LÅGAPRISERPÅ
HIRSCH MYNTAUKTION

MYNTFYND
HARAKRS KYRKA
-

Sld. 5 -

TREDJE SERIEN
AV DE KANA.DENSISKA
OLYMPIADMYNTEN
-

Sld. l -

NUMISMAnSK ORDENS
VARAUKnON
-

Sld. 10-

VILKA MYHr KOMMER
ATT GÅ UPPII
Lördagen den 15 februari avhöll Hirsch Mynthandel AB sin 3:e myntauktion i Stockholm. Denna gång på Operaterassen i Stockholm. Publiken bestod av ca 200 personer och priserna höll sig omkring eller under ka talogpriserna med några få undantag.
Auktionen började med a ntika
mynt från Grekland och Romarri-

-

MYNTTORGET
Tv6 sidor fulla av
privatannonser
Sld. 12-13 -

-

kel med bud oftast under katalogpriserna. Detta mynt från
Romarriket (222- 205 f. Kr.) såldes
för 3.300:- (2.500:-). kvalilen var

1+.

Nr 79

Pris 34.000:-

Medeltidens mynt gick mycket lågt
och återropen var många, ett ganska ointressant kapitel varför vi
här inte ger några prisexempeL
Nya tidens mynt började med en
(Forts. sid. 3)

Sld. 18-

FALSK KRONA
l AVESTA
-

Sid. 19 -

AKTUELLA VÄRD.PRISER
UTLANDSNYTT
FRAGESPALTEN m. m.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL ERBJUDER

GULD oeh SILVER

Frankrike 50 Francs 19i4 <Paris :\tint), 900/1000 silver. 29.90 gram. -t i mm.
Brilliant ocirk. k va lite 110:-

100 Dollar 1974 <Birmingham l'lint), 38 mm, 31,36 gram, 500/1000 guld, upJ>Iaga proof 5000, upplaBrilliantocirk. kvalite850:ga ocirk. 25.000. <P roofuppla gan redan slutsåld >.
Ett av världens populäraste investerings- och samlarmynt ENGLANDS GULDSOVEREIGNS
1974 Sovcreign. 22 karat, 7,98 gram, 22 mm. För första gången med det nya porträttet av Drottn.
Utvald ocirk. kvalite 350:Elizabeth Il. F l J l Jubileumsmynt 100 Dollar 1974 i guld

NORRTÄLJE MYNTDANDEL
Tullportsgat. 7, 761 00 Norrtälje. Tel. 0176/168 26, Postgiro 71 20 05·8, Bankgiro 124-9176
Alla priser inkl. moms
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MYNTKONTAKT
Rådmansgatan 11, Box l
199 01 Enköping
Tel. 0171/379 50
Redaktionen öppen: Var<l. 13-17
Lönl. 9--12
Postgiro: 87 42 67 - 8
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: PK-Banken
REDAKTIONSLEDNI NG:
Chefred. o. ansvarig utgivare:
Raouhl Örtendahl

Stf. ansv. utgivare:
Gösta Örtendahl

R edaktör för Norge:
Fitma Nordiska Mynt
Landsviigen 56,
17236 Sundbyberg
08/2867 56

Red. för övriga utlandet:
Norrtälje Mynthandel
76100 Norrtälje, 0176/168 26

Vi börjar dessa rader med att här presentera rätta tipsraden från
föregående månads "Numismatiska tips". Rätt tipsrad skall sålunda

vara: 2 2 x 211 x x l x 2 12. Vi har fått in hundratals svar oCh
pristagarna presenteras på annan plats i tidningen. Vi återkommer i
kommande nwnmer med andra fonner av tävlingar. "Numismatiska
tipset" är slut för denna gång.
Som Ni ser på annan plats här i tidningen deltager Ni i vår utlottning av 5 st Lembit Juniorskåp om Ni prenumererar på Myntkontakt före den 10 maj 1975. Passa på och prenumerera NU.
Beträffande samlarpärmar, som många har frågat oss om, har vi nu
börjat tillverka dessa. Vi kornmer att erbjuda Er dem till tillverkningskostnaderna i något av kommande n wnmer.
Som vanligt är vi tacksamma för all hjälp i form av artiklar, notiser,
nyhetstips m. m., m. m. Införda bidrag honoreras.

Distributör och reklam:

Med vänlig hälsning från Redaktionen

R. ört.endahl Mynthandel AB
Box l, 199 01 Enköping
0171/37950

RAOUHL ÖRTENDAHL

Eftertryck av text och bilder
utan medgivande förbjudes.
Tidningen utkommer den 15:e i
varje månad utom månad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skriftligen genom postens adressändringsblan-

Hirsch
myntaukt ion

Under Sigismunds regering såldes
vid nummer 101, en daler från år
1594, kvalile t+/01 för 36.000:-,
4.000:- under ka ta logpriset

kett.

ANNONSPRISER:
s. Kr.
4 sidor (mittuppslag) 1.325:700:2 sidor (mittuppslag)
1/1 sida (2:a o. sista sid.) 425:l / l sida ............... . 320:2/3 sida ............... . 225:1/ 2 sida (2:a o. sista tid.) 225:l / 2 sid n .••.. . ••.....••. 170:l/3 sida ....•. ....... .•• 120:1/4 sida ..............•. 90:l /6 sida ............... . 65:l /12 sida ............. . 35:Moms 17,65 % tillkommer på
ovanstå"Cnde annonspriser.
MYNTTORGET
(endast för myntsamlare)
Ett införande: 10 kr. Två införande med samma text i två på
varandra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innehålla 20
ord + namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på sanuna
gång som manus.
SISTA ANNONSDAG

3 vecloor före utgivningsdag

(Forts. fr. första sid.)
hel del bra objekt från Gustav Vasa, bl a detta exemplar.
Utropsnummer 79, 1/2 daler 1534
kvalile och såld för 34.000:(50.000:-) Myntet var det enda i
privat ägo. Priset visar tydligt att
intresset för rariteter där endast
ett fåtal exemplar är kända är ganska svalt.

Karl XI representerades bl a av
detta vackra exemplar.

Vid utropsnummer 96 såldes detta
exemplar.

1/2 daler 1:>76 i kva lile l +. Värderinspris 13.000:- och såld för samma pris.

l riksdaler 1676 i kvalile 01/0 kata·
logpris 15.000:- och även detta
exemplar såld för samma pris.
(det var sällan ett mynt såldes över
katalogpriset, som brukligt är vid
kvalitetsauktioner)
(Forts nästa sida)
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Hirsch myntauktion
(FOTts.fr.föreg.

~)

Bland kopparmynt bör nämnas
detta exemplar

2 1/2 öre KM från år 1661 och kvalite 1+, såld for 8.100:-. 0.100:- över
katalogpriset)
Bland dukater kan nämnas utropsnummer 187, l dukat 1713, kvalite
01, katalogpris 15.000:- och såld för
17.250:-.

Prenumerera på Sveriges
mest lästa numismatiska
tidskrift
l dukat 1713

Aven Ulrika Eleonoras riksdaler
var representerade. Vid nummer
214 såldes 1 riksdaler 1719, levalite
1+/01 för 14.000:- (11.000:-)
<Se bilden till höger)

SMH
SVENSKA
MYNTHANDBOKEN

Under Gustav IV:s regering såldes
denna mycket svåra dukat.

NMH

Norska
Mynthandboken
l dukat 1794, kvalile praktexemplar o. Priset blev 20.000:-, vilket
också värderingspriset var.
Auktionen avslutades med utländska mynt och medaljer, där några
stora tyska praktmedaljer såldes
för upp till 12.000:- st.
Katalog och kompletta priser kan
rekvireras från Hirsch Mynthandel
AB. Malmskillnadsgatan 29, 111 57
Stockholm.
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populärt kallad NMH. har utkommit med 1974 ;irs upplaga.
NMH ät· helt uturbetad efter
samma pl"incipcr som SMH
och är den popuHiraste värderingskata logen fii t· norska
mynt. I NMH finne•· Ni allt
Ni behöver veta och priset ~i t·
överkomligt m.· vem som helst.
Pl"is 13:50

populärt kallad SMH, har en
fullst.iindig årtalsförteckning
övet· svenska regenters mynt
inkl. unlonsmynten. Utförlig
variantbeskrivning och upplagorna specificerade. Priser
i fem klasser. Uppgifter om
metall, halt, dlnm. ~ och vikt.
på alla mynttyper och ett
stort nntnl varianter samt
unlonsmynten. D essutom för
varje regent typkatalogisering. Fullständig katalogisel"ing av nlln p1·ovmynt och flera blldsiclor. Kastpenningar
och minncsrncdnljer beskrivna och illustrerade. Pt·äglingst.abcller m ed myntförordningar. Numi:nnatiskt lexikon.
Bilder på 110 olika ~'<ilar
m. m., m. m. A 5-format i
förstklossigt boktryck på ca
200 sidor.
Pris 16:50

Myntfynd i
H arakers kyrka
En intressant myntsamling, som
) änge legat bortglömd, har kommit
i dagen i Harakers kyrka. Det rör
sig om bortåt tusen mynt, nästan
uteslutande av koppar, och de äldsta är drygt 300 år. Samlingen har
tillkommit under tolv regenters tid
och skall nu examineras av en expert i Sätrabrunn.
Hur mynten hamnat i kyrkan är
en gåta.
Det var kyrkvärden Ingrid Svenman, som fann "skatten" , när hon
närmare undersökte det gamla arkivet ovanför läktaren. Där låg
slantarna i ett dammigt trämått
och var i stor utsträckning missfårgade av ärg. En del av dem har
tydligen legat i jorden. Nu ska f.
trädgårdsmästaren och myntsamlaren Sigfrid Svensson i sätrabrunn ta sig an dem. Hans teori är
att det rör sig om utgångna mynt,
som under tidernas lopp lagts i kollekthåvarna och sedan rensats
bort. Det låter inte otroligt att så
kan vara fallet.
Ingrid Svenman har redan gjort
en grovsortering och lagt mynten i
papperspåsar. Det är huvudsakligen svenska mynt, men man hittar
även ett och annat danskt. Meningen är nu att Sigfrid Svensson skall
plocka fram en serie av mynt, som
omspänner hela den aktuella regentlängden.

