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Rekordpriser på myntaukt ion
i Hässlehol m

rad) för 6.800 kr. Första ropet på
Carl XIV Johans jubileumsriksdaler (kvalitet 01) var 600 kr,
det sista 3.350 kr. Samme köpare.

Kastpenningarna blev också
dyra. 1.700 kr för Karl XII:s kröning 1697, 1.900 kr för en svagt
förgylld i kvalitet l+ från Fredrik I:s kröning, 1.400 kr för (signerad Fehnnan och kvalitet 01)
från Gustaf II:s kröning 1772.
Dyrast av sedlarna blev en tia
från Christianstads Enskilda
Bank 1894. Den kostade 1.100 kr.
En 250 riksdaler banco revers
från Skånska Privatbanken (1836
kvalitet l) klubbades bort för
475 kr. En amerikansk dollarsedel från 1935 kostade 35 kr.
Åttio tyska inflationssedlar gick
i en bunt för 75 kr.

.

'

Arne Lindblad visar Mr upp en 4 daler silvermynt som
vid mvntauktionen i Hässleholm.
145 kronor för en ettöring från
1894 och 6.800 kr för Fredrik I:s
jubileumsriksdaler från 1721.

.Priserna blev mycket höga när
Numismatiska föreningen i Hässleholm lördagen den 7 / 12 auktionerade bort en stor del av
f1·amlidne f fjärdingsmannen Ingvar Jönssons myntsamling. Myntoluktionen är den största som
hållits i södra Sverige.
Man började med att sälja två
stycken brakteatrar från 13641500. Utgångsbuden var 15 resp
10 kr. Mynten klubbades bort för
230 resp 85 kr.

Redan i sjätte budet började
priscma gå uppåt. En fyra mark
klipping i silver från 1569 kostade 2.150 kr. Utgångsbudet var
600 la-.

En ettöring i koppar från 1638
sprang upp i 850 kr efter start i
60. Två plå tmynt från Fredrik I:s
rege1·ingstid köptes av en Hässleholmsdam för 2.350 kr ( 4 daler
1735, kvalitet l+) och 1.350 kr
(2 daler 1728 kvalitet 1).
StJ·ax efteråt kom dagens
högsta bud. En känd Ronnebysamlare fick Fredrik I:s jubileumsriksdaler i silver (osigne-

Bland mynten från Gustav V :s
regeringstid fanns bland annat
en femöring från 1910 (700 kr),
två femöringar från 1927 ( 411
resp 500 kr), en ettöring från
1914 med öppen fyra (kvalitet
l + / l ) kostade 300 kronor.
De tre jubileumsfemkronor na
från 1962 (kvalitet O) kostade
ca 300 kr vardera.
Då man var framme vid guldmynten hade köplusten avtagit
något. En tjugokrona i guld från
1925 såldes för 4.500 kronor.
Totalt såldes på auktionen
mynt och sedlar för minst 100.000
kr. Man hade räknat med att
summan skulle stanna någonstans mellan 50.000 och 60.000 kr.
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SCHWEIZ 5 Franc Jub 19741
kval O
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I

ISRAEL D. Ben Gurion 19741
kval BU
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1
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TYSKLAND I. Kant 5 Mark
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l

SIERRA LEONE l Leone 1974 1
kval Proof
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SVENSKA MYNT 1975
Han-y CHick 1521-1974
Bilder på kastmynten
pris 59:-

MYNTKALENDERN 1975
Raouh l Örtendahl
6:95
MYNTBOKEN 1975
Archic Tonkin 1696-1971
Typbilder på alla mynt.
Värderingspriser för Norden
Pris 19:75

PEO MYNTHAN DEL AB
Drottninggatan 11 , S-111 51 STOCKHOLM, tel. 08/ 2 11210
Medlem a v Sveriges Mynthandlares Förening

MYNTKONTAKT
Torggatan 20, Box l,
199 01 E:nköping.
Tel. 0171/379 50
Redaktionen öppen: Vard. 1~17
Lörd. 9-12
Postgiro: 87 42 67 - 8
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: Sveriges Kreditbank.
REDAKTIONSLEDNING:
Che/red. och anS11arig utgivare:

Raouhl Örtendahl
Stf, ansv. utgivare:
Gösta Örtendahl
Redaktör för Norge:
Firma Nordiska Mynt
Landsvägen 56,
172 36 Sundbyberg
08/2867 56
Red. för övriga utlandet:

Norrtälje Mynthandel
76100 Norrtälje, 0176/168 26
Distributör och reklam:
R. Örtendahl Myntbandel AB
Box l, 199 01 Enköping
0171/379 50

Eftertryck av text och bUder
utan medgivelse förbjudes.
Tidningen utkommer den lS:e t
varje mållad utom månad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skriftligen genom postens adressändringsblankett.
ANNONSPRlSER:
s. Kr.
4 sidor (mittuppslag) 1.325:2 sidor (mittuppslag
700:1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 425:1/1 sida ........... . ... . 320:-

2/3 sida ............. .. 225:1/2 sida (2:a o. sista sid.) 225:1/2 sida .............. . 170:1/3 sida ..... ......... . 120:1/4 sida .............. . 90:1/6 sida .............. . 85:1/12 sida ............ . . SS:Moms 17,65 % tillkommer pA
ovanstående nDDOMPriser.
1\IYN'ITORGET
(endast för myntsamlare)
Ett införande: 10 kr. Tvi infcSrande med so.m.ma. text 1 tvl pl

varandra följande nummer: 16:-.

Annonsen fAr högst innehAila 20
ord + namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på samma
gång som manus.

SISTA ANNONSDAG
3 veckor fore u18ivnl.ngsdag

Myntkontakt är nu inne på fjärde arPt i och med detta nummers
utgivande och vi ser mycket ljust på framtiden tack vare en hel del
nya medarbetare vi fått, som kommer att ställa sina tjänster till
förfogande med artiklar om svenska och utländska mynt och sedlar,
bevakning av auktioner, mässor och dylika arrangemang m. rn., m. m .
Vi kommer i fortsättningen med fylligare reportage, mera artiklar
(faktaspäckade, intressanta), mera reportage om utländska auktioner.
Vi tror att Myntkontakt skall uppfylla Edra krav ännu bättre år 1975.
Vi har i detta nummer en förft,ågan till Er läsare vad Ni vill
ändra på, vad Ni tycker är bra o. s. v. Vi är mycket tacksamma om
så många som möjligt vill ha viinligheten att klippa ur sidan eller
enbart sända oss Edra svar, så att vi vet vad vi skall satsa på.
Glöm inte bort att fortsätta hjälpa oss med nyhetslips, artiklar och
annat inom branschen som kan intressera. Införda bidrag honoreras
alltid. Vi betala1· från 25:- och upp till tusenlappen beroende på
materialel
Många samlare frågar oss varför vi nästan helt slutat upp med
presentation av va rianter o. dyl. Svaret är helt enkelt att ännu fler
vill att vi skall sluta med dessa. Intresset har svalnat betydligt det
senaste året och vi finner det betydligt bättre, innehållsmässigt sett
att i stället fylla sidorna med artikla1· o. dyl.
Med samlarhälsningar
RAOUHL ÖRTENDAHL

*********** *** ***w******* * ******

Myntmetall

•

l

l{ristid

Av MAGNUS WIDELL
I denna artikel kommer jag
att behandla de ämnen, som blev
myntmetaller under Gustav V:s
tid. Under de båda världskrigen
blev bristen på silver och koppar stor, varför järn och nickel
fick tjänstgöra som ersättningsmetaller. D et är dessa två myntmetaUer jag kommer att behandla.

Redan under Oscar II:s regering präglades provmynt i järn.
Under Gustav V:s tid präglades
ett flertal provmynt i järn från
valören l krona ned till l öre.
I 1873 års lag bestämdes om metaller för mynt. Genom en ändring av denna lag medgavs präg-

ling av de mindre valårerna i
järn. Denna myntning i järn
ägde rum under två periodCT.
Den första perioden varade mellan 1917-1919. Under denna tid
präglades det över 45 miljoner
järnmynt i valårerna 5, 2 och l
öre. Under år 1919 slogs 5-öringen i såväl brons som järn. År
1917 och 1918 slogs däremot femöringen endast i järn.
När det gäller Z-öringen slogs
den under åren 1917 och 1918
endast i järn. Däremot år 1919
finns den präglad i både järn
och brons. Ettöringen är det
mynt, som under dessa tre år
(Forts. nästa sida)
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MYNT
TIL LB EHÖR
LITTERATUR
KÖPER- SÄUER- BYTER

Svenska och utländska mynt
stor sortering till moderata
priser.
Vä lkommen in och se
vad vi hor.
PRISLISTA G RATIS

Öppet:
Måndo·gor
Stöngt
Tisd.-Fred. 10-12 14-18
l 0-13
Lördag

MYNTHÖRNAN
ENGELBREKTSGATAN 36
ÖREBRO 0 19/ 11 21 80

endast har präglats i järn. Andra perioden för järnmynt varade från 1942-1940, alltså under
tiden för 2. världskriget och
aren närmast därefter. Ä ven
denna gång var det valörerna 5,
2 och l öre som slogs i denna
metall. Det första året, 1942, och
det sista året, 1950, i denna period slog man valörerna i såväl
brons som järn. Övriga år under perioden är valörerna 5, 2
och l öre endast präglade i järn.
Upplagesiffrorna under denna
period ligger högre än under föregående å ren. De exakta upplagesiffroma för vruie år återfinns i de flesta värdeiingsböcker, varför jag ej här går närmare in på dessa.
Redan vid första perioden
skedde förväxling av dessa ljusgrå mynt och allmänheten trodde att de h ade med silvermynt
att göra. När den andra jämrnyntsperioden började 1942 var
fortfarande fö1-växling möjlig. På
grund av påtryckningar mot

Myntverket beslöts att den ljusa
färgen skulle ändras och mynten få en mörkare svartblå färgton. Mynten behandlades därför
med selen och kopparsulfat för
att få den mörksvarta färgen.
Utseendemässigt skiljer Jammynten ej från bronsmynten under Gustav V :s tid. Detta betyder att åtsidan på de tre valörerna visar konungens (Gustav
V:s) namnchiffer. Över namnchiffret återfinns den kungliga
kronan. P å sicloma av namnchiffret och delat av detta finns
årtalet för präglingen. Detta omges med valspråket: "Med folket
för fosterlandet". Frånsidan visar Tre kronor samt valörbeteckningen. över kronorna valörbete<:kningen med siffra och på sidorna av den nedersta kronan
valörbeteckningen med bokstäver. Randen på mynten är slät.
Även jät·nmynt har förfalskats
för att luras ·På samlare. Järnmynten enligt första perioden är
eftertraktade samlarobjekt. viif Forts. nästa sida)

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

Kvartalsprislista 17

FRED SVEENEY
RARE COINS INC.

