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ANNONSPIUSER:

Vi önskar alla våra läsare, annonsörer
samt författare en god fortsättning på
det nya året. Ett år som redan nu
tycks vara i full gång för samlare.
Genom att titta i Svenska Nwnismatiska Föreningens programblad kan vi
se att det är laddat för många aktiviteter under våren. Myntverket kommer att släppa ut sina myntmedaljer
och så småningom också våra nya
mynt. Även övriga länder kommer
med nya mynt, där vi hoppas få med
det mesta. Säkert kommer det även
en hel del intressanta samlarmedaljer.
Även på litteratur- och tillbehörssidan
kan vi vänta oss många nyheter. standat-d Catalog of World Coins är just
utkommen och vi väntar med stort intresse på Sveriges Mynt
1818-1975 och Norges Mynter utgivna av Numismatiska Bokförlaget AB.
Hör gärna av Er med synpunkter på tidningen. Har Du något som
~
Du tycker är av intres.c;e så
·
/;
l'/ /
skriv gärna en artikel Alla
~p-[
/~
infO,da bid'"g honon""'·

S. Kr.
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ovanstående annonspriser.
Prenumeration helåt· 43:75.
MYNTTORGET

(endast för myntsamlare)

Ett införande: 10 kr. Två införande med samm::. text i tv:\ på
varandra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innehålla 20
ord + namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på samma
gång som manus.
SISTA ANNONSDAG
3 veckor före utg i\'ningsdag
Alla författare ansvarar ensamma för sakinnehiillet i sina ar-

tiklar.

TILL VARA LÄSARE

M E D A LJ SAM LA R E '
KOMPLffiERA DIN SAMLING FRÅN L. HJELM INVEST HB.
Just nu kan vi erbjuda Dig samlarmedaljer av Sporrongs
tillverkning:
450:,........
MIWöV ARDSMEDALJEN, brons ......... ,..... .
850:DE SEX BERNADOTTERNA, brons ............. .
DE SEX BERNADOTTERNA, silver ............. . 1.800:250:,........
EVERT TAUBE 85 Ar, silver . .... . ............. .
Från Svenska Medaljgillet AB kan vi erbjuda:
CARL XVI GUSTAF, brons .., . ..... ............. .
150:450:CARL XVI GUSTAF, silver ..................... .
525:EVERT TAUBE relief bronset·ad vacker väggprydnad
Samtliga pt·iser ink!. moms. Postföt·sk.avg. o. porto tillkommer.
VI KöPER ÄVEN MEDALJER OCH MED!ALJSAMLINGAR.
Utöver ovan angivna erbjudanden har vi god sortering av medaljer i såväl guld, silver som brons till marknadsriktiga priser.
Gör Din beställning i dag frå n

~
L!Hial_;-,
vrnVasthb

Specialiöretaget for köp och
försäljning av mode.ma samlarmedaljer.
Creutzgatan 2
112 44 Stockholm, 08/52 62 35
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ATT SAMLA MYNT
(Forts. fr. föreg. nr)
Hur bevarar jag mina mynt.
1. Det billigaste sättet att få ordning på sin myntsamling är att
skaffa sig ett myntalbwn. Bladen
är i plast och uppdelade i myntfickor i olika storlekar för att passa
respektive mynt. Tyvärr har hittills plasten efter några års användning givit mynten en fet hinna
och gröna ringar och dessutom har
en del kopparmynt blivit missfärgade. Orsaken till denna avsöndring beror på att material kallad
AJkylflat som tillsatts plasten för
att göra den smidigare. Plasten
svettas med tiden ut denna tillsats

och påverkar i sin tur mynten. Visserligen är de nya plasterna av
tiögre kvalitet och "andas" men vi
rekommenderar inte detta material till mynt av mycket hög kvalitet.
Glöm ej om Ni väljer detta system
att samtidigt köpa underläggsblad
på vilka Ni kan göra noteringar
ang kvalitet inköpspris m m.
Guld och silvermynt blir däremot inte förstörda. De är lätta att
tvätta ren i Tri eller bensin. Kopparmynten som mörknar kan man
tyvärr inte göra något åt. Man kan
aldrig ställa ersättningskrav om
ens mynt blivit förstörda av t ex
detta förvaringssätt
2. Ett bra men i längden ganska
dyrbart sätt är att välja Sandhillskassetter. Dessa finns upplagda för
årsset och olika valörer. Man kan
4

se sina mynt från bägge hållen och
de bevaras i sin kvalitet i alla tider.
3. Onskedrömmen för en myntsamlare är ändå ett myntskåp. De
vanligaste på marknaden förekommande är fabrikat Lembit. Finns i
massor av varianter från den billigaste kallad Junior med plats till
180 mynt ca pris 55:- till det exklusivaste länkbara med plats för ca
3.200 mynttill ett ca p1·is av 2 000:Samtliga kan fås med svavelfri filt
och plexiglas som tillbehör. Lembit
AB lämnar dessutom 5 års garanti.
4. Myntportföljer för den som
helst låser in sina mynt i bankfack
eller tar dem med sig på resor.
Mynten förvaras väl och blir ej forstörda med tiden. Nackdelen är
kanske att tar jag bort en bricka

får jag absolut ej stänga väskan för
då riskerar jag få mynten huller
om buller och att de kan skadas.

Det finns kanske andra sätt att
förvara sina mynt men dessa äro
de vanligaste på marknaden före-

Spegelglans = Präglad med
polerade stampar och ger den
plana ytan en spegelyta och bilden blir frostig.
Stämpelglans O = Ett ocirkulerat mynt som fortfarande har
glansen kvar.
O = Ocirkulerat mynt som aldrig har varit i bruk. Har
inga tecken på nötning eller andra märken. Ut ej
ögat enbart avgöra denna
kvalitet. Använd alltid en
l up.

Till de som väljer detta system rekommenderar vi att köpa en extra
bricka. Se bilden på de vanligaste i
marknaden förekomna.
5. Det amerikanska systemet
"Two by Two" eller myntfönster
har kommit för att stanna. Vit kartong på insidan klädd med cellufan
vikes om myntet och sedan nitas.
Vi rekommenderar gärna detta
system och som hittills inte visat
sig påverka mynten. Till dessa kan

komna. Samtliga kan köpas hos de
flesta mynthandlare som även
hjälper Er att s){räddarsy en uppläggning som passar just för Er.
I nästa nwnmer återkommer vi
med Hur rengör jag mina mynt och
vilken litteratur skall jag använda.

Kvalitetsbed ömning
Innan Du köper eller byter ett
mynt måste Du lära Dig att bedömma ett mynts kvalitet.

01 = Mycket vackert exemplar.
Detta mynt är så gott som
ocirkulerat och har inga
tecken på slitage men kan
ha smårepor eller stampskada. Ett 01-mynt kan
mycket väl ha stämpelglansen kvar.

l+ = Vackert ex betyder att
man använda sig av pärmar. En
amerikansk modell i ca A 5 storlek
och varje blad rymmer 12 mynt.
Album med 10 blad capris 37:50.
Dessutom finns en svensk variant
fabrikat Lembit AB i ca A 4 format
och varje blad rYJ:Ylmer 16 mynt.
Pris för album med 8 blad ca 55:-.
6. Ett bra och enkelt sätt att förvara sina du bletter är att skaffa sig
myntkuvert, till ett pris av ca 5 kr
per 100 st, som kan förvaras t ex i
vanliga dialådor.

Svenska kvalitetsbedömningar.
Utarbetad av T G Appelgren 1910.

glansen är helt borta. Upphöjda partier som hår,
skägg, text och kanter visar en svag nötning.
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l

= Fullgott exemplar betyder förordas däremot av Sverige~
att myntet har varit i cir- Mynthandlares Förening, som
kulation och visar över- använder detta i sina kataloger,
allt tecken på slitage. Myn- listor och vid auktioner.
tet är fullt tydligt och läsbart. (De flesta mynt Du
har i Din ficka är i denna
kvalitel)
Svenska
p
Praktmynt
Spegelglans
o = 10 = Ocirkulerat ex
01
8 = Mycket vackert ex
l+= 6 = Vackert ex
l
4 = Fullgott ex
l?
2 = Ej fullgott ex
2
O = Dåligt ex

=

l? = Mycket slitet exemplar.
De flesta av myntets ytor
är nedslitna men är fortfarande helt läsbara. (Denna kvalitet bör samlas i
undantagsfall.)

Erha1tungsgrade
Tyska

FP
Stgl
Vorz.

ss
s
S.g.E.
G.e.

2

=Mycket dAligt exemplar
men årtal bör kunna läsas.

= Polierte

Platte
= Stempelglanz
= VorzUglich
= Sehr schön
= Schön
= Seh gute erhaltung
= Gut erhalten

O = 10, OlåO = 9, 01 = 8,
l+aOl = 7,1+ = s, l(+) =s,
1
4, l(?) = 3, 1?
2, l?a2

=

= l, 2

= o.