----

Myntverket nonchalerar de sven ska
myntsamlarna
Nuvarande chefen för myntverket,
Ulvfot. har inte visat något större
intresse för numismatik. Man tycker annars att detta'borde vara ett
intresseområde för en myntdirektör ...
Medan andra länder ger ut kvalitetsmynt i olika sammanhag för internationell marknadsförening, så
sänder det svenska myntverket
1vag - beställda jubileumsmynt
säckvis utan tanke på att del finns

ANTIK -75
MYNT

2-10 augusti arrangeras den inter-

nationella konst, mynt och antikvitetsmässan "ANTIK 75" i Helsingborg. Nära ett 2o-tal mynthandlare
är f.n. anmälda. Plats är som vanUgt Idrottens hus mitt i centrum.
Utförligt reportage med bilder
kommer i vårt septembernummer.

Myntauktioner i
Arkadhallen
En ny attraktion i Stockholm. De
fem mynthandlare som finns i det
nyöppnade samlarhuset "Arkadhallen" arrangerar varje lördag kl.
11.30 en mindre myntauktion med
ca 150 utrop, utgörande Oscar II
och Gustav V:s vanliga årtal och
rariteter, äldre mynt från 1500talet och framåt samt utländska
mynt.
Publiken har hittills varit mycket stor.
omkring 100.000 samlare i Sverige
som önskar ocirkulerade mynt.
Dessvärre, ur internationell synpunkt, så struntar Myntverket
totalt i den internationella numismatiska marknaden. Medan en
stor mängd andra länder gör särskilda samlarversioner av sina jubileumsmynl ocb drar in en ic.k e
orordelaktig utlandsvaluta . Å ven
Sverige behöver valutaförstärkning!
Från myntsamlarhåll växer sig
kravet allt starkare på en ny syn
från Myntverkets sida. Numera
kan inte myntdirektören enbart
skylla på de gamla och små utrymmena i Stockholm. Man har ju flyttal till Eskilstuna och nya lokaler . . .
Sverige skulle kunna få valutainkomsler på flera miljoner om vi
hade ett myntverk som drevs lidsenligt!
Finansminister Sträng lär nyligen ha gett Myntverket en vink om
delta . Vi får hoppas :ltt man följer
vinken . Särskilt nu när del någon
gång nästa år skall komma ut nya
mynt med Carl XVI Gustavs signum.

TILLBEHÖR
LITTERATUR
KÖPER -

SÄUER -

BYTER

Svenska och utländska mynt
i stor sortering till moderata
priser.
Välkommen in och se
vad vi har.
PRISUSTA GRATIS

Öppet:
Måndagar
Stängt
Tisd.-Fred. 10--12 14-18
lördag
l 0--13

MYNTHÖRNAN
ENGELBREKTSGATAN 36
ÖREBRO 019/11 21 80

ERT NAMN

OCH
ADRESS

och Ni får efter hand v&r
"nyi nkommetl ista".
STOR SORTER ING
MODERATA PRISER

Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle
Tel. 026/ 12 85 25
Öppet: 16-18
lördagar 9-1 4
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Regeringen i Papua Nya Guinea
tillkännager sin
första nationella myntutgåva
En begränsad upplaga Prooj Set tillgänglig endast till och med den 30 april1975
1975 är e tt histori ~kt år för Papua :'\ya Guinea: nati o ne n blir sj;d v, t:ul<lig och p räglar ' in a for, ta cgua myut.
R cgcring<"n i Pap ua :'\ya Guirwa har ~o: i\'it sintillsr ä nd
till pr :i~o: l ing ;w en sträng t bcgd\n; ad u p p laga ko mplena l'roof Sct av denn a histo ri>ka första utgå,·a.
Va rjt: Sc t inneh å ll er Proof-e x(' mplar a,· a ll a d c å tt a
mynte n , d it r dc t d ~t örst a, för au lu ig tidli~hålla ~äh-
~tänd i~hc t c n , ii r präglad r i si h-rr.
Ct~intiru.;m a \· d c för<ita m ~ nt r n i Pa pua :'\ya
Guinea - li k-om varj e land ' fi•Na my n tutgåva ·- ;ir
en lw t vdt·lw full h:inddse. Proof ~k t a v •·t t la nd> fijr, ta
uppsäitni ng m ynt.frim.förs/a utgh·nirtg•riltl br uka r d äru tÖ\T!' ska t.tas sä rskilt hög t.
Fiir ti ll skilln ad frå n d c ci rkule rad e myuttn, som
prägla s i ' tora kvan ti teter, ut ges l'roof Set i cu h cgcänsa d upplag a. Varj e P roof m ynt ar t•ll fullständiL:t
fel fri u exe mplar, präglat med sp t·rid la. po lt-rad e stansar. På ~rund av sin s tora skilnh ct, h i,wri'> ka hrt ydt·l,c
och ga ra nt erack rarit et, komme r ku mph·tta Proof S t·t
trolign1 a u hl i c:ft crtraktadc saml a ruhj l"kt. H iniils ha r
oc k,;å Pruuf Set fr:lll förs ta utg i,·ning , :\rl·t a \· en n y
myntutg<h·a ha ft m te nde ns att iika i viirek m ed a n ·u.
Sa m la n! ha r nu tillfälle att fi\ rvllrva l'roof Set m·
Papu a_;..; ya <:uin ea' fiirsta my nt. l'k n na miij ligh c t ~o: iiiler ba ra ch- m ~0111 giir ,;in bcstä llnin ~ wna~t den 30 april
1975.
Bcl ä ~ct

Nya m yn t frå n en ny nat ion
P·• S till,, ll :w cts s törs ta u ,t ra x nu rr om Amtra -

lien fo re na s dt•t fu rc d cua T t·rrituri et Pa pua m ed
F ö rent a :'\atlll lll 'rn as protr ktorat :'\ya G u in.-a till
P a pua :'\ ya ( iu in.-a. H ä r är sa nn tTii ~;t·u t• tt i<md :1\·
ovanlig skö nl wt. Ett la ud med ' ll hklildd a be rgstoppar
o ch tropiska . rq~ n ~kuga r, fo r;andc otit- r. pa h n,kug gadc hav-.,tr:uuh-r oc h framf<ir a llt t'tt fa'><" in erand t:
djurliv.
.Lancieh hi~tori'>k :• fö r>ta m ~ n t ·" hi Ida r p å å hid a n
i uhiikt skulpt erade detalj er åtta olika a rt er ur d t· n
n1ärklig a fa unau p:\ Papua :'\~a Gu im ·a , och p;l fr:i usidan la ndt·t, rikwa p en ( utom l Kin a-uw ntc t som bär
'
riksba n kens t•mblcrn) .
P a rad i, f:\gdn , Pa pu a :'\ ya ( iui n.-as uatio nalf:-.;:t·l,
kommer a ll fu rc ko mma tillsa nuna n• med Södra

n
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Kn rwt\ fem s tj ärno r p å d et , tiirs ta m yntet . m rd ,·alii re n
K iua. Proof-exemplar av mynte t komm.-r att priigla s i rn a" ivt Stcrliug S il \'l'r. Då d e tta mym u tg t·s mot·
!>Va rar 10 K in a ett un ~o:t·f:•rli g v ,·ärdc av ;,3 " ·cmka
kronor.
;, K ina -mnll ct visar :'\va C uinea-iin wn. l ~o: :\ 111.:n a
tith-r <111\·ii n d ;,, ö rnt·n , fj.t tir:tr ' o m , ·aluta. oclt d ~· ;\r
f111 t farand e myckt·t upp, kattadc fiir ,j n ' ko nh t·t .
Pruuf-cxc mplar av d c tt .t my nt prägl as i 500,'1000
'il w r.
l K ina -myn tet ge r ork\:\ t•n på mi n n.-l ~t o m g.\ nl.\ na
titkr, ntir m yntc·n had •· h:\1 i mittt·n oc h sa rnlad•·' p:\
.~ ni)n· n el it-r kiip pa r. lktta ovanliga m ynt :1\·hild a r
Papu a :'\ya Gu in c<ts havs- oc h flodkroko dilt·r, som 11\l
.
h iid a Udridlv~ ta .
Ka,.uarcn, en 'tor ,kog~fågcl som inte ka n fl yga,
k.tn " ., p:"• 20 w r a - m yn11·t. ( \ .alutan har d tT im a l·'~'t•·m . d ä r 100 toea ;, r l Kina , . Den tn·diga n.,t·kl..u, l.. uwn. >O m syn' P·• III U H·.!· myntet , är en a v d c: uwr
,,., 1110 artt-r pung d jur \lllll finns i d elta !ami. Dt·n
' koldl<"a ~köld padd a n p:\ S tot·a- m yntc t finm bara i
:'\ ya ( iuin eas flodt· r. l~j llr il • li~ kc n, e n a , · ck fa ,cin t· r·andt:
fi, kar som förc komm c:r i m ä ngd e r vid korall n·vcn
utanfiir kusten , å t cr~-:cs p:\ 2 toca-myntc t oc h d en fanta\ ti\ ka få gd vingsfjärilt-n ~yns på l toea-my n te t.
Till \ammans ut glj r m pilen e n a ,· d c vackra , tc och
IIW\t o\·anliga myn tupp~ä uningar som nft~omin ut~ivit~ av nå go n na tio n i ,.;, rid en .
l()

Alla beställ ni ngar m åst e inko mm a
p ost s tämplade sen as t d en 30 a p ril1975
l'rr11lj Stl av denn a fii rsta m yntuppsättning finns tillg ä nglig a endast u nde r e n begrä nsad tidsp eri od. r\ntalt·t m vntadc Pro of Sct ko mm er ex a kt att ö vcrcn s' ' ;inl!r; a med an tal e t b eord rade Set in kom n a p;\ offiti dl a bc\tällnings~edl a r j)O\ tstä mplade int e se na re an
m id !l,ll t d e n 30 a p ril 1975. Inga _rttu ligarr Proof Stt ar•
dtllajorJ/a ån utgflla J.~mmrr rtagonJin att priig/as.
\'a ~jc kompl e tt Pmof Set fö n ·aras i e n luxu ös
Pn:~c rllat iomförpa ckning :\tfö lj t a ,· e u a kthc tsintyg.
lk t o fficiella utg ivning~ pri~ct i Sve rige ä r 330 k ro no r
J ink l. l i,G5% monn!t m ed t• n beg rä nsning a v t n \ upp\ ä ttninga r per b cst ~i ll arc .