SANDES KOSTN ADSFRlTT
TILL ALLA INTHESSERADE

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

R. ÖRTENDAHL
MYNTHANDEL AB

utkommer 15 februari

Nu leveransklar l

TALLRIK Nr 2
Svenska sedelserien

Box l , S-l!l!l 01 Enköping
Tel. OJ 71 ' 379 50

Danska mynt köpes
Speciell t sökes
l öre 1878, 81. 2 öre 1876. 5 öre
1890, 1913. 1923. 10 öre 1888, 19:23,
1>947. 25 öre 1914, 1917, 1933.
1 / 2 krona 1939. l kr 1924, 1930,
193'5. 2 kr 1897, 1899, 1941.
ALLA GULDMYNT

•amt mynt 1874 och äldre.

PR

M~NTER

Nörre Alle 81 , DK 8000 Århus C
Danmark. Tel. 06/12 12 95
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GRATIS
PRISL I STA
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HELA V;\HLDEN
SPJ::CI J::LLT SKA NDI NA VI EN
:\,\ (;E Klt iSTE :\SE:\1
IVAH JI L:!.TF HE I. DTS(;A UE ~i
X~flfl ,\,\ HII L'S ;-.
I M:\:\1:\HK

En tiokrona. från tiden mellan
1892- 1917, med svarta va lör·
siffror.
Upplaga 5000 ex alla numrera·
de. Som nr. 3 kommer jub.femman 1948 utgiven till Gustaf V
90-årsdag.
Upplysningar om närmaste för·
säljningsstiille pr tel.0431/177 20.
Tillverka re :
RA WN POR SLIN Ängelholm

ket gjort att dessa förfalskats.
Exempel pli detta är jämfemöringar från 1!)47 och 1949 som
"omgrave1·ats" genom att fy rans
båge bar borLslipats. Detta gör
att de.ssa femöringar senare säljs
.som 5 öre järn 1917 respektive
1919. Mer utb rett har det blivit
att förfalska jämmynten från
1942 genom att ge mynten med
ljus metall den svartblå fä rgtonen. Att den mörka metallen har
ett högre katalogvärde be1·or på
att präglingen av dessa var färre.
Förtroendet för denna "variant"
har dock sjunkit något sista åren
genom att mynten förfalskas till
den mörka färgen mycket lätt.
För att förvand la ett ljust järnmynt till mörk Hi1·g behövs endast att myntet läggs på en spis
eller uts ätts för lågan från en
blåslampa. Eftersom fö1-falskning
kan astadkommas :>å här lätt är
det beklagligt att värderingsböckerna skiljer på dessa varianter.
Att en samlare vill samla olika
färgnyanser pli sina mynt kan
va1·a en sak, men varför måste
det till olika värderingspriser för
dessa?
Som avslutning vill jag la upp
något som många inte tänker på.
Diametern på bronsmynten och
järnmynten tir lika. Däremot

skiljer det i vikten. P å femöringen är vikten i brons 8,0 gram
mot 6,94 gram för jämfemöt·ingen. Tvåöringen i brons väger 4,0
gram mot 3,472 gram i järn. Ettöringen i brons väge1· 2 gram
mot 1,736 gram i järn. Av detta
framgår att en femöring präglad
i jäm är "lättare" än övriga femöringar. Detta är nog något som
många inte har tänkt på. Oftast
hörde man förr då växelmynt
~avs tillbaka: Nej några järnfemöringar orkar jag inte bära
på. Samtliga järnmynt ä r slagna
under Gustav V:s tid och i
Stockholm. De är präglade enligt myntordningen fd\ n 1917.
Första gången järnmynt slogs
var samma år 1917, sista liret för
denna järnmy ntsprägling var
J 950. J ärnet i de svenska jämmynten är av rent järn. Ett problem som samlare kan råka ut
för beträffande järnmynt är rost.
Dock ett problem som det inte
är så mycket att göra ål.
NICKELMYNT

Efte1·som jag i rubriken till artikeln använde orden järn- och
nickelmynt i kristid, tänker jag
bara som orientering nämna nå got om nickelmynten under Gustav VI Adolf. Främst kommer
jag att hehandla nickelmynten
under Gustav V, .som mer är att
hänföra till kristiden. Liksom för
jHmmynlen p1·äglades mynt i
nickel i anslutning eller e fter
världskrigen. Dessa nickelmynt
under Gustav V:s tid slogs i valörerna 50, 25 och 10 ör·e. Första
perioden började 1920 med att
det präglades 50 öre och 10 öre
i nickel. Från denna tid har de
s. k. nickelmynten följande legering: 75 S(, koppar och 25 %
nickel.
Som tidigare nämnts började
50-öringen präglas 1920 och sedan fortsattes det med präglingar
1921 och 1924. Någon prägling
i annan metall har inte förekommit under denna tid och nästa
femtioöring präglades inte förr(Fo rts. sid. 8)

VÄLKOMMEN TILL
vår filial i Stockholm!
God sortering svenska mynt fr:\n Gustav Vasa
till vi1r11 dagar.
FYNDLADOR - SPECIALERBJUDANDEN
Slörsta so rtirnl·nt tillbch iir, litteratu r o. mynskåp
AFFÄREN MITT I CITY!
(Sc kartan)

R. Örtendahl Mynthondel AB
Box l. S l!l!l Ot EN KÖPING l

FILIAL: Mäs ter Snmut•1sgatan 25, Stockho1m
Tel. 08/ 1185 55
Öppcth1\llande: 'l'isclaga r 13.00-17.30
Frcclagar 11.00-17.30
Lördagar 10.00-13.30
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Tillkännagivande

Det fOrsta guldmynt som
nagonstn utgtvtts
av Republiken Panama
o

•

•

• .

Bilde11 1'isa r III_\'// l e l J J/2 f:ÖIIJ:rr 1•rrkft~: s1orlrk.

100 Balboa-myntet i guld
Gällande valuta i Republiken Panama till en nominellt värde
motsvarande 100 US dollar.
Guldhalt: 900/ 1000 rent guld. Vikt: 8, 16 gram. D iameter: 26 m m.

Proof mynt finns t illg ånglig a
endast till och m ed d en :31 ja nua ri 1975
och är dessutom
begr änsa de till ett m ynt per beställare.

6

E

n betydelsefull/iirst amgrh:u i ett lands mynt- i silver, världens storsta och tyngsta ~ih·crm~·nt.
historia är alltid av stort numismatiskt in- blir en verklig dyrgrip för samlare..l.ven w:1man
tresse och värde.
aldrig någonsin kan garantera ett mynts framtida
Det är därför en glädje för Republiken värde, i sig självt eller för samlare, är det intresPanama att tillkännagiva utgivningen av det sant att notera att proof-exemplar :1\' det första
första guldmyntet under landets 72 år som själv- 20 balboa-myntet i sih'Cf - som gav~ ut fiir unständig nation - JOO balboa-myntet i guld.
gefär fyra ar sedan - nu ofta säljs for mer än det
The Franklin Mint i Amerikas Förenta tredubbla ursprungliga inköpspriset. ja. fakStater har utsetts till officiell präglarc av de tta tisk"! har proof-utgavurna av alla mynt som prägnya mynt, som ges ut till minne a\' 500-årsdagen lats av The Franklin Mint i andra hand försålts
av Vasco Nuiics dc Balboas födelse - den span- för mer än ursprungspriseL
ske conquistador som ledde en expedition över
Genom Republiken Panamas auk1orisePanamanäset i september 1513, varvid Stilla Ha- ring kommer proof-exemplar a\' 100 balboavet upptäcktes.
m}•ntct i guld att finnas tillgängliga i Sverige en100 balboa-myntet i guld är inte bar.l det dast genom Franklin Mim AB. Priset per mynt
första guldmynt som nagonsin utgivits av Re- är800 kronor inklusive 17,65 ?o moms. Sista bepubliken Panama; myntet har ytterligare två vik- ställningsdag är den 31 januari 1975 och utgavan
tiga egenskaper för samlare. Det är det /iirsta är begränsad till ett mynt per beställare. Det toguldmynt som präglats i Förenta Staterna efter tala antalet proof mynt som präglas kommer saguldrestriktionernas avskaffande den 31 deccm- ledes att begränsas till exakt det antal beställber 1974 och även det /iirsta guldmynt som nil- ningar som inkommer poststämplade senast den
gonsin präglats av The Fr.1nklin Mint.
31 januari 1975. Ytterligare proof my nt i denna
Myckettalar alltsil för att 100 balboa-myn- historiska förstautgava kommer aldrig n:tgonsin
tet i guld, pa samma säll som 20 balboa-myntet att präglas.
r 1975 Franklin Mint AB

1--- --- ------ ---- --- ------ ------ ----

l
l
l
l
l
l

BESTÄLLNI NGSSEDEL

1975 års utgåva av 100 Balboa-my ntet i guld från Panama
Giltig endast med poststämpel senast den 31 januari 1975.
Begränsning: En proof mynt per beställare.
Till: Franklin Mint AB, Lummakargatan 66, 11351 Stockholm
Härmed beståller jag ett exemplar av 1975 ärs utgiwa av l()() halboa-myntet i guld från Panama - det
först:l guldmynt som präglats i Förenta Statcrna efter guldrestriktionernas upphävande. Det officiella
utgivningspriset är 800 kronor inklusi,·e 17,65 o, moms.
O Jag betalar min proof mynt i förväg \'ia postl!iro. Skicka mig ett ifyllt inbetalningskort pa 800 kronor.
O jag löser mitt proof m}•nt mot postforskot t. Po~tförskottsa\'gift 1:90 tillkommer.

