
Drygt 1.4 miljoner omsattes på auktionen i 

Kristianstad med c:a 300 besökare. Se sid. 16. 

Femtiokronan än en gång 

SYDAMERIKAS HISTORIA OCH 

UTMYNTNINGAR 
Av Gunnar Sldorow 

- Sld. 10-

DISKUSSION 

KRING MYNTFÖRFALSKNINGAR 

PÅ HISTORISKA MUSEET 

- Sld. 6-

MED AU NYHETER 

- Sid. 13-

UTlANDSNYHETD 

- Sid. 11-

NORDENNYTT 

- Sid. 20-

NÄR ÄR MEDALJER VACKRA? 
Av Gösta Floren 

- Sid. 13-

Debatten om 50-kronans symboler fortsätter för fullt i dags

pressen. Samtidigt har d e n chalmeristiske sörmlandsfödde 

civ ilingenjören Bengt Ulvfot, vår myntdirektör lagt in om till

stånd att få prägla ytterligare 500.000 exemplar. Kritiken 

mot detta är stor överallt i dagpressen där både samlare och 

handlare rasar ut. Ur Veckans Affärer kan vi hämta följande: 

" ... snudd på bedrägeri mot alla de samlare som ... Att i 

efterhand fördubbla upplagan är ohederligt." Detta är inte 

~~ · · · första gången ett mynts upplaga ökas i efterhand men vi får 

verkligen hoppas att det blir den sista. Att efterfrågan blev så stor just på detta mynt torde bero 

på att det kom ut strax före jul, lämplig som julklapp. Vid förfrågningar hos e tt flertal mynt

handlare visar det sig dock att efterfrågan i dag är så gott som obefintlig, detta för att folk nu 

vet att resterande upplaga kommer att bli identisk med föregående. 



FEBRUAR IERBJUDAN DE 
Gustav Vasa 
2 mark 1543 01 
J ohan DI 
2 öre ZR 1573 . . . . 01 
2 öre 1575 .. . . . . R l+ 
2 öre 1591 .. • .. .. . l+ 
2 öre 1591 ........ 01 
1h öre 1585 .. .. .. .. l+ 
Gustav U AdoU 
l öre 1624 .......... l? 
Carl IX 
l öre 1609 .. .. .. .. .. l? 
Kristina 
l öre 1634 . . . . . . . . l 
l öre 1637 . . . . . . . . l 
l öre 1654 . . . . . . . . l 
l / 4 öre 1635 ........ l+ 
1/4 öre 1634 .. .. .. .. l+ 
1/ 4 öre 1640 S . . . . l+ 
1/4 öre 1636 .... ... . l 
1/4 öre 1637 ........ l(+) 
l /4 öre 1635 .. . .. .. . l 
1/4 öre 1641 . .. .. .. . I + 
1/4 öre 1644 .. .. .. .. l+ 
Carl X Gustav 
l öre 1654 S . . . . . . l 
l öre 1659 S .. .. . . l(?) 
l/4 öre 1655 S .. .. . . l 
1/4 öre 1656 .. ... .. . I+ 
1/4 öre 1657 S .. .. .. l 
1/4 öre 1657 S .. .. .. I+ 
1/ 4 öre 1659 .. .. .. .. I + 
1/4 öre 1660 ..... . R l + 
Carl XI 

2.900:-

100:-
600:-
95:-

195:-
95:-

75:-

30:-

50:-
50:-

195:-
75:-
35:-

250:-
20:-
35:-
25:-
75:-
75:-

175:-
80:-
55:-

125:-
45:-

125:-
125:-
250:-

l Mark 1686 . . . . . . . . 1+/ 01 575:-
1 Mark 1686 ........ l (+) 350:-
1 Mark 1690 . . . . . . . . 1+/01 475:-
2 Mark u.m.m. 1669 R l 750:-
2 Mark 1676 ........ l+ 550:-
2 Mark 1702 . . . . . . . . 111+ 595:-
5 öre 1693 .. .. .. .. .. l 60:-
5 öre 1694 . . . . . . . . . . l 55:-
2 öre 1664 . . . . . . . . . . l 75:-
2 öre 1667 . . . . . . . . . . l 50:-
1 öre 1665 .. .... R 2 25:-
1 öre 1666 .. .. .. .. . . l 30:-
1 öre 1670 .. .. .. .. .. l(+) 60:-
1 öre 1684 .. .. .. . .. . l 30:-
1 öre 1686 .... .... .. l (+) 85:-
1 öre 1688 .. .. .. .. .. l 30:-
l / 2 öre Km 1661 R l 125:-
l / 2 öre Km 1661 R l(?) 100:-
1/2 öt·e Km 1662 . . l 150:-
1/2 öre Km 1663 . . l? 95:-
1/6 öre Sm 1666 l + 16:-
1/6 öre Sm 1669 . . l 30:-
1/6 öre Sm 1672 . . l 10:-
1/6 öre Sm 1673 . . l 12:-
1/6 öre Sm 1673 l + 25:-
1/6 öre Sm 1680 . . l 30:-
1/6 öre Sm 1682 . . l? 15:-
l/6 öre Sm 1686 . . I + 40:-

Carl XII 
2 Mark 1701 . .. . .. .. l(+ J 
2 Mark 1702 . .. .. .. . l / l + 
5 öre 1700 .. .... .. l? 
5 öre 1706 .. ... .. . l? 
5 öre 1707 .. ...... l ? 
l öre 1697 . . . . . . . . l 
l öre 1707 . . . . . . . . l 
l/6 öre 1708 . .. .. .. . l+ 
1/6 öre 1715 ... .... . l 
1/6 öre 1716/18 . . . . l 
1/6 öre 1718 .. . .. .. . l+ 

NöDMYNT 
Pvblica Fide 1716 01 
Pvblica Fide 1716 l + 
Wetto Wapen 1717 l+ 
Wetto Wapen 1717 l? 
Flink o Färdig 1718 1+/01 
FlinkoFärdig 1718 01 
Mercvrivs 1718 l 
Mercvrivs 1718 O 
Satvrnvs 1718 l+ 

Adolf F redrik 
1/ 4 Rdr 1768 .... R l + 
Gustav JU 
3 DSM l Rdr 1777 . . 01 
l /3 Rdr 1787 .. .. .. 01 
Gustav IV AdoU 

~:;0:-

595:-
25:-
15:-
20:-
65:-
35:-
25:-
15:-
25:-
35:-

295:-
150:-
125:-

20:-
275:-
275:-
35:-

450:-
95:-

975:-

1.295:-
495:-

1/6 Rdr 1801 .. .. R 
1/6 Rdr 1803 .... .. 
1/ 6 Rdr 1805 .... .. 

01 575:-
1(+) 150:-
1(+) 150:-

Carl XIV Johan 
l Rdr Sp 1838 .. .. l + 
1/8 Rdr Sp 1932 .. .. l 
118 Rdr Sp 1836 R l? 
l /4 Rdr Sp 1831 .... l? 
l /4 Rdr Sp 1831 . . . . 01 
Oscar l 

1.075:-
65:-

495:-
110:-
595:-

1/ 16 Rdr Sp 1845 . . l + 
1/ 16 Rdr Sp 1848 . . l 

1.495:-
55:-

700:-l Rdr Rm 1857 . . l? / l 
Carl XV 
l Rdr 1862 
l Rdr 1862 

NORGE 
2 kr 1900 
2 kr 1910 
2 kr 1888 .... RR 
l kr 1881 
l kr 1908 
l kr 1910 
l kr 1913 

12 Sk 1873 .. .... R 
50 öre 1875 15 Sk .. 
50 öre 1897 
50 öre 1896 
50 öre 1912 
50 öre 1920 . . . . . . R 
50 öre 1923 
3 Sk 1868 

l? 325:-
01/0 2.300:-

.1(+) 160:-
01 425:-
1 1.100:-
1(?) 200:-
1+ 95:-
1+ 595:-
01 350:-
1+/01 550:-
1? 275:-
01 325:-
01/ 0 350:-
1+ 300:-
1+ 450:-
1+ 800:-
01 130:-

Alla p riser inkl. moms. - Full bytes rätt inom 8 dagar. 

PEO MYNTHANDEL A B 

2 

Drottninggatan 11 S-11151 STOCKHOLM Tel. 08/ 21 1210 
PER-ERIK OHLSSON 

25 öre 1902 
25 öre 1902 
25 öre 1904 
3 Sk/ 10 öre 1874 . . 

10 öre 1876 
10 öre 1882 
10 öre 1915 
5 öre 1917 
5 öre 1917 
5 öre 1918 ...... R 
5 öre 1920 
2 öre 1917 . ..... R 
2 öre 1918 
2 Sk 1842 
l öre 1878 ...... R 
l öre 1885 ...... R 
l öre 1910 

FINLAND 
500 Markkan 1952 .. 
500 Markkan 1951 RR 

l Markkan 1865 .. 
l Markkan 1866 .. 
l Markkaa 1890 .. 
l Markkan 1892 .. 

10 Penniä 1897 .. 
GULD DANMARK 
20 kr 1908 ........ .. 
20 kr 1909 .. . .... . .. 
20 kr 1911 .. . .. . . . . . 
20 kr 1913 .. ....... . 
10 kr 1877 .... .. .. .. 
10 k r 1900 .. . ... . . . . 
10 kr 1908 . ..... . .. . 
10 kr 1913 . . ....... . 
10 kr 1917 . . ...... . 

01 125:-
1 50:-
0 275:-
01 175:-
0 275:-
0 375:-
01 20:-
1+/01 250:-
l + 175:-
01 795:-
1 175:-
1+ 325:-
1+ 150:-
01 95:-
1+ 175:-
01 850:-
0 95:- · 

150:-
1.950:-

o 600:-
0 395:-
0 225:-
01 /0 175:-
0 975:-

01/0 550:-
01/0 550:-
01/ 0 550:-
01/0 500:-
01/0 650:-
01/0 500:-
01/0 500:-
01/0 500:-
01/0 500:-

JUBILEUMSMYNT 
1935 5 kr .... 01/0 60:-

01 50:-
l + 35:-

1952 5 kr ... . 01 225:-
01/0 275:-

1959 5 kr .... 01 55:-
01/ 0 65:-

1962 5 kr ... . 01 325:-
1966 5 kr .. .. o 20:-
197210 kr 01/0 25:-

LITTERATUR 
Ficktabell över Bernadotteska 

Ättens S venska Mynt 
Karl XIV Johan-Carl XVI 
Gustav 1818- 1975 m ed 1976 
års värderingspriser. Pris 7:-

s tanda rd Cat.alog of World 
Coins 

av C. L. Krause. P r is 130:-

SVERIGES MYNT 1818-1975 
Värdel'ingspriser 1976 

Numismatiska Bokförlaget AB 
Pris 12:75 



MY NTKONTAKT 
Drottninggatan 11 

111 51 Stockholm 
Tel. 08/ 11 84 44 

Redaktionen öppen: 09.30-12.00 

Postgiro: 42 30 50- 4 
Bankgiro: 219- 0502 

Bank: Sv. Handelsbanken 

REDAKTIONSLEDNING: 
Chef1·ed. o. ansvarig utgivare : 

Michael Ohlsson 

Redaktör för Norden: 
Tommy Falk 

Munkedamsveien 74 
Oslo 2, NORGE 

Eftertryck av text och bilder 
utan medgivande förbjudes. 

Tidningen utkommer den 15:e i 
var je månad utom månad 6 o. 7. 

