Skrot eller mynt ?
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Dessa bilder föreställer det mynt som så ldes på en auktion i Katrineholm 1975 (se MK nr 1 O 197 5).
Auktionsförrättaren hor varit på polisförhör ongå'ende myntets äventyr och öden. Dir. B. Ulvfot har
varit i kontokt med allmänna åklagaren i Katrineholm angående auktionistens rött att handla med
skrot. Intresset för detta mynt vor mycket stort, vi kallor det för mynt då det kan anses vara lika
mycket ett provmynt som övriga kända provmynt.

En ny 50-kro na
En ny 50-krona för folket i Sverige då kung Carl XVI Gustav och Silvio Sommerioth gifter sig
den 19 jun i 1976. Myntverket har nämligen begärt myntningslov för en ny 50-krona. Åtsidan
kommer att utgöras av Kungen och Silvio medan baksida·n troligen bör d et stora riksvapnet med
sköldbärore. Upplagan kommer att b li 2.000.000, om dir. B. Ulvfots önskningar går i uppfyllelse,
med rätt att öka respektive minska. l övrigt kom mer myntet a tt vad beträffar storlek, vikt m. m.
att vara identiskt med den tidigare mycket berykta de 50-kronan.

APRILERBJUDANDE
SVERIGE 25 ÖRE
1877 . . .......... l
1881 ......... . .. l?
1883 ...... .... .. 111+
1885 ............ I+
1914 ...... .. .... l+
1914 ..... .... . .. o
1930 .. .......... 01
1936 ........ .... o
1937 ............ 01
1938 ............ 01
1939 ............ 01
1939 ............ o
1940 N .......... O
1940 ............ 01
1941 N ......... . 01
1941 ............ o
1943 ... ......... 01
1945 ........ ... . o
1950 ............ o
1952 ............ o
1953 ............ o
1959 ............ o
1961 ............ o

60:15:30:75:20:135:25:50:17:20:15:50:115:15:75:30:15:50:18:50:30:8:8:-

SVERIGE 50 ÖRE
1877 ........... . l?
1878 .. .. .. .. . .. . 1?
1880 . .......... . 1?
1881 ........... . 1?
1899 ....... ... .. 1+ / 01
1899 praktex.... . 0
1921 N ........ .. 1?
1928 .. ........ .. 0
1931 .... ..... .. . 01/ 0
1933 .. .. ...... .. 0
1935 .......... .. 01
1935 ........... . 0
1936 .......... .. 1
1938 ........... . 01
1939 .......... .. 01
1939 .. ...... stgl. 0
1940 N ........ .. 0
1946 .. ..... .... . 01
1946 N ........ .. 01
1947 N ......... . 01
1948 ........... . 01
1949 ...... .... . . 0
1953 .......... .. 01/0
1954 ..... ... . . . . 0
1954 . .... . . .... . 01/0
1956 ....... .... . 01
1961 ........... . 0
19€3 .... .. .... .. 0

105:250:65:135:25:45:30:110:150:40:30:35:25:55:35:85:50:20:45:40:-

SVERIGE 1 KRONA
1875 ....... . ... . l
1879 ........... . 1?
1910 . .. . . .... . . . 1+
1914 .. . .. .. ... . . 01/0
1915 ... .. .. . ... . 1+/01
1916/15
1?

30:85:35:395:125:20:-

150:20:45:40:185:850:25:275:-

1918
1924
1925
19:lo
1931
1932
1934
1934
1934
1935
1937
1938
1939
1939
1939
1!!39
1940
1941
1941
1943
1943
1943
1944
1945
1952
1952
1953
193-t
1956
1957
1958
1961
1961

.. .. .. .. .. ..
u. p. . . . . . . . .
............
.. .. .. .. .. ..
.. . .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. ..
.. ..........
.. .. .. . .. .. .
.. .. .. . .. .. .
.. .. .. .. .. ..
. .. .. .. .. .. .
............
sp. G . . . . . .
. . . . . . spgl.
st. G . . . . . . .
............
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. . .. .. .
........ ... .
.. .. .. . .. .. .
. .. .. .. . .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
TS u. h . . . .
.. .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . .. .
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .
.. ..........
............
·· ··········
.. .. .. .. .. ..
........... .

l?
01
l
01

25:150:20:55:o
150:01/0
75:1+/01 60:o
295:01
125:01.
15:01/0
65:o
40:01
30:01 / 0
20:01 / 0
50:o
70:01 / 0
20:01
20:o
50:01
30:01 / 0
75:o
135:01
25:01
125:01
40:o
125:01/ 0
50:01
30:o
75:01/ 0
45:01/ 0 125:01/ 0
40:o
15:-

SVERIGE 2 KRONOR
1878 RRR och . . l?
2.750:1898 .. .. .. .. .. .. l +
115:1903 . .. .. .. .. .. . l
160:1906 . . . . . . . . . . . . l +/01 300:1907 .. .. .. . . .. .. l +
75:1907 .. .. . .. .. .. . 01/ 0 750:1912 ...... .. .... l
75:1914 .. .. .. .. .. .. 01/ 0 550:40:1922 .. .. .. .. .. .. l +
35:1926 .. .. .. .. .. .. I +
1926 .. .. .. .. .. .. o
495:1929 .. .. .. .. .. .. 1+/01 125:1930 ............ l+
40:1!131 .. .. .. .. .. .. 01
55:1935 .. .. .. . .. .. . I+
20:1935 .. .. .. .. .. .. 01
45:19:16 .. .. .. .. .. .. o
100:1937 .. .. .. . .. .. . 01/0 225:19:\7 .. .. .. . .. .. . 01
150:65:1938 .. .. .. .. .. .. 01/0
20:1939 .. .. .. .. .. .. 01/0
1940 .. .. .. .. .. .. 01 / 0
30:1940 äudr. 4 . . . . 01/0 150:1942 .. .. .. .. .. .. 01/0
75:75:1943 . . . . . . . . . . . . l +
19<13 . . . . . . . . . . . . OJ
100:60:1946 .. .. .. .. .. .. 01/ 0

Alla priser inkl. moms. - Full bylcsriitt inom 8 dagar.

PEO MYNTHANDEL AB
Drottninggatan 11 S-11151 STOCKHOLM Tel. 08/2 11 2 10
PER-ERIK OHLSSON
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1948 .. .. . . .. .. .
1949 .. .. .. .. . .. .
1950/ 51
1952 .. .. .. .. .. ..
1954 .. .. .. .. .. ..
1957 .. .. .. .. .. ..

01
01/0
01/0
01
01
01

40:75:55:35:20:20:-

Mynt Guiden av A. Tonkin
1976 pris . .. .. .. .. .. .. . 4:95

NORGE
l kr 1879
l kr 1881
l kr 1912
12 sk 1873 R .. ..
12 sk 1875 R .. ..
50 öre 1896 ... .
50 öre 18!>7 .. ..
50 öre 1912 R ..
50 öre 1920
50 öre 1923
25 öre 1902
25 öre 1902
25 öre 1917
25 öre 1922
10 öre 1876
10 öre 1882
3 sk 1874
3 sk 1868
5 öre 1876
5 öre 1917
5 öre 1918
5 öre 1920
5 öre 1945 praktex.
2 öre 1917
2 öre 1918
l öre 1878
l öre 188:i
l Öl'e 1906
l öre 1910

l

l?
150:1(?)
200:1
150:l-j- / 01 550:1?
275:01 / 0 350:01
325:1+
350:1+
450:1+/01 800:01
125:01/ 0 175:01
325:0
195:0
275:0
375:01 / 0 250:01
130:01
125:1+
175:01
795:1
175:0
1.450:1+
325:1+
150:1+
175:01
850:0
115:0
95:-

DA NM ARK
2 öre 1913
1+/01 250:25 öre 1917
01 / 0 400:10 öre 1947
1/ 1+ 475:l kr 1875
01
295:l kr 1916 .... .. 01
90:l kr 1916 ..... . 0
250:Nyh cmk ommet svensk mate rial
l öre stgl O . . . . . . . . . . 15:5
1916 lång 6:a stg l. O 575:10
1920 stgl. O . ..... 375:10
1940 stgl. O nickel 95:10
1914 stgl. O . . . . . . 275:10
1918 stgl. O ...... 105:25
1938 stgl. O . . . . . . 40:25 " 1940 stgl. O nickel 140:1 h. 1913 stgl. O .... . ... 825:1 ,. 1V27 stgl. 01/0 .... 495:Vi har även stot· sortering av
tillbehö,· oc.h numismatisk litteratut·. Sänd oss gärna E1· mancolist.a och vi ska göra vad vi
kan föt· att skaffa E1· de mynt
Ni sakna1·.
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111 51 Stockholm
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4 sid<>r (mittuppslag) .. 2.385:2 sidot· ( mitt npp~ lal!)
1.260:1/1 sida (2:a o. sista sid.) 765:1/J sida ......... ....... 575:-

TILL VÅRA LÄSARE
Först vill vi härmed överräcka våra
hyllningar och lyckönskningar till Carl
XIV Gustav och Silvia Sommerlath
inför deras förestående bröllop. I och
med denna händelse har marknaden
börjat fyllas med olika produkter med
deras bilder. Medaljer; trolovningsmedalj (vi har inte fått tag på någon bild), bröllopsmedaljer, tallrikar,
"Guldpeng" (Tonkin), Jubileumsmynt
m. m. Intresset för kungahuset har
visat sig väldigt stort, vilket innebär
att de flesta medaljerna mer eller
mindre redan är slut.
Gunnar Sidorows artikel fortsätter i
nästa nummer. I detta nummer har
vi infört en ny sida under namnet Undringar och Funderingar.
Meningen är att läsarna här ska kunna fråga och komma med egna
funderingar angående mynt.

~~
v-/,Wt:4
~

Siclan kommer att finnas med
i de nummer vi har fått in
tillräckligt med material.

~

Stor publik

1

Skara

sida . .... ... . ....... 405:sida (2:a o. sista sid.) 405:sida .... ........... . 305:sida ... .... ......... 215:sida ........... ..... 160:1: 6 sida .. . .. .. .. . . . . .. . 115:l/ 12 sida .. ... .. .. .. .. . .. 60:1124 sida .. .. .. .. .. .. .. .. 40:Moms 17.65 % tillkommer på
ovanståendl' annonspriscr.
Prenumeration lwlår 43:75.
2/ 3

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

MYNTTORGET
lend:os t fot· rnvn l,<:oml<lrP)
Ett intoir:utol,·· 111 kr. 'I'\'H iuför;mck n11·d ,:ornm.o to.: x t i t vå på
,·a r audo·;, t;,),,,udo.: 1111111111\'1" 16: - .
:\nuon-o·n l:or h•it!~t lllfl<•halla 21.1

ord ·:

11011111 1

tek•fontl'llllllll'l .

