MYNT•kontald
NR 3 OKTOBER 1972

Västerås 5 öre
1972
En intressant variant på vår
femöring har påträffats i Västerås.
Metallen har ej den vanliga
ljusa ytan, utan är i ocirkulerat
skick betydligt mörkare och
bruntonad.
I ~öre:t är dessutom bokstäverna r och e helt åtskilda.
Vid förfrågan hos myntverkt't
kan man ej utesluta, att en del
av de mynt som tillverkats. har
präglats från ett annorlunda ämue.

3:95 JNKL MOMS

10 ÖRE

1970

KLUMP

Man hör ofta talas om samlare
som finner felpräglingar, klumpar och mycket annat på våra
vanliga moderna kopparmynt,
men man hör aldrig nämnas
klumpar o. dyl. på silvermynt.
Myntkontakt har hittat en 10
öring från år 1970 med klump
på valörsiffran O. Ni ser myntet
avbildat till höger.

FÖRFALSKNING AV PLÅTMYNT!
-sid 3 -

Myntsamlare! Har Ni Edra mynt försäkrade?

Dubbelpräglad
l öring 1964
En myntsamlare i Västerås har
;:isat oss nedan avbildade mys-

tiska l öring frfm ar 1964.
Som Ni själva kan se har myntet blivit präglat två gånger, men
med en förskjutning i sidled vid
andra präglingen.

UPPFYLLER NI BOLAGENS AllA VIllKOR?
LÄR ER AllT OM DETIA GENOM MYNTKON.TAKT

-sid 4 -

FEMKAMPEN GÅR VIDARE
- sid 7 -

Mynttorget: Fullspäckat med annonser
-sid 8 -

DE OLYMPISKA SPELENS
MINNESMEDALJER 1896 - 1972
-sid 15 -

STORMYNTAUKTION
- sid 19 -

.. re.'
Till vara 1asa
o

När vi nu utger tredje numret av MYNTKONT AKT, ber vi
på samma gång få tacka alla de läsare som hört av sig per
telefon eller per brev och tillställt oss en mycket fin kritik
av tidningen. Vi är tacksamma att Ni uppskattar tidningens
innehåll och hoppas alt även i fortsättningen leva upp till
Edra förviintningar .

T1 i ber även få tacka alla de läsare som tillskrivit oss om
ideer, förbiittringar, artiklar rn. m., m. rn . Vi har även mottagit bilder av intressanta mynt och varianter, överpräglingar
och rnycket annat som vi haft rnyclcet nytta av. V i är tacksamma för denna hjälp oclt hoppas Ni slwll fortsiittct med
detta.
Med hjiirtlig hälsning från reduktionen

Raouhl Örtendahl
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VARFÖR FÖRF ALSKA DE VACKRA
SVE NSKA PLÅTYIYNTEN?
Vi har i föregaende nummer
artiklar om förfaJskningat· av söringen 1910, om kopior av Riksdalra r m.m.
DelUla gång skall vi la oss an
förfalskningarna av plåtmynten.
Som säkert de flesta myntsamlare vet finns det en oerhörd
mängd med falska plåtmynt, som
byter ägare vat·jc dag i Sverige.
Tyvärr är det näslan en omöj-

lighet föt· en samlare att kunna
skilja ett falskt från elt äkta, och
säkert är det många handlare
som inte ser skillnaden. Detta
har gjort att efterfrågan på plåtmynten har sjunkit till botten.
Utförsäljningsprisetna ligger f. n.
under värderingspriserna, och
de kommer att sjunka ytterligare. Vi har här bredvid upprättat en föt·teckning över d e falska
plåtmynt som f. n. är mest aktiva.

10 D aler 1644

2 Daler 1710

8 Daler 1660

2 Daler 1719

5 Daler 1674

2 Dalet· 1746

3 Daler 1674

l Daler 1673

4 Daler 1719

l Daler 1717

4 Ualcr 1729

l DaJct· 1714

4 Daler 1746

lfl Daler 1682

2 D aler 1673

% Daler 1710

2 Daler 1674

lh Daler 1718

2 daler 1673
Exempel på ett skickligt förfalskat plåtmynt
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MYNT l HEMMET
Hur gäller försäkringen
vid ett inbrott?
Hur gäller försäkringen vid ett
inbrott? Ja, den frågan ställer
sig m ånga myntsamlare.
Myntkontakt har varit i kontakt m ed försäkringsbolaget AB
Ziirich-Holmia och fått följande
intressanta upplysningar.
Samla11nynt ingår i ett hems
hemförsäkring till ett värde av
1.500 kr unde1· förutsättning att
mynten förvaras under betryggande skydd, vilket innebär att
de förvaras på ett sätt att ingen
otillbörlig kan komma åt dem
lätt och att dörrar och fönster
är stängda den tid då ingen befinner sig i lägenheten.
UNDER RESA

P å resa får man medföra mynt
till samma värde, dock gälleT ej
försäkringen i bil som är olåst
eller utan tillsyn.
Nattetid får mynten ej förvaras p å n ågot sätt i bil, båt eller
sommarstuga. P å hotellrum skail
mynten förvaras i låst resväska
och vid borto'.'aro skall rummet
vara tillfredsställande låst.

Offertlista nr 7
sändes kostnadsfritt

MENZINSKY MYNTHANDEL
Högstensgatan 84
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MYNTSA M LI NG MED VÄRDE
ÖVER 1.500 KR.

Om myni till högre värde än
1.500 kr finnes hemrna skall meddelande därom insändas till det
försäkringsbolag som har tecknat
hemförsäkting. Man skall då göra
en noggrann förteckning över inköpspris, kvalite, inköpsår m. m.
Bolaget tager då ut en tilläggspremie a v ca l kr per 1.000 kronors vä1·de. Dock kommer skärpning av villkoren och högre
premie r att beräknas från första
halvår et 1973.
Som bekant är just samlarmynt ett attraktivt objekt för inbrottstjuvar och därför bör varje
myntsamlare se till att ett sjutillhållarlås finnes till lägenheten, då detta inom en snar framtid kommer att obligatoriskt vara ett villkor från försäkringsbolagen.
MYNTSAMLARE HAR NI EDRA MYNT FöRSÄKRADE?
UPPFYLLER NI BOLAGENS

VILLKOR ?

MYNT'ET
NORRKÖPING
MYNT - TILLBEHöR
LITTERATUR

Köper - Sät;er

423 00 Torslanda

Brådgatan 33

Tel. 03J/ 56 05 05 kl. 18-22

Telefon 011/ 10 29 50

5 ÖRE 1947 M ED KLUMP

Denna variant visade vi på en
bild i förra numret a v Myntkontakt och vi bad Er samlare
hö1·a av Er om Ni hade tillgot
exemplar själva i Er samling. Vi
h ar nästan blivit överhopade av
brev och telefonsamtal från samlm·e som äger ett eller flera
exemplar av detta mynt. Tillsammans har vi fått vetskap om
65 ex, och det är väl ingen tvekan om att det finns åtskilliga
exemplar ytterligare bland samLa re och handlare.
Denna 1·oliga variant kommer
att tagas upp i en del värderingsböcker nästa år. Vilket värde
komme r att åsättas myntet?

Ytterligar e n ågra nya varianter som ej finnes med i värderingsböcke rna har vi fått kännedom om genom vänliga samlare som hört av sig.

l kt· 1941 spräckt G i underkant 25 öre 1940 med G placerad mycket högt.

