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Vad är detta för nzy nt?

3:95 INKL MOMS

Myntaukti on
Priser från Ahlströms
myntauktion

o

pa

-

Hotell Foresta

Sid. 3 -

Värld ens vackraste
mynt

Lidingö

-

Sid. 8 -

Vi hor gjo rt ett litet urval blond
de 600 Svensko mynt som auktionera s bort.

Deltagare presen teras
i Femkampen
-

Dyra ste myntet bl ev:
1 Dukat 1664 nr 1 10

vilket kos tode kö po ren 25 00 0
kronor. läs sid . 2.

S id. 10 -

Aktuella värderingspriser på israe]i ka
jubileumsmynt
-

S id. 12-

Se förklaring sid. 6

MYNTTORGE T
L äs de intressanta
privatannonser na I

l öre 1912 på 1911!
En h elt nyupptiickt variant aldrig förut ztpptagen i någon värderingsbok.
Denna fantastiska upptäckt
kan Myntkontakt tacka en Västernsare för. som sänt oss v id staende foto av d enna helt nya
variant.
Som Ni ser kan man urskilja
ettan under tvåan, som präglats
över den gamla sillran. Detta
unika mynt kommer även detta
att upptagas till vär dering nästa
år och kommer tJ·oligen inte a tt
värderas alltför blygsamt. Ett
golt råd till alla myn tsamlar e gå igenom Edra l-öringar från

detta artnl. Finne t· Ni någon
öve11>rägJing är vi mycket tacksamma om Ni h ör av Er, v ilket
är mycket värdefullt, med tanke
på värderingen av myntet.
R ed.

-

•
•
•
•
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Sid. 14 -

INSÄNDARE
FRÅGESPALT
ARTIKLAR
NYHETER
ANNONSER
samt mycket
annat Jäsvärt

ULRIKA ELEONORA
2 Mark 1719 Drottn. kröning
FREDIUK l
2 Mark 1720 Konungens kröning
1724
l / 4 Riksdaler
1739
10 öre
1740
10 ör·e
1741
lO öre

kv l +

500:-

kv l +
kv 1+101
kv 1+01
kv 01
kv 01

500:625:!1.65:175:225:-

kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv

650:575:850:175: 235:150:250:-

ADOLF FREDRII{
l
4
3
8
4
5
5

Riksdal-er·
Ma rk
DSM
öre SM
öre SM
ÖI'C

öt•c

G USTAF

1767
1753
1770
1771
1711
1756
1766

1+/1
l+
01
01
01 / 0
01
01

m

1773
1774
1776
1117
1177
1777
1777
1780
1782
l
1787/83
l
1788
l
1792
l
1779
1/3
1788 repa
1/ 3
1701
1/6
1790
1/6
2 öre SM stort årtal 1770
1777
2 öre SM litet

16 ÖI'C SM
16 ÖI'C SM
l Riksdaler 3 DSM
l Riksdaler 3 DSM
2/ 3 Riksdaler 2 DSM
1/12 Rdr 8 öre
1/ 24 Rdr 4 öre
l Riksdnler

kv 1+/01
kv l +
kv 01 / 0
kv 01
kv 01/0
kv 01
kv 01
kv 01
kv 01
kv 01
kv 01
kv 01
kv 01
kv l +
kv l +
kv 01/ 0
kv 01
kv 01

225:150:390:400:475:130:75:375:350:650:350:450:150:350:-

l

l
l
1/6
1/6
1/ 6

1794
1795
1796
1801 R
1806
1800 R
1806 R
1808

kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv

01
01
01
1+/ 01
1+/01
01
01
k-v 01

1812
kv l +
kv l + 01
1813
1810 u.p. kv 01
kv 01
1811
kv 01
1813

KARL XJV JOHAN
1821
l Riksdaler jubl.
1819
1/6
1834
l
specier
1841
l
1831
1/ 2
1831
1/ 4
1832
1/8
1833
1/8
1834
l /8
18.'!3
1/12 >
OSCAR I
l Riksdaler
l
l
specier
1/ 8
4
Riksmynt
l
25 öre
25 öre
10 öre
4 skilling Banco
4
2
2
l

1845
1846
1851
1852
1857
1857
1856
1857/ 56
1855 G
1850
1855
1844
1855
1845
1854
1844
1849
1851
1852
1853

175:350:350:-

l
2/ 3
2/ 3
2/3
2/ 3
2/ 3

750:950:875:900:700:350:250:150:-

KARL XV
4 Riksdaler· Riksmynt 1862
4
utan LA. 1862
4
Riksmynt 1864
4
1869
1860
l
1861
l
1867
l
1871/61
l

225:-

GUSTAF IV ADOLF
l Ri ksdaler
l

KARL XJJJ
l Riksdale r·
113
1/6
1/ 12 >
1/24 >

>
>
>

.
•

Priserna inkluderar 17,65

o/o moms

Köper och säljer

Malmö ll1 ynthande l AB
Kalendet·gatan 9 ,21135 Malmö
T el. 040/ 11 65 44

2

1.800:600:450:190:90:-

l+
l+
1+101
1+ / 01
01
l+
01
01
l+
01

750:450:650:750:450:175:135:135:220:150:-

kv 01
kv 01
kv 01
kv 1? /1
kv 01
kv 1+ / 01
kv 01
kv l +
kv O
kv 01
kv 01
kv 1+!01
kv I +
kv 0110
kv 01/ 0
kvO
kv 01/ 0
kv 0/ 01
kv 1+/01
kv 111+

850:725:650:350:750:450:75:300:150:350:450:300:500:150:175:350:175:165:95:225:-

kv 01

675:-

kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv

kv
kv
kv
kv
kv
kv
kv

I+
01
01
l + / 01
01/ 0
01
1+ 101

850:600:-

600:350:700:500:400:-

Till våra läsare~
Som våro lösare mörker finns det tydligen mycket kvor att forsko i, blond de
Svensko slantarna. Vi för in en mängd brev varje dog från samlare runt om
i hela Sverige, som hjälper oss med bilder av nya övertryck, varianter, felpräglingar m. m. m. m., och vi lägger själva ned mycket arbete på att utforsko närmare de Svensko mynten, och vi hor funnit häpnadsväckonde vorianter och
överpräglingar som aldrig en Svensk samlare hor sett, vi kommer ott presentera mycket intressanta mynt i kommonde nummer av tidningen.
Vi hoppas tidningen ör till belåtenhet och sönder en hälsning från redaktionen.
RAOUHL ÖRTENDAHL

l
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MYNTAU KTION PÅ LIDINGÖ
B. Ahlst.röm Mynthandel AB anordnade sin
andra stora myntauktion i år, även denna gång
på Hotel Foresta i Lidingö. Auktionen varade
i dagarna tva, närmare bestämt den 21 oktober
och 22 oktober.
Ca 125 personer hade infunnit sig och buden
steg snabbt i höjden.
Man får väl ändå anse att priserna på mynten
blev ganska normala i jämförelse med katalogpriserna. De höll sig oftast i närheten av dessa.
Vi har gjort ett mycket litet urval och vi presenterar här några priser för den svenska avdelningen.

GUS'l'AV VASA

Nr l Örtug Slackholm 1529
Nr 3 Daler 1545 Svartsjö
Nt· 14 Daler 1559 Stockholm

111+
275:1+/011.350:1+ / 01 7.000:-

SIGISMUND

Nr 37 Daler 1594

l

12.500:-

CARL IX

N r 45 16 mark 1607

l+ / 0119.000:-

CHRISTINA

Nr 83 Riksdaler 1641

01

1.850:3

85 1/ 2 Riksdaler 1645
1+ / 01 1.000:CARL XJ
110 Dukat 1664
111 Dukat 1677
115 8 Mark 1666

25.000:01
01/ 0 14.500:1+/ 01 2.750:-

CAUL X U
140 Dukat 1714

1+ / 01 5.900:-

UL.RIKA ELEONORA
163 2 Dukater 1719 01/ 0

11.000:-

OLIKA SÄTT
ATT FÖRVARA
SINA MYNT
OLIKA FÖRVARINGSMÖJLIGHET ER

FREDRIK l
166 Dukat 1720

01/ 0

11.000:-

I DETTA NUMMER
ADOLF FREDRIK
183 1/2 Dukat 1755 01/ 0
GUSTAV lli
200 Dukat 1783

4.500:-

MYNTALBUl\1 OCH 1\ITNTBLAD
l ni.ista nummer :

01

15.000:-

1\lyntpåsar av papper och plast.
GUSTAV IV
220 Dukat 1801

01/ 0

CARL XIV
248 Jub.l"iksd. 1821 01/ 0

20.000:-

1.900:-

OSCAR I
284 1/ 16 ··iksd. 1845
OSCAR D
363 20 kr 1876 u .H.
368 20 kr 1881
371 20 kr 1887
394 2 kr 1878
403 l kt• 1880
420 10 Öt"C 1887

o

1.800:-

01
01
01
01/ 0

7.600:4.200:3.600:2.000:2.750:270:-

o
01/ 0

GUS1'AV V
449 l kr 1910
o
447 10 öre 1913 sp.gl. O
495 l öre 1910
o

320:-

260:180:-

Annonsera i

MYNTKONTAKT
- det L Ö N A R SIG!
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Det vanligaste sättet att förvara sina mynt torde vara
detta. Ett myntalbum kostar från c:a 10 kronor och uppåt.
Ett myntalbum rymmer c:a 15 p lastblad som varde•·a kostar
c:a 1:50/ st. Ett myntalbum är rymligt och det rymmer med
lätthet 400 mynt. Fördelen med album är att man kan se
mynten från båda sidor och att det är ett mycke t överskådligt sätt att samla. Nackdelen med plastbladen är att
speciellt silvermy nten kan bli ärgiga med tiden. Speciellt
silvermynt i h öga kvaliteer bör man se upp med . Ett bra
tips är att då Ni mä•·kc r att plasten börjar bli något grönaktig i färgen där mynten ligger, ta ut dessa och tvätta dem
försiktigt i tvål och vatten och torka av plasten på insidan
med hushållspappe r. Det brukat· hjälpa.

\.

Världens vackraste mynt
lVIARIA THERESIA THALERN
D etta mynt kallas ofta för världens vackraste mynt bland samlarkretsar, och det är inte att
undra på, det är ju ett fantastiskt vackert mynt.
D en första Maria Theresia-thalern präglades å r 1753, kejsal·innans trettonde regeringsår. D en
sista har ännu inte präglats.
Efter Maria Theresias död år
1780 fortsatte man nämligen
präglingen med detta årtal, dels
vid myntverket i Gunzburg, dels
så småningom även vid andra
länders myntverk.

