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TILL V ARA LÄSARE 
S~ ses vi igen efter en sorn jag hoppas 
angenäm heig. Vi önskar alla läsare 
en riktigt god fortsiitt ning på det nya 
samlnråret 1977. 

Redan nu i januari börjar e n hel del 
nktivitctcr bl. a. i form av auktioner 
och mässor. Titta under rncdrlelanden 
där ni kan se en del av vad som hän
der i landet och utomlands. En del 
föreningar har sänt in material över 
sina mötesdagar och eventuella auk
tioner. men vi saknar uppgifter från 
flera fören inga r. Om rlin fön.ming inte 
finns representerad sf1 be din styrelst: 
att den skickar in material till oss. gärna för eu år i taget. 
En ny artikelserie \tartar i nästa nummer. Serien heter De Romerska 
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Några ord on1 äldre numismatisl( litteratur 
Vilken epok av historien man än 

betraktar, måste man karakterise
ra numismatiken som en frukt
bringande vetenskap, och man bör 
icke betrakta den, såsom många 
ytliga betraktare och även samlare 
det göra, som ett tidsfördriv för ny
fikna och amatörer, en lyx och en 
modefluga, måhända något förmer 
än t ex samlandet av frimärken. 
Tolkandel av inskriptionerna, fast
stäliandet av V(!rt de höra, deras 
geografiska och historiska klassifi
cering, allt detta kräver förvisso 
lång erfarenhet och därjämte både 
skarpsinnighet samt kritik av dem, 
vilka ägna sig åt denna verksam
het, alldeles frånsett att de alltme
ra måste taga sig i akt för de ym
nigt förekommande förfalskning
arna. Under alla tider ha klartän
kande personer varit medvetna om 
den rent vetenskapliga nytta studi
et av mynt medför. Redan de gam
la romarna ägde samlingar av bå
de egna och främ mande mynt, av 
vilka de betjänade sig för att fast
ställa vissa historiska händelser 
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<F Lenormant: La Monnaie dans 
l'Antiquite). Under senare tid, i 
varje fall alltsedan 1500-talet, har 
man tryckt böcker rörande numis
matik, vilken betraktats som en av 
historiens förnämsta hjälpveten
skaper . Men den fullständiga från
varon av kritik, oerfarenhet vid 
minnesmärkena och den dåvaran
rle ovanan att fabrice ra medaljer, 
sådana man trodde att de måsta 
existera, berövar dessa första av
handlingar allt vetenskapligt vär
de, de kunna icke betraktas som 
något annat än kuriosa för bibliofi
ler. Den äldsta tryckta bok vi kän
na i detta avseende är försedd med 
följande titel: lllustrium imagines, 
opus impressum Lugduni, in aedi
bus Antonii Blanchardi, calcograp
h.i, impennis hanestorum virorum 
virorum, J ~1ousnier et Fr Juste. 
1524 02:o). En något mera känd 
bok är även den tryckt i Lyon, hos 
Guillaume RouiUe, är: Promptuai
re des medailles des plus renom
meer personnes qui ont este depuis 
le commencement du monde, avec 
brieves descriptions de leurs vies 
et faicts, recueillie des bons au
teurs. Men i denna Promptuaire 
börjar t ex denna svit av stora män 
med en medalj, föreställande 
Adam och slutande med Henrik IV, 
och behandlande alla patriarker, 
alla konungar , nämnda i bibeln, 
några grekiska filosofer , skalder, 
konstnärer och romerska kejsare. 
Såsom deras titlar angiva gjorde 
dessa arbeten anspråk på att, en
ligt mynten, giva porträtt av anti
kens a lla stora män. Aterstoden ut
gör ett galleri av porträtt, vilka 
man endast förmodat, att de exi
sterat. 

t;tt aroete, vtlket redan är mera 
seriöst och bättre dokumenterat, 
utgör det, vilket utgavs av Hubent 
Goltz (Goltzius) 1566, över den ro
merska republiken, under titeln: 
Fesli magistratuum et tr iumpho
rum Rornanorum ab Urbe condita 
ad Augisti obitum <Brugis Fland
rorum, 1566, infolio, en a ndra upp
laga utgavs i Antverpen 1577. 
Ungefär samtidigt utgav Fulvio 
Orsini <Fulvius Ursinus> i Rom en 
sammanställning av samma slag, 
där allt forHarande vimlar av in
billade emissioner av moderna för-

falskare. Senare författare, såsom 
Scaliger och Spanheim, karakteri
serade likväl detta verk såsom 
"aureum et divinum" (gyllene och 
gudomligt> och det utgavs 1663 i 
förbättrad urplaga av Charles Po
tin. På samma sätt ser man över
allt i Europa, under 1500-talet, pub
liceras avhandlingar, där apokry
fiska stycken ät·o vida vanligare än 
de autentiska, verkJiga samlingar 
av naivitet, av Eckhel karakterise
rade såsom "absurda och frivola". 
Vi kunna här också nämna ett ar
bete, som länge var på modet och 
vilket till författare hade ärkebis
kopen i Tarragona, Antonio Augus
tino, med titeln : Dialago de medal
las, inscriciones yotras antiqueda
des, 1587, Tarragona, ett verk, som 
blivit översatt till både italienska 
och latin. 1579 publicerar Adolphe 
Occo i Antverpen en katalog över 
de romerska kejsarnas mynt, 1612 
sammanställer Philippe Parula i 
Palermo den första översikten av 
Siciliens mynt. Därpå komma 
Commentaire historique av Jean 
Tristan, 1635, Selecta numismala 
av Pierre Seguin, sedan verk av 
Charles Pol in, Francois Mezzabar
ba, Henri Noris, Andre Morell och 
Jean Vaillant. Den senast nämndes 
talrika och lärda skrifter ha intill 
senaste tid konsulterats av forska
re, på samma sätt som " Disserta
tiones de praestantia et usu numis
matum antiquorum" av Ezechiel 
Spanheim (London 1706, infolio>. 
De utsvävningar P Hardouin gjor
de sig skyldig till hade det goda 
med sig, att skärpa uppmärksam
heten hos hans vedersakare. P 
Louis Jobert, Banduri, Nicolas 
Haym, Sigebert Havercamp, 
Christian Liebe, P Fröhlich, Gori, 
Arigoni, Francois Wiese, Henri 
Florez, Joseph Pellerin, P Khell, 
Beauvais och andra bereda vägen 
för Joseph Eckhel, den odödlige 
nyordnaren av numismatiken Hans 
''Doctrina numorum veterum", 8 
delar i 4:ooch tryckta i Wien 1792-
1798, utgöra ett mästerverk av 
sträng och sund kritik, och behand
la såväl grekiska som romerska 
mynt, som samlingsverk (sylloge) 
har det knappt sin like. 

(Forts. nästa sid.) 



Några ord .. . 
(Ports. fr. jöl'i:g. sid) 

Det är helt enkelt icke möjligt att 
räkna upp alla de arbeten, rörande 
grekiska och romerska mynt, vilka 
utkommit under de senaste 200 
åren, på alla olika områden, det 
skulle kräva en hel avhandling. Vi 
skola nöja oss med att nämna verk 
av J Brandis, F Lenormanl och 
framför allt den romerska numis
matikens store, oöverträffade 
mästare och pionjär, Theodor 
Mommsen. T Mionnet utgav under 
åren 1806 till 183i "Description des · 
medailles anliques", 15 volymer 
jämte supplement, Henri Cohen sin 
" Descriplion des monnaies de 
!'empire romain", andra upplagan 
188Q-1892 i 8 delar, ett standard· 
verk, som alltjämt användes för 
fullt vid bestämmandet av de ro
merska kejsannynten, trots all nu
mera modernare och förbättrade 
verk finnas (såsom "Roman Impe
rial Coinage" och andra). Imhoof
Blurner publicerade " Les Mon
naies Grecques" och ''Griechische 
Miinzen" 0882 och 1890, i 8:o), 
slutligen den oöverskådliga mäng
den utgåvor av de stora europeiska 
myntkabinetten <British Museum i 
London, Bibliotheque Nationale i 
Paris jämte mynt kabinettet i Ber
lin). Som handbok över den grekis
ka numismatiken tjänar alltjämt 
Barday V Head: Historia Numo
rum , London 1887, numera i ny-

tryck). Detta verk är på sitt områ
de jämförbart med Cohens ovan 
nämnda beträffande romarna. Mu
seet i Berlin har utgivit sin "Corpus 
nu morum" , som ersätter Mionnets 
föråldrade verk. 

Först i början av 1600-talet ut
komma de första numismatiska 
verken rörande medeltiden, för att 
nu icke tala om nyare liden. Det 
var f ö även den tidpunkt, då Hen
rik IV från Aix i Provence tillkalla
de sieur Rascas de Baganis, för att 
lägga gt·undvalen till den kungliga 
samling, som i våra dagar har bli
vit "Departement des medailles et 
antiques" vid Bibliotheque Natio
nale. Det är även nu som Fabri de 
Peirese på fulll allvar Jade den 
första grunden till arkeologisk kri· 
tik: Peireses brev och manuskript 
äro fyllda av skarpsinniga reflexio
ner över mynt, vare sig det är frå
ga om de antika, de merovingiska 
och karolingiska eller t o m de feo
dala. 1610 lät en antikvarie i Or
leans, Paul Felan, trycka sin " Ve
terum numorum gnorisma", i vil
ken finnes avbildade några mero
vingiska och karolingiska mynt. 
1619 utgav J B Hantin, kungligt råd 
i Chalelet, ett album med plan
scher, med titeln ''Figures des 
monnayes de France", viikel förde 
fram till Henrik IV. l Holland pub
licerade allt sedan 159i Erasmus 
av 1-louweringhen en numismatisk 
historia över grevarna i detta land, 
under titeln "Penningboeck of the
wechwijser der Chroniken' '. vilken 

senare har kompletterats och för
bättrats och utkommit i många 
upplagor. I Tyskland citeras en 
vissTileman Friese, vilktn 1588lät 
trycka en "Miinz Spiegel", en sam
ling teckningar av antika mynt, en 
sammanställning, som f ö icke har 
något större velenskapligt värde. 
Från slutet av 1600-talet tar studiet 
av de medeltida och moderna myn
ten ny fart och börjar uppvisa en 
alltmer lärd karaktär. Främst av 
dessa, sedermera i en aldrig sinan
de ström publicerade verk, måste 
placeras en avhandling av Du 
Cange jämte en av Francois Le 
Blanc, vilken sistnämnda är mäs
terligt utförd: " Traite historique 
des monnaies de France, depuis le 
commencement de la monarchie 
jusques å present' ' < 1690 i 4: o>. 
Denna bok, utkommen ett århund
rade före Eckhels "Doctrina", bil
dar epok inom den moderna numis
matiken, alla arbeten, vilka sedan 
dess utgivits över fransk numisma
tik, ha mer eller mindre inspirerats 
av detta förstlingsverk . 