Svenska regenter994-1972
ERIK Segersäll
Olov Skötkonung
Anund Jakob
Ernund Gamle
Stenkil
Halsten och Inge
F-ilip och Inge
Ragnvald Knaphövde
Sverker D. Ä .
Erik den helige
Karl Sverkersson
Knut Eriksson
Sverker D. Y.
Erik Knutsson
Johan Syerkersson
Erik Eriksson
Knut Långe
Erik Eriksson
Valdemar
Magnus Ladulås
Birger Magnusson
Magnus Eriksson
Erik II

994
994-J.022
1022-1050
1050~1060

106~1066
108~1110

1110-1122
1130
113~1156
115~1160

Adolf Fredrik
Gustav III
Gustav IV Adolf
Karl XIII
Karl XIV Johan
Oscar I
Karl XV
Oscar II
Gustav V
Gustav VI

1751--.1.771
1771--1792
1792-1809
1809---J.818
1818-1844
1844-1859
1859-1872
1872-1907
1907--il.950
195~

1161~1167

Jultallrikar

KPM Berlin (Tyskland) 63,50 •
S . Kr i111kl. potrto. Bra priser :
betalas för skandinaviska .
mynt, Spec. Jubileumsmy:nt.
Svar på Svenska till:

MUNZEN ORTEL
Box 11 O D-1 Berlin 45
• W-Deutschland

•
•••••••••••••••••••••
••
SNEDPRÄGLADE KOPPARMYNT

1167~1196
119~1208

1208-1216
121~1222

1222-1229
1229-1234
1234-1250
1250-1275
1275-1290
1290--.1.318
1319-1356
1357-1359
H?tbn
1362-1371
Albrech-t av Mecklenburg
1363-1389
Margareta
1389-1412
Erik av Pommem
139~1439
Engelbrekt
1435-1436
Karl Knutsson
143~1440
Kristoffer av Bayern 1440--.1.448
Karl VIII Knutsson 1464-1470
Sten S ture D. Ä.
1470-1497
Hans
1497--1501
Sten Sture D. Ä.
1501--.1.503
Svante Sture
1504-1512
Sten Sture D. Y.
1512-1520
Kristian II
152~1521
Gustav Vasa
1521-1560
Erik XIV
156~1568
Johan III
1568-1592
Sigismund
1592-1599
Karl IX
1598-1611
Gustaf II Adolf
1611-1632
Kristina
1632-1654
Karl X Gustav
1654-1660
Karl XI
1660-1697
Karl X G ustav
1654--.1.660
Karl XI
166~1697
Karl XII
1697-1718
Ulrika Eleonora
1718-1720
Fredrik I
172~1751

•• • ••••••••••• • •••••••••
•••
••
•

KÖPER
SÄLJER
VÄRDERAR

Snedpräglade koppar och även
silvermynt är n u för tiden under Gustav VI:s regeringstid inte så ovanliga. Man hör då och
då talas om samlare som hittar
i handeln eller i banket· dessa
felpräglingm·.
Vi tycker ändå att de bör omnämnas i skrift och bild. Ni ser
därför ett exem;;;lm· nedan avbildad till beskådning.

MYNT
SEDLAR
PLÅTMYNT
TILLBEHÖR
Numismatisk
litteratur

ULF NORDLINDS
MYNTHAN DEL
Nybrogatan 36 -

Box 5132

STOCKHOLM 5
Tet. 08/62 62 61

l ÖRE 1919 KOPPAR

En myntsamlare i Katrineholm
besökte vår redaktion och visade
oss ett verkligt unikt fynd - en
ettöring från år 1919 i KOPPAR.
Vi har undersökt myntet mycket
noga och det hm· visat sig att
myntet helt har innehållit koppat· - ej ett järnmynt överdraget med koppar. Myntet är äkta
och vid en förfrågan hos myntverket hm· icke något sådant
mynt präglats enligt deras kännedom.
Vi fortsätter med undersökningen om detta unika mynt.
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Myntskåp från riktpris 69:- till 698:MYNTSKAP 400 Ytterhölje i formgjuten Novodur. Tjocklek 6 mm. YtteliSt stabilt utföronde.
Stapelbara. Färg i teak. Storlek höjd 123 mm bredd och djup 257 mm.
Standardkombination: 2 lådor 5X5, 3 lådor 7X7, 3 lådor 8X8 för sammanl~gt 389 mynt.
69:89:MYNTSKAP 400 F Som ovan med lådor med fillinrlägg.
MYNTSKAP 400 FPG Som ovan men både med filtinlägg och plexiglasskiva till v~rje låda. 129:And.rn lådkombinationer kan sammanställas på särskild begäran.
L ADOR FÖR MYNTSI{Äl>EN 400, 400 F, 400 FPG, 800 FPG OCH 1600 FPG
LådornJC\' formgjutna i högklassig slagfast PS-Plast. Obegränsad håillasthet, livslängd och stabilitet. Ytterst elegant utförande i grå färg.
Storlek exkl. handtag 243X243 mm, höjd 13 nun, innerfackens höjd 5 mm. Handtagets storlek
48Xl3 mm. Etikettuttag 41,4X13 mm. Lådoma som är identiska för samtliga ovannämnda skåp
kan erhållas med eHer utan tillbehör enligt ned;~nnämnda specifikation.
Nr
antal !ack fackens storlek
inredning
plis exkl. moms
5X5
25
46,2X46,2 mm
exkl. filt
6:50
49
32,2X 32,2
6:50
7X7
64
28,1X28,1
6:50
8 X8
5X5F
25
46,2X46,2
inkl. filt
9:7X7 F
49
32,2X32,2
9:8X8 F
64
28,1X 28,1
9:PLEXIGLAS = PG, storlek 238,5X238,5 mm med fingergrepp passande samtliga myntlådor. Splitterfritt, 1,5 mm tjocklek.
5:Den glasklara plexiglasskivan täcker myntlådans hela innerdel och harr ett fingergrepp så den'sanuna lätt kan tagas av och läggas på. Estetiskt tillvalande och ur praktisk synpWJkt en skyddande åtgärd.
F= filt. Filt i högklassig kvalite, stampad 350 gramfm2. E~akt kvadratiskt tillitansad för varje
myntfack. Grön färg. Vid större beställningar kan filtinlägg levet-eras i vallri färg.
Filt är avgjort det bästa och avgjort bättre än t. ex. velouriscring. Speciellt när det gäller mynt
i högre kvalite är filt vida överlägset. Velouren »luddar av sig•, hrw en k01·t livslängd och torde
vara sämre ur förvaringssynpunkt än t. ex. plllStblad. Något bättre är elektrostatisk velourisering
men kan ingalw1da uppnå samma skyd&nde verkan som prima filt.
ETIKETTER. Självhäftande, vita i format 41,3Xl3 nun medföljer vaTje låda·.
Ytterligare myntlådor med annan fackindeb1ing planerll~ . Myntlå(lorna k·:m m ed föt·del användas
separnt - både av hand~are och samlare.

Myn1s~-\p

1600 FFG Ytterhölje i teak. Dubbla låsbara framdörrar. Förstklassigt handarbete.
Standardkombinatioll! med 32 lådor i två sektioner. Med filtinlägg och plexiglasskiva till varje låda i följande uppdelning: 8 lådor 5X 5 F + PG, 12 lådor
7X 7 F + PG, 12 lådor 8X8 F+PG för sanunanlagt 1556 mynt. Det elegantaste.
Kr. 698:Katalog över myntsk:åp, album och tillbehör sändes mot kr. 1:- i b'imärken.
LEMBIT AB, BOX 2092, 141 02 HUDDINGE 2
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FEMKAMPEN
RÄTT SVAR DELFRÅGA NR 1: ERIK XIV- UNGERSK
GYLLEN 1568.

l Klubbmeddelanden
SAMLARFÖRENINGEN MISTELN
VÄSTERÅS

Onsdag 11 110

Antiksekt. på Vallby kl. 19.30.
Onsdag 18/ 10

Vi hor fått in många svor, många rätta och en liten del
felaktiga. Vi presenteror deltagare med erhållna poäng i
nästa nummer ov Myntkontokt.
Vi har kollot d enna tävling »FEMKAMPEN,», v ilken skall
återkomma i fem nummer (därav namnet) innan segraren kan utnämnas. Tävlingen innehåller fem delfrågor,
där en fråga presenteros i varje nummer.