Underskri f t - - -- - - - - -- - - - - -- - -- -- -- - -- - -- Namn _ ________ ________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ __
\':\K (ö OD TEXT:\!

Adress _____ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___________ _ ____

Postnummer____ ____ PoMadrcs!> _ _ __ _ __

_____ Mynt-Kontakt 15/ 1 -75

l
l
ll

1
Bc, l iillnin;::ar 3\' prnnfmy111 ma' ''' inknmma pu~l~liimpladc ""'"M den 31 januari t!l75.
~
L ___ _ _ ___ __ ___ _ ___ _ ____ _ ___ ___ _ __ _ _ _ J
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NY MEDALJ

Arets N obelpristagare i litteratur hyllas på medalj. Frånsida11 till medaljen över Eyvind Johnson sumboliserar med flickan och :.-peaelbilderna
Jolmscms intensiva människostudimn. Harry Martutsons frånsida med
den leende västgötanaturen ger en bild av }i:irjattarens enastående och
levande naturskildringar.

monumentet i Karlshamn, W.
Stenhammar·, Stockholms Stadshus. F. n. at·betar Nordahl med
en byst av Eyvind Johnson på
uppdrag av Nationalmuseet.
Medaljerna tillverkas i guld,
Selma Lagerlöf
år 1909 silver och brons och mäter 50
Verner von H eidenstam
19Hl mm i diamelet·. Totalupplagan
Erik-Axel Ka rlfeldt
1931 är endast 1.350 set.
Pär Lagerkvist
1951
Eyvind Johnson
197<1 Forts. från sid 5)
Han·y Mat·tinson
1974
än 1927 och då i silver. Den andMedaljema visar på åtsidan ra perioden föt· femtioöringar
respektive prislagare i profil plus var på 1940-ta let. Nickelprägåret då han / hon fick sitt pris. lingar förekom då 1940, 1946
Frånsidorna symboliserar förfat- samt 1947. Under de sista åren
t;:rnas mästerverk, t. ex. visar 1946 och 1947 förekom även
Heidenstams medalj K arolinerna prägling i silver av 50- öringar.
När det gäller 25-öringen prägoch K arlfeldts Fridolin.
Skulptöt·en bakom konstver- lades den undet· första pel'ioden
ken är ledamoten av Konstaka- endast 1921. Prägling av 25demien Gustaf NordahL Hans öl'ingar återtogs inte föuän 1927
pot·trätt utmiit·ks av känsla och liksom 50- öringen och då i silver.
realism. Bland hans verk kan Under andra perioden fö rekomnämnas "Kraka" Statens Hnnt- mer nickelprägling dock flitigare.
verksinstitut, "Hyllning till Ling" Ar 1940, 1941, 1946 och 1947 prägGIH, Stockholm, Alice Tegnct·- iades 25-öringar av nickel. Till-

I anslutning till Nobelfestligheten pt·esenterar Svenska MedaljgiUet i Eskilstuna en serie
minnesmedaljer över våra svenska Nobelpristagare litteratur:

8

\"erkning av 25-öringar i silver
figde rum under samtliga dessa år.
Den lägsta valören 10 öre
pt·äglades 1920, 1921, 1923, 1924
samt 1925 i nickel. Någon samtida prägling i silver ägde då ej
r um. Den and ra präglingsperioden är samma som föt· 25-öringen. Prägling skedde således 1940,
1941, 1946 och 1947. Under samtliga dessa åt· hat· även prägling
av lO-öringar i silver ägt rum
jämsides med nickelpräglingen .
Myntförordningen för samtliga
dessa tre valörer tillkom 1920.
Samma år gäller som första
präglingsåt· för de tre valörema.
Sista präglingsåret är 1947.
Bildmässigt skiljer sig mynten
präglade i nickel från de andra
mynten. Åtsidan på samtliga tre
valörema h estCu· av kont;ngens
namnchiffer under en kunglig
krona. Pt·äglingsåret delas av
namnehifft·et. Nedtill till höger
återfinns myntverkets m ärke.
Frånsidans utseende på valörerna 50 och 25 öre är två veteax,
som sträcker sig utefter myntets
kant. Dessa veteax är ej sammanbundna. I mitten på frånsidan återfinns valören 50 öRE
respektive 25 öRE. Nedtill mellan axen iir myntmästarmärket
präglat. Frånsidan på lO- öringen
visar överst SVERIGE med valören 10 öRE. Under denna valör åte rfinns m yntmästarmärket
På samtlign valörerna finns på
båda sidorna en slät ring samt
alt randen iir refflad. Valörerna
50 och 25 öre har endast konungens nnmnchiffer som visar
a lt myntet ~\t· präglat för Sverige. Val"iccn Sveriges namn ellet· något vapen. typ Tre kronor,
har fått sin plats på mynten.
När det gäller värderingspriser på dessa nickelmynt har
mynten fri\n 1920-talet oftast fått
ett högre pr is än mynt präglade
i silver omkring samma tid. När
det gäller upplagesiffror för d essa mynt hänvisat· jag till någon
viit·deringsbok, som ange•· upplagan.
P.å senare år har samtliga våra
mynt gått övet· till att präglas
( Forts. nästa sida)

Gustav VI FRÅG EFORM ULÄR
5 kr 1952
5 kr 1954

5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2

2

kr
kr
kr
kr
kr
ktkr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
ktkr
kr
kr

01/0 235:25:O
25:O
60: O
15:O
12: O
60:01/ 0 45:O
25:O
25: O
25:01 r0 20: O
25: O
55:01/0 30:o
25:O
15:O
15: O
15:O
15:01/ 0 st 9:01/ 0 s t 9:01/ 0 st 6:o
85: 01/ 0 45:O
75:O
50:o
9:O
6:O
6:O
8: O
6:01/ 0 50:O
70:01/ 0 50:O
8:O
8: -

om

O

1955
1959
1966
197l
1952
Hl52
1953
1954
1955
1957
1958
1959
1959

2
1961
2
1963
2
1964
2
1965
2 kr 1966
2 kr 1953-56
2 kr 1958, 61
2 h 1963-66
1 h 1952
l kr 1952
1 kr 1954
1 kr 1957
1 kr 1965
1 kr 1966
1 kr 1967
1 kr 1968 Nickel
1 kr 1968 Silver
50 öre 1952
50 ör·c 1954
50 öre 1958
50 öre 1965
10 öre 1962 Silver

Arssel Sandhillkassett

o
o
o
o
o

1967 (7)
1968 (9)
1969 (8)
1970 (8)
1971

40:45: -

40:35:40:-

Leverans mot posllörskott.
Porto tillkommer.
Rctunätt inom 8 dagar.

SVENSKA MYNT KöPES
Br a prisc1· betalas.

ANDERS
WETIERBEHG

MYNT I(ONT AI(T
Skriv ned &h·a svar pn e tt papper och sänd oss Edra synpunkter.
De är till god hjä lp och mottages tacksamt.
l. Tycker Ni tidningen va1· bättre under aret 1974 än tidigare år ?
l så fall varför?

2. Vad är dåligt och vilket skulle Ni viljn få bort helt?
3. Hur Ni några egna ideer, skulle Ni vilja änd ra något?
4. Vnd är den bästa läsningen, nämn 5 av följande rub rike1· i tur och
ord ning: l . Artiklarna. 2. Nytt frim Norden. 3. Rapport från utlandet. 4. Frågespalten. 5. Annonscmu. ll. TUvlingarna. 7. Diverse
t·cpoi·tage (auktioner m. m.). 8. Nyheterna. 9. Mynttorget 10. Frim ärkssidan.
5. Vilket nummer hittills har varit det biista? Nämn gärna några
s lyeke n i tut· och 01·dning.
6. Tycker Ni tidningen är för dyr, ellc1· ä r den vät·d sitt pr is?
Anteckna gärna Ert namn och adress då Ni svarar.
Forts. frå n sid 8 )

i koppn r-nickeL Från och med
1962 hn1· vAlörerna 50, 25 och 10
öre präglats i kopparnickel efter
myntröro rdningen 1952. A1· 1968
kom myntordningen som tillkännagav att p1·ägling av 2 kronor
och l krona fick ske i kopparnickel. Samma år bö1·jade denna pdigling i kopparnickel och
fö r 2-kronans del pågick den
frmn till 1971 . sista året 2-kronan priigladcs. F ör l-kronan består priigling i kopparnickel fortfa r·ande. Om vi tiJI slut skall ta
upp 5-!o-onan så fick den 1971
myntfii rordning om prägling i
lwppnrnickcl och den kom ut
ii re t l !)72.
Vid priigling av pt·ovmynt har
nickel nnvänls för flertalet valörei· uncier Gustav V och Gustav VI Adolf.

Box 168

:'V\YNTTORGET

10 1 22 STOCI<.HOLM l

Genomgra nskas varje
monad av ö v er 4.000 myn t·
sa m la re

Tel. 08/ 211835 (kvällstid)

DET GER RESULTAT

I BROTT I
lVIYNTAFFÄR
Vid ett inbrott d en 29/ 11 -74
hos S. Flodbergs Mynthandel i
Mabnö tillgreps svenska och utländska mynt till ett hittills
okiint värde samt en hel del antikvitcle i· såsom matknivar, gafflar, äldre vapen m. m.
Bland mynten märks svenska
kompletta lirsset i kvalitc O
1952-1971 i Sandhillkassetler,
2 lu·onor 1910-1971 samt I-honol· 1910- 1950, därav de senare
årtalen i ociJ·kulerat skick.

lVI uscum bestulet
på dyrbara n1ynt
Museet vid Kävesta folkhögskola har bestulits på cirka 100
dyrba1·a mynt ur en äldre myntsamling. Dessutom försvann vid
inbrottet en rad andra antikviteter. Man kunde inte uppge hur
stor·t vUrde det stulna representerade.
9

MYNTTORGET
..