,.,.fr :oollt''!>

o.:llcr
.\ lurcm-.ko,.tna-

den sk.oll mt·<l•:inda;, pa samma
gång som m<~nu;,.
SISTA ANNONSDAG
3 veckor före Ull!i\·ningsdag
författ;.~ re an,v;n·•u· ensam ma föt· sakinnchiillct i sina ar-

Alla

tikl <~r.

Den tredje samlarmässan i Skara gick av stapeln fredagen den
26 mat·s till och med söndagen
den 28 mars. Mässan invigdes på
fredagen kl. 15.00 av bland annat mä!>Skommissarien Thorvald
Thörnström och chefen för östasiatiska Museet fil. dr Bo Gyllensvärd. Cirka 10 mynthandlare
och en medaljhandlare (det finns
bara en) hade ställt upp och publiktillgången var mycket god
nämligen cirka 4.300 personer.

Förutom mynt var konst, antikvitete t·, frimärken, ur m m representerat i stora mängder.
Tydligt märktes det att sedelintresset är på starkt uppåtgående
då efterfrågan härpå var mycket stor.
De flesta handlare verkade
nöjda och herr Thorvald Temstt·öm talade om eventuella mässor i både Skövde och n ågonstans i Non·land.

3

USA 200 ar
o

En ekonomisk USA-krönika 1776-1976
Den 11 mars 1976 öppnade
Kungl. myntkabinettet, statens
museum för mynt- , medalj- och
penninghistoria,
utställningen
"Från Wampum till världsvaluta". En ekonomisk USA-krönika 1776-1976 som beräknas pågå
sommaren ul
Utställningen innehåller betalningsmedel från tiden före 1776,
vilka användes vid handeln med
indianerna, sydstatssedlar, guld
från Kaliforniens guldrusch 1849
och mycket annat som berättar
om det unga landets stundom
stormiga ekonomiska förflutn~.
Den historiska exposen i mynt,
sedlar och bild över USA:.s ekonomiska historia sträcker sig
fram till dollarkrisen och pekar
hän mot "the cachless society".
Utställningen, som har tillkommit i samarbete med amerikanska ambassaden, öppnades av
ambassadör Robert StraussHupe.
Det är mycket som hänt under dessa två hundra år ur ekonomisk synpunkt. Da de första
invandrarna kom till. de första
kolonierna kunde de knappast
på förhand haft mycken uppfattning om hur deras ekonomiska
framtid skulle gestalta sig. De
kunde inte till förteckningen
över nyttiga ting ta med sig ocks& några tunnor silvermynt frå n
hemlandet. Det måste ur deras

4

synpunkt ha varit lika meningslöst som t. ex. att ta med sig
ett checkhäfte till månen.
Men väl en gång där måste de
lösa
betalningsfrågorna. Det
skedde med det fåtal mynt som
låg i deras fickor: dels genom
byteshandel sinsemellan och med
indianerna, dels med de mynt
som i privata former - helt
olagligt ut hemlandets synpunkt
·- tillverkades på platsen. Under
1700-talet började man också ge
ut sedlar, men dessa ledde till
inflation, precis som hemma i
Europa och en lavinartad utgivning under frihetskriget ökade
svårigheterna.
I början av 1790-talet började
staten prägla egna mynt och en
ny valuta, dollarmyntet indelat
i cent, såg dagens ljus. Vad som
sedan skedde under närmare 200
å r söker Myntkabinettet berätta.
Under 1800-talels första å rtionden måste landet upplevat något
av en häxdans med en stundom
helt ohämmad sedelutgivning,
med stora svårigheter att få de
styrande att ena sig kring de
starkt brännbara frågorna om en
statsbank, allt förenat med en
explosionsartad ekonomisk expansion.
1849 kom de stora fynden av
guld, f1'ämst i Kalifornien. Landet kunde med viss tillförsikt
hasera sin valuta på guld. Men

bara för en kortare tid, ty dollarn var ett silvermynt och silvret på vilket så mycket baserats
dalade mot botten, när stora delar av Europa ävenledes övergick till guldet. Det än så länge
ej hundraåriga Iandet fick uppleva paniksituationer längs sin
ekonomiska pulsåder Wall Street
i New York.
USA såg n ågra av världe ns
största rikedomar samlas på enstaka händer, kämpade sig igenom börskrascher av formidabla
mått, lärde sig i en mycket h årdför skola, inbördeskriget på 1860talet, att till slut handskas med
pappersmynt. När vår tid b1-yter
in hade det unga industrilandet
slagit sig fram till en ledande
position d är dollarn spelade en
huvudi'Oll på den ekonomiska
världsscenen. Dock endast n ågra
å rtionden : i dag finns det flera
medaktörer och samtidigt har
USA gått före i sin strävan att
frigö1·a människan från mynt och
sedlar - "the cachless society",
er> värld där det mesta skall klaras av datamaskiner och kreditkorten.
Det är något av allt detta som
utställningen i n.ågra korta glimtal· vill berätta.

Antik 76
I Göteborg a rrangerar Svenska
Mässan Stiftelse den 28 april-2
maj sin andra antikmässa. Såväl
inhemska som utländska handlare kommer att ställa ut sina
artiklar till förs.'iljning. Antik 7G
är liksom förra året uppdelad
på tre sektioner, nämligen en
jUI-ybedömd avdelning, en avdelning för modern konst av hög
klass samt den så kallade fynd marknaden. Den för oss inb·essantaste är då fyndmarknaden
fö1· här hålle1· nämligen mynthandlarna till. Antalet handlare
gör i sin tur att m~issan kan bli
ett riktigt fyndställe då alla ha1·
med sig något utöver vad den
andre har.

Många rar i t eter på
B. Ahlströms Vårauktion
Lördagen den 24 apl"il och söndagen den 25 april håller B. Ahlström Mynthandel AB sin ll:e
auktion på Hotel Sheraton i
Stockholm. Ahlströms auktioner
bruka1· dra fulla hus med topppriser som följd. Auktionspl"iserna betyde1· också mycket för
de priskuranter som görs varje
flr av olika fö rfattare.
Första dagen kommer det att
säljas svenska mynt och mynt
från svenska besittningar ur
Gunnar Ekströms samling den Il,
samt en specialsamling: ErfUl·t

under svensk överhöghet. Andra dagen säljs svenska medaljer
från 16- , 17- och 1800-talen,
danska mynt och medaljer, antika grekiska och romerska mynt
samt utländska guldmynt. Vi
ska hä r nedan ge en d el exempel ur auktionskatalogen, som
för övrigt kan fås genom insättning av 15 Skr på p.g. nr 3003- 1.
Objekt nr l - 177 ä1· mynt
ur Gunnar Eksröms samling.
Dessa upptar tiden Gustav Vasa
- Oscar II. Vi ska här nedan ge
några exempel.

HERTIGARNA JOHAN och
KARL (1568)
20 VADSTENA, 8 mark 1568
(Klipping) . Ant. 629.
Old. 468. T . L 25,76 g. RR
l + VF (18.000)
Ex. Bruun nr 499 (M. 195:-)
Ex. Berghman 1950 ( 400:-)

Enligt Appelgrens uppställning
är denna typ Sveriges första da ler, något som också synes riktigt, då frånsidans sköld och inskrift anknyter till 1528 års gyllenmyntning. Av detta sällsynta

mynt har vi vetskap om ytterli gare fem pri vatägda exemplar,
nämligen:
1 Ljunggren 1925 nr 41 (903:-)
2 Pogge 1903 nr 483 (M. 180:-)
Wedberg 1912 nr 136 (401:-)
3 Buskowski 1899 18/ 4 (276:-)
Bruun 1914 nr 362 (M. 410:-)
4 Svensson 1966 nr 156
(11.000:-)
5 Bondeska samlingarna,
Eriksberg

GUSTAV VAS.'\ 152 1- 1560
Första perioden
Daler 153-l.
l STOCKHOLM.
Konungen i helfigur med ba(Krönta
J·ett ('"majhans"")
riksvapnet i sköld pa stort
k01·s. App. 478. T. 42.
29,62 g. RRR. Delvis svagt utprägladi
Weakly stuck in parts
Buskowski aukt. 24. 1886
Ex. Vogel1 926 nr 25 (600:-)
1 + VF (40.000)

45 8 mark 1608. Ant. 364.
Old. 693. T. 42. R. 39,59 g.
01 EF (12.000)
Ex. Berghman 1950 (200:-)

(Forts. niista sid.)
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Old. 1277. Jfr St. 1496. RRR
28,31 g.
Obetydlig repa/Small scratch
(Ol) {EF) ( 40.000)
Ex. Oldenburg 1898 nr 1905
(710:.---)
Ex. Vogel. 1926 nr 201 (710:-)
. . . Av detta yttel\St sällsynta
förutom det
mynt har vi föreliggande - registrerat endast två privatägda exemplar:
l ) Kieler 1937 nr 328 och 2) i
en svensk samling.

97 l öre 1651. Präglad på åttkantig, ej utskuren plants.
RRR. HH. 186. T. 33. 62,!>8 g.
Inristning/
(l) (F) (1.200)
Ex. Berghman 1950 (20:-)

KARL X GUSTAV 1654-1660
Guldmynt/ Gold coins
103 Dukat 1656. F. 23. Old. 1336.
St. 1551. T. l.
3,43 g. RRR
01 EF (50.000)
D. Holmberg lagerkat. 62 1932
nr 38 (750:-)

NYHET

-------------Säljes i kiosker, tid ningsoch tobaksaffärer.

--------------

10 nr
35:PR ENUMR ERA PA

167

sarniaren
Prov nr mot 5:- i frim ärken

----------Förlagshuset

100 - T aler 1652. Ahl. 76.
Dav. 4585. J fr K.ieler 328.