Alldeles såsom beträffande anti
ken. är antalet verk över medelti· 
den och nyare tiden, hart när 
oöverskådligt, men alla dessa verk 
ha, om man så får säga, en beskri
vande och dokumentär karaktär, 
någon verkligt sammanfattande 
översikt över samtliga europeiska 
länders mynt, med bakomliggande 
historisk referens, och med rent 
vetenskaplig notapparat, har ve
terligen icke ännu publicerats. 

Gunn<tr Sidorow 
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1 SVERIGES 1 
l Il 
1 NUMISMATISKA 1 
: RIKSFÖRBU.ND : 
l Spridda försök till en samordning har tidigare gjorts, men inte förrän den 14 1 
l november 1976 nådde föreningarna målet - att få en svensk riksorganisation. 1 
l Förtjänsten till detta får i första hand tillskrivas en arbetsgrupp bestående av fem 1 
l personer. 1 
l l l Det var nämligen dessa fem, som efter många arbetsfyllda sammanträden utar- 1 1 betade ett förslag till bildandet av en ri ksorganisation. Då detta var klart inbjöds 
1 samtliga kända numismatiska föreningar och klubbar i landet till en stiftelsekonfe-

1
1 

1 rens i Eskilstuna den 13 och 14 november 1976. Eski lstuna bedömdes vara en myc-
1 ket lämplig mötesplats, eftersom staden - sedan myntverkets utflyttning dit 1 från Stockholm 1974 - idag är landets myntort. l 

l l 
l Det var ett par historiska dagar för landets alla numismatiker. Sveriges Numis- l 
l matiska Riksförbund bildades. stadgar, arbetsuppgifter och målsättning klubba- 1 
l des samt förbundsstyrelse utsågs. 1 
l l 
l l 
l Vad har SNR för målsättning? 1 
l Svar: Att i första hand främja den svenska numismatiken 1 
1 och tillvarata de anslutna föreningarnas och deras l 
l enskilda medlemmars numismatiska intressen. SNR 

STVRELSE l 1 Vad har hitintills gjorts? 1 
l Svar: SNR har preliminärt anslutit 2/ 3 av landets föreningar 1 
1 med tillsammans 4 200 medlemmar. l 
1 SNR har etablerat kontakter på riksnivå med myndig-

l heter, företag , massmedia och privatpersoner samt 1
1 skapat kontakter med motsvarande numismatiska or-

l ganisationer i andra länder. 1 
l SNR har låtit framställa en medalj, som celebrerar 1 1 förbundets stiftande (förväntas i framtiden få stort l 
l samlarvärde). 
1 SNR har tack vare samordning av inköp kunnat er- l 

bjudas bra rabatter på bl a numismatisk litteratur. l 
l SNR erbjuder kostnadsfri information om sin verk- l 
l samhet l 
: GÖR SLAG l SAKENI BEGÄR INFORMATION - MEDLEMSKAP! Il 
---------------------------~-----1 l 1 Vår förening/klubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

1 ÖNSKAR o information om SNR 
1 1 o medlemskap i SNR 
1 

l OBS! Ingen registreringsavgift om föreningen/klubben ansluter sig till SNR före 1 
l 1977-05-01. l 

: Sänd talongen till : SNR Box 44, 190 40 Rosersberg, tel 0760/353 23. : 

·--------···········----·········-·· 6 



NORDENNYTT 
At riunm:gcn 15 C, N- 1·-100 Ski 

Ahlströms aul{tion 12 
den 1·1-15/ 10 blev den största a uk

tion som någonsin arrangera ts i 
:"lorden. Omsättningen för de två 
dagarna översteg 4,5 millioner Skr. 

Den svenska avdelningen är be
handlad tidigare i l\Jyntkonta kt. Vi 
ska här kommentera Danmark och 
Norge. 

DANMARK 
inskrä nktes i denna auktion till12 

objekt under rubriken " Gold Coins 
of the World". Dessa mynt var för
säljningsmässigt uppskattade till 
66.700. Dc såldes för 70.650. Det 
mest intressanta . dyraste och mest 
förvånande objekte t blev: 
nr 804 Gliickstadt. Guldkrone 1657, 
H. H5A. S.5. f.l 20, R. (såld på 
Bruun 1925 för 190:- och därefter på 
Hess-Le u 1962), uppskattat pris 
10.000. s lllt för IR.OOO. (Sc bild >. 

NORGE: 
omfattade en hel avdelning om 

lotalt 152 objekt. Tota lt värderas de 
till801 .:l05. Summan vid försäljning 
blev hela ll50.4:JO. 

.~land . de mynt som tilldrog s ig 
s tors ta mtr·csset var givetvis du· 
knlerna. IO:xcmpcl : 
m· 985 Dukat lfi6fi. 11.2. S.9, varit in
rattad. bucklig, l l . (50.000). 75.000 
nr 996 2 dukntcr utan lir. Il .8. S. l5, 
1+, (5(1.()00 ), 55.000 

nr 997 2 dukater 1673, H.16. S.8. 
l +/01. (50.000). 52.500. 

Det fanns också andra mvnt som 
var dyra. till exempel : · 

nr 979 2 speciedale r 1646, 11.78. 
S. l5. 01. (25.000) . 36.000 
nr 978 Köpenhamn . Specieda ler 
1624, m ed inbuktade provinssköl· 
dar. H.GOA. S.l6. RRR, 1+ . 
(25.000), 20.000 

Objekt m ed förv ånansvärt höga 
fiirsäljningspriser förekommer 
ofla på Ahlströms auktioner: 
nr 1002 Chris tiania. 2 specieda ler 
1677, H.30C, S.l. RR. 1+ . (20.000). 
!'10.000! 
nr 1004 Speciedaler 1678. H.711. S.8. 
R. 1+/01. 110.000). 24.000 
nr 1023 Avslag i koppar <W 2-1 
skilling 1752. Jfr.'H.2A. Jfr. S.2. H. 
01. ( 1.000). 3.100 
nr 1037 Speciedaler 1791. H.4B. S.:l. 
R, 1/ 1 +. (2.500>. 5.000. 

Generelll bör också nämnas alt 
guldmynten från Os km· Il. som 
man trodde hade s tangerat. stildes 
till priser över de uppskattade . 

llc ll på s lutet av auktionen :\ te r· 
ranns en del mynt frtm kr/ öre
perioden som trots a llt ä r de som 
dc flesta samlare samlar. Några 
anmärkningsvärda priser. förut om 
:,o-öringen 1888. noterades inte och 
nedan följer några exempel : 
nr· 1095 2 kroner 1885. l + . !2.000). 
1.500 
m· 1102 50 öre 1888. o. < 1.000). 1.500 
nr 110!13 sk/ JO öre 11\74, o. ( ~00 \ . .JOO 

nr 1114 2 öre 1884. O. 000). 110 
nr Il tll l öre 1877. O. <:100) . 270 
nr 1119 l öre 1885. l + . <500). -Il() 

Il c l ge Reffs a tnlin g 
i\fniren med Skipsmegler Helge 

Heffs samling fortsätter i Oslo 
byrett. Bakgrunden. för de som in· 
te känner till den, är a tt skipsmcg
lcr llelge Heff 1971 blev bestulen på 
en myntsamling till ett värde av 
mer än 5 millioner kronor. För att 
återskaffa samlingen och få fatt i 
t ju ven C tjuvarna >. anlitade han en 
28 år gammal privatdetektiv, som 
nu kallar s ig för försäljningschef. 

Helge Reff är övertygad om att 
den slörsta delen av samlingen är 

intakt. Det rör sig om så unika 
mynt att de inte skulle kunna säljas 
utan att det slogs larm i samlar
kretsar. 

Några av mynten har återfunnits 
i Sverige och Danmark. 

En 38-årig man blev 1972 dömd 
till3 års fängelse för häleri av sam
lingen. Denna man har för övrigt, 
hela tiden, förnekat sin skuld, vii· 
ket han upprepade i Oslo byrett i 
december. 

Den 28 årige försäljningschefen 
fick, under en treårsperiod, mer än 
700.000 kronor utbetalt med moti· 
vering att han hade kontakt med 
tjuven och behövde pengarnaför 
att köpa loss samlingen . Vidare 
hävdade han att han vid sitt gri
pande var pfl väg att spåra upp 
mynten och att han därför blivit 
förhindrad i sitt arbete. 

Försäljningschefen blev dömd 
till att betala Reff 495.000 kronor 
samt Den norske Creditbank 
40.000. Hans fru blev dömd till 120 
dagars villkorligt fängelse för 
häleri av 30.000 kronor. 

Både försäljningschefen och 
hans fru begärde förnyad behand· 
ling i högre instans. 

Hirsch 
~1ynthandel AB 

höll sin andra auktion för året på 
Operakällaren i Stockholm den 
27:e november. 

Tyvärr var avdelningen nordiska 
mynt (exklusive Sverige> mager. 
Totalt omfattade den 17 norska och 
8 danska objekt. 
NORGE 
omfattade 4 silvermynt och 13 
guldmynt. Bland silvermynten no
terar vi 
nr481, B skilling 1819, R.191 ; 01 å O, 
(550). 850. 

Guldet innehöll bland andra 20· 
(Forts. nnsta sid.) 
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NORDENNYTT ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

Atriumvcgcn 15 C. N-1400 Ski 

kronorna 1874 (3 st) , 1875, 1876, 
1878, 1879, 1886, (2 st), 1902 och 1910 
(2 st). Dyrast blev nr 484 b, 20 
kronor 1878, 01 å O, (2.000), 2.3000. 

Intressant här var att auktionä
ren uppskattat 2Q-kronan 1910 i 01 
till 1.900, det vill säga 100 kr mer än 
motsvarande lo-krona. <Förmodli
gen riktigt). Trots detta såldes to
kronan för 100 kr mer, eller 1.900 
kronor. 
DANMARK 
bjöd på stor spridning, från tidigt 
150o-tal till tidigt 1900-tal. 
Trots all bara ett modernt guld· 
mynt bjöds ut, indikeras dess då
liga ställning, nr 478, 10 kronor 
1909, H.2, O, (700), 425. 

Två speciedaler gick under upp
skattat pris, likaså en 2 kroner 
1675. En XIII-mark kurantdukat 
1760 gick för 200 kronor över upp
skattningen. 