Enstaka proof-exemplar av 10 Kin a-myntet präg·
l ad~: i massi,·t Sterling Silver finns också tillgängliga.
Dc kan erhållas till utgimingspri ~c t 175 kronor ~tyck
(inkl. 17,65 % moms) , dock enda)t td enstaka Proof
mynt prr beställare, och bara genom den officidla be·
ställningssedcln, poststämplad senast den 30 april1975.
Proof Sct och ensta ka Proof nwnt av 10 Kina ·
m yntet finns i Sverige tillgängliga till det fastställda
ut givni ngspriset endaM från Franklin Mint AB, utst·d tl
till officiell rcpn·scntant av regeringen i Papua :'\ya
Guinca. För Er hcställ ning, fyll i och posta b es tällning~·
sedeln nedan sct_last den 30 april.

f-------

SPECIFIKATIO~

\ 'alör
JO Kina
. 5 Kina
l Kina
20 tora
JO toca
5 toca
2 toca
l toca

AV

~IY:'\TE:'\
~lrtall

Diameter
-15mm
40mm
33mm
28.65 mm
23.72 mm
19.53 mm
21,72 mm
17,65 mm

Stcrlinl( Si h·er
500'1000 siln·r
Kopparnickel
Kopparnickd
Kopparnickd
Kopparnickd
Brons
Brons

Officie;-beställningssed~------

Den förs ta nationella myntutgå:van från Papua Nya Guinea
lkgr:in!ad

uppl a~:a

l'rupf m~· nt

(;i i i i): c•nda;l nwd p <JS"tä m p..t ~t'llliSI d en 30 april1975

Till : Fr.u•klin "-l in l :\ Il. llux 2009, 10311 St oc kholm 2.
\'ar .~t•><l an·qncr:• min h,·,t :illning :w Prnnf m ynt fr:\ n Papua :'\ y n Guinea
i dn1 umfaunin!(jag nedan sp rri ficc..,ll :
An1.1l
H o!(> l ~ _ _

:\n tal
H i·~·•:!

Knmpkll ta l PmofScttill Ntutgivning>pri> :w 330 kronor/
S!!t ~ink!. 17,6:'>% moms' .

En,ta ka Pruof mynt i Su·rl ing Siln·r av JO Kina -mynt et, till
_ _ <'Il ut~tivnini('Jlri< "' Ji5 kron m mynt ,in kl. 17,65 o/o momJ) .

C J·•!t h t·t.tlar i liin·a~ 'i.• pu,tl(iru. S ki< k .• mi~ c ll if)•llt inbetalningskort.

=

J·•!: ).,.,.,.min lk·,,;.IJuiu-: mut

po,tfior<kutt. l' u,tfnrskou.:wgift 2 :40
\rr.u.m. l m.aj 19iJ1 eillknmm rr.
fi<·s tallningar inkomna (>O>bt!lmpJadc SCnMC an d en 30 aprif l 975 kornmer
all :wl.>öjas och returneras.
____4
Namn _ ______________________________________________________ __________________NDK
Adreu _ ______________________ _ _ _ _ ______________ _ _ _ __________________ ___
Postnummer _____ _ _ _ Postat.lrcss ______________ ____ _ _ _____________________________

::s:: ____ --___ --------------------__ :J
\.U
© 1975 Franklin Mint AB
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TREDJE SERIEN AV
DE KANADENSISKA
OLYMPlADMYNTEN

KÖPER

SÄLJER

Svenska mynt köpes
Bra pr iser betalas
Svensk a mynt säljes
Prislista gratis

Anders
Wetterberg
Box 168, 10122 STOCKliOLM
Tel. 08/21 18 35 (kvällstid

O. GIDEGÅRDS
MYNTHANDEL

Odengatan 38
Box19119

'104 32 STOCKHOLM 19

Denna vecka har direktören för det
kanadensiska olympamyntprogrammet annonserat utgivandet av den tredje serien av kanadensiska silvermynt med anledning av olympiaden i Montreal
1976.
" Ett maximum av fem miljoner
mynt har bestämts för den här serien", sade herr Morin, "justeringen återspeglar ett beslut att skydda
det långsiktiga intresset för
programmet, den numismatiska
marknaden i allmänhet och värdet
av våra mynt på " andrahandsmarknaden".
Vid slutet av 1974 hade världsförsäljningen av de två första serierna
av mynten nått siffran 89 miljoner
dollar och givit COJO (olympiadens organisatioskommitte). en
vinst av över 29 miljoner dollar,
som hjälp till nästa års spel.
Delar av inkomsterna kommer
att gå till nationella olympiakommiteer som hjälp tillträning av idrottsgrupper och för att kunna sän-
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da dem till Montreal 310.000 dollar
från försäljningen av de första
mynten har redan lämnats till nationella olympiska kommitteer i
Europa.
Liksom praktiskt taget alla
olympiader sedan spelen återupptogs 1896, har Montrealolympiaden
redan råkat in i besvärligheter, den
här gången är det problem med ar-
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NORDISKA MYNT

Järnvägsgatan 70

172 35 Sundbyberg
08/ 29 55 l o
vard. 16.30- 19.00
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vilket äventynu· ' ·
stäliandet av stadion. Vi har numera emellertid fått garantier att arbetena skall slutföras i tid.
Herr Morin uppgav vidare att
den uppskattade försäljningen av
den tredje serien i Europa verkar
lovande och torde komma att uppgå till 25 % av den totala försäljningen.
(Forts. sid. 9)

lörd.

KÖPER -

9.00-14.00

BYTER -

SÄLJER

allt i Nordiska mynt.

Vi h jälper Er gärna med värderingar och rådgivning.

Nyutkommen litteratur
NORGES ~IYNTER
av T. Sörensen
Distribution: PEO Mynthandel,
Drottninggatan 11, St.ockholm.
Värderingspriser över norska mynt
1818-1975 med avbildningar av alla
mynttyper. Fickformat.
DANI\1ARKS MYNTER
av J . Sömod
Värderingspriser över danska mynt
frå_n medeltid till i dag. Även värd.priser över norska mynt.
Pris ca 26:MODERN WORLD COINS
av R. S. Yeoman
Ny upplaga av den populära kata-

logen över all världens mynt 1850-

1950. Inbunden, 512 sidor, avbildningar. Ca-pris: 40:DEN LILLE RöDE
Liten värderingsbok över danska
mynt 1808-1972 med avbildningar.
Behändigt format, passande i plånboken.
DEN STORE BLA
Värderingsbok
1873-1974 över
danska mynt med avbildningar.
Ca-pris: 8:-

mynt ·
t vättmedlet

RENAMY NT
då N i reng ör
mynt

MYNTGUIDE

av A. Tonkin
Värderingspriser över svenska mynt
1818-1975 med avbildningar av alla
mynttype r. Ca-pris: 4:95.

som var populärt redan så tidigt
som 1870. Rodd, St J ohn's retatta i
Newroundland i Nordamerika är
den äldsta.
Den hä r serien mynt har " designats" av Ken Danby, en av CanaDc fyra sporterna som represen- das ledande " realister".
teras på mynten är " lacrosse" !ett
''Varje person som köper ett set
kanadensiskt b<lllspell , vilket an- av dessa attraktiva mynt", sade
ses vara ett av värdens snabbaste herr Morin när han lanserade seoch förligaste spel. Detta spelades rierna " investerar inte bara i
först av de nordamer ikanska india- värdefull a mynt, utan hjä lper till
nerna. Kanotsport. vilket började att hålla olympiadens ideal vid liv i
som ett transports äll och som se- en tid nä r mänskliga värden ä r fördermera blev en sport. Cykling, virrade''.

Temat i den tredje serien är äldre kanadensiska sporter. De fyra
nya mynten, två i valören S5 och
två i valören SlO, är alla i 92,5 %
silver.

A n vänd alltid

Sv eriges enda
mynttv ättmedel
RENAMYNT säljs överallt i
Sverige hos mynt- bok- och pappershandeln.
RENAMYNT S används till silvermynt. Tar effektivt bort
smuts,
fett ,
fingeravtryck
o. dyl. utan att skada mynten.
RENAMYNT K används till
kopparmynt. Tar liksom Renamynt S bort all smuts, fett ,
fingeravtryck o. dyl. och kan
med fördel även användas till
andra metaller.

Annonsera
under

MYNTTORGET
4.000

samlare

genomgranskar

denna sida varje månad -

det

ger resultat.
Manus till vår stora somrnarnummer skall vara oss tillhanda
senast 25/ 4 1975.
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Numismatisk ordens
Vårauktion

riksdaler 1568, kvalile 1+, värde
6.000:-.

Numismatisk Orden avhöll sin årli-

prägla

ga vårauktion lördagen den 5 april
på stadshotellet i Borås.

Auktionen omfattade 486 utrop med
guld, silver och kopparmynt från
Sverige, Finland och Danmark
samt ett antal sedlar från Sverige
och utlandet.
På grund av vår tidiga pressläggning kan vi här inte tyvärr ge Er
några priser. Vi återkommer med
utförligare informationer i nästa

>>dyrare<<
minnesmynt
En mängd bättre objekt klubbades
från 1500 och 1600-talet som vi här
inte har tillfälle att avbilda.

'STOCKHOLM (TT)
Myntlagen bör ändras så att det
blir möjligt att prägla minnes- och
jubileumsmynt med högre värde
än tio kronor, föreslår finansminister Gunnar Sträng i en proposition.

Bl. a . en hel del riksdalrar såsom:
RDR 1610 kv. l (1.300) RDR 1642
kv. 1+/01 (2.600 :-) RDR 1643 kv. l
<+> (2.000:-) RDR 1713 kv. 01
(4.000:-) RDR 1718 kv. 01 (6.500:-)
Under Karl XII:s regering såldes
även ett 4 Caroliner 1718 i kvalile
01/0, värde 4.000:-. Ett mynt, mycket svårare än vad värderingen visar.