Adressändringar bör meddelas 
oss snarast, helst skriftligen ge
nom postens adressändringsblan
kett 

ANNO!'lSPitiSER: s. Kr. 
4 sid<>r ( milluppslng) . . 2.385:-
2 s idot· (anittuppslng) .. 1.260:
J il !iidn (2:a o. sista sid.) 765:-
l /l sida . . . . . . . . . . ...... 575:-
2/3 s ida . . .. . .. . . ... .. . . 405:-
1/2 sida (2:a o. s istn sid.) 405:-
1/2 s idn . . . . ...... .. . ... 305:-
1/3 sidn . . ... . .. .. . . .. . . 215:-
1/4 s id<t . ... . . .... . . .. . . 160:--
J '6 sida . . .. .. . . . .. . . . .. 115:-
1, 12 :sida . . . . . . . . . . . . . . . . 60:-
1124 sitla . . .. .. . .. . . . . . . . 40:-
:.'l'loms 17.65 % tillkommer på 
ovanstående annonspriser. 

Prenumerat ion heliir 43:75. 

l\'JYNTTOitGJ::T 

(endnsl för myntsnmlare) 
Ett införnnde: 1n kr. Två infö
rande med s<unm:t text i två på 
varandra Wl.iandc nummea·: 16:-. 
Annon~en lftr hiig:H innehålla 20 
ord + namn och adress elle t· 
tclefonnumml! t'. Annonskostna
den skall medsändns på sanuna 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 
3 veckor före utgivningsdag 

Alla förfa ttare ansvarar ensam
ma föt· sakinnehålle t i s ina ar
tiklar. 

TILL V ÅRA LÄSARE 
Arets första en och en halv månad 

har nu passerat och visat a tt samlarna 

stadigt ök ar i antal och att priserna 

på kvalitetsmynt fortsätter att r asa i 

höjden. Detta kan vi bland annat se 

frå n auktionen i Kristianstad, se vårt 

referat inne i tidningen. 

Tyvärr måste vi meddela att artikeln 

Om Plåtmynt av Be1·tel Tingström 

inte kommer m ed i detta nummer på 

grund av sjukdom. Vi hoppas på hans 

snara tillfrisknande. 

Vå ren är späckat av olika aktiviteter 

på myn tfronten såsom mässor i S tock

holm, Göteborg, Helsingborg, 

Skara och Helsingfors. Vi ska ~~ 
försöka komma m ed repor- ~ 
tage från dem alla. /PV?: ~r-

NUMISMATISK ORDENS vårauktion 
äger rum å stadshotellet i Borås 

lördagen den 13 mars kl. 14.30-18.30 
med visning samma dag kl. 12.00-14.00 

När detta skrivs är fortfarande en del objekt "på gång''. 
F öljande utbjuds: 

SVERIGE Gustav Vasa-nuvarande tid med 25- tal riksdalrar, 
ett antal guldmynt, främs t Oscar II och Gustav V. Små 
valörer i var. kval. 
Ett antal medaljer, även några moderna i guld. Sedlar och 
polletter finns även. 

NORGE Sp. Chr. IV, sp. 1693, 1696, 1835, 1836, 1865. 

DANMARK Några vackra medeltidsmynt, sp. 1769 (H8) guld 
1873-1917. 

Några guldmynt Finland, rubler Ryssland och annat som kan 
vara av intJ·esse. Tillsammans 400-500 objekt. 

illustrerad lista utkommer omkr. 20/2. Medlemmar erh. den 
gratis, övriga mol 5 kr i frimärken eller på Numismatisk 
Ordens postgiro 61 80 61 - 6. 

Numismatisk Orden 
skolgatan 24, 502 31 Borås TeL 033/11 24 96 

Fråga efter Per (Peter) Österlund! 
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KAMPEN OM SAMLARNA 
Krassa synpunkter på metall och affärsvinster 

Av sekreteraren GÖSTA FLOREN 
I julmånaden 1975 släppte mynt

verket den långt dessförinnan dis
kuterade och i dagspressens slask
spalter beskrivna 50-kronan. Dess 
storlek - 36 mm - motsvarar 1935 
och 1952 års jubileums-femmor. 
Vikten är 27,03 gr och knappt 2 gr 
tyngre än 1935 års mynt. Silverhal
ten motsvarar s k sterlingsilver el
ler 925/1.000-delar. Det är Sveriges 
i internationell mening första full
ödiga silvermynt under mer än 
100 år. Sannolikt blir det också po
pulärt hos den stora a llmänheten, 
som normalt sällan kan skilja på 
mynt av silver eller nickel. 

Den hittills fårdigställda uppla
gan uppges utgöra 250.000 ex. Un
der våren 1976 beräknas ytterliga
re lika stor upplaga komma i 
marknaden. Metallvärdet av i 
myntet ingående silver kan upJr 
skattas till omkring 16 kr. Enligt en 
sakkunnig uppgift skulle produk
tionskostnaden utgöra 18 kr pr ex. 
Om man emellertid generöst antar 
att nämnda kostnad utgör 20 kr pr 
ex skulle statens vinst på detta 
mynt utgöra15 m iii kr. Avancen på 
myntet med över 150 % får väl be
traktas som en affårsvinst, som 
knappast överensstämmer med re
geringspartiets vanliga syn på af
fårsvinster. Därtill kommer att de 
mynt, som tillhandahålles i mynt
handeln även belastas med moms. 
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Redan 1/5 av upplagan ger på så 
sätt ett extra tillskott med l m iii kr 
till finansdepartementet. 

Med det nya myntet har Sverige 
samtidigt inträtt i den grupp av 
småstater , som tillverkar vad man 
brukar kalla " medaljmynt", dvs 
mynt som ej är avsedda att cirku
lera som betalningsmedel eller att 
högtidlighålla ett jubileum. Deras 
enda uppgift är att skaffa inkoms
ter åt utgåvarnationerna från sam
larna världen runt. Dit hör länder 
som t ex Bahama, Bermuda, Bots
vana, Bulgarien, Burma, Cayman, 
Islands, Cook Islands, Gibraltar, 
Isle of Man, Israel, Macao, Sierra, 
Leone och Singapore för att ta en 
del ur högen. I många fall räcker 

det inte med mynt bara i silver, 
utan man präglar sådana även i de 
dyrare metallerna guld och plati
na, liksom man låter billiga nickel
mynt slinka med men åsatta höga 
nominella valörer. Marknadsfö
ringen följer olika linjer, där sil
verhalt, vikt i gram och storlek an
vänds fOr att locka samlarna till in
köp. Panama kan väl ståta med det 
tyngsta silvermyntet med 61 mm i 
diameter och en vikt av 129,6 gr. 
Priset- 310 kr pr ex i mynthandeln 
-är jämförelsevis billigare än det 
svenska myntet, räknat pr gr rent 
silver och upplagan sannolikt 

mindre. Cook of Islands stormynt 
väger mindre, nämligen 97,2 gr 
men anses ändå böra ha ett han
delsvärde av 695 kr. Sannolikt har 
den minimala staten ifråga att gö
ra med dollarstinna turister, som 
inte ser så hårt på sina egna slan
tar eller värdet av vad de får i ut
byte. Man kan också ha en svanslös 
katt som på kanalön Isle of Man, 
vilket är så originellt att deras me
daljmynt å 28,8 gr kan säljas for 95 
kr. Upplagan är förstås liten och 
kundkretsen lämnas vissa valmöj
ligheter, eftersom myntet kan er
hållas i guld eller platina, självfal
let till högre pris. 

Om man nu vill spara silver eller 
spekulera i en fortgående fördyring 

av denna metall kan man natur
ligtvis också köpa en silvertacka 
på 1.000 gr för ca 1.000 kr eller l kr 
pr gr. Tyvärr kan man inte gå ut 
och handla i någon affär med den 
där tackan, som kostar 1/3 av vårt 
nya silvermynt. Arligt talat lär 
man inte heller kunna göra det med 
Panamas stormynt. 

Vi får emellertid inte glömma 
bort "välgörenhetsmynten", som 
dock vill använda överskottet till 
speciella och nytliga ändamål. 
Iden var väl ursprungligen ut-

(Forts nästa sida.) 



Kampen om ... 
(Forts. fr. föreg. sida) 

märkt, när Förenta nationernas 
Food and Agricultur Organization 
(FAO> från år 1968 införskaffade 
mynt från en del fattiga länder, of
tast med en gemansam symbol. 
Dessa såldes sedan till välvilliga 
människor, kanske ibland samlare, 
inplacerade i vackra och välgjorda 
myntböcker. Overskottet av dessa 
mynt, som i regel var billiga i 
framställning, gick till FAO: s ut· 
vecklingsprojekt för kamp mot 
svälten i u-länderna. Själv under· 
stödde jag detta i flera år. Så bör· 
jade emellertid skattemyndigheter 
och tullen lägga sig i leveranserna 
med krav på bl a moms och dra
garpengar. De två sista gångerna 
var det synnerligen tidskrävande 
att visa dessa myndigheter att det 
var fråga om välgörenhet och inte 
någon slags spekulatlon i värde
stegring. Aven i Danmark hade bi
dragsgivare besvär på samma 
sätt, trots att man där formellt för
klarat att moms och tull ej skulle 
utgå. Resultatet blev att jag upp
hörde med denna typ av välgören
het. När FAO senare dessutom 
övergått till att prägla medaljer av 
framstående kvinnor, lär de fiska
liska myndigbeterna inte heller vil
ja minska på sina avgiftskrav. 

l detta sammanhang måste nag
ra ord även ägnas våra inhemska 
medaljer som tillverkas av mynt
verket, Sporrong, Svenska medalj
giUet och något dotterbolag till 
frankliD Mint AB. Billigare pr sil
vergr än 50-kronan är t ex Norrtäl
je stads medalj, som väger 36. gr 
och kostar 75 kr i mynthandeln. 
Förmånliga ur den här synpunkten 
är även Myntets stora jubileums
medalj å 110 gr till ett pris av 185 kr 
och verkets äldre medaljer över 
Linne och Fröding samt "Strömfis
kare", samtliga med Leo Holm
gren som medaljkonstnär. I regel 
rör sig priserna här mellan 1:7o-
2:70 kr pr gr rent silver. 

Man måste emellertid komma 
ihåg att produktionskostnaden fOr 

S.N.F:s tronskiftesmedalj, skulp
terad av Leo Holmgren. 

en medalj i kanske 5.000 ex är avse
värt mycket större än nar man 
spottar fram mynt i en 100 gånger 
så stor upplaga. Tekniskt erbjuder 
medaljerna betydligt större svå
righeter och vidare skall medalj· 
konstnärens arvode fördelas på ett 
avsevärt mycket mindre antal fö
remål. Marknadsföringen kostar 
också sina modiga slantar. 

För att slutligen skipa någon 
sorts rättvisa mellan medaljmyn
ten och de ibland dyrare medaljer· 
na, måste man emellertid medge 
att medaljerna övervägande är 
mycket vackrare än mynten. Det 
fmns självfallet undantag. Sålunda 
anser jag att de österrikiska " tu
ristmynten" är av genomgående 
hög konstnärlig kvalitet. Aven Leo 
Holmgrens 50-krona måste man ge 
högt betyg för de konstnärliga utfö
randet. Tyvärr föranleder symbo
len med de uppsträckta bänderna 
knappast några större lustkänslor 
utan snarare till humoristiska an· 
spelningar. Detta är dock inte 
myntkonstnärens fel. Naturligtvis 
produceras även medaljer, som 
uppfattas som osköna. Smaken är 
dock "fårskallig" , som dansken sa, 
och min fmkänslighet och kanske 
även redaktionens mod förbjuder 
att närmare gå in därpå. Det kan 
möjligen också vara så att en del. 
av de "moderna" medaljerna 
konstnärligt sett är vackrare än de 
förefaller den normalt funtade 
samlaren. 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

oc:h Ni får efter hand vår 
"·nyinkommetlista". 

