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Av Beng t H emmi n gsson
Vid slutet av 1400-tal et inleddes på
kontine nten en ny era inom
myntväsendet. Ärkehertig Sigismund av Tyrolen började år 1484
prägla ett silvermynt som till värdet motsvarade en gyllen i guld.
Myntet kom att kallas guldengroschen, och andra mynthe rrar
följde snart Siggismunds exempel.
Grevarna av Schlick började år
1519 prägla guldengroschen av
silvret från sina gruvor i
JoachimstaL Dessa mynt kallades
från början Joachim staler guldengroschen, men namnet förkortades
till Joachim staler eller taler, en
beteckning som snart överfördes
till alla guldengroschenmynt.
Aven i hansestäderna visade
man snart intresse att börja prägla
ett stort silvermynt. Här baserad e
man emellertid de nya stormy ntet
av oli.k a skäl på det lybska myntsystemet. Myntningen började
15Q2, och med detta årtal finns l
1/ 3-, 2/ 3- och 1/ 3-mark er bevarad e,
präglad e i Ltibeck och Llineburg.
Den märklig a valören l 1/3 mark
förklaras med att detta var den
officiella kursen på en rhenländsk
gyllen. Först några år senare inleddes präglingen av valören l
mark.
När man i Sverige skulle igångsätta en prägling av stormynt, var
det naturligt att man sökte förebilden bland de hanseatiska mynten.
Sverige hölls under hela senmedeltiden i ett hårt ekonomiskt grepp
av Hansan. Flera andra innovationer inom det svenska myntvä sendet hade också hanseatiska förebilder: den första örtugmyntningen
under Albrekt av Mecklenburg var
inget annat än en svensk wittenmyntning, och när Gustav Våsa år
1522 börjar prägla ett större silvermynt utmyntades det i överensstämme lse med de lybska dubbelskillingarna.
Sommaren 1512 valdes Sten Sture
d. y. av Natt och Dagätten till riksföreståndare efter Svante Sture.
Antagligen för att celebre ra denna
händelse lät den yngre herr Sten
prägla en serie stormy nt med den
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Ur Johannes Bureus ' anteckningar,
"Sumlen".
hanseatiska markmyntningen som
förebild. Dessa stormynt är av tre
typer, och är kända i följande
exemplar:
Typ I.
l. Ekström s samling, 25,50 g.
2. Riksbankens samling, 23,28 g,
förgylld och varit hängd.
3. Riksbankens samling, 30,86 g.
4. Bondeska samling arna, Ericksberg, 13,56 g.
5. Dresdens myntkabinett, präglad
i guld, 31,61 g.
Typ Il.
l. Anteilska samling arna, Helsingfors, 23,99 g.
2. Kungl. myntkabinettet, 18,19 g.
3. Eremita get, Leningrad, vikten
okänd.
Typ III.
1. Kungl. myntkabinettet, 16,33 g.
· Som synes har mynten slagits till
olika vikt med samma stampa r.
Vilka värden motsva rar då dessa
vikter? Mynten var helt säkert ej
avsedda för den dagliga handeln,
och om de någon gång kom i cirkulation räknade man ut värdet efter
vikten. Det lybska markm yntet
skulle enligt föreskrifterna från år

1506 väga 19,18 g. Halten var 15lod,
d v s. 94 %. I 1512 års myntordning
sänktes vikten till 18 g och halten
tilll4 1/4 lod (91 %).
Analyser av silverinnehållet i de
svenska stormynten visar att man
tillverkade dessa av ungefär 15-lödigt silver.
Dessa Sveriges första stormynt
kan ej ha tillverkats i någon större
upplaga. En stampundersökning
visar, att endast tre åtsides- och
fem frånside sstamp ar kommit till
användning. Säkerligen fann åt·
skilliga exempl ar vägen till smält·
grytorna, och redan vid 1500-talets
slut var de " rara" . Vid denna tid·
punkt hade av allt att döma ett in·
tresse för myntsamlande väckts i
landet, och i Johannes Bureus' anteckningar, "Sumlen" omtalas ca.
1600 till och med en förfalskning av
Sturemarken. Bureus har där ritat
av ett exempl ar av typ III och
nämner att Rasmus Ludvigsson
(ett par decennier tidigare ) inköpt
ett sådant mynt av en man i Anger·
manland för sex daler på befall·
ning av Johan III .
( J<' orts. niista. sid.)
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Bureus skriver emeller·tid vidare, att det mynt han avritat var
"guttin" efter det äkta exemplaret.
Johan lJl :s order om insamling a\;
äldre mynt blev f ö grunden till vad
som skulle bli Kungl. myntkabinettet. Kanske iir det KMK :s unika
exemplar· TII: l - se bl a Brenner
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nedan - som här för forsUi gången
är dokumentera t?
Detta mynt dyker senare upp i
Riksbankens samling, dit det förvärvats med friherre Gustaf RåJambs samling 1756. Innan Rålamb
hade det tillhört von :Vlcllen i Lubeck och därefter ärkebiskop Erik
Benzelius d. y. E:xemplaret skänkles år 1872 till Kungl. myntkabinettet.

Under 1600- och l7QO-talet blir
Sten Sture d. y. :s stor mynt föremål för behandling i ett flertal kataloger och uppsatser. I första upplagan av Elias Brenners banbrytande verk, Thesaurus nummorum
Sveo-Gothicorum (1691 ) finns två
av typerna- I och III - avbildade.
I andra upplagan a v verket (utkom
1731 efter hans död) skriver Grenner beträffande typ I att "av denna
mycket stora sällsynthet har jag
under den långa tid jag ägnat mig
åt studier och samlandet av senska
mynt sett endast två exemplar för·utom del som finnes i min samling". Exemplaret av typ Ili betecknar Brermer såsom unikt ..
I den anonymt utgivna "ThalerCollection" firms under "drille
Scatola" en li ten uppsats om Sten
Stures stormynt. Uppsatsen åtföljs
av en avbildning av ett exemplar
av typ I, och förfaltaren skriver:
" Originalet till detta ägs av herr
överstelöjtnanten Gyllengrip, vilken också har haft godheten att visa oss detsamma mer än en gång,
och sänt oss ett avtryck. Förutom
detta och ytterligare ett i Sverige
befintligt original känner vi till
dags dato inga andra exemplar. ''
Gyllengrip avled 1736, och följande år såldes hans samling på auktion i stockhol m , f ö den näst äldsta
myntauktionen i Sverige. Under
rubriken ''Riksdaler" återfinne r vi
Gyllengrips ovan nämnda Sture-

mynt, men med kommentaren att
det " torde säljas utom auction, om
god betalning bu des". I ett prisn<r
terat exemplar av auktionskatal<r

Ty p III

gen finns en anteckning, att e) ·
m indre än 900 da~er SM bjöds för
myntet. Det var det i särklass dyraste myntet i samlingen, det näst
dyraste var Gustav Vasas daler
1534 med konungen i helfigur och
med barett, vilket såldes för 101
daler 8 öre SM - ett mynt som 1976
klubbades bort för 77.000 kr.
Under 1700-talet blir förfalskningarna av sturemynten än fler,
inte endast avgjutningar av äkta
( Forts. på nästa. side.)
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exempla t utan även rena fantasiprodukte r dyker upp. Tyvärr lät
många av den tidens samlare lura
sig, vilket förmodligen ytterliga re
uppmun trade förfalska rna. Flera
" nya" årtal börjar förekom ma,
1504, 1507 och 1514, samtliga omnämnda i Berchs beskrivning 1773.
Vid mitten av 1700-tale t upptäck tes
dock den äkta typ IL Det enda originalet man då kände till befann
sig- av allt att döma sedan länge
- i Kejserliga kabinett et i S: t Petersburg (Ex. nr. II: 3).
En grundlig ny genomgång av
material et företogs först av Hans
Hildebra nd i en förstudie till ar betet om Sveriges medeltid (1890).
Tyvärr insmög sig även här en del
felaktigheter. Hildebrand godtog
fortfaran de en typ av 1512 års mynt
med två S på åtsidan såsom äkta,
liksom en prägling med årtalet
1514. Det blev T. G. Appelgren som
år 1923 slutligen kom att skilja ut
de äkta exempla ren från de falska.
Appelgre n gjorde även en intressant jämföre lse med sturemy nten
och de övriga markprä glingarn a
från Hansan, Bremen och Holstein.
Appelgren kom därvid till den slutsatsen att många av dessa mynt är
arbeten av samma stampsn idare.
Sten Sture d. y.:s stormyn t har
ytterst sällan varit utbjudna. Ett
exempla r av typ I fanns i Brenner s
samling, vilken så småningom
hamnade i rysk ägo. Som nämnts
var Gyllengrips exempla r utbjudet
1737- därefter får vi gå ända fram
till 1874 för att finna en registre rad
försäljni ng. Detta år såldes Gotthard Minus' talersam ling på auktion hos bröderna Egger i Wien.
Där fanns utbjudet exempla ret nr
II : l, vilket köptes av konsul J.
Arwedsson till ett pris motsvar ande 1.380 skr, även detta en särklassig rekordnotering. Exempla ret köptes sedan av A. W. Stiernstedt, och efter Stiernste dts död
1880 förvärva des hans samling och med den sturemy ntet - av H.
F._Antell. 114Y.ntet r~~~.4.es _g~ i ett
pris av 1.000 kr. H. F. Antell donerade sin samling till finska staten
efter sin död.
Ar 1896 utbjöds ytterliga re ett
exempla r (nr 1:1), då Dr. Fried-

6

richs i Dresden samling såldes hos
Ad. Hess NachloJg er i Frankfu rt
am Main. E xemplar et inköptes av
Geheimr at Vogel i Chemnitz för
den nätta summan av 2.280 guldmark. Ar 1926 förvärva des den Vogelska samlingen av Gunna r Ekström, däriblan d Sturemy ntet. Ekström fick betala ej mindre än
17.000 kr, en oerhörd summa för ett
mynt vid den tiden. E kström skriver att han innan han köpte Vogels
samling förhört sig om Sven Svenssons åsikt om sturemy ntets värde
och fått svaret: " Vad som helst,
ovärderl igt!"
Något exempla r av Sten Sture d.
y. :s stormyn thar med andra ord ej
varit offentligen utbjudet seda n
1896, då del såldes till ett rekordpris - 12 gånger mer än vad en da!er 1534 av första typen kos tade på
Oldenburgs auktion 1898, 10 gånger·
mer än vad Sigismunds dalrar
klubbades för på samma auktion
och inte mindre än 39 gånger mer
än vad Karl XI: s riksdale r 1676
kostade. Nog kan s turemar ken göra skäl för epitetet "Sveriges dyraste mynt !"
LITTER ATURF öRTECK NING
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01 å O 2750:1877 m. O
2550:01
1878
01 å o 6350:1879
01/ 0 8650:1881
01 ao 2450: 1886
01/0 2450:1889
01 å o 2675:1890
01/0 2850:1895
2275:01
1898
01/0 2325:1899
JO kronor
1225:01
1873
2150:o
å
01
1876 och
935:-01
1883 lt L.A.
825:o
a
01
1901
5 kronor
1200:01
1881
2550: 01
1882
Ol å O 1175:1894
Alla mynt garanter as äkta
1976 års nya mynt C XVI G,
ocirk. pr set 22:- kr, i Sandhill·
kassett 28:- kr. Moms ingår.
Order över 200 kr portofritt.
MYNTE T 1 MALMö
St. Nygat. 17, 211 37 Malmö

Tel. 040/12 99 30
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H
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u
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H
H
5

18
18
18
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All

B.

nling i
~wnis-

·sskrift

I Dollar silver 1977 utges med
a nledning a v Drottning Elizabeth II 25-å rsjubileum.
Prooflike 35:-

empla-

1g, sla-

.en StuHk till
dlingar
~da iller

3mburg

(Nor47f.

Specialerbjudande på svensk a tuynt
l öre OSKAR II
1874 god

50:225:1876
1
145 :1877 lång text
1
1877 lång text
l(+) 175: 110: 1878
l
1879 kort text god 01
295: 188 l 175:
1881 god 1 45:-

eckning
ingens i
, del l(
sid. 20)

Ild

2775: -

2465 :-

2725 : 2750:2550: -

6350: 8650:2450:2450:-

2675:2850: 2275:-

2325 :1225 :2150: 935: 825:-

1882 l 30:1883

1884
1885

1886
1888
1889 l 65:1890 nära
1891
1892 R
1894 god
1900 l 10:1904
1905 01 20: 1906 1-1+. 55: -

s

2550:1175:äk ta

XVI G,

250:
l+
85:l+
45: l+
55: l+
1+/01 50:55: l+
01
250 :-

l+

01

85:250:-

01

85:1+/01 45:1+/01 700: 325 :l+
1+/01 30 :01
35: -

01/0

30 :-

l+

65:-

l+

115: -

1+
65 :1+/01 250:l+
01
l(+}

l+

175:75 :-

175 :-

55:-

1+/01 40: t?
125: l
1(+)
l(+)

1873
1877 god

01

1879

t?