6

OSCAR D 1872-1907
167 2 kronor 1900. SM. 56. Y. 30.
Praktexemplar, spegelglans/
Choice.
O P roof {2.500)
Ex. Berghman 1950 (8:-)

Samlarinvest AB
Box 3 104, 630 03 Eskistuna
Tel. 016/ 13 27 00

By order of the Isle of Man Government

THE WASHINGTON CROWN
168 l krona 1890. SM. 73. Y. 29.
01/0 EF-Unc (900)
Ex. Berghman 1950 (1:50)

Vikt 28,28 g

169 50 öre 1899. SM. 88. Y. 21.
Praktexemplar, spegelglans/
Choice
D. Holmberg aukt. 125, 1922
nr 754 (-)
O Proof (800)

ERFURT
Erfurt, stad i Thiiringen i mellersta Tyskland och ett viktigt
handelscentrum. erövrades av
Gustav II Adolf 1631. För svensk
räkning präglades mynt under
åren 1631-1648. Mynten från
den senare perioden ansågs tidigare härrör a sig från Livland,
men förs nume1·a till Erfurt.
Myntmästare fram till ca 1634
var J ohan Schneider, kallad
WeissmanteL Hans myntmästarmärken var kvicksilvrets och
svavlets tecken, vilka länge efteråt gav upphov till diskussioner om den b1·ukade metallens
förmodade alkemiska w·sprung.

Diameter 38,6 mm

År 1776 proklamerades USA som självständig stat med
George Washington som dess förste president.
För att celebrera USA:s tvåhundraårsjubileum utger lsle of
Man's regering ett jubileumsmynt, "The Washingtcn Crown",
i valören 25 pence. Detta mynt präglas av Pobjoy Mint Ltd.,
England.
"The Washington Crown" präglas i koppar-nickel för normo l cirkulation som betalningsmedel. Dessutom präglas -en
begränsad upploga i sterling silver (925/ 1 000) för samlare.
Världsupplagan i proof-kvalitet är endost 30.000 ex. medan
upplagan i brilliant ocirkulerod kvalitet ännu ej fastställts.
Åtsidan bär Arnold Mochin's porträtt av H. M. Drottning
Elizabeth Il mecian frånsidan visar Houdon's välkända porträtt av George Washington.
BESTÄLLNI NGSKUPONG

Till POBJOY MINT SCANDINAVIA, Box 19, 28013 Vinslöv.
Undertec knad beställer härmed "The Washington Crown"
enlgit nedan:

a 130: silver ocirk. a 90:koppor-nickel a 12:-

st. silver proof
st.

........ st.
1 angivna priser ingår mervärdesskott och porto.
Vid leverans mot postförskott tillkommer postförskottsavgift.
O Sänd mot postförskott
O likvid översändes bifogad i check/ konto nter
N.amn .................. ....................................... ............. .................................................
Adress
Postodress . . ........... . .... ............... ............. ........... ......... ............................ .. . ................. ..

....
(il

-

Pobjoy Mint Seandinavia
Box 19, S- 28013 Vinslöv. Te l. 044-814 33
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Hild. 188. R. 164,15 g.
01 EF (9.000)
E 194 41f.! taler 1632. Konu ngen s
begra vning .
Hild. 188. 134,15 g.
01 EF (7.000)

ERFU RT
Gusta v II Adol f 1611- 1632
Guld my nt/ Gold coins
178 10 duka ter 1632. Ahl. - .
Old. -. Hild. 39 F. RRR R
34,83 g.
01 EF (90.000)
MvniPn med A DOM INO och
DEX TERA TUA etc. prägl ades
till minn e av Gust av II Adol fs
seger vid Breitenfeld i septe m ber 1631.
Hildebr·and känd e enda st två
exem plar av tiodu katen med
DEX TERA TUA ett i Upps ula
unive rsitet s mynt kabin ett och
ett i hertig liga kabin ettet i
Goth a.

E 195 4 taler 1633. Konu ngen s
begra vning .
Hild. 186. D- S. 272. RR.
115,90 g.
l T / 01 VF-E F (9.000)
Ex. Bruu n 1914 nr 937
(M. 180: -)
Ex. Bcrg hman 1950 (175 :-)
196 3 taler 1633. Konu ngen s
begra vning .
Hild. 187a. Bruu n -. D-S. 273.
RR. 82,90 gr·.
l F (3.500)
-97 2 taler· 1633. Konu ngen s
begra vning.
Hild. 187a. B ruun 940. D-S. 274
R. 56,80 g.
Uppg raver ad /Siig htly tooled
in fields.
(1 + ) (VF) (3.500)
SVERIGE
i'\IED BESIT'l'N J:-IG.I\R

193 6 taler 1634. Konu ngen s
begm vning .
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Obje kt nr 519 - 598 utgön ; av
Osca r II guldm ynt, vilka vi tänkte äterk omm a om i nästa nummer, da vi bör ha dc uppn iidda
prise rna. Även Gust av V guldmynt finns med samt 5 öre 1910
i prakt exem plar spegclgla~s O.
Obje kt 614 - 690 utgör s av
Sven ska Kung liga Ensk ilda Medalje r. Här blir prise rna gena st
nago t mode ratare , den billig aste
sti\r näml igen i 70 kt- och den
dyras te i 4.000 kr.
Däre fter följer· greki ska mynt
samt rome rska mynt . På detta
följer utlän dska guldm ynt samt
en mind re samli ng äldre Danmark .
Alla mynt en är myck et bra
klass ade, iblan d nästa n för· hårt
till och med.

JOHA~

III 156~ 1 5!l2
Guld mynt /Goii i coins

230* Portu golös 'lO duka te r u. år.
( 1585 -1586 ). Jfr An t. l. F. 3.
L. 3 ) ( 4. Old. - . T. -. NNA
1961 s. 78 fig. l.
34,68 g. Rl~ R. Svag a spår av
montering / Sligh t trace s of
moun ting.
(l+) (VF) (100.000)
Dessa guldp räglin ga1· sa.~nar·
nr·tal, men lyckli gtvis finns räkensk aper bevar ade som gör det
mo]ligt att n(irm are dater a dem.
Vid tva olika tillfäl len - 1585
och 1586 - prägl ades samm anlagt 48 exem plar. Den första
gjutn ingens mynt lever erade s
till kung ens priva tn kassa , mcdan dc sisl prägl ade övorl ämna des i oktob er 1586 till kungens
sekre te rare. Olof Sverke1·sson
Alvk arl. Denn e skull e i sin tur
skänk a dem till tva av 1580talcts mera bc1·bmda huma niste r,
(Forts . sid. 27)

Myntauktion M y n tv e r k et meddelar
i Karlstad
Söndagen den 28 mars hölls
en auktion i Folkets Hus, Karlstad. Sammanlagt hade cirka 200
personer mött upp för att närvara vid utropen. Vi på rekadtioneo ställer oss dock väldigt
undr·ande över på vilket sätt
kvaliteerna var satta. I stället
för beteckningarna O- l? använde man sådant som ingenting
eller Mkt. fint ex, Mkt. hög kval.,
Hög kval., Bra ex., Fint ex.,
Toppex. Dessa bedömningar som
vi bedömer som mycket subjektiva, leder till att man int~ kan
ta emot skriftliga anbud. Varför
inte låta någon som kan kvalitetsbedöma mynt få göra detta
även om det skulle kosta en liten
slant så tror jag att köparna
skulle känna sig lugnare och
säkrare.
Några priser ska vi ta med

Mynttyper under Gustaf VI
Adolfs regeringstid
Myntverket får meddela att distributionen av rubricerade medaljer tyvärr ytterligare har försenats. Prägling av medaljerna
har emellertid pågått en tid och
l<'verans kommer att ske vartefter medaljerna fär·digställs och
förpackas. stutleverans av de
hittills beställda medaljerna ber·äknas vara genomförd före april
månads utgång.

~iven om vi inte vet kvaliten.
Oscar I l Rdr 1853 "Fint ex."
1.000:-, 5 öre 1857 90:-, Karl
XV l carolin 1868 "Mkt. hög
kval." 2.300:-, l caroJin 1869
"Mkt. hög kval." 2.300:-, Oscar
Il 20 kr 1874 "Mkt. hög kval."
2.000:- , 20 kr 1877 "Mkt. hög
kval." 1.900:-, 10 kr 1901 "Mkt.
hög kval." 600:-, samma 700:-,
5 kr 1901 "Mkt. hög kval." 550:-.

SAMLARMYNT

Som framgått i fackpressen utreder myntverket möjligheten
att i egen regi försälja ocirkulerade mynt i särskilda förpackningar och har även påbörjat utprovning av lämplig föz-packningsutrustning. En eventuell
försäljning av dylika förpackningar beräknas tidigast konuna
till stånd under· slutet av 1976. ·
Meddelande om detta konuner
att införas i fackpressen. Beställningar på dylika förpackningar kan således göras för-st
därefter.

50-KRONORSMYNTET
Utväxling av r-esterande mynt
beräknas ske genom bankema
någon gång i maj. Reger·ingen
har ännu ej behandlat myntverkets framställning om prägling
av ytterligare 500.000 st. minnesmynt.

GREKISK A MYNT
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12

SICILIA, MESSANA tetrodrochme 461-396 f. Kr.
5.800:SNG Ashmoleon 1938 ............. ...... . 1/ 1 +
950: MACEDONIA, Aleksonder den store 336-323 f. Kr. tetrodrochme l / 1 +
CALABRIA, TARENT didrachme 272-235 f. Kr. SNG Cop 935 .. l+ / 01 1.500:675:BOETIA, hemidrochme338- 3 15 f. Kr. SNG Cop 175 ......... .
200:IONIA, MILETUS 478- 390 f. Kr. diobol BMC 34 vor....... . .. . l
425:ARKAISKE LIGA, Montrio tribol 222- 146 f. Kr. SNG Cop 281-282 l +
THESSALIA, Thessoliske forbund , dobbel victoriatus 196-1 årh.
700:f. Kr. SNG Cop 269-299 vor. . ............ ... . . l +
400: 433-436
Cop
SNG
+
Kr.
1
f.
1/
ILLYRIUM, DYRRACHIUM drochme 300--200
650:ILLYRIUM, DYRRACHIUM drochme 300--200 f. Kr. SNG Cop 433-436 l +
SYRIA, Antiochos IX 116-95 f. Kr. tetrodrochme SMA 386 ..... . l + / 01 4.700:CO RINT, ca 310-3 09 f. Kr. stoter SNG Cop 81-82 ....... .. . 1 + / 01 2.400:1.200:CORINT, 4 årh. f . Kr. stoter SNG Cop 56- 64 vor . . . . . . . . . . . . . l +
OBSI PRISERNA ÄR l NORSKA KRONOR .