Samtliga sekt. Vallby kl. 19.30.
Mötesförhandlinga1·, visning och
auktion på samlarobjekt.
Onsdag 25110

Stensekt på Vallby kl. 19.30.
Onsdag 1/ 11

TÄ VLI NGSREGLER:
Era svar måste insändas varje g&ng innan nästa nummer utkommer.
Endost ett svar per deltagare. Det först öppnade rötta
svaret erhåller tre poäng . Övriga rätta svar samtliga två
poäng varedra. Poängen räknas dörefter samman efter
varje deltävling och en tabell över deltagare med erh&llno poäng upprättas i var je nu mmer, dör Ni kan följa
Er s jälv i Er kamp om segern.
Den deltagare som har högsta poängen efter fem te
deltäv lingen har segrat. Näst högsta poängen kommer
på andra plats o. s. v.
OBS! Kom ihåg då Ni sänder Ert svar: Märk kuvertet
»FEMKAMPEN » och glöm ej bort att tydligt texta Ert namn
och adress p& svaret.

PRIS

Onsdag 8/11

Antiksekt Vallby kl. 19.30. Ur
mormors smyckeskrin, kåseri,
visning och diskussion.
Onsdag 5111

Myntsekt Vallby kl. 19.30. Mynt
från unionstiden, föredrag, byten och auktion.
SIGTUNA MYNTKLUBB
Box 44 190 44 ROSERSBERG

10111 kl. 19..00.

PRISER:
1:a

Myntsekt Vallby kl. 19.30. Varianter av Sv. mynt, föredrag, byte
och auktion.

PRESENTKORT 500:-

2:a

PRIS

PRESENTKORT 250: -

3:e

PRIS

PRESENTKORT 150:-

4:e

PRIS

PRESENTKORT

50:-

Presentkorten göller för inköp av mynt, sedlar och tillbehör, och kan användas i o lika myntaffärer i hela Sverige.
LYC I<A TILL!
DELFRÅGA 2.

»Regenten är känd för sitt långvariga krig, som han också sedermera stu pad e i. Myntet vi söker är präglad i ädlaste metall och har den lägsta valören>>.
Vi söker Regentens namn, myntets valör och å rtal.
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Bytes- och samkvämsafton på
Sigtuna konditori med föredrag
och kåseri av någon känd numismatiker.
16112 lcl. 8.30-17 ..00.

Jul- och mynthandelsresa
Västerås.

till

ENKÖPING.S
FILATELISTFÖRENING

sammanträder kl. 19.30 i Socialvärdshuset, Fjärdhundragatan 45
den 26 okt frimärken, 9 nov mynt
23 nov frimärken, 14 dec mynt.
Khtbbar och föreningar är här
välkom?Ut med meddelanden om

träffar, auktioner m. m.
GRATIS ANNONSERING!

7
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kuponge n nedan och skicka d e n till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Annonsen får högst inne hå lla 20 ord+telefonnumme r e lle r namn/
adress.
Annonsmanus måste vara o ss tillhanda senast 3 v e ckor före utgivningsdagen.
OBS: SPECIALER~JUDANDE FRAM TILL 1/ 1 1973: GRATIS ANNONSERING HUR MYCKET SOM HELST.

K ö P ES
Erik Dahlbergs berömda planschverk Svecia Antiqua et Hodiema.
Hii!tc m 11 och 12.
Curt Eriksson, Pundgatan 3.
:re!. 0171/ 303 48, 199 00 Enköping.

10 öringar 1855-18i3, 1/32 ROR Sp
1852- 1853, tel 0758/ 327 35 ert kl
19.
För komplettering av Danmark~nmling sökes: Dan ~k 2 kt· lll97,
1899, 1941, l kt· 1898, 1924, 1935 och
1954 samt l / 2 krone 1939.
0500/ 14152.
Unionsmynt 20 la· 1883, 10 kr 1877,
l kr 1878, 15 skill/50 öre 1875.
Sixten \Vicken, Hansätersgatan 2 b,
654 64 Karlstad. tel. 054/ i l 74 49 e.
kl. 18.00.

Ull. massvara av mynt, sedlar pol letter, medaljer, unifonnsdelaljer,
nålmärken, etc. R Felth, Box 6037
831 06 östersWJd.

Alla äldre mynt före 1873. Speciellt Riksdalrar och andra silvermynt. Tel. 021/353101.

Alla l k ronor och 2 kronot· före
1940. Alla Jub.mynt. 040/ 97 29 84.
Jag söker l kr 1942 AUB, 2 öre
1900, R.n. l öre 1914 öppen 4, 5 öre
1910, 1927. 0171/338 43.
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Norska unjonsmynt, stört·e samlingar eller dubletlcr. Endast kv.
01~. F Bemström, Sörby, 590 56
HJULSBRO. 0.13/ 52169.

5 kr Sedel 1966-1970 med blank
baksida önskas snarast. 0171/ 337 65.

Dyra svenska guld och silvermynt
i hög kvaJjte köpes kontant. C O
Algård 08/ 46 94 00.

Iordningsst..'illt auktionsgods 245 utrop säljes billigt. l ö1-e 1909 L.K
5 öre 1879, l kr 1879, 10 öre 1881,
l kr 1916/ 15, 1918, 1937 och 1940
spr.G, 35 st 2 kr O ll samt 2 kr
GV 1937 och 1952 m. m.
4 utländska gudmynt, Dollar samt
Rubel.
Si.xten Wicken, Hansätersgalan 2 b,
654 64 Karlstad. 054/ ll 74 49 efter
kl. 18.00.

Mycket bra betalas för Svenska,
Norska och Danska Jubileumsmynl.
Sänd förteckning till MYNTKONTAKT f. v. b. Svar till . Jub.mynt•.

lnbttndna älch·P. tidninem·. Även
lösa exemplar. Gamla gratulationskort m. m. Curt Eriksson,
Pundgatan 3, 199 00 Enköping.
l kr 1959 och mynt 1961 med u.
Uppgiv pris och kv3litel. Håkan
Nilsson Katterumsvä~;cn 5 602 lO
Norrköping.

5 öre 1866 och l öre 1856 srunt 10
öre 1859 och 1873. Bo Gunnarsson
Frejgatan 4 B 613 00 Oxelösund.
5 kr Jub. 1962, 2 kr 1890, l kr 1887,
50 öre 1877, 1880, 1881, 2 öre 1912,
1918, 1919. R. Arwsbo, 5:c Bjurhovdagången 39 723 53 Viistcrås.
Söker för min sedelsrunling 5 kr
1931 och stjärnmärkta sedlar. Även
sedlar före 1940 i O kval.
Svm· till: Rune Gustafson, tel. 054/
15 67 00 7.00---16.00. Brcvad•·essen är
Horsmsgalan 34 654 67 Karlstad.
l Rd sedel 1859- 1873, l kr sedel
1874-1921 Hammarskjöld femman.
Stjärnmärkta 5 kr sedlar 19561972. Stjärnmärkta 10 kr sedlar
1956-1960. 2 och 5 kronors jub.
0650/ 164 67.
mynt.

SÄLJES

Svenska, Nordiska, Tyska och Engelska mynt. Prislista mot porto.
SMK Box 44 190 40 Rosersberg.

120 kg kopparmynt Gustav VI
Adolf till högstbjudande. Jurgen
Möbius, Jägargatan Ii C Gävle.

Helvetessedlar (hell bank not.e) Stalin, Eisenhowe r, Johnson, Wison,
Krusse. Kines. Pris pr set: 25:- .
6 st. H. Lundgren, Gästisvägen 15
183 64 TÄBY. 08/ 756 2611.
5 kr 1971 10 st. 125:-. Sedlar 5 k•·
1960 10 st. i nununerföljd 125:-,
10 kr 1968 Jub. 5 st. 75:- . Samtliga
kv O. Mot postförskott+porto.
Erik Fogelström, Box 61,
Hällevik. Tel. 0456/525 67.