1880

1880/ 79
1882/81
1891/81
1892
1900

1904

l

l?

Alla priser inkl. moms -

275:-

35: -

5 öre

1916/15
1918 järn

1?/1

95:-

1(+)

1+
1+
1-1+

1940 ä ndrad 4

01

175:75:-

50:60:22:-

P/l 275: 01
775: -

275:1
45:1+ / 01 75:-

god
1887 god
1896
1896

01/ 0 175:-

25 öre

1874

55:175:65:-

1?/1
1875 p 125:1?/ 1
1876 l? 50:- Bra l ?

1876/ 75 l 150:1878 R
1885 god
50 öre
1877 R
1880

l(+) 175:-

250 :-

l'?

30: -

l

l?

l? / l
l'! / l

225:65:55:-

2 krono1·
1892 onagad
1
145: 1893 god
1
250 :1898 med lock god 1
95: 1898 utan lock
1( +) 75: 1903 god
1
225: 1

öre GUSTAV V

1909 litet kors
1913/ 12

1914 öppen 4 god

210: -

2 öre
1909, 1910

575:125:-

1912
1916/ 15
1919 järn
1942 mörktjärn

75 :65 :-

t?
85: 1?
65 :1?/1 110:-

10 öre
1875/74 fläckig
1880
1882 lit. kantskad.

1881

2 öre

1873
1874 god
1877 kort text
1877 lång text
1884 öppefl 4. nä ra
1884 sluten 4
1885
1900 ovala nollor
1900 runda nollor
1900 runda nollor
god
1906
1906 på 05
~öre

1200:-

1

1?
I+
1

G5:75: 425:-

l+
l

25:30:-

1-1 +

30-

01/0

95 -

l+

95 -

50 öre
1911
1916

l( + )

01

1920 r undO:a

l

1929

01

1931
1940 stor t G
1940
1943
1944
1945
1946, 47 silver
1949

01

H+

01/ 0

o
o
o
·o
o

50:350:-

6u :240:90:65:145:400 :-

70: 65:-

75:60:-

l kronor

1910
1915
1916
1916/15
1923
1928

1929, 1931
2 kronor
1910
1912
1913 god

01/ 0 475:01/0 375:01/0 525:H + ) 55:01/0 475:01/ 0 375 :01/0 175: -

475: -

1922

01/ 0
I+/ 01
01
01/ 0
01/ 0
01/0

1924
1928

01/0

375:650:675 :325 :525:575:-

01/0
01/ 0

275:250:-

01/ 0

295: -

1914
1915

1931
1937
1940 ändr. 4
1943

01/0

o

595:-

225 :-

CARL XV I GUSTAF :S F ö RSTA ARSSET
5 öre - 5 kr. 1976 ocir k.
i plastförpackning
15:i Sandhillkassett
20:-

full bytesrätt inom 10 dagar.

Sandbillos ingår.
t ofritt.

NORRTÄLJE

Malmö

Box 4·} 76 1 00 Norrtälje Tel. 0176/168 26
7

Mynt-mässa

SNF:s aul(tion den 15
och 16mars
Tisdagen den 15 och onsdagen
den 16 mars håller SNF (Svenska
Nwnisma tiska Föreningen) sin
vårauktion i Historiska Museets
Barocksal i Stockholm. Auktionen
börjar k\ 18.40 med föregående vis·
ning kl 17.0G-18.30. Bndast medlemmar i de till Nordisk Union
anslutna föreningarna äger rätt att
lämna bud till auktionen.
Auktionen omfattar 645 utrop
uppdelade pä de 2 dagarna : Sven·
ska och utländska guldmynt, medeltida och svenska mynt från nyare tiden, svenska pa rtier , andra
dagen ägna s åt antika mynt, ut·
ländska mynt, myntpartier, polletter och kuriosa, medaljer sedlar
samt litteratur.
De svenska guldmynten är " bara" 2 till antalet(+ ett besittnings
mynt) men desto dyrare i stället:
Karl XI dukat 1677 R HG16a , SM30
obet. buckl. minipris 20 000 kr kval
01. Gustav III dukat 1788 R enda ex
i privat ägo HG18 SM32 minipris
18 000 kval 1+ / 01.

77

De svenska mynten från nvare
tiden börjar med Gustav Vasa
Svar tsjö i mark 1543 S HG124
SM179 i kval l , samt 1 mark 1547 R
HG128 SMHI5 i kval 1.
Väldigt få mynt hå ller så bra
kvalitet som 01, de fles ta håller sig
omkring l +: vilket torde innebära
alt den norma la samlaren kan finna en hel del köpvärt. När auktionen kommer fram till Oscar II :s
mynt blir det lite ner mynt i bättre
kvaliteer. Av Gustav Vl :s mynt
finns väldigt många 2 och 5 kronor
med i kvaliteer 1+ till o.
De antika mynten är 60 till antalet, därpå följer ca 230 utländska
mynt.
Vi hoppas att kunna å terkomma
med en del uppnådda priser i nästa
nummer av MK.

Aven detta år anordnas en myntmässa i Helsingborg. Mässan
anordnas denna gång a v Harrv
Tenshult som tog initiativet till att
den första myntmässan startades
1973. Mässan äger ,·um den 23 och
24 april pu Gra nd Rotel mitt i hjärtat av Helsingborg.
I skrivande stund har ett 25 tal utställare anmält sig. de flesta från
Sverige men även några från bl a
Finland och E ngland. Troligen
kommer även handlare från Schweiz. Västtyskland och USA . Denna mässa har under förutvarande
år va rit en succe fö r såväl be·
sökande som utställare så det finns
stora hopp om att kunna komma
nöjd ifrån även denna mässa, speciellt för besökande då man här
kan finna ett mvcket stor t urval av
mynt från all ~ärldens länder.

ON
VÅR 13:e AUKTI_
på HOT EL SHERA.TON , Stockholm
den 12 Cl pril kl. 19.00

NUMISMATISK LITTERATUR
Ett betydande svenskt numis matiskt bibliotek
som innchttller många av de stora s~illsynthetcrna, bl. a.:
Första upplagan av Elias Brenncrs "Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum" utgiven 1691, i ett vac kert exemplar.
Petter Dijkmans ''Observationer" , utgiven
1686 - det försia svenska numismatiska
verk et.
E n samling auktionskataloger från 1800talet S!lm t alla betydande svenskn verk från

:17-, 18- och 1900-talen, dessutom en del
litteratur och auktionskataloger fr tm bl. u.
Danmark, Norge och Tyskland.
Auktionskatalogen kan erhållas mot insättande
postgiro 3003 - l.
av kr. 10:-

pa

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
Box 7292 - Mäste r Somuelsgotan 11
S-10385 STOCKHOLM- Tel. 08-101010

Myntset från Is le of Man
\'i l1ar hurmed nöjet prtsentera 1976 års myntset fr-~o Js le nf !\l an. Uettu set
består utav ~~x mynt i ' aliirerna 50 p, tO p! 5 p, 2 p, l p ocb 1/t p.
Sam f liga 111,) n t~_; fr:iu~idor har t!rh~llit en helt U)1 design, medan åtsidorna fortfarande biir Arnulcl 1\lachin's num era klasshku porträtt a v Il. M. Drottning

_mynt\'lässan
Harry

Eliz:~bcth 11.
:\lyntstttl präglas i platina (950/ lOUU) i proof'-kvalittt , i >lcrling sil•·er (925/
1000) i brilliant odrkulerad k>'alitct samt i b..smetall. Mvut en i basmetall ur
de m)nt snm normalt cirku lerar som hetulniu~:smedel pa Ist; of Man.
l platina kom mer endast 6110 set a tt priiglas och l sterling sih·er 20.000 set medan
upplagan i hasmt.tall iinn u ej definiti vt fastställts.
Myntsetet lcvcrtra~ i etui med äkthetsintyg.

tiU att
:1rladcs

23 och
: i hjär ·

5 tal ut>la från
·ån bl a
rroligen
ån SchA. Den-

varande
1väl be:let finns
komma

;sa, spe-

Förstadagsbrev från 24 länder
inom Brittiska samväldet
i\ led anledning .,- 25 -~ r.• jubileet av H. :\1. Drottning Elizab eth Il :s trnntillträde,
har 2~ liindtr innm det Drittiska snnH äldet be<l utat utf(e förstadas:sbr.v med
re.<pekth·e länrlers tre otnciella jubiltumsfrimiir~•"·
·
Dc delta gandl~ Hindt!rna ;lr: Ascen~ion lsland, Karbndos, Ud izc. Bermuda, Ro tswana , British Antnrctit 'J'uritory, Uritish Virgin Islands, C:1ym:.w Islands, ll on~
Kou#(, l\'1aurilius. !\·l ont*"rrrat, :"e"· Htbrides (~ondomlnjum. Pitcniru Js land'i. St.
Helena, St. Kitts, So lurnon Islands. Snnth G eur!(ia. Swazilan d. Tu rks & Caicns
bland> ocb Tristan rlu Cunha.
L>ennn unika !<lamling Cörstadag~bU\' leu~rents i CH ~Jegant album. Eftersom ~ya
llthridcrnn ut~cr h •å först:ldagshrcv , inneh~ller \'Urje a lbum 2~ brtv. Världsupplagan "" kompletta album är begränsad till endast 17.000 st.
T ill dc s.nuo f örst in~umna beställnin~:arna lc Hrcr:os dessutom, uta n txtra kostllö~d, ett 26:• f iirstadagshre,· med StorhritannicrL< fy ra officiella jubileumsfrimii r~cn .-mt en speciell t dts i~:nad jubileurmmedu lj i sterliny siiHr.
l\led•ljen
•·isar m dtta ljerad bild a •• det väl kända frimärket ''l'enny Black" utgi•·Ct J8~ tl.
l'l'isct tHi ett komplett ulhum iir endast 795 ~runur inklusive mervärdeskatt och
porto. l.cver.l ns sker m ot postfiirskott.
l'a g rund ~·· världsupplaga ns extrrrnu begränsniu~ må.<te ··i förhehålln oss rutten
att a• bÖja order niir denna fullteckm1ts.
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bliotek
tllsynt-

''The-

m" ut-

utg iven
T.aliska

l

1800-

:rk från
en del
n bl. a .

;ättande

eL AB

l 11
)1010

-

-- --B--

Pobjoy M in t Seandinavia

-- -- -- -~

9o, l'~ :Ao 1\ \ '"" ""
ltlf'lot,., U·U l' l~ H

s. . tekn

Till POBJOY MINT SCANDINA VIA, BOX 19, 280 13 VINSLÖV
Underteckna d be~täller härmed 1976
Un dert ecknad beställe r härmed
1\ r~ myntset från bit of !\·lan enligt
st komple ll/ a album med för~tadags
följande :
brcv frå n 24 länder inom Brittiska
sa mväldet till ett pris uv 795 kronor.
. set i plati na proof•
a 5.975:.. set i ~te rling silver BU' a 385:...... set i basmetall oeirk.
45:-

Namn

Adress
Postadress ..

Tel.
Underskrift ...

....... Datum

l

H ur m ån ga m yn t ha r du hemma?
Från Myntverket har vi nu erhå llit statistik och upplagesiffror för
1976. Nedan ska vi visa 2 av de tabeller vi fått, de 2 mest intressan ta
ur myntsamlarsynpunkt.
Vi tror inte a tt tabellerna behö-

Mynttillverkningen 197 6
Valö r

Arfal

Antal myn t
st

Lege ring, tusen delar

Min nesm ynt
50-k rono r 1975
50-k rono r 1976

925 silve r, 75 koppar
925 silve r, 75 kopp ar

1970 års lag
5-kr onor 1973
5- kron or 1976
l -kronor 1973
l-kro nor 1976
1973
50-ö re
1976
50-ö re
1973
25-örP.
1976
25-öre
1973
10-ö re
1976
10-ö re
1973
5-ör e
1976
5-ör e

kopp arnic kel
kopp arnic kel
kopp arnic kel
kopp arnic kel
750 kopp ar, 250 nlck el
750 kopp ar, 250 nick el
750 kopp ar, 250 nick el
750 kopp ar, 250 nick el
750 kopp ar, 250 n icke l
750 kopp ar, 250 nick el
950 koppar, 40 tenn , 10 zink
950 kopp ar, 40 tenn , 10 zink

13 295 700
5 712100

108 350
104 935
68 426 081
570 745
39 432 948
443 728
53 244 500
453 572
48 549 780
695 040
7 464 980

541 750
524 765
68 426 081
570 'i45
19 716 474
221864
13 311 125
113 393
4 854 978
69 504
373 249

219 874 833

127 731728

17
15
15
18
18

Kr/ innev. Aln tal/ innev.