STOR SORTERING 
MODERATA PRISER 

Vänd Er med f örtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgatan 19, Gävle 

Tel. 026/ 12 82 25 

Öppet: 16-18 
lördagar 9- 14 

TB MYNTHB 
U. Thimberg R. Berglund 

KÖPER 
BYTER 
SÄLJER 

MYNT & TILLBEHÖR 

Prislista sändes på begäran 

Erstagatan 14 

116 36 Stockholm 

Tel. 08/ 41 01 33 

öppethållande: 

Vard. 10.00-18.00 
Lörd. 10.00-13.00 
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FÖRF AL S I(NIN G AR ~:~ ~~-t~~~prungligen har tillver-
Har m något eller några mynt 

Tisdagen den 13 januari kl 19.00 
anordnade SNF <Svenska Numis
matiska Föreningen) en paneldis
kussion kring myntförfalskningar, 
på Historiska museet. Cirka 30 per 
soner hade samlats, bland dem en 
hel del av de mer kända numisma
tikerna i landet. 

Det hela började med att Lars O 
Lagerqvist höll ett anförande om 
förfalskningar över huvudtaget, ur 
vilket vi här ska citera en del. 
Först gjordes myntförfalskningar 
för att användas som betalnings
medel och inte för au lura mynt
samlare, härvid användes sämre 
metall i förfalskningen än i origi
nalmynten. En del förfalskningar 
är väldigt skickligt gjorda , andra 
är så dåliga att man undrar hur de 
över huvudtaget har kunnat lura 
någon. Vidare nämnäe L O Lager
qvist boken " Hela världens tjur" 
av E Nalhorst-Böös som behandlar 
straffen för olika förfalskare. 

Den första förfa lskningen i Sve
rige torde vara Sture-Marken gjord 
omkring 1600, detta visar att det 
redan då fanns myntsamlare i Sve
rige. Men först på 1800-talet börja
de förfalskningarna på allvar. För
falskningar av plåtmynt kom igång 
ordentligt först på 1900-talet, de 
bästa är gjorda av en gravyrfirma 
i Stockholm efter B Tingströms 
planscher. En del förfalskningar är 
tillverkade i fantasin , dvs helt utan 
förebilder, för att tillgodose t ex en 
samlares önskemål om en kom
plett samling. 

Som svensk turist i sydliga län
der bör man se upp mycket noga 
med vad man köper eller helst inte 
köpa allt. Detta för att det finns 
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väldigt gott om falska mynt i dessa 
trakter (detta gäller speciellt anti
ka mynt).! Sverige bör man speci
ellt se upp med mynt som utauktio
neras på s k " bondauktioner" . Här 
kan man nämligen sällan eller a ld
rig få garantier på om mynten är 
äkOl eller inte. 

"Trollhätte Svensson" kallades 
en man som förfalskade Oscar II :s 
mynt för att sedan handla för dem. 
Hans förfalskningar var så väl
gjorda att dåvarande chefen för 
myntverket hade svårt att tro att 
det inte var myntverket som hade 
präglat dem. Dessa mynt betingar 
idag ett relativt högt pris. 

Diskussionspanelen bestod av 
Madeleine Greijer , Lars O Lager
qvist och Ulf Nordlind. Själva dis
kussionen kan vi inte återge här, 
men vi ska återge vissa fakta. Dels 
kan vi nämna att i USA och Tysk
land finns det lagstiftning mot 
myntförfalskning. I Sver ige har vi 
bara bedrägerilagen. Enda ·sättet 
att få fast myntförfalskare är a llt
så genom polisanmälan. Detta går 
till så, att man anmäler den som 
sålt myntet i fråga, för att sedan 
genom denna person nå fram till 

som ni är osäkra på om de är falska 
eller äkta, så kan ni lämna in dem 
till Kommitten mot myntförfalsk
ningar. Varje bedömt mynt kostar 
15 kronor, vilket få r anses som en 
mycket ringa kostnad. Dessutom 
tillkommer 5 kronor i faktura- och 
expeditionskostnad för varje in
Jämnare. Alla mynt som befunnits 
äkta fotograferas. Fotot fästes vid 
äkthetsintyget och förses med vikt
stämpel. 

MYNTET 
I MALMÖ 

håller sin vårauktion sönda
gen den 4 april kl. 12.00 i 
H'otell Arkadens F estvåning, 
Djäknegatan 33. 

Utförlig annons i nästa nr av 
denna tidning. 

Helvetische 
MUnzenzeitung 

Utkommer varje månad 

Helårsprenumeration S.Fr. 

utlandet . . .. ..... . . . . . .. 28.00 

Särtryck 

Der Rappenmtinzbund . . 4.00 

Die Gegenslempel im 

sch weizerisch en 1\liinzwcsen 15.00 

HMZ 
Postfach 26 

CH-3652, Hillerfingen 

Postcheckkonto 

111\IZ Bitterfingen 

Luzern 60-11691 



MYNTMÅSSA -76 
I 

HELSINGFORs 

Återigen anordnas en myntmässa i Helsingfors den 13-14.3.1976 

i Rotel lnter-Continental 

I samband med mässan säljes via auktion svenska, norska, ryska 

samt finska mynt och sedlar. 

Auktionskatalogen sändes kostnadsfriu 

• • • 
HANDLARE, reservera plats i god tid, be gärna om information. 

OY FINNCANASTOR AB 
Mannerheimvägen 56, 00260 Helsinki 26 Tel. (90)49 26 17 
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A TT SAMLA MYNT 
I föregående nummer av MYnt

kontakt berättade vi om en del 

olika sätt att förvara mynt. Vi 

berättade också om hur kvali

tetsbedömning går till och vi

sade med en del bilder exempel 

på detta. För sent upptäckte vi 

det som också en del av våra 

läsare påpekat att bilderna ham

nat på fel ställen. Därför ser vi 

oss tvungna att sätta in dem igen, 

denna gång i rätt ordningsföljd. 

O = Ocirkulerat 

01 = Mycket vackert exemplar, 
så gott som ocirkulerat. 

l+ = Vackert exemplar utan 
glans och med spår av svag 
nötning. 

8 

l = Fullgott exemplar som varit 

i cirkulation, allt är dock fullt 

läsbart. 

l ? = Mycket slitet exemplar, 

de mesta av ytorna är slitna men 

ändå läsbara. 

2 = Mycket dåligt exemplar, 

dock bör man kunna läsa årtalet. 

Artikelserien, Att samla mynt, 

övrigt ser vi oss tyvärr nöd

sakade med att inställa i detta 

nummer. l mars kommer vi att 

behandla en del om hur man 

rengör mynt och vilken littera

tur man kan behöva for olika 

samlarområd en. 

Prenumerera på 

MYNTKONTAKT 

Månadens special! 
INT&ESSANTA SEDLAR 

FRAN ASIEN 

Samtliga sedlar är ovikta om ej 
annat angivits. 

Nummer anger Pick katalog
nummer. (Inom parentes kata
logpriser i dollars.) 
SVDVIETNAM 

1 1955 1 Dong 7:-
2 5 Dong 7:-
3 10 Dong 9:50 
4 20 Dong 30:-
s 1958 10 Dong 7:SO 
6 20Dong 10:-

11 1961 1 Dong 6 :SO 
12 2 Dong 6:SO 
13 5 Dong 7:50 
1S 196S 1 Dong 3:SO 
16 20 Dong 4:50 
18 100Dong 13:-
21a1966 100 Dong 15:-
21b 100 Dong variant 17:-
22a 200 Dong 15:-
24 1970 20 Dong 4 :SO 
25 50 Dong 4:SO 
26 100 Dong 5:50 
28 500 Dong 15:-
30 1972 50 Dong 4:50 
31 100 Dong 5:-
32 200Dong 7:50 
33 500Dona 14>-
34 1000 Dong 20:-

FRANSKA INDOKINA 

16 1921 
19 
21 
24 

1 Piastre (VF 6.00) 20:
S Plastres (VF 8.00) 60:-

20 Plastres (VF 15.00) 87:-
100 Plastres (50.00) 

14Ylx23Y.t Kv. 01 130:-
25 100 Piastr.. 29:-
27 1939 S Centt 14:-
28 10 Cents 14:-
29 20 Cents 14:-
32 1945 20 Cents 12:-
36 1942-S 1 Plastre viol. 12':-
37 1 Plastre f lerf. 12S:-
38 5 Plastres 60:-
48 500 Plastres grön 1 + 75:-
49 500 Plastres blå 1+ 7S:-
50 1946 1 Plastre S:-
53 100 Plastres (35.00) 135:-

INDOKINA FED. 

1 19S2 1 Piastre 39:-
8 S Plastres 15:-

18 200 Plastres (VF 50.00) 
11x20 cm. god 1+ 125:-

Samtliga priser ink.l. moms. 
över 100:- portofritt. 

MATTSSONS 
MYNTHANDEL 
Kungsängsg. 21 B, 753 22 Uppsala 



Angående Myntmässa -7 6 i Helsingfors 
Den 13/3 till den 14/3 anordnas en myntmässa i Helsingfors på 

Hotell lnter-Continental. Från samma mässa 1975 kan vi berätta att 

den dJ·og c:a 2.000 besökare och att handlarna var mycket 

Utländska handlare var populä.ra 

På myntmässa - 76 kommer att finnas en numismatisk utställning 

och en auktion med material från Sverige, Ryssland, Norge och 

Finland. Reklam för mässan kommer att göras via facktidningar, 

dagstidningar, utdelning av annonsmaterial till mynthandlare och 

banker samt reklam i finsk reklam-TV. Då intresset för Mynt

mässa -76 varit stort kan man vänta sig ännu större publik i år än 

föregående år. 
Auktionen börjar kl. 13.00 med visning från kl 11.00. Kataloger 

över objekten kan fås gratis från arrangören, OY Finncanastor AB, 

Mannerheimsvägen 56, 00260 Helsingfors 26. Några av objekten på 

auktionen: 

Medalj Karl XII. Kungen lämnar Stralsund den 11 december 1715, 

Hildebrand 186 RR. 

Medalj Karl X Gustav 

Graverad av Seb. Dattler, slagen 
i Higa, förmodligen med anled

ning av konungens regeringstill

träde. Hildebrand 42. 

Norge Christian V 

Krone - 4 MD 1693. Hede 55. 
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sydarnerikas historia och utmyntningar 
För alt förstå den sydamerikan· 

ska numismatiken är det nöd· 
vändigt att ha någon uppfattning 
om de olika staterna och deras his· 
toria. Detta så mycket mer, som vi 
häri Sverige väl i allmänhet känna 
till dessa förhållanden mycket Ii· 
t et. 

Syrlamerika är en kontinent med 
stora fysikaliska motsatser. De 
snöbetäckta Anderna sträcker sig 
från Panama till Cap Horn, och 
bergsområdena äro alltid mycket 

Av GUNNAR SIDOROW 

8 Reales 1770 

kalla, t. o. m. i närheten av ekva
torn. När solen smälter isen och 
snön, strömmar vattnet ner i kas
kader, vilka bilda snabba floder 
liksom stora sjöar och vidsträckta 
träskmarker. 

Oster om Anderna finna vi pam
pas i Argentina och Uruguay. 
sträckande sig från Anderna till 
Atlantkusten hava dessa stäpper 
inga träd och endast få sjöar. Gräs 

XII Olympiska Vinterspelen 

växer överallt, stundom mer än 
manshögt. 

I norr finnas ångande urskogar, i 
söder de frusna vidderna i Pata
gonien, i väster tusentals mil av 
öknar. 

Men det finnes även andra kon
traster på denna kontinent: sky
skrapor och primitiva byar, flyg
plan och oxspann, blomstrande 
städer och forna indianska ruiner, 
obanade djungler och präktiga au
tostrador, gamla universitet och 
vitt utbredd analfabetism, glän
sande skördar och allvarlig under
näring. 