=

Det förstnämnda systemet 0-2
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Grades of preservation
Engelska
BU
= Brilliant Undreulated
Une
= Uncirkulated
EF
= Extremely fine
= Very fine
VF
F
= Fine
VG
= Very Good
G
=Good

Franska
Flan Bruni
FDC
SUP
TB
B
TBC
BC

= Fleur de Coin

= Superbe
= Tres beau
= Beau
= Tres bien conserve
Bien conserve

=

Italienska
F.Sp.
= Fondo specchio
FDC
= Fior Di conio
SPL
= Spiendido
BB= Bellissima
B
=Bello
D
Discreto
M
= Mediocre

Holländska
Proefslag
FDC
= Fleur de coin
PR
::: Prachtig
ZF
= Zeer Fraai
FR
= Fraai
ZG
= Zeer goed
G
= Goed

tleteckningen 01/0 betyder att åtsidan har kvalitet 01 och frånsidan
kvalitet o. Beteckningen 01a0 betyder att myntets kvalitet är mellan
01 och o.
Köp ej ett mynt förrän Du lärt
Dig detta om värdering. Din mynthandlare lär Dig gärna hur Du
skall bedömma mynten. Det bästa
om Du är helt nybörjare är att lämna in Din egen samling till värdering hos en välkänd mynthandlare
som då bedömmer kvalitet och pris
på dina mynt. Kostnaden är så låg
som 3 % av värdet. Gå med i ortens
myntklubb som ordnar bytesaftnar

och auktioner och ger Dig dessutom många nya vänner. Dessutom bör Du gå med i Svenska Numismatiska Föreningen, Ostermalmsgatan 81, 114 50 Stockholm.
Tel 08/ 67 55 98. S N F ordnar auktioner, samlar- och kåseriaftnar,
resor m m. Dessutom dår Du Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 6 gånger om år. Du har
dessutom fri entre till Kungliga
myntkabinettet. Du behöver en referens. Känner Du ingen tidigare
medlem kan det gå bra med Din
arbetsgivare eller Din bankförbindelse.

=

I Sverige har vi ytterligare ett
system 10-0, vars initiativtagare är den kunnige numismatikern Tarras-Wahlberg. Detta
system genomfördes 1972 av
Svenska Numismatiska Föreningen.

Då svensken är en resande
person vill vi även nämna de
tyska och engelska kvalitetsbeteckningarna.

ÅRETS
GULDKUPP

H. M. Gustav VI Adolf Sveriges Konung 1950-1973 Pris 495:- inkl. moms
Fakta:

f/J 23 mm, vikt 8,96 gr. GULD 900/1000 (20 K)

Design:

Leo Holmgren, f. d. myntgravör vid Myntverket, Stockholm, som utformade
samtliga Svenska Jubileumsmynt, präglade under H. M. Gustaf VI Adolfs regel·ingstid - 5 kronor: 1952, 1959. 1962, 1966. 10 kronor: 1972 och det nya 50-kronorsmyntet 1975, präglade vid Myntverket, Eskilstuna.

Präglade:

av Birmingham Mint, England. Kontrollstämplad med Tre Krono.rsvapnet vid
Statens Provningsanstalt, Stockholm.

Leverans:

i mörkblått etui med num1·erade intyg.
1000 ex. levereras före 31:a januari 1976.

Vi köper:

Svenska Guldmynt.
Ex. 20 Kronor 1873- 1925 0 23 mm, vikt 8,96 gr GULD 900/1000.
Betalas med minst 1.000:- st.

Försäljning:
Linköping:

Flatensgatan 7. Tel. 013/ 12 41 70. Bankgiro 173-8558. Postgiro 76 19 52-1.

Stockholm:

Arkad.hallen, Mäster Samuelsgatan 25. Tel. 08i ll2151.

Reservation: Angivet pris för guldmedaljen gäller rekvisitioner inkomna senast den 31:a
januar i 1976 med anledning av guldprisets förändringar på Londonbörsen.

TONKIN AB
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Den sydame rikansk a handeln s färder
kors och tvärs till Orienten
Filippinernas kopparmyntning
Av Gunnar Sidorow
(Forts. fr. föreg. nr)
På grund av den stora variationen av stampar , vilka begagnades
vid denna prägling, är det omöjligt
att rä kna upp alla ochavos och
cuartos präglade under perioden
1780---1835. Det fanns intet eget
myntverk och präglingen var överlämnad till privata, främst kinesiska entreprenörer, och detta är kanhända orsaken till de talrika
varianterna. Då några av gravörernavoro analfabeter, påträffa
vi omvända bokstäver och siffror.
" II ISP" i stället för "Hisp", "182
e" i stället för "1829" bära vittne

Segovia och Barcelona. Om man
frånser de gjutna, s k "sipens",
tiiJverkade av igorolerna i bergsprovinserna, blev intet av dessa
importerade kopparmynt förfalskat i någon större utsträckning,
åtminstone icke i den utsträckning
som fallet varit med de grova
ochavos och cuartos, vilka tillverkats i Manila. Den spanska präglingen kan betraktas som filippinsk
utgåva, enär den av regeringen
:;kickades till Filippinerna för att
uteslutande där användas och var
av samma finhet och vikt som
quarlo emissionen i Manila.

om, att de, vilka skuro till stamparna, ha haft något slags teckning
som förlaga och icke inskriptioner.
Många av dessa mynt se ut som
förfalskningar och äro så grovt
slagna, att man kunde tro, att de
äro fa lsifikat i avsikt att bedraga
staten. När kvaliteten på kopparen
och vikten stämde, cirkulerade
dessa grova myntjämsides med de
på laglig väg präglade. Många av
de grova typerna ge intryck av att
ha tjänat som bytesobjekt i lika hög
grad som de tyngre och bättre
präglade exemplaren, detta fram går av den faktiska avnötningen på
desamma.
1834 och 1835 utgåvos i Isabella
II :s namn l, 2 och 4 cuartos, men
endast i ringa antal. På grund av
lättheten att förfalska ochavos och
cuartos (av kineserna i Manila),
beslöt man att i stället begagna
Isabellas 1/2, l , 2, 4 och 8 maravedis, slagna vid myntverken i J aca,

Det är möjligt, att quartos och
medio quartos präglades även före
1782, men det har icke gått att uppleta något exemplar med ett tidigare datum. Den tidigaste är en
quarto 1782, noterad i Newman
samlingen och ett annat i mycket
dåligt skick i samling Perez. I den
berömda Fonrobert samlingen var
tidigaste datum 1805.
Mynten daterade 1828 och 1830
vot·o mycket grova, av lägre vikt
och många ha anträffats, vilka ha
årtalen bortnötta. För icke länge
sedan har man emellertid gjort ett
fynd, bestående av ca 80 stycken
quartos från 1829 och 1830. Dessa
äro mycket grova, och majoriteten
av dem äro så dåligt prägiade, att
man icke kan se årtalet på dem.
Emellertid är det så, att dessa sistnämnda mynt äro fullständigt
oslitna, sådana de kommo från
myntverket, rentav med stämpelglans, och det har visat sig, att en
del av quartos från 1829 och 1830,
vilka man tidigare förmodade hade
mistat sina årtal genom slitage, i
stället saknade årtal därför, att de
voro illa slagna på synnerligen tunna och ofullständiga plantsar.
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Tillverkningen av igoroternas
"sipens" erbjuder ett unikt exempel på, huru en regering tolererar
cirkulation av mynt, vilka dels
voro uppenbara falsifikat och dels
grova och primitiva till utseendet
i så hög grad, att de på inga viHkor
ens kunna ha gjort anspråk på att
vara identiska med regeringens. I
Barrow: A Decade of American
Govemment finnes den uppgiften,
att inom norra Luzon distriktet förfalskningar, kallade "sipings",
obehindrat cirkulerade. Dessavoro
grova, gjutna mynt, tillverkade av
Bontoc Igorot huvudjägarna av inhemsk koppar, som med primitiva
metoder utvunnits i byn Mankay an
i provinsen Bontoc.
Jenk: The Montoc Igorole omnämner, att igorolerna i koppardistrikten Suyok och Mankayan under många år tillverkat förfalskad
koppar, kallad "sipen". Samtliga
vid pass ett halft dussin, vilka kurserade i de aktiva handelsdistrikten på öarna förfalskas här och
godtagas till så hög kurs som 80 per
peso. Mynten äro vanliga och oumbärliga. En grov lerstamp fabriceras och måste göras på nytt för
varje sipen mynt. Emedan igoroterna voro analfabeter uppfattade
de myntens inskriptioner som bara
punkter och plattor. Det föreligger
en påfallande likhet mellan 'dessa
mynt och de efterapningar av grekiska mynt, vilka gjordes av barbarstammar under antiken. Det
föreligger absolut ingen avsikt att
förfalska det kurserande myntet.
Förutom de koppar sipens, vilka
Jagliga
motsva~:ande
imitera
kopparmynt, finnas även gjutna
kopparmynt dels imiterande den
mexikanska peson och dels Alfon(Forts nästa sida)

Den sydam erikan ska ....
(Forts.

fr. föreg. sida)

sos och Isabellas silver 50 centavos. Dessa godtages till en högre
växelkurs (20 till 40 för peson), de
äro ofta försedda med hål och
bundna samman tjäna de såsom ett
slags dekoration, vilka hänger i de
igorotiska krigarnas bälten.
Dessa sipens äro av stort intresse, emedan till och med den amerikanska regeringen inlöste dem till
ett värde av en centavo, oberoende
av vikt och storlek. skattmästare i
bergsprovinsen skickade hela säckar fulla av dessa si pens till Manila
för att präglas om till centavos.
Enär kopparen i dem var ren och
de vägde mera än de andra kopparmynten förlorade regeringen
relativt litet på denna transaktion.
En tidsfrist utsattes emellertid, efter vilken de icke längre inlöstes av
regeringen.
Från 1835 till 1903 finnas icke
några dokument, vilka skulle utvisa, att regeringen emitter at några
andra kopparmynt än de spanska
koppar ochavos, quartos samt 2
och 4 quartos, präglade i myntverken i Jaca och Barcelona i Spanien.
Provmynt på 2 centavos, slagna i
brons och koppar, samt på 20, 40
och 80 reales präglades i Paris och i
den myntpress, vilken 1861 kom i
bruk vid Casa de Moneda i Manila.
Av emissionen 20, 40 och 80 reales
finnas tvenne varianter, den ena
med en stor stjärna och den andra
med en mindre stjärna på åtsidan.
Under de första åren av den
amerikanska ockupationen accepterades kopparmynt från Spanien,
Borneo, Hongkong, Sarawak och
Singapore såsom växelmynt. 1903