Annonssida för myntsamlare

~-------------------------------------------------------------~~~' ~~
'1::- t> ' .
Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen ncxlan ellor en avsk rift och "'!: i:-~

MYNTKONTAKT, Box l, 199 01 Enköping l, märk kuver·tet "MynLt.orget". Kostna
den är 1'0 kronor
per annons och får· högst innehillla 20 ord -!- tel.efon nummt:r eller nam n och adress. Vid tv~r annonseringa r med samma text i två ptl varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för båda annonsema. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckoa· föl'!:! utgivningsdag~:n . Annonskostnaden
skall medsändas på samma gång som manus.

Kö P ES
Andorra 25 Diners 1963, eventuellt
1960, 1964. Vidar Svensson, PL 1700,
310 56 Långås. Tel. 0346/920 27.
Onskar köpa Holländska mynt före
1946. Skriv vad Ni har och priser
till : J . Riel, Minrebroederstaal 4,
Utrecht - 250, Holland.
Osterrike: 25 Sch. 1955. 1959, 1963,
1964, 1966, 1968, 1971. 50 Sch: 1965,
1970, 1971 ev. byte. Prisuppgifter.
Horst Ktihn. De Ja Gardievägen 82
C. 531 00 Lidköping.
5 kr 1962 270:-. 5 kr 1952 170:-, 2 kr
jub 50: - st. l kr före 1942 2.75 st. 5
öre 1927 400:-. 50 öre före 1940 !.lO
s t. G. Wilhelmsson, Ostersidan,
450 34 Fiskebäckskil, 0523/224 16.

SÄLJES

Frimärken säljes billigt. Göran
Hjort, Slånbärsvägen 28, 199 00 Enköping.
Sedlar 5 kr 1/1+ 1948-1952 7.50 st.
1954-63 6:- st. 10 kronor 1+ /l
1954-00 12.50 st+ porto. S. Ceder,
Box 54 195 01 Märsta.
1000 kronorssedel 1950 samt 1000 l
kr 1942- 1950. Astor Hemmingsson,
Vadsbro, 642 00 Flen, 0157/700 10.
Urplock från samlingar. Alla
prislägen och kvaliteer. Guld, silver och kopparmynt. Lista mot 2
kronor i frimär ken. Varje lista är
numrerad. och gäller som Dill
beställningsnummer. Detta innebär att du vid vissa tillfällen har
chansen till extra r abatt. Dubletter, Box 3020, 750 03 Västerås.
Prislista på Svenska mynt 1500-tal
till 1900-tal. Många rariteter. Aven
billigare mynt mot 45 öre i
frimärken. Sören Bengtsson, PL
4015, 941 00 Piteå.

lO

Har en enkrona 1942 kv. O (40% J.
Alsidan vriden 1/ -1 varv. Säljes till
högstbjudande. Eventuellt bytes
mot andra mynt. Nils Pettersson.
Vaktmästaregången B. 413 18 Göteborg.
Vackra italienska myntväskor och
etuier. Prislistor mot returporto.
skandinavisk re presentant föt•
ABA-FIL Milano: NOVA Box 40 S701 02 Orebro. Tel. 019/12 05 Il.
Första myntset fra Danmark med
Dr Margrete salges. Pris ved forhandsbetalning 10 SKR. Christensen, Sabioresvej B, 3000 Helsingör,
Danmark.
Mynt 1873-1973, 100-lals varianler
säljes. Lista mol 0:75 i frimärken.
Bo Carlsson, Kronetorpsgatan 104
A. 212 27 Malmö.
Prislista på danska och norska
mynt sändes mot porto, namn och
adress. Lennart Svensson, Tunnbindarvägen 4, 352 50 Växjö.
112 st O Il l kr-l öre k v. 1? / I. 1.976
s t GV5 kr-l öre kv. J-{)1. 5.833 s t
GVI 5 kr-l öre k v. l +-{)1. Vanliga
årtal. Te l. ""70/ 176 65.
Pa nama 1973 Proofmynl :w Ball>aos 125 gr, silver, certifikat,
21i0: - . Canada 1967 proofsa ts. etui,
l cent - 20 Dollar guld, B:l5: - . Schwcder. Box 25B, 721 O!i Viisterås.

Finland: 10 i\1K jub. 1967 25:-, 1970.
71 EM å 20:-. 5 MK 72 25 :-. 7-1 års
mynt p-5mk 13: -. Allt i kv. O. Tel.
036/ 12 77 9-1. P Nerg, Carlsfors.
561 00 Husqvarna.
Slort antal dubbletter sälj es. Oscar
Il. Gustav V och Ilakom VI I. Aven
äld re mynt. Prislista mot 75 öre i
frimärken . Il Woldberg, Slånbärsv
9, IB2 :36 Danderyd.
Jag säljer hela min myntsamling
Svenska och utländs ka sedlar och
mynt. i\'lyntlista gratis. Thomas
J ie lsson. Hammarv :!5. 175 35 Järfä lla.
Lista på Svenska och utländska
mynt gratis. Stefan Jaensson,
Elias Friesgatan 9, 752 31 Uppsala.
Svenska och Norska dubletter.
Aven mynt före O Il och jubile umsmynt. Svenska sedlar. Lis ta sändes
gratis. Bytesförslag alltid välkommet. Myntklubben, c/o G. Fors,
Skogsvägen 26, 660 01 ED.
Die
Ritter
von
SchulthessRechberg'sche Mi.inz-u. Medaillen
Sammlung IB68. Nytryck Over 1000
sidor. Dåtida priser och r aritetsbeteckningar 165,- + moms. NOVA
Box 40 S-701 02 Orebro. Tel.
019/ 12 05 Il.
112st0III kr- l örekv. 1?/1.1.976
st GV5 kr- I öre kv . 1- 01. 5.833 st
GVI5kr- l örekv. l +-{)1. Vanliga
årtal. Tel. 0470/ 176 65.

; • • • • • • •• • ••• • oo ooooooooo o oooo o o oo ooooo oo••o o ooU o oo ooooooo ooooo oooooooo o oo oooooo o oo ooooooooooo o o oo o o oo o .ooooooooooooo oooo• • • • • • • • • • • • • • ••

BESTÄLLNlNGSKUPONG MYN'ITORGFI'
D Härmed bestc'i!Jes ncda.nstlrendt: annons att införas i nästa
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed b E-ställes nt:danslående annons att införas i de lvå
nästkommande nummPr av tidningen. Annonskostn <'! d cn 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT ________________________________

0

KöPES

0

SÄLJES

D

öVRIGA SAMLAROMRADEN

NAMN
ADRESS

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

-...............................-...:

MY NT -A UI (TI ON
23 februari kl. 14·.oo, Hotell Anglais, Stockhoh n

SKANDINA VISKA MYNT j
RYSKA MYNT
Den rikt illustrer ade kataloge n kan erhållas
genom insända odet av lO sv. kr. till

~S
J

& M Myn tauk tion er AB
Box 7003, S-10381 Stockholm , Sver·ige

11

Dansk kungaätt
på samla11ne(!~jer.
"41ul/r l' tn m nr

l
ChrlaliUIX
(regentliU-1008).
Redan 1851 blev CbrtsUan DC
utsedd till Danmarks
lronlOijare men besle9 först
· 1863 tronen. H an var
10n till hertig Vilhelm a'f'
Glucltsburg.

'

Fr ederik VIll
(regen t 11108-11112).
Accepterade helt den nya
parlament6rlslca
ordningen och regerade
som Danmarks fOrsta
konstitutionella
monark. Hans huitn:l
drottning Louise var dotter
till Karl XV.

Danmarks molsva righe t till .
vå ra egna Bernarlotte r ä r GlUcksburgarna. På Danmarks tron h a r
suttit fyra kungar av denna ätt.
Den siste av dem var nu va rande
drottningens fader, kung Frederik IX.
De fyra kungarna av ätte n
Gliicksburg representerar en period i D anma rks historia som
karakter iseras av en intensiv
politisk, ekonomisk och social
utveckling. som sntt s in prägel
pf. landet och dess folk.
Till m inne av dessa kungar,
som regerade friin 18()3 till 1972.
har skulptö re n Ha ra ld Salomon
skapat den v ack ra medaljserien
''De Gliicksburgskc Konger".
En a v Danmarks allra främ sta
s ku lptörer.
Varje dansk och mi\nga svenskar
ha r kommit i kontakt med Harald Salomons a rbeten. För den
Kongelige Mpnt ha r nä mligen
Salomon från 1933 och till 1968
format Danmarks alla mynt. ju hilcumsmynt och officiella hede rs tecken. Med medaljse rie n
''Dc Gliicksburgske Konger'' doku mente ra r Salomon hur oerhört
~k i cklig ha n iit· ull ge varje porlriitt karaktär Ol'h personlighet.
12

0

OuisUan X
(regenttlll2-11147).
Christian X kom vid
n er a UIU.Wen att spela en
personlig roll inom
poUUlcen. FOr milnga
dansliar var han e n
samlingssymbol fOr
m otståndet vid den tyska
ockupationen 1940-45.