Under sekler var Sydamerikas 
huvudproblem bristen på snabba 
kommunikationer. Fullbordandet 
av Panamakanalen, konstrueran
det av hela nätverk av järnvägar 
och autostrador, införande av flyg-

( Fo-rts. pä 11ästa sida) 

• Innsbruck l 
Somtliga mynt som utgivits med anledning av vinterspelen i lnnsbruck finns i lager. 

Pris per styck i kval. 01/ 0 -40 kr, Proof 60 kr. Komplett serie om 7 st. i kval. 01 / 0 280 kr, 

Proof -420 kr. Vikt: 2-4 gram Silver 6-40/ 1000. Upplaga 3,2 miljoner. Priserna inkluderar 

moms. Porto tillkommer. 

NOVA l . M. BJÖRKQUIST 

Box 40, 70102 Öre bro Tel. 019/ 12 05 11 
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Sydamerikas .. 
(Forts. fr. föreg. sida) 

trafik, allt detta har undanröjt en 
del av dessa svårigheter. 

Allvarligare äro de svårigheter 
man fått i arv från den spanska 
kolonialtiden. l många fall ut· 
rotade spanjorerna indianerna , i 
andra utplundrade, förstörde för· 
slavade de dem. Indianerna tillätos 
existera på yttersta gränsen av 
ekonomi eller t. o. m. helt utanför 
densamma. Spanjorerna behand· 
Jade även i andra avseenden sina 
kolonier illa. De fingo i knappast 
möjliga mån självstyrelse, upp
fostran försummades, tyrannisaka 
dekret pressade ur dem den sista 
resten av avkastning. 

Ett tragiskt faktum är, att då 
kolonierna lyckades tillkämpa sig 
sin frihet, ärvde de en självstyre!· 
ses alla svårigheter och få av dess 
välsignelser. De nyetablerade na
tionerna ha ofta varit tvungna att 
ta sin tillflykt till diktatur, såsom 
den enda vägen att lösa sina pro
blem. Det ä r först relativt sent de 

sydamerikanska länderna ha bör
jat skörda välsignelsen av modern 
teknologi och industri. Sanitära åt
gärder och pestkontroll ha tyglat 
sjukdomar. Inom jordbruket har 
mekaniseringen utökat produk
tionen och möjliggjort en större va
riation av skördarna. 

Alltsedan 1933 har USA in· 
tensifierat sina ansträngningar att 
stärka vänskapsbanden med Syrl
arnerikas stater. Dessa länder äro 
bland USA:s bästa kunder och de 
levererar även många eftersökta 
produkter: kaffe från Brasilien och 
Columbia, koppar och vanadium 
från Peru, mangan, industridia
manter och bauxit från Brasilien 
tenn, antimon och tungsten frå~ 
Venezuela och mycket annat. 
EL LI BERADOR <befriaren) 

Simon Bolivar, de spansktalande 
koloniernas befriare, 

föddes i Caracas 1783. Upp
fostrad i Europa var han djupt på· 
verkad av franska revolutionen och 
de män, vilka grundat Amerikas 
Förenta Stater. När Napoleon av
satte den spanske konungen 1808, 

förstod Bolivar, i likhet med mån
ga andra sydamerikanska pat
rioter, att liden var inne att kasta 
det spanska väldet över ända i Nya 
Världen. 1817 blev hans tredje för
sök framgångsrikt och han blev 
den förste presidenten i Storcolum
bia (Columbia, Venezuela och 
Ecuador). Bolivar planerade re
volutioner för de andra spanska 
kolonierna, bildade allianser, ut
gav dekret, skaffade pengar, sam
lade vapen, konstruerade juridiska 
system, introducerade förbättrad 
gruvdrift och jordbruksteknik. 

Bolivar visste, att konstruktiva 
ansträngningar i de nya länderna 
voro fullt ut så viktiga som en 
framgångsrik revolt mot span
jorerna . Han hoppades kunna för
ena hela Sydamerika till en enhets
stat, men fick likväl uppleva, att de 
befriade staterna bröto sig loss 
från varandra. Dålig hälsa, 
otacksamhet, avundsjuka, me
ningsskiljaktigheter samt mordet 
på hans betrodde löjtnant Antonio 
Jose de Sucre bröto ned honom. 

(Forts nitsta sida.) 

MYNTAUKTION 
den 14.3.1976 i HOTEL INTER-CONTINENTAL, 

Mannerheimvägen 46-48, Helsingfors 

Auktionen börjar kl. 13.00, objekten är till påseende från och med kl. 11 .00 

Under Myntmässa -76 auktioneras 
bland annat föliande mynt 

Sverige/ A bo t mk 1556 Il G 158 Norge l Speciedaler 1647 

Sverige 2 mk 1604 med omvänd Norge l Speciedaler 1659 med 

vapenbild klöver , Hede 33 A 

Ryssland 112 rubel 1707 

Ryssland t rubel 1707 

samt bättre tyska thalermynt 

AUKTIONSKA T A LOGEN ER HÅLLES KO STNA DSFRm 

OY FINNCANASTOR AB 
Mannerheimvägen 56, 00260 Helsingfors 26 Tel. 90 -492617,-490019 
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Sydamerikas ... 
(FoTts. /T. föTeg. sida) 
ARGE:-.ITII'\A 

Argentina är vidsträckt - mer 
än 1/3 av USA:s storlek. Landets 
rikedom kommer från pampas 
med c :a 45 miljoner nötboskap och 
ett nästan ännu större ar.tal får. 
Argentina intager en ledande plats 
i fråga om kött och spannmål, 
framför allt en av de ledande vete
producenterna. 

De pittoreska argentinska 
cowboyerna äro icke endast för
träffliga hästkarlar, kända som 
"gauchos": det var gauchos som 
bildade Jose de San Martins arme, 
framstående general vid revolten 
mot Spanien. San Martin ihågkom
mes främst för sin marsch över 
Anderna för att befria Peru och 
Chile. 

Några år efter befrielsen blev 
den ryktbare Juan Manuel de 
Rosas diktator i Argentina såsom 
" beskyddare av de fattiga och för
följare av de rika". Småningom ur
artade hans välde i rent tyranni 
och han blev avsatt 1952. 

Argentinarna, ett stolt och käns-
ligt folk, äro till största delen av 
spansk, italiensk eller tysk stam. 
Svårartade slitningar, såväl inri
kes som internationella, gjorde det 
i nyare tid möjligt för Peron att 
svinga sig upp till diktator. 
BO LIVl EN 

Efter det att Peru avkastat det 
spanska styret 1825 lösryckte sig 
dess södra del för att bilda en ny 
stat, som efter Simon Bolivar kal
lades Bolivia. 

Under kolonialtiden var Bolivia 
källan för de omätliga silverskepp
ningarna från Peru. Under århund
raden kom en stor del av världens 
silverpräglingar från Bolivia, des
sa präglingars värde kan måhända 
i runt tal beräknas till10 miljarder 
kr. Potosi blev rikt, emedan det var 
beläget nära intill ett berg med sil
vermalm. När metalltillgången si
nade, blev Potosi fattigt på nytt.. 

Under modern lid har i stället 
det anspråkslösa tennet utgjort en 
ännu större tillgång för landet. 
Dess tenngruvor leverera ungefär 
20 % av världens tennproduktion. 
Simon Patino, "tennkungen", bör
jade sin karriär med att förvärva 
en övergiven gruva och byggde se
dan upp ett miljardimperium. I 
stark kontrast hä rtill äro de boli
vianska tennarbetarnas arbets
och levnadsförhållanden rent av 
otroligt eländiga. 

Bolivia är en av de tvenne syd
amerikanska länder, vilka icke har 
direkt tillgång till havet. Mera än 
hälften av befolkningen äro india
ner, som leda sitt ursprung från in
cas. Ståtliga incaruiner finnas på 
Altiplano, den ödsliga bergsplatån 
hö~t uppe bland Anderna. 

rmASILIEN 
Det enda landet i Nya Världen 

med portugisiska som språk, är 
samtidigt det största landet i syd
arnerika med en yta större . än 
USA:s . Den första stadigvarande 
bosättningen av portugiserna i 
Brasilien ägde rum 1532. Odlingen 
av bomull och socker berikade 

kolonin i den utsträckning, att 
engelsmännen, fransmännen och 
holländarna gjorde upprepade at
tacker för att få fotfäste där. Kaf
feodlingen begynn te först 1727. Den 
rika provinsen Minas Gerais hade 
en tillströmningav lyc.ksökare på 
jakt efter guld och diamanter un
der 1700-talet. 

Omkring 1800 var Brasiliens be
folkning större än Portugals. När 
Napoleon fördrev den portugisiske 
kungen Joao VI 1807, begav sig 
denne monark till Brasilien och 
fällde därvid en kommentar, som 
ofta har blivit citerad: "Jag har 
förlorat ett kungarike men funnit 
ett paradis"! Joao införde många 
värdefulla reformer och under 
hans regering blevo Portugal och 
Brasilien ett förenat kungadöme. 
Sedan han 1821 återvänt till Portu
gal proklamerade Brasilien sitt 
oberoende under konungens son, 
Dom Pedro, såsom konstitutionell 
kejsare (1822). 

Sedan Pedro I återvänt till 
Portugal övertog hans son, Pedro 
n. kejsardömet såsom fullmyndig 
vid 15 års ålder 1840. Han var en av 
de mest upplysta monarker som 
funnits. Uppfostrad av män både 
bildade och patriotiska, blev han en 
härskare med enkla vanor och 
strängt republikanska synpunkter, 
därtill otroligt språkkunnig. I sin 
ungdom understödde han de rebel
ler, vilka kastade Manuel de Rosas 
diktatur i Argentina över ända. På 
gamla dagar ådrog sig Dom Pedro 
genom att befria slavarna ett så-

(FoTU. på 11ästa sida) 

SVEA Mynt- & Frimärkshandel 
Illustre ra d lagerprislista sä ndes gratis på begäran. 
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l MEDALJNYHETER 
USA 200 AR 
Å1· 1776 undertecknade de amerikanska kolonier-na oavhängighets
förklaringen. Detta 200-årsjubileum har föranlett Swedish Council 
of America att utge en jubileumsmedalj med temat SVERIGE-USA 
under 200 år. 

Medaljens åtsida visar Benja
min Franklin och Gustav Filip 
Creutz efter avtalets under
t!;'cknande den 3 apri11783 samt 
omskriften Swcden and United 
states signedtreaty of friend
ship and commerce 1783. U. S. 
Bicentennial 1976. 

Frånsidan visar på övre halvan 
delar w· nybyggarlivet medan 
undre halvan visar det moderna 
samhällets utveckling mP.rl om
skriften SWEDISH COUNCIL 
OF AMERICA. 

Skulptör till medaljen är Axel Wallenberg, som under många år 
varit elev och medarbetare till Carl Milles. Medaljen kommer att 
säljas i de nordiska länderna samt i USA. 

Fakta om medaljen: 

Metall Upplaga 
Brons 5000 
Silver 999/1000 3000 

Vikt 
85 g 
95 g 

Guld 18 k 500 

Stol'lek 
50 mm 
50 mm 
50 mm 150 g 

Priserna inkluderar moms och frakt samt etui. 

Tillverkare är AB Sporrong i Norrtälje. 

Pris 
105:.-
295:-

5250:-

När är medaljer vacl(ra? 
Av Gösta Floren 

Synpunkter på utställningen Fin· liga behov av förändl'ingar. Klart 
ska medaljkonstnärer på National· är emellertid att en estetisk värde· 
museum 24 jan-:-29 febr 1976. ring kan uppdelas i olika faktor,:er, 

De som sysslar med konstteori varav en del har större vikt än and· 
anser att den estetiska värderiugen ra. När det gäller vilka faktorer 
"vacker" kontra "ful" undergår en som skall väljas är man dock i 
ständig förskjutning. Vad som är samma ställning som en domare i 
vackert i dag är ofta fult i morgon, ett brottsmål som också måstP 
beroende på människornas outrol· (Forts 1tästa sida) 

Erik Lindberg 
Myntverket planerar att un

der våren 1976 utge en medalj 

över myntgravören Erik Lind

berg. Erik Lindberg var verksam 

som myntgravör under åren 
1916-1944 och utformade bland 

annat jubileumsmynten under 

Gustav V:s regering. 