präglades de nya filippinska
kopparmynten, 1/ 2 och l centavo,
av myntverket i Philadelphia. Utkastet till dessa mynt gjordes av
Melecio Figueroa, en filippinsk
gravör, som tidigare varit anställd
vid Casa de Moneda i Manila. 1
centavon av dessa mynt präglades
årligen av detta myntverk fram till
1905. Exemplar i stämpelglans
präglades 1903-1906 och 1908. Inga
kopparcentavos tillverkades 1907
och från 1908 till 1920 slogos alla i
myntverket i San Francisco.
1920 var det nya myntverket i
Manila färdigt och koppar centavos mynt präglades där åren 1920,
1921 och 1922. 1925 började man använda bokstaven "M" på alla mynt
slagna i Manila. 1937 ändrades
frånsidan av centavos så att samväldets sigill ersatte den amerikanska vapenskölden krönt av den
amerikanska örnen. Dessa präglades i Manila myntverk åren 1937Il!4 1. När japanerna invaderade
landet konfiskerades alla kopparmynt eller också "gingo de under
jorden". När general McArthur
anlände hade han med sig 1944 års
kopparcentavo (Victoria), präglad
i San Francisco, vilken var identisk
med 1937-1941 emissionerna med
avseende på motivet, de emissioner alltså, som präglats i Manila.
1/2 centavon var alltför liten för
att bli särskilt populär och endast
tvenne emissioner fOrekororna av
detta diminutiva mynt, 1903 och
1904. Det finnes emellertid stämpelglansexemplar av 1/2 centavos
med å ren 1903-1906 samt 1908.
Tack vare den ihållande inflationen
under andra världskriget fanns det
1945 vida mindre kopparmynt i cir-

kulation än 1941. Mycket få artiklar
kunde 1945 köoas för en centavo.
Måhända var detta orsaken till, att
såväl1944 som 1945 victoriamyntet
förekommer i både nickel och silver men däremot endast 1944 års
kopparcentavo.
Troligt är, att det i många
museer och samlin~ar existerar
åtskilliga mynt, vilka felaktigt tillskri vas Spanien, ehuru de präglats
i Manila. Ett noggrant studium av
Manilas vapensköld kan säkert
hjälpa samlarna att identifiera sådana mynt, vilka präglats i och för
Manila.
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S. Kungsgatan 19, Gävle
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MYNTAUK TION
Till vår nästa auktion våren 1976 mottaga vi bättre MYNT, MEDAUER, SEDlAR, POLLETTER och NUMISMATISK LITTERATUR. - Efterhör våra förmånliga försäljningsvillkor.

MYNTET l MALMÖ
STORA NYGATAN 17, 21137 MALMÖ, - Tel. 040/ 129930
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KINESISKA TEMPELMYNT

På en del kinesiska myntliknande föremål finns avbildningar och tecken, som många gånger
verkar gåtfulla och vars innebörd kinesema själva inte alltid
kan förklara. Vi brukar kalla
dessa ''mynt" för tempelmynt,
eftersom de såldes i templen av
de buddistiska prästerna. Tempelmyntens viktig&ste uppgift
var att skydda mot alla de onda
andar, som spelar · så stor roll
i den kinesiska folktron, och
först i andra hand bar man dem
som helbrägdagörande amuletter. De är svåra att tidsbestämma eftersom de gamla typerna
bibehållits vid senare tillverkningar.
Det avbildade tempelmyntet,
som är från mitten av 1800talet, har två mycket intressanta och mångtydiga motiv. På åtsidan finns åtta figurer och tillhörande namn i kinesisk skrift.
Figurerna är s. k. trigram och

visar tillsammans alla kombinationer, som kan bildas av de två
tecknen - och - - tagna tre och
tre. De har varit kända i Kina
sedan uråldrig tid och förekommer i "boken om anordningarna" eller I-Ching, som skall vara
författad omkring år 1100 f. Kr.
På kinesiska kallas de åtta trigrammen pakua eller pat-kua
och de är i första hand symboler för olika beståndsdelar eller
grunddrag i naturen. De kan
också representera karaktärsegenskaper, kroppsdelar och familjerelationer. I sistnämnda fallet betecknar del hela linjen det
manliga (yang) och den genombrutna linjen det kvinnliga
(yin). De åtta trigrammen visar
då antingen alla kombinationer
a\' söner och döttrar i en trebarnsfamilj eller symbolerna för
fadern, modern, tre söner och
tre döttra1·. Trigrammen motsvarar matematiskt talen O, l, 2,

3, 4, 5, 6 och 7 i det binära talsystemet, där dessa tal skrives
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110
och 111. Anknytningen till sannolikhetsläran har medfört att
de kommit att spela en viktig
roll i den kinesiska maglen och
spådomskonsten. På 1000-talet e.
Kr. gjorde kineserna en sammanställning av 64 stycken figurer, vardera med 6 tecken av
typen (-) och y in (- - ). Dessa
figure1· eller hexagram innehåller alla tänkbara kombinationer
av de båda tecknen och de är
fortfarande en vägledning för
dem som vill skåda in i framtiden.
På tempelmyntets frånsida
finns en bild av den kinesiska
djurkretsen. Djuren råtta, oxe,
tiger, hare, drake, orm, häst, får,
apa, tupp, hund och gris motsvarar i nämnd ordning de tolv
stjärnbilderna
Vattumannen,
Fiskarna, Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten och stenbocken i vår djurkrets eller zodiak. Den gamla
kineSJska kalendern bygger på
en 60-årscykel och ända sedan
år 2637 f. Kr., som var "råttans
år", har åren haft de övriga
djurkretsnamnen i oavbruten
följd. Detta innebär t. ex. att
även år 1972 blir "råttans år"
och att år 1975 var "hare;ns år".

NLS

SVEA Mynt- & Frimärkshan del
.

~. i ··· ·

lllustrerad lagerprislista sändes gratis på begäran.

.:;r,·,
: ...· f
\:

. '.'/t.; • ,,1
··.; ..
·''' }1l .. f..1.. .11
.. .. ',&
. 1.1. .1. \ ;·
y

.
'

MYNT, SEDLAR, MEDALJER, TILLBEHÖR, FRIMÄRKEN
BREV, VYKORT

,.
'·•

SVEAVÄGEN

köpes, bytes, sä ljes, värderas
kommissionsuppdrag

96 - BOX

19032 - 10432 STOCKHOLM 19
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Öppet: vard. 9.30--18.00, lörd. 9.00--14.00 {!)Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan
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Studiebesök hos Sporrong AB
Härefter förflyttade vi oss till
Måndagen den l december anordnade Svenska Numismatiska lunchrwnmet, där vi intog en
Föreningen ett studiebesök hos landgång med tillhörande öl och

kaffe. Verkställande direktör G.
Nyström hälsade oss välkomna
samt berättade en del om Sporrong och svarade på frågor. Av
d irektör G. Nyström framgick det
att Sporrong i dag har c:a 360
anställda och en omsättning
mellan 40 och 50 miljoner kronor. Vid en förfrågan om vad
som händer med stamparna efter att en serie har färdigtillverkats svarade han, att dc slås
sönder under överinseende av
notarius publicus.
Direktör G. Nyström överlämnade ett kuvert innehållande en
check på 90.000 kronor till Lars
O. Lagerqvist. Dessa pengar utgör överskottet för Sv. Num.
Föreningens h·onskiliesmeda lj.
Lars O. Lagerqvist h öll ett
kort anförande om de medaljer
som under å ren utgivits av föreningen. Han avslöjade också att
han och Rene Jessen, kassaförvaltare i SNF, håller på att skriva en bok om föreningens medaljer,
Efter allt detta delades vi in
i flct·a s må grupper för att göra

visar en del av Sporrongs stansmaskiner.
Sporrong i Norrtälje. Vi var
drygt 30 personer som hade
mött upp. Först samlades alla
i konferensrumm et för att hälsas välkomna av Roland Palmquist och Björn Olsson, som båda arbetar inom samlarsektorn.
Där hade man också ordnat en
utställning över de samlarmedaljer Sporring utgivit under de
senaste åren. Att intresset är
stort för samlarmedaljer märktes inte minst på den nyfikenhet som visades samt dc förfrågningar och diskussioner som
genast b örjade.

en rundvandring på fabriken,
där alla var i full sysselsättning.
Att berätta om alla arbetsmoment och de olika avdelningarna går som alla förstår inte att
göra här. Efter rundvandringen
var det åter igen fritt ft·am för
frågor.
Vi på redaktionen rekommenderar alla som är intresserade
att följa med om föreningen anordnar en ny studieresa nästa år.

Slamparna till
kronprinsmedaljen, Carl

XVI Gustaf.
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Två viktiga katalo gnyhe ter
frå n Numismati ska Bokförla get

SVERIGES MYNT 1818- 1975
Ett författarteam bestående av Bjame Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson och
Lars O. lagerqvist har sammanställt denna värderingskatalog över Bernadotte-mynten.
Katalogen innehåller aktuella värderingspriser för såväl alla reguljära mynt, som provmynt, kas tmynt m. m. Alla typmynt a vbildas i na turlig storlek. Även v orianter illustreras
och upplysningar om vikt, halt och up p lagesiffror ges. Ett måste för alla Bernadottesamlare! FINNS ATT KöPA HOS ER MYNTH ANOLARE. CA-PRIS 12:75 INKL. MOMS.