OSLO MYNTHA NDEL A/S
ULLEVÅLSVEIEN 13, OSLO 1, NORGE

Te l. 02/ 11 35 81
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Tabell 6

Präglade, indragna och disponibla n1ynt t o m 1975 -12-31
Från Myntverket har vi erhållit bl. a. följande uppställningar över mynttillverkningen 1975. Det
mest intressanta tycker vi är att Medelsvensson har 0,69 st. guldmynt samtidigt som vi kan utläsa
att det saknas uppgift om hur mycket riksbanken och Myntverke t har utav dessa.
Präglat
kronor

Indraget
kronor

1873-1975

1873-1975

Präglal
ej indraget
kronor

GÄLLANDE MYNT

Silvermynt
(silvet·, koppar)

Silvermynt
(silver, koppar,
nickel, zink)

50-kronor

11 701 300

11 704 300

10-kronot·
5-kronor
2-kt·onot·
l-kronor
50-öt·e
25-öt·e
10-öre

20 000 000
3 319 095
19 451810
57 204 624
7 906 950
16 518 535
12 895 548

785
159 202
7 859180
1354 140
2 221108
l 036 373

20 000 000
3 318 310
19 292 608
49 345 444
6 552 810
14 297 427
11859 175

5-kronor
2-kronor
l-kronor
50-öre
25-öt-e
10-öre

39 088 975
46190122
226 860 920
21 353 758
34 744 938
28 689 827

3589740
32 064
424 954
53 780
120 090
125 717

35 499 235
46158 058
226 435 966
21299 978
34 624 848
28 564 110

5-kronor
2-kronor
1-krono•·
50-öre
25-öre
10-öt·e

129 090 000
9 382 500
177 706 657
65 348 654
65 973 880
55 972 660

20 995
3 398
244 773
145 721
127 092
95 296

129 069 005
9 379102
177 461884
65 202 933
65 846 788
55 877 364

18 740 879

790

18 740 089

l 068144 632

17 615 198
5 838 593
2 343 510
1253 408

l 050 529 434

20 890 697
10 333 538
7 995 765
1107 364 632

27 050 709

l 080 313 923

Nickelmynt

Bronsmynt
5-öre
EJ GÄLLANDE MYNT

Brons- och järnmynt enligt
1873 års lag

5-öre
2-öre
l-öre

Summa totalt

15 052104
7 990 028
6 742 357

RENAMYN T
·riktiga

Sverig es enda myntrengöringsmedel

MYNTSKÅP -ALBUM- TBT - ETUIER- PÅSAR

COINLEX

99 % AV LEMBITS SORTIMENT FINNS ALLTID PA LAGER
Vad söker Ni? Ring, så tar vi med till mässan i Helsingborg 2- 9
maj 1976. Vif inns v id bod l 180-181. Försäljning i parti och minut.

S A M LA R H U S ET H B
Getakärrsvägen 11 , 51 O 20 Fritsla

lO

Sune Johansson
Tel. 0320- 720 78

Utelöpande mynt
Valör

1975-12-31

Priiglat
18i3- 1975

Indraget
1873- 1975

K•·ono•·

Kronor

Inneliggande i
Bokf.miissi.~;t
Sveriges Riksbank utelöpande mynt
och Myntverket
1975-12-31
19i5-12- 31
Kronor
Kronor

Kr/ innev. Antal/ innev.

GULD:\lYNT

79 208 520
Il 754 950
2 659 215

9:65
1:43
0:32

0,48
0,14
O,Q7

- *)

93 622 685

11:40

0,69

20 995
3 590 525
194 664
8 528 907
1553 641
2 468 290
1257 386
790

123 750
6 643 550
29 661325
150 000
166 900
859 719
1251 718
3 740 982
2 509 225
2141589

11 580 550
13 356 450
99 407 680
38 667 545
74662 868
452 383 575
97 804 003
111 028 081
93 791 42-1
16 5!)8 500

1:41
1:63
12:11
4:71
9:40
55:12
11:18
13:53.
11:42
2:02

0,03
0,16
2,42
0,94
4,55
55,12
22,37
54,10
114,27
40,45

1 068144 632 11615198

47 248 758

l 003 280 676

122:23

294.41

20-kronOI'
lO-kronor
5-kronot·

79 2 19 640
11762 090
2 661 505

11120
7140
2 290

Summa

93 643 235

20 550

*) Uppgift saknas

öVRIGA MYNT
50-kronor
11704 300
l O-kronor jub.m.
20000 000
5-hono1· ( -72, -73) 129 090 000
5-hono•·
42 408 070
75 024 432
2-kronor
l-kronot·
461772 201
94 609 362
50-ören
117 237 353
25- örcn
lO-ö ren
97 740 879
5-öre n
18 740 879

U')

11
..0
~

E-1

Norges mynter
VÄRDERINGSPRISER 18 14- 1975

6 :e utgåvan

• •
FI NNS HOS AllA VÄ LSORTERADE
MYNTHANDLA RE

• •
Distrib utör i Sverige:

PEO MYNTHANDEL AB
Drottninggatan

11, S - 111 51

Stockho lm

Te l. 08/ 21 1210
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OM PLÅTMYNT
Av BERTEL TINGSTRÖM
År 1715 kom då förordningen om
plåtmynt. Den första den 12 april
föranledde så vitt känt är ej någon produktion. Den andra är
daterad den 17 maj 1715 och blev
bestående i fråga om utmyntningsgr·unci ända till 1776. Nu
skulle utmyntas 180 daler SM
per skeppund. Vatie daler kom
då att väga 756 gram, 4-dalern
sålunda strax över 3 kg. Valörerna var oförändrat 1/ 2, l, 2 och
4 daler SM och vikten proprotionell mot valörerna.
Med årtalet 1715 finns två typer av plåtar, dels de äldre med
rund mittstämpel enligt förordningen 1709, dels de enligt förordningen av 17 maj. Då de skilj de i vikt borde de också skilja
i utseende. De senare fick därför romboid mittstämpel.
Plåtmyntningen var 1715-1718
av betydande omfattning och
större än något år sedan mitten
av 1670- talet. Ändringen 1715
av utmyntningsgrunden påverkade emellertid prisnivån. Kopparmynten utgjorde en mycket
betydande del av penningcirkulationen och värdet av metallen
var lägre än valören. Redan i
december 1715 medgavs av regeringen att äldre plåtar finge
gälla för 50 % högre värde än
den valör som var påstämplad.
En enkel räkning ger vid handen att 1715 års plåtar väger 2/ 3

av den vikt som fastställdes 1709 mynt och plåtar. Nödmynten kan
och naturligtvis ännu mindre än närmast karaktäriseras som meenligt äldre myntförordningar. talliska statsobligationer med inDessa plåtar hade emellertid ex- lösbarhet i redligt mynt när så
porterats till stor del och voro förblev möjligt. De olika nöddärför sällsynta - liksom ännu i mynten skulle avlösa varandra.
Det skedde helt med det första,
dag.
.En komplikation av många icke fullt med det andra och bara
var att plåtar insatta i banken delvis med det tredje. Dessutom
och tillverkade efter 1709 års hade upplagan ökat väsentligt.
förordning utbetalades med plå- Sommaren och h östen 1718 var
tar av 1715 års vikt - en prak- ca 25 miljoner daler SM i nöd-

2 Daler SM förhöjd till 3 Daler SM
tisk förlust för insättaren av 113.
Det går icke att förstå plåtmyntspolitiken utan att något
omnämna nödmynten. Det första,
"Kronan'', utgavs våren 1716 och
valören var l daler SM. Avsikten
var att anskaffa betalningsmedel
för krigets fortsättning och samtidigt om möjligt dra in silver-

mynt ute i cirkulation.
I december 1717 utkom ett
"Kungl Plakat" om plåtarnas
devalvering. Den tidigare accepterade förhöjningen med 50 %
för 1709 å rs plåtar skulle återgå.
Även de senare plåtarna skulle
mista 1/3 av sitt värde. Avsikten
(FoTts. nästa sid.)

Myntguide 1976 nr lO
Senaste värderingspriser 1818- 1975 innehål ler i år mynt, sedlar
m. m . Finns hos MYNT·, bok- och poppershandlare och dör tidningar
säljs. Pris c:o 4: 95.

A. TONKIN AB
12

Platensg. 7, Linkö!ling. Tel. 013/12 41 70
Arkadhallen, Mäster Samuelsg. 25, Sthml.

*

Tel. 08/ 11 21 51

ponerade, till Kronan farbrutne". och två stämplar och även ganska många utan denna extra
En viss fördröjning med påbu(Forts. fr. föreg. sid)
det om stämplingen och allmän- stämpling.
Propo1·tionerna är svåra att få
var att få allmänhten att accep- hetens respittid gjorde att man
tera nödmynten. Dock stadgades ansåg sig klar med Göta Lejon- fram på det i dag befintliga maatt om man inlämnade sina plåtar senast l mars 1718 skulle någon reducering av värdet ej äga
rwn. Man fick då i motprestation
Ständemas obligationer, myntetecken eller mindre sedlar.
För att skilja på plåtarna då
de nu fått olika officiellt vä1·de
beroende på om det inlösts med
nödmynt eller ej, stämplades åtsidan med "Göta lejon". Detta
skedde naturligsvis endast med
de' plåtar som vid tillfället fanns
i statens kassor och gällde som
framgått med alla pilltar av både
1709 års och 1715 års myntförKontramarkering "Göta Lejon" 1718
ordning.
Inlämningen av plåtar enligt stämplingen i slutet av juli 1718. terialet. Man vet. emellertid av
ovan skedde i betydligt mindre Nu bestämdes att alla i bankens räkenskaperna att något över
utsträckning än man förväntat. ägo befintliga plåtar skulle yl- 480.000 st plåtar stämplats med
Man skärpte nu åtgärderna och terligare stämplas, denna gång båda stämplama och cirka
24 mars 1718 bestämdes att alla på frånsidan och med "tre kro- 355.000 st med endast Göta Lejon. De icke stämplade är såplåtar som ej voro motstämplade nor" .
(Forts. nästa sid.)
Plåtar finns i dag med både en
skulle vara "ehvar de funnos de-

Om plåtmynt

sos
Var rädd
om dina mynt
ALARM med inbyggd ficklampa .
l väskan, på dörren, fönstret, bilen o . s. v.
På vög till och från bytesaftnar, utställningar,
hembesök o. s. v.