Harald Salomon ii r inte rnationt:ll l känd inte bara för sina
mynt och m edaljer utnn ocks~
för dc portl-ätt, statyetter och
djurskulpturer som han skapat
i :nnrmor, brons och sten. P å
fyrtiotalet var Salomon e n tid
nnst:illd som bildhugga re vid
Hiirs trand där han s knpade e n
rnd uppskattade stalyetle r i keramik och pors lin.
Vid internationella medaljutstiillningat· i Madrid och Cleveland har han tilldelats bronsrespektive s ilvermcdulj.
Bcgr iinsad, numrerad UJlJllaga .
Serien
"De
'GIUcksburgske'
Konger'' pt·äglas i fyra olika
i.dclmetaUe r och i starkt begränsncl upplaga. D en hantverksmäss iga tillverkningen borgar för
hög kvalite t. Vnrjc medalj ä r

Frederile IX
(regeollll47-111721.
Frederik DC ble v den sist&
av Gliicksburgama
p& Danmarks tro n. Ar 1935
girteban si!l mrd
prinsessan togri.l av Sverige.
En av deras tre dö ttrar
är nu landets regent drottning Marg re the U.

num re rad och vrje set tttföljs av
hkthc tsintyg.
Medaljstansarna kommer efter
utgivningen att förstöras undet·
l:ontroll av Notarius Publicus.
Diagrammet visa r prisu tvecklingen fö r fing uld ( l juni-19
novcmbet· 1974) på Londonbö t·sen. Anledningen till uppgnngen
är cnli ~t e xpet·ter en viintnt stot·
cftcrft·:,gan pa guld i US A när
ocks;t privatpet·sone t· i USA tilll;ils handla med g uld e fte r arss kifte t. Äve n för and ra lidclmetnlle t· tror expedcrnn p Ft fortsa tt viirdciikning. Dcssn tillsam mans med de n begränsade, numt'i! rade upplagan och det höga
konstn1i rliga Yärdel kan göra
tnl!daljerna till en myckN klok
pe nning placering.

F akta om medaljserie n
Metall

Storlek

Vikt

40 mm 40 g
Brons
Kontt· s ilve r
40 mm 43 g
Guld 18 karat 40 mm 65 g
Finplatina
40 mm 85 g

Uppla~a

P 1·is p<'t' Pl'is per
m(!dalj se t

1.500 set

78:312:(i88:172 :2.175:-- 8.700:3.995:-- 15.980:-

1.000 set

!:lO set
25 sel

S&M:sF örstaMy ntaul(tio n
Den 23 februari kl. 1·1.00 pa
Hotet Anglais i Stockholm, kom mer Strandbergs Mynthandel
och Mattssons Mynthandel under
de t gemensamma namnet S & M
Myntauktioner AB alt avhålla
sin första myntauktion. Auk tionsmaterialet som omfattar
Skandinm·ien samt Ryssland. innehaller många sli llsynta och
vackra exemplar. Hiir kan endnst nagt·a fii redovisas. Det
svenska matet·ia let inleds med
medcllidsmynt, under Gustav
Vasa finns den sällsynta dalern
1559 representerad, värderad till
7000 i kv l + . Vidare finns den
k. 4 mark

dukat 16RO kv. l +. 12500. Fredrik l Ht· repre5enterad med en
,·neker serie riksdahat· j hög
kvalitet. främst jubileumsriksriksdnlem 1721 i k v. praktex. O,
7000. Under Kad XIV Johan
iir u pptagen auktionens högst
vä rde rade mynt, 4 dukatet· 1843,
kv. 0110 20000. Den svenska avdelningen a\·slutas med Gustav
VI Adolf, 10 öre 1952, provmynt
i kv. 01/ 0, 2500.
Bland de no t·ska mynten bör
särsk ilt två speciedalrar fram hi\llns. Chr istian IV speciedaL
163 1 i kv. praktex. OJ/ O värderad till

2 öre 1961 klump i 2:an
årtalet snedställt.
l st. 20 doll, G uld, America

år t. 18()7.
l st. 2-öring 1948

baksidan vriden
20 ~-~ ( KL 4) K val. l
Shiftliga sva1· till

1000,~0·~~~~~~

Karl-Erik
Johansson
Völundsgatan 4, 4 tr.
113 21 Stockholm

Ett guldmynt
De tta sällsynta mynt präglades vid upproret mot Erik XIV,
l + / OJ, 6000. Under Ka rl IX finns
en 20 mat·k 1606, kv. 1/ J +, 6500.
Auktionens mest sä llsynta koppannynt ~iterfinns under Gustav
Il Adolf. Arboga 1/ 2 Ure 1628.

Dettn my nt är endast bekant i
et t mycket litet antal i privat
iigo, h . l + 5000. Auktionen
rymmer också flct·a d ukater, den
mest s~il lsynta under Karl XI.

~ir

Fredrik llJ Sp.dal.
Hl54 h. 01 12000, det högst värnorska myntet. Aven
dcr;:~de
Danmark bjuder p;'i mtmga fina
objekt. främst då dubbelspecien
ll!:l l i kv. l + . 10000. Vidare en
sp.dal. 1769 från RcthwiSch i k v.
J ! / 0 l. l 0000. Detta mynt är
priig lnt i endast 51 ex. Efter
Danmark kommer en liten <IV d elning med isliindskn mynt,
,·nt·c fte r Finland finn s reprcsentt•J·at med en set·ic gu ldmynt.
Auktionen avslutas med ryska
mynt. va1·av må ng;:~ i mycket hög
k,·alitet, t. ex. rubel 185!J jubileum i kv. spegelg lans O, 1500.
A\'slutningsvis ka n siigas att materiail·t ii r väl fördelat , och kvalitctt•n genomgående mycket god.
En my<·kct intt·essant Hukt ion !

till salu för 115 miljoner yen
(ca 1,6 milj kr) på ett varuhus i
Tokyo. Det är ett 50-dukatsmynt, präglat 1677 av markisalet Sicben Burgen j nuvarande
Ungern, och lär vara det enda j
sitt slag. I fjol köptes det på
auktion av en japan i Gcneve.
Myntet är av rent guld och väger 175 gram. Det bär m:.trkisen
Mikael Apafis bild.

Nytt guldmynt
Att katolska kyrkan har gott
om guld visste vi r edan. Men inför nästa å t·, i katolska kretsar
döpt till "det h eliga året", ger
staden Mi.inchen ut ett guldmynt
som med all säkerhet kommer
att bli ett åtråvät·t samlarobjekt
inom kort tid. Det nypräglade
mynte t pryds dels av påve Paul
VI och Vatikanens huvudbyggnad.
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NUM ISM ATIS KA TIPS ET
RÄTT TIPSRAD I FöRRA NUMRET:
2x2 lxx 2xl 212x
Vinnare: l:a pris: Tommy Nämd, Hagav 80 C.
2:a pris Yngve Johansson. PL 8588.
3:e pris Olle Pettersson, Häradsviigen 23 A.
Alla pristagare från Borlänge. (Liksom förra
mimaden kommer alla även denna g!'tng frtm
Borlänge, en aktiv stad tydligen. Vi får var je
m:inad in mängdet· med svar ft·ån denna stad,
tydligen många trogna läsare av Myntkontakt.)

S~ind

nedansU'tendc talong eller en avskrift till:
Myn tkontakt, Box l, S-Hl!) 01 En köping l och
märk kuvertet "Num. tipset'" senast den 30/1
1975 och Ni deltager i våt· pristävlan.
l.a pris: Myntskap L embit 400 med filt.
2:a pris: Myntaskap Lembil Junior med filt.
3:e pris: Myntskåp Lembit Juniot· med filt.
(P risem a skHnkta av
LEMBIT AB i H uddinge)

l

l. En av Svedges främsta medaljkonstnät· er v:-~1· I. C. HEDLINGER,

som verkade på 1700-talet. Vilket land kom h::m ifrån?
2. SCHWEIZ
x. FRANKRIKE
l. HOLLAND

2. Han ,·ar den siste nordiske monark, som krönts. Åtsidan på 20 och 10
kronor i guld fri\n 1!)10 visar konungen iförd krona. Vem \"ar han?
2. HAAHON VII
x. GUSTAV V
l. FREDERIK VIII
3. Vad heter konstnä ren, som gjort ri tniogama till jubileumsfemm an
1848?
L ERIC PALMQUIST x. AKKE KUMLIEN 2. MARK SYLWAN
4.. Vad betyder: ''DEUS PROTECTOR NOSTER" ?
2. GUD
x. I GUD MITT HOPP
l. GUD ÄR MIN STYRKA
V AR BESKYDDARE
5.. Bt·ukspolletten Uimnades i brukels handPisbod och man fick i utbyte
vad som stod på polletten. T. ex. l STOP öHL. l STOP = 1,3 liter,
men hw· mycket mätl i rymdmå ttet ''Kanna" motsvarar det'!
2. 2 kannor
x. l karu1a
l. 1/ 2 kanna
6.. Den l januari ..... .. genomfördes en valutareform i Finland, varvid
en ny markka blev = 100 gamla markka. Vilket var året?
2. 1931
x . 1960
l. 1963

7. Vilket av följande provmynt har ett mittslyeke av guld omgivet
av silver?
2. l CAROLIN
x. 10 FRANCS
l. l RIKSDALER
8 .. Vad hette mynt!{rnvören i S tockholm undct· rmm 179!1-1830'?
2. L. A1il..BORN
x. L. GRANDEL
l. C. G. FEHRMAN
9.. Vilken av följande termer är EJ att hänföra till primitiva betalningsmedel?
2. KlSSI PENNY
x. KAURISNÄCK A
l. LEU
10. När Nordens statschefer möttes i Stockholm 1939 präglad e~ en medalj. Vem var konstnären till medaljen?
2. B. HJORT
x. S. SKöLD
l. E. LINDBERG

11. Kungl. K ungörelsen den 8 j uli 1818 om belöning till uppUickut·c av
e(tct·apare och fö rfa lskar e av sedlar uppbtivclcs, vilket .år ?
2. 1904
x . 1873
l. 1858
12. Dubbel roscnobel, tidigare benämnd ha l\"port ugalös är nl\rmast alt
hänföt·a till praktmy nt Vilken svensk regent myntade de ttn my nt?
2. KARL X GUSTAV
x. GUSTAV Il ADOLF
l. JOHAN lli
13. Vilket år prtigladcs l krona i 40 % silver sista
2. 1968
x . Hl26
l. 1942
14

g~mgen ?

x 2

Till frllgespallen
Undra r om Ni vet något om 2 kr
1877 sis ta 7:an ändrad. Hur m ånga
avdellamy nt är präglat? Vilket är
Myn tha ndla rnas inköps pris i kv.
1?/1?
"Undrande"
SVAR: Upplagan på denna vadan t
är tyvärr ej l~änd. Jag tror på Din
attdra fråga inte att rtågon mynthaneliare är speciellt intresserad
av elentia mriant. varjör inköpspriset troligen ä r mycket låg.
R .O.