NORGES M YNTER
Av BERNHARD F. BREKKE, BEN.GT HEMMINGSSON och BJARNE AHLSTRÖM
Inom kort u tkomme r hos Numismatiska Bokförlaget en katalog över samtl iga norska
utmyntningar, från de tidigaste för Olov Tryggveson ca 995, till de senaste för Olav V
1975. Detta uppslagsverk över norska mynt innehåller aktuella värderingspriser i norska
kronor, förteckning över alla kända årtal och huvudvarianter samt avbildningar ov olla
mynttyper. Den innehåller även upplagesiffror, uppgifter om vikt och halt m. m. Katalogens forma t b lir A4 för överskådlig hetens skull. Priset är i skrivande stund e j fastställt.
Oumbärlig för alla Norge-samlare! Utkommer inom kort. Närmare upplysningar lämnas
av Er mynthandlare.

numisma tiska
bokförla get ab
Box 7 183
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PENGAR FRÅN ANGOLA

På Kungliga Myntkabinettet,
statens museum för mynt-, medalj' och penninghistoria i Stockholm
öppnades onsdagen den lO december en utställning vid namn " Pengar från Angola". Detta är den första utställning som anordnats sedan
Kungl. Myntkabinettet blev självständigt sommaren 1975. Utställningen " Pengar från Angola" är
också den första i en serie som ska
uppta sociala och ekonomiska förhållanden i speciellt Afrika. Denna
serie med utställningar är en ny
satsning för att försöka få in mera
pengar till museets olika arbeten.
Materialet är till största delen
hämtat från museets egna samlingar. Utställningar av detta slag
är för övrigt enda möjligheten för
att kunna visa allmänheten museels samlingar, det finns nämligen
inte plats för att ha allt med i permanenta utställningar.

" Pengar från Angola" öppnades
med att riksantikvarie Roland Påtson allmänt talade om utställningen och Kungl Myntkabinettets fortsatta arbeten. Därefter visade mu-

seidirektör Brita Malmer och utChrister
ställningskommisarie
Westerdahl de församlade nmt i
utställningslokalen.
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Stämmer priserna
pa vara plåtmynt?
o

o

(Forts. fr. föreg. nr)
Vi f01·tsätter här med tredje delen av Myntkontakts prisuppföljning
av våra svenska plåtmynt I detta nummer ska vi behandla Ulrika
Eleonora och Fredrik I. !Samtidigt vill vi än en gång påpeka att det
är viktigt att mynten i de nya värderingsböckema tas upp i kvalitetema 01, 1+ , l och l ? för att inte få för höga priser i mellankvaliteterna.
Artal

Kv.Ol Kv.1
Katalogpris
1975 års utgåvor

Kv.Ol Kv.1
Borde vara

Nyutkommen

Kv.01 Kv.1
Gissningspris
idag

ULRIKA ELEONORA 1 DALER 5 l llVERMYNT

1719

3750

1250

6000

2000

6500

2100

3000

950

4000

1300

700

2300

750

1250
825
700
950
1100
llOO
800
900
825
825
850
1100
900
1150
950
1100
1150
1000
1000
850
900
850
1000
900

4100
260q
2850
3000
3450
3450
2650
2850
2600
2600
2750
3450
2800
3700
3000
3450
3700
3150
3150
2750
2800
2750
3150
2800

1350
850
725
1000
1150
1150
850
950
900
900
925
1150
950
1225
1000
1150
1225
1050
1050
900
950
900
1050
950

850
650
750
700
1000
700
650
750
850

2650
2050
2450
2200
3200
2200
2050
2350
2650

900
675
775
750
1100
750
675
800
900

ULRIKA ELEONORA 1/ 2 DALER SlllVERMYNT

1719

2250

750

2700

900

ULRIKA ELEONORA 4 DALER SilVERMYNT Hg 5

1719

3000

1000

3750

1250

ULRIKA ELEONORA 1 DAI.!ER SILVERMYN f Hg 9

1719

1550

550

2100

FREDRIK l 4 DALER SILVERMYNT

1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1730
1731
1732
1733
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
,1744
1745
1746

2000
2100
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

650
700
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

FREDRIK l 2 DALER

1720
1721, 22
1723
1724
1725, 26
1727
1728, 29
1730
1731
14

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

3750
2500
2700
2850
3300
3300
2550
2700
2500
2500
2600
3300
2700
3500
2850
3300
3500
3000
3000
2600
2700
2600
3000
2700

SILV E~MY NT

600
600
600
600
600
600
600
600
600

2550
2000
2350
2100
3000
2100
2000
2250
2550

4:e uppla·g a•n
av

FICKTABELL
över
BERNADOTIESKA ÄTT€NS
SVENSKA M YNT

med
värderingspriser

1976
Pris 7:- inkl. moms
Pinns i mynt- och bokhandel
eller direkt firån

HIRSCH
Mynthandel AB
Malmskillnadsgata n 29
S- 1 11 57 Stockholm
Tel. 0 8-11 05 56

OM PL ÅTM YNT
Av BERTEL T I NGSTRÖM
(Fors. fr. föreg. nummer)

för mycket för dem som voro
Banken fick emellertid i början tillverkade enligt myntordningen
av 1660-talet sämre finanser och 7/ 3 1660. Mäster Bengt myntPalmstruch föreslog då, att man smed har med initialen "B" i

Man kunde ju använda plåtmyntet som metall till något ändamål eller vid större kvantiteter
exportera det.
Från och till rådde emellertid
exportförbud på koppar. Man
forsökte också genom att slå
mest 8-dalers plåtar förhindra
smygexport 1661- 1663. Om någon innehade t. ex. en endalersplåt av 1649 a 1,813 kg och en
av 1660 a 1,510 råd er det väl
intet tvivel om, med vilken plåt
denne betalade en likvid om en
daler. Det är ett exempel på
"Grashams lag": Det sämre myntet slår ut det bättre om båda
cirkulerar samtidigt. Det är också detta som är anledningen till
att plåtar med präglingsår före
1715 är sällsynta. Från detta år

(Forts nästa sida.)

R. Uppgrens
skulle bringa de i deposition varande och även uppköpta kopparplåtarna till samma vikt som
stadgades i myntordningen av
den 17 nov. 1660. Detta skulle
ske genom avklippning av ett
stycke av det rektangulära myntets kortsida. Härvid förstördes
emellertid två stämplar, varför
dessa plåtar måste omstämplas.
Vinsten för banken blev ungefär
12.500 daler SM netto. Det avhuggna kopparskrotet vägde 275
skeppund (å 136 kg).
Av alla dessa omstämplade
plåtar finns, såvida man vet, endast fem bevarade till våra dagar, två 8-daler, två 4-daler och
en l-daler. Plåtarna förlorade 20
% i vikt, vilket tämligen väl
passade dem av 1649 men var

stämpeln visat att omstämplingen skett i Kronans mynthus.
De synpunkter som låg bakom
avklippningen, är i sin' princip
desamma som gäller för t. ex.
nedsmältningen av l-kronor på
senare år. Till sitt metallinnehåll värdefullare mynt cirkulerar parallellt med sämre mynt.
eller som på 1660-talet mynt av
lägre vikt. Mätt i förhållande till
de senare slagna har de d å ett
värde som finns "disponibelt", i
det relaterade fallet för Banken.
Det var emellertid inget som
hindrade att en enskild person
tillgodogjorde sig mervärdet.
Visserligen kunde han ej göra
ett nytt mynt genom ny stämpling, men koppar var en begärlig vara, användbar till mycket.

Mynthandel
Skå negatan 73
1 t 6 37 Stockholm

Tel. 08 - 44 82 81

KÖP E R
BYTER
SÄLJER
Öppet:
Yard.

17.00-19.00

lörd.

10.00-15.00

15

Om plåtn1ynt. ..
(Forts.

fr. föreg.

sida)

väger alla följande lika ända
fram till de sista före plåtmyntets avskaffande.
Fram till 1666 har vi i praktiken haft kopparmyntfot. Silvermyntpräglingen har i jämförelse
med kopparen varit mindre och
vissa år ringa.
En tabell över utmyntningen
i daler SM för perioden visar
var vändpunkten kom att bli
(endast tusental daler).
!!!
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1655
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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92
88
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64
78
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26
276
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413
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953
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11
64

51
38
64
9

80
48
71

183
23
15
37
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Öppet brev till chefen
för Myntverl{et
1975-12-13

Sigtuna Myntklubb har idag med
ca 40 av klubbens 100 medlemmar
besökt vårt lands myntverk i Eskilstuna. Vi har gjort detta trots att
ni två gånger - en gång i Stockholm - avvisat vår förfrågan om
att få besöka verket.
Besöket har, eftersom ni avslagit
får framställan och därmed indirekt visat er ointresserad av vår
verksamhet, fått inskränka sig till
en nyfiken titt från gatan.
Hela vår moderna tillvaro bygger idag på samarbete, samförstånd, förtroende och jämlikhet i
syfte att bl a bredda det allmänna
vetandet och medge så långt möjligt full insikt i alla våra samhällsfunktioner.
Penningväsendet är en viktig del
av samhället. Dess historia är i
vårt land tusenårig och välkänd
världen över. Det finns tusentals
människor i vårt land som är intresserade av myntsystemet av
idag och av det som en gång har
varit. Många av dessa människor
återfinns i landets numismatiska
föreningar. Dom har sökt sig dit för
att där bredda sitt numismatiska
kunnande och få kontakt med likaintresserade.

Präglingsmetoder och teknik har
förändrats och utvecklats under
århundradena. Den ursprungliga
tekniken gav handslagna ojämna
mynt- dagens högmoderna präglingsmaskiner ger ett annat resultat.
Den uråldriga och den moderna
tillverkningsproceduren är helt naturligt något som särskilt intresserar samlaren. I vårt land sker all
myntprägling vid myntverket. Med
de bestämmelser som gäller och
med den inställning ni som verkschef har till besök är idag en personlig studie av denna intressanta
del av penningväsendet inte möjlig
för samlaren.
Vi i Sigtuna Myntklubb tycker
detta är fel och föreslår av den anledningen att ni som myntverkschef medverkar till att en ändring
omgående kommer till stånd.
Särskilt aktuellt bör väl detta vara när verket numera efter många
påstötningar vänder sig direkt till
oss mynt- och medaljsamlare med
försäljningserbjudande om samlarobjekt.