Atsidan visar ett porträtt av Erik 
Lindberg samt texten J. ERIK 
LINDBERG MYNTGRAVÖR 
1916-1944. 

Frånsidan visar baksidan av No
bdmedaljen i litteratur och någ
ra mynt som utformals av pro
fessor Lindberg samt en del gra
vör·verktyg. 

Fakta om medaljen: 
Metall Ber. upp!. Vikt 

Brons 2000 
Silver 999/ 1000 2000 55 g 
Guld 23 k. 50 90 g 

Di am. 

45mm 
45mm 
4Smm 
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När är medaljer ... 
(F'orts. fr. föreg. sida) 

träffa val mellan olika förhållan
den. I konstfrågor finns dock ingen 
Högsta domstol. 

Professo:- Hesselgren som syss
lat med sådana här frågor inom 
byggnadskonsten påpekar att no
belpristagaren Lorenz i sina studi
er erinrat om att varje djurart rea
gerar positivt på upplevandel av 
individer ur sin egen art. Det är 
möjligt att denna iakttagelse ligger 
bakom de vanliga preferenserna 
för vissa proportioner, t ex det gyl
lene snittet, eftersom de har ett ur
spru.ng i den mänskliga kroppen. 

Det finns emellertid en utmärkt 
möjlighet att pröva det egna tyc
kaodet på vad som är vackert ige
nom ett besök på den aktuella ut
ställningen av finska medaljer på 
Nationalmuseum. Inte mindre än 
134 medaljer är utställda av 30 oli
ka konstnärer. De flesta är gjutna, 
vilket samtidigt betyder att uppla
gorna är mycket små - kanske 
4~0 ex -. Präglade medaljer fö
rekommer som bekant i betydligt 
större upplagor. 

De gjutna medaljerna är stora i 
omfång, mellan 75 och 120 mm. De 
präglade når i reg~l inte över 70 
mm. De förra inbjuder konstnären 
till större frihet och det finns därför 
exemplar, som åtminstone jag inte 
tycker är vackra. Men som inled
ningsvis påpekades är· smaken 
högst olika. 

Bland dem som särskilt tilltalar 
mig är de som präglats över repu
blikens presidenter. Utan att åbe
ropa Lorentz utgör dessa mycket 
levande och fascinerande porträtt. 
När jag såg Kyösti Kallio kom jag 
ihåg honom från ett tillfälle, då jag 
tjänstgjorde som "rytare" dvs läs
te på svenska ett tal, som han höll 
på finska vid en av kommunför
bundets kongresser. Det var en li
ten "klurig" gubbe, men skicklig 
politiker. 

En av medaljerna utgör ett un-
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dantag. Pekka Kontios behandling 
av J K Paasikivi må vara konst
närlig men knappast vacker. 

Sparbandkmedaljens porträtt av 
honom är mer rimligt. En medalj 
som jag inte heller förstår , är spar
bankernas 150-årsmedalj 1972. (nr 

93). Den är möjligen originell, det 
är allt man kan säga. Konstnären 
till medaljer är Kauko Räsanen, en 
bland de främsta och mest produk
tiva, som gjort bl a den präglade 
medaljen över Wilhelm Moberg. 
Den tillhör toppnumren, liksom 
medaljen över P E Svinhufvud. 

Kanske man bör erinra om att 
Myntkabinettet år 1968 hade en lik
nande utställning. Nu hoppas man 
längre fram få en liknande utställ
ning av svenska medaljkonstnärer 
eller ev en som omfattar hela Nor
den. Men gärna med något bättre 
belysningsförhållanden. 

Sydan1erikas ... 
(Forts. fr. sid. 12) 

dant hat, att han blev avsatt 1889. 
Sedan dess har Brasilien varit en 
republik. 

Amazonfloden är jämte sina 
biflöden en av världens längsta flo
der. I de träskartade djunglerna 
runt floden finnes litet skolsken och 
inga större årstidsvariationer. I 
floden lever bl a den märkliga 
piranhan, en blott några tum lång 
fisk men med tänder, som kunna 
bita genom stål. Anacondan. en 
stor orm, som dödar sina offer ge
nom att kväva dem,kan sluka stora 
krokodiler levande och smälta 
dem. Den elektriska ålen sänder ut 
elektriska chocker på långa av
stånd, direkt avlivande sitt offer el
ler döva det till hjälplöshet. 

Såsom man kan tänka sig här
bärgerar Amazonområdet, "det 
gröna helvetet", varje tänkbar 
form av tropiksjukdomar. Brasi
lien var . helt naturligl. föregångs 
land vid studiet av dylika sjuk
domar, det var det första landet på 
västra halvklotet, som grundade 
ett medicinskt laboratorium 
< 1880). Det mest sevärda i den livli
ga och jäktiga staden Sao Paolo är 
Instituto Butantan, där det finnes 
mer än 10 000 giftormar, av vilka 
man gör serum för dem, vilka bli
vit ormbitna. 

I ett vidsträckt land, som breder 
ut sig åt alla håll såsom Brasilien. 
är byggandet av järnvägar en ab
solut nödvändighet för ekonomiskt 
framåtskridande. 1870 hade landet 
ungefär l 500 kilorneter ban
sträcka, 100 år senare hade detta 
vuxit ti ll -15 000 kilometer. De ral
lare , vilka byggde dessa banor 
kunna räknas bland Brasiliens abe
sjungna hjältar, av en enkel järn
väg, påbörjad 1903, kostade de för
sta 10 kilometrarna 10 000 män
niskoliv på grund av tropiksjuk
domar. 

Kaffe och gummi voro en gäng 
landets viktigaste produkter , men i 
våra dagar ligger tonvikten på 
industrialiseringen. 

(Forts. i niistn n:r) 



ANTIKA MYNT 
l•'öljandc mynt utgör en del av vårt lager av antika grekiska myn l Vi har även en mycket 

stor sortering av romerska mynt i al la p risklasser, även i partier. För en oUert ring 
eller skriv gärna till oss. 

Tarentum. Draclun 
275- 235 f . Kr. l + 1.000:-

Croton. Stater 
480--440 f. Kr. 111+ 950:-

Makedonien 
Som föregående 

Som föreg. 111+ 650: -

Metapontum. Stater 
350-330 f. Kr. l + 2.600:-

Syrakusa. Tetradrachm 
478-467 f. Kr. l + 5.200:-

Lysimachos Tetradradun 
323-281 f. Kr. l + 2.875:-

Croton. Stater 
550--480 f. Kr. l + 4.000:-

Makedonien. Alexander III 
Tetradradun 

c:a 330 f. Kr. 01 2.300:-

Athen. Tetradradun 
480-430 f. Kr. l + 3.400:-

e Lydien. Krösus 
Aspendus. Stater 

560-546 f. Kr. 1/2 staler 
c:a 360 L Kr. l + 2.400:-

. l + 6.200:-

Special
erbjudande 
(ej org.storlek) 

F rån en nyligen inköpt myntsamling kan vi erbjuda ett 
antal silvermynt från den t·omerske kejsaren Gordianus lll. 
Dessa mynt u tgör en liten specialsamling av denne kejsares 
silvermynt. Gordianus III föddes c:a år 225 e. Kr. och val' 
kejsare undet· åren 238- 244 e. Kr. Samtliga mynt fu· av 
god kvalitet, c:a 1+. Pris 195:-/st. 

STRANDBERGs MYNTHANDEL 
1\l'kndhallcn, l\'1 . Snmucls,::utan 25. S-103 81 S tocldwlm 'fel. 08/21 42 G5 

J{ÖPER SÄLJER - l\1YN'f - SEOLAR - MEDALJER - F RIMÄRKEN 

'-.,.,.,.~_,....,.._, ...... .,.....,, # l## l . ,,,,. .,.,, • ##### .,. ###.,. ###### l l###l###############w •• ##########,l 
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STORAUI(TION I I(RISTIANSTAD 
Lördagen den 24 januari hölls en 

stor auktion på Frimurarehotellet i 
Kristianstad. Redan vid visningen 
(kl. 9.()()-12.30) märktes att detta 
skulle bli en auktion med många 
besökare. 

Auktionssalen var fullsatt och to
talt uppskattade vi antalet perso
ner till ca 300. Själva auktionen 
började kl 13.00 och omfattade to
talt 485 objekt. Nr 1-46 innefattade 
danska guldmynt, här kan nämnas 
att inga av dessa i kval 01 eller 
bättre såldes för under 500 kr. Det
ta visar att de danska guldmynten 
som stått still i pris en längre tid 
kanske har börjat stiga igen. 

Nr 47-49 omfattade finska guld
mynt. Dessa var 20 markka 1879 
och 1904 samt 10 markka 1878 
samtliga i kval 01 med utropspri-
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serna 800, 900 resp 700 kr och de 
klubbades för 2.200, 1.900 r esp 1. 700 
kr. 

Nr 50 var 10.000 kronor Island 
priset blev 870 kr. 

Nr 51-91 utgjordes av norska 
guldmynt där vi nöjer oss med att 
nämna nr 85 en 10 kr /21/2 Sp 1874 i 
kval 01å0/01 (åtsida/frånsida) med 
utropspriset 1.600 och som såldes 
för 4.100 kr. 

Nr ~-288 gällde svenska guld
mynt från Car l XI till Gustav V. 
Priserna på dessa mynt var i de 
allra flesta fall över katalogpriser 
nl.l". Nr 152: 20 kr 1876 utan hjärt
sköld i kval 01å010 (det kan bli så 
här konstigt när man använder sig 
av beteckningen 8å9) med utrops
pris 6.000 såldes för 9.000 kr. 

Nr 289-460 omfattade svenska 
silvermynt från Johan III till Oscar 
II. Aven dessa mynt såldes till höga 

priser. Dyraste myntet blev Chris
tina l Riksdaler 1653, Hg20, utrops
pris 35.000 kr klubbat pris hela 
58.000 kr. 

Nr 438 var en Oscar n 2 krona 
1878 med OCH i kval 010å0 med ut
ropspris 15.000 kr den klubbades 
för 17.500 kr. 

Nr 461-485 utgjordes av svenska 
jubileumsmynt, även här var pri
serna höga, de flesta av dessa och 
många av de övriga mynten kan 
köpas billigare hos de flesta mynt
handlare då de finns i lager. 



ÅRETS GULDKUPP 

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

f' akta: 

Design: 

Präglade: 

Leverans: 

Vi köper: 

Försäljning: 

(/J 23 mm, vikt 8,96 gr. GULD 90011000 {20 K) 

Leo Holmgren, f. d. myntgravör vid Myntverket, Stockhohn, som utformade 

samtliga Svenska Jubilewnsmynt, präglade under H. M. Gustai VI Adolfs rege
ringstid- 5 kronor: 1952, 1959, 1962, 1966, 10 kronor: 1972 och det nya 50- kro

norsmyntet 1975, priiglade vid Myntverket, &kilstuna. 

av Birmingbarn Mint, England. Kontrollstämplad med Tre Kronorsvapnet vid 

Statens Provningsanstalt, Stockholm. 

i mörkblått etui med numrerade intyg. 

1000 ex. levereras före 3l:a januari 1976. 

Svenska Guldmynt. 

Ex. 20 Kronor 1873-1925 (/J 23 ·mm, vikt 8,96 gr GULD 900/1000. 
Betalas med minst 1.000:- st. (Kval. 01) 

AB 
Linköping: P latensgatan 7. Tel 013/ 12 41 70. Bankgiro 173-8558. Postgiro 76 19 52-1. 