9:65
1:43
0:32

0,48
0,14
0,07

93 622 685

11:40

~

5 736 100
1510 390

24 976 000
13 489 610

3:03
1:64

0,06
0,16

28 495 16 679 065
149 975
3 590 525
168 310
195 164
2 888 456
8 561407
8 281662
41
l 5671
2 500 290 10 638 229
1517 617
1271 386

113 448 955
38 667 570
74 661 458
519 318 665
104 698 896
117 523 347
99 693 515

13:77
4:69

2,75

9,:07

4,54
63,05
25,42
57,08
121,00

Kron or
11 120
7 140
2 290

Sum ma

93 643 235

20 550

öVR IGA MYN T

lO

28,5
28,5
25
25
22
22
17

79 208 520
11 754 950
2 659 215

Kronor
79 219 640
11 762 090
2 661 505

års lag)

9,50
9,50
7,00
7,00
4,50
4,50
2,18
2,18
1,44
1,44
2,68
2,68

36
36

Uppgift saknas

187~1976

130 156 515
42 408 070
75 024 432
5307 69 027
114 547 700
130 661 871
102 482 517

27,00
27,00

Bokf.mässigt
utelöpande myn t
1976-12-31

Indraget
187!>--1976

30 712100
20 000000

gram

Inneliggande i
Sveriges Riksbank
och myn tverk et
1976-12-31
Kron or

Präg lat

GUL DMY NT
20-k rono r
lO-k rono r
5-kr onor

50-k r minn esm.
lO-k rono r jub.m .
5-kr onor (197 0
års lag)
5-kr onor
2-kr onor
l -kro nor
50-ö ren
25-ö ren
lO-ören
5-ör en (1970

Vikt per st Diameter
mm

Värd e
kron or

265 914
114 242

Ute löp and e mynt 1976-12-31
Valö r

ländska sam lare. Dessutom har ju
som bekant väldiga män gder l·
kronor smä lts ner för sitt silvervärd es skull, möjligheterna finns
att denna neds mältning fortfarande pågå r.

ver någon störr e förklaring då de
är ganska lätta att förstå.
Pape kas bör däre mot att upplagesiffrorna bara är unge färli ga då
många myn t fårsvinner med utländska turis ter och säljs till ut-

5 000000

Kron or

19 114128

3 790

663 722

18 446 618

1195 876 360

22 7181 98

48 233 526

1124 924 634

63:05
12:71
14:27
12:10

0,94

2:24

44,80

136:57

319,80

s~

A d1·

Ban

om har ju
ängder 1;itt silver~rna finns
1g fortfa-

;t Diameter
mm

36
36
28,5
28,5
25
25
22
22
17
17
15
15
18
18

A\ntal/innev.

0,48
0,14
0,07

-

0,69

0,06
0,16
2,75
0,94
4,54
63,05
25,42
57,,08
121,00
44,80

-

319,80

-INFORMATION
Uppmuntringar, förslag och tips
från ansl utna föreningar fortsätter
att strömma in till kansliet. Detta
gläder i högsta grad förbundsstyrelsen. Det var nämligen på ett tidigt stadium, ett av styrelsen uttalat önskemål, att informationen
skulle vara ömsesidig - och i den
andra har· samarbetet börjat. F ör
kännedom lämnas här följande information om vidtagna åtgärder m
m.

anledning skulle utebli. Varje förening har fått lika många häften
som föreningen har medlemmar.

stiftelsemedaljen i silver (60
mm) nr 1 har av förbundet som
gåva överlämnats till H M Konungen.
Sista beställningsdagen var den
15 februari 1977 och idag är den historisk. Förbundsmedaljen 1977
med sitt numismatiska motiv med
anknytning till Stockholm som f d
myntort kommer att vara färdig
till stämman 0 977.06.05}

*

DIN FORENING har väl " bokat
in" ett besök av någon styrelsemedlem . Du känner väl till att dessa 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 föreningar som redan har eller kommer att
ansluta sig. De flesta av landets
föreningar har hört av sig och planerat in denna information i sitt
vårprogram.

*

Söndagen den 5 juni 1977 avhålls
således Sveriges Numismatiska
Riksförbunds förbundsstämma för
1977 i Stockholm. Till förbundet
slutligt anslutna lokalföreningar
kommer senast sex veckor före
förbundsmötet (vecka 16) att erhålla särskild kallelse åtföljd av
preliminär ärendelista och anmälningsblankett. Senast två veckor
före förbundsmötet (vecka 20)
översänds till anslutna föreningar
SNR verksamhetsberättelse för tiden från stiftelsemötet, slullid
ärendelista samt program.

*

Som föreningsansluten numismatiker har Du väl erhållit ett 16sidigt informationshäfte om SNR .
Detta häfte har tryckts i en totalupplaga om 6500 ex och innehåller
alla de fakta som man bör känna
till för att vara sakligt och riktigt
informerad om vårt nya numismatiska riksförbund. STOT P A föreningsstyrelsen om häftet av någon

- -

SVERIGEs

- - - -- -

Planerar föreningen att framlägga motion till förbundsmötet skall
den vara kansliet före 1977-04-09.
Den bör även vara skriftlig och
helst maskinskriven.

.-

- -

NUMISMATISKA

- - - -·· -

- ...

---

RIKSFÖRBUND

A1lr~·ss: Box 41. S- l!lO 40 Rosc rsiH·rg. Tt•lcfon: Ordf. <nG0-35:! 2:3, sek.-. 08-!!:1 !IG 97, kassör 016- 111319
Bank: Raukgiro 452-2009, skandinaviska Enskilda Banke n. Postgiro: 3 :i4 91 - 2.

l

N orsl~a
Den stort upplagda förfalsirningen av svenska och norska guldmynt
från Oskar II:s regering håller på
att avslöjas. Under de två sista
månaderna har de falska mynten
försålts i främst södra Sverige till
både privatsaml are och handlare.
Det rör sig hittills om följande
mynt:
Sverige:
10 kronor 1884 och 1898
10 kronor 1883 och 1901
Norge:
20 kronor (5 specier) 1875
20 kronor 1877
Tillverkningen tycks ha varit

förfalsl~ningar
mycket omfattande och bedrägeriet rör sig säkerligen om miljonbelopp, försiktigt räknat.
Mynten har genom annonser och
personliga besök utbjudits a v en
svensk, bosatt i Köpenhamn, samt
av en myntfirma i Hamburg. Vem
som står för tillverkningen är f n
obekant, liksom hur många mynt
som sålts på kontinenten.
Försäljriingen av dessa mynt
som äkta är i dubbel mening
brottslig: dels är det bedrägeri,
dels är de svenska guldmynte n fr o
m 1873 formellt ännu gällande betalningsmedel, varför detockså rör
sig om vad Jagen kallar penning-

förfalskning. Anmälan har inlämnats till polisen av Kommitten mot
myntförfalskningar, som på initiativ av Svenska Numismatiska
Föreningen grundades för några år
sedan, i kommitten ingår representanter för Kungl. Myntkabin ettet
och Sveriges Mynthandl ares Förening.
Allmä nheten behöver inte oroa
sig för a tt alla mynt från denne
eller andra kungars regering är
falska, men bör akta sig för att
köpa på annons eller ropa in objekt
på sådana auktioner , där garanti
sällan lämnas.

Norge.
Akta 1
900/100
Förfals
sökta, 1
Känn
(l} Lite

Ä

Norge. Oskar II. 20 kronor/ 5 (2) Kort, horisontell stampspric ka
högst upp till vänster på sista R i
species 1875.
Akta mynt: Vikt: 8.96 g, Ha lt: KRO NER.
Atsidan:
900/1000.
För valskning: Vikt 3 ex. under- (l ) Mycket lite upphöjning i fältet
ca 1 mm nedanför punkten efter
sökta, 8,93 g-8,99 g , Halt: ?
·SVER.
Känneteck en: Fråns idan:
Randen:
(l) Litet hack på den övre smala
Färre refflor än på originalet.
slängan i S i SP.
'!'!'!'!""!.............._ " " " '

Refflorna är dessutom högre och
mer avrundade på kortsidorna.
Allmänt: Förfalsirningen är ytterst
välgjord och förmodligen präglad.
Kvaliteten kan sägas vara nära o.
Det rekommen deras att vid av·
görande av äktheten jämföra
randrefflingen med ett äkta
exemplar.

SVEA

Mynt & Frimärkshandel AB
STUREPLAN 4 - BOX 7232 - 103 84 STOCKHOLM

Tel. 08/ 1O 03 85. l O 03 95

Det h<
20-krom
med år
funnits
längre ä
om i för·
ket välg
vare att
framkor
några bi
nit fram
na återk
nummer

lf

ar inlä m·
litten mot
på initiaismalis ka
r några år
repres en·
kabinettet
lres För e-

inte oro a
·ån den ne
gering är
ig för att
1 in obje kt
ir gara nti

i\orge. Osk ar I. 20 kron or 1!177
.
Akta myn t: Vikt 8,96 g. Hal
t:
900/1000.
För fa lskning: Vikt: 3 ec . und
ersökta, !1,95-8,97 g. Hal t: ?.
Kän nete cke n: Frå nsid an:
(l l Lite t hac k und er vert
ikal a tvär -

stap eln i första R i KRONE R.
(2) Två myc ket små , kor ta r epo
r
mel lan lage rkra nse n och präl ring
en ca 1.5 mm ovanför ' '124".
(3) Slam pspricka från vert ikal
stapeln i and ra R i KRO NE Rtti a
ll
lage rkra nse n.

Alsidan :
Fle ra myc ket små upphöjning ar i fältet.
Allm änt: Den na förf alskning
är
gJuten. Yta n är någ ot mat t
och
gulaktig. Kvaliteten kan säg as
vara kna ppt OJ.
(t)

Ännu e n falsl{ svensl{ 20-lrron
a

hög re och
;idorna .
1 är ytte rst
n präg lad.
ra när a O.
:t vid av·
jäm föra
ett äkt a

:l

l

AB

iOC KHO lM

Det har nu dyk t opp änn u en fa lsk
Sverige. Osk ar I l. 20 kron m· t8i7
20·krona i Sverige. Den na 20-k rona
med n.
med årta let 1877 har förmodli gen
funnits på mar kna den bety dlig
Akta myn t :
t
läng re än de myn t vi rap por tera
Vik
t: 8,96 g.
de
om i förr a n umr et. Myn tet är myc
- Hal t: 900/ 1000 .
ket välg jort och har upp täck ts tack
vare att de and ra förfalsk ning arna För fals knin g :
fram kommit . Tyv ärr har vi inle Vikt: 2 ex und ersö kta , 8,96 och 8,95
g.
någr a bild er då dess a ännu ej hun
- Hal t: ? .
nit fram stäl las, vi hop pas att
kun
na åter kom ma med des sa i näs ta- Kän nete
cke n:
nummer .
Atsi dan : (l) UpphÖjning
fält et

mel lan vän stra stjä rna n nedtill och
hak skä gge t.
l<'ransH1an: (l ) Två små upphöjning ar i fältet mel lan vän stra
rose tten som håll er vap entä ltet
och
kron an.
Allm änt :
För fals knin ge n har sålt s i Väs
tsve rige sed an fler a mån ade r tillb
aka . Yta n är korn ig och oms krif terna, i övrigt är den na förfal skn
ing
syn nerl igen välgjord . Kva litet
en
kan säg as var a när a O.

INTRESSANTA AUI(TIONER

F reda gen den 25 ma rs- Fredag
en den 22 apri l på Hem gård en,
Nor retu llsv äge n 9 i Kri stia nsta d.
Auktion ct·na börj ar kl l9.30 med
visning från kll7 .00 båd a gån ger
na.
:Vlvnt för mel lan 200.000 och 300.000
kronor kom mer att sälj as på var
je auk tion.