Till frågespalten
Uisle i Er t idning alt Ni övertagit
Svensk Myntma rknad och arrangerandel av myntmässor i Sver ige.
viikel var det bästa som hänt
svensk numismatik någonsin. Som
alla vet pågår nästan ständigt någon form av mässor i utlandet men
i Sverige har del va ri t svällföll
med mUssor o dyl. J ag fll r ve rkligen gratulera Myntkontakt till ett
mycket lyckat initiativ och önskar
lycka till i fortsättningen. Jag besökte m~issan Ni arrangerade i Blå
Ilailen i Stockholm och det var
verkligen ett lyckat arrangemang,
hoppas att del snart blir fler mässor.
Men nu en fråga. Jag och säkert
mtmga med mig efterlyser kontinuerligt återkommande myntauklioner i olika städer i landet. Inte
dessa jättea uk tioner som nu bruka r arrangeras i Stockholm , diir
penni ngstarka utländs ka och svenska mynthandlare sitter och trissar
upp priserna i det oändliga och där
vanliga myntsamlare oftast inte
har någon chans att hänga med i

konkurrensen. utan hellJ·e mindre
auktioner med mynt i !Ugr e prisk.~asser . Vore detta inte nflgonting
for en sådan aktiv tidning som
Myntkonta kt att fundera över ? Om
något skall hända till fördel för
samlaren är det tydligen !\lyntkon-tak t som skall taga initiativet.
Beng t Nordendahl
Jönköping
SV A R : Tack för dessa vackra
ord. Vi hoppas kun na leva upp till
Edra höga tankar om oss.
myn t m ässo rna
Beträffande
de att åte rkom ma ett f lertalllånger va rje år på olika platser
i Sv<.'rige och säkert på närmare
hdll för Er än vad som nu var fallet. Om Myntauktioner har Ni alld<.'l<.'.~ ratt. att det behövs regelbundet återlwm monde atJIHioner. låt
OSS säga Cll gå ng i m a nade n, på ofi·
lw platse r i lande t oc h m ed o bjeht i
lä~ re prishlas ser. där a lla lw n vara
med och bjuda.
lwmt~u!:·

Myntlwn takt /tar fal~ t isht hållit
femtiotal småauht i on er pa
spridda platser i ltela mellansveril(e uneler 1972 och 1973 och med stor
{ram~åtl~. publikt sett men då vi
har llldnga järn i elden har vi blivit
tVWl)ltla att avstå från myntauktioner <.'Il tid och det är inte säke rt att
vi hom m er a tt ate ruppta dessa. tyv(irr. All Lid går nume ra åt till ticlshrifL<.'tl. a rrange rande L av rnyn tmässor. utgivandet a v värderingsbol~e>n MYNTKA L ENDER samt att
jag sjal\• även driver mynthandel.
Tid<•tt slwll räcka åt till allt.
<.'lt

H. O.

Till Myntkonta kts
frågespalt.
All plast tar bort s tämpelglansen
på my nten enligt min åsikt. Svenska mynt fr ån Oscar II till Gustav
Yl Adolf samt Spanska Fra ncomynt lämnar dessutom en grön
ring på blastbladet efter tre års
förvaring trots noggrann rengöring. Ovr iga utlä ndska mynt samt i
synnerhet alla anti ka mynt av både
brons och silver få r inte den m insta
spår av belägg ning efter 10 år i
plastblad. Har de Svens ka mynten
gllt.t igenom någon syrabchandling
som inte passar plasten? Ila r någon annan märkt grön beläggning
på väl rengjorda utländska mynt, i
så rall vilket land och metall?
Ax.. O. Larsson

SV A R : Det är rikt igt att plaste n
så sm å ningo m tar bort ele n fina
stämpelgla nsen på mynt en och i
stället framt räde r en matt yta. Beträffande den välkända gröna ringen beror detta inte på nå~;on syrabehandling på de svensim mynten,
utan att det blir för lufttätt för silvermynt. Mynten mdste kunna
"andas" och detta reparera r man
bäst genom att endera ta ut mynten
ur bladen och to rka a v dem varje
ha l vdr e lle r som e tt a nnat a lternati v göra e tt ell e r ett pa r hå l i varje
fi clw . På detta sätt hå ll e r s ig m ynten friska h ur m ånga år som h elst.
Hur det kan komma sig att en del
silvermynt klarar sig i plasten är
mer än \'Od jag kan svara på.
R. O.
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Vi i •·edaktionen pa Nytt F1·an No1-dcn önskar .lila ,·ara flisare e tt
Gott Nyt: Ar.
Redaktionen Utj.(Örs för närvarandE' av Torste n Ä1 n fast, ansvarig,
Nordiska Mynt. Raouhl Ö•·tcndahl, Öl'tendahl MynthandeL Enköping, Tommy Fa!k, Norge, J prgcn Hpjagc•·; Dan mark.

POPULÄRA AUI(TIONER POPULÄRA PRISER
Montsamlcl'forKpbenhavns
ening, som i dag inräknar omkring 150 mcdlcmmUJ·, har möte
två gånger i munaden som avsl utas med auktioner. Föreningens auktioner har under m ånga
år varit mycket populära, eftersom de utbjudna objekten i stor
utsträckning klubbats till utropspriser och det har varit sällsynt att dc överstigits med mer
än 10-20 <'~.
No1man
Auktionsfördittaren
Lidtner från Kokkedal utför ett
stort arbete genom att skaffa tillräckligt od1 gott material till
au ktionema, som vid varje tillHiile innchr.llc r 125 utrop med
år
DK
DK
DK
DK
DK
G1·pnland
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
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10 pre VBP splv

huvudvikt på skandinaviskt material. Det är ofta svårt att få
ihop materialet, detta på gru nd
av de mycket rimliga försäljningspriserna.
Redaktionen har haft tillgång
till föreningens auktionsilstar
och har bevakat dc två sista auklionelna. F•·å n dessa presenterar
vi nedan n ågra exempel på danska å •·gångsmynt i O-kvalitet samt
en del äldre:
Tidigare på året ha•· K pbenhavns Mpntsamlel'forening skiftat ledning och dc-t föreligger nu
en rad planer om kommande a ktiviteter. Bland annat ingår en
önskan om att inleda sama•·bete

o

kvalitet
Hll 7 malcrialcbctcgnelsc
1921 JO pre HCN kobbemikkel o
1922 lO pre HCN kobbemikkel o
o
19<16 JO o•·c N kobbe mikkel
1940 l krone N alum.bronce
o
o
l !J57 l krone C alum.b•·once
1953 2 kronc splv. jubih.cum o
1621 l skilling Chr. fV-H. 119 1 + ! 1
1720 l skilling Fr·. fV-H. 51 l +
1863 l skilling Fr·. VII-l-I. 16 o
1872 l skilling Ch•·. IX- H. 6 o
1608 8 skilling Chr. fV- H. 93 1+11
17 1!) 12 sk iii i ng Fr. IV- 1·1. 48 l + / 1
1855 'h rigsdaler Fr. VII H. 9 1+/1
1848 l rigsdale•· Clu·. VITI H. 4 l
1617 l rnarek Clll'. IV- H. 99 l

vrerdi limit salgpris
30:- 42:70:1;)0: 60:- 68:400: - 250:- 250:40:40: GO:50:- 62:11 5: 48:100:- 30: 300:- 150:- 150:Gli:125:- 65: 82:180:- 70: 30:30: uO: 60:- 68:160: 250:- 120:- 140:86:75: 150: 325:- 200:- 200:400:- 200:- 235:450:- 180:- 245:-

med någon svensk myntsamlarförening. Redaktionen på Nordiska Mynt i Sundbyberg förmedlur gärna kontakt fnin intresserade svenska klubbar.
J. h.
Under 1975 har vi för avsikt
att presentera vår uppfattning
om prissättningen av norska
mynt.
Som handlar·e har vi ständigt
kontakt med kunder· och kollegor. Det är till största delen dessn vi har alt tacka för en, som vi
uppfatta •· det, prisriktig syn på
dc norska mynten.
Dessutom har vi, från prislistor
av privatpc•·soner och utländska
handlare. både frtm Norden och
övriga världen, upprältal en statistik under 1974 baserad på mer
lin 10.000 utbud av norska objekt.
I detta nummer p•·csen tems 1iiringarna (rån Oscar ll:s regeringsperiod. Det bö1· observeras
nlt det ytterst sällan bjudits ut
ni'tgra O-or med undantag av löringen 1889. D enna har bland
annal köpts in av en svensk
handlare i pal'li. Detta har inneburit sv.ål'igheter för oss att värdera den högsta kvali teten.