Enligt vår uppfattning återfanns 
auktionens intressantaste objekt 
innanför Danmark/ Norge här, 
nämligen nr 471, Christian II (1513· 
23), Malmö, klippning utan år, 
Galster 42, 1+, (100), 650. Lägg 
märke till det uppskattade försä lj
ningspriset. 

Mässan i 
Kongsvinger 

Myntmässan i Kongsvinger den 
27-28/11 blev en verklig succe. 

Arrangörerna har all heder av 
sitt arrangemang. Till skillnad mot 
den på kontinenten rådande " af
fårs-slress"-stämningen rådde i 
Kongsvinger en gemytlig och 
"koslig" atmosfär. 

Cirka 75 personer löste entre på 
lördagen och drygt 100 på sönda
gen, vilket innebar mellan 200 och 
225 besökande. Vi hade lillfälle att 
prata med flera av dem och fick 
bara höra lovord. 

Handlarna, inte bara de som 
hade bord, utan även de besökande 
handlarna fann arrangemangel 
gott (enda anmärkningen låg på 
belysningen). De hade lid a ll prata 
både med kunder och kollegor och 
ändå sköta sina affärer på ett till
fredställande sätt. 

8 

Auktionen nådde kanske inte 
samma höjd som mässan i övrigt. 
En hel del mynt köptes tillbaka och 
många objekt gick under eller om
kring uppskattat pris, speciellt de 
antika. 

Här följer några bättre exempel 
från auktionen : 
nr 203, Speciedaler 1628, H.l, 1/1 +, 
(8.500), 8.650 
nr 204, Specieda.er 1631 , H.5A, 01 , 
(11.000)' 13.900 
nr 240, 12 Skilling 1873, prakt. o, 
( 1.100), 2.000 
nr 338, 10 öre 1927, präglingsfeL 01 , 
230 

Slutligen vill vi nämna att ar.an
görerna själva var belåtna och 
trodde att deras kalkyler varit så 
pass rikliga att ekonomin förmod
ligen gott ihop. 

Vi tackar Kongsvinger Mynt
samlerklubb för del friska initia
tivet och trevliga arrangemanget 
och ser fram mot nästa gång vi ses. 

och Ni för eher hand vår 
"n}'·inkommetlista". 

STOR SORTERING 
MODERATA PRISER 

Vänd Er med förtroende t ill 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgatan 19, Gävle 

Tel. 026/ 12 82 25 

Öppet: 16- 18 
lördagar 9- 14 

Österrike 
Special 

1000 SCII t976 Habenberg O Stgl 
Vikt 1:1,5 g guld 27 mm diam eter 
100 Sch 1!)76 Nestroy O stgl 
Poliea·te Platte PP stgl 

465,-

45,-
70.-

Vi_ har en hel del äldre österrikiska jublileumsmynt till vettiga 
pnser . 

NOVA "t~ 
l. M , IIJORKOUIST 1\10 ~~:~ ~ 

Box 40, 701 02 01ebro '\....~.~ ...,:! ~ 
Tel. 019/1 20511 y~ 



HÖSTENS TRE VIKTIGA KATALOGNYHETER 

SVERIGES MYNT 
The Coinage of Sweden 

1521- 1977 
Ill ustrerad värderingskatalog 

A 4-format, 330 sidor 

Skr 98:- inkl. moms 

NORGES MYNTER 
The Coinage of Norway 

955- 1976 
Illustrerad värderingskotalog 

A 4-formot, 168 sidor 

Skr 130:- inkl. moms 

• AKTUELLA VÄRDERINGSPRISER 

• SAMTLIGA TYPMYNT AVBILDADE 

• ENGLISH TRANSLATIONS 

SVERIGES MYNT 
The Comage of Sweden 

181 8- 1976 
Illustrerad värderingskotalog 

Värderingspriser 1977 
A 5-formot, 88 sidor 

Skr 14:95 inkl. moms 

Just utkomna 

Fin1u boJ Er myntband/are 
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Myntgravörerna 
(Forts. fr. föreg. nr) 

Evainetos och Cimon voro samti
da, ehuru den förstnämnde synes 
ha börjat arbeta något tidigare. 
Tidrymden för deras storhetstid 
motsvaras av de bägge Dionysier
nas regeringstid. Det är vid denna 
tid de haft i uppdrag att utföra des
sa kolossala silverstycken, vilka 
vägde 10 attiska drachmer. som 
man kallade pentekontalitra, eme
dan deras värde motsvarade 50 
skålpund koppa r. Var och ett av 
dessa mynt, såvitt dc äro kända i 
dag, och vilka tillverkats under 
denna period, härstammar från 
den ene eller den andre, och utgöra 
deras märkligaste mästerverk. 
Endast en del äro signerade. Men 
även de stycken, vilka icke äro sig
nerade av pentekontalitra, är det 

lätt att hänföra -till dessa bägge ri
valiserande konstnärer, på grund 
av den typiska stilen och arbetets 
art, däremot har man icke ännu 
lyckats upptäcka något tredje 
namn på dessa klassiska mynt. 

Redan sedan långt tillbaka har 
man fastslagit, ja redan långt in· 
nan man lyckats upptäcka namnet 
på de bägge konstnärerna, att des
sa pentekontalitra från Syracusa, 
graverade av Evainetos och Ci
mon, tillhöra myntkonstens "nee 
plus ultra". Av dessa bägge män 
får man nog beteckna Cimon som 
den andre i ordningen, och likväl 
får man väl anse, att hans verk vi
da överträffar det bästa, som nå· 
gon renässanskonstnär presterat. 
Hans stil saknar ingalunda fel , han 
framhåller en smula för mycket 
det kraftfulla och det graciösa på 
bekostnad av en idealisk och sub
lim skönhet. Hans figurer, överlas
tade med detaljer och utsmyck-

10 

av G unnar Sidorow 

ningar, sakna enkelhet, och förlora 
till följd härav i någon mån i renhet 
och storvulenhet. A andra sidan 
finnes det alltid i hans utförande en 
viss skärpa, vilken ibland stegras 
ända till grovhet och vilken på ett 
egendomligt sätt kontrasterar mol 
del sökande efter det behagfull a, 
varmed han städse förefaller vara 
upptagen. 

Cimon är strängt taget endast en 
stor konstnär, Evainetos däremot 
är den obetingat störste i den 
bransch han odlat. Man kunde kal
la honom myntgravyrens Phidias. 
Om man en stund betraktar något 
mynt han graverat, glömmer man 
snart nog huru litet föremålet i 
själva verket är, snara re tror man 
sig ha framför sig något lösgjort 
fragment ur en fris på Parthenon. 
Ty det är kara kteristiskt för den 
konst, som genom honom kommit 
till sin fulländning, att den ger 
samma intryck av storhet såväl åt 
det minsta som åt det största , och 
att samla på en liten plants med en 
diameter av 6 till 7 centimeter lika 
mycket av skönhet och storslagen
het som i en kolossalstaty. 

Liksom många andra stora 
konstnärer har Evainetos kontinu
erligt fortskridit i sin utveckling 
och på ett kännbart sä tt modifierat 
sin konstart. När han började, un· 
der de sista åren av 400-talet, på
minna hans stil och hans maner 
mycket om Eumenos', tillsam
mans med vilken han började sin 
karriä r. Man kunde väl kalla ho
nom sin tids Rafael i första stadiet 
av sin utveckling, alltjämt under 
inflytande av Perugino. Mera än 
Eumenos har Evainetos redan nu 
något, om jag så får kalla det, av 
en gudomlig inspiration inom sig, 
och han uppfattar sig själv redan 
nu som en konstnär av första rang
en, men han lånar likväl av sin 

. kompa!}jon ~en sista rest av styvhet 
och hårdhet tillhörande den gamla 
sti len. Så småningom förmildras 
och fulländas hans maner, han till
ägnar sig saktmod och frihet, men 
han bibehåller ständigt en anstryk-

ning av enkel storhet och stränghel 
ända in i det graciösa, vilket höjer 
sig till det sublima. Vad han på rent 
vetenskapligt sätt modellerat med 
precision är ouppnåeligt, hans gu
dahuvud utstråla en fläkt av verk
ligt ideal. Han vet alt vara rik utan 
att förfalla till denna överdrift av 
utsmyckningar och detaljer, vilken 
slutligen måste nedsätta ett konst-

verk. Hans utförande uppnår en fi. 
ness lik den vid gravering på ka
meer och ädelstenar. Denna oer
hörda finess i arbetet är även hans 
stötesten, ly på tetradrachmernas 
frånsida för han den i sin oerhörda 
detaljrikedom ända till torrhet. Det 
är på detta stadium av den fulla ut· 
vecklingen av sin talang som han 
graverar pentekontalitramynten, 
och han ser då mitt emot sig såsom 
sin medtävlare och r ival Cimon, 
vilken förefaller ha överlevat ho
nom och fortsatt att gravera efter 
honom, liksom för övrigt Euklei
das. 

Det är dessutom icke från den 
athenska skolan under Phidias 
utan från den doriska under Polyc
leutas som de syrakusanska konst
närerna söka sina förebilder . Det 
lilla, som återstår i original av 
skulptörerna av skolan i Argos, vil
ken en tid tävlade med den i Athen, 
presenterar såsom konst det när
mastedäktskap med de vackra sy
rakusanska mynten. Det är samma 
sätt att känna och att återgiva na
turen, samma uppfattning av det 
ideella, forskning utefter samma 
linjer. 

I motsats härtill ansluter sig 
Theodotos från Clazomenai, vilken 
man i och för sig får ställa i jämn-

( Forts. nästa sid.) 



Myntgravörerna . . . 
(Ports. fr. /öreg. sid) 

bredd med de båda andra, till en 
uppfattning och ett maner, som väl 
snarast kan kallas romantiskt, om 
man kan begagna ett sådant ut
tryck när man talar om grekisk 
skulptur, och Theodotos' stil anslu
ter sig till dc konstnärers, vilka ar
betade på utsmyckningen a v 
Maussollos' grav och vilka gjorde 
den till ett av världens underverk . . 
Denne Theodotos är en mästare av 
första rangen , vi lken i stilens ele
gans och i vetenskapen att model
lera, förvisso kan mäla sig med 
Evainctos själv. Men han har där
emot icke på samma sätt de speci
ella förutsättningarna för en mynt
komposition. För att pryda åtsidan . 
på sina mynt, använder han icke en 
profil, utan ett huvud, vilket till 3/4 
är modeJierat i olika tjocklek - nå
got som f ö i Syracusa Cimon och 
Eukleidas mot slutet av deras bana 
redan hade gjort - och i detta har 
ha n alltför lätt låtit förleda sig att 

UTLi\NDSKA GULDMYNT 

lODLire 1931 IX ......... Ol/0 2.-100:-
101\larkaa 1878 .......... 1+ 1.200:-
10 Markaa 1881.. ........ 1+ /01 2.000: -

SILVERMYNT 
l Mark 1591 kantspr .. .l+ 
l Rdr 1726 ................. 111+ 
l Rdr 1781 X ristatfr .. 1+ 
1 Rdr 1782 plantspr .... 01 
l Rdr 1782 ristad fr .. .. 01 
l Rdr 1787 ......... ....... .1 + 

l Rdr/3D. 