RI K SD AL ER ·G UL DM YN T·

BR O NS M YN T

Auktionslistor och när mar e upp
lysn inga r fås från

J(r ist ian sta ds or tens Nu nt ist na tis
ka Fö re ni ng
Tfn. 044/71:1 28 Ingvar
Nilsson

Box 110 68, 291 11 Kri stia nsta d
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DE ROMERSKA

KE JSARl~A

av Gunnar Sidorow

D•
( Fo

do r:
bön
sig

Om

blat
ren
s par
förs
\et.
ser a

Marcus Cocceius l':erva hUrstammad e från en ansedd jurislf'amilj. Det var likväl hans talanger
som diktare, vilka förskaffa de honom Neros gunst. Sålunda sa \.t han
tills<illlma ns med de andra domare, vilka hade att avdöma P isos
sammans värjning och belönades
med triumfens distinktio nstecken.
Samma anseende bibehöll han under flavierna. Första gången konsul tills ammans med Vespasian us
71 erhöll han den högr e äran av ett
andra konsulat tillsamma ns med
Domitian us 90. Uppenbar ligen var
han en foglig man, men undgick
likväl icke Dom itianus' misstank ar
och hade måhända slutligen endast
sin bräckliga h~ilsa , som icke gav
förhoppni ng om ett långt liv. att
tacka för sin räddning. Fysiskt sett
är bruten rnan besteg han trone n
icke såsom utvald av hären utan
såsom den främste i senaten. lian
uppfallad e begreppe t ''Libertas "
såsom ett Met·uppr ättande a v det
senatsstå ndet.och
Wlderkuv ade
med ed förpliktad e han s ig, att icke
ställa någon senator inför riilla.
Han hade i sjä lva verket intet annat stöd för sin makt gentemot pn~
toriangur dets rn issnöje .
E:n av hans första <1t.gärder var
att upphäva sin i akt förklarad e
föregånga r e på tronens alla ämbetsha ndlingar , n~1got som tillät alla landsför visade a tt återvända ti ll
hemorten och alt återfå sina ägodelar.
Under den första upphetsni ngen
avkWlnad c senaten domar· över
några a v de allra föraktliga ste angivarnu från Domitian us' tid. Men
frånsett detta. förhindra de :'-J er va
effektivt all vidare förföljelse av
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hög uppfalt.nin g om de
alla, vilka hade stått i gunst under mycke t
åvilade hans äm bete.
föregånga ren. Han hade viktigare plikter, vilka
äro alla de handsä((
liknande
På
saker att tänka på än att vedergälvidtog under sin
n
ha
vilka
lingar,
la orätt, som likvä l icke lä ngre
a v en inpräglade
regering.
korta
kunde gottgöras . Armeerna i Syristörsta
Den
välvilja.
siktsfull
en och P annonien befunno sig i jäskejnye
n
de
mötte
som
.
!:ivårighet
ning och i själva huvudstad en fö rstatsi
vunligt
som
låg
saren,
sökte en högadlig he rre, Ca lpuras förstörda tillstånd.
nius Crassus, att vinna pretorian - finansern
fullt begripligt f.ö. efter Dornitiagardet på sin sida genom r·undliga
ållning. Ur senalöfte n. Nerva förvisade honom till nus' misshush
tens krets utvaldes fem m än , bland
Tarentum . Gardet fic k en ny predem den åldrige Verginius l{ufus.
fekt i Caspel'ius Aelianus. vilken
tillsamma ns med Nerva bevilken
hade innehaft detta ~irn be te redan
sitt tredje konsulat. Denna
klädde
gick
tmder Domitian us . Men det
s uppgift var , att införa
kommitte
icke att dämpa trupperna s hat till
ar i statsför valtningen.
besparing
tilllvingDc
Domitian us' mördare.
mål från ett glänpraktföre
de
Alla
adc sig utlämnan de t av P et.ronius
n övertog, gjor·
ha
vilka
hov,
sande
erren
kammarh
och
Secunclus
och han ställde
med
av
sig
han
de
P arthenius . vilka Ne rva förgäves
förmögenhet
privata
oerhörda
sin
bleögon
hans
sökte sJ:...]dda. Inför
De dyrbara
nde.
förfoga
statens
till
vo dc mörela de oeh kejsaren måste
festerna inskränkoch
n
ktl(!espele
s
dessa
tacka
till pi'! köpet offentligt
les. På så sätt blev han i stånd all
sina " trogna " gardeslru pper.
mildra de mest tryckande lasterna,
såsom t.cx. indrivand el av arvs·
skatten och judeskatt en, vilken al'
Domiiian us inkassera ts med oer·
hörd hårdhet och brutali tet. För·
pliktelscn att göra dugsverken för
rikelc; transporl väsen fingo de ila·
lienska kommune rna sig efter·
b:nbart medve tandet om. att en
ny revolt skulle tvärt. på flä cken å t- s känkt. F'öljderna av fiavieroas
följas av en fruklansv är d veder - skoningsl ösa skatt.e.c;ystem hade
gällning, kunde för må soldatern a drabbat Italien hårdare än något
att hålla sig i s kinnet.. Under dy lika an nat land. På :>amma sätt som un·
omständigheter fattade kejsaren der Graccher nas dagar förelåg f a·
det beslutet. att- då han icke hade ra för. att det italienska roslerlandet skulle fö rvandlas till en miinni·
någon manlig efterkomm ande s kotom ödemark.
ansedde
mest
tids
denna
adoptera
Den. som icke sökte sig ny jord i
general. 1\Iarcus t.:lpittc; Traian us.
och göra honom till medkejsa re. koloniern a. såsom Lex. vid Donau.
vitra daH.eclan denna åtgär'Q, att 1Ma sitt där italienarn a ändu in i
P~' mark . som fort.
kolonisera
gar
kompetcn
högst
denna
val fa lla på
( .!'orts. nii~rn sid.i
Le militlir. visar. att 1\:erva hade en

na d
kel
å ker
rit g

stöd

sena
av bav j<
kost.:

mär~

Italie
rätta
mede
tran
visa
väl si!
Dess<
kom n
på de
flöt. o

De roinerska .
(Fons. fr. föreg . sid)

dom uppodlats av romerska
bönder, fick slutligen lov att sälla
sig till tiggarna::; stora s kara.
Omsorgen om dessa de fattigaste
bland de fattiga. föranledd e kejsaren a U revidera de n offentliga
spa nnmålsutd elningcn. Men hån
försökte sig även på det botemedlet, att genom att på nyt t kolonisera själva Italien , skaffa bönder-

Kejsarens exempel påverkad e
även privatper soner, vilka tävlade
om att förverklig a kejsarens stora
intentioner . Sin fulla utbildning erhöll denna inrättning först under
kejsarens efterträd are. t.1ed all
rätt kunde man fira Nerv a som Italiens nydanare . Det är självklart ,
att ::'oler\'a redan som privatma n
måste ha skaffat sig en inblick i lägets al!vaJ'. att han länge och noga
övervägt, vilka åtgärder som måste vidtgagas för att råda bot på de
faror, vilka hotade . F örvisso var

Den redan å ldrige Nerva (han
var född 32 l somnade in i den eviga
vilan den 25 janua ri 98 och uta n
minsta m otsägelse eller gnissel i
statsmask ineriet följde honom
hans adoptivso n. Traianus på tronen. Högkejsa retiden in a mplissima forma tar sin början.

" I nästa nummer fortsätter
Gunnar Sidorow sin ar tikelserie
" De Romerska Kejsarna " med
kejsare Tranianu s som kommer att
omfatta betydligt fler sidor än
Nerva" .
l

om de
im bete.

ERT NAMN

~hand

OCH

Klcr sin

ADRESS

en instörsta
1ye kcji sta ls_llstånd,
)omitiar senan, bland

1·

naderasjo rclåter. Kejsaren lät fol-

ket självt fatta beslut orn en ny

; Rufus,

~rvu

be. Denna
t införa
tningen.
C!ll glän)g. gjor1 ställde
aög<.mhet
dyrbara
1skränk.tånd att
asterna,
iV arvs·ilken av
ned oertct. För'rken för
o de itag ef ter ~
aviernas
m hade
än något
L::;om unirelåg fa·o!;terlann männi-

ny jord i
.d Donau,
våra dasom for-

)

åkerlag - detta enligt vad som varit gammalt och fornt - och med
stöd av denna lät han ett utskott av
senatorer ombesörj a anskana ndet
av bondgård ar åt hugade brukare
av jorden. Detta projekt kom att
kosta 15 miljoner denar er. E n ännu
miirkligarc å tgä rd var , alt i alla
Ilaliens städer på lånds.bygden inrätta ett slags kassor, vilka bistodo
medellösa förätdra r med uppfostran av deras barn. Detta korn att
visa sig vara ett synnerlig en
välsignclsebringam!e
uppslag.
Dessa s.k. alimcntar stiftclser tiflkommo på det sättet , att räntorna
på de hypotek, vilka beviljade s, inOöto i dessa stiftelsers kassor .

och Ni for e f ter hand vor
" nyinkom mctlisto" .

det icke fråga om någon stundens
ingivelse. Detta medförde också,
att så stora tinglätos ig utföras under en relativt sett så kort tid. Därför skall ocksa hans minne fortleva
sitsom en a lldeles enaståend e samvetsgrann och omtänksa m härskare. Även segerns lagerkran s
smyckade honom på en valplats ,
som under hans föregånga re just
icke bevittnat annat än enbart
nederlag. Ty ett k•·ig mot suebcrna
och sarmater na hade under 97 varit framgångst•ikt. så att kejsaren
och hans adoptivson Traianus kunde lägga sig till med iironarnnc t
''Germanicus ". Hans namn är
även förknippa t med fullbordan det
av l<'orum transitori um, som påbör jats under Dom itianus .

STOR SO RTER ING
MODERATA PRISER
Vänd Er med fö rtroe nd e till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsga tan 19, Gävle
Te l. 026/ 12 82 25
Öppet: l 6- l 8
lördagar 9- 14

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR
SVENSKA och

UTLÄ NDSKA MYNT, SEDLAR, MEDAUE R, POLLETTER och TILLBEHÖR
FRIMÄRKEN och BREV

Lage rprislis ta sändes gratis.

MYN TAF FÄR EN NUM IS
Vallgata n 1, Bo x 2 332, 403 15 Gö te borg- 031 / 13 3 345

Yard. 11 - 18. Lärd. 10- - 14. Lunch 14- 14.30

niisw sid.)
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Med alje r över nor disk a länd er
I år utkomm er för femte året i
följd Nordisk Konstme daljserie .
Serien startade 1973 och har varje
år skapats av en ny nordisk konstnär, som på sitt personliga sätt har
symbolis erat var·jc nordiskt land.
Denna femte årgång skiljer sig
från tidigare årgånga r genom att
medalje rna har skapats av sju olika konstnär er. Alla sju är kända
konstnär er och flera av dem har tidigare aldrig gjort medaljer . Bland
de sju konstnär erna finns fem
skulptör er och två målare.

~

Vid en vernissa ge i Helsingfors
öppnade presiden t Ur ho Kekkonen
en utställning över alla medalje rna
i Nordiska Konstmedal.iserie. Urho

s

Kekkonen är själv personligt bekant med flera av årets konstnä rer
och fick molla del första kom pletta
setet med samtliga sju medalje r.
Dessutom överläm nades till presidenten en a vgjutning a v Finlandsmedaljen, som skall hänga:s upp på
någon offentlig plats i Helsingfors.
Sverige var r epresent erat på
vernissa gen av ordföran de i Sveriges Numism a tiska Riksförbu nd,
Sven Jardestål, Sigtuna.
Medalje rna tillverkas i en begränsad upplaga på 5.000 exempla r
i brons och storleken är 70 mm i
diamter. Medalje rna säljs i Sverige genom Svenska Medaljg illet AB
i Eskilstu na.

l

l
l
l
l

På b
nerale
ralsek.J
den br•

Vi ~

ens t

Vår nya prislista
sände;; pi\ förfrågan .
TOBENII{ AB
T cgelback ,•n 2, 111 !i2 S tockholm
Tel. 08/21 18 17, säkra~t 10-11.
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tock hobn

t lQ-1 1.