NORDENNYTT
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I(AMP OlVI

=
lVIEDALJERNA

Dan ska "kon gcm eda ljcr" var eftertrak tade objek t på Hornungs au ktion
Mynthandlare Gert Hornung har dalj nådde ända upp till 3.000 kr.
just avhallit s in 5:c auktion pa - Det var auktionsnr 1.066 hotell She1·aton i Köpenhamn Danmark, Chr. VII, Prinsessan
(28--29 oktober). Auktionen om- Marie Louises födelse 1792, 49
fattade drygt 1.200 nummer för- nun, Ag, Bergs~e 5. Utropspriset
delade på 110 utrop i guld och var 500 kr, vilket får anses vara
inte mindre än 700 utrop skan- 1·ätt så rimligt, då en motsvarandinaviska mynt. Det var emel- de medalj föregående år blev
lertid auktionens senare del, om- såld för 400 kr:
kring 85 medaljer, hu\'udsakliMedaljen, nr 1.066 höll kvaligen danska, som tilldrog sig den let 01. Det visade sig att det var
största uppmärksamheten.
den norske mynthandlaren som
Som ofta ä r fallet på sådana i de flesta fall avgick med sehär auktioner, finns det många gem.
mynthandlare bland köpama,
och två av dem, en från Oslo och Falska krigsmedaljer - kopior
en från Stockholm, överbjöd var- Nummer 1.114a-1166 var diverand1·a i sådan grad, att priserna se danska och utländska ordnar,
närmade sig något nästan helt krigsmedaljer m. m., och beträffantastiskt. Särskilt gällde del de fande dessa objekt fanns det upså kallade danska "kongcmedal- penbart något oklart, eftersom
jerna". Värderingsprisemu för det visade sig att merparten av
dessa medaljer var i snitt 300- det italienska och tyska mate400 h, men många klubbades dalet var kopior. De flesta värförst vid 1.600-1.800 kr. En mc- deringspriserna för dessa låg
Artal

Upplaga

o

01

l+

1 öre
R.243; Y.15
cJJ 16 mm - vikt 20 gr
25
50
125
8.000.000
1876
60
250
2.166.000
100
1877
125
200
425
1.834.000
1878
35
75
125
3.378.000
1884
650
800
1.100
622.000
1885
25
45
85
3.000.000
1889
20
40
100
3.000.000
1891
20
40
100
3.000.000
1893
20
40
80
3.000.000
1897
15
35
80
4.500.000
1899
12
30
80
4.500.000
1902

l

15
35
75
20
500
15
12
12
12
8
7

mellan 50-100 kr men objekten
gick föt· 112-113 av detta. Ett
tyskt järnkors 1914 gick ner till
20 kr. - När en mynthandlare
som arrangerar auktioner kan
lata kopior passe1·a måste det
absolut varnas till försiktighet
hos samlare. Medaljer och ordnar
iii· förmodligen ett av de områden där det existerar mest kopior och det är naturligtvis
otjänligt, speciellt med hänsyn
tagen till att intresset för detta
samlarområde är i stigande.

Del kan fortfarande inträffa att
man kan köpa ett mynt till ett
pris som närmar sig något av en
kupp. Till och med på en av
Homungs auktioner 1974.
Objekt nr 942a var en Denar
Cologne, Otto I, 936-937, Danneborg 331, kvalitet l. Värde ringspriset var 1.000 kr. Emellertid menade man plötsligt från
anangörcn att detta måste vara
ett feltryck och att det i stället
l? borde vara 100 kr. Detta resulterade i att myntet blev sålt för
90 Ju-. Köparen visste att samma
mynt 1973 blev sålt på en auk8 tion i Västtyskland för omkring
15 400 DM. Ett gott köp.
35
Det var i övrigt en välbesökt
10 auktion och försäljningen var
275 uppenbart tillf1·edsställande, spe7 ciellt med tanke på medaljerna,
6 eftersom mynthandlare Hornung
6 vid avslutningen uttalade stor
6 tillfredsställelse med auktionen
4 - inte minst i relation till det,
3 under sista året, något instabila
läget inom mynthandeln.
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Red. Norrtälje Mynthandcl, Tullportsgatan 7, 761 00 Norrtäljc. Tel. 0176/ 168 26
COOK ISLANDS
Y.9 50 Dolla1·s 1974, (Royal
Australian Mint, Canberra), 925/
1000 silver, 58 mm, upplaga
10.000 Myntet utges med anledning av Churchilljubileet i proof
och Unc.-kvalite, samma mynt
utges också i guldförgyllt silver
i en upplaga av 2.500 ex.

TURKS and CAICOS ISLANDS
Y.2 20 Crown 1974, (Royal Canadian Mint), 825/1000 silver, 45
mm, myntet präglas både i proof
och Unc.-kvalite och utges med
anledning av 1.00-årsminnet av
Churchills födelse.

AUSTRIA (Österrike)
Y.137 50 Schilling 1974 (Vienna
Mint), 640- 1000 silver, 34 mm,
20 gr. Myntet utges med anledning av österrikiska radions 50;irsjubilcum. Myntet präglas både
i proo( och Unc.-kvalite.

FIJI
Y.34 25 Dollars 1974 steding
silver, .925, 45 mm, präglas både
i proof och Une. Myntet utges
med anledning av Fiji's införlivande i Brittiska. samvä ld~t år
1874.

PRENUMERERA PA
CAYMAN ISLANDS
25 Dollar 1974 (Royal Canadian
Mint), 925/ 1000 silver, 45 mm.
Myntet utges med anledning av
ChUJ·chillj ubileet. Myntet utge~
blic.lc i proof och Unc.-kvnlite.
18

MYNTKONTAKT
-

det L Ö N A R SIG!

FRIMÄRKSSIDA N

öRTENDAHIS
MYNTMÄSSA
Ett omtyckt samlingsområde
vid sidan av frimiirkssamlundet
har pil senare å r blivit d c vackra
julmä rk e n som g es ut varje å r

av NationaUöre ningen mot hjärtoch lungsjukdomar. Redan 1904
kom det första julmärket ut i
s,·el"ige. Flera kända konstnärer
har skapat originalen, bl. a. Jenny Nyströ m. Även våra grannli1nder g e r ut liknande märken
varje a r. Dc svenska finns fortfarande att köpa, så man b ör nog
passa p å att sk:.ffa sig dessa mcdan d c ännu finnes att få komplett. Här nedan följer en prislista.
Pris i kr
Pr karta
Pr st.

1904-1913
10:1914- 192::!
5:.1924- l!l!i::l
1:Hl54- :50
Valkyrian ........... . ......... . ........ .
1:Praktmärke t Svane n . .. . . . . . ........ . .. . l!i:Bre ,· k o rte t s,·ane n .... ... .. ............ .
2:Större fonnnt: ure n l 9G4, l !J GS och 7U67 2:S e ri e ( omfa tta nde samtliga ut~l\'na mä•·ken
fr. n. m. ar 1904: frri n dt' ilr. d:1 julm~irkes
kartoma innch;,lle r fle ra varianter, inga r tvi\
miirkc n fra n v a rjt' ar) ....... ... .. .... . .. 200:-

15: - (50 st.)
JO:- (50 ")
15:- (50 ")

10:-

(lO ")

lnne ,·anmd c ars ju ln•H rkl' (k o. m. 15 11 t o. m . 31 3 pMö ljande
;\ r) ko~t ar kr 5.- per karta ,•Ber 10 iit·e pe r t' nstak a m ä rke.
i\Jii rke n a kan b estii ilas ho:- S ve n s k a Nalionalfiireningen mot Hjiirtoch L u ngsjukd omar·. K u ngs~a t . 54. 111 53 Stockho lm. te!. 0811l 01 74.
Be talning kan lii m pli~t·n in:-;iittas pa postg1ro m !lO o:~ 47- 6. Distribu ti on sa vgi ft fiir· va rje b t•stiillning k r 3:- . F ii r inne varande ars julmiit·kc ut gar· ingen cli -;trih tllitHls;n·~ ift.
önsk <ts m r siindc lse m o t pnst fii r·s k oll
d e bitera:- d en <'Xl ra po•·to;l\·giftcn.

0 \: h

' dl,•r

rckommendct·at.

S\'Cn!'ka :-\ational förcnin).!cn nwl lljiirl- ot'h Lun::sj ukdomar.

HOTEL CONTINENTALS
FESTVANING
STOCKHOLM
Lörd. 1/2 kl. 10.00--16.00
Alla samlare i hela MellanSverige hälsas hjärtligt välkomna till vå r stockholmsmässa
l örda~en den 1 !ebrual'i 1975.
Vi kommer att presentera ett
sortiment
rikhalti~ t
mycket
svenska mynt från medeltiden
till vå ra dagar i alla k\'aliteer
och prisklasser. Vå ra mycket
kända och omtyckl<l FYNDLADOR finns givetvis på plats
med 10.000-tals mynt i prisklasser från l krona s tyck till ett
par hundra. Alla mynt med
20-80 '7o rabatt plt katalogpriser·. ETT J Ä'.ITETILLFÄLLE.
För· övrigt som vanligt en mängd
specialerbjudanden, specialpriser, fyndpri ser· m. m., m. m.
DET ÄR HÄR NI KAN GöRA
DE VERKLIGA FYNDEN, men
kom redan då \'i ::1!\r upp portama. Dc 1.000 !öt'Sia bcsökllrna
bjuder vi pit kaffe med tilltugg.
.OBS! Förutom Stockholmsaffärcn tar vi med he la Enki:'pingsfilialc ns lager av mynt samt två
mycket stora samlingar av
sve nska äldre mynt som vi förut
ej visat.
Viiikomna till en A"i\•and c och
trcvli,:! hel~: med

R. ÖRTENDAHL
YNTHANDELAB
l\liistcr Samuclsg. 25, Stockh olm
Radmansgatan Il. Enköping
Tel. 08/1 185 55
0171 / 379 50
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lEM BI T

Variable
VÄRLD S.'JY H ET
Registre rat hos
Patent & Registre ringsverket.

Maximal kapacite t
1152 mynt
Fem års garanti på
alla Lembit-skåp

LEMBIT 400 VARIABLE
sinsemellan variabel inrednin g.
Ger Er m er m öjlighete r till individu eLl föt·vnt·ing. Mt'<l 8 lådot· med
Mynts to.-lckat· i snmma låda
helst.
Ändring ar sker med enkla handgre pp och knn utföras av vt'm som
lekat· allt eHer önskan
fnckstor
olika
•·
olle
samma
ha
man
från 10 mm (D till 115 mm (/>. I varj e liida kan
ladorna.
'"Scniot.vanliga
de
som
torlek
s
samma
har
rna
ble-lado
och behag. Varia
+ moms.
Vat·iable kostar h . 151:- , Variable F h. 175:- och FPC h. 231:tidcr kan
Efterfrå gan på Va ria ble-skå pen väntas bli omfattan de. varför lcvct·ans
första p eriod.
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upp~t.a

undet· en

DET SÄKRAST E OCH BÄSTA FÖRVARINGSSÄTTET
lEM BIT

MYNTSKAP

1600
1600 F
1600 FPG

kr. 595:·
kr. 691:·
kr. 915:·

lEMBIT

MYNTSKAP

850
850 F
850 FPG

kr. 330:·
kr. 378:·
kr. 490:-

25 MODELLER

ATT VÄUA PA

MOMS TILLKOMMER
PÅ SAMTLIGA PRISER.