Bakgrunden är att myntverkets
planerat att ge ut ett minnesmynt i
silver till åminnelse av den genomförda grundlagsreformen. Tiokronorsmynt skulle på grund av silverprisets höjning bli förlustbringande att tillverka.

Auktionens dyraste objekt är detta:

utropsnummer 152, l RDR RM 1862
kvalile Spegel O, värderad till
22.000:-.
Efter den Svenska avdelningen
följde 26 nummer sedlar från
Sverige och utlandet.
Auktionen avslutades med mynt
från övriga Norden, Antika mynt
samt utländska Guld, silver och
kopparmynt.
Som tidigare nämndes återkommer vi i nästa nummer med utförligare reportage.

lO

Sträng vill

Det föreslagna minnesmyntet
skall bli 36 mm i diameter och få en
silverhalt på 925/1.000, s k sterlingkvalitet. Valören bör enligt verket
bli 50 kr.
Finansministern föreslår i samma proposition att kungörelsen om
förbud mot nedsmältning av mynt
ersätts a v en lag med samma innehåll. Samtidigt höjs straffmaximum till fängelse i ett år.

RAGNELINDS
Kungsvägen 19

KARLSKOGA
Tel. 0586/ 309 06

KÖPER - SÄUER
SVENSKA MYNT

B I S H O P H I L L N O T E S:
Av SVEN OFOF JOHANSSON

Dessa sedlar är från den Svenska
kolonin Bishop Hill "BISKOPSKULLA", i U S A. Bishop Hill
startades av den svenske sektstiftaren Erik Jansson 1808-50, vilken
efter mycket trassel i Sverige lyckades förmå ca 1.500 personer ifrån
Hälsingland och Dalarna au flytta
med honom till U S A. I Illinois
nära Galesburg anlade han en
koloni som fick namnet Bishop Hill,
efter hans hemsocken Biskopskulla
nära Uppsala. Där härskade Erik
Jansson oinskränkt över "sina
trogna", men missnöje uppstod
snart, ty de utlovade fördelarna
hade uteblivit, och Erik Jansson
sköts ihjäl under dramatiska omständigheter. Sju förtroendemän
övertog ledningen och Erik Janssons kommunistiska ideer övergavs. Kort därefter började kolonin
spekulera i olika vinstgivande intressen, man hade stora arealer,
och pengarna som flöt in på de försålda jordbruksprodukterna placerades i järnvägar och företag, bl a
the Western Exchange Fire and
Marine Insurance Co of Omaha Nebraska. Kolonin började ge ut egna
sedlar, f ö det första företaget som
gav ut egna pengar i Nebraska territoriet, och bankens högkvarter
blev uppsatt i Galva Illinois. Denne
" Biskopskullas" bank var en av de
mest färgstarka i 185G-talets Amerika, och en av de ovanligaste också för den delen. Banken gav ut
sedlar i valörerna l dollar, 2 dollar
och 5 dollar.
Medaljer samt upplysningar
om medaljörer och de ras
verksamhet i Estland, Lettland och Memel.
TYGE SÖNDERGAARD

Vedåsen 7 1
4700 Nästved
Danmark
11

l

MYNTTORGET
Annonssida för myntsamlare

gfmg som manus.

K ÖPES

.Äldre svenska mynt säljes. Beställ
gratis prislista genast. Bo Gunnarsson, Frej g. 4 B, 613 00 Oxelösund.

Sedlar från hela världen samt även
litteratur. Kontakt önskas med
andra samlare. Kurt Eriksson, Box
259, 740 63 ÖSlerbybruk.

Lista på svenska mynt O U, GV,
GVl sändes gratis. Mats Fredriksson, Mårbackagatan 2, 422 48 Hisings-Backa.

GV kopparmynt (ej GVI) 1950 el.
tidigare lämpl. !ör metall!abrikation. Uppgiv mängd och pris under
adress: Malle, Box 500 00, 400 52
Göteborg 50.

Selger og bytter skandinaviske
mynter (spesicllt Norge-Danmark)
og andre. Dubblettliste mot porto.
Uwe Cordes, D 28 Bremen 41.
Geschw. - Scholl - strasse 61,
West-Germany.

Numismatisk litteratur, lagerlistor
Endast
auktionskataloger.
och
svenska. Kulturens årsbok 1935.
Svar med pris, Nr o. antal till "liltcratur", Myntkontakt f. v. b ..
Önskar köpa holländska mynt !öre
1946. Offerter till Jan Riet, Minrebroederstraat 4, Utrecht, Holland.
25, 50 Diners 196(}..-65. Vidar Svensson. Tel. 0346/ 920 27.
Svenska og norska mynt köpes.
Karl XV, Oscar II, Haakon VII.
Sänd förteckning om kvantitet o.
pris. Henning Gullikstad, Njårdsv.
2 C, N-2200 Kongsvinger, Norge.
2 kronor jub. 1921, gärna många.
Guldmynt även av intresse. Skriv
och ange kvalitet och begärt pris.
L. Eriksson, Box 210, 631 03 Eskilstuna.

Lista på svenska och utländska
mynt gratis. Stefan Jaensson, Elias
Friesg. 9, 752 31 Uppsala.
Prislista på jul- o. minnestaUrikar.
Samlaragen ten, Box 4085, 580 04
J..inköping 4.
Sedlar: Chile 5 o. 10 Ccntesim.
(övertryck). Argentina l peso, Indonesien 25 o. 50 sen. kv. O. Erbjudande l 15:9. Gratis lista på
sedlar (sv. + uti.) även mynt. Kent
Ljungh, Lövsta, 15014 Vagnhärad.
0156/ 140 82.
Finland. 10 Mk 67 25:-. 1970, 71
3 20:-. 5 Mk 72 20:-. Alla 1974
års mynt 15:-. l Mk 1969 kv. O
15:-, kv. 01 7:-. P. Nerg, Carlfors, 56100 Husqvarna.

SÄLJES

l
.

GV l kr: 1916/ 15, 18 l ? å 14:-.
1910, 14, 26 l ?. 15, 16, 23, 29 1/ l?
å 4:-. 1927 l ?. 1928 1/1? å 5:-.
34, 39 spr G k v. l a 6:-. 1912 l ?,
25 1/ 1? 3 9:-. 1950 kv. 01 7:- .
Porto tillkommer under 50:-. Kent
Ljungh, Lövsta, 150 14 Vagnhärad.
Tel. 0156/ 140 82.

l
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Myntlista sändes gratis mot 50 öre
i frimärken. Bengt Andersson, Vitemöilegatan 20 B, 214 42 Malmö.
Mynt 1873-1973, 100-tals varianter
säljes. Lista mot 75 öre i frimärken. Bo Carlsson, Krontorpsgatan
104 A, 212 27 Malmö.
2 kr O II l?. l kr 1918 l?. 2 kr
1926, 28. Sedlar 100:- 1962. 10:1959. Riksdaler 1771-1792 l? Skilling 1819-1844. TeL 031/84 2712.
Ovikta stjärnmärkta lO:or i nummerföljd. 1968 (3 i följd), 1971 (13
i följd) säljes odelat, billigl Dansk
lO-öring 1886. TeL 035/ 11 75 38.
Norsk årgangsmynt sälges. Mankolister mottas. Björn Morten Thune,
3100 Tönsbcrg, Norge.
Privat säljes följande: l öre 1879
L.T. O 3.200:-. 5 öre 1927 O 3.500:-.
5 öre 1910 god l+ 1.550:-. 2 kr
1962 jub. speg. 450:-. 2 kr 1910
f.m.m. 01 2.250:- . s kr 1920 700:-.
E. Emilsson, Kalmarv. 7, 382 00
Nybro.
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Skicka ett 45 öres frimärke , så får
Du en lista över flertalet svenska
mynt (l öre-l kr) 1874- 1942 i
normalkvalite. Anders Nordell, Box
7, 523 01 Ulricehamn.

Sedlar: Paraguay l Guarami 1952.
Brasilien l, 5, 10 Centavos (övertryck). Indonesien l Rupiah 1968
kv. O. Erbjudande 2 - 15:-. Porto
tillkommer under 50:-. Kenth
Ljungh, Lövsta, 150 14 Vagnhärad.
0156 /140 82.
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175 enkronor 1942-1950 i normalkvalitet säljes odelat till högstbjudande. Bo Sandström, Rödhakevägen 38, 902 37 Umeå.
Rörstrands jultallrikar. Fars o. Mors
samt Vasaloppet. Nittsjö jul. Gustavsbergs jul. Mors dag B.G. Arsklocka 1975 B.G. Tenntallrik
Gustav VI Adolf. Hackefors Gustav
Gustav X1
krus. Mema julsked
av gammalt silver. Tel. 0251/ 500 50,
säkrast 8-10.

+

Silvermedalj för 35:- i kassett.
"Myntv. flyttn.". D:o i brons 19:- .
Även andra medaljer. Rolf Kjelsson,
Kungsholms Strand 25, 112 26
Stockholm.
Send 10 svenske kroner, og jeg
sender Dem den siste (1972) norske
2-ören med baksiden vriden 1/8l /2 varv. Tore Dag Tune, 3100
Tönsberg, Norge.
Gratis lista över utländska mynt.
Bl. a. Tyskland, Ryssland, Norden,
USA, England, Frankrike. Håkan
Bergström, Grönstens v. 20, 981 00
Kiruna.
Myntsamling i album. 3.000 mynt
i bra kvalill~er. Även jub.mynt och
varianter. Pris 500 kronor. Separat
säljes 2 kr 188!) med O i kvalile l +
till högstbjudande. Tel. 0435/ 207 39.