290 51

Albanien Jubileumsset 1968 nwnt-erat i praktetui. 5 guldmynt, 170
gr, 3 silvermynt fin silver. Har kostat 4.800:-, säljes för 4.000:- eller
högstbjudande. 08/ 6155 81.

Gustav V. Gratis myntlisla. Lars
Nilsson, Docentgatan 16 D, 214 52
Malmö.
Femöring 1947 med klump på årtalssiffnm 7. Säljes till högstbjudande. Se bild i Myntkontakt nr 2.
Tel. 040/ 36133.
Mynt av O n, G V och G VI, speciellL l , 2, 5 öre. Om möjligt ange
mängd, pris och kvalitc.
H. Marklund Västcrmoväg. 12 B 2
t r. 732 00 Arboga
Oscar II och Gustav V:s mynt,
Norska, Danska, Finska jub.mynt
l kr 1910--1942, 25 olika år 50:-.
L. Andersson, Box 500 10, 781 05
Bodiingc.

BILLIGT! l öre 1919 järn k v l(+)
20:-, 5 öre 191i järn l + 40:-, 5
öre 1918 järn l? 30:-, 5 öre 1919
järn l? 30:- , 10 öre 1876 l? 25:-,
10 ö•·c 1875 l? 210:- , 25 öre 1875
l? 50:- . Samt flera andra. Tel.
0532/ 304 93 efter kl. 15.00.

• Svenska och utländska
mynt

Svenska årtalsmynt föt· ca 75-80
% av katalogpriser. (Ex. l öre 1880
kv 01170:-, 10 öre 1880 1?/ 1 95:-.
25 öre 1875 kv l 100:- och mycket
annat).
Er mancolist~. Tyskland 5 DM Raiffciscn, Mercalor, Bcethofen, 100 J.
Rcich, kv. O 30:- (proof 45:- ), 10
DM Olympia kv. O, omg. I 30:-,
l:a 25:-, andra 20:- .
W. Borth, Wiesenstrasse 14, D-3052
Bad Nenndordf. W Gl".rmany.
2 kr 1910 f.mm kv. l 250:- , 25 öre
1910 lk kv. l? 35:- . 0550/ 612 44.

Nordiska Mynt
KUPONG TILL MYNTTORGET

VÄSTERÅS

Järnvägsgatan 70
172 35 SUNDBYBERG

• 1\Jyntlillbehör

Viktor Olsson
Köpmannagatan 8, Västerås
:r'clefon 021/13 00 90

• ••••••••••••••• ••••••••
•
••

•
••
••
••

Äldre än 1942

•

MYNT KÖPES

Jug önskar tillvarataga ert erbjudande om gratisannonscr·ing
och vill sätta in nedanståc11de
annons i nästa nummer av tidningen.

08/29 5510

:
:

Vi betalar bra för 5 öre 1910,
1927.

Vard. 16.30- 19.00

AKES MYNT-SHOP

Annonstext:

L örd. 9.00- I.J.OO

•
•
•
•
•
•
•

G84 00 MUNKFORS

0563/ 50645

•
•
•
••••••••••
•••••••••••••••

Vi fick in en otrolig mängd med svar på tävlingen >myntgåtan> i förra numret, och redan första dagen, tidningen
kom ul hade vi inte mindre än sex rält.a svar.
Vi tackar för Erl inlresse och prescnlCJ·ar vinnarna här:
l:a pris Peter Towelin, Strindbergsvägen 4 c, 151 31 Södertälje

O Säljes

Cl Köpes

Namn
Adress
Tel. nr . .... ./ ............. .

2:a pris F'recll'ik HnLLgard, Torrlösa P1·ästgcird, 268 00
Svalöv.
3:e pris Michael A11jou, Lövängsvägen 8, 811 00 Sandv iken.
Vi gratulerar vinnan1a, och översändc1· vinste1na.

RÄTT TIPSRAD: xlx 22x 21x x212
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KARL XII's NÖDMYN T
En modern ide för 250 ar sedan
o

Unde1· senare delen av 1700-talct
tillkom ett intressant kapitel i Sveriges mynthistoria, de s k nödmynten eller som de på den tiden kallades •mynttecken•. Under tidigare
perioder hade man, med undantag
av sedlar, endast givit ut substansmynt, d v s mynt där del åsatta
värdet motsvarades av värdet hos
metaHen i myntet. Under vissa perioder hade visserligen silverhallen
i vissa mynttyper varit låg, man
hade dock utåt gjort gällande alt
dc var substansmynt. Utomlands
hade kreditmynt uppträtt tidigare,
men då inte kallats mynt, utan polclter eller liknande. Nödmynten
var alltså de första mynttecken som
priiglats i metall, de var kreditmynt
i modem mening. Vilka var då orsakerna till att man bötiadc den
hiir utgivningen?
Bakgrund

Under Karl Xll's krig miste Sverige sin stormaktsst.ällning. Besittningarna öster och söder om Östersjön, som givit goda inkomster, gick
förlorade. Armen, som tidigare till
stor del slått ulanför Sveriges gränser, hade klarat sitt underhöll genom uppbörd i den trakt där man
för lilllället befann sig - kort sagt
plundring. Nu stoo den på svensk
mark och man var tvingad att praktiskt taget helt underhålla den genom uttag och pålagor inom l"ikcts
gränser. Sverige hade dessutom
huvuddelen av de nordeuropeiska
staterna emot sig, möjligen med undantag av Holland.
De fortsalla krigsrustningmna
hävde stor import av materiel utifrun. När denna rustningsimport till
följd av sjöblockad mot Svel"igc inte
kunde betalas genom export, var
man tvungen att mynta sitt silvct·
och guld för dessa internationella
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betalningar. Sala silvergruva sinade
ach Falu koppargruva, som tidigare varit en enorm kopparproducent, gav starkt minskad avkastning. Bristen på silver och koppar
samt misstron mot sedelmynt gjorde att man sökte nya vägar att
skaffa kronan reda mynt, som krävdes för krigsföl"ingcn.
Sedan Karl XII återvänt från
Turkiet träfiade han under december 1714 den holsteinske baronen
Georg Heinrich von Görtz i Stralsund. Görtz, som av många betecknas som finans-geni, hade många
nya ideer. Han vann snabbt kungens
förtroende och fick en mycket stark
ställning. Görtz stödde bl. a. ideen
at ge ut kreditmynt för att finansiCJ"a rustningarna.
Utg ivningen
Ar 1715 omsalles idecn fö1· första
gången i handling, och 1716 utkom
det första mynttecknct, · KRONAN•,
i c:a 2,2 miljonet· exemplar. Samma år släppte man även ut 3,8 miljoner med d evisen .PUBLICA
FIDE· (latin: Med Folkets Trohet)
och 1717 över 9 miljoner •WETI'
OCH WAPEN•.
Så kommer 1718 då man inför
kampanjen mot Noq~e ger ut ytterligare sex nya typer med en sammanlagd upplaga på över 25 miljoner exemplar, naturligtvis för att
dra in r edbart mynt till krigsoperationerna. Det första av 1718 års
myntteccken bar mottot •FLINK
OCH FÄRDIG•. Dc övriga fem hade alla namn och bild hämtade från
romerska gudar. Man släppte ut i
tur och ordning •JUPITER•, SATURNUs., PHOEBUS· och ·MARS·
vardera med en upplaga av tJ·e miljoner samt slutligen · MERKURIUS·
i sex miljoner exemplar.
Totalt hade man alltså på mindre
än tre år släppt ut över 40 miljoner