1664 blev en vändpunkt i det
svenska myntsystemets ut-veckling. Detta å r överskred silvermyntningens belopp kopparMed vänlig hälsning
myntningens. Genom den stora
Sven Jardestål
kopparmyntningen hade koppaordförande
rens värde i förhållande till silvret sjunkit. 1665 kom så en reformering av myntväsendet som
klart stadgade att silvermyntet denna skulle l och 2 dalers plåvar rikets huvudmynt Koppa- tar slås mod en vikt av 1,579
ren skulle inskränkas till skilje- kg/daler. Sannolikt är det en
mynt. Man avsåg då de nya 116 fluktuation i kopparpriset just
öre SM. Värdet silver - koppar 1666 som gjort att plåtarna nu
fastställdes till 1:3 mot förut väger något mera än föregående.
l :2,5. Värdet på kopparen var Det är ocks.; troligt att i samNi får den bekvämt i
emellertid 1664-1672 genom- · band med denna ökning av plåb1·evlådan varje månad.
gående högt. Vi hade dessutom tamas vikt hela den omstämpfred och ktmde exportera vår lade mängden i Banken förts till
Pren.pris: Helår 43:75
Avesta för nedsmältning och att
koppar för att få silver.
inkl moms och porto.
Aret efter, 1666, fick vi en ny detta är anledningen till att enmyntordning för plåtar. Eriligt dast någ1-a få finns kvar i dag.
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Värdering av Haakon VII:s mynt
Arta l

o

Upplaga

01

l

l+

l?

25 ÖRE

R.252; Y.39 ( 49)
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

(/J 17 mm - vikt 2,42 gr - 600/ 1000
600.000
400.000
200.000
400.000
399.600
1.032.300
368.000
400.000
800.000
1.600.000

75
100
400
75
100
70
100
85
70
35

(/J 17 mm -

R.253; Y.47 (39)
1921
1922
1923
R.270; Y.47 a; ( 40)
1921 inkluderad
1922 inkluderad
1923 inkluderad

150
175
500
150
175
125
175
150
125
75

50
70
300
50
70
40
70
60
40
20

30
45
200
30
45
25
45
40
25

lO

15
25
100
15
25

lO
25
20

lO
5

vikt 2,4 gr

4.800.000 100
4.200.000 140
5.200.000 300

75
90
200

45
65
150

30
40
100

20
20
50

1921 ovan 100
1922 ovan 100
1923 ovan
75

45
45
35

70
20
15

10
10
8

4

Äkthetsbedömning mm.
Vi har flera gånger fått förfrågan om ett mynt varit norskt
eller danskt, om ett norskt mynt
varit äkta eller inte m. m.
Tyvärt· har vi inte alltid kunnat ge svat• och har därför h änvisat ft"!tgcställaren vidare.
Om man inte vill vända sig
till Hisloriska Museet i Stockbolm, går det bra att skicka
myntet till Oslo Universitets
Myntkabinett. Adress och svar
på andra frågor hoppas vi framgår genom nedanstående, som är
en del av ett infonnationsblad,
publicerat av Myntkabinettet.

Myn t kabinettet
MUSEUM. Universitetets Myntkabinett, Oslo, ble grunnlagt
1817. Dot har til oppgave å ta
vat·e pa, konserven~, systematisere og vise norske og utenlandske b ctalingsmidler (mynter,

4
2

sedler, pengetegn) og medaljer
(historiske medaljer, kunstmedaljer, dekorasjoner). Bare en
promille av gjenstandene kan i
dag utstillcs på grunn av plassmangel. I alt har museet oven
200 000 gjenstander fra forskjellige tider og mer sagt alle verclens land, bl. a.:
ca. 7 300 antikke greske mynter
ca. 14 000 romerske mynter
ca. 50 000 norske mynte1· fra
middelalder og nyere
tid
ca. 3 000 kinesiske mynter
Fl"idtjof Nansens og Roald
Amundsens medaljer og dekorasjoner.
Samlingen ~kes årlig ved innkjpp, gaver og de myntfunn som
eller loven skal innleve reres.
FORSKNING. Myntkabinettet er
også et forskningsinstitutt for
myntvitenskap (numismatikk).
Museets tjenstemenn arbeidet• på

forskjellige spesialområder: gresk
og romersk, norsk middelalder,
norsk nyere tids pengehistorie
og gir også ofte undervisning i
sitt felt. Vitenskapelig bearbeidelse av myntfunn (f. eks. Rundeskatten) h~rer til de viktigste
oppgaver.
Biblioteket omfatter 6 000 bind
og fungerer som sentraJbibliotek
for numismatisk litte1·atur
Norge.
PUBLIKUM. Den sterke interesse for mynt og myntsamling
medfprer tallrike henvendelser
fra publikum som trenger hjelp
til myntbestemmelser, litteraturhenvisninger og annat. Ren taksering foretar Myntkabinettet
ikke. Interessen for utstillingene
har vrert god. Mens bespkstallet
i 1964 var 17 473, kom tallet i
1974 opp i 39 466. Rekorden ble
imidlertid satt i 1972 med hele
43 986 bespkende. I den senare
tid har Myntkabinettet vrert behjelpelig med å Iage spesialutstilli.nger også utenfor Oslo.
Utstillingssalen e1· &pen alle
dager kl. 12-15 (i sommartiden
11-15). Henvendelser om myntbestemmelser hver torsdag kl.
12-15, eller etter n::emere avtale.
Universitetets 1\Iyntknbinett
Historisk Museum
Frederiksgt. 2, Oslo l
Tlf. 33 00 70, 33 07 20

24-skilling 1773
FALS K?
början av decembct· såg vi
hos en amerikansk handlm·e en
24 -skilling f rån 1773 som verkade mycket intressnnl Den var
slagen i koppar. Officiellt ska
(Forts. på nästa sida)
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24-skilling 1773

kronor föt· kvaliteterna l
l + ).

(Forts. fr. föreg. sida)

Vi tog också med myntet tlll
Oslo Universitets Myntkabinett
och fick där träffa Bj ~rn Rpnning. Han blev mycket intresserad, eftersom inte han heller
hade sett eller hört talas om
myntet tidigare. Efter en jämförelse med 15 till 20 av Myntkabinettets 24-skillingar från
1773 hade vi inte funnit något
som var lika vårt och därför
drog Hr Rpnning slutsatsen att
myntet va1· falskt, förmodligen
från slutet av 1700-talet. Det
som gjorde vårt mynt unikt var
framföt· allt att M:et i ft·ånsidans text hade kluvna "fötter".

myntet ha en finhet i silver av
562/1000.
Vår första tanke var att det
kunde vara fråga om ett provmynt, men eftet·som det inte
finns något dylikt noterat i
Rpnnings, Norges Myn.ter 16281873, övergick tanken till förfalskning.
En vecka efter det att vi köpt
myntet, tog vi med det till Oslo
för att forska litet kring det.
Först visade vi myntet för den
kända. norska handlaren Tore
Spr~nsen. Han hade varken sett
eller höt·t talas om det förut och
utgick från att det var en samtida förfalskning. Beträffande
värdet så trodde han att myntet
i stort sett skulle b etinga lika
mycket som ett äkta mynt. (Vi
har under 74175 sett myntet utbjudet 14 gånger och priset har
no tmalt g.ått från 300 till 600

Hr R~nning spekulerade vidare och trodde att myntet varit
försilvrat, men att denna yta genom förslitning hade försvunnit.
För att b~häfta denna tanke,
hade hr Rpnning vänligheten att
visa oss en serie förfalskade 4skiJlingar i kvaliteter från i det
närmaste ocit·kulerade ner till

NU ÄR DEN HÄR
1976 Standard Catalog of
World Coins
ÖVER 55 000 MYNT MED PRISER
ÖVER 30 000 AVBILDNINGAR
1376 SIDOR MED MYNT FRAN 1800-1975

Pris 130:-

inkl. moms

Grossist i Skandinavien:

NOVA
l. M. BJÖRKQUIST

Box 40, 70102 Örebro Tel. 019-120511
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till

h årt slitna. Man kunde där klart
urskilja försilvringens försvinnande i takt med ökat slitage!
För intresserade finns myntet
hos Nordiska Mynt.

Vi har ny adress

SAMLAREN.
UNO GÖRANSON
Erik Dahlbergsgatan 19

(tvärgata till Fersens väg)
S-21148 Malmö
TeL 040/ 12 15 21

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidningar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enköping

UTLANDSNYDETER
S:e serien Olympiamynt
Canada har nu utgett den 5:e
serien av olympiamynten från
Montreal. Denna serie handlar
om vattensporterna. Åtsidorna
på mynten föreställer som vanligt drottning Elisabeth. Frånsidorna på de båda lO-dollarsmynten föreställer paddelsporterna respektive segling. Åtsidorna på 5-dollarsmynten förestälter simhopp respektive simning.
Mynten är designade av Lynda
Cooper, konststuderande vid
Western Ontario-universitetet.

fotboll (10-dollarsmynten) samt
boxning och fäktning (5-dollarsmynten). Serien är den n äst
sista som canadensiska regeringen ska släppa ut.

G:e ser ien Olympiamynt
Den 6:e serien från Canada beräknas komma till Sverige n u i
början av året. Aterigen drottning Elisabeth på alla åtsidorna.
Serien behandlar ishockey och

New Guinea
Nya Guinea har gett ut en serie
på fem mynt. Myntens valörer
är l K, 20 t, 10 t, 5 t och 2 t.

Falkland Islands
Från Falklandsöarna har denna
serie av mynt utkommit.

(Forts nästa sida.)
19

UTLANDSNYDETER
(Forts.

fr. föreg. sida)

Num.ismatiska
Meddelanden

XVII:l-2

medlemmar). Eventuellt överblivna exemplar kommer att säljas till allmänheten för 265 kr.
exkl. moms. För närmare upplysningar hänvisar vi till S. N. F:s
kansli, östermalmsg, 81, 114 50
Stockholm.