1.500:-
2.450:-

650:-
1.500:
L.500:-
1.500:-

SM. 1776god ............ I+ 1.200:-
1 RdrSp. 1855 rengj ... I+/012.200:-
1 /:l R dr 1792 kastmynt l + 500:-
1/3 Rdr 1813 kastmynt l + 700:-
l/6 Rdrl779 ..... ......... . 1/l + 150:-
1/6 Rdr 1786 plantrisp.l + 200:-
1/6 Rdr 1788 plantrisp.H +) 175:-
1 öre 1734 ................... 01 300:-
1 öre 1734 ................... 1 + 100: -
1/ IGRdrSp. 1850 ........ !+ 75 :-
25 öre 1864 ........ .. .... .... 01 350:-
5 Kr jub. 1952 ... ... .... ... 01/0 225:-
5 Kr jub. 1966 ............. 01/0 16:-
2 Kr 1913 ................... NO 500:-
2 Kr 1936 ................... 01/0 60:-
2Kr1938 ................... 01/0 20:-
2 Krl939 ................... 01/0 20:-
2 Kr 1945 G ................ O 60:-

anamma ett övergående mode. 
Och om han därvid funnit tillfälle 
att under svåra förhållanden pröva 
sin talangs yttersta resurser, så 
har han givit exempel på mindre 
smak och intelligens, då han härvid 
icke observerat de olägenheter, 
vilka följa av ett definitivt accepte
rande av det mode, för vilket han 
givit vika, medan Evainetos aldrig 
nedlåtit sig till något sådant. 

Situationen för de romer5ka 
myntgravörerna var icke, så vill vi 
kunna finna, icke lika gynnsam och 
ärad som för deras kolleger i det 
autonoma Grekland. Samtliga voro 
antingen slavar eller frigivna. De 
bägge stora gravörerna av ädla 
stenar, Agathopus och Epityncha
nus, ha sina gravskrifter bland de 
frigivna under· L i via, och dc ha där 
kallats "aurifices". Man känner 
också en gravskrift a \t en viss Pub
lius Aclius Felix. "Praepositus 
scalptorum sacrae monetae". en 
av kejsarens frigivna. Av detta 
framgår, att de kejserliga mynt
gravörernavoro tillräckJigt talrika 
för att bilda en korporation, regul
järt organiserad under en officiell 

2Kr1945TS .............. 01å0 100:-
2Kr1947 ................... 0 60:-
2Kr 1949 .................. . 0 90:-
2Kr 1950 .......... ........ . 0 15:-
1Kr1961TS .............. O 40:-

KOPPAllMYNT 
l öre1645ärgig .......... l + 550:-
1örel647.. 1-'- 800:-
Piåtmynt ID. 
SM. 1742 ............. .... . 1+/012.200:-

2öreSM 1746 ............. 1? 
2öre SM 1747 ärgig .... 1+/1 
2öre SM 1749 ............. 1? /l 
2öreSM 1750kantsk .. 1/1+ 
1 öre SM 1736 ..... ....... . 1 
1 öre SM 1735 ...... ..... .. l+ 
l öre SM 1742 ... ........ .. 1+ 
2öre SM 1759 ............. 1+ 
2öre SM 1760 ............. 1+ 
1 öre SM 1759 ............. 1+ 
l Sk 1820 refflad rand 
svagt utpräglad ....... OJ 
l_Sk 1820 refflad rand .. !+ 
1 SK. B:co 1836/35 
kantslag ........ ...... ...... 1 + 

lSk. B:co 1851 ............ 1+/01 
2öre 1858 .............. ...... 01 
5öre 1867 .................... 01/0 
2öre 1864 .. .... .............. 01 
1 öre lllf>'l ......... . .. ........ OlåO 

25:-
40:-
20:-
40:-
40:-
85:-
60: -
90:-
90:-
80:-

300: -
55: -

125:-
175:-
100:-
350:· 
90:-

100: -

chef. Termen "scalptores", som 
användes för alt karakterisera 
dem, har ett visst int-resse, ty detta 
uttryck användes även för att be
teckna ädelstensgravörer. Detta 
överensstämmer ju f ö med vad vi 
tidigare sagt om det a naloga i det 
tekniska utförandet av de bägge 
procedurerna. Guldsmedsciselören 
och gravören på metall kallades 
"caelator" och " incisor". 

Komplettera 

Ditt bibliotek 
Alla ni som saknar ett eller 

flcm nummer nv Myntkontakt 
kan ki)pa dessa för· en kostnad 

av 4 kr/st inkl. porto + post
fiirskottsavgirt ( utgår vid för
skottslihid). Rin~: eller skriv 

direkt till o~s på redaktionen. 

ODS! Samtliga nummer (rån 
n r l 1972 och framåt finns i 
la)!cr, om än i bc)!ränsad till

g;"mg. 

2 öre 1909 .................... 01 
2öre 1912 .................... 0 
2öre 1916K6 ............... O 
2öre 1917 ... ................. O 
2öre 1918 ...... .......... ... . O 
2 öre 1919 B ... .............. O 
2öre 1920 .................... O 
2öre 1921 .................... O 
2öre 1926 ... ................. O 
2 öre 1936 KG ...... ......... O 
2 öre 1941 st. glans ........ O 
2öre 1948 .................... O 
2 öre 1950 B st. glans ..... O 
5 öre 1909 LK ............... O 
5 öre 1911 små kantsk .. 01 
5 öre 1937 praktex ........ O 
5 öre 1940 st.glans ........ O 
5 öre 1949 praktex .. ...... O 
5 öre 1942 1 ius meta Il .... O 

85:-
850:-
200:-
150:-
250:-
100: -
125: -
125:-
120:-
85:-
65:-' 
60:-
25:-

450:-
200:-
175:-
100:-
200: -
175:-

R. UPPGRENS 
MYNTHANDEL 

Skånegatan 73 
Box 11080 Oppet 
100 61 Stockholm 
Tel. 08/44 82 81 

Vard 1(}-18 
Lörd 1(}-15 

Full returrätt inom 10 dagar. 
Moms ingår i priserna. 
Porto tillkommer. 
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Erik XIV 
Herr J önson har ännu en gång 

försökt gendriva undertecknad, 
med vilken framgång må läsekret
sen döma om. J ag citerar blott 
följande passus: "Beträffande 
övervärde får väl ett dekret, utfär
dat av myndighet, anses vara till
räckligt nog" 

alla avseenden och strikt efter bok
staven. l själva verket förhå ller det 
sig emellertid så, att dylika förord· 
ningar utfärdas för alt icke åtly
das. Det är onödigt att komma med 
exemplifiering, alla jag känner till 
ha i varje fa ll förblivit en död bok
stav. 

och 3 mark 

1562 
Måhända fOr herr Jönson, knap

past för någon annan vettig män
niska. Författaren är uppenbarli
gen av den åsikten, att varje de
kret,varje förordning, om blott 
"myndighet" slår bakom, garan
terat säkert kommer att åtlydas i 

Herr Jönsons sätt att argumente
ra ger prov på en rent av otroligt 
blåögd optimism och naivitet. Det 
är fåfä ng möda att söka gendriva 
honom . J ag får åtnöja mig med en 
medlidsam tystnad. Slutgiltigt genmäle till herr Lars 

l. Jönson. Gunnar Sidorow 
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KRISTIANSTADSORTENS NUMISMATISKA Fö RENING 

avhåller 

STORAUKTION 
lördagen den 29 januari med b örjan kl. 10.00. 

Auktionsobjekten förevisas från kl. 08.00 

Svenska, utländska 
oeh antika mynt 

Bland annat ingår samtliga svenska guldmynt under tiden 187~1925. 

Auktionen äger rum på restaurang Kong Christian, Tivoligatan 12, 
K ristianstad. 

Gmtis a uktionslista samt upplysningar: 

KRISTIANSTADSORTENS 
NUMISMATISKA FöRENING 

Box 110 68, 291 Il Kristianstad 

Tfn. 044/713 28 



Vi köper mynt oeh betalar följande priser: 
Prisexempel 
SVERIGE 

DANMARK <äldre mynt köpes) 2 ore 1917 ...................... . 1 150:-
1 Kr.l930, 35, 38 ... .... 1 ........ 50:- 1 ore 192lj . .................... 1 70:-
1 Kr.l924 ......... ...... 1? ........ 400:- Vi köper samtliga Norska mynt i 
15 o re 1874-1905 .... .. . l ? J rån 7: · kvalitet o före 1963. 

Johan HI Rdr ........ 01 från 12.000:-
KarllX 4 M ........... 01 från 4.500:-
Karl XII Nödmynt. O från 1.000:
Fredrik I 2 öre SM . O från 1.200: · 
Fredrik I l öre SM . O från 700:-

10ore1874-1905 .... ... 1? Jrån 3:- ••••••••••--• 

Vi söker Gustav lll:s I/6 Rdr -
1/24 Rdr. l nG och 77 i topp - kvali
teter. 

