
NY MINNESPENG UTGIVEN 
ENDAST l 250 EXEMPLAR 
En ny minnespeng har utkommit. 
Utgåvan är officiell med stöd av 
Estniska exilregeringen. Utgivare 
Estonica. 

Diametern är 33 mm. Uppla-

1 KRONA 1944 

gan som är numrerad präglas i 
silver och brons. 

Av silverupplagan utdelas ca • 
100 st till kultu rpersonligheter, • 
politiker och andra, varför endast 
150 st å terstår för samlarna. 

två ytterligare varianter 

Efter vår publicer ing i vårt fötTa nummer av en enk1·ona 1944 med 
punk-t efter fyran, har vi få tt in ytlcdigare två varianler av samma 
årtal. På den översta bilden ser Ni en mycket kraftig klump till 
vänster om den första fyran. Och på den nedersta bilden sitter dc 
två fyrorna mycket tält ihop. Denna variant är förut känd, men aldrig 
förut avbildad. 

Ny minnespeng 

Minnespeng, President Konstan
tin Päts 100-chsminne. Det finns 
icke mcinga ex kvar. (Överskju
tande deL distribueras genom 
Olof Andersin, Box 2092, Hud
dinge 2). 
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MYNTKALENDER 
• Aktuella värd.priser 

• Inköpspriser hos mynt-
handla re 

• Upplagesiffror 

• Avbildningar 

Säljes hos mynt- bok- och 
peppershandlare i hela 
Skandinovien. 

Pris ENDAST 5:90 inkl moms 

GULD 
20 KRONOR 1925 KÖPES. 

Även a ndra Guldmynt. 

Myntet i Malmö 
St. Nygatan 19, Ma lmö 

T el. 040/ 12 99 30 

Mynt- och 
Frimärksaffären 

Storgatan 59 

252 00 ÄNGElHOlM 

Tel. 043 1/ 177 20 

STOR SORTERING AV SAM

ARTAllRIKAR, ÄVEN l PARTI. 

Bl. a. lANDSKAPSTAl lR IKAR 

Fr&n SKÅNE och SMÅlAN D. 

KUNGATAllRIKAR m. m. 

Vi 
köper 

Finland: 5 Penniä 1918 . 500 
Mark 1951 (O lympiade n). 

Norge: 2 kr Jub. 1907 (Kor
sade Gevä r). Exil set 1942 
10-50 öre. 

Sverige: 5 kr Jub. 1952, 5 kr 
Jub. 1962. 

Anbud till 

Miinzen Ortel 
Postbox 110 

D-1 000 Berlin 45 

W-GERMANY 

Försäljning endast tiU 

my11thandl.are 

STORT 
URVAL 
av moderna myntset 

och crowns från he la världen 

40-sid.ig prislista sändes utan 
kostnad. Dock endast till fast 
etablerade mynthandlare, som 
beställer på brevpapper med 
påtryckt firmanamn. 

COIN INVEST TRUST 
VADUZ 

SCHRAGER WEG 785 
FL. 940 V ADUZ 

LIECIITENSTEIN 

Lilla julafton 
SILVER 

2 öre 1559 
1/2 öre 1585 .. 
4 Mark 1648 .. 
l öre 1635 .. . 
l öre 1747 .. . 
1 /3 Rdr 1789 .. 
116 Rdr 1778 .. 
1/12 rdr 1778 
116 Rd.t· 1807 .. 
1 /G Rdt· 1809 .. 
1 / 16 Rdr 18·18 
1/ 16 Rdr 1851 
1 /32 Rdr 1853 
50 öre 1857 .. 

l+ 
l 

l+ 
111+ 
I + 
111+ 
God l+ 
God l + 
0110 
111+ 
1+ /01 
o 
01/ 0 
o 

50 öre 1857 l + 
25 öre 1855 l 
25 öre 1912 . . O 
KOPPAR 

750:-
30:-

1.100:-
50:-

275:-
65:-
85:-

100:-
185:-
60:-
50:-

200:-
80:-

750:-
325:-
30:-

140:-

l öre 1628 . . . . l 50:-
1 öre 1648 . . . . l + 600:-
114 öre 1656 . . l+ 80:-
1 öre 1686 . . . . l? Ml:-
1 öre SM 1763 01/ 0 100:-

1/2 Skill. 1815 . . God 01 90:-
1/ 2 Skill. 1817 . . 01/ 0 140:-
1/6 Skill. 1830. . 1+/ 01 10:-
2 Sk. Banco 1835 God l+ 250:-
1 Sk. Banco 1835 1+/ 01 140:-
1 Sk. Banco 1840 01 110:-
2/ 3 Sk. B:o 183!J O 225:-
2/ 3 Sk. B:o 1850 God 01 125:-
1/ 3 Sk. B:o 1846 l 50:-
5 öre 1857 1+ / 01 60:-
2 <ire 1858 . . . O 70:-
1 öre 1858 . . . . 01/ 0 30:-
1/ 2 öre 1856 . . God I + 425:-

Dessa mynt och många andra i 
alla kvali teer finns i vår lista, 
~om sändes mot l kr i frimärken. 

5 % rabatt vid köp över 3.000:-
10 % rabatt vid köp över 5.000:-

Aila mynt garanteras äkta. 

KARIN FINCK 
Kummingatan 12 C 

754 48 UPPSALA 



MYNTKONTAKT 
Torggatan 20, Box l, 

199 01 Enköping. 
Tel. 0171/379 50 

Redaktionen öppen: Vard. 13-17 
Lörd. 9-12 

Postgiro: 87 42 67 - 8 
Bankgiro: 183 - 8952 
Bank: Sveriges Kreditbanlt. 

REDAKTIONSLEDNING: 
Cltefred. och ansvarig utgivare: 

Raouhl Örtendahl 
Stf, ansv. utgivare: 

Gösta Örtendahl 
Redaktör för Norge: 

Firma Nordiska Mynt 
Landsvägen 56, 

17236 Sundbyberg 
08/ 2867 56 

Red. för övriga utlandet: 
Non·tälie Mynthandel 

76100 Norrtälje, 0176/168 26 

Distributör oclt reklam: 
R Örtendahl Mynthandel AB 

Box l, 199 01 Enköping 
0171/ 37950 

Eftertryck av text och bUder 
utan medgivelse förbjudes. 
Tidningen utkommer den l!i:e l 
varje månad utom månad 6 o. 7. 
Adressändringar bör meddelruJ 
oss snarast, helst skriftligen ge
nom postens adressändrings blan
kett. 

ANNONSPRiSER: 
4 sidor (mittuppslag) 
2 sidor (mittuppslag 
1/ l sida (2:a o. sista sid.) 
1/1 sida . .............. . 
2/3 sida ............. .. 
1/2 sida (2:a o. sista sid.) 
1/ 2 sida ............. .. 
1/3 sida ............. .. 
1/4 sida .... ..... .. .. .. 
1/ 6 sida ... ........... . 
1/12 sida .. .. ... . ..... . 

s. Kr. 
1.325:-

700:-
425:-
320:-
225:-
225:-
170:-
120:-
90:-
85:-
35:-

Moms 17,65 % tillkommer pA 
ovansblende anno1111priser. 

MYNTrORGET 
(endast för myntsamlare) 
Ett införande: 10 kr. Två infö
rande med samma text l tvi pA 
varandra följande nummer: 16:-. 
Annonsen får högst innehålla 20 
ord + namn och adress eller 
telefonnummer. Annonskostna
den skall medsändas på samma 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 

3 veckor före u1givningsdag 

Många brev har strömmat in om önskemål om fortsatta täv
lingar i tidningen, typ .. Trekampen» och givetvis kommer vi att 
for·tsätta med dem, då inb·esset har visat sig vara mycket stort. 

Många brev ha r vi också fått om önskemål om utökat sidoantal, 
även om vi då m åste höja priset något. Det troliga är att vi någon 
gång under våren kommer att utöka till 28 sidor varje månad och 
priset torde då höjas ca 20 öre per sida till 4.75 inkl. moms. Det 
är inte bestämt ännu, men vi undersöke r möjligheterna och åter
kommer om detta i kommande nummer. 

Ett stort önskemål förra året från Er läsare var en sida om fri
märken och detta har vi förverkligat fr. o. m . detta år som Ni ser 
bL a. i detta nummer. Vi har fått en mycket kunnig medarbetar€: 
inom detta område. 

Vi får också be läsekr etsen om ursäkt för förseningen av vårt 
januarinummer som tyvärr sändes iväg ett par dagar för sent. Vi 
fåt· skylla på julen och helgerna. 

På återseende den 15 mars. 
RaouhL örtendo.hl 

Sveriges jubileumsmynt 
AV M. WIDELL 

Sverige har präglat ett antal ju
bileumsmynt under åt·en 1721-
1972. J ubileumsmynten är pt·äg
lade för en viss historisk händel
se eller för något som inträffar i 
nutid. Mynten har präglats så de 
kan an vändas som ett ordinarie 
betalningsmedel. Det första jubi
leumsmyntet som präglades i 
Sverige var l riksdaler med året 
1721, det präglades för 200-års
rninnet av Gustav Vasas befri
elsekrig. Det senast präglade ju
bileumsmynlet i Sverige är 10 
kronor 1972, som präglades till 
minne av konung Gustav VI 
Adolfs 90-årsdag. Sammanlagt 
har iSverige präglats 13 olika ju
bileumsmynt och vi kommer att 
presentera dem lite närmare här 
nedan. 

1. 1 RIKSDALER 1721 

År 1721 kom Sverige ut med sitt 
fö•·sta jubileumsmynt och det löd 
på l Riksdaler. Regent under 
denna tid då jubileumsriksdalern 

präglades var Fredrik I. Åtsidan 
på myntet visar konungens har
neskklädda bröstbild sett från 
höger sida i profil. Texten upp
till på myntet är FRIDERICUS 
- (t. v.) sedan - D - G - Rex -
SVECIAE ( t. h.). Bilden på ko
nungen går inte ända ner utan 
det finns en avgränsning med 
linjer och under denna linje står 
det AN - IVBEL - 1721. På 
fdlnsidan visas två stycken me
daljonger som var för sig avg:t·än
sas med en pärlkant. Dessa två 
medaljonger binds samman ge
nom två stycken palmkvistar och 
två stycken olivkvistar, kvistar
na binds il1op med en stor rosett 
nedtill. Den vänstra medaljongen 
visar Gustav Vasa i profil, höger 
sida, och där står skrivet i me
daljongen GUST A VUS - I - D -
G Rex - SVECIAE -. Den hög
ra m edaljongen visar hans son
son Gustav II Adolfs profil åt 
vänster. I denna medaljong står 

(Forts. sid. 4) 
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(Fm·ts. fr. sid. 3) 

skrivet GUST - ADOLPH - D 
- G - REX - SVEC -. På ena 
sidan av rosetten står ett L och 
på den andra sidan elt C, vilket 
betyder myntmästarmärket L. C. 
(L01·entz Careelbet·g). Längst 
ned på frånsidan återfinns tex
ten: IN MEMOR - VINDICA
TAE LIBER8 - AC - RELIG -
viiket betyder »Till minne uv den 
vunna friheten och religionen». 

Myntet kom till för att fira 200-
årsminnet av Gustav Vasas be
frielseverk. Sveriges befrielse 
från politiskt och religiöst för
tryck. Firandet av 200-årsminnet 
var den 17/3 1721. Randskriften 
på myntet är - GLORIA - IN -
EXCELSIS - DEO. Myntet finns 
i två olika varianter, dels en som 
är signerad av C. Hedlin eller C. 
Hedlinger och en som är helt 
osignerad. Vikten på myntet är 
29,25 gram och dess diameter är 
41,5 mm. Det är ett silvermynt 
med halten 878,5/1000 och upp
lagan på myntet är 3 975 exem
plar. 

2. 1 RIKSDALER 1821 

Detta är det andra jubileums
myntet och det sista med valören 
riksdaler. Myntet kom till 1825 
men präglades med årtalet 1821. 
Det var 300-årsjubileumet av 
Gustav Vasas befrielseverk som 
orsakade utgivningen av delta 
mynt. Myntet ä1· av samma typ 
som Fredrik I:s jubileumsmynt, 
men det har tre medaljonger på 
frånsidan. Myntet åtsida visar en 
bild av Karl XIV johan i profil, 
högre sida, och runt halsen har 
han en mantel. Upptill på myn
tet finns texten: CAROLUS XIV 
JOH - D - G - REX - SVECIAE 
- ET - NORV., och nedt.ill AN -
IVBIL - 1821. A v frånsidans tre 
medaljonger är den vänstra Gus
tav V asa (Gustav I) , den i mit
ten Gustav ll Adolf denna gång 
i högerprofil. Längst till höger 
den som har tillkommit är 
Fredrik I och han återges i 
vänsterprofil I hans medaljong 
står det FRIDERICUS I - D -
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G - R - SV. Olivkivstama åter
ges denna gång över medaljong
ema och under är det palmkvis
tar. Vid palmkvistru·na finns ock
sft myntmästarmärket C. B. 
Längst ned under medaljongerna 
står skrivet: IN MEMOR - VIN
DICATA- LIEERT- AC- RE
LIG. Randskriften är - GLORIA 
- IN EXCELSIS - DEO. Det är 
ett silvermynt med halten 878/ 
l 000 och diametern 42 mm. Myn
tets vikt är 29,25 gram och upp
lagan 7.339 exemplar. 