S. N. F. har beslutat utge en begränsad, bunden upplaga av Numismatiska Meddelanden XVII:
1-2, d. v. s. Hyckert-Lilienbergs
illustrerade beskrivning över
alla svenska personmedaljer
fram till 1914. Upplagan utgörs
Den 15 december kom den nya
av 210 exemplar och kommer att
kosta 225 kr. exkl. porto (för 50-kronan ut i bankerna. Mynten tog slut mycket fort, då efterfrågan \'ar stor och bankernas tilldelning hade nedskurits
vinterspelen i lnnsbruck. MynstarkL 230.000 ex. släpptes ut
ten är präglade i 2 olika orter,
i denna omgAng, resterande
nämligen Wien och Hall i Ty270.000 ex. kommer att släppas
roten.
i mars månad. I bankerna kos-

50-kronan
än en gång

Österrike
Österrikes myntverk har utgett
det 3:e och beräknas i februari
utge det 4:e olympiamyntet med
anledning av 12:e olympiska
3:e olympiamyntct

4:e olympiamyntet

Valören är 100 schilling, metallen silver (640/1000), diametern
36 mm och mynten väger 24 g.

Präglingsort Wien
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Präglingsort Hall/Tirol

tade SO-k1·onnn femtio kronor,

när de tog slut kunde man köpa
dem hos mynthandlarna för 75
kronor per styck. I en artikel i
Svenska Dagbladet av Tommie
Ekström beskylls mynthandlarna för att göra alldeles för stora
vinster på detta mynt. Ingenting
nämns dock om alla de privatpersoner som gör stora vinster
titan att betala vare sig skatt
eller moms. Vad många privatpersoner gör, är att sälja 50kronan för 95 kr, 140 kr, 150 Ju·
och ända upp till 250 kr per
styck. Detta görs genom annonsering i dagspressen. Samtidigt
kan man se annonser om att
vissa köper 50-kronor till priser
upp till 110 kr. Att någon köper
mynten för 110 kr stämmer
emellertid inte alls, de s. k. köpanla sätter varken ut namn,
adress eller telefonnummer. Det
är dessa föl'fal·anden man ska
försöka att komma å t i stället,
speciellt d å en ny upplaga väntas inom några månader. 75 kr
ink!. moms täcker knappt mynthandlarnas kostnader.

I*ICIII#

l

JULDALER

1975
EN JUL-DALER (TALER) MED HÖGKLASSIG KONSYNÄRLIG PRÄGEL
INSPIRERAD FRÅN sJUnONHUNDRATALET MED RELIGIONSMOTIV

*
*

EN. PRYDNAD FÖR ER SAMLING
)':( EN INVESTERING MED FRAMTIDSVÄRDE
EN FÖRSTKLASSIG GÅ VA

Data:

Åtsidan
Fr&nsidon
Storlek
Metall
Vikt

Omskrift och Kristi födelse
Dop i Jorden
42 mm {l)
Silver 900/ 1000
25 gram

Emballage Etui
Upploga:
Total världsupplago för 30 lönder 5.000
exemplar. Därav till Norden 500 exemplar.
Pris Skr. 87:- exkl. moms.

S:t Georg

och Draken
- Daler 1976
NYPRÄGLING STARKT

MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÄND - AV DALER FRÄN SLUTET AV 1700-TALET
En ENASlÅENDE FÖRNÄMIJIGT KONSTVERK
BEGRÄNSAD VÄRLDSUPPLAGA
ENDAST 3.000 ST. FÖR 30 LÄNDER
EN GOD KAPITALPLACERING

Georg, helgon och kristen soldat i den romersko hören. led mortyrdöden i lydda-Diospolis före Konstantin den Stores tid. Georg (Göran) dyrkas även i Norden och hons
festdog ör 23.4.
Da ta:

Åtsidan

Halv omskrift och den hel ige S:t Georg till höst
i riddarutrustning med lons, anfallande d en
onde draken.
Frönsidan Halv omskrift. Segelb&t i storm på hovet.
l båten Kristus med lärjungar.
Storlek
42 mm {l)
Metall
Silver 900 l 000
Vikt
25 gram

LEMBIT

-

Emballage Etui
Upploga :
Total världsupplago för 30
lönder 3.000 exemplar. Dörav till Norden 500 ex.
Pris Skr. 89:- exkl. moms

14102 Huddinge

BESTÄll NU. OM NÄGRA AR EN EFTERSÖKT RARITET
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l MEDALJ NYHETE R
CAMILLA COLLETT
Sporrang A/S i Oslo ger med anledning av det internationella
Kvinnaåret ut en medalj över Camilla Collett, som föddes 1813 och
avled för 80 år sedan - 1895. Hon var den första som satte den
norska kvinnans ställning under debatt med romanen "Amtmandens
Dötre" (1-2, 1854-1855) för 120 år sedan, vilken räknas som en
av Norges första stora romaner.

TB MYNT HB
U. Thimbe rg

R. Berglund

KÖP E R

BYTER
SÄLJER
MYNT & TIUBEHÖR
Prislista sändes på begäran
Erstagafan 14

116 36 Stockholm
Tel. 08/ 41 01 33
Atsldan är uppbyggd kring Canulla Colietts porträtt och fråruidan
visar en episod från romanen "Amtmandens Dötre". Ett exempel
som visar hur betydelsefull Cumilla Coliett var är att Norges Bank
har be.s lutat att hennes porträtt ska ersätta bilden av Henrik
Wergeland (Camilla Colietts bro1·) på den norska 100-k.ronorssedeln.
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MYNTHANDEL
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Medaljen över Camilla Coliett är

'1'11")

skapad av konstnärinnan Kari

'~. t).• ~~)'-.
'l- . .
.. .

,..,

•-7 •.

Bol< 191~9

104 32 S TOCK HOLM 19

bildad vid Statens Konstakade-

~~.

mi i Oslo under professor Per

.

Palle Storm. Hon har nyligen

··-:

Odengatan 38

Rolfsen, född 1938. Hon är ut-

mottagit det norska tecknarpriset 1975.

"'ft!l. DB- 3113 B9

"'····

Fakta om medaljen : (samtliga har en diamete1· pa 45 mm.)
Pris
Vik t
Upplaga
Metall
120:70 g.
1500
Brons
285:80 g.
1000
Silver 999/ 1000
3.660:120 g.
150
Guld 18 k.
6.600:150 g.
20
Platina
Medaljema kan beställas från A / S Sporrong i Oslo eller AB Sporro:-tg i Norrtälj<?.
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Vard. 10.00-18.00
Lörd. 10.00-13.00

.

'•.

·~

." l

Öppethållande:

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidningar

CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enköping

Kurt Jaeger

Född 19.12 1909 i Stuttgari.
Död

6.12 1975 i Komtal.

Den 6 december 1975 avled
efter långt och svårt lidande
Schweiziska Numismatiska Föreningens hedersmedlem, och den
facklitteraturförfattaren
kände
och åldermannen Kurt Jaeger,
som väl kommer att förbli ett
begrepp för alla myntsamlare.
Kurt Jat>ger, född den 19.12 1909
i Stuttgart, har alltid varit förtjust i siffror. Först skrev han
en förteckning över Stuttgarts
spårvägar: "Bahnenbuch" från
1920 liknande i format och uppbyggnad den senare "Reichsmtinzenbiichlein".
Fadems samling gav honom
iden att b örja fördriva tiden med
mynt, efter det att samlandet av
lokomotiv och spårvagnar inte
gav tillräcklig tillfredsställelse.
1924, till 50-årsfirandet av rikets
grundande, hade gymnasisten
Jaeger redan utarbetat sin Riks-

myntkatalog fram till nr. 301.
Först 20 år senare - Kurt
Jaeger hade under tiden studerat kemi och var sedan 1930 anställd i faderns lackfabtik - utkom 1942 för första gången "Die
Deutschen Mi.inzen seit 1871".
Bredvid arbetet som kemist
oth konstmaterialsfackman fortsatte arbetet med myntkatalogen
och tidsfördrivet med myntläran,
och på det sättet har det i mer
än 30 år utkommit över 50 publiceringar. I och med Kurt J aegers bortgång har numismatiken
förlorat en av sina starkaste personligheter. Kur J aeger kommer
att leva vidare i sina verk.

PRENUMERERA PA

MYNTKONTAKT

J. PEDERSEN
Skolgatan 24, 502 31 Borås Tel. 033/ 11 24 96

P O LL ET T ER

(litteratur: N. M. IV och XII, Stiernstedt, Ehnbom (E)
Sala l stigh kohl E . 574 ..... .
160:Andr;~rum I M koppar E 8 .. . . l +
D:o S Kohl Sahla B E. 576 ... .
125:E 9 ... . l
''
1 Qv
"
l Lass wask E. 594 ........... .
425:Araslöv QY E 17 RR .... .. . . l +
seglingsbergshyttan 2 T SH
300:Bockhammar 3 SBB R .. ... .. . l +
E. 618 ([V:36) Peri. . . . . . . . . . .
600:Dormsiö l lass malm .. ... .... . 01
D:o SH/40 Lödning å samma
Garpcnbcrg Z En Stigh kohl
sida som SH, Perf. . . . . . . . . . . . .
E. 148 RR ...... . ............ . l + åOl 1.000:St. Kopparberg Anno 1674 Sti.
75:Elfkarleö L E. 117 . .... .. .. ... . . l(+)
172.12, E. 987 . . . . . . . . . . . . . . . . ..
50:D:o l K E. 119 ............. . l
D: o l stigh sk;~lt kohJ E. 989 God
45:D:o 'h K E. 120 ...... ..... . . . l+
D:o Zach;~rias Unoson E. 991
250:Gysingc Plåt E. 162 a .. ....... . l +
Sti. 173:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90:Gysins:c JB E. 168 .. . ..... . .. . l+
D:o l skrinda kohl E. 999 . . . .
Hcdcnbcrga Valör l , tydliga
Gud gifver malm men kåhlen
600: stämpla1· E. 251 . . . . . . . . . . . . . . . . l +åOJ.

