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Det har kommit ut en d el fal s ka
guldm ynt på d en venska marknaden
den senaste månaden. i\lynten är myckel välgjorda, varför alla, såväl samlare
som handlare mås te hjälpas å t för att
sätta s topp för d e tta. Saken är redan
polisanmäld och efte rsom det rör sig
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om förfalskningar av lagliga betalnings m cdd så finns d et h opp om att
kunna få fast till verkare och distributör inom en inte ~tlltfö r lång tid. Mer
om dessa fa lska mynt. m ed b eskrivningar kan ni läsa om på sid 14.
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DE ROMERSKA KEJSARNA

Domitianus

<Regeringstid 81-96)

Domitianus lämnade sin döende
broder, innan denne ännu avlidit.
Han kastade sig upp på sin häst,
skyndade till gardeslägret vid Rom
och erkändes av trupperna som
kejsare. Den tid hans fader och
broder hade härskat, hade för honom varit en förödmjukelsens tid.
Den åldrige kejsaren hade varit
uppfylld av ett sådant misstroende
till denne sin yngre son, att han
systematiskt uteslutit den ä relystne från varje andel i makten. De
yttre ärebetygelser, vilka tillhörde
hans höga ställning, var allt vad
han kunde uppnå. Han kallades
"Caesar", han fick också titeln
" Consul" liksom " Princeps Iuventutis", varjämte han skenbart erhöll rätten att slå mynt, emedan
hans bild förekom på mynt. Men
han förblev i privatlivets skymundan, tvungen att fördriva den
odrägligt långa väntetiden med olika slags studier. Han skulle dikta
och utarbeta tal i ett palats' ensamhet, ehuru han av naturen icke
hade några anlag åt detta håll. För
dessa sina orättfärdiga herrar kände han icke annat än bittert hat.
Han tänk te t o m på att efter sin faders död begiva sig till någon av rikets .provinser och där ställa sig i
spetsen för en här, för att på detta
sätt kunna göra sina anspråk på
tronen gällande, om så behövdes
med våld. Huru han kände det, bevisas tydligt nog därav, att då senaten. efter hans brodPrs oväntade
död, till honom framförde sina lyckönskningar, han tillbakavisade
dessa med de orden, att hans fader
och broder visst icke hade gett honom makten, utan tvärtom återgett honom den.

4

Med kall, frånstötande självförhävelse utövade han sin makt, såsom bord.e man därigenom glömma bort, att ingen som helst egen
förtjänst hade fört honom till tronen. Vad han fordrade var slavisk
underkastelse, och av sina ämbetsmän fordrade han att bli tilltalad
med "Herre" och " Gud". Han
skulle vara oåtkomlig, och ingens
råd skulle få ha någon inverkan på
honom. Ty, han var den ende, som
mottog anvisningar av den högsta
rådgiverskan, gudinnan Minerva.
Dock, så snart han satt säkert på
sin tron, glömde han snart bort gudinnans ädla gåvor, vilka för honom blott varit en lek. Ty, han läste
icke just något annat än anteckningar och senatstal av sin förgångare, kejsar Tiberius. Dennes
dystra tyranngestalt blev hans
förebil d, och det tilllalade honom
att verka skräckinjaga nde. Medan
över den ensamme mannen på
Capri ödesgudinnornas a llmakt hade susat, skapade Domitianus sig
ett konstlat olycksöde. I sin inbillade överjordiska höghet skapade
han runt om sig en äcklig atmosfär
av smicker, vilket ha n med iskall
överlägsenhet motlog såsom skyldig vördnad. Så tvingades även
andligen framstående män till yttringar av en tillbedjan, vilka i sin
smaklösa överdrift kunde upptagas
med välbehag blott av en i grund
och botten så rå själ som hans.
Aven i senaten såg han endast
hängivna tjänare för sin allombjudande vilja. I stället för vanlig
hälsni ng fordrade han kyss på hand
eller fot. Och vid hovtaffeln satt
han i kretsen av sina gäster ensam
vid ett bord och uppmanade de

andra att stumma förlära sin måltid. Och ur detta motbjudande väsen kom dock intet annat till tals än
uppkomlingen söm otympligt· inhöljde sig i sin lånade dräkt av
majestät, som dessutom klädde honom mycket dåligt, i ständig ångest, att man skulle upptäcka den
tiggarmantel, varmed han draperade sig.
:sa ar det Jcke heller en dJupsmnig uppfattning a v principalets
upphöjdhet, utan endast 1·ent och
skärt högmod, som kom honom att
år efter år inneha korisulatet, såsom före honom hans fader och
broder. Han ville äve n att räknandet av åren skulle rätta sig efter
ha ns gudomliga namn och att senaten varje år skulle hälsa honom
som sitt överhuvud
nämligen
tanke,
Samma
att sen<J IE'n irke m!llt(• var::t n!Jgot annat a n ett verktyg för hans
vilja, bestämde honom att 84 övertaga censorsämbetet på livstid.
Därefter låg senatens sammansättning hell i hans händer. Likaså
var han fullt och fast besluten att
begagna den mak l censorsämbetet
gav honom som sedernas högste
väktare mot medborgarna. Själv i
högsta grad sedeslös, uppträdde
han så mycket strä ngare mot andra. Han hade försmått, att taga sin
brorsdotter till gemål, men senare
förfört henne och genom abort dödat henne. Från sin fru Domitia,
syster till Corbulo. skilde han sig
på grund av hennes vandel, men
äktade henne strax på nytt, då han
icke kunde leva utan henne. Så
mycket löjligare förefalla. med
tanke härpå, inskärpandel av de
(Forts. näs ta sid.)

Dc rorner ka ...
(Ports. fr. fiireg. xid)

juliska lagarna och hans edikt beträffand e sedlighe ten jämte förbud
mot teatrarn as tygellöshet. Han,
som älskade att umgås med horor
från gatan, lä t, med stöd av en ålderdoml ig lag från konunga tiden.
döma en okysk vestalisk jungfru
att begrava s levande, m edan hennes ä lska re piskades till döds. Och i
detta fall var likväl jungfrun i fråga oskyldig. Så verkade ha ns närvaro i Rom som en nattmar a och
kvävde allt liv i de högre kretsarna. Ur fragmen ten av tradition ,
som ~ evat kvar till våra dagar, talar 1111 oss en djup motvilja icke
blott till härskare n utan till människan som sådan, vilken gör det
för oss svårt att bedöma den förstnämnde riktigt. l och för sig har
Domitia nus icke förnekat de egenskaper medlem marna av hans familj uppvisat såsom härskare.
Man kan icke tveka om att återfinna den sparsam me förvaltar en och
härskare n, snm ömmar för undersåtarnas välfärd. i den mån icke
storhetsv ansinnet för honom vilse
såsom l ex den g länsande prakter;
på haru: resor , vilken hårt pressade
provinsi alerna.
Som yngling hade på sin tid Dornitianus önska t smycka sig med
lagern för en seger över germane rna . Detta hade avu ndsjukan hos
Mucianu s omintetg jor t. Som kejsare företog han nu 83 ett fä lltåg till
övre Rhen . Det var ingenting annat
än en militlirp romcnad för att rektifiera gränsern a i området vid övre Rhen. Det förefalle r som om vid
detta tillfälle de romersk a garnisonema skulle från Rhendal en ha skjutits fram till övre Neckar över
Odenwald och non om Mainfloden
till Taunus över Wettcrau . Det hela
förlöpte synnerli gen fredligt och
kejsaren betalade t o m kommunerna för den mark. på vilken laupprätta des.
gerbcfiis tningarn a
Det är oklart på vilken grund kejsaren kallade sig Germani cus och
firade en triumf över chattern a.
Men kriget hade likväl tvenne följ der, bägge ödesdigr a nog. Härens
sold höjdes med 25 %. en oerhörd
belastning för state r1. Med tanke på
ilavieros medfödd a sparsam het,
måste likväl orsaken ligga djupare

än blott och bart strävan att skaffa
sig härens gunst. l\Ian torde få lov
att häri se det första tecknet på en
nedgång speriod i rikets välstånd .
skattelry cket försvåra de varuproduktionen och stegrade priset
på nödvändighetsar tiklar, även för
soldater na. Inte precis något behagligt resultat för fiavieroa s viltberömda finanskonst Icke mindre
fördärvb ringande var det, att Domitianus från och med denna ticlpunkt började betrakta sig som en
fållherre av guds nåde. kompete nt
att själv leda sina härar. Det skulle
ha s ina åter verkning ar vid dc
farofyllda krig, vilka senare sk-ulle
komrna at t föras vid Donaufr onten.
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Verkliga framgån gar hade hans
härar endast haft i Britanni en,

under ledning av den bepröva de

Julius Agricola. Fältherr en närde
den planen, att underka sta hela ön,
dät•i inbegrip et även Hibernia , romerskt välde. Ty i norra Britannien lågo de fredliga sträckor na
alltjämt öppna för anfall av de
byteslys tna caledoni ska stamma rna. För att här skapa en säker
gräns, sköt Agricola fram auxilialägret till foten av de skotska bergen, där golfen frå n Clota och Bodotria skära djupt in i det inre av
ön. Härens försök att bita sig fast
understö ddes av flottan, vilka
navigera de norrut längs kusten och
löpte in i 13odotria bukten.
i
Romarn as framträn gande
bergland et norr om de nyvunna
gränserna framka lla de m otåtgärder från caledoni ernas sida. Brytande fram i trenne kolonner stormade de nionde legionens lager.
Först de förstärkn ingar, vilka Agricola sj älv förde fram, befriade de
hårt ansatta . Svårare var sammanstötn ingen, då nästa sommar
högltind ernas hela häruppb åd vid
berget Graupui s angrep romarna .
Trots fiendern as övermak t använde Agricola endast auxilia för anfa ll på höjderna . 9 000 infanteri ster
stod i mitters ta slaglinje n, flyglar-

na utgjorde s av 3 000 ryttare. 1
andra slaglinje n stodo legioner na,
vilka icke a lls trädde i aktion. Striden på avstånd blev snart till en
närkamp : sedan de adliga förkämparna, vilka stredo på vagnar blivit fä llda , blevo de illabeväp ~ade
vildarna neddrivn a från de höjder
de hållit besatta . Aven deras försök
att kl'i nggå romarna s flygla r avvisades. Först under förföljan det i
det sumpiga skogslan det ledo romarna lätta förluster . Aterigen hade en av dessa segrar vunnits, vilka visade de skolade soldater nas
överlägs e nhet. Agricola hade för
avsikt att följande sommar underkasta hela norra delen av ön och
med flottan segla runt ön. Då blev
han på kejsaren s befallnin g återkallad. Den smala landtung an mellan de bägge inskurna vikama erbjöd den gynnsam mas te ställningen till försvar mot höglande ts
stamma r och har i fortsättn ingen
förblivit gränsen för det romerska
herraväl det.
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Det var förmodligen icke avundsjuka mot fältherre n utan nödvändighe ten av att förstärka hären
vid Donau, som bestämd e Dom i tianus att göra halt med erövring en.
Kriget med dacerna hade blivit en
svår fara för riket. Aven vid nedre
Donau var det emigrati onen av rikets innevån are över gränsfloden
till de bördiga sträckor na av banalet och lilla Walakie t, som hade
bragt barbarst ammarn a under vapen. Dacerna tillhörde romarna s
mest fruktade fiender alltsedan
Caesars dagar, då Boerebis ta
grundad e sitt mäktiga rike vid Donau. Aven nu ägde dacerna i
konung Oeecbal en hövding. som
samman svetsade dessa dödsföraktande kämpar till enhetlig het av en
stormak t. E gentliga sätet för folket
var Sicbenb urgens bergland . Likväl utbredde sig de talrika stammm·na över berg och slätter, i söder ända till Donau och i väster till
(Forts. sid. 7)
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J(valitetsauk tio n
lördagen den12mars 1977 kl.13.30-17.30
på Stadshotellet i Borås
där en utvald samling silvermynt tillhörig Dir. C. O. Algård
kommer att säljas

Drottning Christina l l/2 Rdr 1649.