3. 2 KRONOR 1897 

Under Oscar Ils rege l"ing gav 
man ut jubileumsmynt med va
lören 2 kronor. Det första som 
kom ut var 2-kronan, som präg
lades med anledning av konung
ens 25-åriga regering (1872-
1897. Åtsidan visar kungen i sin 
kröningsskrud med krona och 
spira. Runt denna bild står tex
ten: OSCAR - II - SVERIGES -
NORGES - G - O - V - KO
NUNG. P å frånsidan riksvapnet 
och under detta står det shivet 
TV Å KR. Runt bilden pli friin
sidan finns texten: MINNE- AF 
- TJUGOFEMÅRIG - REGE
RING 1872-1897. Diametern på 
myntet är 31 mm och dess vikt 
är 15,0 gram. Myntet är märk
ligt så till vid att åtsidan visar 
kungen i krona, vilket inte hade 
visats på något mynt sedan myn
ten från Gustav II Adolf. Myn
tets silverhalt är 800/1000-delar 
(80 % ) och upplagru1 är 246.100 
st. Om detta mynt berättas föl
jande historia, att när myntet 
kom ut, fick man bara köpa ett 
st. per person. Därför gjorde en 
godtrogen samlare på denna tid 
följande. Han tog med sig sin 
bror och ställde sig utanför ban
ken. Där stod de hela natten i kö 
för att förvissa sig om att få tag 
på denna »dyrgrip» i perfekt 
kvalite. När banken hade öppnat 
gick de glada därifrån med var 
sitt exemplar av det fina jubi
leumsmyntet Det tragiska i den
na historia är att om han istället 
legat och sovit på ntten och gått 
till banken när denna öppnade, 

och istället hade växlat till sig 2 
st. reguljära 2-kronor från 1897 
i nollkvalite, hade dessa varit be
tydligt värdefullare. Värdet på 
dessa reguljära 2-kronor är näm
ligen värde me r än 12 gånger så 
mycket som jubileumsmyntet 
1897. Jubileumsmyntet var det 
första mynt som graverades av 
Adolf Lindberg. 

4. 2 KRONOR 1907 

Det andra jubileumsmyntet från 
Oscar II är också en tvåkrona 
och år talet är 190.7. Detta mynt 
kom ut med anledning av ko
nungens och drottningens guld
bröllop den 6 juni 19(}7, ett halv
år före konungens bortgång. At
sidan visar ett dubbelporträtt av 
kungen och drottningen och runt 
denna bild ståt· texten: KO
NUNG OSCAR II - DROTT
NING SOFIA. Frånsidan visar 
riksvapnet som omges m ed se
rafirmerkedjan och runt denna 
texten: DEN 6 JUNI 1857-1907 
och längst ned 2 Kr. Myntets vikt 
är 15,0 gram och myntets diame
ter 31. mm. SUvet·hRlten på myn
tet är 80 % och den är präglad i 
en upplaga på 251.000 ex. Ko
nung Oscat· II avbildas i amirals
uniform, vilket tidigru·e ej före
kommit på ett svenskt mynt. Vi
dru·e har det ej fö rekommit att en 
icke regerande svensk drottning 
har avbildats på ett mynt sedan 
'Ulrika Eleonoras tid. Riksvap
nets sköld på frånsidan förekom 
sedan på Gustav V:s kronors
mynt. Myntgravör är Adolf Lind
berg. 

5. 2 KRONOR 1921 

Ar 1921 gav man ut en tvåkrona 
som jubileumsmynt för Gustav 
Vasas beb·ielseverk. Detta å r var 
det nämligen ~0-årsjubileum 
över denna händelse. Tidigru·e 
hade denna händelse blivit ihåg
kommen genom jubileumsriks
dalrarna 1721 och 1821. Åtsidan 
visar en bild av Gustav Vasa i 
högerprofil, runt bilden te..xten: 
~O - ARSMINNE - A V - GUS
TAV - VASAS BEFRIELSE-



VERK. Porträttbilden på Gus
tav Vasa visar en bild av honom 
som han avbildades på mynt från 
1530- och 1540-talet. På frånsi
dan är Sveriges riksvapen i 1500-
talsstil med årtalet 1921 vid sidan 
om kronan. Man kan heller ej 
finna serafirmerkedjan runt 
riksvapet på detta mynt. Texten 
runt bilden är: GUSTAF - V -
SVERIGES - KONUNG samt 2 
KR. Diametern på myntet är 31 
mm och dess vikt 15,0 gram. 
Myntet består av 80 % silver och 
dess upplaga ät· 264.943 exem
plar. 

6. 2 KRONOR 1932 

Detta jubileumsmynt kom ut 
med anledning av 300-årsminnet 
av konung Gustaf II Adolfs död 
1632--1932. Jubileumsmyntet var 
en tvåkrona. Åtsidan visar en 
bild av konung Gustaf TI Adolf 
och denna bild är en byst av ko
nungen från år 1632. Frånsidn 
avbildar en tavla med texten: 
TREHUNDRA-ARSMINNE AV 
KONUNG GUSTAV II ADOLFS 
DöD VID LOTZEN 6 NOV 1632. 
Under denna tavla riksvapnet 
med de tre kronorna samt 2 KR 
1932. Runt detta står texten: 
GUSTAF V SVERIGE KO
NUNG. Diametern, vikt och sil
verhalten är som på de andra ju
bileumstvåkronorna från Gustaf 
V nämligen 31 mm, 15,0 gram 
och 80 % silver. Upplagan. på 
detta mynt är 253 770 st. Mynt
gravör Erik Lindberg. 

7. 2 KRONOR 1938 

J ubileumsmyntet 1938 var en 
tvåkrona och den kom ut med 
anledning av minnet för vår ko
loni NY A SVERIGE eller som 
den även hette DELA W ARE. 
Nya Sverige-kolonien Delaware 
bildades nämligen år 1638. Åtsi
dan visar en bild av konung Gus
tav V och runt hans huvud åter
finns texten: GUSTA VUS - V -
REX. Frånsidan visar ett av de 
två skepp som först nådde den 
blivande svenska kolonien, skep
pets namn var Calmare Nyckel. 
Över skeppet åtet·finns en krona 

samt åren 1638-1938, under 
skeppet 2 KR. Runt denna bild 
återfinns texten: NOV AE - SUE
CIAE - SUECIA - MEMOR. 
Vikten är 15,0 gram och diame
tern 31 mm. Silverhalten är 80 
% och upplagan är ganska stor 
508.815 ex. Myntgravör är Erik 
Lindberg. Det märkliga med det
ta mynt är att texten är på latin. 
Detta språk har inte använts 
på något svenskt mynt efter ju
bileumsriksdalern 1821. En an
ledning till detta kan vara att 
myntet antogs för en stor sprid
ning till utlandet och samlare 
där. 

8. S KRONOR 193S 

Mellan jubileumstvåkronorna 
1932 och 1938 gavs det ut ett ju
bileumsmynt med valören 5 kro
nor och det kom ut år 1935. Detta 
mynt kom ut med anledning av 
att det var 500 år sedan Sveriges 
riksdag bildades i Arboga. Åtsi
dan visar en halsbild av Gustav 
V och med texten : GUSTAF- V
SVERIGES KONUNG samt val
språket MED - FOLKET - FöR 
FOSTERLANDET. Frånsidan vi
sar Sveriges lilla riksvapen lig
gande på ett kors samt texten: 
1435 SVERIGES RIKSDAG 1935 
och under lilla riksvapet 5 KRO
NOR. Diametern är 36 mm samt 
vikten 25,10 gram. Myntet kom 
att tillverkas i en mycket hög sil
verhalt nämligen i 9(} % och 
myntets upplaga är 663.819 ex
empalar. Beslut om tillverknnig
en av myntet kom i förordningen 
den 26 april 1935. Myntgravör ät· 
Erik Lindberg och myntmästare 
A. Grabe. Initiativet till detta 
mynt togs av myntverket, som 
också ville kontrollera om all
mänheten ville ha en så hög va
lör i silver för cirkulation. Sil
verhalten 90 % är mycket sär
egen för svensk mynttillverkning. 

9. S KRONOR 19S2 

Det första jubileumsmynt under 
Gustav VI Adolfs 1·egering var 
5-kronan som kom ut 1952. Detta 
mynt kom ut med anledning av 

Gustav VI Adolfs 70-årsdag. At
sidan visar en halsbild av ko
nungen samt texten GUSTA V VI 
ADOLF SVERIGES KONUNG. 
Frånsidan visar konungens krön
ta namnchiffer med valören 5 K. 
bredvid detta namnchiffer, övrig 
text på denna sida är SVENSK 
ODLINGS BEFRÄMJARE XI 
1882--1952. Vikten på myntet är 
22,28 gram och det har en dia
meter på 36 mm. Denna femkro
na såldes med ett överpris av 5 
kronor och kostade således 10 
kronor. Jubileumsmyntet kom ut 
med en upplaga på 242 241 ex. 
men 23 004 ex återgick till mynt
verket och jubileumsmyntets 
äterstående upplaga är 219 237 
ex. De å tersända mynten smältes 
ned. Eftersom jubileumsmyntet 
kom ut efter nedsättandet av sil
verhalten har det en silverhalt 
på 400/1000-delar. 

1 O. S KRONOR 19S9 

Jubileumsmyntet 1959 kom ut 
med anl edning av 150-årsminnet 
av 1809 års regeringsform. Åtsi
dan visar konungens bild i väns
terprofil samt texten GUSTAF -
VI - ADOLF - SVERIGES -
KONUNG och året 1959. Från
sidan visar en bild av fyra her
rar föreställande de fyra stån
den (adel, präster, borgare samt 
bönder). Texten runt denna bild 
är SVENSKA - FOLKETS -
LAGBUNDNA - FRIHET och 
under bilden 6 juni 1809. Mynt
mästarmärket är T. S. (Torsten 
Swensson) och myntets upplaga 
är 504 150 ex. ' Diametern är 34 
mm och vikten 18,9 gram. Silver
halten är 40 %. 

11 . 5 KRONOR 1962 

Jubileumsmyntet från detta år är 
det som är svårast och dyrast att 
anskaffa av de nyare jubileums
mynten. Det kom ut med anled
ning av konungens 80- årsdag och 
liksom femkronan 1952 såldes 
även detta för dubbla priset. 
Denna extra femma som var på-

(Forts. sid. 6) 
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(Forts. fr. sid. 5) 

lagd gick till kungafonden. Åtsi- f E B R U A R l 
dan visar konungens halsbild ERBJUDANDE 
samt texten GUSTAF - VI -
ADOLF - SVERIGES - KO
NUNG och 1882 - 11 - XI - 1952. 
Frånsidan har en bild av gudin
nan Minerva samt texten LITrE-
RATUR VETENSKAP 
KONST och 5 KR. Bilden av gu
dinnan Minerva är i helfigur och 
i höger hand har hon en uggla 
och i den vänstra en sköld. Båda 
dessa symboler är hämtade från 
den gJ·ekiska kulturvärlden. 
Upplagan på myntet var vid 
präglingens slut 256.100 ex., men 
efter försäljningen nedsmältes 
96 525 ex. Den återstående upp
lagan är således 159.575 ex. Även 
på detta mynt är diametern 34 
mm och vikten 18,0 gram. Silver
halten på myntet är 5Q, % silver 
och förordningen om tillverk
ningen av myntet kom den 25 
maj 1962. 

12. 5 KRONOR 1966 

Jubileumsmyntet som kom ut 
1966 är förmodligen det sista ju
bilewnsmyntet med valörer 5 
kronor. Myntet kom till för att 
fira 100- årsminnet av tvåkam
marriksdagens tillkomst (1866-
1966). Förordningen om myntets 
tillkomst kom den 3 juni 1965. 
Åtsidan visar en bild på Gustav 
VI Adolf i profil. Runt bilden 
återfinns texten GUSTAF 
VI - ADOLF - SVERIGEs -
KONUNG samt årtalet 1966. 
Frånsidan upptar en tavla med 
inskriften: TILL - MINNE - A V 
- TV AKAMM.ARRIKSDAGENS 
- TILLKOMST 1866. Under tav-
lan återfinns valören 5 KR. Lik
som de andra femkronorsmynten 
från 1954-1962 är dess diameter 
34 mm och vikten 18,0 gram. 
Upplagan är på l 023 500 exem
plar och är fortfarande ganska 
billig och lätt att få tag på. 