Stockhohn: Arkadhallen, Mäster Samuelsgatan 25. Tel. 08/ 112151. 

Reservation: Angivet pris för guldmedal jen gäller rekvisitioner inkomna senast den 29:e 

februari 1976 med anledning av guldprisets förändringar på Londonbörsen. 

Den första "Guldpengen" Karl XVI Gustaf, kostar i dag c:a 750 kr. 

i Mynthandeln. 
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UTLANDSNYHETER 
~RAEL SVDKOREA 
Detta 25 mynt från Israel går 100 Won 1975. 
under namnet Pidyon Haben Coin 
1976. Det är myntat av Government 
Mint i Jerusalem. Myntet är i sil
ver, 800/1000, väger 30 gram och 
har en diameter på 40 mm. 

ISRAEL 
Denna 10 kallas Hanukka Coin 
1975 och är myntat som ovan. Myn
tet är i silver, 500/1000, väger 20 
gram och har en diameter på 34 
mm. 

18 

POLEN 
Från Polen har denna 20 Zloty i 
kopparnickel släppts ut med anled
ning av kvinnoåret 1975. 

IN DIE:'~/ 

Ett FAO mynt på 50 Rupie i silver 
har släppts i Indien. Upplagan på 
detta mynt är 50.000 ex. 

Litteraturnyheter 

SVERIGES MYNT 
1818,1975 

v ,\RDER INGSrBISER 1976 

St:atSlUTI.JlA JOIPOI\ACI'f Al 

Författare till Sveriges Mynt 
1818-1975 med värderingspriser 
1976 är Bjarne Ahlström, Yngve 
Almer, Bengt Hemmingsson och 
Lars O Lagerqvist . Katalogen är 

(Fm·ts nästa sida) 



Sveriges n1ynt.. 
(Forts. fr. föreg. sida) 

på 87 sidor och innehåller såväl r e
guljära mynt som provmynt, 
myntprov och avslag. Till samtliga 
priser i katalogen skall moms 
tilläggas. Ur förordet kan vi hämta 
följande angående var ianter: 
"Författarna har sökt hålla 
variantmaterialet inom rimliga 
gränser och har ej medtagit rena 
knappologier, t ex sådana som 
sammanhänger med svagt stamp
tryck vid präglingen, snedslag m 
m. Förutom huvudtyper har e n del 
vä lkända och sökta varianter illu
strerats, som annars skulle bli 
svårförståeliga för läsaren". 
Samtliga mynt är avbildade i 
naturlig storlek och med mycket 
god skärpa. Vidare finns upplage
storleken med för samtliga mynt. 
Utgivare är Numismatiska Bokför
laget AB. Box 7183, 115 39 Stock
holm. Katalogen rekommenderas 
ti ll a lla samlare av mynt under 
Bernadotteska perioden. Priset är 
ca 12:75 inkl moms. 

Besök den tredje 

SAMLARMÄSSAN 
i Skara 

26, 27, 28 mars - i år internationell 

ANTIKVITETER • MYNT • FRIMÄRKEN • MEDAUER 

ANTIKT PORSLIN • UR • VAPEN • MöBLER • MATTOR 

SILVER • GULD • DIAMANTER • KONST • GLAS 

KOPPAR • MÄSSING • FACKLITTERATUR m. m. 

Invigning förrättas den 26 mars kl. 1 5.00 

av chefen för Östasiatiska Museet fil. dr Bo Gyllensvärd. 

KÖP • SÄLJ • BYT • VÄRDERA 
i Skara - i hjärtat av Skaraborg. 

Monterbest. 0511 / l 04 18, Skoro Teater, Box l O, 532 OOSkora 

BIRGER WENNBERGS Specialerbjudonde 
MYNTHANDEL 

CENTRALPALATSET 

TEGELBACKEN 2 

111 52 Stockholm 

Sänd oss gärna Er 

Mancolista 

Öppet vardagar kl. 8.30-16.30 

Lunchstängt kl. 12.00-13.00 

Karl XI l öre 1610 . . . . . . . . 01 500:...-
Karl XI Mark 1669 . . . . . . . . 01 2.500:-
Karl XII 4 Mark 1718 k.sk. l + 3.000:-
Gustav III Rdr 1775 matt yta OlaO 2.000:
Gustav lll Rdr 1777 . . . . . . 01 2.250:
Karl XIV Joh. l Sk. B. 1840 OlaO/O 800:-
20 kr 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . 01 /0 2.650:-
0 scar II 20 h 1886 . . . . . . . . OlaO 2.350:-
5 kr 1899 kantförlust . . . . O 850:-
5 kr 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . O 900:>-
5 kr 1899 .. .. .. . .. .. .. .. . l+aOl 550:-
Gustav V 5 kr 1920 . . . . . . . . O 800:-
Sp Carl XIII sendos Madrid l + 2.500:.-

PEO Mynthandel AB 
Drottninggatan 11, 111 51 Stockholm 

Tel. 08/2112 10 
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NORDENNYTT 
Red. Tommy Falk, Munkedamsveien 74, Oslo 2, NORGE 

NORGES MYNTER 1628---1814 

Äntligen har en ny värderings
katalog över äldre norska mynt 
kornmit ut. Den är utgiven av 
Oslo Mynthandel A/S och för
fattare är Jan Olav Aamelid och 
Petter Christensen. 

Katalogens innehåll 

omfattar regenterna Christian IV 
till Fredrik VI. Att begynnelse
året anges till 1628 beror för
modligen på att Christian IV :s 2 
första myntserier, Minnesserien 
och Familjeserien (utgivna 1624), 
präglades i Köpenhamn. Dess
utom saknas de så kallade "du
katerna", det vill säga avslagen 
i guld, samt provmynte.n. 

l{atalogens uppbyggnad 

följer helt H. Hedes numrering, 
vilket ur referenssynpunkt är 
bra, men det innebär att man 
måste vara observant på att 
mynt av samma valör inte är 
.samlade under sin regent. Kva
liteerna ä1· angivna frän 1 '! till 
01. Ett försök att värdera kvali
tet O skulle ju i de flesta fall bli 
rent matematiskt och dänned 
bara vara av akademiskt intres
se. Illustrationer saknas, men 
författarna har indikerat att det 
ingår i deras planer att komplet
tera med bilder till nästa i'1rs 
utgåva. Det tror vi samlarna 
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== 
Från Arne Brunn Rasmussens 

konstauktioner 
har vi nu fått in uppnådda priser. Vi refererar till förhandsrecen
sionen i Myntkontakt nr 10 1975. 

DANMARK: 
Här utbjöds auktionens dyraste objekt, nr 162. Det var en halv 
Portugalpser 1592 i guld med en vikt av hela 17,34 gram. Detta 
motsvarade en valör av 10 dukater. Uppskattat pris var 65.000 kr, 
men klubban föll först vid 182.000 kronor. (Myntet avbildat i för
handsrecensionen.) Vi hade också illustrerat objekt nr 123, som var 
en våg med viktsatser i form av en speciedaler, 2/3 speciedaler och 
1/3 speciedaler. Det uppskattades till 2.000 kronor och såldes för 

kr. 
övrigt från Danmark som vi nämnde var: 
Obj. nr 307 10 öre 1888, l , (350), 400 

327 5 öre 1890, l{+), (375), 450 
303 l öre 1878 och 1892, båda i l. (450), 400 
304 l öre 1879 och 1886, l och 1+, (450), --
384 5 öre 1913, 1+, ( 375), 275 
418 5 öre 1923, 1+, ( 575), 650 
416 10 öre 1923, 1+ , (1.000), 1.450 
403 25 öre 1914, O, (1.200), 1.200 
438 1/2 kr 1939, 1+, ( 375), 400 

DANSKA VÄSTINDIEN: 
Qbj. nr 493, 20 fr. 1904, 1+, (2.500), 2.200 

NORGE: 
Obj. nr 513 l speciedaler 1628, l(+), (7.000), 7.900 

549 50 öre/15 sk 1874, l, (250), 325 
550 l öre 1885, 1+, (500), 500 
553 2 kr 1907 med gevär, 1+, (600), 750 
551 20 kr 1896, l + / 01, (2.000), 2.600 

kommer att uppskatta, eftersom 
vissa problem nu kan uppstå. 
Som exempel kan nämnas l spe
ciedaler 1658 som i kvalitet l är 
noterad i 7.000 kr, 10.000 kr, 8.000 
kr eller 10.000 kr. En bild eller 
en verbal beskrivning skulle 
hjälpa. 

Katalogens värderingspriser 

har vi tyviin haft en mycket 
kort tid på oss för alt jämföra 

med auktionslistor, handlarlistor 
och vår uppfattning. (För att 
hinna med denna recension har 
vi haft tillgång till ett pro\'exem
plar av värderingskatalogen.) 
Men några stickprov på enskil
da mynt samt en regent (Fred
rik IV), har vi hunnit med. Pri
serna verkat· väl stämma med 
marknaden, kanske ibland nå-

( Forts. sid. 22) 



JULDALER 1975 

En jul-daler (taler) med högklassigt konstnär
lig prägel. Inspirerad fr&n sjuttonhundratalet 
med religionsmotiv. 

* En prydnad för Er samling 

* En förstklassig gåva 

* En investering med framtidsvärde 
DATA: 
Åtsidan Omskrift och kristi födelse 
Frånsidan Dop i Jordon 
storlek 42 mm !!l 
Metall Silver 900/1000 
VIkt 25 gram 
Emballage Etui 
Upplago Total världsupplago för 30 länder 5000 exem

plar. Därav till Norden .500 exemplar. 
Pris Skr. 90:- exkl. moms. 

V ä ridsberömd Daler-serie 

• 
• 
• • • 

ISU CUl. D l 

S:T GEORG OCH DRAKEN 
- DALER 1976 

N.yprägling - med vederbörligt tillstånd -
av daler f r&n slutet av 1700-talet. Ett ena
stående förnämligt konstverk. Starkt begrän
sad världsupplaga - endast 3000 st. för 30 
länder, en god kapitalplacering. 
DATA: 

Georg, Helgon och kristen soldat i den romersko hären, 
led mortyrdöden i lyddo-Diaspolis före Konsto nlin den 
stores tid. Georg (Göran) dyrkos allmänt även l Norden 
och hons festdog ör 23.4. 

Åtsidan Halv omskrift och den helige S:t Georg till häst 
i riddarutrustning med lons, anfallonde den 
onde draken. 

Frånsidan Halv omskrift. Segelbåt i storm p& hovet. J 
båten Kristus med lärjungar. 

storlok 42 mm JZS 

Metall Silver 900/1000 
Vikt 2.5 gram 
Emballage Etui 
Upplago Total världsupploga för 30 lönder 3000 exem

plar. Därav till Norden SOO ex. 

Pris Skr. 95:- exkl. moms . 

Berömd daler-serie i nyprägling 
- ett konstverk 
För den kräsne samlaren, ett första kla ssens 
investeringsobjekt, sannolikt en blivande ra
ritet. Köp nu! 
Numrerad världsupplaga om maximalt 
3.000 serie r. OBSI 
storlek ~ 42 mm 
Metall Silver 900/ 1000 
Serie 6 stycken 
Vikt 25 gr/ st 
Emballage Lyxetui 
Pris Kpl. serie 660:- + moms 
Specialprospekt sändes på begäran. 

SestälJ nu. Om några år en eftersökt raritet . 

lEMBIT 
141 02 Huddinge 2, 08/71 1 36 78 
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NORDENNYTT 
Red. Tommy Falk, Munkedarnsveien 74, Oslo 2, NORGE 

Norges mynter ... 
(Fort.. fr. föreg. ftd4) 

got onyanserade för samma va
lör med olika årtal, men trots 
det tror vi i det hela taget på 
dem. 