Detta var e1t av världens vackraste mynt.
Men vilket är
SVERIGES VACKRASTE?
Vi har fått in några brev friln
samlare som har ullryckt sin
önskan att vi skall utlysa en tävlan om Sveriges vackraste mynt.
Vi kommer i något av kommande nummer av Myntkontakt
att presentera några av oss utvalda vackra exemplar av svenska mynt och låta Er samlare avgöra den frågan genom en pristävling.
VAR MED OCH VÄLJ UT
SVERIGES VACKRAsTE MYNT,

UPPLAGAN
Att exakt säga hw· många exemplar som präglats är en omöjlighet, men man vet att bortåt 246
miljoner exemplar utmyntats
fram till 1931.
Ar 1935 u Uämnade myntverket
i Wien verktyg (punsar och
stampar) till Italien som förband
sig att icke slå mer än högst
10.000 exemplar per år. Efter
1938 låg präglingen helt nere till
efter kriget 1945, då den togs upp
igen och unde r åren 1945-1956
utgav Wien 129.696 Maria The resia- thalrar.
Som ovan framgått miste Wien
1935 sitt :.monopob på att utge
levantinertalrar , som de också
kallades. Ej blott det fascistiska
Italien präglade dem, utan även
andra myntverk. The Royal Mint
i London och myntverket i Bombay slog dessa thahar, huvudsakligen för krigsbehov, det förra
1936-H41 (14.250.000 ex.), det
senare 194Q-1941 (nära 19.000.000
ex.).
D et lär också finnas avslag i
guld av detta mynt. F örklaringen
till detta är att kejsaren Hailie
Selassie av Ethiopien under sina
Europabesök utdelade dylika
guldpräglingar vid flera tillfällen.

F underar Ni på att
sälja Eder myntsamling eller kansk e n ågot enstaka objekt?
Vi är alltid köpare av alla
slag, alla kvaliteer, dyra eller
billiga mynt, enstaka objekt
eller hela samlingar hur stora som helst.
Bor Ni långt ifrån Enköping,
sänd då gärna en förteckning
över de mynt Ni vill avyttra
eller sänd oss helst mynten
till värdering och Ni får ett
snabbt och t·ejält bud.
Bor Ni i närheten av Enköp ing, ring oss och vi kan
eventuellt komma på b esök
hos Eder, när det passar Er.

VAD BETALAR VI?
Nedan n agra exempel.
5 kr 1962 kv. 01
ca 155:5 kr 1952 kv. 01
ca 65:5 kr 1901 kv. 01
ca 165:2 kr 1893 kv. l
ca 65:2 kr 1937 kv. l +
ca 30:1 kr .1:888 k v. l?
ca 50:1 kr 1942 kv. l
ca 90:50 ö 1877 kv. 1?
ca 40:50 ö 1880 k v l?
ca 20:25 ö 1878 k v. l?
ca 100: 10 ö 1882 kv. l?
ca 65:5 ö 1879 kv. l?
ca 30:5 ö 1910 kv. l
ca 325:5 ö 1927 kv. 111+
200:2 ö 1878 K. T. 1
ca 275:1 ö 1892 kv. l
ca 100:1 ö 1894 kv. l
ca 65:1 ö 1914 Ö.4. l
ca 175:Salmas det något årtal i Eder
samling? Då lönar det sig
kanske att irågn oss.
Vi kalkylerar i genomsnitt
endast med ca 15 % vinst p å
alla mynt och har därför
mycket låga priser. Men då
har vi också över 5.000 köpande kunder.

R . ÖRTENDAHL
MYNTHANDE L AB
Torggatan 20, Box l
199 01 Enköpiog
Tel. 0171/379 50
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Kort om mynt

Aktuella värderingspriser
på l-öringar OSCAR II
Arta!
1873 L A
1873 L.A/LA
1873 L.A.
1873 halvt L
1873 SVFRIGES
1874
1875
1876
1877 kort text
1877 lång text
1878
1879 kort text
1879 lång text

Upplaga
1866 757

1880

l 713 463
1983 580
2586570
2586510
2626192
2464335

1881
1882

1883
1884
1885

1886
1888

Italien präglar
F A0-1nedalj
FAO i Rom har börjat en
prägling av en årlig medalj, den
första med årtalet 1971, till minne av FAO:s 20 år i Italien.
Framsidan av medaljen visar huvudet av Sophia Loren med inskriften Ceres FAO Rome. Medaljen finnes i guld, silver och
brons.
I guld är priset i svenska kronor c:a 175:-, i s ilver c:a 225:och i brons 70:-.
Beställningar på medaljen mottages fram till l december i ä r
och kan sändas till: FAO Coin
Office, B 259, FAO 1- 00100 Rome, Italien.

Mynthandlarny tt
Mynthandlama A. J uel och J.
Sömöd i Danmark har utgett en
ny tidskrift kallad Mynthandlarnytt Första numret utkom den
20 augusti i år, tidningen är på
16 s idor och i A 5-format och
kostar i danska k.I·ono1· 1:50.
6

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904

1905
1900

1907

o

140
125

140
200
2 370000
2829000
1889000
1590000
1570000
1630000

700
150
175
700
375
425
275

225
3000

1233 605
l 737 932
1188766
194.8 794

2 722756
280000
2144901
589598
2 011826
1446310
2544 224
2959498
2821400
2 928 700
3 074 700
2685400
2695600
2032 700
3 555600
1783300
8250500

En dyrgrip??
Den Danska 2-öringen från i å r
har blivit svår att få tag i. De
danska mynthandlarna begär
upp till fem krono1· styck för
detta mynt. Säkert någonting föt·
svenska Danmarkssamlar e att
lägga plrl minnet.

425

150
110
110
110
110
275

200
275
95
95

01
80
63
80
125
550
75
90

350
200
240
150
130
2000

225
75
60
60
60
60
150
90
150

l+

l
25

35

20
25

45
45

70

250

35

25

40

25
115

150
130
160

75

90

65

55

HOO

850
125
35

35

25

15

35

25

90

60

15
40

55

35

25

90

60

40

lO

6
6
125
7

17

75
50

3S
40
25

50

25

lO
lO

50
45
45

25
25

10
10

22

lO

45
45
45

22

10
10
10
7
30

40

65
12

40
55
40
35
575

25
25

20
150

115
25

20
175
15
15
75

35

45
35

250

22
22
20

15
12
15

70
20
15
15

175

50
300

80

90

75

40
40
400

800
110
500

35

350

l?

17
17

20

5

10
175
12
100
10
12

5
5
5
5
5
5
5
5
3
18
2

75
6
8
3
3
3
3
3
3
3
3
2
12
l

säljs de för det tredubbla. Priset hos de fåtal handlarna som
har myntet ligger på omkring
600--800 kr. Även l-öringen från
samma å r betingar ett ganska
högt pris. Vad är värdet om fem
å r ??

De svenska guldmynten
har stigit och kommer att stiga

Den norska rariteten

i värde. Efterfrågan på guldmynt

2-öringen från år 1968 har snabbt
stigit i värde. För ett år sedan
betalade man normalt )bara) c:a
]150-250 skr för detta mynt. Nu

har ökat enormt och tillgången
har minskat. Saknar Ni en massa
årtal, så skaffa dem nu, det tjänar Ni på.

10 öre 1951 - Finns den?
Nej, givetvis inte. Myntkontakt hur genom studier av utteratur m. m. fått reda pi\ följande
fakta.
Nya svenska mynt i nominalerna 50, 25, 10 ör e föreslogs i
sk rivelse till K. Maj:t av den 30
maj 1951 av K. Mynt- och justeringsverket. Det gällde ett upptagande av präglingen i nickellegering, påkallad av den ökade
efterfrågan på skiljemynt. Något avskaffande av s ilverskiljemynten i dessa nominaler var
icke planerat, utan det rörde sig
helt enkelt om en paralleUprägJing i annan metall för att möta
behovet. Man underhandlade
med fabriker i Tyskland om tillverkning av myntämnena. Ar
1952 fastställdes utseendet för
eventuellt kommande nickelmynt, varvid det avsågs att dessa
skulle få ett stiliserat naturmotiv på lltsidan. :Dock avslogs förslaget till utformning av detta
mynt och resultatet av Gustav
VI:s första silvermynt vet Ni efter 20 års cirkulaUon.

EN ROLIG 2.5-ÖRING
En myntsamlare fn'in Norrköping har visat oss ett verkligt
roligt exemplar av en 25-öring
1970 (se bilden).
Hur den kan ha kommit ut till
allmänheten är väl e tt mysterium. Myntavsynarna pu myntverket måste väl ha blundat ordenUigt. Vi tackar ägaren till
myntet för \'änligheten att visa
oss detta unika mynt.

Vad är detta för mynt?

VARIANTER och
VARIATIONER
lir det någonting
att SAMLA på?
My ntmästarmärket förskjutet, sista årtalssiffran högre,
hopträngt årtal, spärrat årtal, klump på valörsiffran osv,
osv.
Det sitter tusentals och å ter
tusentals myntsamlare i Sverige och letar efter dylika
ting blP~d sina hopsamlade
slantar. Man har läst i press
att sådant samlande icke
skulle vara rekommendabelt.
Varför ?
Det är ju bevisat att mycket stor majoritet samlare
mer eller mindre samlm· varian.te •· och varimianer och
varför skulle de inte få hllia
på med detta?
Intresset för olika felaktigheter pa våra gamla och även
pa vara nya slantar ökar och
visst är det roligt att finna en
variation eUer felaktighel som
icke har upptagits av någon
värderingsbok.
V AR[AN'ISAMLARE, fortsätt med ert samlande. Myntkontakt kommer att hålla Er
informell om alla nya varianter som dyker upp, och vi är
lacksamma för alla bidrag vi
fått av vänliga samlare och vi
hoppas Ni kommer att fortsätta höra av Er .