Alarme t

TJUTER med en mycket stark och

genomträngande SIGNAL
levereras komplett med batterier.

NOVA

Rris 25 kr. inkl. moms och porto.

Box 40, 701 02 Örebro

Te l. 019/ 12 05 11
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Om plåtmynt
(P01'ts. fr. föreg. sid)

dana som under 1718 i c k e inlämnats i banken utan behållits
i avvaktan på andra tider. Det
förefaller för författaren som om
dessa senare i dag är något mera sällsynta än de stämplade.
En annan motstämpling finns
också på 1718, en med ny valör.
Denna åsaU.t:s å 1/2, l och 2 da-

tar med trekantig
mittstämpel saknar
regentens namn och
initialer. Det är därför omöjligt att skilja
Karls XII:s plåtar
intill 30 nov. 1718
från Ulrikas för resten av året. De finns
emellertid även för

Kontramarkering "Tre Kronor"
tar med trekantig stämpel och
årtalet 1719, kan grovt beräknas
till 70.000 daler SM av alla valörer. Ulrikas övriga plåtmyntningar 1719 är drygt 800.000 daler.
Efter Karl XII:s död var en av
de angelägnaste uppgifterna att
bringa reda i finanserna. Det
beslutade mynttecknet ''Mercvrius" utgavs till värdet l daler
SM, dec. 1718-april 1719. "Hoppet" kom i maj 1719 men trots
1/ 2 Daler SM 1718 Karl XII, Avesta
l daler SM bestämdes
inskriften
Denna plåt med trekantig mittstämpel, präglad i Avesta
2 öre SM.
till
värdet
finn~
icke
finns även med årtalet 1719. Då regentens namn
När det gäller nödmynt, som
utsatt hänföras plåtar med årtalet 1718 till Karl XII och
cirkulerade till ett belopp av cirmed 1719 till Ulrika Eleonora.
ka 25 miljoner daler SM (lika
stycken) utgjorde dessa
många
och
11/2
3/4,
resp.
med
SM
ler
1719 ehw·u dessa är sällsynta.
ett köpkraftsöverskott av sådan
3 daler SM. - 50 % värdeförUppgifter om hur många av desmotsvarande sa senare som myntats och hur storleksordning att det var nödhöjning. Någon
vändigt nedbringa detta snarast
stämpel för 4 daler SM finns ej
många av de följande med rund
enär 4 daler ej myntades enligt stämpel har inte framgått ur rä- möjligt och återställa en dräglig
prisnivå. Hur man lyckades med
1709 års förordning. Endast plåkenskaperna. Den runda stämfaller utanför ramen av
detta
tar har värdeförhöjning i stäm- peln infördes i maj 1719. Stämppeln. Det finns dock n ågot ensta- lingen låg nere jan,.-mars 1719. denna framställning.
Vad beträffar plåtmynten uppka exemplar av äldre myntord- Den utmyntade summan av plågenom "Kungl. Påbud" av
hörde
ning sannolikt av misstag. Såden 29 dec. 1718 den
UniversiUppsala
i
finnes
lunda
skillnad i värde som
tets Myntkabinett 1/2 daler 1689
påbjudits,
dittills
förhöjd till 3/4 daler.
oavsett om plåtarna
Stämpeln i mitten är enligt
hade stämplats på en
1715 års förordning romboid på
eller två sidor eller
plåtarna 1715--1717. Den 2 jaicke alls. Detta gälnuari 1718 ändrades denna till
ler dem enligt förtrekantig med Göta Lejon och
ordningen 1715. De
valören i mitten och årtalet och
äldre skulle gälla
tre kronor i hörnstämpeln. Dessa
enligt sin vikt vare
plåtar har samma vikt som de
sig de vädeuppnärmast föregående men motstämplats eller ej
stämplade-s aldrig. Det behövdes
d. v. s. 50 % över den
ej. De skilja sig genom stämpeln
åsatta valören.
och är tillverkade f t e r förordningen om motstämpling.
Avesta
Kopparn kom 1718 endast från
(Plåten motstämplad till 3/ 4 Daler
Kronan och banken. Dessa plåSM 1718)
(Forl4. i nii6f4 n:r)
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B. AHLSTRÖM AUKTION nr 11
går av stapeln på Hotel Sheraton Stockholm, den 2.4-15 april.
LÖRDAGEN DEN 24 APRIL på f örmiddagen säljer vi mynt från Sverige och svenska
besittningar ur Gunnar Ekströms samling, del Il.
Blond de många vackra och sällsynta mynten mörks t. ex.:
GUST AV VASA. Daler 1534 med barett. (Sveriges första daler)
KRISTINA. Revol, toler 1652
KARL X GUSTAV. Dukat 1656
FREDRIK l. Dvkater av småländskt guld '1 747 och 1750

Gustav Vasa
daler 1534

Johan III
porfugalös u. å r

Erfurt, Gustav Il Adolf
portugalös 1932

EFTERMIDDAGEN ögnar vi å t att sö lja svenska mynt från andra inlömnore. Bl. o. klubbas:
Specialsamling l Erfurt under svensk överhöghet, dör flera stora sällsyntheter ingår, t. ex.:
Porfugalös

l

1O dukater 1632 och 1645
8 dukater 1632
4 dukater 1634

Sverige. Johan III. Portugalös l 1 O dukater u. år (1585-1586)
Ett av Sveriges största guldmynt!

lukonien
stoter c:o 520 f . Kr.
Syboris

Donmark
Christian VII
1/2 krono 1771

Italien, Milano
GaloatZo Mario sfarso
1466-76, ducoto

SÖNDAGEN DEN 25 APRIL, andra dogen, säljer vi:
SVENSKA MEDALJER, 16-, 17-, 1800-tolen, till största delen i silver.
EN SAMliNG DANSKA MYNT OCH MEDALJER.
ANTIKA GREKISKA OCH ROMERSKA MYNT.
UTLÄNDSKA GULDMYNT.
Den rikt illustrerade auktionskatalogen kan erhållas mot 15 skr på postgiro 3003- 1.

B. Ahlström
Mynthandel AB
Mäster Samuelsgatan 11
Box 7292, 103 85 Stockholm
Tel. 081 10 10 10
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VÅRENS FÖRSTA STORAUKTION
Lördagen den 13 mars höll Numismatisk Orden i Borås sin våra uktion. Auktionen avhölls på stadshotellet och cirka 100 pel'Soner
deltog. Utöver dessa 100 hade det kommit en stor m ängd skriftliga
anbud. Omsättningen uppgick till cirka 580.000 kr. Redan under
visningen hade det samlats en hel del folk så det var trångt kring
borden.

Ett annat mynt var en Reva!
Dukat Carl XI 1671 med årtal i
omskriften. Kval. 1+, utropspris
19.000, uppnått pris 19.500 kr.

Objekt nummer 112 116 Rdr
1799 R Typmynt i kvalitet 01
såldes för 2.400 kr. mot utropspriset 1.550 kr.

Priserna var genomgående lite högre än dagens katalogpriser. Vi
ska här nämna lite om de svenska mynt som såldes, de nordiska
behand las som vanligt under NORDENNYTT. Dyraste mynt var
objekt nummer 13, nämligen 21h daler Götebot·g 1610. RRR Auk.
Hess 1914 nr 690. Detta mynt såldes för 25.000 kr. i kval. l och hade
utropspriset 22.000 kr.

16

Nummer 127 en Oscar l Rdr
Sp 1851 S i kval. OlaO med utropspriset 2.500 kr. såldes för
4.400 kr.
Objekt nummer 137 var ett
provmynt 5 öre u. å. Ex. kung
Farouks samling R kval. OlaO,
utropspris 1.300, uppnått pris
2.300 kr.
Oscar II:s guldmynt är ett i
dag mycket intressant kapitel,
därför ska vi här nämna de flesta
på auktionen sålda exemplaren.
(Forts. nästa sida)

·v årens

första ...

Uh·opspris

Uppnått
pris

7500
1300
1650
1750
1900
1400
1600

7800
1400
1600
1600
1800
1500
1600

8800
2000
2250
2100
2300
2000
2500

Prislista nr I 1976 utkommer
inom kort. Den kan fås kostnadsfritt. Här några ex. ur listan.

l+
1+aOI
l+ aOI
l+
R
01
R
01
01

600
500
500
350
2250
750
525

550
550
600
500
2000
800
575

725

Se även annons i Mynt
& Medaljer nr 3 sid. 41.

01
01
01

850
900
550

800

s

5 kr
1881
1894
1\JOl

Arne E. Hedlund
Ung. katalogpris

20 kr
1876 Utan hjärtvapen R 01
1880 Små risp.
l+a01
1886
01
1890
s
01
1895
s 01
1898
01
1899
OlaO

10 kr
1873 Smårisp.
1874
1874/ 73
1876
1880
1894
HJ01

(Forts. fr. föregelende sida)

God

675
700
625
2400
975
625
1050
1050
675

775

625

Föt· övrigt vad det gäller Oscar II mynt och alla Gustav V mynt
var kvalilen genomgå~nde mycket hög, det vill säga 01-0. Priserna
var också höga men det får man räkna med i dessa dagar, då det är
stört omöjligt att (å tag i moderna mynt i god kvalitet.
Här följer någ ra exempel från
de modernare mynten:
2 kronor

1904
Hl24
1928
1930
1938

s

kval. utropspr. sålt

OlåO
l +å01
l + å01

1300
75
130
230
40

1500
80
210
250
60

01
01
01

1100
150
100

1600
200
90

500
400
150
100
180
25

800
450
370

o
o

50 öre
1906
1912
1914
l927
1928
Ul49

l( + )

OlaO

30
135
20

25
190
25

5 öre
1895
o
Hl09 L. kot·s R O
1!H2
R O

400
500
600

525
800
1250

o

2 öre

l kronor

1883
1926
1934

10 öre
l894
1903
1938

o

N. O
01
01

o

01;\0

200
280

32

1892
1902
1906
1907

o
o
o

190
85
200
80

1894
R OlaO
1909 S. kors
O
Ul09 L. kors
l+
1913
o
1929
o

350
300
80
100
35

N. O

260
110

240
130

l öre

370
370
85
120
65

Box 3144, S-162 03 Vällingby
Swcden - Tel. 08/89 52 01
Vard. 18.00-20.00 Lörd.13.00-18.00

Porto tillkommer. Returrätt
inom 8 dagar. Postförskott.
Postgiro 33 69 44- 4

2kr

~76

I?