Samlingen omfattar mynt från Gustav Vasa till Karl XV med undantag
av Ulrica Eleonora och Gustav IV Adolf.
Rikt illustrerad, inbunden auktionskatalog kan erhållas mot insändande av kr 20:- till P er Österlund Myntauktioner, Borås, postgiro
27 49 40-6. Katalogen utkommer omkring 20 februari. I priset ingår
också lista med uppnådda priser som sändes en vecka efter auktionen.
Visningar:
Stockholm Strand hotell (finska rummet)
Stockholm Strand hotell (finska rummet>
Kristianstad Rest. Kong Christian
Malmö
Hotell Kramer
Borås
stadshotellet
Borås
stadshotellet <auktionsdagen>

fredag
lördag
söndag
måndag
fredag
lördag

25/2
26/2
27/2
28/2
11/3
12/3

kl
kl
kl
kl
kl
kl

13.00-19.00
10.00-16.00
10.00-13.00
13.00-19.00
15.00-19.00
11.00-13.00

För ytterligare information och rådgivning ring eller skriv gärna till
Per Österlund, Skolg. 24, 502 31 Borås, tel. 033/11 24 96!
Anbud till auktionen mottages utan extra kostnad.

Per Osterlund Myntauktioner AB
Skolg. 24, 502 31 Borås. Postgiro 27 49 40-6
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De romerska .
(Forts. fr. sid. 5)

Theiss. Deras tro på själens odödlighet kom dem a tt förakta farorna i drabbningarna . Vilda och
grymma - de svedde t ex sina
fångar långsamt ihjäl med fack lor
-injagade de skräck redan genom
sitt utseende, högresta, seniga gestalter med vildvuxet hår och skägg
samt hotfulll ansiktsuttryck. Klädda i tjocka ylletyger vilka tjänade
dem som pansa r, beväpnade med
runda sköldar och korta kroksviird,
kämpade de till fots i närkamp
man mol ma n, där de framtvingade avgörandel genom nll strida
med yttersta förbittring. Deras
drakfanor, vilka uppblåsta av vin·den åstadkomma ett giillt. ljud.
vorode vårdtecken, uneler vilka de
bröto fram ur· sina ogenamirti ngliga skogars snår, spridande död och
förstörelse. Orubbliga stodo de
även bakom flislena på sina palissader , upprättade på bergshöjder
eller i djupa sumpmarker, fästen
vilka dolde rikedomen på hjordar
och även av kostbart guld, det sist-

nämnda av dem utvunnet i deras
egna bergsklyftor. Naturen själv
hade omgivit deras boplatser i det
inre med en mäktig bergsvall , som
endast kunde överskridas från Alutadalen genom tvenne bergsryggar, passet Tapae i väster och Temesdalen med passet Butae. Vid
\'arje angrepp på detta bergsfo lk
\'ar riktningen för romarna sålunda från början angiven. Men det
motstånd dessa människarika
stammar kunde prestera måste
vara fruktansvärt, då en hövding
av Oeecbals kaliber förde dem i
striden.
Det var 85 som dacerna härjande
bröto in i M.oesien och förintande
slogo ståthållaren Oppius Sabinus.
Domillanus begav sig själv under
vintern till Donau och trängde ciaccrna tillbaka över strömmen.
Ledningen av ett angreppskrig anförtrodde han sin gardesprefekt
Cornelius Fuscus, vilken hittills
aldrig fört befäl under krig. Den
romerska hären överskred Donau i
väster vid strömdraget nära Järnportspassel på en skeppsbrygga
och försökte genom passet vid Tapae skaffa sig tillträde till höglan-

det. Men i bergsskogarna gick hela
hären sin w1dergång till mötes och
även fä ltherren själv strök med.
Den romerska härens anseende
hade sjunkit till den grad, att ä ven
de tyska slamma rna vid miltersta
Donau, ma rcomannerna. quaderna, burena, bastarnerna jämte deras grannar på Theisslätlen, jazygerna, kommo i rörelse. Från alla
håll i riket kom förstärkningar till
Donau. Hären i Moesien förstärk.tes till5 legioner och lamJet uppdelat i tvenne provinser . Aven Pannonien skyddades bättre genom två
nya legioner , Secunda Adiutrix
från Britannien och Decima QuarGernina från övre Germanien.
ta
1
1luru angelägen man var att, åtminstone st.yrkemässigt sett, vinna
övervikt visar utsändandel av
stadsvaklen i Carlhaga till krigsskådepla tsen.
Kejsaren övertog SJatv uu teaningcn i kriget mot tyskarna medan Tettius Julianus med Moesiens
arme drog i fält mol dacerna. Denna gång voro romarna segerrika i
Tapaes berg. En del av hären kunde sändas mol norden genom da( F'orts. på näsla sida )

NUMISMATISK ORDEN
avhåller sin VARAUKTION på STADSHOTELLET i BORAS sönd. d . 13 mars kl. 13 .00-17.00
Visning samma dag kl. 10.30-12.30.
Totalt försäl jes omkring 450 ob jekt med huvudvikten lagd på Sverige. Ett drygt 50-tol
riksdalror och e tt fl ertal utmärkta mynt i lägre valörer.
Blond de bättre mynten kon nämnas dukat Revol 1671 och 2 mark 167 1 från samma
besittning . l synnerhet det senare myntet är synnerligen sällsynt. Pojköre 1772 i 01 oO
och Avesto 5 kope k 1787 kon nämnas blond kopparmynten.
För samlare av O scar Il , Gustav V och Gustav VI Adolf finns också en hel del.
En utmärkt samling ryska mynt försäl jes. Bland guldmynten l impe rial 1762 Peter III
(l O rubel). Rubel 1707, i stort allo jubileums rubler, bl. o. märks Fomiljerubeln, l Y, rubel
Borodino 1839, Gangut 1914, ett flertal lägre valörer av sällsynta årtal e ller myn t i mycket
hög kvali tet. Dessa ryska mynt visas i Dram men 19 och 20 febr. i sombond med mässan.
Illustrerad auk tionslista ut kommer omkring 15 2 och sändes gratis till olla medlemmar,
som även erhåller lista med upp nådda priser efter auktionen.
Skriftligo anbud mottos av Per Östlund, NUMISMATISK ORDEN Skolgat. 24, 502 31. Borås.
Tel. 033 112496 - Postgiro 618061- 6

Årsavgift mot kronor 10:-
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Dc romerska . . .
(Ports. fr. föTeg. sid)

ciskt område, för att genom ett angrepp i ryggen understödja kejsarens företag. Julianus var i full
frammarsch mot dacernas huvudstad, Sarmizegethusa, då Decebal
icke längre med sin försvagade här
kunde hålla sig i fält, då kejsarens
nederlag i kriget mot marcomannarna berövade honom segerns
frukter. Tillförsikten hos Domitianus, vilken i de yppiga vinterkvarteren i Moesien sökte glömska undan sin skam, var fullständigt slut.
Den fred han icke kunnat framtvinga med vapen i hand föredrog han
att köpa av Decebal. Såsom Roms
vasall insattes i det omstridda
området norr om Donau, brodern
till konung Diegis. Det var med
knapp nöd romarna behärskade en
smal strimma land på bägge sidor
om strömdraget. Särskilt skymflig
måste den bestämmelse anses vara, som stadgade, att Domitianus
förpliktade sig att överlåta åt Decebal romerska hantverkare för a tt
smida vapen och bygga fästningar.

Han hade blivit föraktad även i
hären. Så uppsade ståthållaren i
övre Germanien, Antonius Saturninus, tro och lydnad. Men hären i
nedre Germanien förblev trogen,
och i den avgörande drabbningen
förmådde tyskarna från övre
Rhen, på vilkas anslutning Antonius Saturninus hade räknat, icke
komma över Rhen, vars istäcke
bröts upp. Domitianus var på väg
att bryta upp från Rom med gardet, då underrättelse ankom, att
upproret blivit nedslaget. Likväl
for tsatte kriget med tyskarna vid
övre Rhen, och först Lappius Norhanus har som stålhållare i övre
Germanien återupprättat freden.
Det förefaller som om, i likhet vid
Donau, koloniallandet på andra sidan strömmen blivit prisgivet.
Aven vid nedre Rhen har Vetricius
Spur inna kämpat med bructererna. Nya nederlag inträffade vid
Donau. Vi veta endast att provinserna förhärjades av fienden och
att en legion med sin legat för intades av jazygerna. även denna gång
hade kejsaren själv fört befäl,
skammen var han!>
Liksom alla dessa krig mer eller

mindre förbli oklara , är även riksförvaltningen höljd i dunkel. Om
dessa olyckliga fålllåg slukat oerhörda summor, så måste praktbyggena i Rom fullständigt urholka
statskassan. Redan det väldiga palatset, det mest prunkande och vidsträcktaste av alla kejsarbyggen
på Palatinen, utsmyckad med dyrbara stenarter, de jättestora salarnemed sina hela skogar av pelare,
utkastat efter en enda plan och fullbordat på några år, visar en lust att
bygga, som blott stod i härskarens
tjänst. Aven nybyggnaden av det
capitolinska templet utfördes med
oerhörd glans. Enbart guldet på
bronsdörrarna och teglen i taket
slukade 120 talenter. Talrika äro
också de byggen, vilka avse att
återställa Rom i dess gamla skick
efter branden under Titus. Den till
gudarnegångne Vespasianus' tempel har först Domitianus fullbordat, och till slut byggde han Forum
Transitorium, vilket förband Forum Augustus med det heliga området vid Pax' tempel. Här byggdes även ett Odeum och ett Stadium för de grekiska festspelen,
(Forts. på nästa sida)

AUK TIO N
på hotell Opalen, Göteborg
lörd a gen d e n 19 och söndagen den 20 mars, med början kl. 10.00 båda dagarna.
Visning av mynten fredog en den 18 mors kl. 12.0Q-19.00 hos Mynthandeln Ticalen, stureplatsen 3, och i auktionslokolen den 19/ 20 mars kl. 08.00-09.30.
Auktionsobjekten utgörs av mynt ur dödsboet efter Yngves Mynt, Göteborg. Totalt ca 1. 100
utrop, varav hälften skandinaviska och resten bättre utländska mynt.
AUKTIONSKATALO GEN utkomm er i slutet av februari, pris 5:Ytterligore upplysningar kon erhållas från
MYNTHANDELN DUKATEN, te l. 031 / 28 72 88 el: er
MYN.THANDELN TICALEN, tel. 031 / 208111, priv. 031 / 56 1225