nödmynt i ci1·kulation. Vid Karl
XII's död 1718 fanns dessutom plana att ge ut ytterligare fyra typer
nämligen · ALEXANDER>, ·DAEDALUS., · HERKULES· och ·THESEUS•.
Under Ulrika Elconoras regering
utgav man 1719 slutligen ett mynttecken ·HOPPET· i 1,5 miljoner
exempla1-.
De mågna förordningar, brev och
påbud som utkom under 1717, -18
och -19 speglar oron för förfalskning av mynttecken men också svåligheterna att få allmänheten all
acceptera nödmynten och släppa i
från sig värdemynt till kronan.
· KRONAN• inlöstes mot ·PUBLICA FIDE· intill l maj 1717, därefter nedsaltes värdet till l öre silvermynt, och liknande former av
utbyten görs även Iör senare tecken, för att hindra förfalskningar.
Det kungjordes även att den som
vägrade ta emot mynttecken som
betalning skulle straffas som tjuv.
Detta hindrade inte att priset för
förnödenheter oftast var ett, om
man betalade i reda pengar och ett
annat avsevärt hög1·e vid betalning
med mynttecken.
Utan att i detalj gå in på förordningar om inlösen m m av mynttecknen skall vi konstatera alt i
april 1719 hade drygt 15 miljoner
mynttecken inlösts och kvar i cirkulation fanns ett belopp· molsvarande 25,4 miljoner daler silvermynt. Denna månad gjorde man en
devalvering av mynttecknen och
nedsatte värdet till hälften, d v s
från l daler silvermynt till 16 öre
silvermynt. Man skall dock vara
medveten om att inte heller då inlöstes dessa mynttecken till 16 öre
redbart mynt utan med ett mynttecken .HOPPET•, som skulle gälla
för 2 öre silvermynt samt en sedel
på 14 öre sivermynt, som senare

skulle inlösas. De mynttecken som
inte inlämnats skulle efter 16 juni
1719 gälla för två öre silvermynt.
Genom en senare förordning · i
a ugusti 1723 stadgades att alla mynttecken skulle inlösas före den första
februatli 1724 mot attester och försäkringssedlar. Efter den 18 februar i 1724 nedsattes ännu utelöpande
mynttecken till l öre kopparmynt.
En nedsättning till en 96-tedel av
åsatt värde! Ingen dålig beskattning!
Om man tar hänsyn till de mynttecken som inte inlösts vid respektive devalveringar finner man att
den arma befolkningen utöver skatte,· pungslagits på ytterJigare 14,45
miljoner daler silvermynt. Till detta

kommer SEdlar och altester som av
olika anledningar in te lösts in.

Nödmyntets utfo rm ning
De t är mycket intressant att note ra att dessa nödmynt på många
väsentliga punkter avviker från både tidigare och senare mynt. · PUBLICA FIDE. och • WE'l'l' OCH
W APEN • har en sköld med tre kronor ingående i de Iiglll·er, som pryder myntc·n. I övrigt finns ingen antyd an om ursp run gsland, myntherre, mynt.ort eller m yntmästnre på
något av de tio myntteckn en. Kungens anseende fick inte Iliiekas av en
sådan chikanemnde nöd lösning!

Samtiga mynttecken har valörtexten, • l DALER S. M .• , angiven
på frånsidan. · KRONAN• har på
åtsidan en svensk kungakrona avbildad med nrtalet 1715 unde1·. Det
skulle viiga 3,6 gram och var 22,8
- 23,8 mm i dian1eter. ·PUBLICA
FIDE· vägde 7,2 gram och hade
refflad kant till skillnad från övriga
nödmynten som hade rutad rand.
Alla ellerföljande mynttecken vägde 4,5 gnun och skulle vara 23,423,9 nu n i diameter. Liksom •PUBLICA FIDE· var de smyckade med
en allegol isk figw· och texten eller
nanmet i en båge ovanför (se bild erna).
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Följderna
Vad blev resultatet av denna
snillrika nationalekonomiska ide?
Karl Xll's krig kunde fortsältas
längre än vad som annars varit möjligt till priset av nöd och wnbärandcn {ör folket. Tiotusentals stupadc, hungersnöd till följd av nödår,
exlt·cmt hård beskattning. Dessutom
extratributen genom devalveringen,
tio gånger större än •Älvsborgs lösen•, som ett sekel tidigare, under
sex år krävt rikets hela silverför-

råd.
Till all lycka blev Karl XII skjulen vid Fredrikshald 1718, men när
förbittringens uppgöralse kom, fick
iindå ingen skugga falla på huns
namn. Görtz blev syndabock och
allas niding. Han dömdes vid en
summarisk skåderättegång till döden.
Vid Görtz fård på rackarkärran
till stupstocken smädades han och
man kastade ut •mynt. till folket
som vid stora kungliga begivenheter. Men den här gången vm· del
inga tvåmarker i silvet· utan ett
tunt nldmynt i koppar, stort som
en modem tvåöring. På ena sidan
hade dqt en grov bild av Met·kul'ius
och på den andra ett lagrekransnt
huvud i profil.

Bevarade nödmynt
Ingen av de tio typerna nödmynt
är n ågon verklig raritet idag. Dc
båda nödmynten · PUBLICA FIDE·
och ·HOPPET. ser man dock något
mera siillan än övriga typer.
Litet oegentligt kan man också
sägn alt många nödmynt finns kvm·
som ettöringar. Under Ulrika Elconora och Fredrik I präglade man
o mmynttecken, som löstes in, till l
öre kopparmynt. På många av dessa från 1720-talet kan man se detaljer av de ursprungliga nödmyntet, som inte utplånats vid ompräglingen.
Man kan ibland även se nödmynten som utsmyckning på porslin,
silverbägare och snusdosor från
1700- och 1800-talen.

\Valter E. Andersson
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MYNTAUKTION
LöRDAGEN 21 OKTOBER 1972 KL 13- 17
SöNDAG 22 OKTOBER 1972 KL 13- 17
ROTEL FORESTA LIDINGö
Visning 18-20 oktober i våra lokaler Mäster Samuclsgatan 11
och Rotel Foresta lördagen 21 ol·tober kl 9-12.
Söndagen 22 oktober kl. 9-12.
LöRDAG 21 OKTOBER

SöNDAG 22 OKTOBER

Sverige och sve?tslcct besittningar.

Norge efte!' 1699

Bland de många intressanta

objekten kan nämnas:
Gustav Vasa, S vartsjö 112 daler 1545.
Erik XIV.l1 / 2 Mark 1562
Sigismund. Daler 1594
Ca1·l, hertig av Södermcmland,
2 mm·k 1587
Cm·l IX 16 ntm·lc 1607
Ca1·l IX 20 Ma1·k 1608
Carl IX 8Mark 1608
Christna. Reval, Dukat 1650
Christina Erfurt, 2 duk. 1646
Carl IX Dukat 1664
Carl IX Dukat 1677
Carl XI 8 l\1ark 1665
Carl XI 8 1\'Iark 1666
Carl X I Mark 1674
Carl XII l ö1·e SM 1715
Ul1'ika Eleo?Wm 4 mm·lc 1720
F1·edrik I. Dttlcctt 1720
Fredrik I. l öre SM 1737
(praktex.)
Gustav IV Adolf. D ukat 1801

Denna under två generationer
hopbragta samling torde vara
den rikhaltigaste i svensk privat ägo vad beträffar mynt
efter 1814, samt innehåller
dessutom stora serier 1700talsmynt.
Bland objekten. kan. nämnas:

Cm·l XIV Johan. Sp.dltl. 1823
Carl XIV Johan. Sp.claL 1835
stjärna.
Carl XIV Johcm. 24 skilt.
1831, 1833, 1835, 1836.
Carl XV. Sp.dal. 1867
Carl XV 112 sp.dal. 1861 M.B.
Carl XV. 24 skitl. 1861, 1862
Carl XV 12 Skill. 1861
Oscar II.l /2 Sp.daL.1873
Oscar II. 20 lc1·. 1883.

småländsk guld.