13. 1 O KRONOR 1972 

Det sista jubileumsmyntet som 
har kommit ut är i valören 10 
kronor och det blev också det 
sista jubileumsmyntet under ko-
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2 kr 1952 . . ......... . .. 01 29:-
LÄGPRIS PÄ VARIANTER AV 2 kr 1952 ············ 1+/ 01 21:-
GUSTAV VI ADOLF 2 kr 1953 .. ... ....... 01/ 0 11:-
5-ÖIUNGAR 2 kr 1954 .. ..... ..... 01/0 9:-

2 kr 1955 ······ ·· ···· 01/ 0 11:- 1S64 (50 i kronan) 1+/ 01 39:-
2 kr 1956 ············ 01/0 10:- 1969 (Västerås S:a) o 29:-
l kr 1952 ··· ······ ·· · 01/ 0 40:- 1970 (Klump i VI) o 11:-

l kr 1S56 ... .. ...... .. 0- 19:- 1970 (·Dike· i S:a 01/0 4:-
10 öre 1952 .......... o 25:-

2 öre 1952 01/0 11:-.. ........ 
2 öre 1952 . ... ..... . 1+ /0l 4:-

EXTRAPRis PÅ KVIA 2 öre 1961 Mm U .... 01 20:-
TOPPMYNT 2 öre 1961 Mm U .... l+ 4:-

25 öre 1959 o 5:- DIVERSE OBJEKT 
10 öre 1962 o 4:- • Världens vackraste mynt. 
l öre 1954 o 7:- Maria Theresia taler 
l öre 1955 o 5:- o 23:-

Spegel o 33:-
Polletter: Sju olika 

5 öre 1952 ·· ·· ·· ···· 1+/01 6:- från Karlstad 
5 öre 1961 Mm U .. .. 01 6:- Spritförs.bolag 24:-. . .. 
5 öre 1961 Mm U .... l + 3:-

NUMISMATICA • Walter Andersson • Rådmansgatan 10 B 
199 00 ENKÖPING 

nung Gustav VI Adolfs regering. 
Den 8 november 1972 utkom det
ta jubileumsmynt för att fira ko
nung Gustav VI Adolfs 90-års
dag den 11 november 1972. Upp
lagan som skulle präglas av myn
tet maximerades till 2 ono 000 ex. 
Från början var det meningen att 
myntet skulle säljas frå n den 8 
nov 1972 fram till och m ed 31 
mars 1973. På grund av myntets 
mycket dåliga kvalite redan vid 
försäljningen blev myntet ej så 
eftertraktat, som myntverket ha
de räknat med. Därför återupp
togs försäljningen i juli samma 
år. När myntet kom ut kostade 
det 15 kronor och överpriset på 
5 kronor tillföll konung Gustav 
VI Adolfs 80-årsfond för svensk 
kultur. Åtsidan på myntet visar 
Konung Gll.9tav VI Adolf i pro
fil (vänster) med omskriften 
GUSTAF - VI - ADOLF - SVE
RIGES - KONUNG. Frånsidan 
visar Konung Gustav VI Adolfs 
namnteckning med valören 10 

KR under. Omskriften är val
språket PLIKTEN - FRAMFöR 
- ALLT samt datumen för ko
nungens födelsedag 1882 - 11 -
XI - 1972. Metallen är 83 % sil
ver och myntets vikt 18,07 gram. 
Diametern på myntet är 32 mm 
och det har graverats av Leo 
Holmgren, randen på myntet är 
slät. På grund av att jubile
umsmyntet har en mycket hög 
silverhalt och en dålig pakete
ring vid myntverket skadades 
plattan avsevärt på de flesta 
mynten. Därför blev myntet en 
stor besvikelse för många sam
lare. I perfekt skick är myntet 
annars myckert vackert. Att vär
det på detta mynt i absolut noll
kvalite ökar beror på att det 
finns ett fåtal snygga mynt. An
nars kommer nog priset att ligga 
lågt på myntet i övriga kvali
teer. 



Inköpspriser 
hos Sveriges mynthandlare 

Vi fortsätter i detta nummer med de läg1·e valö·reT1la av •inköps

priser hos Sveriges mynthandlare•. Mynten vi nedan presenterar 
avser mynt i normalkvalitet, d. v. s. mestadels l? och l kvalite. 

Kom slutligen ihåg: Putsa eller polera ald1-ig ett mynt innan Ni 

säljer det. Mynthandlare vill kijpa mynt med den ursprungliiga helst 

otvättade ytan. 

10 öre 1874, 76 ..........•...•.........•. . ..• 
1872, 75 ..•........ • ........ •. .•..•... 
1873, 80, 81, 82, 83 ................... . 
1884, 87, 90, 91 ..........•...........•. 
1892, 94, 96, 97, 09, 25, 36 •kort sexa• .. 

*1898, 99, 00, 02, 03, 04, 11, 13, 14, 15 •... 
1920 •stort W • ....................... . 

5 öre 1874, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 
09, 16 ·lång sexa•, 23, 33, 42 · brons• .. 
1877, 79, 80, 1882 på 1881, 17 ·järn· .... 
1885, 86, 87, 88, 89, 14, 09 •stort kors• .. 
1895, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 11, 12, 13, 15, 16 ................. . 
1918 •järn•, 1919 .järn. . ............ . 
1910 ...................••...•......... 
1927 ........................ •......... 

2 öre 1874, 75, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 09, 10 .... ... ... ... . 
1876, 79, 80, 85, 06 .......•............ 
1877 17 •järn•, 23 .................. .. 
1878 ·kort text• ............ ....... . 
1897, 98, 99, 00, 01, 02, 04, 05, 13, 14, 
15, 16, 22 .......................•..•. 
1918 . järn., 1912, 78 •lång text. .. . .. . 
1919 .järn •.......................... 
1900 · runda nollor•, 1876 på 1875 ..... . 

l öre 1~?4, 75, 81, .~2, 83, 84, 85, 06, 10, 18, 
•Jarn•, 19 •iarn• ................... . 
1876, 1894 ...... • ...... . . . ..•.• . ...... 
1877, 78, 79 •kort text•, 86, 89 ..... . 
1880 ................................ . . 
1888 .. .. ................. . •.. . •...•..• 
1~.!!0• 91, 93, ~~· 96, 09, •stort kors•, 17 
•Jarn•, 18 •Jarn•, 22 ............... . 
1892 .................... .. ........... . 
1897, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 11. 12, 13, 
14, 15, 16 ........................... . 
1914 •Öppen f.yra •.. •.•.•••.. ...•••••. 
1879 •lång text. ..................... . 

11:00- 18:00 
125:00-175:00 
50:00- 80:00 
7:00- 13:00 
1:50- 4:00 
0:50- 1:15 

35:00- 55:00 

1:25-- 2:75 
18:00- 32:00 
2:50--- 7:00 

0:75- 1:50 
35:00- 50:00 
250:--325:00 

175:00-225:00 

1:25-- 1:75 
2:00--- 3:50 
3:00--- 7:00 

200:00---275:00 

0:75- 1:25 
6:00--- 12:00 

15:00- 25:00 
60:00--- 75:00 

5:00- 10:00 
50:00- 75:00 
15:00- 25:00 
25:00- 45:00 
8:00- 15:00 

2:00- 5:00 
85:00-135:00 

0:75- 1:25 
125:00-175:00 
575:00-900:00 

Nya mynthandlare 
i Danmark 
G. N. Mpnter og Frimärker 

Npn·egade 35 

2200 Köpenhamn 
DANMARK 

Hpegh Poelsen Mpnter 

Smallegade 37 

2000 Köpenhamn 
DANMARK 

U1'LÄNDSKA FntMORS NY
UTKOMNA PRISLIS1'0R öVER 
MYNT FRAN HELA VÄRLDEN 

Harry Rosenberg 
2 Hamburg 4 
Bernhard-Nochtstr. 65 
W ASTTYSKLAND 

B. A. Seaby Ltd 
Audley Hou.se 11 
Margate Street, Oxford Circ. 
London W l N 8 A T. 
ENGLAND 

W. P. Houston 
6 Frankfurt 60, 
Bergerstrasse 280 
V Ä!STTYSKLAND 

K. Holl 
671 F1·ankenthal. 
Rathenaustr. 2 
öSTERRIK.E 

Agencc Numismatique 
12 rue Duchscher 
LUXEMBURG 

Helmut Kroyer 
2 Hamburg 36 
Hohe Bleichen 13 
V .ÄSTTYSKLAND 

R. Biaser 
CH-46aa Olten 
Postfach 381 
SCHWEIZ 

Lothar Sshoenawa 
l Berlin 52 
Schamweberstrasse 45 
VÄSTTY6KLAND 
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Vad tycker 
läsarna?? 
I vårt decembernummer hade vi 
ett frågeformulär om vad läsarna 
tyckte och tänkte om Myntkon
takt. Vi har fått många svar och 
det tackar vi för. 

Hur gick det? 
Läsarna tyckte att tidningens 

nummer i år är bättre än förra 
årets (tack). Det sämsta numret 
var nr 4/72 och de bästa var 6, 
8 och 9 1973. 

Vidare tyckte 100 procent av 
de svar vi fick in att Myntkon
takt gärna kunde utökas till ca 
30 sidor, även om priset m åste 
höjas. Det skall vi ta under över
vägande och troligen göra något 
åt. 

Vad tyckte Ni var bästa läs
ning? 
l. Artiklarna 112 p. 
2. Frågespalten 49 p. 
3. Annonserna (med Mynttorget) 

Det är tydligt att Svenska 
samlare tycker om att läsa om 
våra mynt och också uppskattar 
våra artiklar om dessa. Vi har 
mycket duktiga medarbetare som 
ständigt sitter och arbetar med 
nya artiklar och vi har fortfa
rande mycket gott om material 
för framtida bruk. 

Vad tyckte Ni var största bris
ten i tidningen? Jo, att vi be
handlar utländska mynt alldeles 
för litet. Ni vill ha mera utiands
nyheter och mer artiklar om ut
ländska mynt. 

Nu då vi fått duktiga medar
betare även på detta område, 
tror vi att denna brist blir upp
hjälpt. 

Falska hundra
lappar återigen 

Poilsen har beslagtagit åtskil
liga kronor i falska hundralappar 
under julhelgen och under ja
nuari månad spridda framförallt 
i stockholmsområdet. 

Förfalskarligan har i första 
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hand försökt prångla ut sedlar
na genom kassor i varuhus. 

Det var i en av dessa på ett 
av Stockholms största varuhus 
som det hela kom i dagen. De 
falska sedlarna är mycket skick
ligt tillverkade (som vanligt) 
men silvertJ~åden som måste fin
nas hat· blivit för svår och denna 
har helt uteslutits, varför det är 
denna detalj Ni bör se upp med. 

Världen dyraste 
mynt l / 2 milion 
kronor 
En amerikansk firma, A. Rosoff, 

Palm Springs i Kalifornien sålde 

i slutet av förra året en 20 dollar 

i guld fxån år 1907 för inte min
dre än 125.000 dollar. Några vec

kor före detta rekord såldes ett 
annat amerikanskt mynt av sam

ma firma för 110.000 dollar. 

Ny numismatisk 
tidskrift 
En ny belgisk numismatisk tid
skrift har utgivits med namnet 

La Vie Numismatic. Tidningen 

utges med 10 nr årligen och kan 
beställas genom: 

Red_ Maurice Colaert 
B - 1180 Bruxelles, Belgien. 

M. Plume og J. Dauby. 
Rue de l' Anemon e, 20 

B-1180 Bruxelles, Belgien. 

Dyrare transporter 
Myntverket får punga ut med 

100.000 kr mer i fortsättningen 

varje år för fördyrande mynt

transporter, därför att verket 
flyttas från Stockholm till Es
kilstuna i juli i år. 

TELEFON
KATALOGEN 

2:a upplagan av 

WORLD COIN. CATALOG 

Över 270 länder 

över 17.000 illustr. 

över 100.000 värd.priser 

Pris 78:- inkl. moms 

och porto. 

L. M. Björkqvist 
Kasernvägen 36 

703 65 ÖREBRO 

Tel. 0 19/1 11841 

ERT NAMN. 

OCH 

ADRESS 

och Ni får efter hand vc!lr 

»nyinkommetlista». 

Stor sortering. 

Moderota priser. 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

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

Öppet: 16-18, 
lördagar 9-14 



Äldre tiders sparbössor 
Av Ernst Natho rst-Böös 

Del III 

Dessa sparbössor har de se
naste årtiondena samlats ivrigt 
i Amerika, så ivrigt att företag
samma industrier påbörjat ny
tillverkning. Bössorna gjuts i de 
gamla formarna, där de gamla 
patentuppgifterna återfinns in
graverade. Det är följaktligen 
ganska svårt att, om man inte 
har jämförelsematerial till hands, 
avgöra om det är ett original 
eller en sentida kopia som man 
håller i handen. Frågan hänger 
samman med sparbössans värde. 
Nu bör det väl ändå tilläggas att 
de flesta nya sparbössorna är 
ganska bjärt målade, medan de 
andra i regel bär ålderns och 
hanteringens patina, men allde
les säker kan man naturligtvis 
inte vara. Framföralit kommer 
svårigheter att uppstå om ett 
par årtionden, då även de nya 
bössorna hunnit bli någorlunda 
nedslitna. Här i Sverige har 
dessa sparbössor av nytillverk
ning ännu ej salubjudits. 

Det sena 1800-talet karakteri
serades av industrins och mass
produktionens inträde på scenen 
även i Sverige. Detta innebär 
förvisso inte att spa1·bössorna 
därför blev vackrare eller bättre, 
endast flera. Den smakförsäm-

Myntkontakt 
söker 

ÄLDRE LI'I"lERATUR 

AUKTIONSK.A TALOGER 

PRISLISTOR 

V ÄRDERINGSBöCKER 

HöR AV ER 

ring för vilken vi stundom är 
böjda att beskylla denna period 
manifesterar sig även på vårt 
område och balanseras ej av 
den påhittighet i motivval, som 
otvivelaktigt sätter sin prägel på 
tiden. 

Vi vet att hos Husqvarnas va
penfabrik vid sekelskiftet till
verkades små hus med ordet 
Bank och att vid Norrahammars 
bruk man efter engelskt eller 
amerikanskt mönster gjorde små 
kassaskåp i miniatyr, som kun
de skruvas sönder. 

Den industrialiserade tillverk
ningen av sparbössorna satte sina 
spår också hos porslinsfabriker
na. Om Rörstrands tillverkning 
vet vi, att sortimentet mellan 
1895 och 1939 omfattade grisar 
och äpplen, och under kortare 
tid också portmonnä, bankhus 
och sköldpadda. Av bevarade 
priskuranter känner vi grossist
priserna, som år 1901 varierade 
mellan en krona och 3() öre. 

Användning 
Genom den undersökning av 
muntliga traditioner om använd
ningen av psarbössor som gjorts 
av Nordiska museet, får man en 

Köpes 

Bytes 

Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 

Tel. 0171/303 48 Enköping 

mycket tydlig bild av hur spar
bössan fungerade i Sverige för 
två generationer sedan, i slutet 
av 1800-talet. 