Prislista över svenska mynt och
dnnska jub.mynt sändes gratis.
046/25 74 08.
Sporrangs medaljserie. 8 st kända
socialdemokrater. Londinset Norge
1942. 2 kr Norge jub. 1907, korslagda gevär. 08/ 37 66 67.
5-kronorssedell965 kv. O med blank
baksida, insänd till och kontrollerad av Riksbanken. Säljes till
högstbjudande. John Johansson,
Landshövdingevägen 19 A, 262 00
Ängelholm. Tel. 0431/114 15.
Myntsamling O II- GVI. Hög kvalitet. Förteckning gratis. O. Wikstt·öm, Grankottev. 41, 181 46 Lidingö.
Mynt, sedlar, polletter i bra kvaliteer köpes.
Utländska mynt säljes, 50 st olika
= 40:- ink!. moms och port.o.
Anders Tullberg, Bredängsv. 220 IV
127 32 Skärholmen.
Finland. 5 markka 1972 16:-, 10
markka 1970 Paasikivi 18:-, Danmark set 1972 12:- , set 10 st 2 öre
1960-66, l öre 1960---64 32:-. Bertil Eriksson, Furuvägen 17, 29165
Kristianstad.

Medaljer: Eila Hiltunens Grönlandsmedalj 1973 nr 1481. Eila Hiltunens Islandsmedalj 1973 nr 578.
Frimärksplaketten m ed Carl XVI
Gustafs bild. Silver nr 776. Såväl
medaljer som plaketten i sidenfodrade askar. Säljes till högstbjudande. Svar till "Myntkontakt, Medaljer och plnkett", f. v. b.

JUB. 5 kr 1935, 1952, 1954, 1955,
1959, 1962 och 1966 samlade i Sandhillskassett, kv. 01/ 0. 063/ 12 8S 30.

1974 års mynt från Bahamaöama i
proofkvalitet säljes för 225:-. Fri
frakt. R. Persson, Hudiksvall.
0650/ 17416.

"50 i kronan - Messing". Verklig
raritet, kv. 1+. 5 öre 1973 gul metall, kv. O. Svar till högstbjudande.
Helge Tingberg, Oxhagsv. 6 B,
381 00 Kalmar.

Oscar II:s 25-öringai· 1875 kv. 1/1+.
1876 kv. l, 1876/75 kv. l. Per styck
eller alla tre. Högstbjudande. Sören
Bengtsson, Box 4015, 941 00 Piteå.
J ag säljer mina dubbletter O 11GV- GVI upp till 50 % under katalogpriserna eller byter mot andra mynt som jag saknnr. 0753/ 524 66.
GV-samling omfattande 210 st. olika mynt i normalkvalitet Säljes
till högstbjudande. Min. 275:-.
0243/ 171 05.
Prislista över isländska mynt. Ä ven
guld och silver. Sändes gratis. Islands största postorderföretag i
mynt: ATOM, Box 123, Reykjavik,
Island.

Myntlista Nr 2 sändes gratis.
Svenska mynt 1715-1973. Ernst
Nilsson, Börstorpsg. 13 A , 545 00
Töreboda.

Pn.stag are z
tävlingen

'NUM TIPSET'
RÄTT RAD:

22x 211 xxl x212

l:a pris (P1·esentkort 200:-).:
Harry Hedin, 116 27 Stockhohn.
2:a pris (Myntskåp 400):
Rolf Linds tröm, 186 00 Vallentuna

3:e pris ( Myntskåp Junior):
J oh n ny Broden, 780 10 Gustavs
4:e pl'is (Myntskåp Junior):
Erik Norgren, 781 00 Borlänge

5:e pris (Myntskåp Junior):
Ronny Håkansson,
781 00 Borlänge
(Myntskåpen skänkta av Lemhit
AB, Huddinge)

Allards
Mynthandel
Linköping
A BAX A MYNT ALBUM
TILLBEHÖR - MYNT

MYNT - FRIMÄRKEN
SAMLARTAllRI KAR

Köper - Säljer - BYTER

•

•
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VETLANDA

UTIERATUR
KÖPER - SÄUER

•

MYNTHANDEL

Östgötagatan 18

stationsgatan 2, Vetlanda
Tel. 0383/ 153 01

Tel. 013/ 12 07 62
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NORDENNYTT
Red. Nordiska Mynt.

Lanclsvii~cn

56, 17236 Sundbvbclf(. Tel. 08/ 2867 56

Sorensen/S orensen- Guld gav mest!
Några nummer tidigare än
förra året har vi glädjen att
S~rensen l Sprensens
recensera
Vurderingsliste over Norges
Mynter.
Höjningarna i år är inte lika
stora som de två senaste åren,
men Ni som, via Myntkontakt,
tog de norska mynthandlarnas
rekommendationer på allvar att
satsa på guld, bör vara nöjda.
De moderna guldmynten steg
med i genomsnitt 50 %.
Årtal

Upplaga

o

I recensionen av 1974 års värderingslista ifrågasatte vi hur
myntsamlare kunde finna bättre
alternativ än att samla/ investera
i norska mynt. Trots den dämpade uppgången är den genomsnittliga ökningen ändå 33 %Efter en jämförelse med förra
arets värderingar, har vi räknat
fram följande höjningar på de
populäraste samlarområdena det vill säga kr/öre från Oscar II
(1874) till Olav V (1972):
01

l+

l

l?

600

300

KRONE/ 30 SKILUNG

f/> 25 mm R230;y.
1875

600.000

1.700

7,59 gr - 800/1000
1.200

900

KRON E

f/> 25mm-vikt 7,50 gr- 800/ 1000
R.236;y.
1877
1878
1879
1881
1882
1885
1887
1888
1889
1890
1892
1893
1894
1895
1897
1898
1900
1901
1904
14

1.000.000
60.000
140.000
80.000
120.000
100.000
100.000
75.000
200.000
200.000
150.000
100.000
100.000
100.000
250.000
103.000
250.000
151.800
100.000

700
4.000
1.300
1.100
1.100
1.100
1.100
1.155
700
700
800
900
800
800
600
700
600
550
1.000

350
2.500
750
600
600

600
650
650
400

300
400
500
400
400
275
300
275
250
600

200
1.500
400
350
350
300

350
350
225
150
200
250
200
200
135
150
135
150
300

35
1.000
250

200
200
200
225
225
125
75
100
150
100
100
70
75
70
70
200

20
600
150
100
100
100
125
125
70
45
50
75
50
50
35
45
35
35
100

l-öringar
2-öringar
5- öringar
lO-öringar
25-öringar
50-öringar
l-kronor
2-kronor
5-kronor
Jubileumsmynt
Guldmynt
TOTALT ....

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10
16
20
19
16
31
30
26
5
10
50
33

%
%

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

De största områdesökningarna
noteras för Olav V:s 25-öringar
med 48 %, Oscar II:s 50-öringar
med 43 % och Oscar II:s guld
53 %.
De största individuella ökningarna noteras för följande (O-or):
- uttryckt i %
2 öre:
15- 5
1959
200%

5 öre:
1928-1931
1958

60- 30
30- 15

100
100

%

%

50 öre:
150 %
2000- 800
1885
100 %
1400 - 700
1904
100 %
20- 10
1957
100 %
30- 15
1958
- uttryckt i kr Oscar II:s guld
1300 kr
i snitt
2 kt·:

1885-1888
l kr:
1904
1878
50 öt·e:
1885
1888
1904
1945 zink

5500- 4200 1300 kr
1600-1000 600 kr
3500 - 2000 1500 kr
2000- 800 1200 kr
1400- 800 600 kr
1400- 700 700 kr
2000-1200 800 kr

NORDENNYTT

Red. NortJiska Mynt. Landsvii~en 56, 172 3G Sundbvbel'!!. Tel. 08/ 28 67 56

Den avmattande tendensen på
prishöjningar innebär inte att
intresset för norska mynt har
avtagit. Det är nog närmast så
att värderingsprise rna nu närmar sig det rätta värdet.
Vad som är det rätta v ärdet
är också mycket diskutabelt.
Utan tvekan är det prägling,
nedsmältning, kvalitet, samlaroch investerarintres se som påverkar det mest. Det märkliga
är dock att intresse kan driva
ett mynts pris så h ögt. Detta fö rekommer i en del fall när det
gäller norska mynt.
Som exempel kan nämnas 5
öre 1918 som värderas till 600:i kvalitet l, 50 öre 1925 utan h ål
som värderas till 750:- i kvalitet l + och jubileums-2-kr onan
1907 med korslagda gevär som
värderas till 1.000:- i kvalitet
01. Dessa mynt ser vi ofta utbjudna och många gånger till
högre, ja mycket h ögre, priser
än värderingsprise ma. En samlare som saknar dessa mynt behöver inte söka hos många handlare förrän han finnet· dem. Tillgången på dessa mynt vet·kar
alltså tämligen god. Är de övervärderade?
Det finns också mynt som sällan bjuds ut trots låga priser.
Framför allt gäller det 40--60talets större valörer. Kan det
bero på att de just på gt·und av
de låga värderingsprise rna inte

Köpes
By tes
Äldre inb undna tidningar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enk öping

cirkulerar? De kanske dyker
upp om de värdesätts högre.
Dessa faktorer måste givetvis
författare till värderingsböck er
ta hänsyn till. Detta är nämnt
som kommentarer till Sprensen/
Sprensens värderingslista, inte
som kritik. De har i och med
1975 års värderingslista åter do-

kumenterat sina stora kunskaper och känsla för norska mynt
och dess värdering.
Sssrensen /Sssrensens V urderingsliste over Norske Mynter är fortfarande den mest tillförlitliga
och vi rekommenderar alla med
intresse för norska mynt att k öpa
den.

P re n u mera tion se r bjud a nd e
VI LOTTAR UT

5 ST
LEMB IT JUN IOR SKÅP

Pt·enumerera på Myntkontakt nu och Ni deltager automatiskt i vår utlottning av fem Lembit Juniorskåp med
filt värda 65:-· st. Sänd Eder prenumeration till oss senast
10 maj 1975.

Pri sta~a ma

publiceras i vårt augustinurnmer .
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BAHAM AS l 9 7 5
Bahamas utger för 1975 en serie
bestående av nio mynt, myntsetet finns i Proof och Unc.-kvalite, 5- och 2-dollarmynten kan
även köpas separat.

Cupro Nickel

·800 Fine Silver

Cupro Nickel

Sterling Silver
Cupro Nickel

Nickel Brass
Dessutom utges även ett jub.mynt 10 Dollar 1975 i sterling
silver, 50 mm, i proof. Beställningstiden för· proof-mynten utgick den 31 mars.
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Distributör för den svenska
marknaden:
Norrtälje MynthandeL

UTLA~DSNYHETER

Red. Norrtälje Mynthanc.