1897
1907
1912
1913
1926
1938
1939
1942
1944
1950
1875
1879
1916
1934
1935
1936
1937
1940 st. G..
1945 a . . . .
1946
1947 .. .. ..
1920 ni ..
1924 ni ..
1936 L 6 ..
1940 ni . .
1944
1945 G ..
1941
1946 ni ..
1947 n i ..
1909
1946 ni . .

l/l?
l?
l?
1/1?
l
01
01
01
01
01
l
l?

35:30:20:35:-

15:-

15:20:20:20:20:20:1 kr
35:85:l+
30:l
8:01 / 0
30:01 / 0
30:01/0
30:O
695:01
20:01
15:01
17:01
415:50 öre
01
415:1+/ 01 130:1+
10:01
20:01/ 0
25:0
35:25 öre
01/ 0
40:01/0
40:1
35:10 öre
01
25:1947 ni .. 01/ 0
30:1948
01/0
20:01/0
20:1949
01/ 0
10:1950
175:5 öt·e 1916 på 15 l
1937
90:01/0
5:1950
1+/ 01
2 öre 1938
o
90:90:o
1939
1942 MJ .. o
100:( Rostangripen)
l öre 1936 l. 6 .. o
40:(J
1938
20:1942
15:01 /0
1950 .. .. .. 01/0
5:-

(Forts. sid. 29)
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VIARI DESPERAT
BEHOV AV MYNT!
Vi köper varje dag in stora samlingar, riksdalrar, guldmynt,
rariteter, vanliga mynt - ja, ibland rent skräp - men allt
går åt. Vi har köpare på a lla slag av svenska mynt. Tack vare
den enorma åtgången betalar vi också absoluta toppriser.
För bra mynt kan vi be tala upp till 90 % av våra utförsälj·
ningspriser. Tror Ni det inte - pröva oss! ! !
VI ÄR KÖPARE AV ALLA SLAG AV MYNT - ENSTAKA OBJEKT SOM HELA SAMLINGAR
OAVSffi HUR STOR DEN ÄR!

VAD BETALAR VI? HÄR NÅGRA EXEMPEL:
20 kr 1885

kv. 01 22.000:- (katalogpris)

20 kr 1876l
1880
1889 kv. 01
1898
1899

1.600: - (katalogpris)

Övriga mynt O Il, GV och GVI
i kv. O •••• 7Q-90 % av katalogpriserna
2 kr vanliga årtall91 Q-1935kv. l 10:1 kr 1942 AUB kv. l .......... 200:5 öre 1909 stort kors kv. O
(FÖR DETTA MYNT BETALAR VI DUBBE LT KATALOGPRIS)

5 öre 1910 kv. l ............ 850:5 öre 1927 kv. l / l +
. . . . . . . . 550:-

ÖVRIGA GUlDMYNT 90 % av kata logpris
2 kr 1893 kv. 1? . . . . . . . . . . . . 125:2 kr 1903 kv. 1?/ 1 .......... 100:Övriga 2 kr O Il minst . . . . . . . . . . 23:1 kr O Il kv. O 90 % av katalogpriserna
1 kr 1879 l? . . . . . . . . . . . . . . . . 55:kr 1887 1? . . . . . . . . . . . . . . . . 65:kr 1888 l? ................ 65:-

OBSERVERA ATI DETTA ENDAST
ÄR ETT FÅTAL PRISEXEMPELI
VI

ÄR

KÖPARE AV

NÄSTAN ALI:T

Skriv några rader till oss DET

Övriga l kr O Il ........... ... 3:50 st
50 öre O Il kv. O 90 % av Katalogpriserna

LÖNAR

eller ring!

SIG!!I

Beställ vår nya katalog som utkommer

15/ 5 1976. Sändes gratis!!

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB
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POSTADRESS

KONTOR

AFFÄR

Box l
S-199 01 Enköping

Rådmansgatan 11
S-199 01 Enköping
Tel 0171/379 50

Arkadhallen
!\läster Sarnuetsgatan 25
Stockholm
Tel 08/11 85 55

AR NAGOT OKLART
FRAGA MYNTKONTAKT

Undringar
och

funderingar
Till Myntkontakt
Som prenumerant av Eder tidning samt samlare av mynt vore
jag tacksam för upplysning av
nedanstående:
Hur kan värderingspriserna å
mynt vara så hemskt olika vid
värdering i olika värderingsböcker? Vilken skall man kunna gå efter? Man kanske känner
sig lite förvånad vid påseende.
T. ex. i SMH COINLEX l kr
1952 O 95:-, i Myntkalendern
samma kr 150:-, i SMH COINLEX 50 öre 1952 O 90:-, i Myntkalendern samma kr 150:- . sådana ex. kan man finna på en
hel del mynt. Varpå beror detta
eller på vilken av dessa värderingsböcket· skall man kunna gå
efter. Vore tacksam för om Ni
kunde lämna mej en upply511ing
å mitt brev.

Jag har ett mynt i alwr.inium.
Det är 25 centimes, 1967 från
"LETZEBURG". Jag har sökt
överallt, men jag kan ej hitta
vad "LETZEBURG" är och var

Vi håller med Er om svårigheten
att välja rätt värderingslista.
Dock gäller för alla listor att
ingen ät· en riktprislista som någon handlare behöver använda
sig av. De är gjorda med olika
underlag såsom olika handlares
pl"iser, auktionspriser osv. Om
Er jämförelse kan vi säga att den
ät· helt riktig och att prisskillnaden kan bero på att SMH utarbetades ca 5 månader innan
Myntkalendern.

LARS KARLSSON
Fredriksberg

Örebro
Till frågespalten.
Vill Du upplysa mej om vilka
ärtal 5, 10, 50 samt 100 kr- sedlama trycktes fr. o. m. 1971. Vilka av dessa årtal finns det
stjärnmärkta sedlar?

Myntet ni undrar över komdet Letzeburg är bara en annan
mer från landet Lu.xemburg. Orbeteckning för samma sak.

MO

GöRAN SVENSSON
Som svar på ditt brev har vi
gjort följande uppställning som
vi hoppas ska ge dig svar på dina

frågor. Dessutom kan vi nämnc>,
att en ny 1000 (tusen) kronors
sedd är under utarbetande. MO

Is l * l l * l

Med samlarhälsningar
GUSTAV ERIKSSON
Gagnef

det ligger. Skulle vara väldigt
tackäsam för svar.
Vänlig hälsning

kl·

1971
1972
.1973
1974
1975
J976

lO kr

50 kr

l*l

x
x
- - ---x
x
x
x
-- ------ -x
x
----- x
x
- - -x
x
---- - - -x
x
- Kommer -

-

-

l

lOOkr

l*

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

Kanske
kommer

-

finns ej

x = finns

(Forts. nästa sid.)
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Chefred. Michael Ohlsson
Till att bö1ia med vill jag
fr·amföra ett varmt tack för den
hjälp jag fick tidigare, och tack
för en bra tidning, som jag tycker bara blir bättre. Nu till mitt
problem. Jag har några mynt
som jag ej kan klara av trots
mycket forskande angående land,
iirtal och valör. Jag vore mycket
tacksam om jag kunde få hjälp.
Jag medsänder mynten och returporto.
Och så några frågor. Vad är·
följande namn för stater eller
kolonier? l . Cayman Islands.
2. Bahamas Islands. 3. Muscat o.
Oman. 4. J ersey.
Tackar på förhand och hoppas
att tidningen fortsätter att öka
upplaga.
Hälsningar
BROR CARLSSON
Hov a
Den här gången väljer vi att
svara på ert brev via tidningen.
Mynten har vi sänt i retur och
de är numrerade likadant som
svaren nedan.
l. Cayman Islands är en brittisk

koloni i Västindien och ligger
ca 180 miles nordväst om Jamaica. Cayman består av tre
öar och upptäcktes av Columbus år 1503.
2. Bahama Islands består av ca

3.000 öar belägna öster om

Florida och norr om Cuba.
Även Bahamas upptäcktes av

Prislista 9
utkomme r i april.
Erhålles gratis på
begäran.

Nordisko Mynt
landsvägen 56
172 36 Sundbyberg

Te l. 08- 28 67 56
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Columbus men året var 1492.
Självständigheten fick Bahamas den 10 j uli 1973.
3. Muscat o. Oman är en oberoende monarki belägen på
sydöstra delen av Arabiska
halvön.
4. Jersey ligger i Engelska Ka nalen nära Frankrike, hör till
Storbritannien men styrs under egna lagar.
l. Egypten 5 Millicmes
1973 Aluminium FAO
2. Luxemburg 25 Centimes
1970 Aluminium
3. Israel 5 Agorot
1960 Aluminium-Brons
4. China (Nationalist) l Chio
1967-70 Aluminium
5. Museal and Oman
2 Baizah 1970
6. Saudi Arabia l Halala
1964 Brons
7. Irak 5 Fils
1967-71 Koppar-Nickel
8. Guernsey 1/2 Penny
1971 Brons
!1. Nepal l Paisa
1966-71 Aluminium
10. Burma l Pya
1966 Aluminium
11. Syrien 5 Fiastres
1971 Mässing FAO
12. Bangladesh 5 Poisha
1975 Aluminium
13. Ceylon 2 Cent
1971 Aluminium
Får härmed för nöjes skull tillskriva Eder ang. ett par fem kronorssedlar jag har·.
Avvikelsen från de vanliga är
färgen på årtalssiffr·an och löpnumret.
Dessa siffrot· tir gulgr·öna på
ett ungefär mot dc gängse djupröda.
Man tänker väl närmast på att
dc legat i någon syra eller dyl.
Jag provade på en vanlig sedel
medelst gnidning med thinner,
men detta påvcr·kadc ej färgen
annat än att den så småningom
försvunnit. Har plockat fram
dessa sedlar ur ett parti på 2.000
stycken.
Tr·or redaktionen att dessa sed-

lar har något numismatiskt inh·esse?
Vänligen
S. O. PERSSON
Umeå
Efter att ha rådfrågat expertis
på Tumba Bruk (sedeltryckeriet) kan vi meddela att den
djupröda färgen kan variera n ågol i nyansen men ej få en gulgrön färg vid tryckning. Däremot gissade man att färgförändringen skett vid en eventuell
kemtvätt eller dyligt. Om sedeln
döremot är helt intakt för övrigs, dvs helt ovikt, så vet vi inte
vad det kan bero på.
.MO

Föreningar

~-------

-------~

NORDSTJ ÄRNANs
MYNTSEKTION - Karlstad
håller distriktsmöte i Karlstads
Folkets Hus, lokal rubinen, söndagen de-n 25 april kl. 13.00.
Myntauktion med c:a 300 objekt.
Sista or-d. möte för säsongen 10
maj kl. 19.00 på Rest. Solratten,
Blockgatan 2 (intill LECAB).
Alla myntintresserade hälsas välkomna till ovanstående möten.
Upplysningar per tel. 054/
1511 70, Kad- Olov Johansson.
FöRENINGEN
NORDVÄSTMYNT, KLIPPAN
har sammanträde med myntauktion vanl. andra fredagen i varje
månad på Folkets Hus, Klippan.
Upp!. per tel. 0435/ 105 72.