Sparbössan är något som har 
med barnen att göra. Sparbössan 
tillhörde barnet, och fanns det 
flera barn i familjen skulle helst 
var och en ha sin egen. Att des
sa bland landsbefolkningen och 
de enklaste skikten av stadsbe
folkningen var billiga ting säger 
sig självt. Det rörde sig anting
en om sparbössor av lera, om 
vilka vi tidigare talat, eller ock
så enkla ting utförda i bleck och 
köpta av bleckslagarna på mark
naden som marknadsgåvor åt 
barnen. De placerades sedan på 
byrån i fimummet, överhuvud 
taget en samlingsplats för de 
dyrbarheter som familjen kunde 
äga. I sparbössan lades alla bar
nens inkomster, grindslantar, gå
vor till bemärkelsedagar och till
fälliga smärre förtjänster. Spar
bössan blev barnens dyrbaraste 
egendom och följaktligen också 
någonting som barnen med stolt
het kunde visa upp för besökare. 
Men bakom detta låg också en 
form av sanktionerat tiggeri. 
"Visa din sparbössa" var en 
mycket vanlig uppmaning till 
barnen, och det hade väl varit en 
märkvärdig gäst i familjen som 
inte lagt en slant i den enkla 
bössan, sedan han beundrat den. 
På en del av bössorna lär Ko
rintierbrevets 9:e kapitel 7:e 
vers "Gud älskar en glad givare" 

MYNT & 
FRIMÄRKEN 

Tallvägen 13 B 

826 00 SÖDERHAMN 

Allt för samlaren. 
Å·ven frim.blad 
i format A. 4 . 
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ha textats, och det var ju en 
uppmaning så god som någon. 

När sedan sparbössan var full 
kom det högtidliga ögonblicket 
då den skulle plundras. Var det 
nu en lersparbössa eller kanske 
ett äpple - i de berörda under
sökningarna dyker äpplet ofta 
upp ur minnesskatten - fick 
man gå varligt tillväga så att man 
inte krossade bössan. Många av 
berättarna påpekar att man an
vände samma teknik: Man stack 
en bred kökskniv in i skåran, 
skakade på bössan och så fick 
myntet glida ut som på en 
rutschbana längs knivbladet. 

Men det var nu inte bara 
barnen som hade glädje av spar
bössorna. Ibland lär de ha blivit 
till god hjälp i en svår situation. 
Det berättas t. ex. att husmodern, 
en fattig fiskaränka, saknade just 
de 75 öre som smöret kostade, 
vilket hon beställt av en grann
fru, och hennes enda möjlighet 
var att ta ett, tyväJT säkerligen 
ej bara tillfälligt lån ur barnens 
sparbössa. 

I de familjer däJ· man inte var 
tvungen att tänka endast på de 
egna behoven, förekom då som 
ju också nu en del enkla spar
bössor, oftast utförda i papp och 
utdelade av Missionsförbundet 
eller andra religiösa samman
slutningar, för att på frivillig
hetens väg skaffa pengar till den 
svenska missionen. Sådana pap
persbössor ställdes på den tiden 
också upp i skolorna för insam
ling till "de svarta". En annan 
berättare har meddelat att man 
för detta ändamål använde en 
onekligen mycket lämpad sym
bol, nämligen en av de mekanis
ka sparbössor som föreställde ett 
slags grinande negerhuvucl Slan
ten lades i negerns hand och 
styrdes in i hans mun. En sådan 
sparbössa kallades "Jolly Nig
ger" och i flera svenska hem 
samlades säkert "Jolly Nigger" 
in pengar till sina mörkhyade 
bröders omvändelse. 

En alldeles särskild form av 
sparbössor för familjesparande 
var de s. k. klocksparbössoma. 
Uppfinningen lär vara ameri-
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kansk eller engelsk och innebar 
att en klocka drevs ett visst an
tal dagar genom att man stoppa
de in ett mynt. Typen lät· ha an
vänts av det engelska försäk
ringsbolaget Prudential för att 
befrämja ett regelbundet spa
rande till försäkringsavgiften. 
Försäkringsbolaget tiill1andahöll 
klockan och en av försäkrings
agenterna uppsökte familjen re
gelbundet och tömde klockan. 
Men givetvis förutsatte detta dels 
en vilja att spara och dels en 
önskan att hålla reda på rätt tid. 
Det är obekant om något försäk
ringsbolag i Sverige använt sam
ma metod, men i antikhandeln 
kan man någon enstaka gång 
träffa på sådana klocksparbös
sor. 

Bankerna upptäckte också 
sparbössorna, samtidigt som de 
upptäckte spararna. Vissa bös
sor försåldes också internatio
nellt. Således har Bank AB Söd
ra Sverige, Köpenhamns Han
delsbank och Kansallis-Osake
P ankki använt den dansktillver
kade tunga bössa i mässing i 
form av ett bankhus, vilken ofta 
åte1finns i antikhandeln. Det 
finns flera exemplar på liknande 
samarbete. En annan typ, inte 
olik ett gammalmodigt strykjärn 
och med särskilt hål för sedlar, 
användes från slutet av 1900-ta
let och tills för några år sedan av 
flera banker. Samtidigt bfuiade 
allt flet· sparbössor dyka upp i 
leksakshandeln, också de ofta 
gemensan1ma för flera länder, 
t. ex. brevlådan - populär i bå
de Sverige, Danmark och Norge. 

På en sådan sparbössa från 
omkring år 1890 kan man på 
framsidan läsa: "Tömmes nästa 
gång klockan . . . . I sparbössan 
m å icke nedläggas knappar, 
bleckbitar eller annat 'mojens', 
utan penningar av koppar, silver 
eller guld". P å en sparbössa står 
på ena sidan: "En snäll tant ger 
mig 5 öre, en annan 2 öre, en 
farbror lägger 15 öre, far och 
mor 8 öre så får jag en dag 30 
öre. Spar jag så för varje dag 
samlar jag på en en vecka om-

(Forts. sid. 21) 

NYHETER 
Netherlands Antilies 
25 Guilder 1973 BU 

Proof 
105:-
155:-

Niearagua 1 Cordoba 1972 
upplaga 20.000 Proof 55:
Set bestående av l eordoba, 
50, 25, l O, 5 eentavos 1972 
uppl. 20.000, Etui 

Proof 95:
CANADA l $ Rid. Polis 1973 

BU 40:
Western Samoa l Dollar 
197 4 (Boxningsmotiv) 

Une. 25:
Singapoore Y. 9a 1 O $ 1973 
silver. Uppl. 80.000 

Une. 75:--

NMH NORSKA 
MYNTHANDBOKEN 

197 4 nyutkommen 14:50 

MYNTGU IDEN 1974 

A. Tonkin 4:50 

NORRTÄL J E 
MYNTHANDEL 

Tullportsg. 7 

761 00 Nortö lje 

Tel. 0176/ 168 26 

Specialerbjudonde 
5 kr ju b. 1935 1 + 25:-
5 kr jub. 1966 O 15:-
2 kr jub. 1938 1 + 25:-
2 ö re 1958 O 4:-
1 kr 1966, 67, 68 O 4 :-
1 kr 1969, 70, 7 1 O 3:-
2 kr 1965 O 5:-
2 kr 1968, 70, 7 1 O 4:-

PEO MYNTHANDEL AB 
Drottningga tan 11 
11151 Stoekholm 

08/ 2 1 12 1 o 



Februari-

NUMISMA TIC A • W a lter And ersson • R å d m ansgatan 1 O B • 199 0 0 EN KÖPING 

Försöljning svillkor: Objekten garanteras äkta. Moms tillkommer e j på angivna priser. 
Mynten sändes mot postförskott vorvid porto tillkommer. Returrött inom o tta dagar. 

SVENSKA MYNT 

Gustav Vasa 1521- 1560 

Fyrk U. A. (1523) . . l+ 290:-

Erik XIV 1560-1568 

1/2 öre 1664 .. . . .. .. 01 480:-

Johan m 1568-1592 

2 öre 1573 utan valör 1+J01 180:-
2 öre 1592/91 (kn.pr .) f. ö. 01 350:-
8 öre klipping 1592 . . 01 1.150:-

Gustav n AdoU 16U- 1632 

1/ 2 öre 1615 . .. .. .. . 01 380:
Fyrk 1629 .. . .. .. .. . 1+ /01 295:-

Kristina 1632-1654 

l Rd 1644 . . . . . . . . . . 1+/011.150:-
1 öre 1646 .. .. . .. .. . l+ 270:-
1 öre 1650 .. .. .. .. • . god l + 250:-
1/4 öre 1634 . . . . . . . . god 01 150:-

Kar l XI 1660-1697 

4 Mark 1688 .. .. .. .. 
2 Mark 1685 ....... . 
2 Mark 1690 ....... . 
2 Mark 1694 ....... . 
4 öre 1667 •SyUver• 
4 öre 1670 .....••..• 
4 öre 1673 ......... . 
2 öre 1666 ........ .. 
l öre 1677 ......... . 
l öre 1677 ......... . 
1 öre S.M. 1673 m. ros 

nära 01 650:-
1+ 520:
god l + 240:-
1 140:
god l+ 390:-
1+ 85:-
01 195:-
nära l 25:-
l 26:-
l? 21:-
l + 380:-

Har Du äldre svenska mynt att 
sälja eller byta? Kontakta mig 
så får Du mitt ärliga bud. 

Karl XII 1697-1718 

4 Mark 1702 .. ...... l + 730:-
2 Mark 1702 ...... . . l+ 430:-
5 öre 1699 ·········· l 28:-
5 öre 1700 .......... l 28:-
5 öre 1702 ....... ... l 39:-
5 öre 1705/ 04 ...... l 48:-
l öre 1700 ........... l / l? 23:-
l öre 1703 ·········· l+ 55:-
.Publica Fide· ·· ···· 01 150:-
·Publica Fide. ...... 1/ 1+ 70:-
·Flink och Färdig• 01 80:-
·Flink och F'årdig· 1+ 50:-
•Jupiter• ...... .... god l 25:-
·Saturnus• 1?/2 18:-
· Hoppet. ·········· l? 50:-

F redrik 1720-1751 

l Riksdaler 1731 . . . . 1+ / 01 920:-
1 Riksdaler 1746 . . . . l+ 790:-
10 öre 1740 (r. fr.s.) C. ö. l + 90:-
1 öre 1723 .. .. .. . .. . nära l + 32:-
1 öre 1733 .. .. .. .. .. god l+ 42:-
1 öre 1743 .. .. .. .. .. l 20:-
2 öre S. M. 1744 l 28:-
2 öre S. M. 1746 . . . . 1/1+ 30:-
2 öre S. M. 1748 . . . . l 26:-
1 öre K. M. 1725 . . . . 01 40:-
1 öre K. M. 1750 . . . . I+ 22:-

Adolf F1·cdrik 1751-1771 

2 öre S. M. 1761 . . . . l+ 33:-
2 öre S. M. 1761 . . . . nära l + 25:-
2 öre S. M. 1764 . . . . 1/ 1+ 23:-
2 öre S. M. 1766 . . . . nära l + 25:-

Gustav m 1771- 1792 

3 Daler 1774 ........ 01 1.550:-
1 Rd 1779 .. . .. .. . .. 01 690:-
1 Rd 1781 .. .. . .. .. . god l + 350:-
1 Rd 1782 .. .. .. .. .. 01/0 420:-
1 Rd 1782 .. .. .. .. .. god l+ 330:-
2/3 Rd 1776 . .. .. . .. 01 390:-

2! 3 Rd 1777 01 
1/ 3 Rd 1786 01 
1/ 3 Rd 1788 01 
1/24 Rd 1779 . .. .. .. . l / l ? 

Gustav IV Adolf 1792-1809 

440:-
580:-
530:-
20:-

l Rd 1805 .. . .. .. .. . 1+ / 01 680:-
1/6 Rd 1804 01 140:-
1/6 Rd 1809 .. .. .. .. 01 140:-

Cnrl XIV Johan 1818-1844 

l Rd Sp. 1839 .. .. .. god 01 880: -
1/ 4 Rd. Sp. 1832 . . . . 01 290:-
1/ 8 Rd. Sp. 1832 .. .. 1/ 1? 40:-
1/2 Sk. 1832 .. .. .. .. 01 135:-
1/ 2 Sk. 1832 . . . . . . . . god I + 85:-
1/4 Sk. 1832 . . . . . . . . 1+ / 01 280:-
2 Sk.B:co 1840 . . . . . . 01 290:-
1/6 Sk. B:co 1840 . . 1+ 15:-

Oscar I 1844-1859 

2 Rd. Riksm. 1857 .. 
4 Sk. B:co 1855 
2 Sk. B:co 1847 .... 

Ca.r l XV 1859-1872 

4 Rd. Riksm. 1870 .. 
l Rd. Riksm. 1871/61 
25 öre 1865 ........ 

god1+ 850:
godl+ 330:
nära l+ 80:-

01 780:-
1+/01 490:-
1+ 110:-

TOPPMYNT: OSCAR D 

2 kr 1904 ...... 0 
2 kr 1906 ...... 0 
l kr 1888 ...... O 

1.150:-
790:-

5.600:-
50 öre 1883 ...•.. nära O 440:-
50 öre 1899 .. .... spegel O 490:-
10 öre 1875/74 .. 0 1.600:-
10 öre 1876 ...... 0 530:-
10 öre 1883 ...... spegel O 850:-
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OSCAR Il 1872-1907 

20 kr 1874 . . . . . . . . god 01 690:-
20 kr 1874 ......... 01 660:-
20 kr 1902 . . . . . . . . . nära O 890:-
20 kr 1902 ......... 01/ 0 860:-
20 kr 1902 ......... 01 820:-
2 kr 1878 ......... nära l + 110:-
2 kr 1893 ......... 1/ 1? 115:-
2 kr 1898 ......... l + 120:-
2 kr 1903 ....... .. god I + 270: -
2 kr 1903 ......... l + 240:-
2 kr 1906 ... .. . .. . 01/ 0 590:-
1 k r 1887 ........ . l? 95:-
l kr 1888 ........ . l ? 90:-

