... .
•1896, 97, 98, 99, 02, 04, 10, 12, 28, 33 ..••
•1914, 16, 17, 18, 19, 21. 27 ............. .

ll:OO- 18:00
25:00- 45:00
85:00-130:00
2:00- 5:00
0:50- 1:00
0:30--- 0:45

... att den slörsta myntstöld som någonsin
ägt rum drabbade W. Du Pont i Miami, Florida, den 5 oktober 1967. l hans villa kom 5
tjuvar över ryska och amerikanska mynt till
ett värde av 1,5 miljonet· dollar.

VISSTE NI ...
... all det högsta pris som någonsin betalats
på en auktion för ett enstaka mynt iir 77.500
dollar. Det gällde en amerikansk s ilverdollar
ft·å.n år 1804, men präglad 1834. Det såldes av
en auktionsfirma i New York lill en anonym
köpare.

VISSTE NI ...
. .. alt den största i storlek utgiv na sedel var
den kinesiska Ming-dynastins 1-kwanscdlar
som utgavs 1368-1399 och som hade måtten
23 X33 cm.

VISSTE NI ...
. .. alt den minsta sedel som någonsin utgivits var den kinesiska Chekian~-provi.nsban
kens 5-centsedel, som hade måtten 5x3 cm.

VISSTE NI ...
. .. att väddens största och tyngsta byn t lot·de
komma ft·ån ön Yan i Slilla havet. Det är
runda, bastanta stenat· med h å l i mitten, med
e n diameter· upp till fyra mctoa·. Föa· ett sådant mynt kunde ägaren köpa s ig upp till två
hustrur cllet· en kanot.

VI SSTE Nl . . .
... all världens största pdvata guldmyntsamling är den s. k. Lillysanilingen som består av
nära 1.500 amerikanska guldmynt och har ett
samlarvärde av ca 35 miljoner kronor.

SMH
Sve nska My nthandboken
populärt kallad SMH, har en fulJständig
ä rtalsförteckning över svenska regenters
myn t inkl. unionsmynten. Utförlig V:lriantbcskrivning och upplagorna specificerade. Priser i fem klasser. Uppgifter om
metall. halt, diam. ~ och vikt. Rikt illustrerad med bilder på alla mynttyper och
ett stort antal varianter samt unionsmynten. D essutom för varje regent typkatalogiseJ·ing. Fullständig katalogisering av
alla p rov mynt med flera bildsidor. K astpenningar och mi.n.nesmedalje t· b eskrivna
och illustrerade . Präglingstabeller m ed
mynlförordningar. Numismatiskt lexikon.
Bilder på 110 olika sedlar m. m., m. m.
A 5-format i förstklassigt boktryck pil
ca 200 s idor. Pris 16:50.

19

NORDISI{A MYNT
Landsv. 56 17236 Sundbyberg Tel. 286756
NO RSKA ÅRTALSSET: 1969 25:- , 1970 30:-,
1971 20:-, 1972 25:-, 1973 15:-.
NO RGE: 2 kr. 1912 kv. O 350:-, 2 kr. 1917
kv. l + 40:-.
NORGE: Jub. l O kr. 1964 0 1/0 25:-,
25:- kr. 1970 O 35:-.
DANMARK: Set bestående av l öre 1960, 62,
63, 64, 2 öre 1960, 62, 63, 64, 65, 66
förpacka t av Kongl. Mont. Upplaga endast 90.000. Hela setet 70:-.

SVERIGE: Jub. 5 kr. 1935 01 40:-, 1952

0 1/ 0 150:-, 1966 O 18:-, 2 kr. 1907
0 1 55:- , 1921 0 1 45:-.
Ovanst. 5 jub.mynt tillsammans 275:- .
l kr. 1950 O 25: -, 1954 O 50:-, 1955 O

50:-, 1956
kv. l + -

o

o

50:-, 1957

40:-.

O.

SVERIGE: Set 2 kronor 1952-1971 alla årtal

17 st. 75:- .

Försäljningsvillko r: Mynten sändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Moms ingår
i priserna. Full returrätt i nom 8 dagar.

• • • ••••• • • • • •• • • • • • • • ••••••••••• • ••••••••••••• •••• • • •• •• ••• •• ••• • •••••••• • •

Beställ vår nya

Vi är köpare av

PRISLISTA NR 5

SKANDINAVISKA MYNT

eller fyll i nedanstående talong.

och b etalar h ögsta priser.

Sändes gratis till alla intresserade.