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna tiU vår auktion

B. AHLSTRÖMS MYNTHANDEL AB
Mäster Samuelsgntnn 11 Box 7292 103 85 Stockholm 7
'!'el. 08/ 10 10 10
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MANADE N S

UTBUD~

1111111111111111111111111111111111111

5
5
5
5
5

kr
kr
kr
k1·
kr

JUB
JUB
JUB
JUB
JUB
.
JUB
5 kl
2 kr JUB

1935
1952
1959
1962
1962
1966
1921

01 30:01 105:01 35:01 195:0 250:O lS·.01 45:-

5 öre 1910
l
2 öre 1878 KT l

l öre 1892
O
l öre 1914 ö4 l
l öre 1884
O

950:250:125:..-

BILLIGA MYNT
2 kr 1876, 77, 78, 97, 98, 04, 07
.......... · ...... · l? / l 25:2 kr 1910, 13, 22, 24, 26, 29, 30
................ l
14:l kr 1910, 1914,
1?/1 5:-

450:475:-

Västerås 5 öre 1969 01
5 öre 50 i kronan l+
l kr 1949 ST.GL O
25 öre 1959 ST. GL O
5 öre 1952 ST. GL O

18:30:.14:~---

5:18:-

,_,,
äll
OBS! Ett ver.tillgt
tillf' e:
1968 komplett set NORGE vacumföt-packat i kvalite ST.GL
O .................. 1.150:-

Nu har Ni chanse n - missa inte d etta tillfälle - vi sälje r så lå ngt lagret räcker d e nna
må nad . OBS! Endast d e nna månad, tillbehör till Sve riges lägsta priser - läs och häpna.
Myntalbum Typ Lembit
Markandens kraftigaste utförnnde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:25
Plastpåsar 5X5 cm

Förstoringslampa förstorar

7 X ...................... 12:75
Myntblnd, passande till Lembit
almhum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:10
Scandiapännar alla typer 4:25

200 st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:75

~

Myntboken 1972 .... . ..... 13:75
Gliick, Årtalsförteckning .. 19:50
Myntkalendern 1972 . . . . . . 4:50

OBS! Moms ingår i alla ovanstående priser.

ÖRTENDAHLs MYNTHANDEL AB
TORGGATAN 20

BOX 1

19901

ENKÖPING

0171 / 379 50

~

mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

Olika sätt att förvara s1na mynt!
I detta nummer presenterar vi
ytte1·1igare ett alternativ till förvaring

-

SCA<NDIAPÄRMEN-

Att samla sina mynt i Seandiapärmar är enligt undersökningar
inte lika populärt. som att förvara dem i album, kassetter
m. m.

förtryck och finns under perioden 1873-1972.
Nackdelen m ed detta förvaringssätt är att man ej kan se
baksidan av mynten, fördelen
ligger vid att samlingen blir mycket överskådlig.
Seandiapråmen är tillverkad i

papp i vilka runda fördjupningar
har gjorts för att exakt passa
en visss valör.

l NÄSTA NUMMER PRESENTERAR VI MYNTALBUMET.

Seandiapärmen är emellertid
starkt på frammarsch bland samlare, speciellt då nybörjare och
småsamlru-e.
Seandiapärmen kostar ca 5:st, vat·jc pärm rymmer en komplett serie mynt i varje valöt·.
Seandiapärmen är försedd med
13

Aktuella värderingspris er över utländska mynt
öSTERRIKE
Jubileumsmynt 1928-1971. 2 Schilling. Silverhalt 60% .
Diameter 29 mm.
01
Upplaga
o
1928
1929
1930
1931
1932
1932
il935
1936
1937

Frans Schubert
Dr. Billroth
Von der Vogelwcide
Mozart
Josef-Haydn
Dr. Delliuss
Dr. Lueger
Prinz Eugen
Karlskyrkan i Wien

6,9
2,0
0,5
0,5
0,3
1,5
0,5
0,5
0,5

20
35
20

60
150
35
55
30
30

p

utländska mynt?

30
50
30
80
200
80
80
45
4-5

Myntkontakt informerar Er om värderingspriserna över utländska mynt - de absolut

25 Schilllng. Silverhall 80% . Diameter 30 mm.
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Bundestheater
Mozart
Maria-Zellkatedralen
Welsbach
Erzerzog
Kärtner
Burgenland
Anton Bruekner
Prins

Franz Grillparzer
T. Högskolan i Wien
Raimund
Maria Theresia
Hildebrandt
P eter Roscgger
Franz Lehar
Wienerbörsen

1,5
5,0
5,0
5,0
1,9
1,6
1,4
2,0
2,0
1,7
1,6
1,4
2,5
1,3
1,4
1,8

65
7
7
7
10

20
25
8
10
10

9
10
7
20
9

7
7

80
15
15
15
20
30
35
15
15
15
15

15
10
25
12
10
10

Andreas Hofer
Union med Tyrol 600 år
Olympiaden i Inssbruck
Universitetet i Wien
Nationalbanken 100 ä r
Donauwalzer
Republiken '50 år
Maximilian
Universitetet i Innsbruck
Dr. Renner
Ing. Julius Raab

3,0
3,0
2,9
2,2
1,8
3,0
1,7
2,1
2,1
2,5

20
15
20
20
20

15
20

15
10
10
10

o au / a.o
senaste som gar

160
400
400
2.000

Genom våra utläntL.

340
300

ska kontakter får vi

300
260

löpande information

200
30
40
70

40
4-0
25

15
15

50 Schilling. Silverhalt 90% . Diameter 34 mm.
1959
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1970
1971

Samlar Ni

om eventuella prisregleringar.
Denna gång informerar vi Er om värdeo

••

•
•
rmgspnserna pa os-

terrikiska jubileums30
20
25
25
25
20
25
20

180
150
50
75

100

15

65
60
45
25

15

20

15

20

ntynt.
l nästet nummer de is-

raeliska jubileumsmynten.

DE OL YMPISKA SPELENS
MINNESMEDALlER 1896-1972

ATHEN. 1896

ST lOUIS 1904

LONDON 1908

15

ANTWERPEN 1920

PARIS 1924

PARIS 1924

16

AMSTERDAM 1928

LOS ANGELES 1932

LONDON 1948

17

RYTTARSPELEN 1956
HELSIN.GFORS 1952

ROM 1960

MONCHEN 1972

18

B AHLSTRÖM M ynthandel AB

Kungliga mynt och iusterings-

anordnar den andra stora
myntauktionen Lördagen den
21 oktober kl. 13- 17 och
Söndagen den 22 oktober
samma tid.
Auktionen äger rum p&
hotell Foresta, Lidingö.

verkets mynttillverkning 1971

Bland dc Svenska mynten
som auktioneras bo1't bör
nämnas:
GUSTAV VASA, SVARTSJö,
1/2 DALER 1545.
ERIK XIV, l 1/2 MARK 1562
SIGISMUND, DALER 1594
CARL IX, 16 MARK 1607
CARL IX, 20 MARK 1608
CARL IX, 8 MARK 1608
CI-rn.ISTINA, REVAL, DUKAT 1650
CARL XI, DUKAT 1664
CARL XI, DUKAT 1667
CARL XI, 8 MARK 1665
CARL XI, 8 MARK 1666
FREDRIK I, DUKAT 1720

o

1873 ..... ....... 275
1874 ............ 175
1875 ...... ...... 160
1876 ............ 225
1876 på 1875 .... 850
1877 kort tex l .. 375
1877 !!mg text .. 450
1878 kort text .. l 200
1878 lång t.cxt .. 400
1879 . ... ...... .. 200
1880 ......... ... 225
1881
175
1882 ····· ....... 175
1883 ···········. 175
1884 öppen 4 .... 175
1884 sluten 4 .... 300
1885 ........... . 200
1886 .. .......... 125
1888 ............ 150
1889 ············
175
1890 ············ 110
1891 ····· ······ · llO
1892 .. ... ....... 110
1893 ············ u o
1894 öppen 4 .... 110
00

••••••••••

diameterrom

antal mynt

5 kr

712.500

18.00 gr

34

2 kr

1.213.250

13.30 gr

31

l kr

18.393.000

7.00 gr

25

5.421.000

4.50 gr

22

50 öre
25 öre

10.058.000

2. 18 gr

17

l O öre

30.120.000

1.35 gr

15

5 öre

17.059.500

8.00 gr

27

2 öre

19.403.750

4.00 gr

21

öre

18.677.500

2.00 gr

16

1972

5 kr

5 öre

840.000

9.50

28.5

61.886.000

2.68

18

Senaste värderingpriser
Artal

vikt pr st

valör

01

l+

125
50
40
70
400
115
150
750
125
60
75
50
50
50
50
125
65
40
50
60
35
35
35
35
35

75
25
20
35
200
45
65
525
55
30
40
15
15
15
15
50
30
15
15
20
15
15
15
15
15

Oscar II
l
1?