50 öre 1877 1? / l 115:-
50 öre 1878 1?/ 1 22:-
50 öre 1906 god l 15:-
25 öre 1877 1?+ 1 55:-
10 öre 1876 1? 38:-
10 öre 1907 
10 öre 1907 
5 öre 1873 GOTH. 
5 öre 1873 

spegel O 95:
nära 01 22:
nära O 225:-

5 öre 1874 
5 öre 1874 
5 öre 1875 
5 öre 1876 fläckig . 
5 öre 1876 
5 öre 1876 
5 öre 1877 
5 öre 1877 
5 öre 1878 

l + 
l + 
l 

111+ 
f. ö. 01 
nära l + 
1/1 + 
nära1 
l? 
1/ 1+ 

5 öre 1880 l? 
5 öre 1881 1+ /01 
5 öre 1881 1?/ 1 
5 öre 1882/81 ... god l+ 
5 öre 1882/81 . . . 1/ 1 
5 öre 1882 nära 1 
5 öre 1883 l+ 
5 öre 1883 l 
5 öre 1884 niit·a 01 
5 öre 1884 1+/01 
5 öre 1886 1 
5 öre 1886 nära l 
5 öre 1887 god l + 
5 öre 1887 l 
5 öre 1888 1+ 1+ 
5 öre 1888 . . . . . .. nära l 
5 öre 1889 

Lång text . O 
Lång text 1+/1 

5 öre 1892 nära l + 
5 öre 1895 god l 
5 öre 1896 god 01 
5 öre 1897 god l 
5 öre 1898 1+ 01 
5 öre 1898 7 ränd. l 
5 öre 1900 nära 1+ 

12 

160:-
60:-
16:-
28:-

120:-
39:-
33:-
65:-
50:-
25:-
50:-
60:-
9:-

195:-
85:-
10:-
28:-
12:-
70:-
55:-
35:-
28:-
75:-
35:-
50:-
25:-

370:-
45:-
18:-
9:-

175:-
7:-

32:-
12:-
25:-

5 öre 1901 
5 öre 1201 
5 öre 1902 
5 öre 1904 småflä. 
2 öre 1873 
2 öre 1874 
2 öre 1874 
2 öre 1875 
2 öre 1877 

o 210:
god 1+ 22:-
01/0 150:
f.ö.O 170:
god l + 85:-
1+ / 01 45:
nära l 9:-
1+ 25:-

Lång text . . 1+ / 01 110:
Lång text . . l 23:-
Kort text .. 

2 öre 1881 
2 öre 1881 
2 öre 1882 
2 öre 1883 
2 öre 1884 
2 öre 1886 
2 öre 1888 
2 öre 1889 
2 öre 1890 
2 öre 1892 
2 öre 1894 
2 öre 1896 
2 öre 1896 
2 öre 1897 
2 öre 1898 
2 öre 1898 

l 19:-
1+ 16:-
1+ / 1 12:-
1 8:-
god l 10:
god l + 17:-
1+/1 12:
god l + 40:-
nära l 7:-
1/ 1+ 9:-
1/ 1+ 12:-
1/ 1+ 15:-
01 35:-
nära 01 30:
god l + 15:-
1+ /01 25:-
1+ 12:-

2 öre 1898 litet kors l? 10:-
2 öre 1899 
2 öre 1899 
2 öre 1900 

2 öre 1900 
2 öre 1900 runda 00 
2 öre 1901 
2 öre 1901 
2 öre 1902 
2 öre 1902 
2 öre 1902 
2 öre 1905 
2 öre 1905 
2 Öt·e 1905 
2 öre 1907 
2 öre 1907 
2 öre 1907 

nära!ll 29:-
1+ 12:
god l + 23:
nära l + 16:
god l 130:
nära 01 20:-
1+ 10:
näraOl 20:-
1+ 10:
godOl 28:
nära 01 20:
god l + 13:-
0 65:-
0 65:-
01 18:-
1+/01 12:-

Söket· Du årtalsmynt i normal
kva litet från Oscar n och Gus
tav V? Begär speciell prislista! 

l öre 1873 
l öre 1873 
l öre 1874 
l öre 1875 
l öre 1876 
l öre 1876 
l öre 1876 
l öre 1876 

01 85:-
1+ / 1 35:-
1+/1 40:-
nära 01 75:
god 01 420:-
1+/01 240:
godl+ 205:-
1+/ 1 145:-

l öre 1877 
Kort text .. 
Kon text .. 
Kort text .. 
Kort text .. 
Ung text .. 
Lång text .. 
Lång text .. 
Lång text . . 

1 öre 1878 
l ÖI''C 1878 
l öre 1879 
l Öt•e 1879 
l öre 1879 
l öre 1879 
l öre 1880 
l öre 1881 
l öre 1881 
l öre 1882 

öre 1882 
öre 1883 

l öre 1883 
J öre 1883 
l öre 1884 
l öre 1884 
l öre 1885 
l öre 1886 
l öre 1886 
l öre 1886 

öre 1888 
öre 1888 

l öre 1889 
l öre 1889 
l öre 1890 
l öre 1890 
1 öre 1891 
l öt·e 1892 
l öt·e 1892 

l öre 1892 
l öt·e 1893 
l öre 1893 

l öre 1894 
1 öt·e 1894 
1 öre 1896 

l öre 1896 
1 öre 1896 
l Ö I'O 1898 

l öre 1898 
1 öre 1899 
l öre 1901 
l öre 1903 
l öre 1904 
l öre 1905 
l öre 1905 
l öre 1905 

l öre 1906 
l öre 1906 

god 01 225:-
1+ 135:-
111+ 85:-
god1 75:-
0 420:-
01/ 0 280:-
1+/01 190:-
1 85:
godl+ 115:-
1+ / 1 75:
godOl 150:-
01 130:-
1+ 69:-
1 55:-
nära l 105:
god l + 60:-
1+/ 1 40:
nära 01 60:-
1+/ 1 25:
nära O 105:-
01 75:-
1+/1 30:-
1+ 30:-
nära l+ 25:-
1+ 30:-
01 155:-
godl+ 115:-
1+ 95:
god1+ 65:-
1+ 55:-
1+/01 135:
näral+ 85:-
01 40:-
1+/ 01 27:-
01 38:-
1+ 285:-

1+/ 1 245:-
1 225:-
0 125:-
god l+ 29:
nära l+ 150:-

1+/1 125:
god 01 45:

näraOl 38:-

1+ 19:-
0 55:-
god l+ 9:-

01/0 35:-
01 20:-
nära01 19:-

1+/01 14:
godOl 22:-

01 19:
nära 01 16:-

1+/ 01 60:
godl+ 45:-



l kr 1924 m. p. o o 01 70:- 50 öre 1939 godO! 25:-

TOPPl\IYNT: GUSTAV V l kr 1925 •• • •• o . o 1+/01 95:- 50 öre 1939 nära 01 18:-

l kr 1928 o •• •• o . o nära 01 75: - 50 öre 1940 o 75:-
5 kt- 1920 o 490:- l kr 1928 o ••• • ••• god l + 25:- 50 Öl"e 1943 l+ 12:-
2 kr 1913 o 390:- l kt• 1929 •• • o •••• 01 /0 75:- 50 öre 1945 o 35: -
2 kr 1914 o 490:- l kr 1929 o ••• o • •• god 01 50:- 50 öre 1945 1+/01 8:-
2 kr 1924 o 270:- l kr 1931 o o o • •••• 01 40: - 50 öre 1946 Nickel 01 20: -
2 kr 1940 änd. 4 o 175:- l kr 1933 o. o ••••• 0110 60:- 50 öre 1946 Nickel nära 01 15:-
l kr 1934 . ..... spegel O 195:- l k r 1933 o •••• o •• 1+/01 20:- 50 öre 1949 1+/01 8:-

50 öre 1940 pr.ex. o 150:- l kr 1934 •••• o o •• o 155:- 25 öre 1910 01 60: -
10 öre 1916/15 .. o 540:- l kr 1934 • ••••• o. 01/0 95:- 25 öre 1910 god l + 20: -
10 öre 1003 kort 6 o 135:- l kr 1934 ••• •• o o. nära 01 60:- 25 öre 1914 01 45: -

l kr 1936 •• o • • •• o 01 12:- 25 öre 1916 l 6: -
l kr 1939 •••• • •• o godOl 7:- 25 öre 1930 l + 6:-
l kl- 1940 • • •• ••• o 01 7: - 25 öre 1931 nära 01 12:-

Gustav V 1907-1950 l h 1940 ....... . 1+/01 5: - 25 öre 1932 1+ /1 4:-

2 kr 1910 Förs. Mm l / l + 275:- l kr 1941 ........ o 25:- 25 öre 1934 01/0 27: -

2 kr 1910 • o •••• o o 0110 250:- l kt- 1941 ........ godOl 15:- 25 öre 1934 god 01 22:-

2 la- 1910 ••••••• o god 01185: - l kr 1941/ 44 o o. o 01/0 95:- 25 öre 1936 o 30: -

2 h 1912 godl+ 185:- l kr 1941/ 44 ••• o l + 35: - 25 öre 1937 01/0 25:-
o o o • • o • • 

2kt- 1913 nära O 340:- l kt- 1942 A. U.B. 1+/01 220: - 25 öre 1937 01 17:-
••••• •• o 

2 kl· 1913 01 180:- l kl" 1945 Mm TS o 30:- 25 öre 1938 o 30:-
o. o • • o o. 

2 kr 1913 1+/01 85:- l h 1945 Mm TS nära O 22:- 25 öre 1938 01/0 25:-
o o. 0 0 o • • 

2 kr 1926 l + 30:- l kr 1946 o •• o o o • • o 28:- 25 öre 1938 01 18:-
• • o o •• • • 

2 kr 1928 1+/01 110:- l kr 1948 • • • o •• •• nära O 32: - 25 öre 1940 Nickel o 75:-
o o • •• • o o 

2.k:r 1929 god01135: - 50 öra 1928 o 100:- 25 öre 1940 Nickel 01 45:-
o o. o o o •• 

2.k:r 1929 1+/01 55:- 50 öre 1929 o 130:- 25 öre 1940 Silver o 30:-.. ...... 
2 kr 1929 l+ 35:- 50 Öl "C 1930 l + 13:- 25 öre 1940 Silver nära O 25: -••• • • • o o 

2 kr 1930 01 75:- 50 öre 1933 god01 55:-
25 öre 1941 Nickel o 75:-o o · · J• • • • 

2 kr 1930 nä ra 01 65:- 50 öre 1933 god l + 20:-
o .... , • •• o 25 öre 1941 Nickel 01 50:-

2 k.t- 1931 01 45:- 50 öre 1935 god1+ 15:-.. .. .. . o. 25 öre 1943 0110 17:-
2 kr. 1934 o 75:- 50 öre 1936 lång 6 1+/01 35: -•••• o. o. 

25 1944 o 23:-
2 kr. 1934 01/0 50:- 50 öre 1936 lång 6 1+/1 11:- öre 

• • • o • • o. 

2 kr. 1934 01 35:- 50 öre 1938 • o o o o o god 01 50:- 25 öre 1949 01/0 13:-
• • o •• o o o 

2 kr 1936 o • •• ••• o o 60:-
2 kr 1936 • o o o ••• o nära 01 22:-
2 kr 1937 01 110:-

t t 
o. o ••••• 

~~. 
-~ 

2 k.t- 1938 o 30:- ... 
o • ••• o • • p. 