Författamas kommentarer 
återspeglas bäst i det korta för
ord som inleder värderingsbo
ken. Det lyder: 

"I takt med den starka ök
ningen av myntintresset de se
nare åren, har naturligt nog ock
så behovet av myntkataloger och 
listor ökat starkt. 

Avsikten med denna lilla ka
talog skulle vara att täcka be
hovet av en praktisk vägvisare 
för perioden 1628-1814, den för
modligen rikaste och mest mång
faldiga period i norsk mynthisto
ria. Litteraturhänvisningarna re
fererar till Holger HEDE:s Dan
mark og Norges mpnter 1541-
1814-1963 och H. H. SCHOU:s 
Beskrivelse af danske og norske 
ms;snter 1815-1923. 

Priserna är värderade på ba
sis av ett stort antal auktions
och handlarlistor och skulle efter 
utgivarens mening ge en realis
tisk bild av dagens marknads
priser ... 

... Många tycker kanske att 
priserna på norska mynt från 
1600- och 1700-talet . . är höga. 
Man ska då ha i minnet att upp
lagorna var mycket små och att 
mynten ofta blev nedsmälta för 
att användas till prägling av nya 
mynt vid regentskiften ... 

... Vi vill uttrycka förhopp
ningen att vår lilla lista kan bli 
till hjälp både för de samlare 
som efter hand börjar att ar
beta sig tillbaka i vår mynUli
storia - och för de som redan 
har fängslats av de gamla, nors-

(Forts. på nästa sida) 
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VÄRDERING AV HAAKON VII:S MYNT 

Arta! Upplaga O 01 l+ 
5 ÖRE 

~ 27 mm - vikt 8.00 gr - brons 
R.256: Y.32 (34) 
1907 200.000 125 65 25 

~ 27 mm - vikt 8.00 gr - brons 
R.257; Y.37 
1908 600.000 200 135 75 
1911 480.000 100 45 18 
1912 520.000 125 60 20 
1913 1.000.000 80 40 12 
1914 1.000.000 75 35 10 
1915 inkluderad i 1915 ovan 150 90 60 
1916 300.000 100 45 18 

~ 27 mm - vikt 6.96 gr - järn 
R.258; Y.37 a (59) 
1917 
1918 
1919 
1920 
R.257; Y.37 

1.700.000 
432.000 

3.464.000 
1.629.000 

1921 683.000 
1922 2.296.000 
1923 456.000 
1928 848.000 
1929 452.000 
1930 1.292.000 
1931 808.000 
1932 500.000 
1933 300.000 
1935 496.000 
1936 760.000 
1937 1.552.000 
1938 1.332.000 
1939 1.370.000 
1940 2.554.000 
1941 3.576.000 
1951 8.128.000 
1952 inkluderad i 1951 ovan 
R.276; Y.61 (71) 
1952 inkluderad i 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1951 ovan 
6.216.000 
4.536.000 
6.569.500 
2.958.500 
5.624.000 

350 250 175 
1250 900 675 
200 100 50 
350 250 175 

100 50 10 
85 40 10 

100 50 12 
50 25 3 
60 30 5 
50 25 3 
50 25 3 

. 75 35 10 
75 35 15 . 
50 25 3 
40 20 3 
35 15 l 
35 15 l 
35 15 l 
!30 10 l 
30 10 l 
25 10 l 

25 10 l 
25 10 l 
25 10 l 
25 10 l 
30 10 l 
30 10 l 

l 

15 

35 
lO 
12 
6 
5 

30 
lO 

100 
550 
30 

100 

5 
5 
6 
l 
2 
l 
l 
4 

l O 
l 
l 

l? 

8 

15 
5 
7 
3 
2 

15 
5 

50 
275 
15 
50 

2 
2 
3 
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Hårt kritiserade 
danska sedlar 
De nya typerna av de danska 

sedlarna har väckt en folkstorm 
i Danmark, som bland annat av
speglas i de danska tidningarna. 

I första hand är det pappers
kvaliteten som kritiseras och då 
speciellt för tiorna. En dansk 
tidning gick så långt i sin kritik 
att de skrev: " ... då kan man 
ganska säkert räkna med, att är 
en sedel sliten, så är det en tia". 
På förfrågan ställd till National
bankens sedeltryckeri, säger dir. 
F. Sunesen: " ... om tiorna verk
ligen är så dåliga, måste vi gå 
över till en annan papperskva
litet, men folk kan ocksll be
handla sina sedlar bättre". 

Allmänheten tycker också att 
50- och 500-kronorssedlarnas 
färger bör ändras. Trots skill
naden i storlek, går det att i has
tigheten ta fel på dem. Många 
anser också att 50-kronorssedeln 
bör försvinna, eftersom den inte 

Museer 
Kungl. 1\fyntkabinettet, Statens 
museum för mynt- , medalj- och 
penning historia. 
Narvavägen 11-13, 2 tr, Stock
l:iohn. (Samma byggnad som 
Historiska museet.) 

Utställningar: Svenska mynt 
från 1000-talet till nutid. Mynt 
från forna svenska besittningar. 
Världens mynt under 25 århund
raden. Medaljkonstens historia. 
Sveriges Medaljhistoria. 

Museet är öppet alla dagar kl. 
11-16. Mottagning för alhnän
heten tisdagar kl. 13-16. Andra 
tider endast efter överenskom
melse. F öremål kan även insän
das till museet för utlåtande un
der adress: Box 5405, 114 84 
Stockholm. För arbeten är mu
seet skyldigt utta viss ersättning. 
Observera: äkthetsbestämningar 
och värderingar utföres ej. 

har någon större praktisk bety
delse. 

Norges mynter ... 
(Fo-rU. f'r. flheg. lULl) 

ka utmyntningarna. Det är me
ningen att utge en ajourford 
lista årligen ... 

Norges Mynter 1628-1814 

som vi hälsar välkommen, re
kommenderas till alla samlare 
av dessa mynt. Värderingskata
logen fanns att köpa från slutet 
av januari hos alla välsorterade 
mynthandlare eller direkt från: 
O~lo Mynthandel A /S 
lillevålsvelen 13 
OSLO l Norge 
Tel. (02) 1135 81 

Föreningar 
~------- ~------~ 
SANDVIKENs MYNTKLUBBS 
nästa möte äger rum onsdagen 
den 25 febr. på Eos Car Rotel 
kl 19.00. Myntlotteri och ev. 
auktion. 

Nya medlemmar välkomna. 
Upplysn. per te l. 026/27 00 19. 

ABAFILS eleganta myntväskor - en värdig ram till Er samling 

Minidiplomat (kassett), svart lä
derimitation, yttermått 35SX 240 
x 40 mm, komplett med 3 ve-
louriserade lfluor ........ 147:-

Miniporter, väska i svart läder
imitation, handtag, två lås, yt
termått 255X200X85, komplett 
med 7 velouriserade lådor 181:-

Lådorna kan erhållas i blå, röd eller grön 
färg. Dessutom finnes sammetslådor i röd 
och blå färg. Begär vår prislista. Moms ingår 
i priserna. Frakt tillkommer. Väskoma fin
nes hos de flesta mynthandlare, eller direkt 
från oss. 

L. M. BJÖRKQUIST 

Diplomat, väska i svart läder
imimtion, handtag, två lås, yt
termått 260X380X100 mm, kom
plett med 10 vclouriserade lådor 

317:-

Mediodiplomat (ej avbildad men 
liknande Diplomat), svart läder
imitation, handtag, två lås, kom
plett med 6 velouriserade lådor 

247:-

NOVA Box 40, 701 02 Örebro Tel. 019/ 12 05 11 
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MYNTTORGET 1-~l 
Annonssida för myntsamlare ·,· ~ ~!' . : .. 

'~ ~ -~'-----l 
Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en avskrift och: .. . ,.. sänd den till 
MYNTKONTAKT, Drottningg. 11, 11151 Stockholm, märk kuvertet "Mynttorget". ~ Kostnaden är 
10 kronor per annons och får högst innehålla 20 ord + telefonnr. eller namn o. adress. Vid två annonse
ringar med samma text i två på varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för båda annon
serna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. Annonskostnaden 
skall medsändas på samma gång som manus. 

SÄLJES 

Estla.nd, 1900-1944 medaljer, ord
nar, sedlar, polletter, böcker, litte
ratur. 
Myntskåp klassiska modeller från 
1700- och 1800-talet. Jag kan läm
na nya Lembitskåp i byte. Skriv 
till Olof J. Andersin, Box 2092, 
14.1 02 Huddinge 2. 

Bruno Liljefors "Grytjakt" blå tall
rik 18 cm. Endast 2.000 st. för hela 
landet. Med porto/moms kr. 37:-. 
Netto-Fabrikerna, 571 00 Nässjö. 

Samlarkatalog tallrikar. Två 90-
öres frimärken. Från Netto-Fabri
kerL&u, 571 00 Nässjö. 

Medaller Sv. Medaijgillet: Vasa
loppet 1973, Prinsessan Christina 30 
år, Carl XVI Gustav, Vasaloppet 
1974, FN:s Befolkningsår 1974, 
Svenska Nobelpristagare medaljse
rie 6 st. samtliga medaljer i silver. 
Sporrong: Vilhelm Moberg silver. 
Säljes till högstbjudande. Svar till 
Myntkontakt "Silvermedaljer", fvb. 

Utländska guldmynt från hela Eu
ropa + USA, Chile, Mexico. T. 
Sköldebrink, Ågatan 2, 702 10 Öre
bro, tel 019/ 125650 el. 200414. 

Tilbud sj1ges på raritet. 2 Mark 1618 
i kv. c:a l. Stor gratis prisliste 
over hele Skandinavien med pri
ser helt ned til halv katalogpris. 
Niels E. Jj1rgensen, Frejasvei 26, 
9870 Sindal, Danmark. 

Prislista nr 3 över svenska mynt 
gratis. A. Hedlund, Box 3144, 
S-16203 Vällingby. Tel. 08/ 89 52 01. 

Svenska guldmynt O n, GV, endast 
bra kvaliteter. Ulf Blaclh, Ågatan 2, 
70210 Örebro, te!. 019/12 56 50. 
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155 st. olika mynt (1:- till l öre) 
G VI A i normalkvalite. 155:- + 
porto. B. Hägglund, 08/26 57 58. 

Danska guldmynt: 20 kr 1912, 1914, 
1917, 10 kr 1917. Samtliga i kvalitet 
01å0. Pris 500 kr/styck. A. Hellsten, 
östhammarsg. 69, 115 28 Stockholm. 

Fin nybörjarsamling till högstbju
dande: 5 kr jub 1962 (01), 2 kr 
jub. 1897 (l+åOl), 6 st l kr 1930-
talet (läl+ ), 40 st osorterade kop
parmynt 1909--1942, 10 st 2 kr 1960-
talet. Tel 758 30 96. 

Danmark 10 kr guld 1909 01/ 0 510:-, 
Sverige 2 kr 1910 f.m.m. l? / 1 210:- , 
191~1940 (15 st olika år) l? /l
l+ 245:-, l kr 1915---194.1 (35 st 
1?-1+, utom -18, -23) 230:-, l kr 
1955 kv O 120:-, 50 öre 6 st 1944 
kv O 45 kr/st, 50 öre 1945 kv O 
45 kr/st, 10 öre 5 st 1949 kv O 17:50/ 
st, 10 öre 1892--1942 (l ?-1+, 107 st, 
utom 09, 13) 240:-, 5 öre 1911-1942 
(kv 1?- 1 61 st utom 10, 17, 18, 19 
o. 27) 170:-. L. lredahl, Höglidsv. 7, 
180 10 Ene by berg. 