Har Ni något att avyttra -

Ring 021/13 00 90

FYLL I NEDANSTAENDE TALONG!

• • • •••• • ••• • •••• • ••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••• • ••
D
D

V. v. sänd mig Er nya prislista nr 2 som utkommer
den 3111 utan kostnad.

Porto

Jag har mynt som eventuellt kan avyttras och ber Er
taga kontakt med mig.

Fir1na
NA.MN': .......................................... ......................................... ~

ADRESS:

Viktor Olsson
Köpmangatan 8

............................................................ Tel.: .

72215 VÄSTERÅS

•••••••••••••••••••• • •••••••••• • •••••••• • ••••• •• • •••••••• • ••••••••••••••
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RAPPORT
FRÅN
UTLANDET
Red. No rrtälje Mynthondel
Tullportsgatan 7
761 00 Norrtälje
0176/ 168 26

Z AIR E

Y.5 20 Makuta kopparnickel
1973, 31 mm, 12,98 gr.
PERU
Silver 100 Solves 1973, 800/1000
silver, 36 mm, 21,5 gr. Myntet ges
ut med anledning av tOO-årsjubihet av handelsutbytet J apanPeru.

KANAD ENSISK A
OLYMP IADMYN T
D e ka nadensiska olympiadmynten kommer att. präglas i 7
serier om 4 mynt vardera (28
olika mynt) 14 st 5 $ och 14 st
10 $. Mynten utkommer enligt
följande:
Serie I /Dec. 73, serie II/ J uni
14, serie III/Dec. 74, serie IV l
J u ni 75, serie V / Dec. 75, serie
Yl / våren 76, serie VII sommaren 1976.
Mynten kommer att präglas i
BU-kvalite och blir förmodligen
Serie I består av:
5 Dollar 925/11000
>
:.
5
>
>
10
>
>
10

silver, 38
, 38
:.
, 45
>
, 45
:.

förpackade i någon slags specialförpackning. En viss del av upplagan kommer att präglas i proofkvalite.
Upplagan blir 7,6 miljoner av
varje set, dvs. 1,9 milj. per mynt,
proof 300.000 set per utgåva. Canada har reserverat sig för att
upplagorna kan ändras vid behov, dvs. man kan ge ut mindre
av något mynt och i stället öka
upplagan på ett annat.

mm ~ . Motiv: Map of North America
Skyline of Kingston
>
nun ~.
Map of the World
>
mm ~.
Skyline of Montreal
>
mm ~.

BRAZILIEN
Y.94 l cruzei.ro nickel 1972 (Rio
de J aneiro Mint), 29 nun, 10,08
gr, upplaga 20.000.000.
B RITISH HONDUlti\S
Y.27

50 cents koppamickel 1971

(Royal Mint, London), 27,74 mm,
0,07 gr.

Medalj till ALPINA VM
i skidor
10-12 febt·. 1974 i S:t Moritz,
Schweiz.
Den enda officiella medaljen som
!:nmmer att utges.

SINGAPORE
Y.9n Silver 10 D ollars, 1973,
900/1000 silver, 40 mm, 30,45 gr.

Guld 900/1000 24 mm 9 gr. 375:33 mm 20 gr. 775: >
>
Silvcr 900/1000 33 mm 15 gr. 45:Priserna inkluderat· moms.
Por to tillkommer. Förskottsbest.äJ.Injngar lev. fraktfri Lt.
Världsdistributör: Italcambio
C. A. Switzerland.
Svensk representant: Norrtälje
Mynthandel, T ullportgatan 7,
761 00 Norrtälje. Tel. 0176/ 168 26.
Postgiro 71 20 05 - 8.

ISLAMIC REPUBLIC
OF I\1AURET.Al'l.lJA
Y.5 20 Ouguiya 1973 kopparnickel, 28 mm, 8 gr.
Y.4 10 Ouguiya 1973 kopparnickel 24,5 mm, 6 gr.
Y.3 5 Ouguiya 1973 kopporaluminium, 25 mm, G gr.
Y.2 l Ouguiya 1973 kopparaluminium, 21 mm, 3,5 gr.
Y.1 115 Ouguiya 1973 aluminium-magnesium, 21,5 mm,
1,4 gr.
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FRIMÄRKSSIDAN
Gåslisa
INllR

~TIO

NEU

FRI

=
NI NG

INTtR

NATIO

NEU

FRI

~
INC
Del av S tockholmiahäftet som utkomme1· den 2 april 1974.