2 k.t- 1938 o. o o. o o . 01/0 20:-
2kr 1940 o • ••••• o o 30:-

3 s 2 kr 1940 ändrad 4 god 01 95:-
~>t: 

.... 
2 kr 1943 o •• o • ••• 01/0 90:- .21 
2 kr 1947 o 28:-

~ o ~ 
o ••••• o . e .... ~ 

2 kr 1948 o 60:- ~ ... :> 
. . .. .... ~ ... :o :x: 

2 kr 1948 01/0 45: -
-oe'.:;j 

• o •• o •• o c ;:J Il) 

2 kr 1949 • • • • • • o •• o 45: - .~ c 8. 
2 kr 1949 o •• • • •• • nära O 38:- 1 "~ .. 2 o ,D a 

EXTRAPRISER GUSTAV V 
c~~ 
bl) ·~ ...., 

TV A-KRONOR -~ }g ~ 
å 'o S 

Samtliga 19 årtal 1919-1940 ] 2 "O 

1?/1-01 339:- ] co,§ 
Samtliga 9 årtal 1942-1950 

(j)(/) ~ ::l ~ :a tj) 

11< ... .. 
ii ... ,., 

-~ 1+/1- 01 109:- u.!< "' !-å Fe:: s ::l 

50 st. minst 10 olika årtal 'B i ;::l L~ 

~ ~~] "' :c; ; ~ 1- 01 259:- .. 
lll !C ;p. 

lll 
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TOPPKVALITET TU..L 
LAGPRIS 

lO ör 1919 . . . . . . O 65:-

10 öre 1909 
10 öre 1909 
10 öre 1911 
10 öre 1914 
10 öre 1917 
10 öre 1924 
10 öre 1927 
10 öre 1929 
10 öre 1929 
10 öre 1930 .... , .. 
10 öre 1930 . . . . . , . 
10 öre 1933 
10 öre 1933 
10 öre 1934 
10 öre 1934 
10 öre 1934 
10 öre 1935 
10 öre 1936 Lång6 
10 öre 1936 Lång6 
10 öre 1936 Kort 6 
10 öre 1940 Nickel 
5 öre 1912 
5 öre 1913 
5 öre 1914 . . , . . . . 
5 öre 1914 .. , ... . 
5 öre 1916/15 ... . 
5 öre 1915 ..... . 

nära O 225:-
1+/1 35:
nära O 110:-
0 150:-
01 38:-
nära O 120:-
01 22:-
01/0 38:-
1+/ 01 12:-
0 60:-
01 /0 40:-
0 65:-
01/0 45:-
0 25:-
nära O 19:-
01 12:-
0 25:-
0 22:-
god 01 11:
god1+ 25:-
0 45:
näral+ 15:
god1+ 17:
god1+ 33:-
1+/1 16:
god l 75:-
1+ 13:-

Sänd mig n&ta lista över: 

D Äldre svenska mynt 

5 öre 1917 
5 öre 1917 
5 öre 1918 
5 öre 1918 
5 öre 1918 
5 öre 1919 Järn .. 
5 öre 1919 Järn . . 
5 öre 1936 Lång 6 
5 öre 1940 . .. .. . 
5 öre 1940 ..... . 
5 öre 1945 änd. 4 
5 öre 1942 Brons 
5 öre 1950 Järn . . 
5 öre 1950 Brons 
5 öre 1950 Brons 

FAVöRPRISER PA 
UTRUSTNING 

LEMBIT JUNIOR 

o 160:-
1+ 60:-

0 250:-
1+ 130:-
111+ 120:
godl+ 120:-
1+ 115:
nära 01 15:-
0 48:-
01/0 35:-
god l+ 45:-
1+/ 01 30:
speg. O 45:
speg. O 29:-
0 13:-

MYNTSKAP 44:-
Myntkalendern 1974 5:50 
Katalog över Sveriges 
sedlar 1858-1971 6:-

2 öre 1909 
2 öre 1909 
2 öre 1910 
2 öre 1912 
2 öre 1915 
2 öre 1916/15 .. 
2 öre 1916 Kort 6 
2 öre 1917 
2 öre 1918 .. . .. . 

01 
l + 
l+ 
l+ 
godO! 
1+/1 
1+/ 01 
o 
01 

55:-
19.:-
25:-
45:-
35:-
25:-
19:-
80:-
55:-

D Svenska mynt från Oskar n och 
Gustav V i hög kvalitet 

D Svenska mynt från Oskar n och 
Gustav V i normalkvalitet 

D Mynt från Gustav VI Adolf 

D Danska mynt 

D Norska mynt 

D Finska mynt 

Jag söker speciellt nedanstående mynt i 
lägst angiven kvalitet: Numismatica 

Rådmansgatan 10 B 

199 00 ENKÖPING 

2 öre 1918 •• o •• o näral+ 29:-
2 öre 1919 Järn .. god l + 60:-
2 öre 1919 Brons 01 28:-
2 öre 1919 Brons god l+ 9:-
2 öre 1920 god 01 22:-
2 öre 1921 01+ 0 32:-
2 öre 1923 nära 01 65:-
2 öre 1923 god l + 35:-
2 öre 1923 1+ 30:-
2 öre 1925 god01 15:-
2 öre 1926 01 15:-
2 öre 1935 god 01 12:-
2 öre 1937 01 10:-
2 öre 1938 01 9:-
2 öre 1941 o 22:-
2 öre 1950 speg. O 29:-
l öre 1909 L. kors g. l+ 155:-
l öre 1909 L. kors l+ 95:-
l öre 1909 S. kors 1+/01 45: -
l öre 1911 näral+ 20:-
l öre 1912 godOl 35:-
l öre 1913 01 25:-
l öre 1914 1+/01 25:-
l öre 1914 öpp. 4 g. l + 285: -
l öre 1914 öpp. 4 l + 260:-
l örle 1915 o • ••• • 01 15:-
l öre 1916 Kort 6 01/ 0 22:-
l öre 1916 Kort 6 01 15:-
l öre 1916 Lång G 0110 30:-
l öre 1916 Lång 6 01 22:-
l öre 1917 • •• o. o o 40:-
rostantyd. f. ö. o 01/0 27:-
små fostfl. f. ö. O 01 20:-

l öre 1918 o 55:-
l öre 1918 1+/ 01 20:-
l öre 1919 01 35:-
l öre 1921 god Ol 15:-
l öre 1926 01 10:-
l öre 1942 Järn .. o 10:-
l öre 1942 järn .. 01 4:-
l öre 1950 ••• o. o speg. o 12:-

JUBU..EUMS-TV AKRONOR 

1897 nära O 75:- 01 62:-
1907 nära O 75:- 01 62.:-
1921 O 70:- god 01 45:-
1932 O 78:- god 01 55:-
1938 O 45:- god 01 33:-

Gustav VI Adolf 195G-1973 
5 kr 1952 Jub ... . 0110 160:-
5 kr 1954 . . . . . . . . 01/0 18:-
5 kr 1954 . . . . . . . . 01 13:-
5 kr 1955 . . . . . . . . 0110 12:-
5 kr 1955 . . . . . . . . 01 9:-
5 kr 1959 Jub. nära O 40:-
5 kr 1962 Jub. . . . O 275:-
5 kr 1966 Jub. . . . O 18:-
5 kr 1971 . . ...... O 15:-



NORGEKONTAKTEN 
Red: Nordiska Mynt, Londsvögen 56,17236 Sundbyberg 08/2867 56 

Nya norska M Y N T H A N D B O K E N 
I Myntkontakt nr 8, 1973, då vi vi fått vårt påstående ytterligare 

kommenterade Norska Myntguiden stärkt. 
av Sprensen/Sprensen, inledde vi Hr Olof Andersin från Lembit 
med: Lyckliga de som samlat ber oss framföra att priserna i bo-
norska mynt från perioden 1872- ken bland annat är baserade på ett 
1973. antal handlarlisor, auktionskatalo-

Efter att ha läst den i Sverige, ger m. m. och har satts under ti
av Lembit Förlagt AB, produce- den maj- september 1973. Med 
rade Norska Mynthandboken, har hänsyn till det starkt ökade in-

l - öringar + 138 % l - kronor 
2- ö1ingar + 57 % 2- kxonor 

standardupplaga avseende 
perioden 1808- 1971 

tresset för mynt torde ytterligare 
värdeslegringar vara att vänta på 
framför allt svårare årtal och vis
sa typmynt. 

En jämförelse, avseende kronor/ 
öreperioder 1871-1941 + Quisling, 
med den tidigare upplagan av NMH 
som utkom 1971 ger följande pro
centuella för'cindringar: 

5-öringar + 131 % Jubileumsmynt 

+ 34 •% 
+ 25% 
+11% 
+ 25% W- öringar + 31 '% Guldmynt 

25- öringar + 68 % 
50- öringar + 95 % Total ökning + 45 % 

Om guld- och jubileumsmynt un
dantages är ökningen 64 %. Den 
största områdesökningen noteras på 
Haakom VII:s 5-öringar med hela 
196 %. Ingen ökning har gjorts på 

1974 
l -öringar 1885 1000 

1915 105 
1921 brons 275 
1923 140 
1927 105 
1908 75 

2-öringar 1909 85 
1917 300 

5-öringar 1908 100 
1915 160 
1917 275 
1918 750 
1920 175 
1933 55 
1945 200 

lO-öringar 1921 90 
1923 300 

50-öringar 1880 300 
1914 100 

Ett ovanligt och mycket djärvt 
drag har noterats i det att följande 
mynt noterats lägre i den nya upp
lagan, nämligen 50-öringar från 
1885, 1896, 1908-1900 samt 25-
öringar 1877 och 1888. 

Noterats har också att upplage
siffrorna väsentligt har reviderats. 

Den nya utgåvan av NMH är 
synnerligen välgjord och har en 
fullständig årtalsförteckning över 
norska regenters mynt under pe-

MYNTKABINETTET 

Oslo Universitet 

Quislings 2-, 10- och 5-öringar, ej 
heller på Haakon VII:s guld. Den 
största individuella höjningen av
ser l öre 1921, som höjts frrån 15 
till 275 kronor eller 1.733 %. 

1971 ökn. 
350 650 + 186 % 1916 
30 75 + 250 % 1917 
15 260 + 1733 '7o 1919 
30 110 + 367 % 25-öringar 1912 
15 20 + 600 % 1904 
30 45 + 150 % 1912 

På de intressantaste mynten no
teras följande förändringar (kva
litet O): 

1974 1971 ökn. 
100 45 55 + 122 '7o 
90 35 55 + 183 % 
45 20 25 + 125 % 

500 200 300 + 150 % 
350 150 200 + 133 % 
300 60 240 + 400 % 

30 55+ 183 % 1920 ulan hål 400 90 310 + 344 % 
65 235 + 362 % med hål 200 80 120 + 150 % 
45 55+122 % 1921 med hål 90 35 55 + 183 % 
35 125+357 % 1922 med hål 90 35 35 + 183 % 
65 210 + 323 % 1923 utan hål 500 50 450 + 900 % 
90 660 + 660 % 1945 zink 950 120 830 + 692 % 
55 120 + 218 % l-kronor 1904 
20 35 + 175 % 1910 
85 115 + 135 % 1912 
40 50 + 125 % 2-kronor 1910 

100 200 + 329 % 1914 
100 200 + 200 % 1916 
35 65 + 185 % 

rioden 1809-1971. En del viktigare 
varianter är medtagna och många 
provmynt och medaljer är be
skrivna. Uppgifter om metall, dia
metet· och vikt. Alla typmynt, lik
som de medtagna medaljerna är 
högklassigt fotograferade. 

En nyhet for året är att de nors
ka sedlarna från 1877 och framåt 
är presenterade, tacksamt vore om 
i någon framtida upplaga ett för
sök till värdering görs. 

375 175 200 + 114 % 
350 125 225 + 180 % 
275 110 165 + 150 % 
300 125 175 + 140 % 
150 70 80 + 114 % 
175 70 105 + 150 % 

Prissättningen har individualise
ra ts så att svårighetsgrad och kva
litet mer än tidigare har iaktta
gi ts . 

Allt detta plus det låga cirka
priset av 13:50 skr exklusive skatt, 
kommer säke rt att medföt·a att aUla 
samlat·e av norska mynt snart har 
va rsitt ex. av den mycket läsvärda 
NMH-1974 i sin litteratursamling. 

öppnade den 26/ 1 1974 en intressent utställning över den store skotten som blev 
funnen i hovet utanför Runde 1972. UtställninAen kommer e tt vara till sommaren 
och intresserede kan besöka Myntkabinettet vardagar mellan 12-19. Ingen entre. 
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen n&dan och skicka den till MYN'T'KON
TAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnaden är 10 kr. per annons och får högst innehålla 20 
ord+telefonnummer eller namn/adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra 
följande nummer=16:-. 

Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. 

Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus. 

K ö P E S 

l kr 1946 på 1945. Sänd prisupp
gift till 
Anders Björkman, Sjöviksvägen 2, 
740 30 Björkling.e 

Köper 5 öre 1888 l? / 1 15:-, 5 öre 
1889 1?/ 115:-, 5 kr 1962 01/ 0 200:-. 
J ag köper enstaka eller flera om Ni 
har. 
Gö:ran Wilbelmsson, östersidan 
4.50 34 Fiskebäckskil 0523/ 22416. 

Oscar Il Rariteter, Nordiska, Grön
ländska, Engelska, l kr 1946 på 45, 
2 öre 1906 på 05, l kr 1952-63. Kv. 
0-01 och felpräglingar. 
031/ 530 73. 

Större eller mindre samling, även 
enstaka mynt av 15-16 och 1700-
talet köpes av seriös samlare. 
Åke Ekström, 0758/315 93. 

5 kr 1952 100:- st. 5 kr 1962 200:
sl. 5 öre 1910 325:- sl 5 öre 1927 
250:- sl Sänd förteckning vad Ni 
har till Myntkontakt f. v. b. ·Bra 
betalt• . 

Säljer C<>nfederate S tate Bankno
Denten. Köper mynt från J apan. 
Van Den Bossche Robert, 
5990 Ramme-Mille BELGIEN. 

SÄLJES 

Mycket fina femöre O II: GV och 
Gustav VI. Många nollar m. m. Lis
ta sändes eller skriv mancolista. 
TeL 0496/ 108 27. Y. Haller, Hagag. 9 
570 30 Marianne! und. 
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5-k.ronorssedel 1972 med •porslins
Öga• . Gustav Vasas högra öga helt 
vitt. Enda kända exemplaret. Anbud 
senast 30/2 -74. Fri prövningsrätt. 
Lars Lundbergh, Deppis 
930 80 Arvidsjaur. 

80 st. kopparmynt Gustaf V-VI. 
23:50 + porto. Av god kvalite. 
Sture Danielsson, Timmersmans
vägen 9 B, Fack 
630 07 Eskilstuna. 018/ 14 69 74 eft.14. 

Prislista över svenska och danska 
mynt sändes kostnadsfritt. 
L. Bertilsson, Slåttervägen 11 
372 00 R<>nneby. 

Myntprislistor gratis. Angiv samlar
område. Följande finnes: Sverige 
före eller efter 1874. övriga Norden, 
Utomeuropeiska mynt, partier, sed
lar, paletter, medaljer och kastmynl 
Anders Noren. 018/ 14 7282. 

Oscar Il 2 kronor 1876, 78, 93, 97, 
2 öre 1859 25 öre 1861, 50 öre 1920. 
En- och tvåkronor G V. 
019/1185 73. 

Dubleltmynt selges, liste ovet· mynt 
fra hela verden sendes på begjä
rande. 
Rolf Johnsen, Postbox 150 
2011 Strömmen, NORGE. 