GÖTEBORGs MYNTAUKTIO NER
Box 1050, 430 80 Hovås
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De romerska ...
(Forts. fr. föreg. sid)

vilka Domiiianus grundade under
namn av de capit.olinska. Likaså
uppstod på l\Iarsfåltetlsis' och Serapis' tempel ävensom de hädangångna kejsarnas tempel. Lika
praktfullt som ett kejsarslott va1·
Iustslottel på Albanerbergen. Det
reste sig i 4 terrasser, behärskande
hela slätten runt Rom, och inom sina vidsträckta trädgårdar hyste
det såväl en teater som en amphiteater. Ty. även här celebrerades
festliga spel till Minervas ära. Dessa byggnadsverk slukade statens
medel och tvingade kejsaren in på
den banan, att genom orättrådiga
processer göra sig rik .
Liksom så många av de tidigart!
härskarna har även Demitianus
genom rädslan för sitt liv. alltsedan Antonius Saturninus' uppror,
blivit den grymme tyrann. som i
varje framstående man ser en
arvinge till sin hotade tron. Senaten, vil~en städse hållits i sträng
underdånighet och tryckts ned tilJ
fullkomlig betydelselöshet, utvecklade sig under detta blodsherravälde till en stum massa, fylld av ett
glödande hat. De, vilka vågade ge
ullopp åt sina känslor. voro anhängare till Stoa. Ärebetygelser åt de
män, vilka under tidigare härskare
lidit för sin övertygelse, är den
form motståndet ikläder sig. Sålunda författade Herennius Senecio
ett hyllningskväde över Thrasea
Paetus, vilken under Nero dött för
sin övertygelse, Rusticus skrev en
likadan över Helvidius Priscus,
martyren från Vespasianus' tid.
Bägge anklagades och bleve avräl·
lade i närvaro av senator erna, vilka bleve nedstänkta av de mörda·
des blod. Samma öde drabbade
även llelvidius Priscus' son, vilken
skändliga
kejsa rens
angripit
familjeliv, i en lätt genomskådad
mytisk travesti. Grundvalen för
anklagelsen är som alltid "crimcn
laesae majcstatis". Det var icke så
noga med vad det hela bestod i, så
snart en betydande man i spetsen
för en provins väckt kejsarens
misstanke. För att förhindra de av
senaten till ämbeten i provinserna
utlottade att ft.; nktioncra, hindrade
till
avresa
deras
kejsaren
provinserna och lät utbetala lön ål

dem, sorn vore de i ljänsl. Kejsarens fruklan växte till en ständig
dödsskräck. Han vågade icke längre lämna sill palats och mottog
dem, vilka voro tvungna att visa
sig, i en spegelsal, på det att ingen
skulle kunna falla honom i ryggen.
Vid fö1 hören fasthöll han själv de
fångnas kedjor. Och dock det kvalet, att den arvinge, ödet utsett ål
honom var oåtkomligt, då han icke
kunde dräpa alla och envar. Då han
~jä lv inga efterkommande hade 1
hade han låtit sina brorsbarn få en
sorgfällig uppfostran under lednirig
av den berömde Quintilianus. Huru
del gått för de unga männen, därom vela vi intet. Hans kus in Flavius Sabinus beklädde redan 82
konsulatet. Senare blev han avrättad, beskylld att ha tagit rlel i en
sammansval'jmng. Aven hans
broder. Flavius Clemens. en man
föraktlig och slösint. blev några
månader före Domitianus' mord
anklagad och dödad, denna gång
gällde det gudlöshet. Förmodligen
hade han visat intresse för judendomen, vilken kejsaren hatade
gränslöst, och detta kostade hans
huvud. Liksom under Neros sista
lider fylldes fängelserna med anklagade. öarna med landsförvisade, till slutligen kejsaren, som började rasn mot sin närmaste omgivning, grävde sin egen grav. Bland
dem han i hemlighet dödsdömt
voro även hans hustru och hans
kammarherre. Genom en tillfällighet fingo de kännedom om det
hotande fördärvet. Det blev en
sammansvärjning mellan kejsat·innan, bägge gardesprcfekterna,
No1·banus och Petronius Secundas.
kammarherrarna ParUtenius och
Sigerus, sekretskrivaren Entellus,
procuratorn Spethanus, vilken holades av en anklagelse för underslev . Redan samförståndel
mellan alla dessa högt uppsatta
personer visar, att delta mord blivit en nödvändighet. För den händelse dådet skulle lyckas, hade
man skaffat sig elt nytt statsöverhuvud, konsuln Cocceius Nerva,
vilken var djär v nog att i rlel
ögonblick ombytet av härskare ägde rum. låta kalla sig "princeps".
Den lll scptembe1· 96 meddelade
Parthenius kejsaren, all Stephanus
vill<.> avslöja en ny sammansväl'j·
ning. Sedan en tid tillbaka hade
::stepnanus armen i band, som om

han hade skadat sig. Niir kejsaren
drog sig tillbaka till sovgemaket
tillsammans med honom, för all
pröva anklagelseskriften , tog stephanus ur bindorna fram det dolda
vapnet och sårade Demitianus i
ljumsken. Ropande på hjälp grep
Demitianus förgäves efter sitt
svärd, ty Parthenius hade avlägsnat dess klinga. Så kämpade den
starke mannen med sin mördare
för sitt liv. ända till en gardesofficer , Cornelius, vägledd av Part·
henius och åtföljd av nera gladiatorer störtade in i rummet. Under
deras huss dog Domitianus,
blödande ur 7 sår.
Ater hade en tyrann slutat sin bana, tjänande som avskräckande
exempel genom sin tarvliga natur,
bärande medfödd ondska, och åter
kunde man höra ropet " libertas"
a\' den jublande senaten. som lät
uttala den stora förbannelsen över
kejsarens minne och verk samt gav"
befallning, at t alla hans åtgärder
skulle inhiberas och hans statyer
förstöras. Nervc1 erkändes enhälligt som princeps. Endast gardet
knotade och hade säkert hämnats
kejsarens död. om det blott kunnat
finna en ledare. Som det nu var. fogade det sig i senatens beslut.
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Borås

Karl IX 20 mark lll07
Lördagen den 12 mars anordnas
på stadshotellet i Borås en auktion

över en silvermynt-typsamling
från Gustav Vasa till Karl XV
(med undantag för Ulrika Eleonora och Gustav IV Adolf). Samtliga mynt tillhör myntsamlaren, dir
C-0 Algård. Samlingen är en av dir
Algård behållen exklusiv typsamling från B Ahlströms auktion nr
4o5 där dir Algårds övriga silvermynt såldes. Dessa mynt utgör
alltså det bästa både kvalitetsmässigt och som rariteter betraktat.
Samtliga mynt är dokumenterade till en eller flera tidigare ägare med angivande av försäljningspris och år, vilket bör vara av stort
värde för såväl blivande ägare som
övriga numismatiskt intresserade.
Auktionen bör ur värdestegrings
synpunkt kunna bli starkt vägledande då dir Algård är en modern
samlare. Nästan alla mynt är avbildade i katalogen som utkommer
omkring den 22 februari och kostar
20 kr.
Här nedan anges auktionens omfattning i stort.
Gustav Vasa (20 mynt) : l öre
1530 kungen i helfigur med mantel,
till vänster om bilden ett kommaliknande bittecken, mellan fötterna en vase. Sköld på stort kors, i
skölden 3 kronor och vasasköld.
HG38a delvis svagt utpräglad. Ex.
J O Wedberg 1912 nr 133 (235) Ex S
Svensson 1966 nr 155 (1000) RR l+
(2800: -). 2 mark 1559 HG69 SNF
auktion 2/12 -64 nr 166 (2000) Ex. S
Svensson R 01 (12.000:-). 1 daler
1545 god l + och 1/2 daler samma
år 1+.

lO

Erik XIV ( 17 mynt): 1/2 daler
1568 HG13 Ex S Svensson 1966 nr
178 (3900) RRR God l (15.000:-) av
detta mynt torde det ej finnas fler
än 2-3 st i privat ägo. 2 öre 1567
god l (sannolikt det enda kända i
p:-ivat ägo), 16, 8, 4 och 2 öre klipping den sistnämnda i 01..
Johan IIl (18 mynt): 1/2 daler
1573 HG25 Ex S Svensson 1966 nr
192 (4000) RRR lål+ (20.000:-).
Detta var tidigare Kungliga Myntkabinettets utställningsexemplar.
KMK lät utbyta föreliggande
exemplar mot S Svenssons. Johan
III :s första 1/2 daler är mycket
sällsynt. Detta exemplar är sannolikt d.et enda kä nda i privat ägo.

utböts mot S Svensson 1956 nr 217
(4000) RRR l+å01 (30.000:-).
Hertig Johan av östergöttand (5
mynt) : 4 mark 1613 vänstervänd
bild HG6a RRRR lå1+ (25.000:-).
Troligen ex Schultze Adolph Hess
Nachfotger Frankfurt am Main
auktion 5 3/2 1896 nr 266 (RMK 310)
Ex Oldenburg auktion 1898 nr 1106
(204) Ex S Svensson 1966 nr 227
(4500) .
Gustav II Adolf (17 mynt) Kristina ( 11 mynt): 2 Rdr 1645 HG 2
obetydliga repor på fälten RRRR
l+å01 (100.000:-). Kristina 2 riksdaler är mycket sällsynta och finns
endast i enstaka exemplar utanför
offentliga samlingar. Ett fåtal för-

'"" '"" ·mnd l
Sigism und (6 mynt): 1 daler 1594
ros efter åtsidans omskrift HGI T G
Appelgren 1938 (250) M Jacobson
11/1 -69 05.000J R l +åUl (55.000:->.
Her tig.Karl (4 m}rnt): Daler 1598
HG14 skölden delvis svagt utpräglad Ex s Svensson 1966 nr 2o7 (6000)
RRR nästan l + ( 25.ooo:-).
Karl-riksför eståndare (3 mynt,
Karl IX (8 mynt): 20 mark 1607
HG64. Detta var tidigare KMK:s
utställningsexemplar, som senare

daler 15!) l
säljrungar har ägt rum under 1900talet. 1 1/2 Rdr 1649 HG 39 RRRR
l+åOl (100.000: - ). Kristinas l 1/ 2
riksdaler 1649 är känd i två exemplar i privata samlingar. Detta
mynt har tidigare benämnts 8
mark. Tack vare numismatikern
Bengt Hemmingssons noggranna
forskning över denna mynttyp har
man kunnat fastställa, att dessa
mynt slagits till 2 och l 1/2 riksda(Forts. sid. 12)

-INFORM ATION
Under de få månader som förflutit sedan SNR stiftades i Eskilstuna den 14 nov. 1976 har
förbundet arbetat intensivt med att få igång verksamheten enligt de fastställda stadgarna. Helt
naturligt har såväl den tid som stått till förfogande som begränsade ekonomiska och administrativa resurser satt sin prägel på utvecklingstakten.
Mängder av uppmuntringar, förslag och tips från anslutna föreningar har strömmat in och
säkert bidragit till att verksamheten börjar ta form och att förbundserbjudanden av olika
slag redan kunnat tillställas föreningarna.
Den lyckosamma starten och den hitintills gynnsamma utvecklingen samt förhoppningen om
att ytterligare föreningar utöver den 24 redan anslutna skall ansluta sig inger goda förutsättningar för den fortsatta verksamheten under i första hand 1977.
Förbundsstyrelsens medlemmar besöker f. n. alla landets föreningar i syfte att lämna en allsidig och saklig information om vad SNR är och vad SNR kan ge de fö reningar som redan
har eller kommer att ansluta sig. De flesta av landets föreningar har hört av sig och " bokat
in" denna information i sitt vårprogram.
Förbundsordföranden besöker i detta syfte Göteborgs Numismatiska Förening den 18 april
och har iiven lovat att besöka några andra större föreningar. bl. a. Skånes Numismatiska Förening i Malmö.
Alla Sveriges föreningsanslutna numismatiker kommer under februari månad att via sina
lokalföre ningar erhnlla ett 16-sidigt informationshäfte om SN R. Detta häfte trycks i en totalupplaga om 6.500 ex. och innehåller alla de fakta som man bör känna till för att vara
sakligt och riktigt informerad om vårt nya numismatiska riksförbund. Stöt på föreningsstyrelsen om häftet av någon anledn ing skulle utebli. Varje förening har fått lika många häften
som föreningen har medkmmar.
l ()77 ihs förbundsstämma kommer att avhållas i Stockholm den 5 juni 1977. Val av tidpunkt ~ir föronledd av att ett stort antal föreningar önskar avhålla sina årsmöten före fö rbundsrniitet. Alla anslutna föreningar får i särskild ordn ing kallelse till stämman.
Samtlign Sveriges kommuners fritidsförvaltningar erhåller under februari månad ett s. k.
''startpaket för numismatisk förening". Med paketet följer en hemstUlla n om intern information inom kommunen om att detta paket finns att tillgå kostnadsfritt om någon önskar
starta en numismatisk föreni ng. Paketet innehåller information, anvisningar, stadge- och
budgetförslag och mycket annat som kan behövas vid bildandet av en ny förening. Paketet
kan också rekvireras ko:-.tnadsfritt av int resserade direkt fdn fö rbundsexp.
f-örbundscxp. påminner om att sista dagen för besiiiilning av stiftelsemedaljen är den 15 febr.
För att erhålla staclgcenltg kallelse till 1977 års förbundsstiim ma erfordras slutlig anmälan
om anslutning senast den 15 april.