Den nya 5- öringen från år
1972 känner vi alla till hur den
ser ut. Myntkontakt presenterade
i förra n umret en variant kallad
Västerås-femöring 1972. I detta
nummer har vi tagit med ytterligare en variant, som många
samlare hört av sig till oss om.
5 öre 1972 utan kant. Vi vet
om åtminstone över 50 kända
exemplar av denna v ariant.
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My ntskå p från 1·iktpris 69:- till 698:- plus

1110n1S.

l\IYNTSKAP 400 Ytterhölje i fonngjuten Novodur. Tjocklek 6 mm. Ytterst stabilt utförande.
Stapelbara. Färg i teak. Storlck höjd 123 mm bredd och djup 257 mm.
69:Standardkombination: 2 lådor 5X5, 3 lådor 7X 7, 3 lådor 8 X8 för sammanlagt 389 mynt.
89:l\tYNTSKAP 400 F Som ovan med lådor med filtinlägg.
l\U~NTSKAP 400 F PG Som ovan men både med filtinilägg och p lcxiglasskiva till varje låda. 120:Andra lådkombinationer Joan sammanställas på särskild begäran.
LADOR FöR MYNTSKAPEN 400, 400 F , 400 F P G, 800 FPG OCH 1600 FPG
Lådorna formgjutna i högklassig slagfast PS- Plast. Obegränsad hållfasthet, livslängd och stabilitet. Ytterst elegant utförande i grå färg.
Storlek exkl. handtag 243X243 mm, höjd 13 mm, innerfackens höjd 5 mm. Handtagets storlek
48X13 mm. Etikettuttag 41,4X l3 mm. Lådorna som är identiska för samtliga ovannämnda skåp
kan erhållas med eller utan tiUbehör enligt neda1mämnda specifikation.
pris exkl. moms
inred ning
antal !ack fackens storlek
Nr
6:50
exkl. filt
46,2X46,2 mm
25
5X 5
6:50
32,2X32,2
49
7X 7
6:50
28,1X28,1
64
8X8
9:inkl. filt
46,2X46,2
25
5X 5 F
9:32,2X32,2
4!l
7 X7 F
9:28,1X28,1
64
8 X8 F
PLEXIGLAS = PG, storlek 238,5 X238,5 mm m ed finge1-grcpp passande samtliga myntlådor. Split5:terfritt, 1,5 nun tjocklek.
Den glasklara plexiglasskivan täcker myntlådans hela innerdel och har ett fingergrepp så densamma lätt kan tagas av och läggas på. Estetiskt. tilltalande och ur praktisk synpunkt en skyddande åtgärd.
F = filt. Filt i högklassig kvalitk, stampad 350 g~·am /m~. Exakt kvadratiskt tillstansad för varje
myntfack. Grön färg. Vid större beställningar kan fillinlägg levereras i valfri fär g.
Filt är avgjort det bästa och avgjort bättre än t. ex. velourisering. Speciellt när det gäller mynt
i högre kvalite är filt vida överlägset. Velouren •luddar av sig•, har en kort livslängd och torde
vara sämre w· förvaringssynpunkt än l ex. plastblad. Något bättre är elektrostatisk velourisering
men kan ingalunda uppnå samma skyddande verkan som prima filt.
ETIKETTER. Sjiilvhäftande, vita i format 41,3Xl3 mm medlölje r varje låda.
Ytte r ligare myntlådor med annan fackindelning plancJ·as. Myntlådorna kan med fördel användns
scpa1•at - både av handlare och samlare.

Myntskåp 1600 FPG Ytterhölje i teak. Dubbla låsbara f1·amdön a1·. Förslllclassig t handarbete.
StandardkombinatiollJ med 32 lådol' i två sektioner. Med filtinlägg och plex.iglasskiva till varje låda i följande uppdelning: 8 lådor 5 X5 F + PG, 12 lådor
7X7 F + PG, 12 lådor 8X8 F + PG för sanunanlagt 1556 mynt. Det elegantaste.
Kr. 698:- + moms
Katalog över mynt.skåp, album och tillbehör sändes mot kr. 1: - i frimärken.

LEMIBIT AB, BOX 2092, Hl 02 HUDDINGE 2
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En efterlängtad
nyhet

Dubbletter
till salu
Lista sändes GRATIS.

Hirsch Mynthandel har utgett
en ny upplaga av Ärtalsförteckning över svensk a m yn t.
En underbar nyhet med det
nya numret av boken är att även
varje mynttyp numera är avbildad. P riset är 55: - inkl. moms.
Trots priset får man ändock mycket för pengarna och boken är
ve•·kligen att rekommendera för
vnrje samlare som är i behov av
värderingspriser och information
som både samlare och handlare
i Sverige rättar sig efter.

Guldmynt. Rdr. Karl XII.
118 Rdr. 1852. Oskar II mynt
etc. etc. etc.

GERT BACKE
590 GO LJUNGSBRO

~ NORDISKA MYNT

Myntkontakt har erhållit ett
antal brev från samlare i hela
Sverige om felpräglingar, variatio ner m. m., som vi ä nn u e j
lyckats avbilda. Vi presenterar
dock här nedan några utvalda,
intressanta objekt, som vi kanske
<tlerkommer lilJ i senare num-

Att göra ett besök hos o ss
när n i nalkas Linköping .
VÄLK OJVtMEN TILL

Hå W c:s myntshop ab
Drottninggatan 26, 582 25 Linköping - Tel. 013/ 13 44 55. Öppet
vardagar kl. 12.00-19.30, lördagar kl. 10.00-16.00. Söndagsöppet 1:a cx:h 3:e söndagen i varje
månad under augusti-april mellan 13.00-17.00.

Järnv ägsgatan 70

Offertlista nr?

172 35 Sundbyb erg

sändes kostnadsflitt

08/ 29 55 10
v a r d . 16.30- 19.00

Nya varianter
utan bilder

GLÖM INTE

lörd.

9.00-14.00

MENZINSKY MYNTHANDEL
Högstensgatan 84
423 00 Tarslanda

KöPER -

BYTER -

SÄLJER

Tel. 03.1/56 05 05 kl. 18-22

allt i Nordiska mynt.
Vi h jä lper Er gärna med värd eringar och rå dgivning.
Vår prislista so m utkommer

4 gånger o m

&ret

sändes

GRATIS.

MY NID
NORRKÖPING
MYNT - TILLBEHöR

LITTERATUR
Köper - Säl;er

mer.

En samlare från Karlstad har
hittat. en tvåkrona från 1877 med
sista 7:an vågig. Vi på Myntkontakt tycker det verkar vara ett
mycket intressant fynd. da det
aldrig förut va1-it på tal.
Samma samlare har även tre
olika storlekar på korset på 1ödngen från 1909. Detta är också
en nyhet. Dock måste vi också
ta at oss en del av äran, då vi
själva också har h ittat samma
varianler av storleken. Vi komme•· att avbilda mynten i senare
nummer.

Brådgatan 33

Telefon 011/ 10 29 50
Från en annan samlm·e fick vi
låna l-kronor från å rtalen 1936,
1937. 1938, 1939, 1940, 1941, där
text och å rtal var dubbelpräglat
Tyv~in visade det sig v id fotogr aferi ngen av mynten att detta
inte framgick tydligt nog.
En annan samlare har sänt oss
upplysningar om en ny fantastisk överprägling: 2 öre 1942
brons på 1938. Bilder på detta
kommer även här i kommande
nummer.

MYNT KÖPES
Äldre än 1942
Vi betala•· bra för 5 öre 1910,
1927.

AKES MYNT -SHOP
684 00 MUNKFORS
0563/ 50645

9

Femkampen
Deltagare med erhållna poäng. Sammanräkning eft er den l:a delfrågan!
3 Svante Lennartsson
J ärnbruksgatan·7
660 31 Svanskog
2 Lennart Wass
Kvamlyckan 5
610 20 Kimstad
2 Yngve Almer
Storgatan 49
700 02 Örebro 2
2 Erik Fogelström
Box 61
2·90 51 Hällevik.
2 Rune Arwsbo
5: e Bjurhovdagången 39
723 53 Västerås
2 Nils Erik Edberg
Skt-antahöjdsvägen 62 C
691 00 Karlskoga
2 Lars Hultgren
Klubbgatan 5
199 00 Enköping
2 Fredrik Hal:lgard
TotTlösa Prästgård
268 00 Svalöv
2 Magnus Widell
Mellangatan 18 B
552 43 Jönköping
2 Kurt Hallström
Kronetorpsgatan 50 A
21226 Malmö
2 Rolf Eriksson
Blåbärsgatan 23
199 00 Enköping
2 Bdtt Marie Eriksson
Blåbärsgatan 23
199 00 Enköping
2 Kenneth Lindberg
Urbergsterassen 72 8 tr
80227 Gävle
2 Carl-Gustav Ugge
Fredentorpsgatan l F
281 00 Hässleholm
2 Mari-Ann Andersson
Törnbergsgatan 12
781 00 Borlänge
2 Lcmtart Martinsson
Bödkarcgatan 36
280 60 Bt·oby
2 Arne Hedlund
stallknektsgränd 18
162 33 Vållingby
lO

2 Tommy Östergren
Skolgatan 25 A
582 34 Linköping
2 Frank Nilsson
Göteborgsvägen 51
451 00 Uddevalla
2 Rolf Ekelund
Dirigentgatan l
42138 V:a Frölunda
2 Leif Nilsson
Gamla Torg 3
231 00 Trelleborg
2 Gösta Lindqvist
Box61
330 30 Gnosjö
2 Leif Andersson
Box 50010
781 05 Borlänge
2 Lennart Sandberg
Radarvägen 16 III
183 61 Täby
2 Stig Olof Lundqvist
Läkarvägen 6 H
931 00 Skellefteå
2 Bo Johansson
Sturegatan 17 A
781 00 Borlänge
2 Lars Sköld
ö . Hoby II
270 52 Borrby
2 Niklas Adolfsson
Regementsgatan 77
723 45 Västerås
2 Sif Adolfsson
Regementsgatan 77
723 45 Västet·ås
2 Leif Eriksson
Backenvägen 71
902 51 Umeå
2 Knut Johansson
Dräktspänna regatan 2
723 51 Västerås
2 Rolf Bernskilöd
Mangårdsgatan 121
421 53 Västt·a Frölunda
2 Gunnar RuderstTÖm
stockholmsvägen 59
60217 Norrköping
2 Folke Bäckvall
Hägervägen 127
61100 Nyköping

2 Kur t Phil
Drivhusgatan 7
412 64 Göteborg
2 Sigvard Andersson
Tunbyvägen 73 A
722 23 Västerås
2 Michael Anjou
Lövängsvägen 8
81100 Sandviken
2 Lennart Nilsson
Sonnarp 10
260 24 Röstånga
2 Peter Fowelin
Strindbergsvägen 4 C
15131 södertälje
2 Egon Kristoffersson
Sperlingegatan 10
302 48 Hanlrnstad
2 Ma1·tin Kruse
Box 431
751 06 Uppsala
2 B jörn Rapp
Rydsvägen 356 A
582 50 Linköping
2 Gunnar Gustavsson
Skolgatan 14
90246 Umeå
2 Anna-Lisa Carlsson
Munkhättan Brunn
523 00 Ulricehamn
2 Helge Isaksson
Sävstaholmsgatan 4
21224 Malmö
2 Anders Isaksson
Sävstaholmsvägen 4
212 24 Malmö
2 Anders Haeffner
Agnegatan 2 A
722 17 Västerås
2 Sten-Evert Löfvenborg
Ekgalan 20
643 00 Vingåker
Som läsarna kan se har det
kommit in en avsevärd mängd
med svar , och den största delen
av svaren har val'it rätta.
I nästa nummer presenterar vi
deltagare med poäng efter andra
delfrågan.
LYCKA TILL l POÄNGJAKTEN!
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FEMKAMPEN
Riitt svar delfråga nr 2:
GUSTAV TI ADOLF

5MARK 1612
Vi hor kollot denna tävling »FEMKAMPEN.», vilken skall
å terkomma i fem nummer (därav namnet) innan segroren kon utnämnas. Tävlingen innehåller fem delfrågor,
där en fråga presenteros i varje nummer.