40
12

10
15
135
20
25
350
20
15
20
8
8
8
8
20
20
8
8
10
8

8
8
8
8

på 2

öringa11

OSKAR II 18 73 - 190 7

20
4
4
8
85

10
15
250
lO
6
8

4
4
4
4

10
8
4
4

5
4
4
4

4
4

1894
1895
1896
1897
1898
1898
1899
1900
1900
1901
1902
1904
1905
1906
1906
1907

sluten 4 ....

............

. ...........
. .. ....... ..
4 ränder ..
7 ränder ..
... ..... .. ..
. ...........

275
110

110
110
110
125
110

llO

runda nollor 850

. ...........
········ .. ..
............
.. ... .......
. ...........

på 1905 ....

............

80
80

90
35
35
35
35

50
35
35

400
25

80

25
30
25

90
550
65

30
275
20

90

35
15
15
15
15
25
15
15
200
10
10
12

10
12
165
7

25
7
7
7
7
7
7
7
110
5
5
7
5
7
110
2

15
3
3
3
3
8
3
3
75
2
2
3
2
3
80
l
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• Har ninågra
synp unkter?
T ill Skandinavisk Numismatik och
Lars Ridström.
I nummer l av ovannämnda tid-

ning angriper Ridström Svenska
Mynthandboken SMH och Coinlcx
för .Spekulation i nya samlares
bristande ku nskaper om varianter•.
Enligt Ridström skulle vi själva besitta stora lager av allehanda varianter och utnyttja katalogerna
för mer eller mindre osunda affärer
osv.
Anklagelserna och Ridströms insinationer är falska i sin helhet
saknar verklighetsunderlag.
Utgivarna av SMH och Coinlex
lu.lJldlar icke ens m ed mynt, än -

och

mindre spekulerar
okunnighet.

i

samlarnas

Däremot är förhållandena omvända när de t gäller Ridströms verksamhet.
Ridström som tidigare drivit
Svensk Samlarhobby i Bandhagen
(handel med mynt och tillbehör)
slutade denna sin verksamhet inför

numismatiker

och

förelag

stor

..

skada.

• Ar ni arg?

Ridström utkom diircftcr med en
bok •lilla sedelboken•. En bok som
g('nom sin osunda pl'issiittning mer
eller mindre uppmuntrar folk till
bedrägliga affärer med sedlar. Här
kan den oerfarne samlaren verk-

• Har ni blivit

Lit en råka illa ut. Denna Ridströms
bok kan utan överdrift inneha
Svenska rekordet i osaklighet och
O\'ederhäftighet. Alla handlare vi
känner har också på det bestämdaste tagit avstånd från ovannämnd:~

bok.

Det kan icke vara 11ågon ti llfällighet att Svenska My nthandboken
SMH sedan Maj 1970 är Skandinaviens populäraste och mest sålda
värderingsbok Det kan h eller icke
vara någon tillfållighet att Coinlex
bland · fickböckerna • säljes m est.
Vi litar h elt på samlarnas omdömme.

COINLEX MYNTLEXIKON
Red . .Timo J ulula

Stockholms Rådhusrätt i oktober
1970 (paragraf 185).

SVENSKA MYNTHANDBOKEN
Red. Olof J Andersin

Ridström hade genom sin verksamhet t illfogat andra personer,

Myntab S bcz·g AB.

lurad?

• Är ni missnöjd med
något?
• Eller ni kanske är nö;d

VRÄK UR
ER BARA

DISTRIBUTöR

Skriv till:
o

"BREV FRAN
Välkomna med Edra synpunkter

LÄSEKRETSEN"
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

20

FRÅGESPALTEN
?
Är det nclgot som är oklart?
Fniga Myntkontakt

Underteeknad vill först gratulet·a till Er förträffliga ide om
mynttidningen. Den var välkommen av mig och m ånga andra
som jag har talat med. Jag hoppas att den blir fullspäckad med
tips, varianter och annat läsbart.
Nu till frågorna.
l. J ag och många andra i vår
myntklubb skuJie vilja ha ett
svat· angaende upplagan av 5
kronot·ssedeln 1972. Den verkar
vara svår, finns förmodligen endast i en serie :.L :.. År det meningen att den skall försvinna?

SV AR: Tyvärr går inte upp laga n på femkronorssedeln att få
för nä1-varande, de t troliga är väl
att upplagan ä1· lägre än föregående år. Det ä1· fo,·tfarande
inte klart änmt om 5 kr sedeln
skall försvinna eller e;. Det var
ju meningen att silve11emman
skulle ersätta sedeln, men så har
jn inte blivit fallet. R. Ö.

2. J ag skulle vilja veta lite angående en variant jag har. Varje
myntsamlare har ju sitt lilla speciella område. Jag har stort intresse för Gustav VI:s kopparvat·ianter! Jag har en femöre
1970 med klump i :.V:eb i Gustav VI. Jag har sorterat 5 öringar föt· ett värde av 20.750 kronor
och hittat bl. a. 31 st :t50 i kronan>, 57 st >västeråsfemöre, men
endast 11 st klump 70. D å det
säkert finns 10 ggr mer av 5

?•

?

'

öre l!l70 i omlopp än 5 öre 1964,

sa är :.klump 70> enligt mitt förmenande avsevärt mycket svårare än :.50 i kronan:..

SV AR: Ni har med all säkerhet 1·ätt i att E1· variant :.klump
70:. är svå1·are än ,so i kronan>.
Men det är en mycket stor efterfrågan på just :.50 i kronan:.
öve1· hela Sverige, därför är det
befogat med ett högre 1>ris på
denna va1·iant. Klumpar på Gustav VI :s koppa1'1nynt ä1· ju mycket vanligct normalt sett, och de
finns 7Jå de flesta. å1·ta.len. Sam larna har ett mycket svalt intresse för dessa varianter. R . ö.

3. Jag har hittat l och 2 öre
1956 med mycket stora och tydliga dubbelpräglingar, Vad vet
ni om dem.

SV AR: Dubbelpräglinga.1· finns

på årtalen 1956 och 1957. De är
inte vanliga, och antalet dubbe l]n·äglingar a.v dessa. årtaL kan be?'äktws enligt undersökningar till
1.950 ex, per årtal. Värde på dessa mynt är mycket svårt att uppskatta, då efterfrågan il~te är så
stor, men tippskattningsvis ca 25
-60 kronor.
R . ö.

4. Av 317 genomletade l kronor
av årtalet 1940 har jag hjttat 3
stycken med spr. G i underkanten (Myntkontakt 1).

SV AR: Intressanta siffror Ni

har kommit fmm till. Vi gör
själva stora undersökningar av
ttpplagor
varianter nt. m. och
har konnnit fram till ungefär
samma fördelning.
R. ö.

pa

5. Utav 917 genomletade 5
ör ingar av år 1947, sa hittade jag
endast l st. med klump på 7:an.
(Myntkontakt Nr 2).

SVAR: Vi själva pcl Myntkon takt har med a1tdra samlares
hjälp gått igenom ca 20.000
exemplar av 1947 års femöring
och funnit 68 st.
R. ö.