SOM VANLIGT FINNS VI PÅ
MYNT -76 l HELSINGBORG

DEN 8- 9 MAJ

Myntet i Malmö
St. Nygat. 17, 211 37 Malmö
Tel. 040 - 12 99 30

MYNTTO RGET
Annonssida för myntsamlare

Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en
Kostnaden är
MYNTKONTAKT, Dt·ottningg. 11, 11151 Stockholm, märk kuvertet "Mynttorget".
10 kronor per annons och får högst innehålla 20 ord + telefonnr. eller namn o. adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra följande nununer är kostnaden 16 kronor för båda annonserna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckot· före utgivningsdagen. Annonskostnaden
skall medsändas på sanuna gång som manus.

Myn t 76

K ÖPES

En- och tvåkronor samt jubileumsmynt i hög kvalitet köpes. Ring
eller skriv till Tage Markström,
Fack 2, 100 73 Stockholm 44. Tel.
97 73 75.
SÄLJES

Norsk 2:- jub. Korslagda gevär
1907 Norsk-Dansk samling. 2-öre
O nollor, l-öre 1914 ö 4. jubileumsmynt. Eric Norman, Furumovägen
10, 803 58 Gävle. Tel. 026/ 1165 48.
1 säck

5-kronor 1973, plomberad

=

400 st.
lrhn Riksbanken kv. O
sliljcs till högstbjudande. Tel.
08/1817 54.
Guldmynt från hela Europa samt
USA o. Mexico. Sverige: Caroliner,
20, 10 och 5 kronor i guld, mycket
fina kvaliteer, samt riksdalrar i bra
skick. 50-öringar i kv. O spegelgl.
Ulf Bladh, Agalan 2, 70210 Örebro,
019/10 07 20 el. 019/20 04 14.
Myntsamling, även sedlar och lite
utländskt säljes i delar. B. Bergman, Sjövägen 40, 17132 Solna.
Tel. 08/ 27 01 94.

Den tredje internationella myntmässan i Helsingborg går av stapeln den 8-9 maj. Mässan är
föl'lagd till Idrottens Hus. I skrivande stund är cirka 45 myntSvenska Numismatiska Föreningens
stora 100-årsmedalj i silver, Svenskn Medaljgillets solvermcdalj Gustav VI 90-årsdag. Anbud sändes till
Lars Strömberg, Hejare~Jatan 3,
199 00 Enköping.
BEST~GS KUPONG

handlare anmälda och ur detta
antal kan man utläsa att hela 8
nationer blir rept·cscnterade.
Med andra ord har alla samlare
av såväl svenska som utländska
mynt här ett perfekt tillfälle att
hitta vad de söker. Publiktillströmningen har under föregåen d e mässor varit mycket god och
vi tror inte att nagon, vat·e sig
samlare eller handlare, har lämnat mässan utan att vara nöjda.

nrY.NTTORGET

O

Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa
nummt!r av tidningen. Aru1onskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT:

0

SÄWES

0

KöPES

0

öVRIGA

SAMLAROMRADEN

NAMN:

ADRESS:
.=........................................................................................................................................... :

VI DELTAGER PÅ MYNT -76
l HELSINGB ORG DEN 8-9 MAJ
med en större samling ä ldre my nt i hög kvalitet:
50-talet RIKSDALRAR l TOPPSKICK, 2 1/ 2 öre Km 1661 Karl XI
1 Rdr 1772 kv. O, 1 Rdr 1807 kv. 01 / 0, 2 Rdr RMT 1862 kv. 1+/ 0l.

MALMÖ MYNTHAN DEL
Kalendergata n 9

2 11 35 M A LMÖ

11i?e
~
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Beträffande rengöring
av mynt
I Myn tkontakt nr 3 1976 beskrivs olika sätt och olika medel
att använda vid myntrengöring.
Eftersom myntrengöringen, som
nämnts, är ett mycket känsligt
kapitel bör följande tillrättaläggande göras.
Av hävd har man trott att tvål
och vatten är ett ofarligt men
effektivt medel att använda för
att få bort all smuts som naturligt finns på varje cirkulerat
mynt. Detta är en sanning med
modifikation. Myntet blir rent
på alla släta ställen och tvålen
löser upp viss del av den smuts
som samlats i alla småskrymslen.
Men tvålen innehåller kalk och
denna kalk blir i stor utsträcning kvar på myntet i små-

skrymslen, även om myntet
sköljs noga. Detta bidrar i stor
utsträckning till att mynten
missfärgas i myntbladen. Man
kan dra parallellen med att man
notmalt inte tvättat· håret med
t vål utan med speciellt hårtvättmedel, mycket på grund av k alkavlagt·ingarna.
I tvålen ingår även en mängd
olika parfymeringsmedel som säkerligen inte alltid har så god
effekt på mynten.
Beträffande "J ohnssons silverkvick" ät· detta ett verkligt högeffek tivt silverputsmedeL Man
ser det framför allt i flaskan efter en tids användning. Håller
man upp flaskan mot ljuset så
ser man strax en stor mängd silverpartiklar simma omkring i

vätsken. Dessa partiklar har
kommit från de mynt som rengjorts i vätskan. Frågan är bara
om de kommit från 10 st olika
mynt eller från 100 st. Har de
kommit från ett mindre antal
mynt har dessa alltså sänkts i
kvalile på grund av kemisk nötning. Silverkvick är bra att använda för fackmännen, men för
den normale samlaren ät· den
alltför stark och effektiv. Den
används ju också i huvudsak till
att polera och blanka solvertöremål med, typ silverbestick och
dylikt, och där har man normalt
inte samma krav på nötning som
vi ställer på mynt.
Använd i stället de specialtvättmedel för mynt som finns på
marknaden. De är ju fr amställda
just för det ändamålet.
Vänligen

LARS-TORGNY WALLIN

INTERNATIONAL
MONTAUKTION
afholdes i K0 benhavn

on sdag den 12. og torsdag den 13. maj kl. 9.15 p å
Hotel SHERATON - COPENHAGEN

På auktionen scelges sjceldne danske og udenlandske guld og s0lvm0nter

Eftersyn afholdes på hotellet s0ndag d. 9. og mandag 10. maj kl. 10-17
Katalogpris: Skr. 10:-

HORNUNG's
M0NTAUKTIONER
VImmelskaftet 47, DK-1167 Kgbenhavn K , Tlf: (01) 15 06 20
Kendt og anerkendt

NORDENNYTT

Red. Tommy Falk, Munkedamsveien 74, Oslo 2, NORGE

Numismatisk Orden's vårauktion
på stadshotellet i Borås, lördagen den 13 mars 1976 omfattade
80 propek t från Norden ( exklusive Sverige). 13 av dem gick
åter.
Nedanstående tabell visar auktionen i sammandrag. Förvånansvärt ät· de norska myntens
stabilitet. där försäljningspriset,
totalt, övet·steg det uppskattade
priset med 3.695 kr eller utb·yckt
i procent, med 12,4.
GRÖNLAND
erbjöd 3 sedlar bland de totalt
5 utbjudna objekten. Som vanligt är grönländska sedlar svåra
objekt och som exempel kan
nämnas obj. nr 361, Greenland
See lion brown Pick 12, UNC,
(175), 190.
Från DANMARK
åtetfanns 32 objekt, varav 6 gick
åter. Det utan jämförelse förnämsta objektet var katalognr
371 avbildad nedan): Rethwich

specie, 1769, R, H. 8, 01 aO,
(5.500), 5.600.
F1·ån
kronor /öre perioden
fanns som sanliga mest guld och
jubileum och bland annat gick
en 2-krona 1964 i spegel å ter.
Tyvärr. Men en 2-krona 1959,
reguljär, l O, uppskattades till
200 och såldes för 150. Intresset
var obj. nr 396, set 1697 (25 öre
utan hål), (7 valörer), O, (125),
140. Jämför summan av de enskilda mynten!

traktas som mycket gott. Dyrast
blev obj. nr 415, Specie 1644,
Hede 5, Vackert ex, R, Ol iOl a O,
(11.000), 11.000.
Vackrast var obj. m· 427, Specie
1865, R, Praktex, N. O, (7.000),
8.600. (Avbildat nedan).

FINLAND

erbjuder som vanligt, på auktioner, nästan bara guld och jubileum. Det uppskattat dyraste
myntet, en 200- mark 1926, S,
utbjöds för 5.600 och såldes för
5.300. En samlare bör inte tveka
att köpa l-penni, som är nästan
80 år gammal, för 39 kronor , i
stämpelglans, nämligen obj. nr
408 a, l p. 1898, Stgl O. ( 40), 39.
Dessutom utbjöds en 2- mark
1870 i 01 för 250, vilket den också såldes för .
Intresset för NORGE

är fortsatt stort. Det b ör noteras
att de sviktande tendenserna som
iakttogs på auktioner, hösten
1975, inte framkom denna gång.
De 23 sålda objekten, ( 4 gick
åter), såldes till en summa som
var 12 procent över det de uppskattats till. Endast 7 objekt gick
under estimat. Det måste be-

Intressantast blev obj. nr 438,
5 öre järn 1945, R, Stgl. O, (750),
900.
Från
kronor/öre perioden
fanns, förutom 4 guldmynt som
såldes ungefär till k atalognoterat
värde, 2 st 50-öringar, l st 25öring, l st lO-öring, 2 st 5-öringar, l st 2- öring och l st l-öring.
(.Forts. på sid. 37)

AUK.TIONSSAMMANDRAG
An t.