Byter små och stora
mängder
Olympiad Miiuch en
1972. Typ IV och VI.
Maria Theresia thaler
spegelglans mot
jubileums 10 kr 1972
:\IONZEN ORTEL
&x 110
Parallellstrasse 21
D-1 BERLIN
W -DEUTSCHLAND

TÄVLINGSREGLER:
Era svor måste insändas varje gång innan nästa nummer utkommer.
Endost e tt svor per deltagare. Det först öppnade rätta
svaret erhåller tre poäng. Övriga rätta svor somtliga två
poäng voredro. Poängen räknas därefter sommon efter
varje deltävling och en tabell över deltogare med erhå llna poäng uppröttas i varje nummer, där Ni kon följa
Er s jälv i Er komp om segern.
Den deltogare som hor högsto poänge n efter fem te
deltävlingen hor segrat. Näst högsto poängen kommer
pö andra plats o. s. v.
OBSl Kom ihåg då Ni sänder Ert svor: Märk ku vertet
»FEMKAMPEN » och glöm e j bort att tydligt texta Ert namn
och adress på svaret.

PRIS

2:a

PRIS

3:e

PRIS

4:e

PRIS

i IOGT-lokalen

l\lunkbrogatan, Södcrköping
liirdagen den 25 nov. 1972 kl. 11.

Visning från kl. 10.00.
Kommer att försälj as 530 st.

P R l SER:
l :a

Myntauktion

PRESENTKORT 500: PRESENTKORT 250: -

kvalitetsbeteclu1adc mynt.

PRESENTKORT 150: PRESENTKORT 50: -

l öre 1914 öp pen 4

Presentkorten göller för inköp av mynt, sedlar och tillbehör, och kon användas i olika myntaffärer i hela Sverige.

5 öre 1927

10 öre 1874--75--81
2 kr. med •och • m . m .

L Y CKA TILL!
List.or gratis!

Delfråga 3
Tr ots r egentens ringa ålder , vid tillträdet av tronen, blev
myntproduktionen ändock mycket stor och variations rik,
mycket tack vare den långa regeringstiden. Myntet vi söker
är av hög valör och präglat endas t i ett årtal.

E. Hansson
Tel. 011/13 79 85
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Bilder och aktuella värderingspriser

5 pund. 1965

AR

5 ptmd. 1959

l pund 1962

Upplaga ocirk.

l pund Koppar-Nickel

196~·

Ljus
Deganya
Henrietta Szold
Het·oism
Chanuka-lamp
.Chanuka-Nord africa lamp

FEM
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

PUND SILVER
Menorah
Exil
Dr Het-z!
Bar Mitzvah
Negev
Seafar ing
Museum
Knesset i
Life
Eilat

1958
1960
1960
1961
1962

TIO
1967
1968
1969
1969
1970
1971
1971
1972
1!)70

PUND SILVER
Victot·y
Jerusalem
Shalom
Shalom-K
·Mikveh
Science
Frihet
Luftfat1.
1971 1972 Pidyon-Haben

150.000
50.000
17.000
19.000
9.600
10.000

20:25:190:55:210:200:-

5 pund. 1963
98.000
27.250
34.500
19.500
10.500
6.000
11.000
25.250
32.500
30.260

50:95:90:425:300:1.350:275:90:65:100:-

235.000
50.000
40.000
20.000
57.500
52.500
75.000
50.000
93.000

38:75: 70:80:145:80:45: 60: 50:-

1 pund 1960

l pund 1962

OBS! Hela salsen Is t·aeliska Jubilewnsmynt i ocirkulerat skick går
att sända efter i ett album (31 mynt) från nedanstående finna
i USA. Priset. för hela satsen komplett: 925 US Dollar. BestäUning kan göras genom MYNTKONTAKT eller direkt frå n:
JONAH R SHAPIRO
1927 UNIVERSITY BLDG. PH. (315) 474- 6517
SYRACUSE N.Y. USA 13202.
12

5 pund 1960

på israeliska jubileumsmynt

l pttnd 1963

5 pund 1966

10 pund 1971

5 pund 1958

5 pund 1961

5 pund 1967

5 pund 1964

5 pund 1962

l pund 1958

1 pund 1961

l pund 1960

l pttnd 1961

10 pund 1967

10 pund 1971

10 pund 1968

10 pund 1969

10 ptmd 1972

10 ptmd 1971

10 pund 1972

10 pund 1970
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE
Ni som vill annonsera i MYNTIORGET, kan fylla i kuponge n nedan och skicka den till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 En köping. Annonse n får högst inne hålla 20 ord+te lefonnumme r e ller namn/
adress.
Annonsmanus måste v ara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen.
OBS: SPECIALERBJUDANDE FRAM TILL 1/ 1 1973: GRATIS ANNONSERJNG HUR MYCKET SOM HELST.
K ö P ES
SEDLAR: 5 kr före 1939 och 10 kr
före 1940 samt stjärnmärkta 5-kronor 1956--1972 och stjärnmärkta lOkronor 1956---1962. Tacksam för
skriftligt svar med uppgift om pris,
levalite och antal till Frostabygdens
Myntsamlarklubb, Lennartl1 Persson, Grönegatan 5, 24200 Hörby.
100 st 1969
100 st 1970
2 öre 200 st 1969
K v. O. 019/ 18 46 64
l kr

5 och 10 kronors sedlar, ovikta.
0501/32027
Svenska Jubileumsmynt kvalile 001, 5 öre 1910 och 1927, 2 kronor
1910 F.M.M., 1930, 1937 och 1940
ändrad 4 samt l krona 1942 Å.U.B.
Sänd förteckning och prisuppgift
till: O. Wikström, Grankottevägen
41, 181 46 Lidingö. 08/767 30 75.
Til min variantsamling og for spesielt studium söker jeg etter ekscmplarer av den danske kobbcrskilling: l SKlLUNG DANSKE
KM 177L Myntene behöver ikkc å
vare av försrekl:asses kvalitet, jeg
kan også b1-uke slitte eksemplare.
Tore Wers)and, Skogsveien 56, N4300 Sandncs, Norge.

Alla l kr och 2 kr före 1940. Alla
Jub.mynt. 040/ 9729 84.

Oscar II och Gustav V:s samtliga
rariteter och sällsynta mynt önskas
köpa. Speciellt söker jag 5 öre 1927.
Tel. 0523/ 224 16.

Siclenhusets lyckopcnning med löring påkilistrad (okänt årtal GV).
O. Wikström, Grankottevägen 41,
181 46 Lidingö. 08/767 30 75.

l öre 1919, l öre 1922, 2 öre 1912,
10 öre 1946, 50 öre 1877, 1880, 1881,
l kr 1887, 2 kr 1890, 5 kr 1962.
R Arwsbo, 5:e Bjurhovdagimgcn 39,
723 53 Västerås.

Finland 10 Mk Jub. 1967 25:- , 10
Mk 1970 28:-, 1971 EM 20:- bytes
eventuellt mot svenska jubileumsmynt. Utländska mynt 50 st 20:-.
P. Nerg, Carlfors, 56! 00 Husqvarna.

DUBBELPRAGLINGAR: 2:- G. V.
1940. Omskrift. Nm. årtal 01/ 1+
2:- 1944. Valörsiffra~ Byte Oscar II
el. G. V. Erik K ineU, Kinnckullev.
20, 16134 Bromma. Tel. 08/ 25 33 81.

Sista Engelska 10 shilling-sedeln i
perfekt skick i nummerordning.
G. Midman, Box 5184, 102 44 Stockhalm 5. 08/ 6219 22.

NICARAGUA: YEOMAN 10, 21, 22.
Konsul Bräutigam, Fyradalersgatan
12, 413 19 Göteborg.
O. II 2 k1· före 1873-1896, l kr 1912,
1918, 5 kr 1952, 1962. Hilding Johansson, Liljewalchsgat. 35, 151 45
Södertälije. Tel. 0755/ 161 05.
JULTALLRIKAR, Gustavsberg 1971,
Rörstrand 1971 och även tidigare år.
Prisuppgift sändes till Nils Halvarsson, Oldanielsgat. 6, 822 00 Alfta.
Söker varianter, snedpriiglingar,
felpräglingar 5 öre 1910. Vykort, frimärlren och brev med Roknäs
stämplar. Svar till: Gunnor Lundström, Box 2, 9M> 15 ROKN.ÄS.

SÄLJES

5 kronor sedel 1931 och stjärnmärkta sedlar. Även sedlar före 1940.
Ovikta. 054/ 15 67 00

25 öre 1966, 10 öre 1966, l öre 1967,
snedpräglade, säljes till högstbjudande. Var !ör sig eller alla tre.
Anbud till Martin Raninger, Box 62,
614 00 SöDERKöPING.

5 öre 1910 325:-, 5 öre 1927 180:-,
l öre 1914 öppen fyra 150:-. Alla
Jubileumsmynt, alla 2 kronor 19101929. Sänd förteckning till MYNTKONTAKT. Svar till •högsta priser• .

Svenska mynt från 16--17-181900-tal billigt. Kenneth Lindberg,
Urbergsl:c'Nlssen 72, 8 1:r., 802 27
Gävle.