Prislista på danska och norska 
mynt sändes mot porto, namn och 
adress. 
Lennart Svensson, Tunnbindarev. 4 
352 50 Växjö. 

Myntrealisationslista skickas mot 
50-öres porto. Mynt reas ut till 
starkt reducerade priser. Det häl' är 
Et· chans! Ta den! 
Michael Hedberg, Nydalavägen 22 C 
90234 Umeå. 

50-kronorssedel år 1956, stjärn
märkt, kv. O, säljes till högstbju
dande senast 10/3 1974. Svar till 
Myntkontakt f. v. b . • StjärnsedeJ.. 

Ett stort parti kopparpengar från 
Gustav V:s tid, mestadels troligen 
från 30- talet i bra kvaliteer säljes. 
OBS! Hell osorterat, varianler kan 
finnas. 800 st = 395:-. 
Svar till Myntkontakt f. v. b .• Kop
par •. ............................................................................. ................................................................. . . 

BEST.ÄLLNINGSKUPONG 1\IYN'.ITORGEI' 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nwruner av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 
medsändes. 
ANNONSTEXT ............................. ······-····· .................................................................. . 

0 KöPES 0 SALJES 0 öVRIGA SAMLAROMRADEN 

NAMN 

ADRFSS 



En svensk koloni- Saint-Barthelemy 

c o 
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Karta som visar Sverige första, sista. och enda koloni. 

Sverige som kolonialmakt 

Sverige liksom andra stormakter 
önskade på 1600-talet skaffa sig 
kolonier. Försök att anlägga en 
sådan i Afrika, på Guldkusten 
vid Cabo Corso misslyckades. 
Saint-Barthclemy brukar kallas 
Sverikes första och sista koloni. 
Men man får då tänka på att 
Sverige redan 1638 grundade ko
lonin Nya Sverige vid Delaware
flodens mynning. Kolonin utgjor
des av ett landområde som köp
tes av indianerna. Till en början 
var det ung. 100 svenska bönder 
som slog sig net· i trakten och 
började uppodla marken. I och 
med denna koloni hoppades 
svenskarna att få igång en lönan
de handel, då främst av tobak. 
~fter mindre än tjugo åt·, näm

ligen 1655 fick omr·ådet avträdas 
t ill den holländska grannkolonin. 
Detta blev slutet för Ny Sve
rige men ända fram till början 

av 1800-talet talade befolkningen 
svenska. Än i dag finns ett minlle 
kvar, nämligen en svenskbyggd 
kyrka. Någon svensk myntning 
gjordes ej i denna koloni. Det 
enda mynt som minner oss om 
denna period är det svenska ju
bileumsmynt som kom ut 193R. 
Valören är på 2 kr och det kom 
ut för att hedra 300-årsmiJmc t 
av den svenska kolonin: NY A 
SVERIGE KOLONIN DELA
W ARE 1638~938. Frånsidan pi\ 
myntet visar ett av de fartyg som 
först nådde fl·am till den svenska 
kolonin, nämligen Calmare Nyc
kel. 

Saint-Barthelemy 

Saint-Barthelemy är en ö bland 
de små Antillerna i Västindien. 
Till ytiJmehållet är den ungefär 
två tredjedelar av Gotska Sand
ön eller 24 km:!. Huvudorten pa 
ön, Gustavia, vittnar om den 
svenska tiden. Inte bara till nam-

net utan man kan fortfarande 
hät· upptäcka vissa skyltar på 
svenska. Det var år 1784 som 
Svedge förvärvade denna ö från 
Frankrike. Det var Gustav ill 
som önskade att även Sverige 
skulle ha en koloni. Vidm·e ville 
Gustav III ha något positivt att 
visa upp när han kom hem till 
Sverige efter sin långa resa 
utomlands i Europa. Invånaran
tale t när Sverige tog över kolo
nin vat· endast 700-800 männi
skot·. 

Genom öns handel och som 
frihamn och tt·ansito-ort hoppa
des svenskarna få stora inkoms
tet· från sin koloni. Till en början 
stämde detta också in och in
komsterna strömmade in under 
revolutionstiden och Napoleon
krigen. Betydelse som frihanm 
och transito- ort hade ön fram till 
mitten av 1820-talet. Senm·e vän
de denna trend och ön orsakade 
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endast utgifter för Sverige. Efter 
en del underhandling:r såldes 
Saint-Bartheleroy 1878 tillbaka 
till Frankrike. Kostnaden var 
320 000 frcs, som skulle användas 
till de pensionerade svenska äm
bets- och tjänstemännen. 

Myntcirkulationen 

Det var många olika mynt som 
cirkulerade på ön Saint-Bart
helemy liksom i övriga Västindi
en. Företrädesvis var det ame
rikanska cent och sous från Cay
enne, som var i cirkulation. Men 
även spanska pesos och realer 
samt s. k. bits. Från Curacao fö
rekommer även styvers. Den 
mynträkning som vanligast an
vändes var l daler (dollar) = 12 
hitts = 72 styvers. Eftersom 
mindre valörer icke fanns skedde 
delning av mynt eller sönder
klyvning av större myntstycken 
i sektorer eller till ett oregelbun
det format föremåL Ar 1847 in
fördes det officiella tillämpaodet 
av decimalsystemet då l dollar 
= 100 cents. 

Kontramarkeringen 

Redan år 1797 föreslog myndig
heterna för Saint- Barthederoy 
att det skulle präglas egna mynt 
för ön. Detta förslag ledde dock 
ej till någon åtgärd från Sveri
ges sida. Några år senare bör
jade man emellertid att konb·a
markera de utländska mynten 
som var i omlopp på ön. Denna 
kontramarkering började på ön 
under Gustav IV Adolfs rege1ing 
år 1809. Av allt att döma förekom 
denna konb·amarkering även fr. 
o. m. 1834. Av de svenska kon
tramarkeringarna för Saint
Barthelemy förekommer det tre 
olika typer. Den första är en 
krönt värdebeteckning (valören) 
18, 14, 9, 7, 4 eller 3 styver över 
ett M. Detta M står för guldsme
den Nicolas Morin och det är ini
tialen M som återfinns på dessa 
mynt. Denna kontramarkering 
bötiade år 1809. En serie av kon
tramarkeringar enligt typ I be
står av sex mynt. Det blir ett för 
varje valör 18, 14, 9, 7, 4 och 3 
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styver. Den andra typne av kon
tramarkering består endast av en 
krona. Den tredje och sista typen 
består av en instämplad krona 
plus ett krönt StpB. 

Dessa konb·amarkeringar före
kommer oftast på mycket slitna 
mynt från den franska besitt
ningen Cayenne och valören är 
på sous. Även centmynt från 
Förenta Staterna är ofta före-· 
kommande. Men motstämplinga1· 
förekommer även på spanska, 
holändska och danska mynt. Hu
vudsakligen skedde denna kon
tram.arkC1·ing under Karl XIV 
Johans regering på 1830- talet. 
Varför denna kontramarketing 
kom igång är inte riktigt ub·edd, 
möjligen var det för att urskilja 
de äkta mynten från de falska. 
Det var nämligen mycket vanligt 
att falska mynt cirkulerade i 
Västinclien. Möjligen förekom 
det kontramarkeringar även se
nare. Men år 1864 inväxlades de 
mynt som ännu var i omlopp och 
smältes ned. Samtidigt instiftades 
en lag som gjorde att dessa mynt 
blev ogiltiga. 

Kuriosa 
Under tiden Sverige hade denna 
koloni, vat· det många svenska 
kungar, som hann sitta på den 
svenska lronen. Det började med 
Gustav III som förvärvade kolo
nin från Frankl-ike 1784. Men 
även Gustav IV Adolf, Karl XIII, 
Karl XIV J ohan, Oscar I, Karl 
XV hann med att vara kungru· 
över kolonin, innan den under 
Oscru· II:s 1·egering såldes år 
1878. Hur man skulle vä1·dera de 
olika myntsorterna gick det 
många korrespondenser mellan 
de svenska myncligheterna i öns 
huvudstad Gustavia. och rege·· 
ringen i Stockholm. Det händer 
då och då allt sådana här kontra
mru·keringar kommer ut till för
säljning hos vissa mynthandlare, 
men det är inte ofta. För unge
fär två år sedan hade en stock
holmshandlare ett mynt, som var 
kontramarkerat på Saint-Bart
helemy med en krona på Cura
cao styvers från år 1822. Kvali
tim på myntet var l och priset 

600:-. En handlare från Borås 
hade en kontramarketing, en 
krona på ett cent från USA med 
året 1798. Det vru· ungefär ett år 
sedan och kvalilen var l+ på 
kontramakeringen samt l? på 
myntet och priset låg på 750:-. 
Detta är några av de få kontra
markeringru· på mynt från Saint
Bartheleroy som varit utbjudna 
till försäljning på sista tiden. 
Den värderingsbok som finns i 
Sverige på detta område är un
gefär sex år gammal och i den fu
typema I och III märkta med be
teckningen Extra Raritet. Typ II 
den med enbart lcronan står i ett 
värde från 200:- till 500:-. Den
na typ är den som är vanligast 
förekommande och lättast att få 
tag på i handeln. Det var inte 
enbart den svenska myndigheten, 
utan även de utländska myndig
heterna som lät konbcunarkera 
de mynt som var i omlopp. Om 
man skall utveckla mynträk
ningen något är det den spanska 
dollron som används som huvud
mynt på ön. Den är indelad en
ligt följande: En dollar = 12 
bitts (realer, escalins) = 72 sty
ver (dogs, noris) . På kontramar
keringen typ I återfinns ett M, 
som står för guldsmeden Morin. 
Det vru· han som fick i uppdrag 
att verkställa de svenska kontra
maTkeringru-na. 

För dagen är odling och export 
av bomull och bananer viktigast. 
Invånarantalet på ön är ungefär 
2.500 och i huvudstaden bor 
ungefär 450 människor. Slaveri 
förekom långt fram och det dl·öj
de ända fram till1845 innan Sve
rige upplöste slaveriet på ön. Av 
typ I återfinns således sex mynt 
och av de många andra typerna 
(II och III) ett mynt (kontra
markering). Kontramarkering av 
enbart en krona kan man ej hän
föra till typ l, utan skall hänfö
ras till typ Il. Ä ven om det ej 
verlming på ön, får vi hänföra 
motstämplingen - kontramarke
ringen - till myntutgivningen. 
Detta var den sista myntutgiv
nignen från en svensk besittning. 

M. W. 



FRÅGESPALTEN 
AR NAGOT OKLART 
FRAGA MYNTKONTAKT 

TilL Myntkontakt 
Frågespalten. 

Jag har en 25-öring 1947 utan 
mm i levalite l. Nu und1·ar jag 
om den är sälsynt och hur myc
ket den kan vara vät·d. 

L. E. W. Hagfors 

SV AR: Det har kommit fram 
allt fler och fler lO-öringar och 
även tjugofemöringar på fyrtio
talet utan myntmästarmärke, 
men denna variant får dock fort
/arande anses som sällsynt. 

Värdet håller sig på ganska låg 
nivå i denna Uiga k valite, om
kring 10 kronor. 

R. ö. 

Till frågespalten. 
För några dagar sedan, då jag 

plockade fram min myntsamling 
upptäckte jag alt på en av 1944 
års enkronor, vat· den ena fyran 
helt igenfylld, vilket den för·sta 
inte var. Är detta känt tidigare? 
Är den något värd? 

Vidare skulle jag vilja ha någ
ra upplysningar om 1943 års en
kronor. Jag tror at.t jag har rät.t, 
då jag säger att. det finns två ty
per av dessa enlo·onor. Jag har 
sett att årtalet på ena typen är 
runda och tjocka och tunna och 
smala på den andra. ÄL' detta 
rätt? 

SV AR: Det ii1· föntt känt att 
det finns enkrono1· av <h-talet 

4.000 myntsamlare läser 

MYNTKONTAKT 
Sveriges i särklass mest lästa 

numismatiska tidskrift 

? ? ? 
• 

1944 som har en fyra helt igen
fylld och något extra kan den 
vara värd om kvaliten är minst 
1+. 

Likaså är även 1943 å1·s e1tkro
na känd med två olika prägliTtg
ar på å1·talet. Det är främst silf
rom ,.3, och ,.4,. detta gälLer. 
Dock har ingen av dessa typer 
något extravärde i lägre kvalite
el·. Vi kan passa på och påpeka 
att det är den tjocka runda präg
lingen som är ovanligast. 

R. ö. 

Till Myntkontakt. 

Hw· skall man bä1·a sig å t för 
att få kontakt med utländska fir
mor med prislistor o. dyl. Kan 
Myntkontakt hjälpa mig? 

S. Hedin, Göteborg. 

SV AR: Det är många samla1·c 
som tiUskrivit oss just om detta, 
och vi komme1· då och då i tid
ningen att ta med en spalt om 
1ttländslca mynthandLare med ny
utkomrut 111·islisto?· med bö1·jan 
redan i detta nummel' (se nmum 
11lats i tidningen). 

R. ö. 

Till frågespalten. 

Jag är prenumerant av Mynt
kontakt sedan första numret ut
kom i augusti 1972 och tycker 
att tidningen är bra. Med anled
ning av Et·t ft·ågefonnulär i Ert 
decembernummer vill jag med
dela alt jag och många med mig 
vill se ett utökat sidantal i tid-

ningen och gäma betalar någon 
krona extra för det. K ommer Ni 
att göra någon ändr·ing? 

B. Karlsson, Norrköping 

SV AR: Ja, vi vet att det är 
många, m å1rga samlare som har 
samma åsikt som Ni och vi kom
mer att behandla det här ärendet 
inom. en mycket snar framtid och 
se om det är genomförbart. Vi 
kan inte säga något nu, men. Ni 
far snart svar. 