..,JOrtsgatan 7. 76100 Norrtälje. Tel. 0176/ 168 26

ISLE OF MAN

Churchill Crown i sterling silver
1974 utgiven till 100-årsminnet

av Winston Churchills födelse.
Vikt 28,28 gr, 38,60 mm. Utges
både i Une. och Proof-kvalite.
Upplaga i proof 30.000.

Självständighetsmyntet
10 do llar 1975

Detta vackra silvennynt erbjuds
1111 fö r första gdnge11
Motiv: Ballamas natio11alblomma.
Diameter 50 mm. Sterling silver.

BRUNEI
Brunei 1973 set finns nu på
marknaden. Setet innehåller 5
mynt med följande valörer; l , 5,
10, 20 och 50 Sen. Samtliga mynt
bär Sultan Has5anal Bolkiah I :s

porträtt. Mynten präglas i kopparnickel utom l sen som präglas i brons. Royal Mint präglar
mynten och upplagorna är l sen
120.000, 5 sen 128.000, 10 sen
300.000, 20 sen 450.000 och 50 sen
140.000.

Köper - Säljer
MYNT
TILLBEHÖR
POLLETTER
JUL- och
MINNESTALLRIKAR

Just inkommet:
HOMMELS
ÅRSTALLRIK 1975

MYNT&ANNAT
4.000 MYNTSAMLARE LÄSER

MYNTI(ONTAKT
SVERI(;ES I SARKLASS MEST LÄSTA
NUMISMATISKA TIDSKRIFT

L. Strandberg
Linnegatan 63 21615 Malmö

Tel. 040/ 15 38 50
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\Till(ainyntkonnnerattstigaivärde?
Några förhandstips om vilka mynt som komme r att stiga i vä rde inför höste ns utgivningar av
vä rderingsböcker.
Vi brukar då och då ge Er små förhandstips om vilka mynt som kommer att stiga i värde och vilka
som kan befaras gå ned och de har hittills slagit in med 100 %, ja, underligt vore väl annars, då vi
själva ger ut värderingsböcker. Denna gång skall vi ge Er några råd om vilka mynt som kommer att
stiga under hösten och vintern 1975/76.
Börjar vi med äldre mynt före
kronmyntsperioden kan vi väl
dra alla mynt över en kam.
Samtliga mynt från Gustav Vasa
till Karl XV väntas stiga. Speciellt silver och koppar i de lägre prisklasserna (0-100: -). Här
är åtgången enorm och tillgången ringa. Alla mynthandlare söker med ljus och lykta efter äldre objekt oavsett kvalite och årgång.
Beträffande guldmynt efter
1873 har många samlare frågat
oss och bett om råd om de kommer att fortsätta att stiga.

De åtråvärda guldmynten
Svaret blir att de givetvis kommer att stiga, men inte med samma hastiga fart som hittills varit
fallet. För att ta ett exempel
skulle vi gissa att inget guldmynt kommer att u tbjudas under 750:- vid årsskiftet. I detta
fall årtalet 1901, som är det vanligast förekommande. De mera
begärliga 20- kronorna kommer
troligen att kosta bortåt 2.000:för de vanligaste årtalen. De kostar nu 1.300-1.500:- i kvalite
01. (Vi talar hela tiden om mynt
i normalkvalitet om inget annat
angives.)
Bland silvermynten kommer
samtliga tvåkronor att gå upp i
pris. D e vanligaste O II:s årtal
(1876, 77, 78, 97 etc) kommer att
kosta 35-40:- st i kvalite l?
mot nuvarande pris ca 25:-.
18

gen kommer det svåra årtalet
1877 att gå upp till ca 150-175:(nuvarande pris ca 130:-).
Givetvis kommer stora förändringar att ske bland de h ögre
kvaliteerna, men det är något
som vi inte här skall ta upp, det
blir en hemlighet tills de nya
böckerna utkommer.

Gustavs tvåkronor i normalskick
(årtalen 1910, 13, 14, 22, 24, 26,
29, 30, 31, 34, 35) kostar nu ca
13-18:- . Troligt pris blir
17-23:-.
~en 1937 och 1943 kommer
att procentuellt öka ännu mer
i pris. De kostar nu 40-55:och kommer säkerligen inte att
stanna förrän vid 60-75:-. De
övriga svåra årtalen såsom 1912,
15, 28 kommer ej att stiga. D e
står kvar vid sina gamla priser
som de gjort de senaste åren.
Enkronorna, både O II och GV,
kommer också att stanna vid de
priser de står vid nu. Möjligen
att de allra enklaste årtalen
(1935-1941) kommer att gå upp
någon krona styck tack vare d et
höjda silverpriset. Ett år tal som
icke får glömmas är 1942 A.U.B.
som det varit mycket kraftig åtgång på hittills och som kommer
att stiga till ca 250-300:- i kvalite l och ca 300-350:- i kvalite l+ (en mycket kraftig höjning).
Bland 50-öringarna bier det
inga större förändringar. Möjli-

Bland 25- och lO-öringar kommer vissa svåra årtal u nder
O II:s regering att stiga. B land
annat kan nämnas l O-öringarna
1880, 81, 82, 83 som kommer att
gå upp. Trolig prisstegring 2030 %Vi kommer till sist till kopparmynten och här kommer en
hel del att förändras. Femöringarna 1886, 87, 88 och 89 k ommer
i kvalite l ? att stiga från nuvarande ca-pris 20-25:- till
30-40:- st. Femöringen 1910
kommer troligen att gå upp till
1.000-lappen eller strax därunder. Artalet 1927 kommer mycket kraftigt att stiga. Den kosta.r
nu ca 450-500:och priset
kommer då att ligga vid ca 600700:- . Tvåöringarna 1887, både
lång och kort text, 1880, 1884 och
1884 med sluten 4, 1900 R.N. samt
1906 på 1905 kommer att öka
ki-aftigt.
Bland ettöringarna kan nämnas 1874, 75, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 90, 06, 09 samt 1922 som kommer att stiga. I övrigt kan nämnas att hela 50-talets silvermynt
i ocirkulerat skick kommer att
gå upp mycket kraftigt. Det
kommer på en del håll att bli
prishöjningar på uppåt 100 %.
Passa på NU, de är faktiskt fortfarande billiga.

Myntmäss an
FALSI( !(RONA
i Helsingfo rs
I AVEST ABANI{

Lördagen den B:e och Söndagen
den 9:e mars arrangerade Helsingfors Numismatiska förening Finlands första internationella myntmässa på hotell Inter-continental,
Mannerheimsvägen 46-48 i Helsingfors.
Ett femtontal mynthandlare
främst från Norden sålde och köpte
Mynt, medaljer, tillbehör och litteratur.
Ca 1.000 besökare kunde arrangören räkna in under de två mässdagarna.

På Handelsbanken i Avesta har påträffats en falsk enkrona som överlämnats till polisen. Sannolikt har
den kommit närmast från någon
af får, men ursprunget vet maninget om. I trakten av Gävle har på senare tid falska mynt också påträffats och möjligen kan det existera
något samband.
- Det råder ingen tvekan om att
det är en falsk enkrona, säger man
hos polisen i Avesta. Den har san-

Stränga straff
för rånare
De två män som rånade mynthandlare Boris Helmfrid i Stockholm i
september förra året fick på tisdagen sina domar vid Stockholms
tingsrätt. En stockholmare dömdes
till sex års fängelse och hans kompanjon, också från Stockholm, till
fyra år och två månader för bl a
rån och grov stöld. Männen skall
också utge skadestånd till Helmfrid med 253.150 kr.
Samtidigt dömdes ytterligare
fem personer som deltagit i konststölder och inbrottet på postkontoret i Akers styckebruk, där bytet
blev närmare 50.000 kr.
Rånet mot Boris Helmfrid på
Kungsholmen i Stockholm inträffade i september i fjol. Helmfrid vaknade tidigt på morgonen av att två
okända män ringde på dörren till
hans bostad.
De slog ned honom, band hans
händer och fötter och lade munkavle på honom .
Rånarna tog Helmfrids plånbok
och nycklarna till hans mynthandel
och åkte direkt till affären på Vasagaten. Bytet blev mynt och klockor, allt till ett värde av omkring
en kvarts milj kr.
De båda rånarna greps i november och erkände brottet.

Det falska myntet, som avslöjades
av Handelsbankens personal.

Köpes
Bytes

nolikt gjutits och innehåller bly,
därför att den är böjlig. Den kan
vid hastigt påseende förefalla lik
en riktig krona från förre kungens
tid. På baksidan är den dock mycket sliten och texten svårläst. Men
samtidigt måste man säga att den
är dåligt kopierad, säger polisen.

Äldre inbundna tidningar

CURT ERIKSSON
Tel. 0171/30348 Enköping

AKTUEL LA
VÄRDER INGSPRI SER 1975
Årtal

Upplaga

o

01

l+

l

l?

Z KRONOR
!2) 31 mm -

1876 B. A. ST. EB.
1876 B. A.L. EB.
1876
1877
1878 S. OCH. N.
1878 S. O. N.
1880 S. OCH. N.
1880 S.O.N.
1890
1892
1893
1897
1898
1900
1903
1904
1906
1907

vikt 15,00 gr

370 250 22.000 15.000 6.000 3.000 1.900
15.000 9.500 3..500 1.400 900
3{)
4.000 1.800 200
50
167 976 4.500 1.950 250
65
35
193 419 18.000 11.000 5.500 3.000 2.000
4.500 1.950 250
65
35
127 684 5.800 2.400 300
85
45
7.500 3.500 400 150
85
71887 4.500 1.900 200
60
35
86651 5.000 2.200 300
75
35
48827 5.600 2.500 375 175 135
206929 1.300
40
525 150
25
141391 1.500
40
575 150
25
650 175
130!137 1.650
50
30
64 308 4.000 z.zoo 350 135 100
175 029 l.ZOO
500 125
40
25
350 125
112468
850
50
30
475
300573
75
zoo
30
20
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Till Myntkontakt
Har fått en femöring 1895 med en
bit borta från baksidan, men bokstaven "B" och "R" är delvis
präglad däri. Undrar om det kan
vara något för tidningen och om det
är något värde??
J. O.