DYRA SVENSKA GULDSILVERMYNT.
Endast i hög kvalite.
C. O. Algård. 08/ 46 94 00
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OCH

Ett antaL silver- och bronsplaketter
signerade Leo Ahlborn, bytes mot
jubileumsmynt. O. Wikström, Grankottevägen 41, 41, 181 46 Lidingö.
08/76730 75

Svenska årtalsmynt för ca 75-80
% av katalogpriser. (Ex. l öre 1880
kv 01 170:-, 10 öre 1880 l? 95:-,
25 öre 1875 kv l 100:- och mycket
annat.)
Er mancolista. Tyskland 5 DM Raiffeisen, Mercator, Beethofen, 100 J.
Reich, kv. O 30:- (proof 45:-), 10
DM Olyrnpia kv. O, omg. I 30:- ,
l:a 25:-, andra 20:-.
W. BORTH WIESENSTRASSE 14
D 3052 BAD NENNDOORF
W.GERMANY
Svenska, Nordiska, Tyska och Eng.els.k a mynl. Pr:islista mol portd.
SMK, Box 44, 190 40 Rosersberg.
5 öre 1947 med klump på 7:an (se
Myntkontakt nr 2) säljes till högstbjudande. 040/361:33.
2 kr 1910 F.M.M. kv. l 250:-, 25 öre
1910 L.K. l? 35:-. 0550/ 612 44.
Helvetessedlar (hell bank note)
Stalin, Eisenhower, Johnson, Winston, Krusse, Kines. Pr set: 25:6 st. 08/ 756 26 11.
O. n, G. V. samt äldre mynt billigt.
Prislista gratis. Kenneth Lindberg,
Urbergsterrassen 72, 8 tr., 802 27
GÄVLE.
NOBEL-mcdaljserie 1970 nr 171 i
etui, med garanti och intyg av Notarius Publicus (Silver). Ev. byte
med 5 öre 1910 + 1927 i k:v. 1+-01.
Eric Carlsson. Wadköpingsgatan 7
BV, 422 51 Hisings-Backa.
5 kr sil'v-er 1971 kv. O 13 kr. 2 kr
G. VI A. komplett serie 1952-71
20 st. kv. 01 100:-. Sedlar, ovikta,

5 kr 1960 12 kr. Mol postförskolt +
porto. Erik Fogelström, Box 61,
290 51 Hällevik. Tel. 0456/525 67.
Tvåhonor 93, 03, god kvaL 250 kr
st. Ettöringar stpgl 1874 till 78 150
till 500 kr st. Tel 060/ 11 87 72.
Fina.r e O. Il o. G. V. mynt säljes i
hög kv. Många i 01-kv. Lista sändes. Må nga avarter o. r. Även frimärken. Y. Haller, Hagaga t. 9, 570 30
Mariannelund. Tel. 0496/108 27.
1.000 st. l kr. Osorterade Cörc 1941.
10 st. l kr 1942 å u b säljes till

högstbjudande. Hilding Svensson,
Liedbergsuat. 49 B, Växjö. Tel.
0470/ 215 62.
MYNT O. II och G. V. Gratis myntlista sändes på begäran till Er samlare. Göran Vilhc lmsson, östersidan. 450 34 Fickebäckskil. Tel.
0523/224 16.
Oscar II och Gustav V:s mynt, Nordiska jub.myn:t l kr före 1942 25 st.
50:-. L. Andersson, Box 500 10,
781 05 Borlänge 5.
Norge (Quisling), Danmark, Finland god kval. O. I, O. II, G. V o.
G . VI, många rar. G. VI många var ianter. fina kvaliteer. För nybörjare: Billiga myntserier G. V. o.
G. VI. Obs! Spar adress o. tfn för
framtida myntköp. Boo Petersson,
K lostergat. 9 B, 2 tr, 582 23 Linköping. Tel. 013/ 12 4192.
Svenska stämpelpapper med vattenstämplar säljes. 2 Rdr 1873 95:- ,
l Rdr 1871 95:- , 50 öre 1873 95:- ,
25 öre 1858 110:- , 75 öre 1858 110:- .
Små hål i papperet, annars bra
kvalitet. M. Widell, c/ o Persson,
Nya Valsätravägen 6, 752 46 Uppsala.
KUPONG TILL MYNTTORGET
Jag önskar tillvaratagn ert erbjudande om gratisannonsering
och vill sätta in n edanstående
annons i nästa nummer av tid ningen.
An nonstext:

1 öRE
1959 med streck mellan 5:an och
9:an kv l + 15 kr st
25 olika Gustav V
15:50:100 st Gustav V
19 olika 1953-71
8:2 öRE
25 olika Gustav V
100 st olika Gustav V
19 st olika 1953-71

5 öRE
20 st olika Gustav V
50 st Gustav V
19 o lika 1953-72

18:-

65:10:-

Stampfel pa 60- talets 5öl'ingar 5 kr st. Vid beställning av flera, alla olika.
Till högstbjudande före
31 november

l) l, 2, 5, 10, 25, 50 ör·e, l
kr Gustav V 1000 st
2) 5 kg j ärnmynt

18:40:12:-

3) 50 kg mynt, bäde Gustav
V och VI. Ej genomsökt.

25 öRE
15 st olika Gustav V

25:-

l KR
25 st Gustav V

40:-

Säljes mot förskottslikvid till pg 22 58 90- 3 eller
mot postföl'skott. P orto
tillkonune r.

2 KR

ULf BOKINGE

1971 4 kr st

Ängsvägen l O

5 KR

1971 17 kr st

658 50 EKSHÄRAD

Ny myntlista
•
Attraktiva pr1ser
Sänd in kupongen idag så har Du större möjligheter
att göra fynd bland 1.000-tals mynt.

Klipp eller riv ut kupongen . Posta i öppe t kuve rt så är
portot 45 öre. Skriv av om Du inte vill skada tidningen .

.................................................................... ····················································:
Sänd NUMISMATICAs mynt-katalog g ratis ti ll :
Namn:

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

Gatuadress:

D Säljes

O

Köpes

Namn
Adr·ess

Postad ress:
NUMISMATICA, Rå dmonsgata n 1O B,
199 00 EN KÖPING

Tel. nr ...... / ............. .
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• Har ni några
synpunkter?
Völ komna med Edra synpunkter

..

• Ar ni arg?

Till red, Myntkontakt
NORSKA UNIONSMYNT 1872-1905

Då någon Variationsfötte<:kning mig veterligen ej har utarbetats på de mycket vackra
Norsk-Svenska
unionsmynten
som präglades under Oscar II:s
1·egering, efterlyse1· jag en sådan.
1 den utförliga katalogen Norska
Mynthandboken 1971 finnes endast två varianter upptagna.
J ag har tmder många år specialiserat mig på dessa mynt och
gjort jämförelser varvid jag hittat en del varianter.
Exempel på varianter ser Ni
här bredvid:
3 Skill 1872 Ro~ett vin valören
3 Skill 1872 Stjärna vid valören.
l ör e 1876 Smala siffror
2 ör e 1902 Brett årtal
5 öre 1876 litet 76
5 öre 1878 78 högre
10 öre 1899 99 smalt
l h 1877 Stjärna mellan valspråket
1 h 1877 Pilspets mellan valspråket.
l kr 1877 Ros mellan valspråket.

Mynt& Frimärken
Norralagatan 18
826 00 Söderhamn
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l kr 1878 Pilspets mellan valspråket
l kr 1878 Stjärna mellan valspråket
l kr 1878 'Stjärna m ellan valspråket
F. Klaesson

Till R ed. på Myntkontakt
Enköpi1tg
Först ett hjärtligt tack för en
synnerJigen innehållsrik numismatisk tidskdft, fortsätte r tidningen i samma stil har vi samlare all anledning att vara tacksamma.
Men dock en törnen bland rosorna, varför skall det vara så
svårt att kunna köpa lösnummer
a v Myntkontakt hos pappershandlare, bokhandlare och kiosk er? J ag och flera med mig har
sökt efter tidningen förgäves i
olika städer här i Norrland, men
ingen har tidningen till salu, var-

för "?

G-G AspltLnd, öste1·stmd

Det är många samlare som
klagat på samma sak pe1· t elefon eller brev tiLl oss. Orsaken
eller felet är att antalet återförsäljare inte ännu är u ppe i
det antal som så småningom
kommer att bli. I clagens läge
hen· 'Vi drygt 400 bolc och pappel·shandlare som s iilje1· tidningen samt Sveriges sctmtligct mynthandlm·e.
Meningen är atL antalet återförsäljare skall bli uppåt 1.500
st om något haZvch och 'Vi får
hoppas att tidningen clå blir åt1comZi.g för alla.
R. ö.

• Har ni blivit
lurad?

• Är ni miss-

nöjd med
något?
• Eller ni kanske är nöjd

VRÄK UR
ER BARA

Skriv till:

"BREV FRÅN
LÄSEKRETSEN"
11 111111111111111 11111 1111111 11111 11111111111111 111111111111111111

Guldet och dess användning
Sedan människorna för mellan
5000 och 6000 åt· sedan lärde sig
att smälta och bearbeta guld har
detta varit den mest eftersökta
och omskrivna av alla metallet·,
trots att dess praktiska användning är ytterst begränsad. Under
nya tiden, dvs de senaste 500
å ren, som sett det moderna pa
praktiska mål inriktade industrisamhället v~ixa fram, h ru· minst
50.000 ton guld producet·ats världen över. Det är guldets position
som värdemätare som hru· skänkt
det dess betydelse. Förhöll det
sig inte så, skulle p riset - som
enligt mångas mening ä r för lågt
- sjunka betydligt, eftersom det
finns fullt tilli-äckligt av den
åtrådda metallen för smycketillverkning, tandlagning m m. I
själva verket skulle t. ex. guldutvinningen i Sydafrika, världens
f. n. största producent, ej längre
löna sig, trots den billiga arbetskraften.
I en nagorlunda utvecklad ci,·ilisation är ren byteshandel en
omöjlighet. På ett tidigt stadium
blev därför bl. a . dc äd la metaltema g uld och silver upphöjda
betalningsmedel dvs penningar.
Det skulle emellC'rtid dröja till
kort efter 650 före Kristus innan
myntet upp fanns. Det var i Mind t·e Asien och dc tildsta präglingarna är av e lektron, en
blandning av guld och silver.
En sådan blandning vnt· emellertid opraktisk, inte minst för att
man inte kunde \'Cta hur mycket
av den billigare metallen silver
som ingick. Den för sin rikedom
ryktbare kung Krösus av Lydien
var den föt·ste som gav ut mynt
av rent guld, under sjätte århundradet före Kristus. Med
mynt föt·står man en bit metall,
vat·s bestämda vikt och värde
garanteras av n ågon form av
myndighet. Det säger sig sjäh't