R. ö. 

~ NORDISKA MYNT 
landsvägen 56 

172 36 Sundbyberg 

08/ 28 67 56 

vard. 16.30- 19.00 

lörd. 9.00- 14.00 

KÖPER - BYTER - SÄLJER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjälper Er gärna med vär

deringar och rådgivning. 

Vår prislista som utkommer 

4 gånger om året sändes 

GRATIS. 
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Panama 

Ett av världens största och tyngsta silvennynt. 

Detta mynt är det största och 
tyngsta silvermyntet i världen 
i cirkulation, giltigt betalnings
medel i Panama, officiell växel
kurs 2() baJboas = 2() US $. 
Myntet är präglat hos Franklin 
Mint i solid sterling silver, dia-

BANGLADESH 
Y.2 Aluminium 10 poisha 1973 
(Bombay, India mint) 24 mm, 
1,97 gr. Bild 7. 
Y.1. Aluminium 5 poisha 1973 
18,5 mm, 1,45 gr. 

öST-TYSKLAND 
Y.44 Kopparnickel 20 mark 1973 
A = Myntort Berlin, 33 mm, 
15 gr. Myntet u tges till minne 
av före detta presidenten Otto 
Grothewol's födelseår. 
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meter 61 mm, vikt ca 130 gr. 
Myntet präglas i proof- kvalitk 
och i BU-kvalite. Proofupplagan 
finns till föt-säljning endast un
der viss begränsad tid och be
räknas bli starkt begränsad. Nå
gon exakt upplaga har ej med
delats. 

ISRAEL 

Y.58 a Silver 10 pounds 1974 
nmemu myntmärke (Israel ge
vernment Mint, Jerusalem), 
900/ 1000 silver, 37 mm, 26 gr, 
upplaga 45.000 specimen, refflad 
rand. Myntet ges också ut i 
Unc.-kvaJite men då med mynt
märke stjärna "Star of David" 
och slät kant. 

Y.69 Silver 5 pounds 1973 nmem» 
myn<tmärke, 750/1000 silvet·, 34 
mm, 25 gr, upplaga 45.000 spe
cimen. Myntet ges ut i Une. 
myntmärke Star of David i en 

pplaga av 95.000. 

Red. 

RAPPORT 
FRAN 

UTLANDET 

Norrtälje Mynthandel 
Tullportsgata n 7 
76 1 00 No rrtälje 
0 176/ 168 26 

SAN MARINO 

Y.31 Silvet· 500 lire 1973, 
835/1000 silver, 29,5 mm, 
11 gr. 

Y.30 Acmonital 100 lire 1973 
27,8 mm, 8 gr. 

Y.29 Acmonital 50 lire 1973 
24,8 mm, 6,25 gr. 

Y.28 BronzitaJ 20 lire 1973, 
21,5 mm, 3,6 gr. 

Y.27 Halma 10 lire 1973 
23,3 mm, 1,6 gr. 

Y.26 Halma 5 lire 1973, 
20,2 mm, l gr. 

(Forts. sid. 21) 



Y.25 Italma 2 lire 1973 
18,3 mm, 0,8 gr. 

Y.24 Halma l lira 1973 
17,2 mm, 0,625 gr. 

Hela setet om 7 mynt kommer 
att säljas i specialför .1ackn. Myn
ten är präglade n Rome Mint. 

St. Helenas första 
jubåleumsmynt 

25 pence 1973, 38 mm diam. 
utges i en upplaga av 100.000 
i kopparnickel i kvalitc Une och 
1 en upplaga av 40.000 i silver 
i kvalite P 1·oof. 

St. Helena firade i dec. 1973 
400- årsminnet av skapandet av 
det Engelska Handelsbolaget 
•East India Company .. , vilket 
grundades 1673 och därmed fick 
companiet rättighet att bebo och 
regera över ön. 

St Helena är också den ö där 
Napoleon Bonapa1·te levde i exil 

MÅNADENS 

AUKTION 

Det norska årsetet 1968 vi 

sålde i decembernumret gcik iör 

1.400:- till en samlare i Skånc. 

Denna månad säljer vi ett 

mycket unikt och inh·essant va

dant. En ettö•·ing 1925 i kvalile 

01 som helt saknar mynlmästar

märke. 

Bud kan lämnas till Mynt· 
kontakt fram till 15/ 3. 

ar 1815 och ban dog där sex år 
senare. 

Valörsidan (se bild) visar ett 
dåtida handelsfartyg, andra si
dan porträtt av Elizabeth II med 
omskriften ·Elizabeth The Se
cond ... 

Myntet är giltigt betalnings
medel och gäller 25 pence. 

(Forts. fr. sid. 10) 

hing 2 kronor. Samlar jag så på 
ett år göt· detta över ett hundra 
honot·." På den andra sidan: 
"Sätter jag så mina pengc på 
en bank under tio år, har jag när 
jag blir stor över tvåtusen kro · 
lOt' sparade. Många bäcker små, 
!Ör en stor å." 

Mer än någonsin vänder s·~ 
tillverkare och utgivare till ung 
d •. -:nen föt· att genom en tillta· 
lat:de fo•·m väcka deras intresse 
för sparande. Vi har nu kommit 
lång t från den tyske förkunna~ 
re ><om i slutet av 1600-talet 
järnf;irde sparbössan med pro
cenl.<!.:·en: "Man stoppar åt ho
nom pengar men ingenting kom
mc•· ut, man måste krossa ho
nom fö•· att f.å ut pcngat· av ho
nom. 

Samtidigt hätmed har intres
set för sparbössor blivit allt stör
re. Denna hobby, som bedrivs 
under det märkliga namnet Ar
gyrothecologi, har fått enorma 
dimensioner. Att byta sparbössor 
över gränserna är snart sagt satt 
i system och i antikhandeln har 
prisemu gått upp mfmgdubbelt 
dc senaste tjugo åren. 

SCANDIA 
COIN 

D-2 Hamburg 1 

Neidernstrasse 121 

W-Germany 

• • • 

l( öper och säljer mynt 

och sedlar från Skan

dinavien o. Tyskland. 

Rariteter från, hela 

världen. 
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FRIMÄRKSSIDAN 

FILATELICIRK ULÅ.R 
lVyrhetsmeddelanden från Postverket 

~Den cirkulärserie som nu m
leds har tillkommit för att göra 
det lättare för den stora grupp 
postkunder, som är filatelistiskt 
intresserade, att följa med vad 
som händer på frimärksfront.en. 
Även med hänsyn till tjänstein
formationen inom Postverket har 
vi ansett det fördelaktigt ur vis
sa synvinidar att bryta ut det fi
latelistiska materialet u1· de all
männa cirkulären. 

Innehållet kommer att utgöras 
av m eddelanden om nya frimär
ken, frimärksupplagor, tilliälliga 
datwnstämplar, nya postanstalter 
osv. Vi vill också ge en vidgad 
allmän information om vår fri
märksutgivning liksom om Post
museum och Posteos Filateliav
delning. 

Vi hoppas att den nya cirku
lärserien skall bli väl mottagen. 
Som alla utgivare är vi givetvis 
intresserade av läsarnas reaktio
ner och önskemål. Välkommen 
med Era synpunkter!> 

Så stod det att läsa i nr l av 
Kungl. Postverkets Cirkulär FI
LATELI som började utkomma 
den l april 1968. Det mottogs då 
med stor tillfredsställelse av alla 
frimärkssamlare m. fl. och har 
med åren blivit ownbärHg för 
alla som vill följa med vad som 
händer inom den svenska filate 
lin. 

Nyutkommande frimärken pre
senteras med text och färgbild 
i god tid innan de kommer ut, 
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hur man skall beställa första
dagsbrev och vad det kostar. 
Tillfälliga datumstämplar i sam
band med mässor och utställ
ningar, visar hur de kommer att 
se ut, och hur man kan beställa, 
genom att skicka frankerade 
brev och få dem stämplade med 
den aktuella minnespoststäm
peln. 

Ex. på text i cirkuläret: 

nFöt· vanliga brevförsändelser 
som i samband med utställning
en »Danmarks Frimärken» på 
Post-Expo i Göteborg postas i 
speciellt uppsatt brevlåda. Ut
ställat·e är hypotekskamrer Stig 
Fasting, Göteborg. Utställningen 
visas tiden 10 oktober-lO no
vember 1973. Stämpeln används 
enbart den 10 oktober. Försän
delser mät·kta »Danmarb kan 
skickas Ull Postkontoret, Fack, 
40110 GöTEBORG. Motiv: ett 
av Danmarks vanligaste fri
märksmotiv - ett 1400-tals far
tyg typ :)Karavelh ( Gummistäm
pel C 1973:ll86).:) 

Priset för cirkuläret under 1974 
är lO kr och kan insättas på Post
styrelsens postgirokonto 4964 - 3 
Stockholm. För förvaring av cir
kulären finnes en speciell plast
pärm som kan beställas hos Post
styrelsens Arkivexpedition. Kr. 
4:- insättes på postgirokonto 
25 44 80 - 7 så får man pärmen 
pr post. Med åren blir det ett 
värdefullt uppslagsverk om de 
svenska frimärkena. 

Stockholmia 7 4 
I förra numret talade vi om 

utställningen Stockholmia och 
de frimärken som utkommer i 
san1band med den. Vi kan nu 
också meddela att det präglas en 
minnesmedalj i brons, diametem 
är 56 mm. Priset är 25 kr och 
den kan beställas på Stockhol
mias exp. Ena sidan är en bild av 
Stockholms stadshus och på den 
andra texten: Stockholmia 74, 
Internationell Frimärksutställ
ning 21/9-29/9 - 74. 



j Nyutkomna prislistor 

FIRMA VI KTOR OLSSON 
Köpmangoton 8, Västerås 

Prislista nr 2 ha1· utkommit. med 
mynt från hela världen. Sändes 
gratis till alla inl.t·essc•·ade. 

R. ÖRTENDAHL 
MYNTHANDEL AB 

Box l , Torggalon 20 
199 01 Enköping 

Kvartalsprislista m 13 har ut
kommit med fmmför allt svenska 
mynt f1·ån Gustav Vasa och fram 
till 1973. Sändes gratis till alla 
intresserade. 

VAR BOD 
Box 63, Storo Torget l 

7 61 00 Norrtälje 
Prislista har utkommit gällande 
svenska mynt under perioden; 
1873-1973. Sändes gratis till alla 
intresserade. 

Ny litteratur 
~----- -----~ 

MYNTGUIDE 1974 

AUKTIONER, 
MYNTBÖRSER och 
UTST ÄLLNINGAR 

TREDJE INTERNATIONELLA 
MYNTMÄSSAN 

Internationell myntmässa i 
Schweiz fredag 15/ 2 och lördag 
6/ 2 kl. 9-18. 
Plats: Postfach 898, Ch 4001 
Basel, Switxerland. 

MYNTMÄSSA l KARLSRUE 
Lördagen den 2/3 1974 kl. 9-18. 
Plats Nancy-Halle, Kad sruhe, 
V ästtyskland. 

COIN 1974 
Internationell Myntbörs 10/3 1974 
kl. 9-16 i Kongresshallen, Böb
limgen, Västtyskland. 

GRATIS PRISLISTA 
Vår 20 sidor stora prisl.lata 

över mynt från hela världen 
lnneh!ller speciellt mynt från 
Europa och Skandinavien. 

FRED SVEENEY 
RARE COINS INC. 

P. o. Box 101«-K 
Kansas City 

Missouri 64111 
USA 

O. GIDEGARDS 
MYNTHANDEL 

har flyttat till 
Ocleugtatan 38 

113 51 Stockhohn 

Telefon 
08/ 3113 89 

Träffas säkrast 
13.00-18.00 

KÖPER • SÄLJER 
VÄRDERAR. 

MYNT, SEDLAR och 
TILLBEHÖR. 

KOM1flSSIONS
UPPDRAG. 

Enstaka mynt och 
hela sam lin,gar 

köpes. 
Av A. Tonkin 

Myntguiden 1974 väntas utkom
ma inom niirmaste veckorna 
med värderingspriser 1818-1973 
samt illustrationer i full storlek . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRENtJME:RATIONSTALONG 

,<b ...... ~ .. ~ .. : .. :.:·:::"" 
Prenumerationspriser : Sverige, Norge, Danmark, Finland: 37 
Skr inkl. moms och porto. Övriga Europa: 45 Skr. US A och 
Canada: 55 Skr. För prenumeranter i Sverige sker betalningen 
genom inbetalningskort som medföljer första numret. 

O Prenumeration 1 år 10 nr/Subscription l Year 
10 iss Från/from 

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

l l l 1- 1- 1 l l l l l 
NAMN 

ADRESS 

• V.v. texta tydligt. 

porto 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJ ANST 

BOX l 

199 01 ENKöPING 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
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DET SÄKRASTE OCH BÄST A FÖRV ARINGSSÄ TTET 

MYNTSKÅP 

850 
850 f 
850 FPG 

kr. 276:
kr. 31 6:
kr. 412:-

25 MODELLER 

ATT VÄUA PÅ 

MYNTSKÅP 
1600 
1600 F 
1600 FPG 

tNKÖPISI;S•f'OSlt'-$ Al J, 1• Il.. t tU) 

kr. 525:
kr. 605:
kr. 797:-

-- MYNTSKÅP DMP - 1 med 

fl exibel inredning för 500 
ramar/ påsar 5 x 5 . 

Pris e ndast 25:-

" Katalog mot 1:- i frimärke n . 

LEMBIT AB 
HUDDINGE - 08/ 711 36 78 