SVERIGES

NUMISMATISKA

RIKSFÖRBUND

Adress: Bux 4-1. S-190 40 Roscrsbt· rg. Tdcfon: Ordf. 0760-353 23, sek r. 08-1!3 1!6 97, kassör 016-111319
Ba nk: Ba11kgim 452-2009, Skandina visl<a Enskilda Banken. Postgiro: 3 ;)4 91 - 2.
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Kvalitetsauktion ...
(Forts. fr. sid. 10)

lers vikt. Någon regWJar IS marK
1649 blev alltså inte präglad.
Karl X Gu stav (7 mynt ) : Karl XI
( 18 mynt) , Ka rl XI I (24 mynt) 5 öre
1710 HG.103, lätta repor på frånsidan l+å01 (300: -> .
Fredrik I ( 18 mynt) : Rdr ju·
bilcum 1721 osignei-~J'.,..'"' ":""""r
ker
r
HG5;) vac.
pa ma. Praktexemplar 0
(11.000:-). l ore 11.)1 nvu •• • (150:-).
Adolf Fredrik (23 mynt varav 16
typer). Rdr 1761 RR. 1/2 Rdr 1755/3
och 1768 m. fl.

Gustav III (14 mynt). Karl XIII
(7 mynt), Karl XIV Johan (14
mynt}: 1 Rdr 1836, HG66 OlåO samt
1/2 Rdr 1836 HGi7 praktexemplar O
har båda ingått i kung Farouks
samling. 1/ 16 Rdr Spe 1836/5
H<.i97a l+ 050:- ).
Oscar l (11 mynt>: 1/ 32 Rdr Spe
1853 HG52 01 (125:-), 25 öre 1855
HG60 nästan 01 (200: -) . Karl XV
(6 mynt) : varav 5 st i spegelglans

o.

Alla mynt på denna auktion är
inte riktigt så dyra som de flesta av
våra exempel. Det finns gott om
mynt från någon hundring till ett
par tre tusen.

KÖPER
SÄLJER
GRATIS PRISLIST A

A. WETIERBEP~MYNT AB
Agnegatan 38 \C/ Riulhusct
Box 8109, 104 20 Stockholm
Tel. 08/53 2G GG
Öppet: Ma nd.-Onsd. 17.00-20.00
Lörd.
10.00-15.00

Vår nya prislista
sänd es på förfrågan.

TOBENII{ All
Tcgclbacltcn 2, 111 52 S locldtolm
Tel. 08/21 1817, siikrnst 10-11.
Hertig .Johan l ma r k ltit:l Vadslena

ERT NAMN
OCH

AORESS

och Ni for e fter hand vor

"n)'·inkomm c tli slo" .

Fredrik 1 Htlr juhilcum 1721 osig nerad

lEM Bl!
MYNTSKÅP
ALBUM, TBT
BLAD, OPTIK m. m .

Getakärrsvägen, Box 11 33
S 1 O 20 Fritsla

Telefon 0320-720 78
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N un1isn1atisk Orden
håller sin vårauktion påföljande
dag, söndagen de11 13 mars, med
visning 11.~13.00 i samma lokaler som föregående dag. När detta
skrivs, sker fortfarande inlämning
till auktionen. Ett 50-tal riksdalrar
har redan inlämnats. Bland kopparmynten kan nämnas ett vackert
"pojköre·• 1772 i 01å0, Avesta 5 kopek 1787 i god 1+. Bland ett fåtal
plåtmynt märks 2 daler 1718 med
trekantstämpet
Auktionslistan utkommer omkring 15 februar i.

STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle
Tel. 026/ 12 82 25
Öppet: 16- 18
lördagar 9 - 14

Tillbehör
På tillbehörss idan har det inte
varit mycket nyheter på ett tag,
men nu kom 1ner det en hel del bl a
från Le mbit AB. Dels kommer fyra
nya ''s kåp" . Ett i\ledalj- och i\lyntskåp 1i\li\IU-12001 med plats för
mynt, medalje r. fickur m m på upp
till en tjocklek a\· 23 mm. Storle kcn
är 293 x 265 x 380 mm. priset ej ä nnu fasts tä llt. leve rans beräknas i
mars .
Ett annat s kåp är !:iamlaryitrin l
med kapacitet för "prylar" upp till
6 centimeters tjocklek. Vitrin 1 tillverkas i llonduras ma hogny i storleken 780 x 800 mm till e tt cirka
pris av 820 krono r .

Mynt och :\ledaljskåp Ui\1-Antik
är ett annat skåp där tunga och
tjocka objekt får plats l upp till 16
mm >. Le\·erans i februari i s torleke n 345 x 290 x 280 mm cirka priset
blir 9:35 kronor.
Det sista i den nya serien skåp är
i\lynts k:'lp 1000 Antik med 17 lådor
och låsbar dörr. Finns redan
Storl
leverans.
för
Hirdigt
190 x 350 x 295 mm. ca pris 1.120
kronor.
Lembit AB kommer även med 2
s t mikros kop. Det ena med 40 ggr
och 160 ggr förstoring. Detta levereras med sax, pinsetl, labutrus tning samt väska med bärhandtag.
Beräknat pris ca 235 kr med leverans i a pril. Det a ndra mikroskopet
förstora r 10- 20o-300 ggr . Beräknat pris cirka 75 kr . Dess utom

kommer Lembit AB att införa 2 st
olika vågar i sitt sortiment. En mekanisk i prisläget 2oo-300 kr och en
elektrisk under 1000-lappcn . Namnet på dessa blir Viktomat l och 2.
Vi hoppas att kunna återkomma
om samtliga produkter hUr ovan
längre fram i år vartefter vi har
sett den i verkligheten.

MYNTKO NTAK T
Ni får den bekvämt i
bt·evlådan varje månad.
Pren.pris: Helår 43:75
inkl. moms och porto.

Mynt och sedlar använda i Finland
Il omarbeta de upplaga n med färgbilaga till Ert förfogande.
Innehåller bl. a. en komplett illustrerad förteckning över Finlands egna sedlar och mynt med upplagesiffror, historisk ba kgru nd. utredning över sedlarnas undertecknare, pa pper , tryc kmetoder,
vattenstä m plar, s pecialiteter och förfalskningar. F yrfärgsbilaga n omfattar åre ns 1 86~1 9-1 5 sedlar.
Omfattande illustrerade utredningar över främmande mynt, som genom tiderna an viints på det
finska näset : såsom i Abo präglade svenska mynt och Isar-Ryssla nds sedlar med vattenstämplar
och lags tiftning.
Vida re illustre rade artiklar över F inlands medaljkonst och -konstnäre r. en utförlig förte<:kning över
den finska numismatiska litteraturen och många andra , a ldrig förr publicera de uppgifter.
Bokverkets forma t A -1. Innehåller 656 sidor med över 1800 illus tra tioner samt 8 fyrfärgssidor.
Tryckt på 120 gr gläHa t ko ns tlryckspapper. lnbunden i blå tt konstläder med silver-tryck.
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l\I E RKKI BORG
Centralg atan 6
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Finl a nd

kriliken :

~h·ntkontakt :

l)~t :ir ~:ikt•rt mfln!(:l liindt•r > numbm:ll ik o•r •om h:o
sk:i l all anoooda> sina fin>ka kull(•gt•r. d lk:o r~u t• ll
sM ant lojlilpmt'd l'l.
( 'ni n Wnr ld :
Il ma~· bt'CO IIH' tht• noodcl fur ot lot•r nnm ism:o tic
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="umis m:wtikko :
Dt>n St•riÖ>t' munhmatikern bör no): ut:111 'id no e ~kafra Hrkt•l.

Mon l :
Delll' I':OI(I•r hojt UJJ i dt•n stort• sknv ar katalo):lillera-

tur.
llokha ndds t itlningen:
llnkt·n :ir· kurt s:o)!t kooiiJH'h'nt numi>m:o ti>k n•len·
s k:op.
ll el sin)!irt ~:uoono:o l:
E n:ir fin~k nu:ni>matik idka> ickt• blull :H' fi nliind:ore
:ir do•ll:o rin>k -. -''tmsk- udt Cnl(elsksprflkll(n n•rk :o v
'J>l'<·h• ll t bruks.-iinlt• för s tud il'l :H· tlt•n finska monctiira nt n·ckli n)!t•n.
l'us i Suomi :
Inom ~a tn m :o plio· m:tr rinns nu e ll l'ikh:t lli):t :tll\•1indhart kunskaps m:olt•ri a l. h unub a klil(t'n l rlill sil tidlös
ul furmning.
ll urvuds tad,bladt•t:
Boken stHII ock>~ innrhålll•r S\'l'll>k:l och cnl(l'lska
h':\1:1\ ~n iii n•doH·i•ar \'iktis:a rön m·h laklla)!l'IM•r.
Hokt'•l hör till \arjl' Sl'riih numbm:otik,•r. handbibliotek.
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SVENSI(A FOR

För en lid sedan dök det upp falska svenska guldmynt i södra Sverige. Vi har inte velat göra någon
större artikel av detta förrän nu, då
det inte funnits fotografier eller varit dokumenterat av Kommilten

mot Myntförfalskn!ngar. En varning fanns dock i nr 10 -76 av MK.
De aktuella mynten är synnerligen
välgjorda , dock något underviktiga, men det avgörande kännetecknet är att de är gjorda med samma
frånsidesstam p.

Polisanmälan har gjorts av
Kommitten och eftersom det rör
sig om förfalskning av lagliga betalningsmedel finns det stort hopp
om att få fast de skyldiga.

Sverige. Oska r I l. 20 k r onor 1884

Vikt: :J ex . undersökta, 8,95 g
Halt: '?

av första O i KRONOR till pärlcirkeln.
2 Flera mycket små stampsprickor ovanför VÄL.
3 En mycket liten spricka mellan
bokstäverna E och B (myntmästarmärketl.

och 1898.