SVAR: Tack för lånet av fotografierna. Det är ett ganska intressant
fel som uppstått vid präglingen av
myntet. Del är mycket sällsynt att
man hittar ett sådant exemplar.
Ett litet övervärde kan man sätta
på myntet i fråga, ca 2o-25:-.
R. ö .
Finns det någon sedelkatalog (aktuell) i handeln?? Samlar nämligen på sedlar, men har inte funnit
någon katalog.

Till frågespalten.
Myntkontakt är en mycket intressant numismatisk tidning. Ser alltid med spänning fram till den 15:e
i varje månad då den utkommer,
men varför behöver den alltid
komma några dagar för sent. Har
retat mig på detta en längre tid och
önskar nu få en förklaring.
"Undrande"
SVAR: Vårt största problem det
senaste året har varit att få ut tidningen i tid: Tyvärr har vi oftast
misslyckats med detta och en försening på genomsnitt 3 dagar har
varit det vanliga. Orsaken är att vi
försöker få med så aktuella nyheter som möjligt. Intressanta auktioner och mässor som arrangeras
vid månadsskiften gör att tidningen hittills har kommit för sent. Vi
har varit tvungna att välja mellen
någon dags försening och få med
det senaste inom numismatiken eller helt slopa sådana händelser.
Trots allt tycker vi och tror att
myntsamlaren gärna vill läsa ett
färskt reportage om en myntmässa
även om han måste vänta ett par
dagar extra. Vi har länge lovat att
försöka bättra oss och vi tror att vi
skalllyckas få ut tidningen bättre i
tid i fortsättningen.
R. ö.

Jan Persson, Luled.

SVAR: Det har nyligen utkommit
en utmärkt katalog över hela Nordens Sedlar och finns att köpa hos
alla välsorterade mynthandlare.
Fråga efter "Siegs myntkatalog
över sedlar".
R. ö.
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Till frågespalten.
Femöringen 1910 och 1927 utbjuds
hos de olika mynthandlarnas prislistor till mycket varierande priser. Vad står dessa två rariteter i
f n i normal kvalite. Kommer de att
fortsätta öka i år??
Ake Wilhelmsson

SV AR: Det ungefärliga priset på
dessa mycket svåra femöringar
just nu är: 1910 kvalile 1 750:- ,
1927 kvalile 1/1+ 500:- . De kommer troligen att stå kvar vid dessa
prislägen under våren. En ny stark
prishöjning väntas under hösten.
Troligt pris då kommer att var~:
1910ca sso-900: - 1927 soo-700:-.
Passa på och köp dem nu.
R. ö .
Till Myntkontakt
Har hört att del ges u l en bra mynttidning i Danmark, vad heter den
och vad är adressen?
P-E Andersson
SVAR: Tidningen heter MYNTSAMLERNYT och är den ojämförligt största numismatiska tidskriften i Skandinavien. Adressen är:
Postboks 56
DK-2830 Virum
Danmark.
R. ö.

NYÖPPNAD
MYNTHANDEL
En mynt och konsthandel har i dagarna öppnats i Stockholm :
L. J. Mynt & Konst
Torkelknutssonsgatan 31
116 51 Stockholm Tel. 08/68 67 23.

Vi önskar den nye ägaren lycka tilL

j

l

MEDDELANDEN
Föreningar

Göteborgs Numismatiska
Förening
Box 160 11, 400 21 Göteborg
Bytesafton äger rum måndagen
den 21 april i föreningslokalen, Haga Kyrkogata 3 i Göteborg, kl19.00.
"Oppet hus" måndagen den 28 april kl 18.00 i samma lokal. Ordinarie m öte äger rum 5 maj kl 19.00.
Nya medlemmar hälsas hjä rtligt
välkomna.
Kristianstadsortens
Numismatiska Förening
Box 110 68, 291 Il Kristianstad
Sammanträde med myntauktion
äger rum fredagen den 18 april1975
kl 19.30 på Hemgården, Norrtullsgatan 9, Kristianstad.
Efter förhandlingarna följer auk.tion. Nya medlemmar hälsas välkomna.
Listor och upplysningar per telefon
044/713 28.
Skilling Banco
Rydsvägen 78 B, Linköping
Nästa möte med myntauktion
(även frimärken och antikviteter )
äger ru m fredagen den 25 a pril,
Lingården, Noregatan kl 19.00.
Söndagen den '1:1 april arranger as
den sedvanliga " mynt och antik·
mässan" i Hiltfeltska gården i Lin·
köping. Besökare hälsas hjärtligt
välkomna.
Frosta Numismatiska
Förening
Hörby
Möte med myntauktion äger r um
torsdagen den 24 april.
Nya medlemmar hälsas vä lkom.pa.
Göingebygdens

Sa mlarförening

280 22 Vittsjö

Ordinarie månadsmöte i Vittskö
Medborgarhus kl 19.00, 3:e tisdagen i varje månad. Uppehåll under
sommaren. Nästa möte äger rum
tisdagen den 15/ 4 1975.

Svenska Numismatiska
För eningen
östermalmsgatan 81
114 50 Stockholm
Tel. 08/67 55 98 för upplysn.
Samlarafton anordnas kl 18.0020.30 onsdagen den 23 a pril i statens Historiska museums lunchrum. Ingång från Storgatan 41.
Auktionslista utsändes på begäran.
Myntklubben Nicopla
Nyköping
Ordinarie månadsmöte äger rum
onsdagen den 14 maj i Pensionärsgården, V Trädgårdsgatan 57, Nyköping.
Nya medlemmar hälsas vä lkomna.
Sigtuna Myntklubb
Box 44, 190 40 Rosersberg
Nästa möte äger rum onsdagen den
23 april på Flyhotellet, Märsta
hantverkscentrum.
Frågesportsafton " vad vet Du om
våra mynt", bytesafton, sam·
kväm.
Nya medlemmar hälsas välkomna.

'

Grimslövs-Torneortens
Myntklubb
Hynnenäs, 340 33 Lönashult
Möte med myntauktion äger rum
onsdagen den 30 april kl 19.00 på
Vislanda hotell.

Nyutkomna prislistor
B. Ablström Mynthandel
Mäster Samuelsgatan 25
Stockholm
Tel. 08/ 10 10 10
Kvartalsprislista nr 50 utkommer
under senare hälften av a pril. Pris
3·-

B. I. Wallin Mynt o
Medaljer
ArkadbaUen,
Mäster Samuelsgatan 25
Stockholm
Prislista har utkommit gällande
främst mynt från Skandinavien.
Sändes kostnadsfritt.

R. Örtendahl Mynthandel
Arkadhallen
Mäster Samuelsgatan 25
Stockholm
Tel. 08/11 85 55
Postadress : Box l
199 01 Enköping
Kvartalsprislista nr 18 utkommer
omkring 15/5 1975. Sändes kostnadsfritt till alla intresser ade.

Jönköpingsbygdens Numisma tiska
Förening
Trädgårdsgatan 25
552 55 Jönköping
Nästa möte med m yntauktion äger
rum fredagen den 2 maj 1975 i Ta·
lavidsgården. För upplysningar
kontakta klubbmästare J Tacatz,
Box 146, 560 21 Taberg.

Prislista har utkommit gällande
Guld, silver och kopparmynt från
hela världen.
Kan beställas från:
Sarnerors & Roberts
P. O. Box 106 82
Santa Ana, Ca 927 11
USA.
Sändes gratis till alla intresserade.

Nordstjernans Myntsektion
Karlstad
Möte med eventuell myntauktion
äger rum måndagen den 14 a pril
samt måndagen den 12 maj kl
19.00. Lokal: Träffen. Auktioner,
byten. visningar m m m m.
Nya medlemmar välkomna .

Prislista har även utsänts från
Giinter Weiner
0 -7988 \Vangen/Allgäu
Postfach 107
Sändes gratis till alla intresserade.
Guld, silver och kopparmynt från
alla världens länder.
21

NORRLÅNNIN GAR!!!
VÄLKOMNA TILL VÅR

NORRLANDSTURNE!
ÖRTENDAHLs MYNTMÄSSA ÄR HÄR
löRDAGEN 20 APRIL1975
KL 12.00- 16.00
HOTELLBLA DRAGONEN
NORRLANDSGATAN. UMEA
FESTVANINGEN

SöNDAGEN 27 APRIL1975
KL 11.00- 15.00
HOTELL KNAUST
STORGATAN 13. SUNDSVALL
STORA SALEN

HAR NI HORT TALATS OM VARA BEROMDA
STOCKHOLMSMASSOR?? Efter tusentals Norrlänningars begäran gör vi nu slag i saken - VI KOMMER
UPPTILL ER!! Tag chansen NU och gör EDRA LIVS
FYND. Det är tunnsått med myntaffärer i NorrlandNorrlandssamlarna är tvungna att anlita postordermarknaden som kanske inte alltid är så rolig (man vill
väl se vad man köper). Dessutom missar Ni alltid
eventuella utförsäljningar, erbjudanden m.m. MEN
NU HAR NI CHANSEN! ! ! Vi har med oss de berömda
FYNDLADORNA med 10.ooo-tals mynt ivräkta, med
priser så långt under katalogpriserna att man knappt
kan tro sina ögon. Ja, rabatterna växlar mellan 10 %
och upp till 80 % UNDER VARDERINGSPRISERNA .
VI har massor av specialerbjudanden, reklarmerbjudanden, partirabatter, gratiserbjudanden m.m. m.m.
(alla besökare erhåller GRATIS värderingsböcker
över Svenska mynt>. Givetvis har vi också med STOR·
ST A sortiment av tillbehör , litteratur och myntskåp till
specialpriser som gäller Er Norrlänningar. Utöver alla erbjudanden har vi Svenska mynt från Gustav Vasa
till Gustav VI i alla prislägen och kvaliteer (riksdalrar, markrnynt, guldmynt m.m.) Eventuellt kommer även ett litet sortiment utländska mynt att finnas.
Vi erbjuder alla besökare på Kaffe med tilltugg (l skri-

vande stund vet vi ännu inte om detta kan ordnas, vi
hoppas på det bästa)
VILL NI SALJA
Vi är i mycket stort behov av mynt och betalar JUST
NU absoluta toppriser för det mesta. Vi söker: Guldmynt, alla före 1910, jubileumsmynt, 2 kr före 1943, 1 kr
för 1941, alla rariteter, höga kvaliteeer, hela samlingar, Norska och Danska mynt. Ta med Vad Ni har och
låt oss bjuda - DET LON AR SIG. Vi köper Edra mynt
eller samling oavsett om den är värd 5 kr eller 500.000
kronor. SPECIELL INKOPSAVDELNING F INNS PA
HOTELLEN.