STOCKHOLMIA 74
l år kommer d en andra internationella utställningen av frimärken i Sverige all öga rum d en 21-29 sept. i S:t Eriksmässans
lokoler i Stockholm. Den försto inte rnationella fri mörksutställningen ägde rum 1955 i liljewalchs konstha ll, Slockholm, i sombond med svenska frimärkets l 00-års jubileum. D& utkom nytryck
av de första svenska frimörkena fr&n 1855 med ändring endast
av valörer. l &r kommer nytryck av Världspostu nionens frimärken
från 1924, d & med anledning av 50-&rsjubileet.
Stockholmia 74 infaller samma &r som Världspostföreningen
100-årsjubilerar och detta gör sig p & sitt sött gällande vid valet
av motiv för de frimärken, som kommer i sambond med utställn ingen. 1924, för femtio &r sedan, var Världspostföreninge ns
Vlll:e kongress förlagd till Stockholm, som bl. a. medförde en
minnesserie p& inte mindre än 15 frimärken, fr&n volörerna 5 öre
till 5 kr. Örevalörerna visor en sti liserad stadsvy, tecknad av
konstnären Ture Tideblad.
Denna serie återuppl ivas nu delvis i april i form av utställningsfrimä rken i ett häfte ·om &tta märken i valörerna 20. 25, 30
och 35 öre med särskilt "panel" p & höger sida med utstä ll ningsemblem och utställningstext. Frimärkena får andra färger ön de
ursprungliga, de trycks p& ett annat popper och blir tresidigt
tandade. Häftena kostar 3 kr .• varav 80 öre går till fi na nsieringen
av utställningen.
De fyra fyrblocken jämte ett 60-öres trycksakskort säl jes till frankeringsvärdet mot uppvisandet av en inträdesbiljett till utställningen. Förha·ndsbeställningor med inbetalning även av entrebiljetten kon göras hos PFA.
Utställningen anordnas av Sveriges Filatelistförbund med stöd
och deltagande av svenska postverket p8 utställningsområdet. l
Slackholm 7 4 kan olla de frimärk ssamlare d e ltaga. som är medlemmar i ett till FIP anslutet nationellt förbund . somt måste utstä llaren vara ägare av de ev. utställda frimärkena.
22

på frimärke·
För första gången på över 30
år har Sverige fått ett nytt 10kronorsfrimärke. Orsaken är att
det gamla 10-kronorsmärket,
"Bildsten", som kom 1941, bara
har fwmits i häften. Men allt
eftersom penningvärdet har försämrats har valören blivit så
pass vanligt att den behövs också i rullar. Och då passar Posten på att göra ett helt nytt
märke.
Den celebra händelsen firades
med ett mycket speciellt märke.
Tryckmetoden var unik i världen. För första gången har man
lyckats trycka sex färger i en
trefärgs ståltrycksrotationspress.
Man hade delat valsarna och
kört på halva bredden. Märkena
trycktes först med tre färger,
sedan vändes rullen och trycktes då i ytterligare tre färger.
Motivet på det nya 10-kronorsmärket är Ernst Josephsons
berömda målning "Gåslisa".

11
.

Myrnt
Frimärken
Antikt

Sammanträden 1974
söndagar kl. 18.00

Kommunbiblioteket
13 jan., 3 febr., 3 mars, 7 april
5 maj, l sept., 6 okt, 10 nov.,
l dec.
Upplysn. 0171/303 48

Besökare hälsas välkomna!

Ny litteratur

------~

~----~

NORSKA MYNTHANDBOKE N
NMH
av J . O. A ndersin
Värderingspriser 1803-1971 över
norska mynt. Rikt illustrerad med
samtliga mynttyper i skala 1/1.
Pris ca 13:50 + moms.

PRENU MERA TIONSERBJU DAND E
Vi lottar ut

Nyutkomna prislistor
FRED SWEENEY INC.
P. O. Box 10ll4-l\1, Kansas City,
Miss ou ri 64 111, USA
Prislista nr 68 har utkommit gällande mynt från hela viiddcn. Sändes kostnadsfritt.

M. C. HIRSCH
Ma l mskilln ads~ntnn

29

111 57 Stockholm
1973 års sista prislista med mynt
som vanligt från hela världen.
Pr·is 3:-. Hclårspren. 12:-/år.

B. AHLSTRö M MYN'l ' AB
Miister Samuelsgutnn 11
111 44 S tockholm
Ny prislista har utkonuniL illustrerad. Pris 3:-. Helårsprenumeration 12:-/ år.