Riksgäldspoletter 1799-1802 
O från 

lOore 1911.. ............. . 1 ........ 55:· SCHWEIZ (Äldre mynt köpeltf 
10ore1923 ............. ... 1+ .. ...... 700:- 5Fr.185()-1928 .......... 1 från 100:-•••••••••••J 2Fr. 185()-()3 ............. 1 från 80:-
DANZIG 2Fr. l901 ................... 1 300:· 
10G. 1935 ............. .... !+ 800:- 1 Fr. 185()-75 ............. 1 från 40:-
5 G. 1923-35 ......... .. H från 225:- 1/ 2 Fr. 185()-79 .......... 1 från 70:-
2 G.1923-32 ..... .... .. 1+ från 75:- 5, 10, 20rp. l85o-n .... l från 7:-

1/ 2 Rdr. 1831 .......... . O 
1/4 Rdr. 183o-34 ...... 0 från 

400:-
4.500:-
2.000:-
5.000:-

1 G. 1923-32 ... ........ 1+ från 35:- drp.l85()-80 ....... ....... 1 från 20: · 

l/2G.l923-32 ..... .. .. 1+ från 25:- ·•••••••••••• 

R dr 1844-55 ............ 0 från • • ·----• • • •• TYSKLAND (Även äldre mynt kö-
pes) 

350:- FRANKRIKE <Priser på förfr. ) Jubileumsmynt 

4.000:- ······-----· 5 M.l925-33 .......... 01 

l/ 16Rdr.l848--55 .. ... 0 från 
4 Rdr. RM 1861-71 ... 0 från 

Vi köper även lägre kvaliteter och ITALIEN <Priser på förfr. ) 

hela samlingar. • • • • • • • • • --J 
lO öre 1923-25 ...... ...... 0 från 350:· NEDERLÄNDERNA 
5 öre 1914 & 23 ............ o 1.500: · 11 G. l8l8--37 ...... . l+ från .. . 800:-
2 öre 1910 .................. . 0 550:- 1 G. 1842-44 ........ 1? ... 100:· 
2örel913, 14, 15 .......... o 350:- 1 G.l853 ....... ...... 1? ... 250:-
1Kr. l942(l) ...... ........ o 1.500:- 1 G.l896, 06 ........ 1 ... 700:-
1Kr.1942-- 1 G. l914, 15 ........ 1 ... 20 :· 

·~:N 1 25c. 184~ ........ 1 < W .IIllfr. 20020 : ~ 
2 F I"''• • • 1 200 :· 25 r . IR98-1906 .. ... 1 från .... . 

r . o.rr-t"t .... .... l från lO c. 1848---1912 .. ... 1 från 15 :-
1Fr. l833--44,..... ... från 50:- 5 1907_ 1943 !+ från 8:-
l/2Fr.l833-44 ..... 1 från 50:- 21~2c. 1877_19'i9·:1+från 5:-
1/4Fr.l834-44 ..... 1 från 40:-

907 1 35·· 

1952-64 .......... 0 
3 M. 1925-32 ......... 01 
Reguljära mynt 

från 200:
från 200:
från · 80:-

5 M. 1927- 33 ......... I+ ,från 100:-
3 M. 1924-33 ......... l+ från 60:· 
2 M. 1925-31 ......... 1 :från 10: -
2 M. 1951 .. ............. l+ ........ 35:-
1 M. 1924-27 ......... l+ från 10:-
1 M. 1933-39 ......... 1+ från 3:-
50pfg. l875-1903 ..... 1 Jrån 10: -
50 pfg. 1923-25 .... .. .. l+ 'från 12: · 
50pfg. l927- 39 ........ 1+ från 3:-
25 pfg. 1909-1912 ..... l+ från 10:· 
20pfg.l873-92 ........ 1 från . 7,; ~ 
Vi köper även l, 2, 5, 10 pfg. 2Fr.l84~ ........ 1 fråni.OOO:- 1

1r 1
883 .. 86 ........ 1+från 75:. 

l Fr. 1849,50 ......... l från 500:- 1 c. 1 • ........ · ~------~~~ ..... 
1/ 2Fr. 1849,50 ...... 1 från 500 :- •••••••••••• 
1/ 4 Fr. 1849, !lO ...... l från 400:- NORGE x 1dr k' 

( n e mynt öpes) 
IOc. 1832- 56 ......... l + från 150:- 2 K 87 1 f å 30:-
5c. 1~1 .......... l från 3:- l Kr. !87t!~l~ ....... l /å n 20 :-
10 Fr . 1930 ............. l+ ........ 75:- 50 r . l874- 913 ...... . 1 från 20 ·.-
5 F 1934 l + 50 ore 1 1 ........ r n. 

r . ...... ... .... .... .... :- 25 1876-1914 l från 20:· 
10c.l917 ............... 1+ .. ...... 30:- 10 orel874-1912 ........ 1 
•••••••••••• ore ........ från 5:-
CANADA Priser på förfrågan • 5 ore 1918 ................. 1 ........ 300:-
•••••••••••• 5 orel945 .... ............. 1+ ........ 225:· 

Norge 

Har Ni mynt Ni tror vi kan vara in-
tresserade av kontakta oss snarast. 
Skriv eller ring: Ni når oss säkrast 
lQ-11 varje vardag (ej lördag>. 
Det är svårt för oss att ge ett bin
dande pris utan att se mynten. Om 
Ni tror att det är dyrbara mynt 
skicka oss i första hand en förteck
ning, annars går det bra att direkt 
skicka mynten till oss för ett bud. 
För eventuellt returporto svarar 
vi. 

VARA PRISLISTOR 
Sverige 
l Kvalitetsmyr.t , billiga mynt och specialerbjudan
den. <Sedlar, medaljer & Paletter) 

2 Exportpriser (Moms tillkommer i Sverige). 
Coins of the World 
3 bl. a. övriga Norden. Exportpriser (Moms till
kommer i Sverige). 

ERIIALLES P A FORFRAGAN 

TOBENIK AB 
INGEMAR WALLIN 
Tegelbacken 2 
111 52 Stockholm SVERIGE 

T e l. 08 - 21 1 8 1 7 

säkrast 10- 11, 

13 
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UTLANDSNYDETER 
The Crown of Crowns 

Ar 1952 tillträdde H. M. Drottning 
E lizabeth II den engelska tronen. 
Med anledning av detta 25-årsjubi
leum har Isle of Man's r egering be
s lutat utge ett jubileumsmynt 
"THE CROWN OF CROWNS". 

Atsidan bär Arnold Machin's 
porträtt av H. M. Drottning Eliza
beth II medan frånsidan visar Isle 
of Man's emblem " The Triskelion" 

(Forts. nästa sid.) 

EXTRA ERBJUDANDE 
med 5% rabatt på nedan angivna priser öve r Myntskåp. Gäller tiden 15 jan- 15 febr. 1977. 

LEMBITS PRODUKTER INKL. NIOMS+FRAKT 
:vJYJ\;TSKAP (STANDABDKOMBINATIO:'\ ). 

Typ/Pris Hölje+ Med Med F'ilt+ BxHxD 
lådor F'ill Plexiglas PG 

Dioranglas DG 

DMP-1 34: -
Junior-l 49 :- 63:- 77: - OG 
400 114: - 144: - 199: - PG 257x !23x257 
800 382: - 448:- 592: - PG 277x246x264 
Il 50 4913: - 559: - 692: - PG 277x246x2u4 
900 TRP 569:- 645: - 768: - PG 277x246x264 

l) Transportmodell som 850 m en med handtag, nedfällbar och låsbar 
dörr. Facketiketter. pris: 1!!0/ läda 

'!'BT l\1ynthållare: .820, 25. 30, 35. 40 mm. Ytlerformat50x50 
Ytterforma l67x67 mm: .6'50 mm (F ör större m yntl 

Plast- och Papperspåsar 50x50 

Typ/Pris 50 st. 100 500 

TBT 10 :- Hi :- 7'1 :-
TBT.850 19: - 37 :- 179:-
Plastpåsar 6: - Il :- 50: -
Papperspåsar 3:- 5:- 23:-

Postorderfirma 
ARNE E. BEDLUND 
Box 3144, S-162 03 Vällinby 

1000 

142: -
:342: -
98: -
43:-

Tel. 08/89 52 01. Vard. 17.31}--19.00. lörd. 10.01}--16.00 

Personligt besök efter överenskommelse 

2000 

278:-
679: -
192:-
80 :-

'rBT-Super album: 285x290 mm. 
Pärm 29/1 32:-. 
Blad TBT-163:50, l\lell. läggsbL 
- ::)0. 
Komplett med 8 st MB-16 och 
TBT-16 63: - . 
Pörstoringslampa : Pärstorar 
7x 2:~:-. 
Hyllningsmedalj till Kungahu
set i SILVER !tf 33 mm 110: - . 
firölloppet i GULD 900/ 1000.8 23 
mm 490:-. 
"50-krona " Bröllopsmynt e t. 
ink!. kasset å 77:- kan hestäl
Jas för leverans i mars- april. 
Myntverkets årsset 1973 i sam
larförpackning 28:-. 
Prislista nr 2 1976 aktuell l o m 
:ll / 1 -77 kan erhållas gratis på 
begäran. 
Pris lis ta nr 3 1977 kommer att 
levereras automatiskt i februari 
till våra kunder. 
Ovriga som vill erhå lla den nya 
listan kan beställa den redan 
nu. 
Ca rl XVI Gustavs förs ta mynt
set i samlarförpackning kan be
ställas redan nu. Setcl innchtll
lcr 5, 10, 25, 50 öre, l kr och 5 kr 
av den nya designen och beräk
nas kunna levereras 1: a halv
året 1977. 
Pris: 1-4 st a 28 kr, 5-9 st <i 25 
kr. JO- å 22 kr. 



UTLANDSNYHETER 
omgiven av tre avbilder av Sankt Unget·n 
Edward Crown. 

1\lynten präglas i koppar-nickel 
avsedda för normal cirkulation. 
Dessutom präglas en speciell upp
laga i sterling silver avsedd för 
samla re. Upplagan i proof-kvalitet 
är 30.000 ex medan upplagan i bril
kiant ocirkulerad kvalitet ännu ej 
fastställts . Vikten på silvermynten 
är 28,28 gram och diametern 38,6 
mm . 

Pris i proof-kvalitet är 130:- i 
brilliant ocirkulerad kvalitet 90:
och i koppar-nickel 20:-. 

Distributör: Pobjoy Mint Scandi
navia, Box 19, 280 13 Vinslöv . 

Österrike 

Den 7 december utga vs ovan avbil
dade JOO Schill ing till minne av Jo
hann Nestroy 1801-1862. 
Myntet ä r i 640/ 1000 silver med en 
vikt på 24 gram och en diamter på 
36 mm. Upplagan uppgår till 2 
miljoner varav en viss del är i 
proc f. 

Annonsera 
under 

Mynttorget 
rör HA L V A priset 
i februarinumret 

Till minne av de tre berömda un
gerska målurna Mih:\ly Munkllcsy 
11844-1900), Pål Szinyei Merse 
( 1845-1920) och Gyula Derkovits 
0894-1934) utger det ungerska 
Nationalgalleriet 3 st mynt i proof-
kvalite. 

Alsidan på de 3 mynten är iden
tisk medan frånsidorna symbolise
rar de olika målarna. 

Valören är 200 Forint, 640/ 1000 

silver , 28 gram och diametern 37 
mm. 