VÄLKOMNA TIU EN TREVLIG HELG MED

R. ÖRTENDAHLS MYNTHANDEL AB
RADMANSGATAN 11 S 199 01 ENKöPING TEL 0171!379 50
M SAMUELSGATAN 25 111 44 STOCKHOLM TEL 08/ 11 85 55
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SVERIGES MYNTHAND LAREs
FÖRENING
Jlltdlcm .,.

är en nyligen etablerad sammanslutning
av mynthandlare, hitintills elva stycken,
i sex olika städer i landet. Föreningen är
ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är
medlemmar i Svenska Numismatiska F ör eningen och har skrivit under uppropet
mot myntförfalskningar.
Genom samarbetet med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänste1·.

Dc nuvarande medlenunarna är:
B. Ahls tröms Myn thandel AB
Mäster Sarnuetsgatan 11
103 85 Sthlm 7, te!. 08/ 10 lO lO
Yngve Altner Mynthandel
Storgatan 49, Box 2068
700 02 Örebro, te!. 019/ 13 50 61
B. Björnssons Mynthandel
Kullaga t. 56. 252 20 Helsingborg
tel. 042/ 14 12 11
Flodbergs Mynthandel
Stot·a Nygatan 17, 21137 Mlmö
te!. 040/ 12 99 30

PRENUI\1ERATI O~STALONG

~

J

F

Birsch MynUta.ndcl AB
Malmskillnadsgatan 29,
111 57 Sthlm. te l. 08/1: 05 56
Malmö Mynthandel AB
Kalendegatan 9, 211 35 Malmö
te!. 040/ 116544
Mattssons l\l yn01aodel
Kungsängsgata n 21 B
753 22 Uppsala, tel. 018/ 13 05 54
Ulf Nord linds Mynthandel
Nybt·ogatan 36, Box 5132
102 43 SU1lm, te!. 08/ 62 62 61

J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24, 502 31 Borås
te!. 033/ 1124 96
Peo Mynthandel AB
Drottninggatan 11,
111 51 Sthlm, tel. 08/ 211210
Strandbergs Mynthandel AB
Mäster Sa.nmelsg. 25, Box 7003
103 81 Sthlm, te l. 08/ 21 42 65

KLIPP HÄR
- SUBSCRIPTION BLANK

· Prenumeration l år ftån
Subscnption l Year from
Abonnemcnt l Jahr ab

l

i\t l A

l

l

J

M
l -

l O l N D lAR I YEAR
! -....:....._1___.:.._J......._
j _.:_
l ___;__~
' -j J

1A

S

'

NAMN : ............ ....................................................................... ........... .................. ..
ADRESS: . . .............. .................................. ..

. .... ...... .. .... ..... ........ .................................... ............................ .
V. v. texta tydligt l Plcase use block ca pitals

l

MYNTKONTAKT

PREN UMERATIONSPRISER:

BETALNINCSVILLKOR:

SVERIGE \
NORGE
DANMAHK
FINLAND
ISLAND

:=-.1 Likviden översändes bifogad
i check/ kontanter
I enclose payment in cash/
in chcquc

PREN.TJANST

:l Jag betalar när inbetalnings-

199 01 ENKöPING l

USA
CANADA
MEXICO
EliROPA

l

-13:75 SKR

inkl. moms
och porto

62 SKR

BOX l

kortet kommer.

<Air mai))

O Betalningen insatt på Ert
52 SKR

postgiro: 73 02 33- 4

23

Aprilerbjudande
SVERIGE 2 kronor
1898
1906
1912
1913
1913
1914
1914
1915
1926
1926
1928
1928
1929
1930
1930
1931
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

..... .....
.........•
. . ........
..........
..........
. . . . . . . .. .
...... stgl
. •• . . . . . . .
......•...
.. .... stgl
..........
..........
..........
..........
. . . . . . •. . .
. . •. . . . . . .
..........
..........
...... stgl
..........
..•... stgl
.. .... stgl
ändr. 4 stgl

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

115:595:175:295:-

l+
l+
l?
l+
l
l(+)
01
01/0
01/0
1+/0l
l+
l+
l+
01/0
01
01
01/0
l+
01
01/0
O

95:150:-

350:600:750:575:175:475:250:425:195:35:150:-

55:75:35:90:80:40:35:185:-

l kronor

1875 . • . . . . ... .
1877 ..........
1879 . . . . • . . . . .
1880 . .•••••.••
1898 ..........
1913 ..........
1915 . . . . . . . . . .
1915 . . . . . . . . . .
1918 R ........
1923 .........•
1924 •.........
1926 ..••..•...
1928 .•........
1930 . . . . . . . . . .
1930 ..........
1931 . . . . . . . . . •
1932 . . . . . . . . • .
1934 . . . . . • . . . .
1934 ..........
1934 . . . . . . . . . .
1936 ...... stgl
1937 ...... stgl
1938 ...... stgl
1939 ...... stgl
1941 .. .... stgl
1941/44 . . . . . . . .
5 kr 1973 stgl

o

O
O
O
01
O

85:225:15:30:165:275:995:45:15:35:20:75:45:45:65:25:95:195:50:50:35:60:40:75:-

10:-

l krona 1968 N stgl O 6:1 krona 1969 S stgl O 6:1 krona 1966
stgl O 7:-

NORGE 2 kronor
1878 ...•..•..• l
1908 .......... I+
1908 ... . ...... 01
1910 .......... l+
1910 .......... 01
1912 .......... l+
1913 .......... l+
1914 ...... .... l+
1914 jub ...... 01
1915 ....•..... l+
1916 .......... l+

250:245:425:195:95:110:175:95:275:-

NORGE l kronor
1877 . . . . . . . . . . l?
1890 .......... l
1897 ......•... l
1900 . . ....... . l
1913 ..... . .... l+
1914 . ....... . . l+
1915 .........• l+
1917 . ...... ..• l+
1938 .......... 01

30:125:65:70:195:65:90:65:20:-

NORGE 50 öre
1889 ..........
1891 . • ......•.
1893 . . ........
1893 . . ........
1895 . . . . . . . . . .
1898 . . . . . . . . . .
1900 ..........
1901 ..........
1902 ....... .. .
1911 ..........
1912 R ........
1916 ..........
1918 ........ ..
1921 ..........
1922 . ...... ...
1929 "'........
NORGE 25 öre
1876 .•......•.
1876 . ... ....•.
1896 . .. .......
1899 . . . . . . . . . .
1899 . . . . . . . . . .
1901 ..........
1902 .. . .......
1904 . . . . • . . . . .
1909 ....... ...
1921 .. ........
1922 .. .. ... .. .
1945 ..... . .. ..

95:125:-

l
l

l
I+
l
l

l(+)
l

1?/1
l

l+
l+
01
l+
01
l+

l
l+

65:45:40:75:40:45:75:35:25:70:350:60:50:-

50:125:40:-

l?
l
l?
I+
l?
l+
I+
l+
l+

80:125:-275:25:40:25:75:25:65:30:65:25:-

10 öre 3 skilling
1874 .. .. ...... l?
1875 .......... l+

35:150:-

o

NORGE 10 ö.re
1876 ..........
1882 ..........
1883 ....•.....
1889 . . . • . . . . . .
1889 ..........
1892 ..........
1898 . . . . . . . . . .
1899 ...... ....
1901 . . . . . . . . . .
1901 ..........
1903 ..... .. ...
1903 •••••••..•
1911 . . . . . . . . . •
1913 . • . • . . . . . .
1916 . . . . . . . . . .
1922 ...... . ...
1922 ....... .. .
1923 R ........
1923 R ....•...
NORGE 5 öre
1875 ..........
1878 . . . . . . . . • .
1896 . . . . . . . . . .
1896 ..........
1899 ....•.•.. .
1902 . • . . . . . . . .
1902 ..........
1907 ..........
1911 .. ... .....
1914 ..........
1916 ..........
1917 . . . . . . . . . .
1920 . . . . . . . . . .
1920 . . . . . . . . . .
1923 .... •.....
1944 ..........

l

l
l

l
l+
l
I+
l
l+
l+
l(+)
01
I+
01
l
l
l
l+
l+
l

l+
l+
I+
I+
l+
l

l?
l
01
01

35:90:125:15:90:45:25:20:25:-

60:40:60:15:30:20:35:-

55:150:250:-

60:30:12:75:30:12:25:-

35:25:12:25:125:70:175:-

55:25:-

NORGE 2 öre
1876 ....•.....
1876 .. .. ......
1884 ..........
1889 ..........
1893 . . . . . . . . . .
1897 .. .. ......
1897 ..........
1899 • . . . . . . . . .
1909 .. .... ....
1913 . . . . . . . . . .
1914 ..........
1918 . . . . . . . . . .

l+
Dl
l
l
I+
l+
01
01/0
l+
I+
l+
l

160:-

NORGE l öre
1876 . . . . . . . . . .
1876 . . . . . . . . . .
1878 .... ......
1884 .. .. .....•
1889 ..........
1899 ..........
1915 ..... .... .

l
l+
l
l+
I+
l+
l+

15:35:125:50:35:30:65:-

PEO MYNTHANDEL AB
Drottninggatan 11, 5-111 51 STOCKHOLM, tel. 08/211210
Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening
C NkÖPI~G5·1'0STf lt S All

l(+)
l
l+
l?
I+

20:50:·45:12:40:25:-

60:65:-

35:15:15:-