V as al op ps m ed alj en
5- årsjubilerar

meda ljens fram sida , som Svenska
Medaljgillet skän kt som hede rspris
för att celeb rera 5-årsjubilE~et.
Kons tverket betin gar ett marknadspris av ca 5 000! -.
Under de fe m åren har skulptör
Rune Karlzon, Jönköping, i
medaljfor m symb olise rat olika tema kring världens störs ta skidtävling. Ar 1973 var det tidig are seg rare i loppet som fick sin hylln ing,
året därp å gav den stora män gden
anon yma åkar e kons tnäre n inspiration . Vasaloppets egen P R-m a n
Sven Jerri ng fick 1975 ge motiv till
medaljen . Det var då 50 år seda n
hans och Sveriges Radios första
sändning kom från Mora . De över
hela värld en känd a matkontrollerna var förra årets tema och årets
är segraren med lage rkran s och
tillhörand e kran skull a .
Genomgående på alla medaljerna är att loppets sträc kning med
skalenliga nivåskillnaden alltid i
någon for m återk omm er. Dett a ger
samb and och kontinuite t m ellan
olika årgå ngar .
Utgi vare är Vasaloppets Organisationskommitte i sam arbe te
med Svenska Medaljgillet i EsWstu na, som också sköte r distr ibutionen av medaljen.

På bilden uppv isar Vasaloppsgeneralen Mora-Nisse och generalsek reter are Rune Andersson
den brons avgj utning av Vasalopps-

MYNTKOPES
Vi köper hela saml inga r sam t
enstaka myn toch sedla r, vi betalar bra bl a
5 öre 1910 k v 11.100 :5öre 1927 kv 1750 :l kr 1942A UB kv 1300:1 kr 1887, 88100:-/st
Välkomna
FISKEBACKSKILS
MYNTHANDE L
450 34, Fisk ebäc kskil
Tfn. 0523/ 224 16

Fakt a om medaljen:
Metall
Uppl.
Guld 18 k
500
Silver 999/ 1000
2600
Brons
3000
l prise t ingå r fra kt inom Norden, mom s och
etui.

Vikt/ dia m
50 g/ 40 mm
62 g/47 mm
53 g/ 47 mm

Pris
1525: 195: 105 :-
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N U M IS M A T IS K A T IP SE T
Till det "Nwn ismati ska Tipset" i nr 2 MK 1977 blev
detny tt rekord i inkom na lösnin gar. Tyvä rr var det
bara 3 (tre) stycke n som kunde godkä nnas. De flesta hade svarat fel på fråga numm er 2, nämlig en ett
X för 3 975 st. Det svare t är fel då denna siffra gäller den totala upplag an, Hedlin ha r bara signer at
1 050 st.
Den rätta lösningen för övrigt är : 2, l x, x, x, 2, 2, l,
l , x, l, x. P risern a till vinnar na (1-3) har vi sänt nu
i daga rna. l:a pris Nils Calder on, Linköping, 2:a
pris Lars-Olov Erikss on, Uppsa la, 3:e pris Rolf
Ekelun d, V:a Frölun da.

I detta numm er komm er ännu ett "Num ismati skt
Tips" och vi hoppa s på lika många svar derma
gång, om än ett större antal med rätta lösningar.
Priser na blir den na gång: L:a "Mynt skåp Lembi t
Junior " (fyra lådor ) med filt. (Skän kt av Lembi t
AB Huddi nge) 2:a pris pris 1971 års mynt i Sandhillkasse tl3:e- 5:e pris 1976 års mynt i mjukplastka ssett.
OBS! Vi vill ha era lösningar senast den 3 april.

l

av

Frl
fått l
nedsr
nor/ö
1974, .
För

x 2

20kr
här.
åt eJ

v VI Adolf a vbilda d~ l)
1 På hur många svensk a sedelvalörer finns Gusta
En,

x)

Två, 2) Tre.

lO kr

m ed valöre n 10 francs.
2 Aren 1868-1872 prägla des i Sverig e ett guldm ynt
n, x ) 1 Dukat , 2) 1 GylCaroli
l
)
Mynte t ha r även ett annat namn, vilket~ l
len .

här.
åter
Gul
nedsn
139 2
Detta
försöl
upp la
ändra

den svensk a nwnis mati3 Vilken av följan de valöre r är ej att hänför a till
ken? l) 1/2 Ort, x) l Cash, 2) l Krong yllen .

s Hanss on,
4 Vem var myntm ästare i Väste rås 1529--1 531? l ) Ander
.
Lucas
r
Mäste
2)
rt,
Fosse
man

x)

Her-

Be~

om n
(18731 de
kro no
2 kror

Battin g", vilket? l) 10 öre
5 Ett av nedan ståend e påståe nde stämm er in på "
g,
x ) 16 mark, p räglat 1606-1624, 2) 1/ 4 skillin
SM, prägla t 1739--1764,
prä glat 1802- 1833.

E ngland ,
6 Vilken är världe ns äldsta centra lbank? l) Bank of
ca.
Ameri
of
Riksba nk, 2) Bank
7 1 öre KM 1772 på större platt än norma lt kallas för?
Pojkö re, 2) Tolvskilling.

l)

x)

Sveriges

Avesta kopek,

van

här;
åter
min
miii
hän
ju bi
To t<
lika n
Om

x)

ar världens mest
8 Vilken organi sation utger en medal jserie som skildr
relse och förfall ?
förstö
av
hotas
vilka
r
platse
och
ent
monum
fra mståe nde
.
UNIDO
)
2
,
1) UNESCO , x ) UNIC EF

skilt

med? l) Arabis k
9 Valör en på den svensk a jubileu mstvå kronan 1897 anges
äver.
Bokst
2)
,
siffror
rska
Rome
siffra, x)
prägla des i? l) Avesta ,
10 Riksgä ldskon torets pollett er (1/2 och 1/4 skilli ng)
x) Stockh olm, 2) Säter.
år, vilket? l) 1627; x)
11 Koppa rmynt et 21/ 2 ör e KM ha r endas t prägla ts ett
1661.
1638, 2)
ynt?
12 Vilken konstn är ha r skapa t vårt senaste femkr onorsm
n.
Persso
Sigurd
2)
ark,
Bejem
öte
lund, x) Karl-G
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l)

Lars E ngl

~

lättas t
prägla
uppge J
smälte
nedsm
bör ~
Ieums
Betr
är Up)
mer sv
exemp
re indr
trolig t
na finr

r

matisk t
~ denna
mingar.
Lembit
Lembi t
.andhillJastkas-

r il.
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NOJRDENNYTT
Atriu m vcgen l5 C, N- 1400 Ski

In dr ag nin g- ne dsm ält nin g
av norsl{a my nt Vi har här

enbar t uttryc kt neds mältn ingen i förhål lande till upplagor. Här använ ds Rönni ngs siff.
ror på uppla gor, trots att han redovisar 3.006.200 st mot Norge s Bank
som uppge r 3.001.201 st.
Total t är allts å 77,3 % av alla reguljär a 2-kronor nedsm älta. Visste
Ni det?
För delningen skulle alltså bli:

Köper- Säljer- Byter
Grati s prislis ta

Mynt , sedla r, tillbe hör för
Från Den Konge lige 1\-iynt ha r vi
fått uppgi fter om indrag ning och
mynt och frimä rke n.
nedsm ältnin g av norsk a kronor/ö re mynt per den 31 decer orber
Firma ARNE E. HEDLUND
1974, det vill säga från 1973 till 1974.
För guldm ynt gäller följan de:
Box 3144 S-162 03 Välli ngby
Tel. 08/89 52 01
20 kr
21.428.560 kr
härav indrag na
Vard .l7.30- 20.00 Lörd.l2.00-18.00
2.780 kr
återst år
21.425.780 kr
10 kr
Prägl ade
1.214.516 kr
Nedsm älta
Aters tår
Arta l
härav indra gna
i antal
i antal
490 Kr
i antal
återst år
1.214.070 kr o. Il ,1878
300.000
231.900
68.100
Guldm ynten s indrag ning och
1885
25.000
19.325
5.675
nedsm ältnin g är gansk a låg, eller
1887
25.000
19.325
5.675
139 2Q-kronor och 49 lO-kronor .
1888
25.000
19.325
5.675
Detta gör det inte intressant att
1890
100.000
77.300
22.700
försöka uppsk atta återst ående
1892
50.000
38.650
11.350
upplaga per årtal. Prise rna för1893
75.000
37.975
17.525
ändras inte.
1894
75.000
37.975
17.525
$
Betydligt. intres santa re blir det
1807
50.000
38.650
11.350
om man tittar på s ilverm ynten
1898
50.000
38.650
11.350
(1873-1919).
1900
125.000
91.625
28.375
I det här numr et ska vi se på 21902
153.100
118.346
34.754
kronor na.
1904
75.600
58.439
17.161
2 kronor
1.128.700
872.485
256.21
5
vanlig a mynt
6.002.402 kr
H.
VII
härav indrag na
1908
200.000
4.640.3 34 kr
154.600
45.400
1910
återst år
150.000
115.950
1.362.068 kr
34.050
1912
minne smynt
150.000
309.286 kr
115.950
34.050
1913
militä ra minne smyn t
270.000
208.710
56.146 kr .
61.290
härav indra gna
1914
255.000
1.042 kr
197.115
57.885
1915
jubileu msmy nt
225.000
451.258 kr
173.925
51.075
1916
Totalt 2-kron or 2.1i7.716 kr är
250.000
193.250
56.750
1917
tika med 1.088.856 st.
3n.soo
291.808
85.692
~m vi nu ska titta på varje en1.877.500
1.415.308
426.192
!kilt årtal, så är gevär s 2-kron an
Arta l
·lättast att beha ndla. Av den
2.806.200
2.287.793
682.407
präglade uppla gan 28.073 <Ränn ing
uppger 27 .500), är 521 styck e n nedImäl ta, eller cirka 1,9 %. Denn a
nedsmältning är så låg att den inte
Ova nståen de tabell visar alltså serna därfö r har nått
det t roliga
!»r påver ka priset . Ovrig a jubi- att det är väldig t få norska 2-kro- värde t. Ett gott rå
d bör vara: Se
~ ~ums 2-kron or är inte neds mälta.
nor kvar i cirkul ation och de flesta upp för 1892, 1897,
1898 och framf ör
Beträffande regul jära 2-kron or
bör ha ett gansk a stort värde .
allt 1904.
är uppgifterna intres santa , men
(Jämf ör med uppla gor och priser
!ter svårup pskat ta de. Man kan till
på svens ka 2-kron or). 2-kro norna
1885- 1888 är redan erkän da som
<x~mpel ta hänsy n till att, ju senaPREN UME RERA P A
remdra gning är gjord , ju mindr e
dyrgr ipar, även om vi tror a tt ned!roligt är det att de första 2-kron orsmält ninge n inte är fullt så s tor
ca finns med.
som statis tiken visar och a tt pri-
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NOK _DJ ENN YTT
Atri umq;gc n [ 5 C. N-1-100 Ski

Numismatisk a Orden Danska rnvntset
·'
1977
i Borås

Sturen1arken ...
(Forts. fr. sid. 6)

Kan nu beställas från Den kgl.
Mynt i Köpenhamn. Priset är oförändrat 23 dkr. I tillägg kommer 8
dkr per försändelse i rekommendationsa vgift.
Tidigare årsset finns fortfarande
kvar i begränsad upplaga och de
kostar 17,25 dkr - 1973, 23 dkr/ st1974 och 1976.
Beställningar , som skall åtföljas
av betalning, skickas till: Den kgl.
Mynt Amager Boulevard 115, DK2300 Köpenhamn S, Danmark.
N.B. Myntset utanför Danmark
sändes momsfritt!

höU sin vårauktion den 12 mars,
som vanligt på Borås Stadshotell.
Tonvikten låg på svenska mynt
(se förhandsrecention i MK nr 2)
och det var ovanligt lite övriga
Norden.