l +åOl

250:400:300:-

l+

350:-

l

l (?)

l + E. ej 450:l+
l+ R

300:650:-

l '!/1 R
01

375:175:-

tryta E. 1012 (1722) .... .. ..... . l(+)RR 1200:225:Hellefors 1/4 E. 263 . . . . . . . . . . . . l
D:o 1723/ Gud w~ilsignar lordens
50: Höganäs Gruvkorg IV . . . . . . . . . . l?
diup E. 1013 ....... . .. ....... . l + åOlRRllOO:VIll E. 291 H
60:"
"
200:Strömbnckn 2A/2T .... ... .... . l+ R
110:D: o Gruvvagn XTI E. 293 . . . . l
D:o 2A/2(f ... . .. ............. . 1+ R
200:150:D:o vm E. 294 . . . . . . . . . . . . . . l +
Wattholrna Mjölkpollett Ej E.. .
100:Höganäs Gruvvagn l/IT . . . . . . l +
Mässing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l + åOl R 300:60:Kor~ö bleck 16 T E. 379 . . . . . . l( + )
350:Wij I/W: IV:G9-4 E.i E. . . . . . . l (?) R
70:D:o 11 tunnor E. 384 . . . . . . . . . . l +
500:75:D:o lli/ W: IV:69-2 Ej E . . . . . . l +
Korsö Mässing 11 T . . . . . . . . . . OlåO
Me 1·värdeskatt ingå r i prisema
1. Ehnboms bok om polletter m ot kr. 53:-.
Som våra kunder vet så har vi inte blott polletter. Välkonrna hit till oss i Borås! En affär
i hemmiljö. 40 år i branschen.
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Ficktabell över Berna·
dotteska Ättens
Svenska mynt

1818-1975

med värderingspriser för 1976.
Denna ficktabell är forfattad

Medalj sektion
S. N. F. har nu startat en medaljsektion. För dem som redan
är medlemmar i S. N. F. blir det
ingen extra avgift vid inträde i
av B. Wennberg och J . L . Hyllengren. Utgivare är Hirsch
Mynthandel AB, Mahnskillnadsgatan 29, 111 57 Stockholm.
Ficktabellen är en komplettering till "Artalsförteckningen
över svenska mynt". Alla mynt
samt vedertagna varianter mellan 1818 och 1975 finns med.
Priserna gäller för kvaliteterna
0-1 ?. Det är kraftiga höjningar
jämfört med föregående upplaga
och dessa är att betrakta som
riktpriser av i dag. Vi rekommenderar boken till alla samlare av denna tidsperiod.
Pris 7 kr inkl moms.

Londonresa för
Numismatiker
Svenska Numismatiska Föreningen anordnar veckan 20-27
mars en resa till London. Besök
kommer att ske hos British Museum's myntkabinett, Bank of
England, The Royal Mint's gamla lokaler, mynthandlare m. m.
Närmru·e upplysningar kan fås
från S. N. F:s kansli, östermalmsg. 81, 114 50 Stockholm,
tel. 08/67 55 98 kl. 10.30-13.00.
medaljsektionen. Närmare upplysningar kan fås genom S. N. F:s
kansli, östermalmsg. 81, 114 50
Stockh\)lm, eller från dir. Rene
J essen Christensen, Asvägen 6,
171 37 Solna.

ETT URVAL UR VÅRT LAGER . ..
PLATMYNT

2 Daler 1691 HG-33
7500:Off.saml + l Ex l+
3800:2 Daler 1714 8 n. 01
Carl Xll
1 Daler 1715 15
1650:Kontram. l+
1650:V.. Daler 1715 45 God l+
1500:l
4 Daler 1741 22
Fredrik I
l(+) 1250:1 Daler 1735 74
1150:l+
11.! Daler 1744 114
Ad. Fredrik 2 Daler 1756 13
Ljus elj. 1+/ 01 ·2100:1+/ 01 1450:th Daler 1751 26
POLLETTER l+ - 01
35:Sthlms ångslup 9 Öre 6 kant. oval Nick
35:8 Öre 8 kant. Nick
35:8 Öre 8 kant. Mäss.
65:8 Öre Rund. skepp. Mäss
45:6 Öre Stjämf. Nick
35:6 öre Rund. Mäss
58:S öre oval Mäss.
25:25 Öre på 7 Rund Mäss
30:12 Öre Mäss Rosformad
85:3 Öre oval Nick
01 350:l Lass Ehnb.-594
Sala Hyttor
Samtl. priser ink!. moms. Porto tillkommer.
Carl XI

MATTSSONS MY.NTHANDEL
Kungsängsgatan 21 B

753 22 UPPSALA
24

Tel. 018/ 13 05 54

Kristina
Carl XIV
Oscar l
Carl XV
Oscar II

Gustav ·v

l öre 1644 HG-81
Arabisk 4:a
l Skill. Palmkvist God
1/6 Skill. banco 1846
25 öre 1856
2 Rd. Rm 1871 Spegel
5 öre 1860
n.
5 öre 1863
God
10 öre 1873
10 öre 1880
10 öre 1884
10 öre 1887
25 öre 1890
l öre 1909 s.k.

l(+)
01

O
01/0
O
l{+)

3900:1450:495:275:7500:275:-

O

425:-

l+
O
O
O

395:1050:650:595:450:325: -

O
O

MYNTTORGET
Annonssida för myntsamlare

SÄLJES

KöPES

Museer

155 st. olika mynt (1:- till l öre)
G VI A i normalkvali~. 155:- +
porto. B. Hägglund, 08/26 57 58.

Bättre mynt från Norden, Frankrike, Tyskland, USA, Schweiz köpes kontant till höga priser. Även
a ndra bättre mynt. Thomas Nilsson,
Ängstugev. 15, 2 tr., S-611 00 Nyköping. Tel. 0155/863 84.

Kungl. Myntkabinettet, Statens
museum för mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavägen 11- 13, 2 tr, Stockholm. (Samma byggnad som
H istor iska museet)

Prislista nr 3 över svenska mynt
gratis. A. Hedlund, Box 3144,
S-16203 Vällingby. Tel. 08/ 89 52 01.
Dubblettsamling O II, G V, många
mynt i kval. 01. Prislista sändes
gratis. Gustav AntDnsson, Strand,
PI 4516, 450 10 Ljungskile.

Svenska guldmynt O II, GV, endast
bra kvaliteter. Ulf Bladh, Ågatan 2,
702 10 Örebro, teL 019/12 56 50.

Utländska guldmynt från hela Europa + USA, Chile, Mexico. T.
Sköldebrink, Agatan 2, 702 10 Örebro, te l. 019/ 12 56 50 el. 20 04 14.

Mynt i vanlig kvalile O II. GV köpes för egen samling. Alla erbjudanden besvaras. Anders Berglund,
Fisk ja 5083, 872 00 Kramlors. Tel.
0612/301 48, 306 70.

Myntlista gratis. Olle Hansson,
Föreningsg. 38 C, 275 00 Sjöbo.
Tilbud spges på rari tet. 2 Mark 1618
i kv. c:a l. Stor gratis prisliste
over hele Skand inavien med priser helt ned tiJ halv katalogpris.
Niels E. J~rgensen, F rejasvei 26,
9870 Sindal, Danmark.
LAGPRIS! 1600-1970 My nt koppar,
silver, jubileum. Fynd för samlare.
Även norska, danska. Lis ta gratis.
Åke Ekström, Frihetsvägen 14,
175 33 J ärfälla. Tel. 0758/ 315 93.
"Gamla sällsynta prislistor": Ahlströms 1954-, Hirsch 1955- (nr 1),
Pede rsens 1948-, Högbergs 1950-,
Mone ta 1953-, Appclgrcns 1946-,
Hesselblads 1954-, Bobergs Auktionskata loger 1926--31, Numis:natiska Meddelanden 1887, 1910, ovs.
Fullständig förteckning samt prislista på svenska mynt (till rle gamla låga priserna) sändes på begäran. S. Elfving, Box 47, 871 01
Härnösand.
Guldmedalj 70 g, Carl XVI Gustaf/
Svenska Medaljgillet säljes till
högstbj udande. Tel. 0755/ 111 53.
Danska guldmynt: 20 kr 1912, 1914,
1917, 10 kr 1917. Samtliga i kvalitet
OlåO. P ris 500 kr/styck. A. Hellsten,
ö sthammarsg. 69, 115 28 Stockholm.

Tysk myntsamlare byter kursmynt
l Pf, 2 Pf från 1948 till i dag efter
bokstäver. Letar efter l öre, 2 öre
och 5 öre från 1942 till i dag. H.
Liihrig, D-4690 Herne 2 Haupstr.
18i .

PRENUMERERA PA

MYNTKONTAKT

Utställningar: S venska mynt
frå n 1000- talet till n utid. Mynt
frå n forna svenska besittningar.
Världens mynt under 25 århundraden. Medaljkonstens historia.
Sveriges Medaljhistoria.
Museet är öppet alla dagar kl

11-16. Mottagning för allmänheten tisdagar kl 13-16. Andra
tider endast efter överenskomm else. Föremål kan även insändas till m useet för u tlåtande under a d ress: Box 5405, 114 84
Stockholrn. F ör arbete n är museet skyldigt utta viss ersättning.
Observera: äkth etsbestämningar
och värderingar u tföres ej.

;··································..······.................................................................................................:
BESTÄLLNINGSKUPONG

~TTORGET

O

H änned beställes nedanstående annons att Införas i nästa
nummer av tid ningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de tvl
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
m edsändes.
ANNONSTEXT: ................................................................................................................

0

SAWES

0

Kö P ES

0

öVRIGA SAMLAROMRADEN

NAMN: ................................................................................................................_ ....................