Portugal 

Por tugal har gett ut dessa två 
jubileumsmynt till firandet av Re
volutionen den 25 apt·il 1974. Myn
ten utgavs i december 1976. Va· 
lörerna är 100 escudos 650/ 1000 sil
ver, 15 g, 32 mm och 250 escudos 
680/1000 silver, 25 g, 37 mm. 

15 



l MEDALJNYHETER 
obelpriset 7 5 år 

Med anledning av 75-års jubileet 
av de första nobelprisens utdelande 
har Sporrong AB utgivit denna 
minnesmedalj, skulpterad av Leo 
Holmgren. 

Medaljens åtsida visar ett port
rätt av Alfred Nobel. Frånsidan vi
sar de sex pristagarna från nobel
prisets första år, 1901. Samtliga 
medaljer är 45 mm i diameter. 

Metall Vikt Pris 
Brons 5.000 45 g 95 
Silver 4.000 55 g 200 
Guld 18k 500 65g 1.945 
Finplat 100 85g 3.825 

Statsn1inisterämbetet 

i Sverige l 00 år 
Sedan statsministerämbetet in

fördes 1876 har Sverige haft 26 

statsministrar T Fälldin är den '1:1. 
Till detta jubileum låter Sporrong 
AB utge en medalj skapad av Leo 
Holmgren. 

Atsidan visar åtta av de mest 
kända ministrarna. Medaljens 
frånsida upptas av den sten skulp
tur som återfinns på det gamla 
riksdagshuset i Stockholm. 

(Forts. 11iista sid.) 

Fiskebäckskils Mynthandel 
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Köper Sälier Byter 

PRISLISTA 1977 UTKOMMEN 
!nnehåller svenska och utländska mynt. styckvis, partier, billiga satser. Listan sändes gratis på be
gäran. 

Månadens ca·bjudandc: Myntverkets medalj nr l 1973 endast 65:- porlofritt lO st tillsammans 2 kr 
jubileum 1897, 1907, 1921, 1932 ej under 1 +/01650:- portofritt. 
Vi köper också det mesta i mynt och betalar bra. Bl. a . 5 öre 1910 k v 1 1100:- . 5 öre 1927 kv 1 750:- . 1 
kr 1942AUBkv 1275:- .1 kr 1887. 88kv 1? lOOkr/st. 

VALKOMNA! 

FISKEBÄCKSKILS MYNTHANDEL 
450 34 FlSKEBÄCKSKIL - Te l. 0523/224 16 

. 



sedelerbjudonde 
100 k r 1920 l(+) 495:- 10 l<r 5 kr sedlar 5 kr 
100 kr 1958 l + 200: -
100 k r 1961 01/ 0 175:- 1940 .. .... o 90:- 1839 l 3!15:- 1959 ··· · ·· 01 30:-
100 kr 1962 l + 175:- 1940 ...... l 25:- 1:114 1+ /01 650:- 1960 ······ o 25:-
100 kr 1965" o 200: - 1!140 . ..... l + 35:- 1!114 l (+ ) 350:- 1960 · ····· 01 15:-
50 kr 1925 l + 575:- 1940 R ... . l + 1914 l + 395:- 1962 m. stj. o 75il:-
50 kr 1935 l + 200:- vi~ medaljong 1.500:- 1916 l + 325:- 1963 ··· · ·· o 25:-
50 kr 1936 l + 200:- 1941 l + 150:- 1!)16 l 225:- 1963 ...... 01 15:-
50 kr 1937 01 225:- 1942 o 175:- 1917 l 200:- 1963 m. stj. o 150:-
50 kr 1944 l + 200:- 1943 l + 30: - l!JI!l 1+ / 01 650:- 196:{ m . s tj. l + 50:-
50 kr· 1948 01 225:- 1!)44 o 45:- l!ll !l 01/0 !!50: - 196:3 ...... o 25:-
50 kr 1955 I + 125: - 1944 l + 30:- J921 01 750:- 1963 ...... 01 15:-
50 kr 1!)58 l + 125: - 19-14 l 20:- 1930 o 325:- 1965 ...... o 20:-
50 kr 1960 01 150:- J!)-15 o 45:- 1935 01 150:- 1966 m. stj. o 75:-
50 kr 1962 l + 10(): - 1945 01 30:- 1936 l + 75:- 1967 m. stj. o 75:-

50 kr 1962 01 150:- 1!)45 l + 20:- 1939 o 80:- 1969 ······ o 20:-
1947 01 30:- 1940 o 70:- 1970 .... .. o 25:-

10 k r 
1947 l + 20:- 1940 01 40:- l!Ji2 ... .. . o 15:-
1947 o 40:- 1941 o 75: - Hl74 m. stj. o 25:-

]9()4 01 / 0 1.200: - 1947 01 30:- 1942 o 45:- 1974 o 10:-

1910 l 275: - 1947 I + 20:- 1943 o 45:-
1913 l + 475:- 1948 o 45:- 1!143 01 35:- l kr 
1913 l? 130: - 1948 01 30:- 1943 l + 25:-
1914 1-j- / 01 650: - 1948 l + 20:- 1943 l 10:- 1875 l / l + 50:-
1916 l + 350:- 1949 l + 25:- J!l44 l + 20: - 1875 H + ) 75:-
1!)17 l 175:- 195() o 45:- 1945 o 45:- 1875 l 40:-

1919 l+ 875:- 1950 01 30:- 1!).15 01 30:- 191-1 o 125:-

1922 01!0 750: - 1950 1+ 20:- 19-16 01 35:- 1914 l + 45:-

1923 01/ 0 750:- 1951 o 40:- 1946 I + 25:- 19J.I 01 80:-

1924 I I I+ 175:- 1951 01 30:- }!).17 o ·10:- 1915 serie F o 250:-
1925 1/1+ 125:- 1951 l 15:- 1!147 01 2!'"1:- 1915 serie H H 95: -
1:>26 1 95:- l!l!">2 o 35:- 1!1·17 l r- 15:- 191(; l -j 95:-

1926 o 600:- J!) 52 01 25:- 1!147 l 10:- 1918 l? 30:-

1927 o 500: - 1952 I + 20: - 1948 o 40:- 1920 .... .. 01 75:-

1928 l 95:- 1!153 o 35:- l!l4S l + 15: - 1920 .. .. .. l + GO:-
1929 J+ 150:- ws:1 01 25:- J!ltl8 Jub ... o 125:- 1921 . . . . . . I 35:-
1929 l 110: - 1!154 l + 15:- J!l-18 Jub ... 01 / 0 110:- ...... ~- .,.-. .,. ... ~-. .,., 
1930 J+ 95:- 1!155 o :10:- 19·1ll J ub .. . 01 75:-
1931 H 100:- 1955 OJ 20:- 1 !1~8 J u b ... l + 60:-
1932 O l 150:- 1956 o ·Hl:- 1!14!1 o 35:-

PRIVATBA~KSSF.DLAR 
1932 H 85:- 1957 o 30:- 1!1·1!1 01 25:-
1932 J 60:- 1!!57 OJ 20:- l!l·I!J l , 15:-
l!JJ3 l+ 85: - 1!158 o :10:- J!).l!) l 10:- Göteborgs Enskilda Bank 

1933 l 60: - 1!158 01 20:- 1950 o 55:- 100 kr 1882 Mack. 
1!134 J 1- 55:- .1!15!1 o :w:- 1!151 o 40:- l+ 1.'100:-

19:J5 OJ 90:- l!l5fJ 01 20:- 1!151 l + 15:- 50 kr 1882 M:1ck. 
1935 l + 45:- )!)(i0 o 50: - 1!15 1 l 10: - l+ 1.300:-

1935 l 25:- J!)(iO l 20:- 1!1:,2 o 25:-
1936 o 115:- 1962 o 35: - 1952 01 15:- l\lälarprovinser-na E. B. 
1936 O! 85:- l!lfo2 01 25:- 1952 l + 10:- 100 h Mach. 01 /0 2.100:-
1936 l + 45:- l!)(i2 l f- 20:- 195-l o 40:- 5 ROR 1847 l + 1.200:-
1937 o 95:- 1!163 m. stj. o 125:- 1954 01 25:-
1937 01 65:- l!)(i:l .. .... o 30:- 1!154 lt· 1 ~>: -

1937 1+ 35: - J!HiH Jub ... o 20:- 1955 o ·W:- S undsvall E. B. 
1937 J 25:- l!lliH tn. l-tj. o 40:- 1955 01 25:- 10 kr 1898 Mack. O 875:-
19:18 l 25:- l!lliH m. stj. 01 :to:- 1956 o :10: -
1939 l + 40:- l !17:! m. st j. o 30:- 1956 O l 15:-
1939 l 25:- J!l75 o 2(): - 1959 o fiO :- J -. ..#'-. ..#'-. ...#'~ ~ ~ J-1 

Alla pr iser ink!. moml-. - Full hytc~riilt inom H dn ~:nr. 

"il\ PEO MYNTHANDEL AB 
DroHninggatan 11 S-11151 STOCKHOLM Tel. 08/ 21 12 10 \@1 PER-ERIK OHLSSON 
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( Ports. fr. föreg . sid) 

Metall Uppl Vikt Pris 
Brons 2.000 70 g 130 
Silver 1.500 70 g 260 
Guld 18k 200 105 g 3.140 

Samtliga medaljer har diametern 
56 mm. 

Presidentvalet 1976 
Som en hyllning till Ford och 

Carter har Medallic Art Company 
låtit prägla ett set med två medal
jer över dem båda. Frånsidorna 
återger vissa his toriska data mm. 
Skulptörerna är Rolf Beck och Cla
rence Dorre. Leverantör i Sverige, 

Norrtälje Mynlha ndel. Medaljerna 
säljs två och lvå och finns i silver 
resp brons. Upplagorna är 1000 
r esp 5000 set. ____ _ Numismatisk 

Ordens 
vårauktion 

äger rum å stadshotellet i 
Borås söndagen den 13 mars 
(dagen efter a n nonserad k va· 
litetsauktion ). Vik alltså hel· 
gen för Borås! Detaljer om 
auktionen framgår av an non s i 
februarinumret 

Medlemsskap: Kr l 0:-

Numismatisk 
Orden 

Skolg. 24, 502 31 Borås. 

Postgiro 61 80 61· 6 

K vantetsauktion på stadshotellet 
i Borås lördagen den 12mars 1977 

Vi har nöjet meddela, att vi erhållit uppdrag av den välkände myntsamlaren C· O Algård att för· 
sälja 

en utsökt typsamling silvermynt 
omfattande c:a 250 objekt Gustav Vasa - Carl XV (ej Ulrica Eleonora och Gustav IV Adolf). 