Brenner , E .:
Thesaurus nummorum SueoGothicorum/Thet är en skatt af
Swenskt mynt (Stockholm 1691, 2:a
upplagan 1731) ta b. IX och XIII
resp. s. 43.
Friedrich, Dr.:
Auktion Ad. Hess Nachfolger,
Frankfurt a.M. 5/ 10 1896. ~r 532.
Grainger, W.:
N. Keder: Catalogus nummorum ... in musea Graingeriano .. .
(London 1728), s. 24.
Gyllengrip, E.:
Upsats på sal, öfwerstens herr
Eric Gyllengrips swenska mynt. . .
(Auktion, Stockholm 1737) .
Minus, G.:
Die Gotthard Minus'sche Thaler& Medaillensammlung. . . Bearoch vi på Myntkontak t ber att få
beitet von F . J . Wesener (Auktion
sluta oss till gratula nterna.
Briider Egger, Wien 1874), Nr.
NNF som bildades den 27: e feb1696.
ruari 1927 enades då om följande
Reichel, J . von:
första paragraf:
Reichel'sche MiinzsammDie
Forening
Norsk Numismatisk
lung in S:t Petersburg (V. Teil, S:t
ska främja intresset för mynt- och
Petersburg 1842), Nr. 103.
medalj vetenskap.
Stiernstedt, A . W.:
1964 förändrades paragrafen och
Beskrifning öfver Friherre A. W.
den fick då den lydelse, som den
Stiernstedts svenska myntkabinett
fortfarande har, nämligen :
Norsk Numismatisk Forening · (Numismatiska Meddelanden VI &
ska främja samlarintresset för och VII, Sthlm 1880).
Vagel, G.:
studiet av mynt, m eda lj er, poletter
Sammlung Vogel, Abteilund 6a,
och sedlar.
NNF som för närvarande har 465 . Schweden (Bearbeitet. .. von Leo
medlemmar, leds på ordförande- Hamburger, Frankfurt a.M. 1926),
Nr. 21.
posten av Per Lundgren.

DANMARK
omfattade 7 objekt plus l från
Grönland. Intressantast var en 2
dukat från 1658 som varit hängd
men ändå höll god l+. Den uppskattades till 5.000 kr. I övrigt var
det 1 penning, 2 stycken 20-kronor,
2 stycken lO-kronor samt 1 jubileums 2-krona.

Norsk Nun1ismatisk
F o rening 30 år

F'l NLAND
bjöd bara på ett objekt och det
var en 10 mars 1879 i 01 som uppskattades till 1.200 kronor.
NORGE
var " rikligast" representerat
med hela 10 objekt. Dyrast förmodades en specie från 1857 att bli.
Den hade den något konstiga kvalitetsbedömningen 1+/ 1+ å 01.
Klubbades den för 2.800 kr? Näst
dyrast skul,le en smårepad s pecie
från 1835 i 1+ bli, värderad till
2.500 kr. 5 stycken 20 kronor bjöds
sen ut och därefter en 2-krona från
1888 i 1+. 50 öre 1880 nära O skulle
kosta cirka 2.000 kr och slutligen
gick det att förvärva en 50-öring
från 1893 med ett smärre s könhetsfel för cirka 350 kr.

E
A

A
Ii H<
St01
m et

kna

som
gäll

D·

För:

" Th

Got!
pris
näst
Ar
man
1686
verk
Iing
talet

dan d

len. 1
kom J

Au

Det
den c
lörda
den 1
lörda
Plats•
Hotel
gen ä
lustre
nor.
Det

Besök d.en 4:e internati.ot tella

SAMLA RMASS AN I SKARA
.

mars
25·26-27
·-

Invigningen förrlitl as av greve Sigvard Bernadotte

KöP-SAL J -BYT· VARDER A
i hjärtat av Skaraborg
Jl ont erhe:"t: 0511 / 101· 18 Skara T e ate r, Box l O 5:~2 00 Skara
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B A hl st rö m aul{.tion nr . 13 oc h nr. 14
Auktion nr . 13

Sueoskatt af
1691, 2:a
)ch XIII

1

chfolger,
Nr 532.

nummo·riano. ..

ens herr
mynt. ..
).

Auktion nr . 14

e Thaler-

. Bear (Auk.lion
:74), Nr.

nzsamm Teil, S : t

rre A. W.
.tkab inet t
tden VI &

!ilund 6a,
von Leo
M. 1926),

omfa ttand e att vi bara kan näm na
en liten del i tidningen . ·
- -Auktion nr 13 över Num isma tisk
1: a dage n hand lar om mynt ur
litte ratu r hålls på Sher aton Hotell i
Gunnar Ekst röm s sam ling del IV,
Stockholm lisda gen den 12 april
Svenska myn t från andr a inmed börj an kl19.00. Det rör sig om
Jämnare sam t Sverige med besi ttknap pt 300 utrop, vilket få1· anse s
ning ar.
som en bety dande mängd då del
2:a dagen hand lar om Svenska
gälle r litte ratu r.
s edla r, antik a myn t, utländska
Det mes t intre ssan ta verk et är:
guldmynt, nors ka sam t rysk a
Förs ta upplagan a v E lias Bren ners
mynt.
"Thesa urus num mor um Sueo Av de l 003 utropen utgör svenGothicorurn" utgiven 1691, utropsska myn t <samt. besi ttningsm ynt)
pris 8 000 :--, den to1·dc stan na på
549 utrop. Efte r dessa kom mer
nästan det dubbla.
sven
ska sedl ar hela 100 till anta let.
Andra objekt ä r bl a Pett er Dijkmans " Obs erva tion er" utgiven Däre fter ca 100 antik a myn t och
därp å ca 70 utländska guldmynt.
1686 - det första num isma tiska
Norg e uppt ar ca 100 utrop och
verket. Dessutom kom mer en samling auktions kata loger från lBOO- Ryssland de åter ståe nde ca 90.
Till det i särk lass dyra ste myn tet
talet alt försäljas sam t alla betypå auktionen hör objekt nr l6, Sten
dande verk från 17-, 18- och 1900-taStur e d. y. 1512-1520. Gyllen 1512 .
len. Aven en del utländsk litte ratw ·
S:t
Erik i helfigur hållande rikskommer att försäljas .
äpple och svär d, mellan fötterna
Natt- och Dag-vapnet i sköld. Innanför inre pärl ring en en bård )
Den stor a auktionen är givetvis (Krönt trek ronorsva pen på stor t
den över myn t som går av stap eln kors . RRRR. 1+/ 01 <300 000-tördagen den 16 apri l och sönd agen 400 000) .
Bland alla dyrg ripa r finns det
den 17 april med börj an kl 10.00 på
lördagen och kl 11.00 på söndagen. också gott om myn t för mell an 75
Platsen ä r som vanl igt Sher aton och 500 kronor. Objekt nr 198 Adolf
Hotell, Stockholm. AuktiOiiskatalo- Fred rik Duk at 1753. Av guld från
gen är även denna gång rikligt il- Adelfors i Små land . RRR. Prak tlustrerad, och väl värd sina 20 kro- exem plar O (60.000). Ex Oldenburg
1898nr3B48 (106 :-). Ex Bruun 1914
nor.
Det total a mate riale t är så nr 1956 (--). Ex Berg hma n 1950

l

(300 :-).

(Fo rts. niista sid.)
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GRAND HOTEL
HElSINGBORG
23 och 24 apr il
i\.nn u finns n ågra bord lediga!

Tala med :
HAR RY TEN SHU LT
Järn vägs gatc m 29
252 24 Hels ingb org
Tfn: Ö42 - 1123 00

M YN TS ET 19 76

Myn tver ket har nu påbö rjat förpackninge
n av 1976 års myn t i plastfolie. Mynten
är utva lda reguljär a myn t som förp acka ts i ocir kule rat
skick. Leve rans berä knas börj a i apri l
och sker mot postförskott enligt neda nstå ende prise r och expe
ditionsavgifter. Bero ende på förv änta d
efter fråg an kan ev.
lång a leve rans tider pårä knas .
Verket förbehåller sig rätte n att avbö ja
beställni ngar om efterfråg an på mynten
visa r sig över stiga
verkets leve rans kapa cite t
Pris er på myn tset 1976 (inom Sverige)
.
1- 99 st
20:- / st
För beställningar på mins t 1000 set lämn
lC"--999 st
as sär17: -/s t
skild offert.
Pris erna inkl uder ar moms. Vid leverans
inom Sverige tillkommer följande expe
ditionsavgifter:
Förs ändelse om:
1-10 set
10: 11-2 0 set
15:- 21-4 0 set
20:- Beställningar avseende myn tset kan
41--99 set
insä
25: i.h~
till MYNTVERKET, Box 40, 63106, Eski ndas
100
~1YN T
lstuna.
30: Tfn.
016/12 03 00.
VERKEr
(hel förpackning)

.
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Svensk medaljtillverkare får kritik i Xorge

Sporrong AB har nyligen utgett 2
medaljer till hyllning av kronprins
Harald och kronprinsessan Sonjas
40-års dagar. (Se medaljnytt). Det

Auktion m . ] 4
(Pot·ts.

ft·.

fiin' !!· s id)

Ett roligtoch intressant mynt får
nr. 457 anses vara, nämligen: 5 öre
1919. Präglad i guld. Unik ~ · Ul
(lO 000) .
Från
Stockholms
Banco
(Palmstruckska Banken) kommer
ursprungligen objekt nr 550 10 daler SM 1661 Nr. 394, hörn borta och
lagad RR O +) (12 000) .

totala beloppet rör sig om 3,6 miljoner Nkr.
Kronprinsparet är avbildade på
medaljerna, vilket är förbjudet enligt den norska s k fotografilagen
om tillstånd saknas medan det är
tillåtet i Sverige. För att få göra
detta krävs tillstånd av de som ämnas avbildas. Kronprinsparet lämnar tillstånd endast om behållningen går till välgörenhet. Ett undantag är om bilderna används i
informationssammanhang av allmänt intresse.
I Norge anser man inte att me·
daljerna är gjorda med tanke på
information .
På Sporrang säger man att man
inte tycker sig ha gjort några fel ,
speciellt eftersom man där anser
att den norska fotografilagen har
ganska grumliga bestämmelser .
Man tror vidare att saken fåll så
stora proportioner då del är en
ganska ny för eteelse med medaljer
av detta slag i 1\orge.
Förra året gav Sporrang ut en
medalj över Edvard Munch. Upphovsrätt till detta porlrätt anser sig
Edvard Munch-Museet i Oslo inneha. 1\-luseet överväger att vidta
rättsliga åtgärder mol Sporrong.
Inte heller i detta fa 11 anser Sporrang AB att det gjorts något fel, en
utredning skall dock göras i
ärendet.

MYNT

SÄLJES
10 kr guld 1901 01 825:4 R dr 1867 l + /01 2200 :1/6 öre sm 1666 01 250:1/6 öre sm 1671 01/0 425:2 mark 1694 1+/01 925 :1/:~ Rdr 1789 god 01 675: 10 öre 1740 god l+ 490 :10 öre 1740 01 72;3 :1 öre 1723 01/0 425:2 öre sm 1762 1+ /01 210: 1 öre 1692 l + 190: 2 öre 1860 1 +/0 1 325:10 kr sedel 1924 1+/01 260: Prislista på svenska och utlän·
dska mynt samt sedlar sändes
gratis
FISKEBi\CKSKlLS
MYNHANDEL
450 34, Fiskebäckskil
T f n: 0523/ 224 16

Beställ våra

auktionskataloger
samt

lagerlistor
kostnadsfritt
((j

s t/å r

+

2 st lagerlistor/tu·)

OY FINNCANASTOR AB
Mannerheimintie 56
002GO Helsinki 26
FlNLAND
Tel. 90/ 49 26 l i
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Vid övergå ngen från de äldre G
VI :s enkron or till de nya m ed C
XVI har det på sina håll uppstå tt
mer eller mindre stora proble m.
Det har nä mligen visat sig att enkronorna är för tjocka. Detta fenomen har bl a föranle tt ett av våra
största företag i preven tivmed elsbranschen att begära hjä lp av regeringe n för att slippa lägga ner
verksam hete n.
··ou- ö fvrö·t ·a nser att Clet ror sig
om övergå ngsbes vär och för snålt
ställda appara ter.
l själva verket har tjockle ken in[e ändrat s och detta just med tanke på automa tbrans chen. Vis-

serligen föreskr iver förordn ingen
bara vikt, metall , diamet er och
prägel för enkron an. Kanthö jden
är för både den gamla och nya lkronan 1,88 mm . I massti llve rkning av det slag det rör sig om räknar man dock med en toleran s på
0,08 mm plus eller minus.
En ny krona kan alltså variera
mellan 1,80 och 1, 96 mm. De äldre
G Vll-kr onorna är i de flesta fall
bara 1,85 mm då det är kanten som
slits i första hand. Om m an då använder en l-krona som är cirkule rad vid inställning av autom ater så
kan det bli förtrån gt för de nya kronorna. När man påbörj ar en ny serie, med nya präglin gsverk tyg, tar