ADRESS: .............................................................. .......................................... .................-.. ..
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!MEDDELANDEN
j Nyutkomna pr!slistor

j

Lista nummer 52 från B . Ahlströms Mynthandel AB för dec.
75-jan. 76 innehåller mynt från
antiken fram till i dag. Enklaste
sätt att erhålla listan är att sätta
in 4 kronor på postgiro 30 03-1.
Myntaffären Numis, Box 2332,
403 15 Göteborg, har utkommit
med sin Lagerlista m l, som
sändes mot l krona i frimärken.

l Auktioner

o. Mässor

l

D en 24 januari hålls en Myntauktion på Frimurarhotellet i
Kristianstad. Auktionen anordnas av Kristianstadsortens Numismatiska Förening.
Tisdagen den 17 och onsdagen
den 18 februari hålls en myntauktion i Historiska Museets
hörsal, Storgatan 41. Auktionen
i.ir anordnad av Svenska Numismatiska Föreningen.
"SAMLA 76"
En internationell Mynt- och
Samlarmässa kommer att hållas
i Stockholm den 2-3-4 april
] 97 . Platsen är ~in nu ej bestämd
så vi hoppas att kunna återkomma om den i senare nummer.
Arrangör
är Scandinavian
Coin Fair, Antikhallarna, V:a
Hamngatan 6, 41117 Göteborg.

ANTIK 76
I · Göteborg kommer en stor
mynt- och antikmässa att hållas
öppen undet· tiden 24 april till
och med den 2 maj 1976. Namnet
på mässan blir ANTIK -76.
MEDALJ A UKTJON
Tisdagen den 4 och onsdagen den
5 maj anordnar Svenska Numismatiska Föreningen en medaljauktion i Historiska Museet,
Stockholm.
MYNT 76
Den 3:e Internationella Numis-
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matiska Mässan 8-9 maj 1976
hålls i Helsingborg. Arrangör är
Helsingborgs Kommuns Informations- och Utställningsbyrå,
Fack, 251 01 Helsingborg l.

Föreningar
~------

---------~

SVENSKA NUMISMATISKA
FöRENINGEN
östermalmsgat. 81, 114 50 Stockholm. Tel. 08/ 67 55 98
va1·d. 10.30-13.00.
Tisdagen den 10 februari kl. 18.30
ano t·dnas klubbafton med invigning av de nya möteslokalerna
i källaren östermalmsgatan 81
(ingång över gården till höger).
Medtag mynt och medaljer för
byte och diskussion. öl, smörgås och kaffe till självkostnadspl"is.
NORDSTJÄRNAN
"SANKT ERIK"
Karlbergsv. 32 A, Stockholm.
Den 2~ januari och den 3 februari
hålls bytesafton och miniauktion
id. 19.00. Nya medl emmar väl.
komna. Upplysningar per tel.
96 05 08 Bertil Jönsson.
NORDSTJÄRNANs MYNTSEKTION- K ARLSTAD
håller möten följande dagar under våren 1976: 19 jan., 9 febr.
m:h den 8 mars. April månad
hålls distriktsmötc, datum meddclas senare. Mötena börjar kl.
19.00 och avslutas a lltid med en
mynta.uktion. Lokal: Rest. Solratten, Blockgatan 2 (intill LECAB) . Nya medlemmar hjärtligt välkomna. Upplysningar per
tcl. 054 /1511 70 Karl-Olov Johansson.
GöTEBORGS NUMLSMAT.ISKA
föRENING
Box 16011, 400 21 Göteborg.
Den 26 januari kl. l 9.00 hålles
bytesafton i egna föreningslokalcn, Haga Kyrkogata 3. D en 9
febntari hålls möte och auktion
i Hantverksföreningens lokaler,
Erik Dahlbergsg. 3, Göteborg.

MYNTKLUBBEN NICOPIA
httller å rsmöte onsdagen den 11
febr. i pensionärsgården, Västra
Trädgårdsgatan 57, Nyköping,
kl. 19.00. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per te!.
0155 /131 31.
NUMLSMATISKA
FöRENINGEN öRESUND
Den 4 februari anordnas möte
med auktion och föredrag. Upplysningar per tel. 042/26 2114.
FöRENINGEN
NORD V ÄSTMYNT, KLIPPAN
har sammanträde med myntauktion van!. andra fredagen i varje
månad på Folkets Hus, Klippan.
Uppl. per tel. 0435/105 72.
KRISTL.<\NST ADSORTENS
NUMISMATISKA FöRENING
Box 11068, 29111 Kristianstad.
Föreningen
sammanträder
i
princip den 3:e fredagen i varje
månad.
Medlemsavgift 15:-/ år .
Nya medlemmar välkomna.
SIGTUNA MYNTKLUBB
Box 44, 190 40 Sigtuna
håller årsmöte den 13 februari
i Gula skolan. Nya medlemmar
välkomna. Upplysningar per tel.
0760/ 353 23.
JöNKöPINGSBYGDENS
NUMISMATISKA FöRENING
Trädgårdsgatan 25,
552 55 Jönköping
För upplysningar m . m. kontakta
upplysningar m. m. kontakta
klubbmästare J . Tacats, Box 146,
560 21 Taberg. Nya medlemmar
iii· hjärtligt välkomna.
Föreningar och klubbar som
önskar få sina träffar införda
i denna .s palt måste sända manus till redaktionen senast 3
veckor före utgivningsdagen.
Gärna manus som täcker ett
år i taget.

BIRGER WENNBERGS
MYNTHANDEL
CENTRALPALATSET

Hirsch Mynthandel AB

TEGELBACKEN 2
111 52 Stockholm

Ma lmskillnadsgatan 29
111 57 Sto ckho lm
Tel. 08-11 05 56 • 08/ 21 34 59

Sänd oss gärna Er
Mancolista

MYNT - MEDAUER
NUMJSMATISK UllERATUR
VÄRDERINGAR
KOMMISSIONSUPPDRAG

Öppet vardagar kl.

+ porto

Kvartalsprislistor: pris kr. 2: Helårspre nu meration: 12-.
(inkl. porto)
- - - - - -

Lunchstängt

8.30-16.30

kl. 12.00--1 3.00

:. . . . . . . . . . . . .1 l

- - KLIPP HAR

PRENUMERATIONSTALONG • SUBSCRIPTION BLANK

O Prenumeration l 6r trin

po:to l

Subscription l Year from
Abonnement l Jahr ab

J

l F l MI A l M/ J l J l A l s l o l N l D / ARIYEAR
l 1-1- 1 l l l l l
l l

!
·........................J

l
l

NAl'rfN: ...........................................................................................................................
ADRESS: .......................................................................................................................
o oo ooooooo ooo ooooo oooooooooooooooooooooooo o o o o oo ooooooooooOoOOoOooo oo ooooo oo ooo oo oooo ooo oooooo ooo ooo o o o o ouooo oo.o -.oooooooo o ooooo o ooo o u ooooo o

l

V. v. texta tydligt l Please

US4!

PRENUMERATIONSPRISER:
SVERIGE
NORGE
DANMARK
FINLAND

block capitals

BETALNINGSVILLKOR:

O Likviden
43:75 S KR
inkl. moms
och porto

översänd~

bifogad

i check / kontanter
I enclose payment in cuh/
in cheque

ISLA.ND

O J ag

USA
CANADA

MEXICO
EUROPA

)

62 SKR
(Air ma il)

MYNTKONTAKT
PREN.TJANST
DROTTNINGGATAN 11
111 51 STOCK.HOLM

betalar när inbetalning3korte t kommer.

O Betalningen insatt på Ert
52 SK.R

postgiro 4230 50-4.
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By Order of the l sie of Man Government

FÖRSTA UTGIVNINGEN AV
DECIMAl COINS l PlAIINA OCH SllVER
Tynwald, Isle of Man's regering,
erbjuder nu samlare en begränsad
upplaga av 1975 års " Decimal Coin
Set" i platina och sterling silver.
Setet består av 6 mynt i valörerna
50 p, l Op, 5p, 2p, 1p och ! p.
Mynten har präglats av Pobjoy

Gemensam
åtsid:l
H. M. Drottning
Elizabeth Il
Lord of Man

Mint Limited, England .

Valör
50p
IOp
5p
2p
lp

!P

För första gången på 150 år har
platina a nvänts för myntprägling
i Storbritannien.
Första upplagan av " Decimal
Coins" i platina och silver.
Sista å rgången av Jsle of Man
Decimal Coins med inskriften
new pence.

Vikt (g)
Diameter
Platina Silver
(mm)
15,50
30,40
30,00
13,00
25,00
28,50
23,60
6,50
12,50
25,9 1
8,40
16,00
20,32
4,20
8,00
2, 10
4,00
17, 14

The TriskeHon

VikingShip

TheCushag

Tower of Refuge Two Faleons

P latina, 950{1000
600 set i proof-kvalitet. Levereras i
exkl usivt etui och med numrerade
intyg.
Silver, 925/1000
20,000 set ocirkulcrade mynt.
Levereras i presentationsask.

BESTÄLLNING

Manx Ca t Crown
Oec.i nu l Coin Sct
....st. silver proof :\kr. 125:....se t platina proo f kr. 6240:....st. silver ocirk. å k r. 85:....set silver ocirk. å kr. 3 10:Priserna inkluderar moms och fra kt.
O Sänd mot post förskoll
O Likvid översändes bifogad i ch eck/kontanter

a

Ti ll hjälp att bevara den ut rotningshotade
kattrasen Manx, berömd för att den saknar
svans, utger nu Tynwald ett minnesmynt i
valören 25p.
Åtsidan visar H. M. Drottning Eliz..1beth Jl.
frånsidan en Manx-katt.
Upplaga:
Proof: 30.000
Ocirk.: Ej fastställd

Namn: ............. .... ... .............. . ...... ...... .. ........................... ...... .. .. .
Adress:

." ...................... .. ................................................. ...... .

IJ Pobjoy Mint Seandinavia
-

Box 19, S-280 13 Vinslöv

ENKÖPINGS-POSTEN AB 1976

l

l

l
ll
l

l
l