2 kronor 1952 01/0 65:-, 01 50:-, 
l+ 35:-. 2-krona 1940 ändrad 4:a 
nästan 01 85:-. B. Niklasson, ö. 
Skärvallsg. 17 42153 V. Frölunda. 

l-kronor 1876/ 75 22:-, 16/15, 18 
15 kr/ st, 12, 41/44 12 kr/st, 77, 80, 
81, 84, 01, 13, 34, 37 sp. G 7 kr/st. 
Tel. 0753/524 66. 

KöPES 

Samlingar och massvara av mynt, 
sedlar, medaljer, polletter, nålmär
ken, uniformsdetaljer, knappar och 
alla andra samlarområden. Sänd 
förteckning och pris. Robert Felth, 
Box 6037, 83106 östersund. 

Bättre mynt från Norden, Frank
rike, Tyskland, USA, Schweiz kö
pes kontant till höga priser. Även 
andra bättre mynt. Thomas Nilsson, 
.Ängstugev. 15, 2 tr., S-611 00 Ny
köping. Tel. 0155/863 84. 

Köpes 

Bytes 
Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 
Tel. 0171/303 48 Enköping 

BESTÄLLN~GSKUPONG ~TTORGET 
O Härmed beställ~ nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 
medsändes. 
ANNONSTEXT: ............................................................................................................ . 

0 SALJES 0 KöPES 0 öVRIGA SAMLAROMRADEN 

NAMN: ................................................................................................... .................................. . 

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



_.'tl.VTIQUES 
FAIB ~76 

2:a Internationella Mynt-,Konst- ochAntikvitetsmössan 

Mässan får tre avdelningar: 

l. Den jurybedömda delen som tillher: 
Möbler av god klass t.o.m. empiren, 
Keramik och glas tillverkade före 1840, 
Silver- och tennföremål före 1850, 
Jugend, mattor, numismatika och vapen 
av hög kvalitet, 
Smycken och juveler av god klass samt 
Målningar och skulpturer av erkända konstnärer. 

2. Konstavddningen, modern (men gärna även 
äldre) konst av god klass. 

3. Fyndmarknaden , för frimärken och mynt, 
antikt, semiantikt och kuriosa. 
Nytillverkade föremål är ej tillåtna, undantag: 
samlarobjekt såsom jul- och minnestallrikar. 
Alla föremål skall hålla ~od kvali~et. 

GÖTEBORG 
onsdagen den 28 april -
söndagen den 2 maj 1976 

Svenska Mässan Stiftelse 
Box 5222 
S-402 24 Göteborg 
Tel.: 031/20 00 00 
T e lex: 20600 
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!MEDDELANDEN 
l Auktioner o. Mässor l 

Tisdagen den 17 och onsdagen 
den 18 februari hålls en mynt
auktion i Historiska Museets 
hörsal, Storgatan 41. Auktionen 
är anordnad av Svenska Numis
matiska Föreningen. 

"SAMLA 76" 
En internationell Mynt- och 
Samlarmässa kommer att hållas 
i Stockholm den 2-3-4 april 
1976. Platsen är ännu ej bestämd 
så vi hoppas att kunna återkom
ma om den i senare nummer. 

Arrangör är Scandinavian 
Coin Fair, Antikhallarna, V:a 
Hamngatan 6, 41117 Göteborg. 

ANTIK 76 
I Göteborg kommer en stor 
mynt- och antikmässa att hållas 
öppen under tiden 28 april till 
och med den 2 maj 1976. Namnet 
på mässan blir ANTIK - 76. 

MEDALJAUKTION 
Tisdagen den 4 och onsdagen den 
5 maj anordnar Svenska Numis
matiska Föreningen en medalj
auktion i Historiska Museet, 
Stockholm. 

MYNT 76 
~n 3:e Internationella Numis
matiska Mässan 8-9 maj 1976 
hålls i Helsingborg. Arrangör är 
Helsingborgs Kommuns Infor
mations- och Utställningsbyrå, 
Fack, 251 01 Helsingborg l . 

Föreningar 
~------- ~------~ 

SVENSKA NUMlSMATISKA 
FöRENINGEN 
östermalmsgat. 81, 114 50 Stock
holm. Tel. 08/67 55 98 
vard. 10.30-13.00. 
Tisdagen den 9 mars kl. 19.00 
föredrag i Historiska museets 
hörsal. 

Onsdagen den 25 februari 
klubbafton i källarlokalerna Ös-
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termalmsg. 81. Madeleine Grei
jer kåserar om ryska mynt med 
valda exempel från sin egen 
samling. öl, smörgåsar och kaf
fe till självkostnadspris. Anmäl 
helst deltagande till kansliet. 

Medaljmöte i klubblokalen ös
termalmsg. 81, tisdagen den 16 
mars kl. 18.30. Kåseri och kaffe! 
Medtag gärna föremål att visa 
eller byta! Anmälan om delta
gande (för att beräkna åtgången 
av kaffe) till kansliet. 

NORDSTJÄRNAN 
''SANKT ERIK" 
Karlbergsv. 32 A, Stockholm. 
Den 19 februal'i och den 2 mars 
hålls bytesafton och miniauktion 
kl. 19.00. Nya medlemmar väl. 
komna. Upplysningar per tel. 
96 05 08 Bertil Jönsson. 

NORDSTJÄRNANs MYNT
sEKTION - KARLSTAD 
håller möten följande dagar un
der våren 1976: 19 jan., 9 febr. 
och den 8 mars. April månad 
hålls distriktsmöte, datum med
delas senare. Mötena börjar kl. 
19.00 och avslutas alltid med en 
myntauktion. Lokal: Rest. Sol
ratten, Blockgatan 2 (intill LE
CAB). Nya medlemmar hjärt
ligt välkomna. Upplysningar per 
tel. 054/ 151110 Karl-Olov Jo
hansson. 

GöTEBOP..GS NUMJSMA'IliSKA 
FöRENING 
Box 16011, 400 21 Göteborg. 
Den 23 februari kl. 19.00 hålles 
bytesafton i egna föreningsloka
Jen, Haga Kyrkogata 3. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA 
håller möte onsdagen den 10 
mars i pensionärsgården, Västra 
Trädgårdsgatan 57, Nyköping, 
kl. 19.00. Nya medlemmar väl
komna. Upplysningar per tel. 
0155/13131. 

NUMlSMATISKA 
FöRENINGEN öRESUND 
Den 3 mars anordnas möte med 

auktion och föredrag. Upplys
ningar per tel, 042/26 2114. 

FöRENINGEN 
NORDVÄSTMYNT, KUFPAN 
har sammanträde med myntauk
tion vanl. andra fredagen i varje 
månad på Folkets Hus, Klippan. 
Uppl. per tel. 0435/105 72. 

KRISTL-\NST ADSORTENS 
NUMISMATISKA FöRENING 
Box 11068, 29111 Kristianstad. 
Föreningen sammanträder i 
princip den 3:e fredagen i varje 
månad. 
Medlemsavgift 15:-/år. 
Nya medlemmar välkomna. 

SIGTUNA MYNTKLUBB 
Box 44, 190 40 Sigtuna 
anordnar klubbafton den18mars 
i Drakegården. Upplysningar per 
tel. 0760/353 23. 

JöNKöPINGSBYGDENS 
NUMISMATISKA FöRENING 
Trädgårdsgatan 25, 
552 55 Jönköping 
För upplysningar m. m. kontakta 
klubbmästare J. Tacats, Box 146, 
560 21 Taberg. Nya medlemmar 
är hjärtligt välkomna. 

FROSTA NUMLSMATlSKA 
FöRENING, Hörby 
har träffar med auktion kl. 19.30 
på Ungdomsgården, Hörby, föl
jande torsdagar under våren 
1976: 26 februari, 25 mars, 29 
april och 20 maj. Auktionsob
jekten visas kl. 18.30-19.30. 

Föreningar och klubbar som 
önskar få sina träffar införda 
i denna .spalt måste sända ma
nus till redaktionen senast 3 
veckor före utgivningsdagen. 
Gärna manus som täcker ett 
år i taget. 
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Hirsch Mynthandel AB 
Malm skillnadsgatan 29 

111 57 Stockholm 

Tel. 08- 11 0556- 08/ 2134 59 

MYNT - MEDAUER 
NUMISMATISK LITTERATUR 

VÄRDERINGAR 
KOMMISSIONSUPPDRAG 

Kvartalsprislistor: pris kr. 3:- + porto 

Helårsprenumeration: 12:-
(inkl. porto) 

Billiga myntsatser 
(fåtal cirkulerade) 

Hela världen : 25 ol. 20: - , 50 ol. 40- :, 75 ol. 65:
Afrika: 10 ol. 10:-, 20 ol. 30: -

7 st ocii·k. SEDLAR (Biafra, Chile, Paraguay, 
Taiwan m. fl.) - Katalogvärde US $ 11.30. 

Endast kr 25:-

Sverige ARSSET i st.gl. 0: 1965- 100, 1966-70 
1967-65, 1968-35, 1969-25, 1970-25, 1971-35. 

Sänd mancolista, om Ni söker mynt, medaljer, 
polletter eller sedlar. 

Vår medaljkatalog erhålles mot 5 kronor. 

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

VALKOMNA TILL OSS I BORAS! 
En affär i hemmiljö. 40 å r i branschen. 

__ KLIPP HÄR 

PRENU!\IERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

O Prenumeration l år från 
Subscription l Year from 
Abonnement 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 

porto 

.l NAMN: ····································· ··································· ··················································· 

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

.............................................................................................................................................. 
V. v. texta tydligt l Plcasc use block capitnls 

PRENUMERATIONSPRlSER: 

~EirRKj 
FlNLAND 
ISLAND 

43 :75 SKR 
inkl. moms 
och porto 

USA 
CANADA 
MEXICO 

EUROPA 
l 62 SKR 

(Air mail) 

52 SKR 

BET ALNINGSVILLKOR: 

O Likviden översändes bifogad 
i check /kontanter 
I cnclose paymcnt in cash/ 
in cheque 

O Jag betalar när inbetalnings
kortet kommer. 

O Betalningen insatt på Ert 
postgiro 42 30 50 - 4. 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

DROTTNiNGGATAN 11 

111 51 STOCKHOLM 
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V Å.RLDSNYHETER 

FRANKRIKE 1975 
Arsset innehållonde nio mynt, 
l, 5, lO, 20 centimes, 1,12, l, 5, lO och 
50 Francs, vorov 50 Fr.-myntet 
präglas i silver 900/l 000, 40 mm, 
30 gr. 
Setet Ievereros i fronsko myntverkets 
speciolförpockning. 
K volile ''Fieur de Coins" 
Prooflike 210:-

ETT UNDERBART VACKE l SILVER FRÅN ETIOPIEN 

Etiopien s nationalbank hor utgivit ett 5-myntset i sterling s• ve r (925/1 000). Myntet porträtteror de fem 
sista härskorna ov Etiopien. 5 Dollar 1972, 40 mm, Theodros Il, Johannes IV, Menelik Il och Zewditu. 
10 Dollar 1972, 50 mm, Hoile Selossie. 
Mycket begränsad tillgång. Selen Ievereros i etui. . . . . . . . . . . . . . . . . BU 350:- Proof 550:-

MÅN-FRIMÄRKET l SILVER 

Exakt kopia ov det frimörke USA utgav 
med anledning ov månlandningen. 
Silver 925/1000.... . . .. .. . . .. 110:-

APOLLO 15- MEDALJ 

Mt:doljen utgavs för ott jubilera den 
försto "mån-bilfärden·· på månen. 
Silver 925/1000 . . . . . . . 125:-

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Tullportsgot. 7 • 761 00 No rrtälje • Tel. 0176-168 26 
Postgiro 71 20 05-8 - Bankgiro 124-9176 Gratis prisiiista på 112 sidor 

ENKÖPINGS-POSTEN AB 1976 