att ett sådant föremål är oändligt
mycket mera praktiskt än bitar
av metall som måste vägas vid
uppgörelsen. Bruket av mynt i
guld, silver och småningom koppar (brons) spred sig därför
snabbt i hela Medelhavsområdet
Med guld behärskar man världen, har det sagts, och många
exempel kan ges på detta. ~En
med guld lastad åsna bestige1·
dc högsta murat·~ . sade kung
Filip av Macedonien (död 336
f. Kr.), som genom att erövra
guldgruvorna i Pangaion lyckades få medel att besegl·a hela
Grekland och bereda vägen för
sin son, världshärskaren Alexandet· den store. Filips i stor mängd
präglade guldstaterer spreds över
hela Medelhavsområdet.
Inom det romerska riket fick
guldmyntet ingen större betydelse förrän vid tiden omkring
Kristi födelse, då världsherraväldet uppnåtts. De t·omerska kejsarnas aureus kunde dock i betydelse inte mäta sig med silvermyntet, dinaren, som spreds ända till Norden. På 200-talet efteL·
Kristus inträffade emellertid
v&rldshistoriens största inflation,
då silvermyntet försämrades till
n?.stan, ren koppa!'. När man försökte bygga upp d en förstörda
ekonomin igen b lev det med
hjälp av ett nytt guldmynt k allat
solidus, som även påträffats i
\'at·t land, särskilt på Öland och
i Mälardalen.
Sedan det Västromerska riket
i\1· 476 krossats, minskade långsamt t illgången på guld och på
700-talet upphörde all guldmyntning i Västeuropa. Silvret blev
allenarådande. I Orienten fortsatte emellertid guldmyntningen
och blev på grund av en silverkris på 1000-talet dominerande.
Den arabiska dinaren är även
känd i några få exemplar i våra

\'ikinga- och medeltida skattfynd.
Först 1252 återkom guldmyntningen i Europa och det är naturligt att det var en betydande
italiensk handelsstad, Florens,
som gick i spetsen - handelsförbindelserna med Orienten var
intima. Dessa mynt, med Johannes DöpaL·en på ena sidan och
stadens vapen, en lilja (latin:
flos, härav florin), spt·eds snabbt
med handelsvägarna och blev en
viktig värdemätare. Efter några
decennier följde Venedig med sin
zecchin, eftet· ordet ~ducatus»
( = hertigdöme) i inskriften även
kallad dukat. Med ett innehåll av
ca 3,5 gr guld skulle dukalerna
komma att präglas under århundraden i Europa: från 1654
även i vårt land.
Den sedan slutet av senantiken
nedlagda guldproduktionen i
Europa (där ft·amför allt Spanien
spelat en huvudroll) kunde nu
återupptas, fast det nu gällde
främst Ungem. Huvudmängden
av guldet under hög- och senmedeltiden kom dock från Afl'ika, förmedlat genom de arabiska köpmännen.
Amerikas upptäckt betydde all
ny<l ädelmetallströmmar n ådde
Europa och via Spanien genom
förbindelsem u mellan mera driftiga handelsländer fördes så långt
bort som till Indien och Kina.
Redan på ett lidigt stadium sedan aztekernas och inkans
skattkammare plundrats på guld
- blev det silv1·et, som kom att
dominera i silvct·flottorna från
nya världen. De gamla, ganska
s~-tl'idda guldfyndigheterna, som
brukats i långa tider, blev nämligen ej av så stor betydelse.
Först genom upptäckten av stora
guldfyndigheter i Brasilien i
slutet på 1600-talct. Härigenom
underlättades övergången till
guldmyntfoten under 1800-talet.
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Guldmyntfotens tid

1816 -1914 (1931)
Med guldmyntfot menar man,
att ett lands myntenhet genom
lag baserats på en viss viktenhet
i guld. Detta betyder också att
de andra myntsorterna - silver,
brons m m - måste rätta sig
efter guldets värde. Försöken
med dubbelmyntfot, under 1800talet inom den s k latinska myntunionen, dvs en myntfot baserad
bllde p å guld och silver, manade
inte till efterföljd. Man kan ju
inte garantera att m etallerna
stiindigt skall ha sanuna prisrela tion, varför en plötslig fördyring
a 'v t x silver skulle innebära att
mynt av denna metall försvann,
och tvärtom om det gällde guld.
Det första land som införde guldmyntfot var England (1816).
Sverige följde efter först 1873.
Tidigare hade vi haft silvermyntfot, tidvis t o m kopparmyntfot
(plåtmynt) och under perioder
av 1700- och början av 1800tc.len pappersmyntfot som i våra
dagar. De guldmynt, som tidigare
slogs, var nästan en slags vara,
som ganska sällan användes vid
vanlig betalningar. En dukat var
för det mesta värderad till n ågot
över 2 riksdaler , dvs 8 kronor om
man följer inväxlingskursen 1873
utan att ta hänsyn till penningvärdets fall, guldets prishöjning
mm.
Så länge vi hade guldmyntfot
motsvarande en krona 1122.480
a~· ett kilo guld. Under Oskat· II
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regering utgavs ganska stora
mängder av 20, 10 och 5 kronor
i guld ; under Gustav V lott 5
och 20 Ju·onor (1920 och 1925).
Under första världskriget måste
guldmyntfoten avskaffas över
hela världen, men återinfördes
några år efter dettas slut, i
Sverige 1925. Emellertid fungerade inte guldet särskilt bra
som betalningsmedel och några
år efter de svåra internationella
kriserna 1!)29 måste man världen
över definitivt - och som det
synes för alltid (åtminstone i
äldre mening) - avskaffa guldmyntfoten. I Sverige skedde
detta 1931. Endast USA höll fast
vid guldmyntfoten fram till andra väddskriget. Den guldvärdering utan guldmynt som de
flesta länder, nu även Sovjetunionen, håller sig med, kan ej
behandlas här.

Guldmyntet i dag
Trots guldmyntsfotens försvinnande h ar en viss prägling av
mynt i denna metall förekommit
Orsakema hru· varit flera. I vissa
lände1· med primitivt ekonomiska
system, t. ex. staterna i Arabien,
används fortfarande guldmynt.
Då de cirkulerade mynten,
främst engelska guldpund var
otilh·äckliga, tog man sig för att
falskmynta dylika, fast med rätt
halt och vikt) ibland t. o. m. för
hög. Detta sågs med oblida ögon
av det engelska myntverket, som
av denna anledning under Elisabet II:s regering återupptagit en
viss prägling av guldpund. Man
har också funnit, att det ligger
en ganska avsevärd fortjänst i
utgivandet av guldmynt. Den
stora samlannarknaden betalar
elt avsevärt överpris jämfört med
priset på omyntade guldbarrer.
T. o. m. de minsta stater (Vatikanen, Monaco) har av denna
anlednig- utan att på något sätt
återinföra guldmyntfoten - utgivit guldpräglingar, som formellt är lagliga betalningsmedel,
men givetvis aldrig används som

sådana. Härtill kommer att en
del, stater t. ex. ö ster1ike
Frankrike,
använt äldre
stampar, till och med från tiden
före första världskriget, och utgivit ganska avsevärda upplagor
av >äldrel) mynt. Till sist skall
nämnas, att enskilda företag i
bl. a. Tyskland, Italien och Sydamerika roat sig med att prägla
medaljer i guld, men efter bestämd vikt (t .ex. dukatvikt) och
med beteckningar som om de
vore ett slags mynt. P å så sätt
har det varit möjligt att få u t en
förtjänst av mellan 50-100 %
ibl'81ld kanske mera, jämfört med
verkliga kursvärdet för omyntat
guld. Det konstnärliga värdet är
minst sagt skiftande.

Svenska guldmynt
Länge
räckte importe1·ade
guldmynt (se mera härom nedan) för svenskt behov. Först
1!'68, under Erik XIV:s sista
regeringsår, utgavs ett svenskt
guldmynt, kallat ungersk gyllen.
Under Johan ill, Karl IX och
Gustav II Adolf präglades då och
då mar kvalörer i guld, alla sällsynta; under de två sistnämnda
är de ofta i klippingform (fyrknntiga). 1627-1654 är guldmyntningen helt nedlagd (utom
i våra besittningru·). När den
sistnämnda år återupptas av
Karl X G ustav är det dukater
man präglar. Tidvis utges ganska stora serier, under bl. a.
Karl XI, Fredrik I etc. Den
sista dukaten slogs 1868, under Karl VX. Då hade också
4- , 2- , och 1/ 4- dukater utkommit. En kuriositet är 1692 års
114-dukater; de beställdes med
Karl X:s tillstånd av en persisk
köpman, Maul'etta. På initiativ
av A O. Wallenberg utgavs
1868-72 ett guldmynt kallat carolin och med dubbelbeteckningen l)10 francs) . Detta försök
att anknyta till den latinska
myntunionen lyckades ej. Från
1873 till 1925 skedd e guldmyntningen i kronvalörer.

De svenska
b es i t t n inga rna
Under sin s. k. stormaktstid
hade Sverige ett antal besittningar runt Östersjön, i Baltikum
och i Tyskland. Med ett par undantag behöll dessa områden
sin inhemska myntfot. Alla utgav sporadiska guldmynt, ofta i
mycket små upplagor. Även i de
städer i Tyskland, som svenskarna innehade kortare tider
under 30- åriga kriget, har utgivits guldmynt i de flesta fall
på svenskarnas initiativ. Förutom dukater och multiplar av
dessa förekorruner också rena
praktpräglingar, som står medaljerna nära, t. ex. eftet· Gustav II
Adolfs död 1632.