R. ö RTEl\'DAHL MYNT AB
Box l , Torggata n 20
199 00 En köping 1

l st. Lentbit m yntsk åp Junior m ed f ilt
Fyll i nedanstående talong och sänd oss Eder prenumeration
fö re 15/ 2 1974 och Ni deltager i vå r utlottning av

ovanst&c nd~

myntskåp.
RESULTATET MEDDELASIVAR T MARSNUMMER.

Passa på!

Kvartalsprislista 13 utkommer i
milten av februari. Sändes gratis
till alla in tressernde .

••• • •••• • • • •••••• • ••• • •••• • •••• • •••••• • •••

• ••••••••• •• •• • •

PRENUMERATION STALONG
P renumerationsp riser: Sverige, Norge, Danmark, Finland: 37
Skr inkl. moms och porto. övriga Europa: 45 Skr. USA och
Canada: 55 Skr. För prenumeranter i Sverige sker betalningen
genom inbetalningskort som medföljer första numret.

porto

O P renumeration l år 10 nr/Subscription l Year
10 iss Från /from
S

J

l l l 1- 1- 1
NAMN

ADRESS .

l O l N lD

j AR/YEAR

l l l l l

MYNTKONTAK T
PREN.TJÄNST
BOX l
199 01 ENKöPING

• V.v. texta tydligt.

•••••••• • ••••••••••••••• ••••••••••••••• •• ••• •• ••••• ••• ••• •• •••••••••••••••
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VI HÄLSAR SAMLARE ÖVER HELA SVERIGE
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL

ÖRTENDAHLs MYNTMÄSSA
HOTEL CONTINENTAIS FESTVÅNING LÖRDAGEN DEN 9 FEBRUARI KL. 10.0~16 .00.

Vid vår förra mässa den l :o december förra &ret, blev det, som sökert a llo besökare
märkte, nära totalt kaos, tack vore den stora publiktillströmningen. Vi hor dock denna
g&ng förberett oss böttre med större utrym men &t Er besökare med hela 40 meter välfyllda diskor somt l l vänliga och arbetsvilliga exped iter som tar hand om Er. Som vanligt bjuder vi p& kaffe med förfriskningar och vi hor även hö r sett till att fler besökare
får å tnjuta en kopp kaffe i lugn och ro.
VAD HAR VI ATT ERBJUDA???

Vi hor Fynd lådorna. Två-, tre- och fyrakro norsl&dor dör alla mynt oavsett värdet hor
samma pris. lådorna ör denna gång full proppade med mynt från 1700-talet och
fram till Gustav VI. PASSA PÅ!
Vi hor absolut störsto sortime ntet av tillbehör, litteratur och Myntskåp fr&n leverantörer av världens förnämsta myntsk&p, LEMBIT. Nedsalta priser på tillbehör.
Ett utökat sortiment av Oscar Il och Gustav V:s höga kvaliteer till attraktiva priser.
(Vi sötter ej priser efter G liicks ficktabell, gudskelov).
Vi hor även utökat v&rt loger av äldre mynt, speciellt äldre, billigare kopparmynt,
även dessa till l&ga priser.
..lillo...... Vi hor mängder med sällsynta årtal och rariteter, passa på NU att skaffa dessa
~

v&rore <!lrtal, d& prishöjningar ör att vänta .

..lillo...... ·Vi hor 10.000 och åter 10.000 mynt i prislägen kring 1- 20: - st i skiftande kvoli~

teer från Oscar Il och Gustav V:s tid.
Vi hor utöver mynt även annal sm&tt ochgott som välgjorda
märken, almanackor m. m.

koppararbeten, fri-

Och till sist, mängder med specialerbjuda n den, reklamerbjudanden m. m., där vi
utbjuder mynt vi hor gott om till starkt nedsalta priser.
NI KANSKE VILL SÄUA?

Vi ör alltid köpare av skandinaviskt material och köper nöston vad som helst i ALLA kvoliteer. Högsto priser betalas. Enstoka objekt eller hela samlingar. Vi hor resurser att
köpa in även större guldmynt eller riksdolersomlingor, om NI skulle vara ägare till en
s8don.
VI öNSKAR ER EN TREVLIG HELG PÅ HOTEL CONliNENTAL OCH HÄLSAR ER VÄLKOMNA
ATT ROTA OCH VÄUA BLAND 80.000 MYNT TILLSAMMANS MED

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB
Torggatan 20, Box 1, 19901 ENl<öPING 1. Tel. 0171 / 37950.
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