6. Av 814 st genomsökta l kronor med GV bild, har jag hittat
3 st tydliga dubbelpräglingar av
hela bilden (dock ej ansiktet).
Hut· svtu·a ät· de?

SV AR: Vi håller även här på
med liknande undersökningar,
och det är omöjligt för närvarande att säga. hur svåra. de är
eller migot värderingspris. Vi
hoppas att kumw återkomma om
detta i något av efterföljande
nummer av tidningen.
R. ö
P.S. Insändat·en unch·ar om det
kan finnas någon samla1·e i Sverige som kan hjälpa honom med
ytterligare siffror o. dyl.
D.S
Sivert Bogren, Georgsgatan 7
330 23 Smillands Stenar
Tel. 0371/ 3.15 39
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Senaste värderingspriser för
Gustav Vl:s silvermynt
2 kr

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1961
1962
1963
1961
1965
1966
1967
1968
1968
1970
1971

2 KRONOR

o

01

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1961
1963
1964
1965

......................
......................
.......... .. ..........
.... . .................
............... . ......
......................
......................
......................
......................
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
......................
......................

50
25
20
20
20
25
20
20
20

25
10
7
7
7
10
10
10

8
8
8
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8

4
4
4
4

1968
1969
1970
1971

......................
......................
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................

4
4
4

.... .... . .. . ..........
.. .. .. . . ...... . .......
.. .. . ... .. . ... .. ......
... . . . . .. ..... . .......
.. .. ..... ..... . . . .....
.. . ... . . .. .. . .. . . .....
M. M . TS . . . . . . . . . .
M. M . U . . .. . . . .....
. . .. . . . .. . . . .. . . .. ....
. . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . .
. ... . . .. . . . . .. . .......
......................
... .. . ... . . ... . .......
......................
......................

1952
1953
1954
1955
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......................
............. . ........
.................... . .
......................

30
30
30
30
30
10
10
15

lO
4
4

4

15
15
15
15
15
5
5

8
5
2
2
2

2
2
2

nickel ...... ... ..... -. . . .. . . ............... -.... . . . . . ............. --

25 öRE
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

.. ..... . .. .... ..... .. .
.... ... . . .. .. .. . . .. . . .
. .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . .
.. ... .. . ... . . ... . . . . . .
......................
......................
......................
......................
.................... . .
......................
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

o

01

20
13
10
10

7

7

3
3
3
2
2
2

7
10

2
4

7
7

3
3
l

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

--------

lO

10 öRE

4

o

01

50

20
15
15
15

30
30
30

10 öre

1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l

50 öRE

1 K RONA

25 öre

50 öre

l kr

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

. . . . .. .. . . . .. . . ..... . .
. . . . . .. .. .. ...........
.... . . . .. . .. . .........
. . . .. . ..... .. .........
...... .. . . . ...........
......................
......................
......................
.... . . ................
. ... . . ...... . .........
......................
....... .. . . . ..........
.. .... . . ... . . ....... . .
......................
. . .... .. .. .. . .........
. . ... . . ...............
.....• .. . .. . . .........
•... .. .. . .. . ........ . .

o

01

40
15
15
15
7
7
7
7

15
6
6
6

5

2

2
2

2
l
l
-----

3
3
3

3

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1961
1962
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

.. . ................. ..
.. . ............. . ... . .
. ...... .. ...... ... . .. .
. ......... . ...........
......................
......................
......................
......................
......................
......................

u ..................

o
15
10
10
10
8
6
4
4
4
4
10

01

8
2
2
2
2
l
l
1
2

...................... 3

nickel ................ 8
......................
......................
......................
. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .
......................
................ . .....
......................
......................

l
l
l

l
----

1911 .....•..............•• --
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MYNTKONTA KT
Torggata n 20. Box l , 199 01 Enköping. T el. 0171 /379 50

PRENUMERATION:

REDAKTIONSLEDNING:
Redaktör och ansvarig utg:

RAOUHL ÖRTENDAHL
Stf Ansv utg:

GöSTA ÖRTENDAHL
För ej beställt material såsom
text och bilder ansvaras ej.
Vid eventuell beskattning av
vinster i tidningens pristävpristagama
lingar svarar
själva fö1· denna kostnad.

Eftertryck av text och bilder
F'ÖRBJUDES.
Tidningen utkommer den 15:e
varje månad med undantag
av m ånad 6 och 7.

DISTRlBUTöRER:
Örtenda hls Mynthondel AB
Torggatan 30 199 00 Enköping
Tel. 0171 / 379 50
MYNTAB S BERG AB
Box 159
591 01 MOTALA
Tel. 0141/ 519 84

ANNONSPRISER:

1/1 sida ............ 250:sida ............ 200:sida ............ 150:sida .. .. . . .. . .. . ll0:sida . . .. . . .. . .. . 85:sida .. . .. . .. . .. . 60:1112 sida .. .. .. . . .. .. 30:0msla9ets baksida:
1/1 sida ... . .. . ..... 375:1/ 2 sida ......... .. . 200:MOMS 17.65 % tillkommer på
alla annonspriser.
M YNTTORGET :
10 kr per annons inkl. moms
dock högst 20 ord + tel.m.el.
namn- adress. Annonskostnaden skall medsändas p å
samma gång som annonsmanus insändes.

2/ 3
1/2
1/3
1/4
1/6

Helår 10 nummer:
37:-

ink!. moms och porto.

Skriv av eller fyll i nedanstående kupong.

Posta. den redan i dag.
Betalning av prenumeration
sker genom postanvisning
som medföljer första n umret.
Vid adressändring skall denna
göras skriftligt. Använd h elst

postens

adressändringsblan-

kett

Jag önskar prenumerera på >MYNTKONTAKT> och betalar
när inbetalningskortet kommer.
Prenumerationspris helår 10 nummer: 37:- inkl. moms och

po1·to. VAR GOD TEXTA TYDLIGT!
NAMN:
ADRESS:
TEL ...... / ........... .

Ur nästa nummer:
(

(

(
(

• En ny fantastisk upptäckt av Myntkontakt.
T vå h elt nya överpräglingar på Gustav V :s
kop1>armynt m ed bilder .
• Reportage och priser från Ablstr öms mynt·
auktioner .

(

(

• F emkampen : Delfråga nr 3. Vi presenterat·
n amnen på deltagare med erhållna poän g.
• Sen aste värderi ngspriser p å l-öringar O ll
samt n tyckct annat läsvärt.
23

Ny mynt-katalog
•

Attraktiva pr1ser
EX EMPEL:
HÖG KVAUTET:

NORMAL KVAUTET:

Sverige 4 Mark 1693
Sverige 1 Riksd.Sp. 1835
Sverige 2 Kr 1906
Sverige 1 O öre 1919
Norge 1 Specied. 1827/ 26
Finland 2 Mk 1872
Finland l p. 1882
Sverige 1/ 6 Sk.bco 1854
Sverige l Kr 1875
Finla nd 5 p. 1865
Donmark l O öre 1886
Danmark 2 öre 1902

god 1 +
1 + / 01

o
o

01 / 0
god 01
l + / 01
l+
l?
l?
1/ 1?
1/ 1

+

395:575:790:59:1450:225:350:7: 4:2: 70:2:-

Sänd in kupongen idag så har du större möjligheter
att göra fynd bland 1000-tals mynt.

!""'"------------------------:: ==
-•• •==-=='::;,.==..:::.
•••- •• - .-..==.::=-=-:--:
...- .:::..
A

S,önd NUMISMATICAs mynt-katalog gratis till:

= --=~=-===::::=-===--=-

Namn: ................. . .. . ............... .. . .
Goutadress: ............... . ..... ..... ...... . ... .
Postadress: .......... ........ ......... .. . . .. . . . .
NUMISMATICA, Rådmansgatan lO B, 199 00 ENKÖPING

Klipp eller riv ut kupongen.
Posta i öppet kuvert så ii1· portot
45 öre.
Sicriv av om Du inte vill skada
tidningen.