När kom d et första
guldmyntet till Norden
Det är väl möjligt, att några
tidiga romerska guldmynt trängt
upp hit, men det finns inga belågg för detta i fynden. Först mot
senare delen av 300-talct och på
400- talet (d v s folkvandringstiden) kommer stora mängder av
ö.st- och i någon mån västromerska solidi (singularis: solidus)
till Norden och utgör råmaterialet för våra skickliga guldsmeder. I många fall har de säkert
betalats ut som sold till nordbor,
som tjänstgjorde i kejsarens garde. Det kan emellertid inte vara
hela förklaringen, utan även
handelsförbindelser måste ha bidragit. Hela frågan om guldimporten under denna relativt korta period är omdiskuterad sedan
decennier. Undet· vikingatiden är
guldmynten sällsynta i Norden,
liksom i början av medeltiden.

cirkulerade i äldre tider fritt
mellan kontinenterna. Större aff&t·suppgörelser, där likviden utgjordes av dukater, kunde omfatta dylika från många länder.
Det är därför inte så underligt,
att guldmyntningen infördes först
1568 i Sverige. Vi hade tidigare
rett oss med utländska sorter.
När det i medeltida källskrifter
står, att en viss surruna till t. ex.
pävestolen edades i floriner, kan
man emelltrid inte vara säket• på
att dylika mynt verkligen användes; det kanske rörde sig om
en inväxling som ägde rum först
i Briigge eller rent av i Rom.
Myntfynden visar dock, att åtskilliga utländska sorter fördes
till vårt land. Dinarerna är
nämnda ovan. Den välkända florinen var om inte vanlig sfl dock
rätt ofta förekorrunande; efterpräglingar från Nord- och Mellaneuropa dyker också upp. Det
största guldmyntet under högmedeltiden var· den engelska nobeln, visande konungen stående i
sitt skepp (därför också kallad
skeppsnobel) . Mot slutet av 1300talet utges i Tyskland ett försiimr·at, alltmera silverhaltägt
guldmynt, vanligen kallad rhensk
gyllen, och den blev mycket vanlig här. De venetianska och ungerska dukaterna bör också nämnas. Under 1500-talet tillförs
Sverige ytterligare några sorter;
angeln (här kallad engelot) från
England, något mindre än nobel,
samt dukater från Spanien och
cruz.ados från Portugal. Det
mycket stora och tunga guldmyntet portuguez, här kallat portugalös, var inte heller obekant.
Gustav Vasa drev tidvis en direkt planmässig guldimport.

Utländskt och svens kt
Utländska mynt i

guld i våra mynt

Sverige i historisk tid

Om vi frånser Boliden-gruvan
har den svenska guldproduktionen varit ytterst obetydlig. Vi
har alltså att räkna med, att

Internationella mynt, som dukater, louisd'orcr och riksdalrar

huvuddelen av guldet i våra
mynt importet·ats. Ibland kan det
också beläggas varifrAn det kom.
Vårt första guldmynt Erik XIV:s
unger·ska gyllen, torde ha fått
detta namn på grund av att gulået här-stamma från Ungern, eftersom dess vikt är mycket högre än den unger-ska dukatens.
Ulrika Eleonoras 2- dukat från
l'i19 är präglad av franskt subsidieguld; detta håller blott
90111.000 mot normalt i våra
dåtida 2- dukater 976/1.000, varfö.· en särskild förordning fick
utges.
Från 1700- och böt-jan av 1800talen finns en del ytterst sällsynta dukatmynt, som clli·ekt utsäger
guldet härstammar.
varift·ån
Någr·a har Smålands vapensköld
i mycket litet fot·mat under liksvapnet; guldet ät· d å därifrån.
Ädelfot-s gruva i detta landskap,
brukad från 1738 till början av
1800-talet. Med stora ansträngningar lyckades man här utvinna
sammanlagt 86 kilo guld. Man
visste sedan gammalt, att silvermalmen i Sverige var :.gyldisk:t. En smula utvunnet guld
från bl. a. östra Silfve1·berget i
Dalarna omvandlades också under denna tid till dukater, under
riksvapnet försedda med en
sköld med dalpilarna. Det sista
myntet med en sådan frånsida
slogs 1810, men då - liksom 1804
- kom guldet från Falu koppargruva, som från 1790 och fram
under 1900-talet som biprodukt
producerade både guld och silver. Fr·am till 1920 hade 2.225
kilo guld utvunnits och ingått i
myntningen även efter 1810,
dock utan särskild markering
(bl. a. 1894). Till sist skall nämnas, att från utlandet importerat
:.orientaliskb guld också kom
till användning under 1700- talet;
plt några likaså sällsynta dukater syns på frånsidan nedtill till
vänster en uppg~ende sol
För Sveriges del torde någon
ny guldmyntning inte vara akvare sig av svenskt
tuell eller utländskt guld.
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Är det något som är oklart?
Frågn Myntkon takt

Arade Red.
Har tagit del av Edra två första nummer av tidningen och är
glad över att det äntligen går att
få färska rapporter om läget på
samlarmarknaden. J ag är grön
nybörjare och h ar nog mycket
att lära.
J ag har i alla falllyckats samla ihop alla l , 2 och 5 ören Gustav V utonm 5 öringen 1910, bar a genom att gå igenom mynt
från bankerna. Bland fynden
återfinns 5 exemplar av 5 öre
1947 med klump på 7:an som
omnämndes i en artikel i nr 2
av Myntkontakt.
D et finns n ågra saker jag skulle vHja fråga om.
J ag har funnit en femöring
1941 där fram och baksida ej är
paraleila (vriden 1/4 v arv) .
det flera? K. Berglund, Norrsundet.
SVAR: 5 ö1·e 1941 vriden
kva1·ts varv finns i ett okänt antal exemplar, men få1· anses vcu·a
betydligt svårare än den mera
k ända. 2 öringen från 1948. En
värdering av myntet är omöjlig
utan att se det.
R. ö.

Till Red, Myntkontakt.
Undertecknad läser Er tidning
och tycker den är myc;ket bra.
Nu skriver jag några rader till
Er angående mynt.
oDet gäller en 2 öring 1914 i
mörk koppar, man skulle kunna
tro att det är hälften järn och
hälften koppar. Är det riktigt?
SV AR: Det gäller inte bara 2
öringen utan även l öre och 5
20

öre 1914. Dessa tre kopparmynt
från detta årtal ä1· samtliga någon nyans mö1·kare än and1·a å1·tal.
Men detta bero1· inte på att det
finns hälften järn blandat i mynten. Samma sak är det med bl. a
5 öre 1897 bland Osccu· II:s femöringar, denna ä1· också mörkare
än de andra årtalen.
R. ö.

Det är ju alltid intressant när
något nytt dyker upp.
R. ö.

J ag har även en 5 ormg som
är genompräglad. Man ser litet
av baksidan på framsidan av
myntet.

Till Red. av Myntkontakt.
J ag läste i ett nummer av Er
tidning om 5 öringen 1947 med
klump. J ag har själv inte mindre
än 8 ex. av denna variant. Så det
var ju roligt att derula va:l"iant
äntJjgen togs upp till behandling i Er tidning. Likaså har jag
också funnit 10 öringen 1970 med
klump på O:an, vad kan m an
räkna med fö:r värde på dessa
mynt?

SV AR: Detta ä1· i1~te alls ovanligt, specieUt då på de allra senaste chtalen.
Detta har skett vid prägU11gen av myntet och bctksida.n av
ett annat mynt hm· avspeglnts
R. ö.
på myntet i j1·åga

SV AR: Det gå1· väl inte 1·edan
1w siitta något exakt v ärde pci
dessa mynt. Troligen kommer de
att tagas ttpp i ncigon vä,·derarbok, kanske redan nästa år. Sci
det bli?· v iil bam cttt hålla ögonen öppna.
R . ö.

*

*

Så till sist l kr 1965, där det
ser ut som sexan är överpräglad på en femma. Femman syns
mycket tydligt unde1· den andra
sifft'<ln.
E. Fransson
Lund

Vad är bästa sättet att rengöra mynt med?
Jag hoppas få svar på mina
frågor och tackar i förhand.
G Berglund
Vällingby

SVAR: 1 kr 1965 på 1955 har
vi al.drig hört talas om och den
finns helLer inte upptagen i någon vä1·deringsbok så denna variant är Ni ensam om hittills.
Vi är därför mycket angelägna
om att Ni hör av Er tiLl oss, så
att vi får chans att undersöka
myntet.

SV AR: Bet1·äffande silvermynt anser vi att RENAMYNT S
är att rekom mendera, vilket tar
bort smuts, fett och missfärgning utan att skada mynten. Då
det gäller kopparmynt finnes
RENAMYNT K, men man kan
även använda tricloretylen som
finns att köpa hos färghandlare.
R. ö.
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SKRIV TILL

15 dec. 1972.

RAOUHL ÖRTENDAHL

PAUL WITERS
22, CHETWYND ROAD,
WOLVERHAMPTON,
ENGLAND

Yngve Airner Mynthandel
utkommer under november månad med en illustre rad lagerkatalog över Sveriges
kopparmynt från 1624-1 950. Denna kopparmyntsamling är sannolikt den förnäm·
sta som saluförts sedan Gustav Cavallis samling auktionerades bort 1927. Kvalite·
ten är genomgående mycket hög.
r·~-~-~--· ~~-~k~;···~~h·& ~~~ --~~ i~~-~~k~t·~ -~~~
Den som önskar erhålla denna katalog
ombedes fyllo i vidst&ende kupong eller j över svensko kopparmynt.
ringa.
1 Namn: ................... . .... 1

. ..

.!

l

~ Adress: ........................ ~

FIRMA YNGVE ALMER MYNTHANDEL
Storgota n 49, Box 2068, 700 02 Örebro 2, tel. 019/ 13 50 61
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Ny litteratur

~----~

-----~

COINLEX MYNTLEXICON
har utkommit med nummer fyra.
Boken upptar nu värderingspriser från 1771 till 1972.
Pris 5.90 inkl. moms.
Boken som är Sveriges mest
specialiserade värderingsbok i
fickformat över varianter och variationer över Svenska mynt tillfredsställer även den mest kräsne va.riantsamlwe.
MYNTBOKEN 1973, Tonkin.
Utkommer under november
månad. Upplaga minst 20.000
exemplar. En i:Jmehållsrik värderingsbok.

Utiandsnytt
~-----

-------~

SAN MARINO.
1 lira. 1972. Alwninium.
Vikt: 0.625 gr.
Diameter: 17,2 mm.
2 Lire 1972. :Aluminium.
Vikt: 0,8 gr.
Diameter: 18,3 mm.
5 Lire 1972. Aluminium.
Vikt: 1.0 gr.
Diameter: 20,2 mm.
10 Lire 1972. Aluminium.
Vikt: 1,6 gr.
Diameter: 23,3 mm.
20 Lire 1972. Aluminium.
Vikt: 3.6 gr.
Diameter 21,3 mm.
100 Lire 1972. Koppar-nickel.
Vikt: 6,25 gr.
Diameter 24,8 mm.
500 Lire 1972 Silver.

Vikt: 11 gr.
Diameter 29,5 mm.
JAMAICA
5 dollar 1972. Silver. Diameter
45 mm. J ubileum W. Norman
1959-1962.