Noggrant bearbetad och rikt illustrerad auktionskatalog utkommer omkring 20 februari och er· 
hålls mot insändande av kr 20:- (lista med uppnådda priser ingår) till Per österlund Myntauk· 
tioner AB postgiro 27 49 40 · 6. 
Utförlig annons införs i februarinumret av denna tidning. 
Ytterligare upplysningar och information kan erhållas per telefon till 

Per österlund Myntauktioner AB 
Skolg. 24, 502 31 Borås. Tfn 033/ 11 24 96 
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Arets medalj 1977 
Samfundet Kungl Myntkabinet

tets Vänner med uppgift att bl a 
främja intresset för seriös medalj
konst och har nu för tredje året i 
följd korat segrare i tävlingen om 
Arets Medalj. 

Temat för Arets Medalj 1977 var 
Uppsala Universitet 500 år. Vid en 
vernissage i Humanistcentrum i 
Uppsala fick segraren, skulptör 
Bengt Inge Lundkvist, Stockholm, 
tillsammans med de två övriga 
deltagarna, professor P O Ultvedt, 
Stockholm och skulptör Slaffan 
Ostlund, Uppsala, mottaga pris
checker a v rektor m&gnificus 
Torgny Segerstedt. 

Medaljerna tillverkas i 70 mm i 
diameter i silver och brons. Uppla
gan är i brons 3000 ex och i kontrol
lerat finsilver 2000 ex. Medaljerna 
kommer under 1977 att utbjudas till 
allmänheten för försäljning. Be
hållningen går till Samfundet 
Kungl Myntkabinettets Vänners 
ideella verksamhet. 

Skulptör Bengt Inge Lundkvist 
lämnade följande redogörelse för 
sill vinnande förslag: "Alsidan tol
kar det dynamiska och eruptiva 
universitetet. Därfor har jag an
vänt ett kraftfullt formspråk och 
med en för präglade medaljer 
ovanligt hög relief. 

De stora kratrarna markera r de 
sju fakulteterna, symboliserade av 
doktorshattarnas spännen. De fjor
ton nationerna markeras med de 
mindre kratrarna. 

Elden anknyter till den eviga lå
gan i universitetets verksamhet, 

mP.n även till Viktor Rydbergs kan
tat från 400-årsjubileet. Dessutom 
associeras elden med Valborgsfi 
randet 

Den dubbellydiga sentensen 
''Rätt att tänka fritt" är min egen 
variation av Thorilds devis. 

Strålarna som utgår från fakul
tetskratrarna vill föra tanken till 
den samverkan och gemenskap, 
som råder utöver fakultetsgrän
serna. 

Med frånsidan vill jag ge en 
platsanknytning och spegla univer
sitetets initiativtagare, kyrkan. 
Frånsidan är också formmässigt 

~--- -

----:1 

utförd som en kontrast till åtsidan 
genom sitt lugnare formspråk och 
återger den nuvarande domkyr
kans spegelbild i Fyrisån." 

Arets Medalj för 1978 kommer att 
utges tillsammans med Svenska 
Linnesällskapet och ägnas 200-års
minnet av Carl von Linne. Samfun
det Kungl Myntkabinettets Vänner 
har ännu inte tagit ställning till vil
ka tre konstnärer, som kommer att 
inbjudas till denna unika och i Sve
rige enda tävling inom medalj
konsten. 

Tillverkare och distributör är 
Svenska Medaljgillet, Eskilstuna. 

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR 
SVENSKA och UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR, MEDAUER, POLLETTER och TILLBEHÖR 

FRIMÄRKEN och BREV 

Lagerprislista sändes gratis. 

MYNTAFFÄREN NUMIS 
Vallgatan 1, Box 2332, 403 15 Göteborg - 031 / 13 33 45 

Yard. 11- 18. lörd. 10-14. l unch 14-14.30 
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l MEDALJNYTT 

Alln1änna värnplikten 75 år 

Skulptör Christer Sjögren har 
modellerat en minnesmedalj med 
anledning av den svenska värn
pliktens 75·årsjubileum. 
Alsidan visar ett porträtt av kung 
Oscar II iförd pickelhuva. På båda 
sidor om porträltel har skulptören 
formal ett mönster av truppslags-

cmscmblem . Frånsidan visar det 
man år 1901 lämnade bakom sig, 
den indelte soldaten och hans torp. 
Sjögren har här få ngat soldatens 
avsked från sin familj. 
Priserna inkluderar moms. frakt 
samt etui. 
Utgivare AB Sporrang 

Metall 
Brons 
Kontr silver 
Guld 18 k 

Upptaga storlek 
2.000 ex 56 mm 
1.000 ex 56 mm 

Vikt Pris 
90g 135:-

100 g 340:-
40 g 1.260:-100ex 36mm 

BESTÄLL 
REDAN NU 
PRISLIS1'A, som berli knas 
utkomma i jan.- fcbr. 

Dukaten Mynthandel AB 
Box l 050, 4:UI 80 l lovås 

Tfn 0:~1 287288 (tcl.svararc) 
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Annonsera 
undt•r 

Mynttorget 
för HA LV A priset 
i februarinumre t 

Storauktion t 

K rist ianstad 
Kristianstadsortens Nu m is ma

liska Förening håller sin andra 
s torauktion lördagen den 29 janua
ri på restaw·ang Kong Christian i 
Kristianstad. Auktionen blir dock 
inte lika stor som den som hölls i 
fjol. Den totala omsättningen be
räknas till ca 500.000 kronor. Upp
dclat på lite drygt 600 objekt. Mate
rialet sträcker sig från Antiken 
fram till idag. Inte bara mynt finns 
med utan även en del sedlar och 
medaljer. 

Dc 1:311 första objekten utgörs av 
ullUndska mynt, mest Norge och 
Danmark. 

Dc svenska mynten börjar vid 
Knut Eriksson med en Brahlcat 
1167- 1196 LL lA 7c i kval 01 å Ut/O 
(25001. DETTA MYNT AH F'OI{
SETT MED äkthetsintyg. !:;rik XI V 

är representerad med bl a 1 daler 
1561 HG<! '1 /5 ( 1400>. 

Karl XI är flitigt representerad 
med drygt 40 utrop. bl a två st l 
riksdaler 1660 Riga Ahl 106 <3000, 
4500). 

Karl XII 1/4 dukat guld 1700 HG 
22b t 12000J Ulrika Eleonoras 1 riks
daler 1719 HG<! l 130001 Karl XIV 
Johan. Oscar I och Karl XV finns 
upptagna med en hel del objekt i 
både guld, s ilver och koppar, de 
flesta i bra kvalileer. 

Nän1nas bör att samtliga sven
ska guldmynt från Oscar Il till 
Gustav V är representerade. 

Tyvärr kan vi inte ha några bil
der med över mynten, då vi ej hun
nit erhålla dessa i skrivande s tund. 

Auktionskalalogen kan erhållas 
från Kristianstadsorlens Numis
matiska Förening, Box 110 68, 
291 11 Kristianstad . 

PRIS
LISTA 

har nu utkommit 
erhålles mot 3:- i trim. 

STRANDBERGs 
MYNTHANDEL 
"Arkad ha llen" 
Mäster Samuelsgatan 25 
Tel. 08121 42 65 
Box 7003 
S-103 81 Stockholm 



MYNTTORGET 
Annonssida för myntsamlare 

Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen n edan eller en 
MYNTKONTAKT, Drottningg. 11, 111 51 Stockholm, n1ärk kuvertet "Myntt01·get". Kostnaden är 

10 kronor per annons och får högst innehå lla 20 ord -1- telcfonnr. e ller namn o. adress. Vid t va annonse

ringar m ed samma text i två på varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för häda annon
serna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckot· fö t·e utgivningsdagen. Anr.onskostnadeu 

skall medsändas på samma gång som manus. 

SÄLJES 

" De sex Bernadotterna på Sveriges 
tron" i brons 800:-. Aven en del 
mynt finnes. Tel. 013/15 44 92. 

Myntverksmedaljerna 1973 85:-. 
Flyttning silver 35:-, brons 22:-, 
Mynttypsmedaljerna 3 olika 140:
. Polletter Karlskrona spårvägar 3 
olika 15:-. Stig J ohansson, Box 72, 
370 12 Hallabro. Tel. 0457/ 511 65. 

Kockums Mek Verkstads polletter 
hel serie om 5 st. Börje Christens
son, Hillerödsv. 6 C, 217 47 Malmö. 
Tel. 040/91 52 47. 

Gralis prislista över svenska mynt 
1625-1973. Utländska 1599-1975. 
Beställ önskad lista. Kjell Petters
son Tegelbruksv. 24, 723 48 Väster
ås. 

35olika utländska sedlar i kv 0-1+ , 
de flesta i O. Katalogvärde 170:
enligt Pick. Nu endast 75:-. Pris
lista över utländska sedlar bifogas. 
Kent Ljungh, Pingstvägen 14, 
150 14 Vagnhärad 0156/ 106 86. 

Mynt 1836--1975, 100 tals varianter. 
Myntlista gratis Bo Carlsson, Kro
netorpsgatan 104 A, 212 27 Malmö. 

l öre 1925--27 Kv O 25 kr/st, 2 kr 
53-71 75:- 1 kr GV 3 kr/s t Kop
parmynt o 11 2:25/st Koppar och 
järnmynt GV-GVIA 25 kr/kg. Tel. 
08/739 12 22. 

Osterrike, 100 Schilling 1934, 01 
(Sällsynt årtal) guldmynt 1.750:-, 
Ulf Bladh, Slottsgatan 15, Orebro. 
Tel. 019/10 07 20. 

KÖ P ES 

Ocirkulerade enkronor före 1943 
samt 1952- 1962. Tvåkronor före 
1944. Tage Markström, Fack 2, 
100 73 Stockholm. Tel. 08/97 73 75. 

SPECIALERBJUDANDE 
gällande febr uarinumret 

En a nnons i februarinumret un
der Mynttorget kosta r bara 5 kr 
(HALVA PRlSET!) Vill ni ha 
samma annons även i mars
num ret kostar del 10 kr. E nda 
villkor är att vi erhäller a nnons
texten senast den 31 jan. 

Littera tur n y heter 

Artalsförtecknin g 
Svenska Mynt med 
värderingspriser 1977 

Redan 1953 utgavs Artalsförteck
ningen för första gången. Sedan 
dess har varje gång nytillkomna 
årtal och viktigare varianler lagts 
till, dessutom har priserna hela ti
den justerats för att följa trenden. 