Kalma r konsum entkom mit te har
KO-anm ält medalj före taget
Frankl in Mint för otillbörlig marknadsfö ring vad det gäller serien
"De 100 största uppfinn ingarn a".
Det konsum entkom mitten vänder
sig emot är följand e: !\-lan talar om
medalj ernas
vä rdebes tändig het
gentem ot inflationen, det totala
priset (2 medal jer/må nad
140
kr ) 7 000 kronor nämns inte i annonsen, att man inte sänder ut de
utlovad e äkthets intygen , man talar
ej heller om hur stor den
"begrä nsade" upplag an är.
det en viss tid innan de blivit exakt
ställda . Den första serien C XVI l·
kronor hamna de i den övre toleransgr änsen vid en tjockle k på 1,95
mm. I fortsät tningen komme r nog
enkron an att hålla sig vid den satta
gränse n 1,88 mm. Oftast när en automat krångl ar beror det på att enkronor na ä r skadad e i stället för
den urspru ngliga tjockle ken.
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NUMI S MATI Sf' ANTIK VA RI A T
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MYNT - MEDA UER
NUMIS MATIS K LITTERATUR
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VÄRDERINGAR
KOMMISSIONSUPPDRAG
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Åben efter ofta/e

Kvarto lsprisli stor: pris kr. 5:-
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Hur svålt är det att få
en stor m_yntsamling?
Man blir av och till imponerad över
människor, som inom loppet av en
relativt kort tid ska par sig imponer ande m yntsamlingar. fl'1en det är
inte alls så onaturligt. l'vled lite statistik och ganska enkla beräkningar kan ses. att man på kort tid kan
få nästan allt vad man önskar , och
samtictigt kan man få en uppfattning om hw· sällsynta mynten i
verklil!heten är.
Om ett mynt statistiskt sett har 5
ägare på ett århundrade, ska det
byta ägare vart 20:e år. De 20 år,
som här valts, är nog inte helt galet. Ganska klart är det all samlare
köper mynt i deras ungdom som de
har till sin död, men oftast införskaffas i gengäld de bästa eller de
mest sällsynta i en sen tidpunkt
Även om ett mynt inte utbjuds till
försäljning, utan går i arv vid ett
generationsskifte. må det likaväl
r·äknas som ägarbyte.
Gener·ationssamlarna kan bara
förvränga bilden för dc mest sällsynta mynten.
Antal exemplar Framkommet till
försäljning vart:
i privat ägo
20 år
l
10 å l'

2
3
4
5

7 år

5 år
4 år

7

:3 å l'

lO

2 år
l år
6 månad
l månad
l vecka
var dag

20

40
250

1000
7000

Kräver man att sin samling ska
förökas efter detta s kema. krä vs
del också all man har förbindelse
med alla tänkbara mynthandlare,
myntsamlare och auktionsfirmor
på orten, dessutom måste man
snabbt kurrna få fram det erforderliga kapitalet.
Det ofta hörda uttrycket att samlar e har börjat samla för sent skulle
härmed vara gjort till en lögn. E n
invändning kan lyda , att många
museer köper mynt som aldrig
kommer fram igen. Svar et må bli
at t det kommer fram lika många
hitlills okända exemplar på marknaden .
Jörgen Scimod

....

Mi.inchen Katalog XLIX 1966
(Danzig) nr 2455 (avbildat på
plansch B)
Vänliga hälsningar
Kurt Hallström
Malmö
Svar : Vi på redaktione n kan bara
hålla med insändaren då hans in·
lägg iir hell riktigt. Påpekas kan
samtidigt all värderingspriset 1966
var 50 D-mark (ca 90 skr idag)
red.

Kvaliletsmynt från NOV A
Sigismund
Gustav Il Adolf
Karl Xl
Karl XI
K arl XI
G ustav III
Karl XIV Johan
K<1rl XIV .Johan
Karl XIV Joh ;m
o~car J
Oscar I
Karl XV
Karl XV
O ~car II
Oscar II
Oscar 11
Oscar Tl
Oscur TI
Oscar Il
Oscar fl
Oscar II
G ustav V
Gustav V
Gust;w V
G ustav V
G ustav Vl Ad.
G ustav Vl Ad.
G ustav VI Ad.
G ustav VI Ad.
G ustav VI Ad.

-

-
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Undringar
och
fu11deringar
Läste i senaste nummret av Myntkontakt om Kristianstadsauktionen
på sidan 16 . Bland armat så omtalas sist i artikeln alt ett myntprov
med 3 kronor samt 5 stjärnor, varav 2 sl större, 1771 såldes för 600
kronor.
Upplysningsvis kan omtalas att
det inte rör s ig om något my ntprov.
Det som såldes var ett så kalla t
"Amrenzeichen",
Faltigtecken
från Danzig.
Litteratur : Se. Gerhard Hirsch,

_., _

Dukat Dan7.i).(
1595
!h ta ler Erfw'l ?l (;j2
4 mat·k
1694
2 mark RR
1661
2 mark
1694
Riksd<Jler
1776
Rikscbler
1835
th riksdaler
1831
Speeks Nor(,!Q 1821
Spedes NC>rge
1857
50 iire
1857
4 Helt· rrnt
J8G2
4 Rd t· rmt
1871
2 k ronor
lHOH
Krono
18()0
Kr·ona
1897
K roM
1893
Kron a
1HU4
Krono
lUOG
50 ii re
1878
10 öre
1874
Krona
1915
Krona
1933
5. 2, l öre
1!135
5. 2, l öre
l!l50
Serie
1952
Serie
19.'i9
J< rona
1955
Krona
1958
Kron('l
1959

l (+)

1-

prägl.def.

l-

l+
l+
01

01

H

Ol i O Praktex.
01 vacket·
OJ / 0 min knt.

1+

01 vacker
01
(Jl

;o

O Spegelg l<,ns

o

01/ 0 Spegelglans
O Min knt.
l · i Ol

o

2.800:2.400:925:4.300:450:1.600:-

2.600:1.700:4.200:3.900:1.500:-

i.550:2.400:950:2.150:1.500:1.200:1.100:700:600:-

650:750:o S pegelgla ns
2i5:o Spegelgl ans
() Spegelglans
450:o ji4rn o. koppar () st 350:650:o i knssell
500:o i kassett
175:o
375:01 / 0
520:o

Ni son
MYN'l
10 kro1
t·ingar
sema.
skall r.

--

Ocirku
samt

1944. 1

100 73 :

Antika
land s;
litterat
mot m
och utli
Falster
Tfn 08/

--

N orske
sälges r
te fra:
svej 26,

3 st m'
900: -, •

0150/167

100 st 2 1

-o;o 575:

135:-. E
vallsg. 1

OII , G.
rianter t
6/5. Be
Nämnde
p.

Medlem av Sveriges Mynthandia r es Förenin g

NOVA

Lista på
begäran
Maraton

l. M. BJÖRKQUIST

Box 40, 701 02 Örebro - Tel. 019/ 12 05 11

Dublette

Kontor Södra Strandgatan 3

eller by

0383/148'

~YNTTOR. G-ET
Anno nS"Sida för mynts amlar e

x

1966
Idat på

Mynt 1836 -1975, 100-tals varia nter.
Myntlista gratis. Bo Carlsson,
Kron etorpsg. 104 A, 212 27 Malmö.

KÖ P ES

kan bara
hans in:kas ka n
·iset 1966
idag)
red.

()cirkulera de enkronor före 1943
samt 1952-1962. Tvåk ronor för e
1944. Tage Mark ström, Fack 2,
100 73 Stock holm. Tel. 08/97 73 75.
Antika mynt , Rom, Byzans, Grekland samt numismati sk/ histor isk
litteratur i ämne na köpes/bytes
mot moderna och äldre , svens ka
och utländska. Chris ter Hörnfeldt,
Falsterbov 10, 121 52 J ohan neshov.
Tfn 08/ 49 84 44.

VA
2.800 :-

2.400: 925: -

4.300: 450:-

1.600: -

2.600: 1.700: 4.200:3.900 :1.500 :1:550 :2.400: 950:2.150:1.500:1.200 :-

1.100 :700:600: -

SÄL JES

Norske mynter fra ca 165~1950

lätges mege t billigt. Grati s prislisle fra : Niels E Jörge nsen, F rejasvej 26, 9870 Sindal, Danm ark. _

l st myntsamiinga O 11-G VI A,
'-0:·, 1.100: ·,
1.600:-.
Tfn.
01~0/167 17.
IOOst 2 krono r 1952- 1971 sälje s 1+

750:-

lli:-. Bertil Niklason, O. Skär -

Aven hel serie 1952- 1971

rallsg. 17. V. Frölu nda.

350:650:-

500:175:-

375:520:-

011, G. V, GVIA mynt , mång a vatlallter t ex 2 ör e 1860 6/ 5, 5 ör e 1916
IIi Begär prislista. Kaj Blad,
~lamndemansg .
~

20, 245 00 Staffa ns-

Julta llr ikar av min samli ng Rörstrands J ul, Mor, Far 1974 -76,
Hack efors 197(}-76. Landskaps tall. rika r , Gusta vsber g 1974, Bing &
Gröndal, Arab ia, Bern adott etallr ikar . Tfn. 0372/ 104 72.

~lette r

o II, G V, G VI A säljes
&o bytes begär pr islista. Tfn.
71.

Grati s prisli sta på billig a svens ka
mynt , mestadels G V och OII, men
även några äldre, samt " nollor ".
Kent Ljung, Pings tv. 14, 150 14
Vagn härad . Tfn 0156/106 86.
(Fort s. sid. 27)

~ ·'

•• ' ..•• . • ' .•. • . . . ' ' .' • ... ''.' o.. . ' • ••• ' ..•• ' •...
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.... . ............ . . . .. . . . ..
.. ... . . ... . . . · :

BESTÄLLNINGSKUPONG MYN'ITORGET
O Härm ed bestä lles neda nståe nde anno ns att inför as
i n ästa
n umm er av tidn ingen . Annonskos tnade n 10
kr m edsän des.
O Hänn ed bestä lles n edan ståen de anno ns att inför
as i de två
n ästkonuna ndE: nunu ner av tidni ngen. Anno
nsko stnad en 16 kr
meds ändes .
ANN ONS TEX T:

...... .. .

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

lista på svenska mynt sändes på
b!gäran.
Per -Erik
Sjögr en,
llaratong. 4, 199 00 Enköping.

Tonkin AB , Carl XVI Gustav i guld.
Vikt 8,969 900/ 1000. Nr 603 resp
676/ 1000. P ris per styck 700 kr eller
högst bjuda nde. Stig Sundi n, Ingei storp 2405, 262 00 Angelholm.

Speciella mynt l kr-l öre. k v 0-1 +.
Bl a 50 öre 1944 kv O negativ prägling samt mäss ing-koppar färga d. Svenska mynt
O II-G VI A säl jes.
s tamskador o d. Tfn 0470/ 176 65 e. Prislista grati
s. Lenn art Wetter17.00.
ström, Centra lgata n 13 A, 825 00
Iggesund, 0650/207 31.
Gratis prisli sta över utländksa
sedla r till låga priser : Bulga r ien 7 26 st. utländska guldmynt
i kval. o
olika i kv o10:·, Indonesien 10 olika vä rde 15.000 kr säljes till
högst
bju15:-, Kina 5 olika 15: -. Kent Ljung, dande. Visnin g i
Stockholm. Tfn.
Pings t. 14, 150 14 Vagnhärad .
08/34 34 23 eft. 18.00 08/96 24 95.

t----1

~/0575: - .

275:st

l

650:-

450:-

Duble tter av gamla Sven ska sedla r
samt mynt Karl XV och Osca r II,
goda årtal. Tfn . 0457/511 65 (kvällstid) S J ohans son, Box 72, 370 12
Halla bro.

3 st guldm edaij er: Vatikansta ten,
Paulu s VI 1963, Johannes XXII I
1959 (2st) säljes till högstbjuda nde,
dock lägst 2.000: -. Tfn. 08/ 68 52 11 ,
s äkras t vard. 15-17.00.
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l

l~JEDDJEJf~A'-.NDlEN
l Auktioner o. Mässor \
19--20 mars. Auktion på hotel Opalen, Götebor g, Götebo rgs Myntauktion er.
6---11 april. Antikm ässa i Herning-

Hallern e, Herning. A/ S Herning Hallen.

16---17 april. Myntau ktion nr 14 på
Sherato n Hotell, Stockholm. B Ahlström Myntha ndel AB .
23-24 apriL MY NT-m assa 77 pa
Grand Hotel i Helsing borg. Eximtrans, Helsing borg.