SIERRA LIONE
50 cents 1972. Kopparnickel. Vikt:
12 gr. Diameter 30 mm.
22

MALTA
2 Mils 1972. Koppar. Vikt: 1 gr.
Diameter 20 mm.
3 Mils 1972. Koppar Vikt: 1,2 gr
Diameter 23 mm.
5 Mils 1972. Koppar. Vikt: 2 gr.
Diameter 25 mm.
l cent 1972. Koppar-nickel. Vikt:
9 gr. Diameter 25 mm.
2 cent 1972. Koppar-nickel. Vikt:
2 gr. D.iamteer 18 mm.
5 cent. 1972. Koppar-nickel. Vikt:
9 gr. Diamete1· 23,5 mm.
10 cent 1971. Koppar-nickel.
Vikt: 12 gr. Diameter 28,5 mm.
50 cent 1972. Koppar-nickel.
Vikt: 15 gr. Diameter 31,2 mm.
öSTTYSKLAND
Mark 1972. Koppar-nickel.
Vikt: 11 gr. Diameter 29 mm.
Jubileumsmynt
Johannes Brahms. 1833,---1897.
5

UNGERN
50 Forint 1972. Silver. Vikt: 16
gr. Diameter 34 mm.
100 Forint 1972 Silver. Vikt: 22
gr. Diameter 37 mm.

Klubbmeddelanden
SAMLARFöRENINGEN MISTELN VASTERAS.
15/ 11 ONSDAG
Myntsekt på Vallby kl. 19.30.
Mynt från unionshlden, föredrag,
byten och auktion.
19/ 11 ONSDAG
Myntsekt besöker samlare i Uppsala. Samkväm, byten och auktion.
22/ 11 ONSDAG

??
stensekt Vallby 19.30.

Svenska
besittningsmynt, föredrag, byten
och visning av mineral.

6/ 12 ONSDAG
Myntsekt Vallby 19.30. Svenska
besittningsmynt, föredrag, byten
och auktion.

Jubileumsmynt.
13/]2 ONSDAG

BULGARlEN
5 Lewa 1972 Silver. Vikt: 20 gr.
Diameter 37 mm.
Jubielumsmynt. Paissi.i Hilendarski.
CA YMAN- ÖARNA
25 dollar 1972. Silver. Vikt: 51.5
gr. Diameter 45 mm.
25 dollar 1972. Guld. Vikt: 15.75
gr. Diameter 27.1 mm.

Jubileumsmynt. Minne av Drottning Elizabeths b.rollop med
prins Philip 20 november för 20
år sedan.
IRAK
250 Fils 1971. Nickel. Vikt: 14.9
gr. niameter 32,5 mm.

Myntet är präglat i Sherritt mint
i Fort Saskatchewan i Canada.
Myntet bär inte !raks statsvapen,
men visar en symbolisk fredsduva. Baksidan är som på föregående mynt från Irak i samma
storlek med valörangivelse i en
cwkel.
250 FiJs= 5,40 Skr.

Samtliga sekt. Vallby kl. 19.30
Luciafirande i forna dagar, kåseri.

OBS! Myntklubbar och föreruingar är här välkomna med meddelanden om träffar, auktioner o.
dyl.
-

GRATIS ANNONSER.ING -

Danske m!Zinter k!!lbes

CITY SHOP
!stegade 14

1650

K!!~benhavn

V

Danmark
Telefon 01 / 31 55 26

MYNTKONTA KT
Torggatan 20, Box l , 199 01 Enköping. TeL 0171/379 50

REDAKTIONSLEDNING:
Redaktör och ansvarig utg:
RAOUBL ÖRTENDAHL
Stf Ansv utg:
GöS'I\A öR'llENiDAHL

F ör ej beställt material såsom
text och bilder ansvaras ej.
Vid eventuell beskattning av
vinster i tidningens pristävpristagarna
lingar svarar
sjä lva för denna kostnad.

Efte1·u-yck a.v text och bilder
FöRBJUDES.
Tidningen utkommer den 15:e
vatie mmad med undantag
av måna d 6 och 7.

DISTRIBUTöRER:
Örtendahls Mynthand el A B

Torggatan 30 199 00 En köping
Tel. 0171/ 379 50
MYNT AB S BERG AB

Box 159
59101 MOTALA
Tel. 0141./ 519 84

ANNONSPRISER/ ADVERTISING RATES
111
2/3
112
1/3
1/ 4
1/6
1/ 12

sida
sida
sida
sida
sida
sida
sida

s

SK.r

DK.r

NKr

DM

~

250
200
150

375
300
225
165
125
90
45

350
280
210
J. 50
118
85
43

170
140
110
75
58

22
18
13
10
7.50
5.30
2.60

4.3
32
24
18
13
6.50

550
300

520
280

255
140

33
18

80
43

no
85
60
30

Omslagets baksida/ Back
375
1/ 1 sida
200
112 s ida

42
21

55

Moms . 17.65 % tillkommer på samtliga annonspriser.
MYNTTORGET, Endast för myntsamlare/MYN'ITORGET,
(mini- ads) only for coin-collectors.
10 kr per annons ink!. moms. Dock högst 20 ord+tel.nr
eller namn och adress. Annonskostnaden skall medsändas
på samma gång som annonsmanus.
ADVERTISMENTPRICE: 10 skr incl. lax. not more tban 20
words except telephonenumber or name and adress. The
payment for lhe advertisment will be send together with
the manusript.
SENASTE DATUM FöR INLÄMNING AV MANUS/
DEADLINE: 3 veckor före uf.givn.ingsdag/ 3 vecks before.

PRENUMERATION 1 ÅR 10 NR l SUBSCRIPTION 1 YEAR 10 ISSUES

Sverige
Norge
Danmark
Finalod

l

Skr 37:ink!. moms
och porto

D eutschland DM 31:England .f: 4:Northem and Cent.ral America, Canada and olher overseas:
$ 10:Vid adressändring skall denna
göras skriftligt. Använd helst
postens adressändringsblankett.
För prenumeranter i Sverige
sker inbetalning genom inbetalningskort som medföljer
första numret. Betalningen
bör då ske snarast möjligt.

J

D

prenumeration önskas från/Subsct"iption from

l u\. l s Jo iNI.o
l
-1- 1 l l

J I F IM IA IM I J j J

l l l l

AR/ YEAR: 19 ..... .
öNSKAR NI BESTÄLLA ÄLDRE NUMMER? Vi har
de flesta av de föregående numren i lager. Pris: 3:95
ink!. motns + porto.
D J a, jag önskar beställa äldre nummer av Myntkontakt a 3:95 ST inkl. moms + porto.
Jag beställer följande nummer: .......... . .... .
Namn /Name ............................. . ....... .
Adress/ Adress ....... . . ...................... .... .
SKRIV AV ELLER FYLL I DENNA KUPONG
·POSTA DEN REDAN IDAG

MYNTKONTAKT .ÄR SVERIGES STöRSTA OCH MEST SALDA NUMISMATISKA TIDSKRIFT
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ha r vad Ni be höver av
MYNTTILLBEHÖR och MYNTUTTERATUR
Bl. a:
Mynt- och sedelalbum, neutrala och med förtryck
Kungaalbum och länqcralbum
Pärmar och blad, mellanläggsblad av ett flertal
typer
Myntpåsar och boxar
Mynt- och sedelplånböcker
Etuier och myntfolder
Myntskåp
Luppat· och förstoringsglas
Myntrengöringsmedel
Coinlex Myntlexikon
Myntkalendern
Myntkontakt
Mynt- Guide
Svenska Mynthandboken, S!\1H
Norska Mynthandboken, NMH
Myntboken
GIGcks Årtalsförteckning
Mynttidskrifter
Kataloger över Nordiska mynt och sedlar
Kataloger över världens mynt och sedlar
samt alla ledande litteratur plus mycket annat av
ledande fabrikat.
MYNTAB för numera även Frimärkstillbehör.

MYNTSAMLARE
rekvirera våra broschyr·er över mynt- o frim.ä rkstillbehör.
DET LöNAR SIG

MYNT AB S Berg AB
BOX 159, 59101 MOTALA - TELEFON 01<!1/ 519 84
KL. 9- 17 MÅNDAG-FREDAG
ATERFÖRSÄLJARE! Vänd Eder med förtroende
till Myntab, S. Berg AB. Vi har artiklarna som
säljs, och Ni får dem från en leverantör genom att
vända Er till oss.

Till MYNTAB S Berg AB
Box 159
59 1 00 MOTALA l
Ja tack, sänd mig edex· sot,timentslista över
D Mynttillbehör
D Estett frimärksalbum och blad
1:- i frimärken bif. för täckande av porto och e>.."P.
kos1nader.
Namn
Adress
Postnr . . . . . . . . . . Postadress ...... . .. ... .... . ... . .

NORDJSKT

FRIMÄRKSALBUM

IJQ C U

fö r samtliga fri märken, tjä nste-,
lösen- och militärmä rke n

pa

nobelt och stilfullt utförda efter
textat original
gultonad extra prima kat•tong och med varje
blad i tvåfät·gstryck

ETT VERKLIGT LYXALMBUM
till moderat p ris
Varje blad försett med förklarande och intressant
text, tryckt i behagHg sepiabrun färg. precis så som
om den på varje särskilt blad skulle vara textad
för hand med tusch, vilket bl. a. har bidragit till att
giva ESTETr FRIMÄRKSALBUiVI en så säreget
trivsam och individuell prägel.
Texten delgiver - förutom emissionens beteckning
eller namn - även besked i koncentrerad form om
anledning t ill seriens utgivning: jubileum, hjälpverksamhet e. d. Om så har ansetts nödvändigt har
dessutom varje enskild märkesbild förklarats med
upplysande historik ellet· beskrivning. Dessutom
finnes medtaget namnet p.-1 konstnären, som tecknat
serien, gravörens namn, märkenas tandning, vattenmärken, utgivningsdag m. m. m. m., ja, allt det som
är intressant och värdefullt att få veta om limehållet i det album man äger.

Faktiskt handbok och album inom
samma pärm
Plats har dessutom givits Iöt· större typolikheter,
i begränsad omfattning för olika slags papper, för
samtliga vattenmärken och föt· mera framträdande
färgnyanser.
Således en väl avvägd montering för •något mera
specialiserade normalsamlare. , som ej gått till överdl·ift.
Bladens storlek 245X290 mm.

t~Ji:ÖPJNGS•POSH'NS AD 2.500 11. 12 175-39