Akta mynt:
Vikt: 8,96 g
Ha lt: 900/1000

Förfalskning:

14

Kä nnetecken : De två årtalen har
tillverkats med samma frånsidesstamp. som har följande särdrag:
1 Slampspricka från nedr e delen

(Forts. på näste. sida)

FALSI(NINGAR

Ni som misstänker alt ni har blivit utsatt för dessa mynt kontakta
Kommitlen direkt för att kunna få
det bekräftat. Om ni inte erhåller
upprättelse omedelbart av säljaren
vid reklamation, dra er då inte för

all polisanmäla saken. Alla måste
ställa upp bakom en sådan här sak
för att snabbt få marknaden fri
från dylika objekt.
Allmänt gäller såväl lO kr som 20
kr: En del av förfalskningarna sy-

nes ha genomgått en slags efterpatinering. vilket har gjort ytan en
aning mall. I övrigt kan myntens
kvalitetsgrad sägas vara ca 01 eller
bättre. Pärlringen är ibland bitvis
ofullständigt utpräglad.

Sverige. Oskar 11. 10 kronor ISS:l
och 1901
Äkta mynt:
Vikt : ·1.-18 g
Balt: !100/ 1000
Förfalskni ng:

\"ikt: 2 ex. undersökta, 4,46 g och
-1,50 g.
llalt: '!

lelll med och ovanför valspråket,
från bokstäverna L till N i
BRODRAFOLKENS.
2 Liten, vertikal repa mellan L och
K"i BRODRAFOLKENS.
3 Liten stamspricka till vänster
ovanför A i BRODRAFOLKENs

Kän netecken: De två årtalen har
tillverkats med samma frånsidesstamp, som har följande särdrag:
1 Repa i pärlringen upptill, para!-
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Årets första storauktion
Kristianstadsortens Numismatiska förening anordnade en storauktion lördagen den 19 februari i
Kristianstad. Samlarna började
komma i en jämn s tröm kl 8 när
visningen startade. Kl 10 då auktionen började hade det kommit cirka
175 personer. Auktionsobjekten var
615 till antalet och av dessa gick
ungefär 10 % tillbaka.
I det här !"eportaget kommer vi
närmast att behandla de svenska
mynten vars uppnådda priser visar
att myntintresset fortfarande är på
topp och att samlarna bara blir fler
och fler.

mynt 1660 l+ (600) 1.500:-. 1/ 4 öre
1656 HG 27 t+ / l+åOl 025 > 425:-.
Karl XI 4 mark 1695 HG69
l+ål+/ 01 (700) 1.500: - . nästan alla 2 marks mynten gick till relativt
höga priser.
Av Karl XII:s nödmynt fanns de
flesta typerna representerade,
samtliga av de som var med såldes
till priser långt över utropspriserna .
Några exempel: 1 daler SM 1716
Pvblica Fide 01 (200) 600:-. 1717
Wett och Wapen 1å1+ (50) 100:-.
1718 Ivpiter 01 (200) 650: -. 1718 Saturnus 01 (200) 700:-. 1718 Mercu-

Av Erik XIV:s mynt fanns 4 st
med bl a 1 daler 1561 HG4 1+ (7000)
10.500:-, 16 öre klipping 1653 och 16
öre klipping i kval lå l + res p l?ål
( 600 ) 900:- resp (500) 800: - .
Johan III l daler 1573 HG 16 rep0r

rius 1+ (30) 200:- . 1719 Hoppet 01
(300) 725:-. Här kunde alltså märkas en mycket märkbar intressestegring för dessa mynt, även i
kvaliteer under 01.
Adolf Fredriks och Gustav III:s

.1+/lål+ (5000) 9.500 :- . 8 öre klipping HG!30 1? (75) 125: - .
Gustav II Adolf l öre klipping
1625HG77 1/l?A l (100) 250:- . 2öre
klipping 1626 HG85 pi. spr. lål+/1
(600) 1.02."i: - . 1/8 riksdaler 1617
kastmynt HG 123l?ål (300) 750: - .
Karl X Gustav 1/3 riksdaler kast-

mynt såldes även de i de flesta fall
över de åsatta utropspriserna.
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S:t Barthelemy
Objekt 316 Krona p~ 2 ::.ous 17~2
Cayenne Olrog nr l g Krona 4 mynt
Kontramarkeringen troligen gjord
1797- 1798, l'? (450) 650: - . nr 317

Krona på 1 cent 1798 USA Olrog nr l
c Krona på 6 mynt Kontramarkeringen troligen gjord 180&-1812
l?ål (450) 1.350:- .
Karl XIII:s och Karl XJV :s mynl
såldes något över utropspriserna
med någrn undantag som sprang
iväg väldiga bl a 1 riksdaler 1820
med 1818 års bild i kval l + å01
(7000) 11.000:- , två andra intressanta mynt var 1/6 skilling 1832
HG134a Pärlkant 1+ /lål+ (50)
375:- och 1/6 skilling 1832 HG 134b
Med mantel 01å0 025) 300: - .
Ett något häpnadsväckande pris
blev del på Oscar II: s 20 krona i
guld 1885 i kval 01/0låO (25.000)
som såldes för hela 34.000:- . Av
Oscars enkronor kan nämnas 1884
t1äck små repor I+åOJ/01 (200)
400: - och 1 krona 1897 OlM (300)
800:- , 25 öre 1876/75 l?ål/1 (50)
235: - .10 öre 1881 01 (155) 375:-. 5
öre 18860Jå0 (225) 550:- ,2 öre 1882
OJåO <100) 235:- , l öre 1873 L.A.
OlåO (50) 170: --.
Gustav V:s mynt i bra kvaliteer
höll också sina priser bl a kan nämnas 50 öre 1921 N 01 (250) 550:- , 5
öre 1910 1/ lål+ 0000) 1.200: --. 5
öre 1911 Fläck Ol /01å0 (200) 410:--,
5 öre 1942ljus järn 01å0 (20) 135:-.
2 öre 1912 Små fläckar 01å0 ( 200)
450: - . Slutligen ska vi nämna en
av de få sedlarna som fanns med
på G V. 1 krona 1915 01å0 (75)
225:-.
Gustav VI Adolf var bara representerad med några jubileumsmynt samt följande årsset: 1952
OJåO-{) (150) 325: - . 1959 01-01å0
(150) 230: - . 1961 Olå0-0 (400) 800:. 1968 Olå0-0 (25) 70: - .
Bland avdelningen diverse fanns
det ett myntprov vilket måste
nämnas med tanke på utropspriset
och det klubbade priset. Atsidan 3
kronor samt 5 stjärnor varav 2 st
större, frånsidan årtalet 1771 samt
utsmyckningar ut ropspris 5 kronor
emedan det klubbade priset blev
hela 600:-.
PRENUMERE.RA PA

MYNTKONTAKT

E M BIT

NYTT!

JVYTT!
NYTT!

Medalj- och myntskåp
Nr Ml\lU-1200. Hölje och lådor formgjutna i slagfast träliknande PS-plast. Brun fårg. Mycket hög
kvalite. 8 lådor med handtag och etikettuttag. Lådor med kvadratiskt indelade rutor i olika storlekar. Bemärk att medaljer, fickur och mynt med en tjocklek av upp till 23 mm få r plats. staplingsbart system. Ytterforma t: B 293 mm, H 265 mm, D 380 mm. Leveransklart mars 1m. Priset ännu ej
fastställt.

Samlarvitrin-l
Nr-l. En nyhet för samlare av ordnar, nålar, medaljer, fickur, mynt och liknande saker. 6 cm höjdkapacitet. Detta samlarskåp är tillverkad av Honduras-mahogny i a ntikstiL Synnerligen elegant utförande och förnämsta svenska handarbetskvalite borgar för en kvalitetsprodukt. Skåpet kan både
placeras på väggen och användas fristående. Extra benställning i samma material och utförande
finns som extratillbehör. Belysning kan inmonteras. Till skåpet kan även de bekanta Variable V-4insatserna användas. Inredningen klädd med grön filt. Låsbart. Storlek 780 x 800 mm. Priset på Vitrin-l kommer att bli ca 695:- +moms. Benställning extra.

Mynt o medaljskåp UM-antik
E tt superelegant mynt- och medaljskåp där även tunga och tjocka obj~kt fä r plats. Maximal tjocklek ca 16 mm. Svenskt ha ndarbele tillverkad i Hondurasmahogny i antikstiL Olika antika metallbes lag som dekoration. Låsbar nedfällbar dörr. Med sidohandtag. Lådorna som äro tillverkade av
ädelträ har metallhandtag framtill och etikettplats . Lådorna har kvadratiskt indelade rutor med
grön klädsel. Skyddsglas till lådorna som extratillbehör. Ett skåp som verkligen pryder sin plats.
Storlek: B 345 mm, H 290 mm , D 280 mm. Leveransklart i februa r i 19n. Priset kommer att bli ca
795: - + moms 140.30.

Myntskåp 1000 Antik
Kanske är detta myntskåp det elegantaste som någonsin tillverkats. Svårt att beskriva i sin elegans men Ni kommer snart att få se bilder på detsamma i fa ckpressen. Det har givetvis alla möjligheter och finesser. Låsbart. 17lådor med grön filt. storlek : B 290 mm, H 350 mm, D 295 mm. Leveransklart. Pris 950:- + moms 167.70.

Optik
Nr 962. Specialmikroskop med 40 x till 160 x förstori ng. Flyttbar brygga, 3-turret och snabbfockuseringsinställning. Ett högklassigt instrument med en mångfald finesser. Med sax, pinsetl, spade
och en komplettlabulrustning. Hela utrustningen i väska med bärhandtag. Storlek 280 x 200 x 145
mm. Leveransklart i april. Pris 198: - + moms35:-.
Nr 801 Mikroskop 100 x-200 x- 300 x med en mångfald finesser. Höjd 210 mm. Leveransklart i
april. Pris 65: - + moms 11.50.
Prospekt på ovannämnda nyheter väntas utkomma under mars- april. Ny katalog med nyheter
samt en del nya prospekt utkommer samtidigt. Katalog mot 3: - i frimärken.

LEMBITA D
141 02 Il U D D l GE Te l. 08/7 l l 36 78
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Götebo rgsauk tion
Lördagen den 19 och söndagen
den20mars kommer en auktion att
hållas på hotell Opalen i Göteborg.
Båda dagarna kommer auktionen
att börja kl. 10.00. Arrangör av
auktionen är Firma Götebor gsauktioner vilken är sammansatt av
mynthandlarna Dukaten och Ticalen.
Samtliga mynt som kommer atl
ulauktioneras kommer från dödsboet efter "Yngves Mynt" i Antik·
hallarna, Göteborg. Det blir ca 1100
utrop, varav många beslår av fle ra
mynt. De priser som kommer att
finnas i auktionskatalogen är värderingspriser och ej minimipriser,
inga m ynt kommer att vara bevakade utan kommer att säljas till
det högsta budet oavsett om det understiger värderingspr iserna, eller
.(!år över.
Visning av objekten kommer att
ske fredagen den 18 mars i mynt-

Myntverket
meddelar

handeln Ticalens lokaler i Göteborg.
Här nedan ska vi nämna en del
exempel.
Totalt kommer ca 90 guldmynt
att säljas varav ca 25 svenska och
ca 15 norska. Cal"l XII 1 riksdaler
17131 +. 5 öre 1910 och 1927 i normal
kvalitet. Tonvikten ligger bland de
svenska mynten på lite vanligare
typer och normala kvaliteer.
Bland de utländska mynten kan
nämnas följande:
Danma rk J r iksdaler 1623 Hede
156 l/l +, Norge 1 specie 1632, 1637
båda i 1/ 1+ . 1/2 specie 1873 l /H
samt många norska årgångsmynt
En rysk 3 rubel 18~4 av platina
hör till en av rariteterna. Några
andra ryska är bl a 1 rubel 1914
Gangut 01, 11/2 rubel 1839 Borodina 01 plus ytterligare ungefär 20·
talet r ubla r .
Dessutom finns en hel del moderna proof-mynt reprezenterade.