Muse er
Kungl. Myntka binettct . s tate ns
muscum för mynt-, medalj- och
penning historia .
Narvav ägen 11-13, 2 tr Stockholm .
(Samm a byggna d som Historis ka
museet ).
Utställn ingar : Svensk a mynt från
100-tale t till nutid. Mynt från forna
svenska besittni ngar. Världens
mynt under 25 århundr aden. Medeljhist oria.
Museet är öppet alla dagar kl. 1116. Mottagn ing för allmänh eten tisdagar kl. 13-16. Andra tider en·
dast efter överens komme lse. Förem ål kan även insä ndas lill museet
för utlåtand e under adress : Box
5405, 114 84 Stockho lm. För arbeten
är m useet skyldig t utta viss ersättning. Observ era : äkthets bestäm ningar och värderi ngar utföres ej.
Malmö l\'luseum
Malmöh usvägen , S>>211 20 Malmö.
Myntka binettet s utställn ing.
Slottets ståU1ål larevån ing.
Malmöh us öppet vard. 12- 16,
sönd. o. helgd. 11-17. Mottagn ing
för allmänh eten tisd. 13- 15.30. Tel.
040/733 30 a nkn. 49, K. Vakar.
Upps ala Univers itets :\1yntka binett
Lokal : Univers itetshus et
Utställn ing av svenska my nt, sedlar och minnes penning ar. Till·

26

gänglig t onsdage n UUI}-1\l . :~o eller
efter överens kommelse på tel.
eller
(Waern )
018/ 13 94 40
ski).
(Kliban
00
54
15
018/

Föreningar
~-------

-------~

SVENSKA NUMISMATISKA
FöRENINGEN
österm almsga t. 81, 114 50 Stockholm. Tel. 018/67 55 98 vard . 10.3013.00.
23 m ars. Medaljm öte i klubblo kalen på Osterm almsg. 81.
EXTRA ARSMOTE hålles onsdagen den 30 mars 1977 kl. 19.00 i
Historis ka museets barocks aL
Härvid komme r SNF :s Brenner medalj och vetensk apliga förtjänstm edalj att utdelas. Areode
vid årsmöte t: Fråga om SNl<':s anslutning till det nybilda de riksförbunde t. Handlin gar utsände s i god
tid före det extra årsmötet.
13 april . Klubbm öte i klubblo kalen
på Osterm almsg. 81.
24 mar s FKOSTA NUtiUSMATISKA I<'ORENING , Hörby anord·
nar möte med auktion kl. 19.30 på
ungdom sgården i Hörby. Auktionsobjekte n visas från kl. 18.30 samma
dag.
29 mars o 14 april SAMLAKF öRNORDSTJARNAN
ENING EN
STOCKHOLl\l SAVD . S: t Eriks
myntsek tion, Karl bergsv. 32 A,
Stockholm. Mötesaf ton .
31 mars. 1\·lYNTSAMLARKLUBBEN GOTEN , Visby samma nträder sista torsdag en i varje månad på Nya Hotell Solhem kl. 19.00.
Progra m finns hos Cily Tobak,
Vallers Plats. Ordf. C-G Christe nson, Pilängs gatan 15, Visby.
.15 april SIGTUNA MYNTKLUBB
Box 44, 190 40 Rosersb erg håller
möte kl. 19.00 i Sockens tugan.
Kvällen s program : Arsmöt e. Enkel måltid samt föredra g.
.31 mars. TALJ E MYNTKLUBll,
Södertä lje. Mötena börjar kl. 19.00
och hålls i Förenin gsgården, Torekällberg et. Upplys ningar per te!.
0755/ 623 49-185 68.

j

13 a pril MYNTKLUBBEN l'iiCOPIA Nyköpin g, håller möten den
andra onsdage n i varje m ånad i
P cnsionä rsgårde n, Västra Träd·
gårdsga tan 57, Nyköping, kl. 19.00.
Nya medlem mar välkom na . Upplysningar och a uktions listor per
tel. 0155/ 326 7;j.
6 april. SAMLARFORI-:NINGEN
MI.STEL N, Västera s. Myntse kt
Arosgå rden kl. 19.00.

Vid
numrr
en lVIy
land.

jekl v
nu mm
ma rr.
men v
i dett

.---.-.-~
----er för·
----efter
i som !Sijkcr
OBS ~!! l'\
ening och inte kan finna den på
de nna sida tala med er s tyrelse och
be dem sända in materia l som talar
om då era möten sker. Sänd gärna
in uppgift er gälland e e tt helt år i
taget. Införan det s ker kostnads·
fritt. OBS!!!

.

Prenumerera po

MYNTKONTAKT

TB MYNT HB
R. Bergl und
U. Th im berg
Prislista nr 4 sände s gratis
po b e gäran.

KÖ P E R
BY TE R

..

SAL J E R
MYNT & TILLBEHÖR
Erstaga ton l 4

l 16 36 Stockho lm
Tel. 08/ 41013 3

Öppcth! tllanrlc·:
Vard. 10.00- 18.00
Lörd. 10.oo-- t~.oo

l

J

fin ska 1
1869 OJ
125: - .
1960 01
l + 95:
kan nä
0054896
228699 .
Efter
na korr

--

(Fort.

Svens k.
ligt. Gr
gäran.
5303 Gr

Äldr(.' 'v

1.00 st v·
1900 i f
Prisli :;t.

Aulition

;~ i\ICOlÖlen den
månad i
.ra Träd. kl. 19.00.
ma. Upir
listor per

•

l

Helsingfors

Vid pressläggningen av detta
nummer höll OY l<'inncanastor AB
en Myntauktion i Helsingfors, Finland. Auktionen omfattade 553 objekt varav ca 200 finska . I nästa
nummer hoppas vi kunna återkomma med en de luppnådda priser,
men vi ska ändå ge en del exempel
i detta nummer . <Priserna är i

antika mynt, utländska och inhemska guldmynt samt utländska mynt
överhuvudtaget. Däribland finns
givetvis en hel del svenska. Av de
svenska ska vi nämna följande:
1/ 2 mark 1540 och 1558 bada i 1+
med utropspriserna 1 450: - resp
l 350:-, l mark 1541 och 1544 i kval
l + -01 samt l + med utropsprisern a

Myntsekl.

O 11 - G V i Toppkvalite bra

å

~KT

finska mark l . Bl a kan nUmnas 25 p
1869 01-0 l 550: - . l mk 192:1 01
125:- . 20 mk 1931 l + 150 :- , 50 mk
1!!60 OI-0 1!15: - samt 500 rnk 1952
lt 95 :-. Av de finska sedlarna
kan niimnas 20 m k I 909 Litt A.
~J54896 1+ l ::!00: - , 500 rnk 1939 A
U8699 1'!- 1 500: -.
Efter de finska m vnt och sedlarna komme r ca 70-talet medaljer.

SÄLJEs

olm

33

:e:

8.00

3.00

(J) R..1.dhusct
Box 8109, 104 20 Stockholm
Te!. 08/53 26 66

Marserb j ud ande

ter er förJa den på
vrelse och
:som talar
änd gärna
t helt å r i
kostnads-
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A. WETTERBERG MYNT AB
Ag negatan :{8

l

·-----

R
R
R

GRATIS PRISLISTA

Öppet: Mi'l nd.-Onsd. 17.00- 20.00
Lörcl.
10.00-15.00

~NJNGEN

ergluncl
s gratis

KVÄLLSÖPPET

(For l.~.

Jr .

.~id. 25)

'•enska m~·nt 157:1- 1976 säljes bila. Gratis prislista sändes på bc!l!an. lngelllar Andersson. Box
'm Gräsbt'r g. 77 1 00 Lud vika.

- - - - - ----

~dre Vy-.Je nny Nyst r örn kort f rim
'10slyck . Gamla bokmärken från

OOH%0-I al.
111()\

Samlartnllrikar.
1.10 i PO I'\0 H.oiand

l :i50: -

resp I 100:-. 2 mark 1691
l + 210:- ,4 mark 161 71 + J 250 :-.
l Rdr Hi39 l+ 2 500:-. l Hd r 1644
1..1. 2 500: - . 2 Rdr Johan II u.årt
l + 4 200:-. l Hclr 17!111 + -01350 :'l Rdr17B2 l + -01 350 :-. l Rdr 1795
01 1 250: - . De sven:;ka mynten avslutas med en del jubile umsm yn t.
därib land ett par 5 kronor 1952
kval 01 med utropspriset 145: -.
Birgerson. Albrektsvägen 95, 603 ;,o
;\orri;.öping.
Prislista pil skandina\·iska sedlar.
guld. silver. kopparmynt. äldre
så\·äJ som moderna. sändes gratis
på begärarL Bengt Andersson.
Vitemölleg. 20 B. 214 -!2 :l·lalmö.
:\lyn!samling försäljes i delar och
styckvis Silve r-, koppnrm yn t och
sedlar. Svenskt och lite ulländs kt.
Nybörjare och mer a vancerade
s<mllare ring 0!1/27 01 9.J.

investeringsobjekt , bra för typ!'lamla re.
2 kr· 1877 l -r 390:2 kr 1893 1+/01 1500: 2 kr 1903 1- / 490: 1 kr· 1877 01/ 0 3300: 1 kr 1907 01/0 475:1 kr 1913 01 / 0 625 :1 kr 1918 01/ 0 1950: 1 kr 1927 01/0 685: 1 kr 1940 St G Ol/0 550:1 kr 1941/ 44 01/0 150: 1 kr 1946 01 /0 18:1 kr 1946 O 35:50 öre 1883 01 / 0 650: 50 öre 1907 01/0 450:50 öre 1912 OJ/O 525:50 öre 1914, 19 01 290:-/st
50 ör e 1943 o 390:25 öre 187:i 1+ 475 :25 öre 1!1!15 01/0 590:25 öre 1!1!19 01 / 0 62;) :25 öre 1921 !\icke! o 780: 5 öre 1!183 Ol/O 650: 5 öre 1909 L. K. O 525:2 öre 187:3 01/ 0 475:2 öre 187!1 K. text J .L 650: 2 öre 1893. 95. 98. 1901 O325: -/ st
2 öre 1922 01 / 0 265:1 öre 187!1 O :i25:l öre 189-l 01/ 0 575: 1\Iyntverkets medalj nr l 1973
75:Aila order portofritt
Full returrätt inom 10 dagar
:\loms ingår i alla priser
Välkomna

Fiskebäckskils
~lynthandel
450 34 Fiskebäckskil
Tel. 0523 224 16

27

11öl kom men till vår 14:e

AU KT IO N
på Stoek holm· Shera ton Hotel l den 16-17 aprii

Lördagen den 16 april börjar vi med att sälja 285 nummer ur Gunnar Ekströms samling bl. a:
STEN STURES Stormynt 1512. Det genom tidernas dyraste och mest eftersökta svenska myntet! ,
HERTIG KARLdale r 1594 praktexem plar. KARLXI Dukater 1666, 1673och 1678. ADOLF FREDRIK
dukat 1753 guld från Adelfors. GUSTAV III dukat 1771 RRR. Gust<>.v I"V Adolf dukat 1804 guld från
Dalarna, samt svenska mynt från andra iniäronare t. ex: SIGISMUND daler 1594, ett av de vackraste kända exemplare n, GUSTAV Il ADOLF en serie mycket sällsynta praktmynt i god kvalite
5+ 4+3+2+ riksdaler. KARL XI dukat 1669 och Wismar den ytterst sällsynta Gulden 1684. GUSTAV
V provmynt s och 2 öre 1909 med raka tvärstreck i valörsiffrorna samt s öre 1919 i GULD.

Söndagen den 17 april på förmiddagen säljer vi SVENSKA SEDLAR t. ex: Palmstruck lO daler 1666.
ANTIKA MYNT, och fortsätter efter lunch med: UTLANDSKA GULDMYNT. NORGE med bl. a. en
av de finaste privatägda samlingarn a av 14· och 150Q-talsmy nt samt en serie ytterst sällsynta specimynt från FREDERI K III och CHRISTIAN V. Under Christian VII återfinnes den sällsynta specie·
dalern 1768 i praktskick . Auktionen avslutas med 89 nr ryska mynt och medaljer.
Den rikt illustrerade auktionskatalogen ka n erhållas mot insättande av kr. 20:- på postgiro 3003-l.

B. Ahlst röm
Mynt hande l AB
Mäster Samuelsga tan 11
Box 7292, 103 85 Stockholm
Te l. 08/ 10 10 lO