MYNTSKAP DMP • l med
flexibel inredning för 500
ramar/ påsar 5 x 5.
Pris endast 32:Katalog mot 1:- i frimärken.

LEMBIT AB
HUDDINGE • 08/ 71 1 36 7 8
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My nt för miljon er
på int r essant utställn ing i Hörby

N~

NORDISKA MYNT

landsvägen 56
l 72 36 Sundbyberg

08,' 28 67 56
vord. 15.00-18.00
förd .

9.00-13.00

KÖPER - BYTER
SÄlJER
allt i Nordiska mynt.

Vi hjälper Er gärna
m ed värderingar
och rådgivning
Mynt och medaljer för ett samlarvärde på över en miljon ställdes
ut under månadsskiftet november/
december förra året i Frostabanken
i Hörby. Det var Frosta numismatiska förening som var initiativtagare till denna mycket intressanta
utställning.
Många av mynten kom från klubbens 80 egna medlemmar.
En stor publik väntades och förväntningarna var stora från klubbens sida, vilka också infriades.

Publiken kunde på utställningen
bese romerska och grekiska mynt
ca 2.000 år gamla i mycket hög
kvalitet, svenska m edeltidsmynt
il-lm Olof Sköt.konung till Gustav
Vasa, plåtmynt, guldmynt m. m.
intressanta felpräglingar visades,
bl. a. en femöring från å r 1972
priiglad på en 25 öres platta i
silver.
Utställningen avslutades med
myntauktion på etthundratal utbud.

NY MEDALJ UTKOMMEN
KUNG KARL XVI GUSTAF S
TRONTIL LTRÄDE
Myntgravör är den kände Leo

En nyutkommen minnespen~ till
minne av Kung Carl XVI Gustafs Holmgren och präglingsorten i.ir det
trontillträde lanserades i mitten av b erömda myntverket Birminghorn
december· förra å ret av Ar·chie Ton- Mint i England. Upplogon är starkt
kin, Linköping. Minnespengen är b~:gränsad till endast 2.000 <;xempräglad i 900/ 1000 delar 20 karats plar. Varje exemplar är n·..1•nrerat,
guld. Vikt 8,96 gram och diameter och säljes i vackert blått et ui i
skinnimitation.
23 mm.
Tonkon upplyser oss om att hela
·\~'>r- 'iVt:i~'
"",• l/ •, '
·,''(,\ \ uppla ~an snart är slutsåld och en\•; ( (l\\ " ) '. ~J
· ·,' y':,.. , dast ett fåtal exemplar återstår.
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Intresser ade bor du a:for forse s1g
med sitt exemplar sa snart som
möjlig t.

ERT NAMN.
OCH

ADRESS
och N.i får efter hand vå r
»nyinkommetlisto ».
Stor sortering.
Moderota priser.
Vänd Er med förtroend e till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle.
Tel. 026/ 12 8 2 2 5
Öppe t: 16- 18,
lördagar 9- 14

Nyutk01nna prislistor
NORRTÄUE MYNTHANDEL
Tullportsgatan 7, 761 00 Norrtälje
Tel. 0176/ 168 26
Prislista nr 11 har utkonunit
gällande hösten och vintern
1974/1975. Listan upptar svenska mynt från 1500-talet och
fram till och med Gustav VI.
Stor sortedng utländs ka mynt
samt tillbehör och litteratur,
medaljer, böcker och tillrikar
m. m.

B. AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
M. Sarnuetsgatan 11
103 85 Stockholm 7
Tel. 08/ 10 lO 10
Kvartalsprislista nr 49 gällande
mynt från hela världen (illus trerad ). Pris 3:-. Prenumeration helår 12:- .

R. ÖRTENDAHL
MYNTHANDEL AB
Box l , S - 199 01 En.köping l
Tel. 0171/379 50
Utkommer med kvartalsprislista
17 den 15/ 2 1975 gällande främst
mynt från Norden samt tillbehör, litteratur och myntskåp.
Sändes gratis ti ll alla
intresserade.

Joakim von Anka .fick ett
eget museum i Hilleröd!
Joakim von Anka har fått sitt
eget m usewn i Hilleröd, då
Frederiksbergs Bank öppnade
"Pengehistorisk Musewn" i en
källare under banklokalen. D et
för S kandinavien mycket ovanliga museet rymmer pengar från
hela världen - b åde mynt och
sedlar - och tros bli en mycket
fin
turistattraktion.
Museets
danska avdelningar är d e mest
omfattande. Här visas pengarnas
historia, från de första danska
mynten , som präglades i Hedeby
omkring å r 825 och fram till
i dag.
Den äldsta penningsedel som
man känner till i hela vä rlden
ä; kinesisk och från 1400-talet,

och även den finns med i samlingarna.
Av svenska mynt kan nämnas
en l-öring (klipping) från år
1627 och en annan från 1630, således båda från Gustav II Adolfs
tid.
D en äldsta svenska sedeln är
från 1775 och gällde för nio daler k opparmynt. Den är tillverkad av Rikets Ständers Banco.
Samtidigt med att det således
finns tillfälle att följa myntens
och sedlarnas utveckling genom
tiderna får gästerna också en
orientering om prisutvecklingen.
En flaska öl kostar i dag i Danmar k 2:30 dkr, 1920 var priset
31 danska öre och 1911 12 danska öre.

KLIPP HÄR
PRENUMERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK

O Prenumeration

l år från
Subscription l Year from
Abonnement l Jahr ab

J

F

porto

l M l A l M l J l J l A l S l O l N l D lAR/YEAR
l l l 1-1-1 l l l l

NAMN :

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

V. v. texta tydligt l Please use block capitals

PRENUMERATIONSPRISER:

BETALNINGSVILLKOR:

~=~E l
DANMARK

O Likviden översändes bifogad

FINLAND
ISLAND

USA
CANADA
MEXICO
EUROPA

43:75 SKR
ink!. moms
och porto

i check/kontanter

PREN.TJÄNST

I enclose payment in cash/
in cheque

BOX l

D Jag

)

62 SKR
(Air mail)

betalar när inbetalningskortet konuner.

O Betalningen insatt
52SKR

MYNTKONTAKT

199 01 ENKöPING l

på Ert

postgiro: 73 02 33 - 4
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DANSKT nyårserbjudande
DANMARK
5kr 1962 pegel o
1966
o
1971
o
1972
o
2kr 1955
l+
l kr 1929
111+
1949
1+101
1957
o
1958
o
1961
o
1962 spegel O
1963
o
1966
o
o
1971
1972 spegel O

50
21
lO
lO
20
45
27
35
30
lO
25
8
5
3
7
o
3
1973
o
3
25 öre 1924
01/0
40
1930
1+/01 30
1946
o
45
1961
o
7
1962 spegel O
20
1964
o
5
1966 spegel
äldre
modell O
lO
1971
o
6
1972
o
2
1973
o
l
10 öre 1903
o
165
1957
o
8
1960 yngre
modell O
lO
1961
o
6
1962
o
8
1964
o
5
1966
o
4

1967
1971
1972
1973
5 öre 1891
1959
1962 zink
spegel
brons
1963 brons
1964 zink
1966
1971
1972
1973
2 öre 1912
1939
1959
1960 zink
brons
1962 zink
brons
1963 zink
brons
1964 brons
1965 brons
1966 zink
brons
1968 zink
1971
1972
l öre 1899
1907
1960 zink
brons
1961
1962 zink
brons
1963 brons

o
o
o
o

3
2
2
l
35
14

l?

o

O
O
O

.o

o
o
o
o
l+

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

l+
01/0

o
o
o
o
o
o

30
15
5
19
5
3
3
l
20
30
8
7
10
7
10
5
lO
lO
10
5
lO
4
3
3
15
25
9
lO
8
7
lO
lO

SET

1964 zink o
5
brons o
lO
1966 zink o
4
1971
o
2
1972
o
3
1973 5 kn-5 öre
förpackade av Köpenhamn Handelsbank 15

GRÖNLAND
25 öre 1966 ut. hål O
ISLAND
50 kr 1970
10 kr 1967
5 kr 1969
2 kr 1946
1958
1966

40

o
o
o

15
lO
5
5
l+
o
15
o
7
01/0
4
l kr 1966
o
5
1971
01
l
50 öre 1970
o
4
25 öre 1963
o
4
10 öre 1923
01
35
1960
o
5
1961
o
4
5 öre 1942
lO
01
l öre 1946
o
5
1958
o
4
1959
o
4
1966
o
4
FöRSAWNINGSVILLKOR:
Mynten sändes mot postförskott, varvid porto tillkommer
INGRID FALK
Snapphanevägen 24
S-175 34 Järfälla
Sverige

Myntkalender 1975
Pris endast 6:95 inkl. moms
OUMBÄRLIG FÖR MYNTSAMLAREN
•
• Värderingsprise r 1873-1975
o Inköpspriser hos Sveriges Mynthandlare
Avbildningar av alla mynHyper i storlek 1/ 1 •
•
• Bilder av överpräglingar, varianter m. m.

•

•

lHI.ÖPIHCS · I'OSTU S Al l. U

Upplagesiffror
Register Ö'!er Sve riges Mynthandlare
Utökat sidantal, NU 96 SIDOR
Vägledande annonser m. m., m. m.

l 9161