Boken är i AS·for mat och inne
håller 300 sidor. Mynt från Gustav 
Vasa till Carl XVI Gustav är med 
och samtliga typmynt är avbilda
de. Bilderna i boken är genom
gående av mycket hög kvalitet. 
Plålmynt, ~rovmynl efter 1800, 
Myntlitteratur, Anvisningar för 
rengöring av m ynt samt Kvalitets
beteckningar är andra avsnitt som 
ingår . 

Några rader ur förordet: 
"Värderingspriser (exkl. moms ) 
för mynten har undergått en nog
grann revision. Priserna är liksom 
~idigare baserade på erfarenheter 
från mynthandeln och vid mynt
auktioner såväl inom som utom
lands uppnådda resultat. Som en 
följd av allmän prisstegring har 
grundpriserna i stor omfattning 
måst höjas. Härtill kommer även 
den genom det s tändigt ökade 
anta let samlare stegrade efterfrå
gan. 

Författare till boken är framlid
ne Harry Gli.ick medan redigering
en av föreliggande upplaga har 
gjorts av Jan L Hyllengren. Utgi
vare är Hirsch Mynthandel AB. 
Pris ca 60 kr. 

Prenumerera på 

MYNTKONTAKT 
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!MEDDELANDEN 
l Auktioner o. Mässor \ 

29 jan. Myntauktion på restaurang 
Kong Christian, Kristianstad. Kris
tianstadortens Numismatiska 
Förening. 

19 febr. Myntmässa med auktion 
på nya biblioteket i Drammen, 
Norge. Arrangör, Drammen Mynt
forening. 
19 febr . Myntmässa på Cumber
land Hotel, London. London Coin 
Fair, England .. 

12 mars. Myntauktion på Stadsho
tellet, Borås. Per Osterlund Mynt
auktioner AB. 

13 mars. Myntauktion på Stadsho
tellet, Borås. Numismatisk Ordens 
Vårauktion. 

15-16 mars. Mynt & Medaljauk
tion, Historiska Museet, Stock
holm. Svenska Numismatiska 
Föreningen. 

6-11 apr. Antikmässa i Herning
Hallerne, Herning. A/S Herning
Hallen. 

16-17 apr. l\'lyntauktion nr. 12 på 
Sheraton Hotell, Stockholm. B Ahl
ström Mynthandel AB. 

Museer 

Kungl. :\-lyntk:thinettet, Statens 
museu m för mynt-. medalj- och 
penninghis torin. 

Narvavägen 11- 1:{, 2 tr, S tock
holm. (Samma byggnad som 
Histori;;ka musel'l.) 

Utställningar: Svenska mynt 
frim 1000-talet till nutid. Mynt 
fnln forna S\'Cnska besittningar. 
Väddens my nt under 25 ~'n-hund
raden. Medalj konstens historia. 
Sver iges Mcdaljhis to t·ia. 
Musc~t är öppet a lla dagar k l. 

11- !6. Mott<tgning fi:it· allmän
heten lisdagat· kl. 13- 16. Andra 
lider endast efter överenskom
melse. Förcm;i l kan iiven insän
das till museet föt· utlatande un
der adress: Box 5-105. 114 8-1 
S!ock hulrn. För a rbeten åt· mu-
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sccl skyldigt utta \'iss crs~it.lning. 

Observera: iikthetsb<'stiimningar 
och värderingar utföres CJ. 

Malmö Museum 

Ma lmöhusviigcn, S-21 1 20 Malmö 
Myntkabinettets utstiiUning. 
Slottets stå~hållarev?ming. 
Malmöhus öppet vard. 12- 16. 
siind. o. helgd. 11-17 . .Mottag
ning fö r allmänheten tisd. 13-
15.30. Tel. 040- i3330 <mkn. •19, 
K. Vakat·. 

UpJlSala Universitets Mynt
kahinett 

Lokal: Universitetshuset 
Utställning av svenska mynt, 
sedlar ot:h minnespenningar. Till
gängligt onsdagar 18.30-19.30 
eller efter överenskommelse på 
te!. 018-13 94 40 (Waern ) eller 
018-1554 00 (Klibanski). 

Föreningar 

.Januari 
SVENSKA NU.MISMATISKA 
FORENINGEN 
Ostermalmsgat. 81, 114 50 Stock
holm. Tel. 08/67 55 98 vard. 10.30-
1:too. 
26 jan. kl. 18 30 Medaljafton. Rene 
Jessen visar Hedlinger-medaljer 
och kåserar över ämnet. Lars O 
Lagcrqvist ger en kort förhands
information om medaljkongressen 
i Budapest \FIDEMJ 5- 12 sept. 
1977. 9 febr. kl. 18.30 Klubbafton. 

- - - --
18 jan. SAMLARFOREN INGEN 
NORDSTJÄRNAN STOCK
HOLMSAVD. S:t Eriks myntsek
tion, Karlbergsv. 32 A. Stockholm. 
Mötesafton 
27 jan. F ROSTA 
NUMISMATISKA FORENING. 
Hörby 
a nordnar möte med a uktion kl. 
19.30 på ungdomsgården i Hörby. 
Auktionsobjekten visas från kl. 
13.30 samma dag. 
29 jan. KRISTIANSTADSORTENS 
NUMISMATISKA FORENING 
Box 110 68, 291 11 Kristians tad 

anordnar storauktion. Nya med
lemmar välkomna. Medlemsavgift 
20 kr. 
Februari 
9 febr. SIGTUNA l\'lYNTKLUBB 
Box 44. 190 40 Rosersberg 
håller möte kl. 19.00 i Drakegår
den. Programmet blir ryska mynt 
och samkväm. 

OBS!:! ~i som söker efter er före
ning och inte kan finna den på den
na sida tala med er styrelse och be 
dem sUnda in material som lalar 
om d~ era möten sker . Sänd giirna 
in uppgifh'r gällande ctl hdl år i 
taget. Införandet sker kost nads
fritt. OBS! !! 

Nundsmatiska 
jultolvan 

Nu kommer den rätta lösningen 
på vår tävling Numismatiska 
Jultolvan: 211, 2xx, x12, 2.x2. Vi på 
redaktionen blev väldigt positivt 
överraskade över den stora mängd 
med lösningar som kommit oss till
handa. Med a nledning av detta 
hoppas vi kunna återkomma med 
flera tävlingar under årets lopp. 

Vinnarna i " Jultolvan' ' blev föl
jande personer, som redan erhållit 
e ller inom de närmaste daganut 
kan motse s ina priser: l: a pris, 
Eva Frei, Hallsberg, 2:a pris, Ro
bert Fellh , Ostersw1d. :J:e-5:e 
pris, l Melchersson, .Jönköping, N 
Calderon, Linköping, K Hellström , 
Malmö. 

Free catalog 

of WORLD COINS 
fcaturing morc than 120 countrics 
and 50()() lots. Scnd International 
Postal Coupon. 

DUNNS WORlD-NUMIS 

Box 868 MK 
Moirlond, Florido 32751 USA 



R@MERSGADE 25 
OK 1362 K0BENHAVN K 

Tlf. 01- 141519 
Hirsch Mynthandel AB 

* 
Malmskillnadsgatan 29 

111 57 Slackholm 
K08 OG SALG AF 

SJ..LELDNE M0NTER 

BOGFORLAG 

NUMISMATIS~\ ANTIKVARIAT 

VURDERING OG VEJLEDNING 

PR0VNING FOR ..LEGTHED 

KONSERVATORANSTALT 

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

MYNT - MEDAWER 
NUMISMATISK LITTERATUR 

VÄRDERINGAR 
KOMMISSIONSUPPDRAG 

* 
Åben efter ofta/e 

Lagerlistor: pris 5 kr + porlo 

Årsprenumeration 15 kr inkl. porto 

KLIPP HÄR 

PltENUl\IERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

D Prenumeration l år från 
Subsniptian l Year from 
Abonnemcnt l Jahr ab 

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

l l l l 1-1-1 l l l l l 
NA!VtN: 

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

V. v. texta tydli~-:t f Plcasc \ISe block capitals 

PIU:NUMERATIONSPniSER: 

SVEHIGE l 
NO HGE 
DANMAP.K 
FINLAND 
ISLAND 

-13:75 SKR 
ink!. moms 
och porto 

USA 
CANADA 

MEXICO 

EUROPA 
l 62 SKH 

(Air· mail) 

52 SKR 

BET ALN fNGSVILLKOR: 

D Likviden övers.'indes bifogad 
i clu>ck / kontanter 
I cnclose payment in cash/ 
in chcque 

O Jag betalar när inbetalnings
kOI·tet kommer. 

O Bt'!alningcn insatt på Ert 
postgiro ·12 30 50-4. 

porto 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

DROTTNINGGATAN 11 

111 51 STOCKHOLM 
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Nordisk 
;Numismatis~ . 

o 

Arsskrift 

Sean din:! vi an 
· N Ulllismatic JourunJ 

1973-74 

N u m i-.,m;ll i-,~ a 
mcdJdandl'll .\\X l 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 
grundad 21 mai 1873 

Föreningens ändamål ör att sommanföra fockmön och samlare 
inom allo numismatikens områden - mynt och medaljer, sedlar, 
polletter osv. 

SNF ör Nordens äldsta och störsto numismatiska förening med ca 
1.500 medlemmar. 

Välkommen att bli medlem! 
Vi anordnar föredrog, exkurs ioner, numismatiska resor (även ti ll 
utlandet), klubb- och bytesoftnor somt flera årliga medlemsouk
tianer. 

SNF utger tillsommons med de andra nordisko huvudförer:'ingorno 
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (10 nr årligen) och 
Nordisk Numismatisk Arsskrift (en gång om året), bägge rikt illu
strerade. De ingår i medlemsförmånerno, till vi lka också hör rätt 
att lämna anbud till aukt10ner anordnade av andra föreningar on
slutna till Nordisk Numismatisk Union och att delta i deras möten. 

SNF utger dessutom Numismatiska Meddelanden (32 delar sedan 
1873), som kan köpas till förmånspris, och präglar medaljer. 

Folder med upplysningar om inträde kon erhållas från 

Svenska Numismatiska Föreningens kansli 
Östermalmsgatan 81, S-114 50 STOCKHOLM 
Tel. 08-67 55 98 (vard. 1 0.30--13.00) 

Stängt under helger samt juli och augusti 

Inträdesavgift 60 kr. Arsavgift 1977 =60 kr 

Enköpings-Postens AB 1977 

\·,·etuka Nmuitmaliska Fiir~ningrru ord/Q· 
rond .. Lon O. LOJII'rl'i<l 11/UipN ndgro unga 
StJJnlor~ me:d bc•flamning O\' mynl. 