Myntsel med 1973 års mynt har
hittills sålts i ca 15.000 exemplar
vilket innebär all del finns ca 5.000
set kvar.
1\lan meddelar också alt packningen a v 1976 års myntset har börjat. Leveransen av dessa beräknas
dock inte all ske förrän efter mars
månad.

TB MYNT HB
U. Thimberg R. Berglund
Prislista nr 4 sändes gratis
på begäran.

Antika Mynt ur Fred Forhats samling
På Kungliga Myntkabinettet Statens Museum för Mynt, Medalj och
Penninghistoria öppnades under
första helgen i februari en utställning under namnet " Antika mynt
ur Fred Forbals samling". Utställ·
ningen beräknas hålla på L o. m.
mars m ånad. Myntet på bilden
(Taeitus 275·276 eKr) är ett exem·
pel på de utställda mynten. Nästa
utställning beräknas börja i mars
och behandla franska mynt.

KÖ P E R
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHÖR

Erstagaton 14
116 36 Stockholm
Tel. 08/ 41 01 33

Öppethållande:
Vard. 10.00-18.00
Lörd. 10.()()......13.00

MYNT ME SSE
i D ra1nmen.r nye bibliotek, Dramnru:n, Norge,
lssrda g 19. o g spnd ag 20. februar 19 77

Auksjon

begge doger.

Co. 15 mynthondlere deltar med egne solgsstonds.

Kotalog som sendes gratis, kon besfilles hos

Drammen Myn tforenings sekretcer:

Hr. Jon Helmen, And. Nilsensvei l, N-3000 Dram men, Norge.
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SÄTT IN 16 KRONOR
PÅ VÅRT POSTGIRO
890210-8
e lle r sänd summan i kontanter eller i postfriska frimärken.

och Ni får veta allt som händer hos
ÖRTENDAHLs MYNTHANDEL
• Ni får våra fylliga kvartalskataloger (4 nr)!
• Svenska kvalitetsmynt från Gustav Vasa till dagens mynt!
• Erbjudande till alla prenumeranter i varje katalog!
• Mynterbjudanden till starkt reducerade priser!
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• Tillbe hör, litte ratur och myntskåp!
• Uppgifter om våra omtyckta myntmässort
• Partierbjudanden till prenumeranter!
• samt mycket annat -

Prenumerera NU!

Vår senaste lista nr 25 utkom den 15/ 2. (Denna gång i förenklat utförande)
Sött in likviden nu så kommer liston pö posten om några dagar.

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB
Postadress: Box 1, S-199 O1 Enköping, Sweden
Butik: Arkad hallen, M. Samue lsgatan 25, Stockholm - Te l. 08/ 11 85 SS
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NOJKDENNYTT
Atriumvcgl!n 15 C. N- J -WO Ski

I Norge
närmere bestemtDrammen ca 3
mil fra Oslo, vii myntsamlere finne
mange godbiter 19. og 20 februari.
Del er Drammen Myntforening
som står som anangör av en
MYNTMESSE, som ved siden av
auksjon begge dager, også har deltagende mynlhandlere fra Danmark, Sverige og Norge med egne
salgsstands.
Av godbilene bör ncvnes Chrislian IV Speciedaler fra 1640 i kvalitet l + , Frederik I V Reisedaler fra
1704 i kvalitet 1+/01- og- hvor
ofte ser vi " Rytterkronen" fra 1723
i kvalitet 0/01? Blandt mynt forövrig i samme toppkvalitet finnes
blandt annet en Speciedaler fra
1824, 2 kr. fra 1904 og l kr. fra 1912
med flere ...
Av gullmynten frembys blant annet 5 sp./20 kr. 1875 i kvalitet 01.
Eliers må nevnes "6 Bernadolter" i gull, samt en del romerske
mynle. Noe fra Danmark og Sverige finnes også.
Myntmessen arrangeres i Drammens nye bibliotek, i store og lyse
lokaler.
All skulle ligge t il rett e f or 2
vellykkede og hyggelige dager i
Drammen - så - vel mött. . .
Katalog kan beslilles hos foreningens sekreter: Hr. Jan Helmen, And. Nilsensvei 1, 3000 Drammen, Norge.
PS. Kanskje besöket på MYNTMESSEN kan kombineras med el
besök i Vikersundsbakken, ca 3 mil
fra Dram men, hvor VM i skiflyging
samme helg arrangeres.
MYNTMASSOR I NORGE
verkar ha slagit rot ordentligt.
~en första mässan, i Kongsvinger,
mnebar planläggning redan under
pågående mässa och ryktena är redan i full sving i Norge.
Förutom mässan i Drammen den
19-20 februari, har vi noterat följande rykten:
Oslo till sommaren 1977, omfattande mynt, frimärker samt en
auktion.
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Moss, också denna till sommaren
1977.
Tönsberg, med en antik mäsa
vad allt det innebär, till vintern/våren 1978.
KRISTIANSTADSORTENS
NUMISMATISKA FORENING
an·angerade den 2!J januari en
stor myntauktion, omfattande mer
än 600 objekt.
l marsnumret ska vi återkomma
med ett reportage, med ytterligare
några godbitar vi vill presentera
för eventuella intressenter.
Danmark och länder/ besittningar associerade omfattade 67
objekt, Norge 38 och Finland 8
objekt. <samlliga i guld ).
DANMARK
bidrog bL a. m ed följande:
nr 19, 2frd'or 1828, 1+ /01, (11.000),
återköp, se bild.

Oy Finncanastor AB
arrangerade den 5/ 12 1976 en
auktion på hotell Conlinental i Helsingfors.
N~turligtvis var tonviklen lagd
på fmska och ryska objekt men
även Sverige var gott repre~ente
rat. Dessutom omfattade Danmark
14, Island 1 och Norge 4 objekt.
FINLAND
J?et fanns inte så många " dyra"
ob)ekl med på auktionen och de
flesta i denna klass återfanns inom
guld och jubileum. T. ex. såldes 2
st. 500 mk 1951 i 1+/01 för 1100
mk/ st mot uppskattal 1.000 resp.
1.1 00 (den första med ett litet metallfel). Högst gick en 10 mk 1904 i
01. 4.250 mk mot uppskattat 3.300.
En tOO mk 1926 i 01, värderad till
3.100 mk, såldes för 3.300.
Bland reguljära decimalmynt
noterar vi:
nr 36, l p 1867, 01/0 (250), ej såld.
nr 40, l p 1871, 01/0, <200), 200.
nr 64,5 p 1912, 01, (400), ej såld.
nr 76, 25 p 1868, 1?/1, (450), 470.
nr 78, 25 p 1902, 01, (500), ej såld.
nr 87, l mk 1908, 01 , ( 190), 190.
nr 88, 2 mk 1905, flera kanlfel, 1,
(375), ej såld.
nr 89, 2 mk 1906, 1+/01 , (225), ej
såld.
( Forts. niis ta s id.)

nr 21, 1 rd sp, 1837, Ol/0. (6.000).
Aterköp.
nr 28, 2 rd tBU4. l + /01, ( 1.750)
1.750:-.

NORGE
bjöd bland annal på:
nr 104, l spd. 1946, 1+, ( 1.825),
2.100:-, se bild.
nr 106,20 kr 1878, 01 , <1.800) 19.00:-.
nr 107, 20 kr 1879, 01/0, (1.800)
2.300:-.

NOJRDEN NYTT
Atrium,cgcn 15 C. N-1·100 Ski

Oy Finncanastor ...

Litteraturnyheter

( Ports . fr. förl' y. sid)

nr 118, 10 p 1941, utan hål. järn, 01,
( 380 ) , ej såld.
nr 133,5 mk 1928, metallfel, 1+/01.
(350), ej såld.
DANMARK
bjöd på några förnämliga objekt
som tyvä rr inte blev sålda. Nämnas bör :
nr 405, l mk 1563. 1?/ t , (420) <se
bild).

nr 407, 2 mk 1645, l, (560).
nr 413. 2 rd 1855 VS. 1+/01. ( l.l20>.
NORGE
omfa ttade 3 små mynt samt :
nr 27, sedel, 5 kr 1899, 1+. (750)
820!
•

ERKKI BORG: MYNT OCH
SEDLAR

ANV.~ND A

l F i NLAND.

Andra uwka de upplagan HEL-

SINGFORs 1976.
När förfa lta ren i juli i fjol utgav
sill sta nda rdverk över finska myn t
och sedla r , skrev undertecknad i
Myntkontakt för augusti en recension, där jag bl a uttalade, a tt många länders numisma tiker torde ha
skäl alt avundas sina finska kolleger, vilka fått ett sådant hjälpme·
del till sitt förfogande. Arbetet i
fråga visade sig även bliva en enaslående framgång, på kort tid blev
hela upplagan slutsåld. För egen
del trodde jag icke det vara möjligt
att i någon högre grad förbättra eller utöka ett verk. som redan var
så perfekl. Men jag hade fel. Till
min stora överraskning har jag
gått igenom andra upplagan och
bl a funnit , att det från 533 sidor
svällt ut till 656. Diverse mindre. i
och för sig betydelselösa inadvertenser ha med minutiös noggrannhet rättats till. Overskådligheten och lättläsheten ha, om möj·
ligt , ytterligare ökat.
l{ccensenten ha r gJort s1g stor
möda a tt söka finna något ha n m ed
skäl ktmde a nmärka på, men måste öppet erkä nna, att han där vid
ömkligt misslyc kats. J~g tvivlar

på, att andra recensenter i detta
avseende ha bättre framgång . Det
går helt enkelt icke att komma med
sakliga invändningar.
Undertecknad har upger sin betydligt mer än -lO år långa bana
som numismatiker haft tillfälle att
granska ett otal arbeten, vilka
handla om mynt , sedla r och medaljer. Många av dem äro helt visst
alldeles förträffliga. Men om jag
nu skulle bliva lillfrågad , vilket
verk jag ville giva absolut högsta
betyg av alla exh;terandc, så skulle
jag icke ett ögonblick tveka att
därtill utse herr Borgs avhandling,
om jag får kalla den så, i det skick
den nu föreligger . Obestridligt är i
varje fall , att det i Skandinavien icke finnes någonting som kan ställas
vid sidan därav. Författaren, herr ·
Erkki Borg, har lyckats med något,
som otaliga försökt. men ytterst få
lyckats med, att skapa ett numismatiskt standardverk som står på
en mycket hög nivå, och som kommer att ha ett beståndande värde
för all framtid. Och jag slutar med
alt säga: herr Borg har - i likhet
med den romerske skalden Horatius - skapat ett verk, ell " monum entum a er e p cr en nius" (ett monument, varaktigare än brons>.
Gun na r Sidorow

PRENUMERERA PA

MYNTKONTAKT

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR
SVENSKA och UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR, MEDAUER, POLLETTER o ch TILLBEHöR
FRIMÄRKEN och BREV

Lagerprislist a sändes gratis.

MYN TAFFÄREN NUM I S
Vallgatan 1, Box 23 32, 40 3 15 Göteborg - 0 31 / 13 33 45

Vord . 1 1-18. lörd. 10- 14. lunch 14- 14.30
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UTLAN DSNYH ETER
AHGENTINA

J Argentina har-nya mynt utkommit, med detta har följt att de gamla mynten tas ur Cirkulation. De
nya mynten är 5 och 10 pesos i koppar-nickel med vikten 5,8 g
res peklive 6,6 g och diametern 23,5
mm samt 25 mm.
BOTSWANA

CHILE

l

JAMAICA

En nv 20 centare har slappts ut på
Jamåica. myntet tillhör FAOprogrammet. 1\lctallen är kopparnickel. vikten 11.3 g och diametern
28,5 mm .

Nya 5 och 10 peso kommer i Chile
med anledn ing av den I l sept 1973.
Mynten i.ir bf1da i koppm·-nic kcl och
väger 7,0 g oc h !l,O g med diametern
26 mm och 28 mm.

DDR

i\ied anledning av kejsare llirohitos 50 årliga regering gavs denna 100 Yen utden25 december 1976.
Upplagan va r hela 70 millioner s t.
Artalet är 1975, metallen kopparnickel, vikten 12 g och diametern 30

Botswanas nya mynt iir 4 till antalet med va törerna 1, 5, LO och 25
Thebc i metallerna aluminium,
brons samt koppar-nickel för de
tvfl större valörerna. Vikerna i
ovan nämnda ordning är 0.7 g. 2.7
g, 3,8 g, resp5,7 g och diameter 18,4
mm, 19,5 mm. 22 mm samt 25 mm.
Mynten är ett led i FAO-programmct.
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I DDR har ett jubileumsmynt
:;täppts ut med anledning a\· Carl
i\laria von \\'ebcrs 150 års minne.
11786-1826 Tysk kompositör > 1\lcst
känd för operan "Ocr Freischiitz".
\'alören är 10 m<trk och metallen
625/ 1000 silver. 17 g och :H mm i
diameter.

Till minne a\' den legendariske
grundaren av San 1\larino, "den
helige i\la rinus". gavs de1ma 500
lire ut 1976. 1\lyntc t Hr i 8:15/1000
s ilver och väger Il g och är 29 mm i
diameter.

NUMISMATISKA TIPSET
Så var del dags för Numismatiska Tipset igen, det
första för i år. Vi hoppas all få in minst lika många
lösningar som i december, speciellt nu när del tillkommit så många nya läsare. Vad priserna blir
denna gång kan ni se här nedan.

För att vara med i tävlingen behöver ni bara fylla i
talongen e ller en avskrift och skicka den till Myntkontakt, Drottninggatan 11 , 111 51 Stockholm senast
den 5 mars. Märk kuvertet "Numismatiska Tipset".

Priserna blir följande:
l :a pris " Artalsförteckning Svenska Mynt med
värderingspriser 1977".
2:a pris "Myntskåp Lembit juniot·" (fyra lådor)
med filt.
3:e-5:e pris "Myntkalender 1977".

l

x 2

l En av följande valörer är ej att hänföra till den svenska numismatiken.
Vilken'! l ) 2 Rosenobler, x) l Ungersk Gyllen, 2) 1 Nobel.
2 Hur stor är upplagan på jubileumsriksdalern 1721, signerad av J. C. Hedlinger? l) 1.050 s l, x) 3.975 st, 2) 7.339 st.
3 Sveriges genom tiderna nordligaste myntort är: l) Ljusnedal, x) Kengis,
2) Huså.
4 Vilken svensk regent hadP följande valspråk: Gloria altissimo suorum

fugio?

l)

re-

Karl IX. x>Gustav Il Adolf, 2) Karl XI.

5 Vem har graverat 1 öre SM 1737 i koppar, präglat i Stockholm? l) Carl
Gustaf Hartrna n, x) Engel Hartman, 2) Johan Carl Hed! inger.
6 Han startade La Banque Generale. Ar 1721 föranledde han en finanskrasch
i Frankrike. Vem var det? l) J. Palmstruch, x) F. Dupuis, 2) J . Law.
7 Vilken av följande myntorter användes ej för prägling av mynt under Gustav Vasas lid'! 1) Västerås, x) Svartsjö, 2) Kalmar.
8 Första gången en svensk kung avporträtterades på ett svenskt koP.
parmynt var? 1) 1832, x) 1843, 2) 1852.
9 Från vilken svensk l>e:>illning kommer besittningsmynl, som bär cembratallkolten som stadens emblem? l) Augsbw·g, x> Osnabriick, 2) Niirnberg.
10 Vad är namnet på konstnären, som gjort modellen till Gustav VI Adolfs lkrona? l) Leo Holmgren, x) Edvin Ohrström, 2) Erik Palmquist.
11 Vilken upplaga har kastmyntet Kari Xlll :s kröning? l) 16.923 st, x) 15.105
st, 2) 2.000 st.
12 Vikten på plåtmyntet 10 Daler SM 1644 är?

l)

44,7 kg, x) 19,7 kg, 2) 14,5 kg.
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~YNTTORGET
Annonssida för myntsamlare

KÖ PES
Ocirkulerade enkronor före 1943
samt 1952- 1962. Tvåkronor före
1944. Tage Markström, Fack 2,
100 73 Stockholm. Tel. 08/97 73 75.
Antika mynt, Rom, Byzans, Grekland samt numismatisk/historisk
litteratur i ämnena köpes/bytes
mot moderna och ä ldre, svenska
och utländska. Christer Hörnfeldt,
Falster bov 10, 121 52 J ohanneshov.
Tfn 08/49 84 44.
25 öre 1874, 78 10 öre 1890, 91 5 ör e
1890 ev byte med 5 kr 1973 kv O.
Kvaliten bör vara 1-1+. Erling
Anderson, Sågvägen 2, 430 20 Veddinge. Tfn 0340/312 21.

S Ä LJE S
Gratis prislista över svenska mynt
1625-1973. Ulländska 1599- 1975.
Beställ önskad lista. Kjell Pettersson, Tegelbruksv. 24, 723 48 Västerås.
35 olika utländska sedlar i
kv O-l+ de flesta i o. Katalogvärde 170:- enligt Pick . Nu endast
75 :- . Prislista över ullä ndska sedlar bifogas. Kent Ljungh, Pingstvägen
14,
150 14
Vag nhärad
0156/106 86.

10 kr 1972 Jubileumsmynt k v 01
25:-. Peder Hörnqvist, Storg. 112,
902 44 Umeå. Tfn 090/11 71 01.
Osterrike, 100 Schilling 1934, 01
(Sällsynt årtal) guldmynt 1.750: - .
Ulf Bladh, Slottsgatan 15, Orebro.
Tel. 019/ 10 07 20.
100 s t 2 kronor 1952-1971 säljes 1+
-Dl/O 575 :- . Även hel serie 19521971 135: - . Bertil Niklason, O.
Skärvallsg. 17. V. Frölunda .
5 öre 1891/ lll. 2 öre 1906/5, 1900 run da o. l öre 1911 , 13 och 14 ej parallella vridna 1/8 var v. 10 öre 1890
pärlrand. Tfn 035/ 11 75 38.
Ca 425 tyska nödsedlar genomsnittskval 01-o 275:-. 25 olika
sedlar hela världen olika J..-val35:. Andra mynt, sedlar, och polletter
finns även. Porto tillkommer på
priserna . Anders Tullberg, llredängsv. 222, 4 i r , 127 32 Skärholmen.
O 11\ G V! GVIA m~nt, mån~a varianter t ex 2 öre 1860 6/5, 5 öre 1916
6/5. Begär prislista. Kaj Blad,
Nämndemansg. 20, 245 00 Staffanstorp.
Lista på svenska mynt sändes på
begäran. Per-Erik Sjögren, Maralong. 4, 199 00 Enköping.

Norske mynte r fra ca 165(}-1950
sälges rueget billigt. Gratis prisliste fra: Niels E Jörgensen, Frejasvej 26, 9870 Sindal, Danmark.

Gustav V 2, 5, 10, 25, 50 öre l , 2 kr
hela serier 1+ säljes till högstbjudande. Anbud per serie. Berth
Svensson, Nils Ferlins väg 4, 311 00
Falkenberg.

3 st myntsamlingar O II-G VI A,
900:-, 1.100:- , 1.600:-. Tfn.
0150/ 167 17.

Mynt1836--1975, lOD-tals varianter.
Myntlista gratis. Bo Carlsson, Kronetorpsg. 104 A, 212 27 Malmö.
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Dubletter av gamla Svenska sedla r
samt mynt Ka rl XV och Oscar II,
goda å rta l. Tfn. 0457/511 67 (kvällslid) S J ohansson, Box 72, 370 12
Hallabro.
Kockums Mek Verkstads polletter
he l serie om 5 st. Börje Christensson, Hillerödsv. 6 C. 217 47 Malmö.
Tel. 040/91 52 47.
Speciella mynt lkr-1 öre. kv 0-1+.
Bl a 50 ör e 1944 kv O negativ
prägling samt mässing-kopparfärgad. Slamskador o d. Tfn
0470/ 176 65 e 17.00.
(Forts. på nästa sida)

EXTRAPRIS

JUBILEUMSMYNT
Kval.
lll97
1907
1921
1932
1938
1935
1952
1959
1962
Hl66
1972
1975

2kr

5 kr

10kr
50kr

o
125.
145
95
110
60
85
275
70
425
20
25
100

01+

OJ

l+

-

100 85 70
125 llO 75
65 45
75
85 75 55
50 40 25
60 45 30
245 225 175
45 25
55
385 350 225
15
18
18
20

Reguljä ra 2 kr Gus tav VI
Adolf, 10 s t olika år <vårt val)
omkring OJ
45kr. Moms ingår. Order över
200 kr portofritt.

Myntet i Malmö
St. Nygat. 17, 211 :11 Malmö

Tel. O<W/ 12 99 30

l\1 yn ttorget. ..

Myntallergier

(Ports. fr. föreg. sid)

Gratis prislista över utländska sed·
lar till låga priser: Bulgarien 7 oli·
ka i kv O 10:-. Indonesien 10 olika
15:-. Kina 5 olika 15:-. Kent
Ljung. Pingstv. 14, 150 14 Vagn·
härad.
Jultallrikar av min samling Rör·
stra nds Jul. Mor, Far 1974- 76,
Hackefors 197Q-76. Landskapstallrikar, Gustavsberg 1974, Bing &
Gröndal, Arabia, Bernadottetallri·
kar. Tfn. 0372/104 72.
Gratis prislista på billiga svenska
mynt, mestadels G V och O11, men
även några äldre, samt " nollor ".
Kent Ljung, Pingstv. 14, 150 14
Vagnhärad. Tfn 0156/106 86.
l kr 1945 12:50,25 öre 1936 l 0:75, lO
öre 1943 l 0:40, 5 öre 1931 L 0:85. 2
öre 1943 1 0:85, Prislista G v-GVI
Bror Carlsson, Stenstorp 3305. Far·
gerlid. 540 70 Hova.

Prislista på skandinaviska sedlar ,
guld, s ilver, kopparm ynt, äldre så·
väl som moderna, sändes gratis på
begäran. Bengt Andersson , Vitemölleg. 20 B. 214 42 Ma lmö.
Myntsamling försäljes i delar och
styckvis Silver·. kopparmynt och
sedlar. s,·enskt och lite ulländskt.
,Nybörjare och mer avancerade
samlare ring 08/27 01 94.
Komplett sel danska HC Andersen·
medaljer i brons fr ån Anders Nyborg säljes till högstbjudande. Tfn
08/717 i3 9-1 efter 18.00.

Visste ni att en av vår a vanligaste
allergiframkallare är gjorda n
nickellegeringar.
Av ca 3 miljoner kemiska ämnen
vet man att några tusen av dessa
framka llar allergier. Vanligaste
allergiframkallaren är nickel. Nie·
kel finns som bekant i sådana saker
som spännen, nycklar, gem, saxar
och MYNT. Docent Jan Wahlberg
på Karolinska sjukhuset i Stock·
hol m är expert på kontaktallergier.
Och enligt hans uppfattning är pro-

1\tlyn tver ket
JO-anmält
Myntverket har JO-anmälts av
en professor i Stockholm för att
verket vägrar låna ut de s k stam·
pam a för prägling av en hyllningsmedalj . Den konstnär, som utförde
medaljen, vill låna stamparna för
att prägla fler medaljer.
~l edaljen utfördes 1973 som en
hyllning åt professor Greta Ar·
widsson. Hyllningskommitten av·
talnde med konstnärinnan Gunvor
Svensson a lt hon skulle ha rätt att
prägla och sälja fler exemplar ut·
över en subskriberad upplaga.
i\lynL\'crkct vägrar emellertid
lämna ut stamparna .
Professorn har haft konstnärin·
nans uppdrag att förhandla med
myntverket. Han konsta terar nu i
sin .JO-anmä lan att myntverket
uppträder på medaljmarknaden
affärsmässigt och konkurrerar
med konstnären Gunvor Svensson
och hennes präglingsverkstad.

blemen med mckela llergterna av
sådan omfattning att Myntverket
snarast bör över väga att övergå till
ett annat material, - " utgå från
biverkningsfria material".
- " Man tycker att ett statligt
verk bör föregfl med gott exempel i
sådana här fall. Det finns idag
drygt 10.000 människor i Sverige
som är allergiska mot nickel oclv
bara på Karolinska sjukhuset får
man in ungefä r 100 nya fall per år.
Män är inte lika mottagliga som
kvinnor för denna allergi, vilket
märks på den tydliga fördelningen
95 % kvinnor och 5 % män. En
människa som ä r allergisk mot
nickel uteslängs från en hel del oli·
ka jobb såsom: kontor, post, banker och affärer. Det är inte nödvändigt a tt ha nickel i mynten det finn s där enbart av estetiska
skäl. Togs del bort skulle flera jobb
vara möjliga för ~en som är a llergisk mot nickel. ·•
Kan vi med anledning av detta
misslänka au vi inom en inte alltför lång framt id kommer att få
mynt gjorda av and ra legeringar
än idag?

Två mil joner rubel
Nikolaj Nagorskij fann en låda
av zink med 2 miljoner rubel en dag
när han grävde i sin trädgård i den
Ukrilinska staden Vladimir-Volynskij. Sedlarna var från slutet a v
1800-talel. Del tog flera kvällar för
Nikolaj all räkna ut summan på
sedlarna, dä refter överlämnades
de till ett museum .

Besi)k den 4 :e iJa,ternatiot t,ella

SAMLA RMASS AN I SKARA
25-26-27 mars

KÖP·SAL J ·BYT· VARDER A
i hjärtut av Skaraborg
.\lou tcrbt'st: 0 5 11 / 10 ~J.l8

kara T eater. Hox lO 532 00 Ska ra
25

l~~EDDELA NDE N l
l Auktioner o.

holm. <Samma byggnad som Historiska museet).
Utställningar: Svenska mynt
från JOO-talet till nutid. Mynt från
-forna svenska besittningar. Världens mynt under 25 århundraden.
Medaljkonstens historia. Sveriges
Medaljhistoria .
Museet är öppet a lla dagar kl.
11- 16. Mottagning för allmänheten
tisdagar kl. 13- 16. Andra tider endst efter överenskommelse. Föremål kan även insändas till museet
för utlåtande under adress: Box
5405, 114 84 Stockholm. För arbeten
är museet skyldigt utta viss ersättning. Observera: äkthetsbestämningar och värderingar utf6res ej.

22 febr. o. 10 mars SAMLARFOR·
ENINGEN
NORDSTJÄRNAN
STOCKHOLMSAVD. S:t Eriks
myntsektion, Karlbergsv. 32 A,
Stockholm. Mötesafton.
24 febr. MYNTSAMLARKLUB·
BEN GOTEN, Visby sammanträder sista torsdagen i varje månad
på Nya Hotell Solhem kl. 19.00.
Program finns hos City Tobak,
Vallers Plats. Ordf. C-G Christensen, Pilängsgatan 15, Visby.
9 mars SIGTUNA MY NTKLUBBBox 44, 190 40 Rosersberg h~Ller
möte kl. 19.00 i Drakegården. Programmet handlar om s parbössor
m. m. Mötet avslutas med samkväm.
24 febr. TAWE MYNTKLUBB,
Södertälje. Mötena börjar kl. 19.00
och hålls i Föreningsgården, Torekällberget. Upplysningar per te!.
0755/623 49-185 68.

1~17

Malmö Muscum
Malmöhusvägen, S-2 11 20 Malmö
Myntkabinettets utställning.
Slottets stålhållarevåning.
Ma!möhus öppet vard. 12- 16,
sönd. o. helgd. 11- 17. Mottagning
för allmänheten lisd. 13- 15.30. Tel.
040/733 30 ankn. 49, K. Vakar.

3 mars Myntauktion på Hotell
Inter-Continental, Helsingfors. OY
Finncanastor AB.

Uppsala Universitets Myntkabinett
Lokal: Univer·sitetshuset.
Utställning av svenska mynt, sedlar och minnespenningar. Tillgängligt onsdagar 18.3o-19.30 eller
efter överenskommelse på te!.
018/13 94 40
<Waern )
eller
018/ 15 54 00 <Klibanski ).

Mässor j

19-20 febr. Myntmässa med auktion på nya biblioteket i Drammen,
Norge. Arrangör, Drammen Myntforening.
19 febr. Myntmassa på Curnber-·
land Hotel, London. London Cain
Fair, England.
12 mars. Myntauktion på :St.adshotellet, Borås. Per Ostlund Myntauktioner AB.
13 mars. Myntauktion på Stadshotellet, Borås. Numismatisk Ordens
Vårauktion.
15--16 mars. Mynt & Medaljauktion, Historiska Museet, Stockholm. Svenska Numismatiska Föreningen.
~11 april. Antikmässa i HernmgHallerne, Herning. A/S HerningHallen.
april. Myntauktion nr 12 pa
Sheraton Hotell, Stockholm. B Ahlström Mynthandel AB.
•
23-24 april. MYNT-mässa 77 på
Grand Hotel i Helsingborg. Eximtrans, Helsingborg.

B Ahlström auktion 13
B Ahlström Mynthandel håller sin
13:e auktion på hotell Sheraton i
Stockholm lördagen den 16 och söndagen den 17 april. Lördagen
kommer att ägnas åt mynt ur
Gunnar Ekströms samling del 3
samt övr iga inlämnade svenska
objekt. På söndagen kommer antika, ryska, samt norska mynt att utropas.

Musee r

För enin ga r
SVE NSKA NUMISMATISKA
FORENINGEN
Ostermalmsgat. Il l, 114 50 stockhalm. Tel. 08/67 55 Hll vard. 10.3013.00.
23 febr. Medaljmöte i klubblokalen
på Ostermalmsg. Rl.
9 mars. Klubbmöte i klubblokalen
på Ostermalsg. 81.

24 febr . FROSTA NUMISMA·
TISKA FOREN ING, Hörby anordKungl. Myntkabinettet, Sta tens nar möte med auktion kl. 19.30 på
museum för mynt-, medalj- och ungdomsgå rden i Hörby. Auktionsl objekten visas från kl. 18.30 samma
penninghistoria.
Narvavägen ll- 13, 2 tr, Stock- dag.
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9 mars. MYNTKLUBBEN NICOPIA Nyköping, håller möten den
andra onsdagen i varje månad i
Pensionärsgården, Västra Trädgårdsgatan 57, Nyköping, kl. 19.00
Nya medlemmar välkomna. Upplysningar och auktionslistor per
te!. 0155/326 75.
16 febr. SAMLARFORENINGEN
MISTELN. Västerås. Myntsekt
Vallby museum, serveringen.
Myntnytt, visning, byte aukt.
2 mars SAl\llLAHFORENINGEN
MISTELN, Västerås . Myntsekt.
Arasgården kl. 19.00. Allvar Hallman berättar
om Bernadotteättens
...,
mynt.

___ _______ _
OBS!! ! Ni som söker efter er förening och inte ka n finn a den på denna sida ta la med er styrelse och bt
de m sända in material som talar
om då era möten sker . Sänd gärna
in uppgifter gällande ett hell år i
taget. Införandet sker kostnadsfr itt. OHS!!!
Prenumerera på

MYNTKONTAKT

R@MERSGADE 25

Hirsch MynthandelAB

OK 1362 K0BENHAVN K
Tlf. 01- 141519

Molmskillnodsgoton 29
111 57 Stockholm
Te l. 08-11 05 56 - 08 21 34 59

*

K0B OG SALG AF
SJA::LDN E M0NTER
BOGFORLAG
NUMISMATIS~~ AN TIKVA RIAT
VURDERING OG VEJLEDNING
PR0VNING FOR .A::GTHED
KONSERVATORA NSTALT

MYNT - MEDAUER
NUM!SMATISK LITTERATUR
VÄRDERINGAR
KOMMISSIONSUPPDRAG

+

Logerlistor: pris 5 kr
porto
Årsprenumeration 15 kr inkl. porto
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Sverigepremiär för de första låsbara

ändlösa - myntskåpen
med de många möjligheterna
Lådornas fackindelning:
15 fack 3x 5

= 57 x 62 mm

24 fack 4X 6

= 47x47 mm

40 fack 5 x 8 = 35 x 35 mm

Ett skåp för d ig som vill bygga e fter eget behov. Basenheten består av 3 lådor, skyddspvcglas, lock, ramar samt botten .
Pris 225:- inkl. moms.
Extra lådor koi'T')pletta med fack, skyddspvcgla s, ramar samt låsanordning. Pris 40:- / st
inkl. moms.

Se skåpet hos din handlare
Ge ne ralagent: Numismatiska Bokförla get AB, Box 7183, 103 85 Stockholm

NYHET
myntväska i svart
konstkläder

Myntväska med 6 lådor i 5 olika sf:>rlekar på indelningen. Alla lådor har ett genomskinligt skyddspvcgla s. Finns äve n med bygelhandtag. Indelning i följande storle kar:
77
54
40
24
15

fack
fa ck
fack
fack
fack

7X
6X
5X
6X
5X

11
9
8
4
3

= 27 X 27 mm

=
=
=
=

33 X 33
40 X 40
5 2 X 52
65 X 70

mm
mm
mm
mm

En komplett väska med valfri ind e lning
kostar ca 350:-

inkl. moms.

Se den hos din handlare

Ge ne ra lagent: Numismatiska Bokförla get AB, Box 71 83, 103 85 Stockholm
ENKÖPING S-POSTEN AB 19n