Grönland
Danmark
Island
Finland
Norge
Totalt

5
32

Åter

6

l

15
27
80

3
4
13

Uppskj.

Sålt

800
20.200
1.500
23.465
29.825
75.790

785
20.780
L700
23.139
33.520
79.924

Diffi%

-2
+ 3
+13
-l

+12
+ 5
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NORDENNYTT
Red. Tommy

Falk, Munkedamsveien 74, Oslo 2, NORGE

S0RENSEN/ S0RENSEN :s
VÄRDERINGsKATALOG 1976
över NORGES MYNTER
-1975, har sruntliga typmynt avbildade. Det är förmodligen den
mest seriösa inom sitt område
på marknaden och är därför något som alla intressenter av
norska mynt bör ha. Den kan
köpas hos alla välsorterade
mynthandlare eller dirskt från

1975 års rätta satsning Quislings 25-öringar
som steg med 43,83 procent eller från 324 kronor till 466 kronor. Visserligen steg Olav V:s l kronor med 44,44 procent, men i
kronor uttryckt innebru· det endast 56 och dessutom inkluderar
det ett nytt mynt.
Totalt sett inebär årets värderingskatalog att mynte från kronor/öre- perioden .steg med 5
procent, vilket är den lägsta på
många .år. Många mynt har stått
stilla i prisutvecklingen, men det
kom inte som någon öven-askning. Fjolårets senare auktioner
gav en klar antydan om det. Vi
har till och med noterat ett par
sänkningar. Det rör sig om Haakon VII:s lO-krona i guld, i de
högsta kvaliteema samt samma
regents l -krona 1947 i kvaliteerna l+ och l .
Att sänka värderingspriser på
mynt är modigt och i vissa fall
riktigt. Ett års mycket höga pl'iser på ett mynt (lO-kronan 1910)
kan pressa fram okända innehav
Jl~ mru·knaden, varvid givetvis en
baise inträder.
Arets värderingskatalog är som
vanligt en mycket välgjord produkt, både vad beträffar pris-'
sättning och tryck. Enstaka svarct mynt hru· uppmärksammats (t.
Valör

5 öre

25 öre
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Åt

1928-1931
1933
1936- 1939
1940--941
1929
1939- 1940
1944

-

generalagenten i Sverige:

PEO MYNTHANDEL AB
Drottninggatan 11
S-11115 Stockholm
Sverige
-

ex. o-onngen 1933). Denna upplaga är tt·yckt i svart med Carl
XIV J ohans sueciedaler 1844 avbildad i silver, i spegelkvalitet.
Den högsta höjningen i prot'ent noteras föt· 5-öringarna
1936-1939. Följande mynst steg
med mer än 50 procent:
Dessutom öade l-öringen 1922,
5-öl'ingen 1932, l-kronorna 1925
-1927 och 1959-1969 med 50
procent.
Noteras böt· att 25-kronan
1970 som nu är slutsåld på Norges Bank, utsattes för sin första
prishöjning - från 25-30 kr.
Sl')rensen / SiJrensens
värderingskatalog över Nol'ges Mynter som omfattat· perioden 1814
Från

Till

60
80
30
25
65
25
45

HJO
140
60
45
100
40
70

ökning
67
75
100
80
54
80
78

föt·fattama

TORE S~RENSEN
Myntforretning
St. Olavsg. 31
Oslo l
Norge
TERJE S~RENSEN
Postboks 75
N - 3701 Skien
Norge.
Priset, som i .år är oförändrat,
ligger på cirka 10 kr. i Sverige, 12 kr i Norge och 14 k.t· i
Danmark.

GRATIS
PRISLISTA
Svenska •

%

Utländska mynt

1673-1962
Tillbehör • Litteratur

Fiskebäckskils
Mynthendel
4 50 34 Fiskeb äckskil

NORDENNYTT

Red. Tommy Falk, Munkedamsveien 74, Oslo 2, NORGE

Värdering av Haakon Vll:s mynt
Arta1

o

Upplaga

2 ÖRE
(Forts. fr. föreg. nr)
R. 278. Y. 60 (70)
1952 inkluderad i 1951 ovan
20
6.705.000
1953
20
2.805.000
1954
20
3.600.000
1955
20
6.780.000
1956
20
1957 inkluderad i 1956 ovan
~

R262; Y.
1906
1907
R. 263; Y.
1908
1910
1911
1912
1913
1914
1915 inkluderad
R. 264; Y.
1918
1919
1920
1921
R. 263; Y.
1921
1922 inkluderad
1923
R. 279; Y.
1925
1926
1927 inkluderad
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

ÖRE
16 mm - vikt 2.00 gr. -

01

l+

l

l?

Tillbehör
lO
lO
lO
lO
lO

Behändigt tjuvlarm

l
l
l
l
l

brons

3.000.000
2.550.000

100
90

50
45

20
20

12
10

6
5

1.450.000
2.480.000
3.270.000
2.850.000
2.840.000
6.560.000
1914 ovan

150
110
100
100
100
75
110

100
65
50
50
50
40
65

65
25
15
15
15
10
25

40
10

25

8
8
8
5

3
3
3
2

10

5

65
125
40
75
65
125
200
300
brons
100
150
50
100
75
125

25
10
25
150

10

5

5

2

10
150

5
50

65
15
45

40
5
25

25
2
15

20
20
50
20
20
20
20
20
25
20
15
15
15

7
7

2
2

25
5

10
l

5

l

5
5
5

l
l
l

7

2

-

6.000.000
12.930.000
4.445.000
2.270.000
3.805.000
1921 ovan
770.000
3.000.000
3.000.000
1927 ovan
3.000.000
4.990.000
2.010.000
2.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
5.495.000
6.855.000
6.020.000

5

järn

60
60
100
60
60
60
60
60
65
60
50
40
40

5

l

3

l

3
2

l

5

(Forts. i nästa n:-r)

P å marknaden finns nu ett tjuvlarm som lämpar sig mycket bra
för bl. a. myntsamlare och mynthandlare. Larmet är 9 X 6 X 2,5
cm. stort och kostar 25:- kr.
inkl. moms. Larmet går att montera överallt där det finns två
fästpunkter, även liggande i en
väska med remmen runt handleden. Larmet sätts igång genom att en sprint dras ul, signalen är mycket stark och genomträngande. Distributör är
NOV A i Örebro.

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidningar

CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enköping
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iuTLAND SNYDET ER
ISLE OF MAN

BRITISH VIRGIN JSLANDS

Med anledning av USA:I) 200årsjubileum har Isle of Man's regering beslutat utge ett jubileumsmynt i valören 25 pence
tinder namnet "The Washington
Crown". Myntet tillverkas i 2
metaller, koppar -nickel, avsedda
för normal cirkulation samt en
specieil upplaga för saminre i

silver. Upplagan i Proof blir
30.000 medan upplagan i ocirkulerat ännu ej fastställts.
Med detta mynt introducerar
Pobjoy Mint Ltd. en ny präglingsmetod "super-surfacing" vilket ska ge en högre glans på
mynten. Diamdern på myntet
blir 38,6 mm med en vikt på 28,28

Med anledning av Elizabeth Il:s
50- årsdag den 21 apt·il 1976 ger
regeringen på British Virgin Is lands ut denna 100-dollar i guld.
Diametern är 24 mm, vikten 7,1
gram och finheten i guld 900/
1000.
Myntet tillvet·kas av
Franklin Mint och kan i Sverige beställas bl. a. genom Norrtälje MynthandeL
gram (endast silver). Beställningar knn göras från Fobjoy
Mint Ltd., Box 19, 280 13 Vinslöv.

Antikmässa
ANT IQUES F AIR

.2:a in ternationella my nt- , k onstoch antik vite tsm ässan

Göteborg 28april-2maj 1976
Mässan f:lr tre avdelningar:
l.
Den jurybedömda deleu , so m tillåter:
Möbler av god klass t.o. m. empiren,
Kera mi k och glas tillverkade fö re 1840,
Silve r· oc h te nn förelnål före 1850,
Jugend, matt.or, uumismat ika och vapen
av hög kvalitet,
S mycken och juveler av god klass samt
Målningar och skulptu rer av erkända
ko nstnärer.
, , •.
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, , ~,,,, , ,

2.

Ko nstavdclningen, modern (men även
iii d re) ko u st av god klass.

3.

Fynd marknaden, för frim :irkc n och my nt,
antikr, semiantik t och kuri osa.

Öppet kl l 2 - 19 varje dag
Arrangö r:

Svenska Mässan lff Stiftelse
Box 5 222, ·t02 24 Göteborg. Tel. 03 1- 20 00 00

•., ,, , , ,, , , , , , , , ,, ,

, , , , . , , , , , , , , , ,, ., ,

•

,

,,,,,

•

ej

UTLANDSNYHETER
CANADA

TB MYNT HB
U. Thimberg

För att ytterligare få in pengar till Olympiaden i Montreal har den
canadensiska regeringen beslutat att utge detta lOO- dolla1mynt i
guld. Det utges i två kvaliteer, nämligen ocirkulerad och proof. Den
ocirkulerade är på 14 karat medan proofmyntet är på 22 karat.
Atsidan visar drottning Elizabeth som vanligt medan frånsidan visar
gudinnan Athena med en atlet på hennes vänstra sida. Myntet är
utformat av Dora de Pedery-Hunt.

SJUNDE OCH SISTA SETET AV OLYMPIAMYNTEN

R. Berglund

KÖP E R
BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHÖR
Prislista nr 2 sändes på begäran.

Erstagafan 14
116 36 Stockholm

Tel. 08/ 41 01 33

Öppethållande:
Yard. 10.00--18.00
Lörd. 10.00--13.00

Många rariteter . ..

Denna gång är det Elliot Morrison, född i Chicago, som utformat
mynten. 5-dollam överst till vänster visar Olympiabyn, den till
höger symboliserar den olympiska elden. l O-dollarna symboliserar
Velodromen och den olympiska stadion. storlekarna blir som förut
för 5-dollarna 38 mm med vikten 24,80 gram, l O-dollarna 45 mm
med vikten 48,60 gram.

(For ta. fr. sid.
David Chrytraeus och J ohannes
Frederos i Rosock, vilka spelade en viktig roll i dåtidens nyhetsförmedling. Någon uppgift
om prägling av ytterligare exemplar föreligger ej. (Se Oden i
NNA 1961 s. 77f.)
Något exemplar av Johan ill:s
Sveriges sörsta
portugalös reguljära guldmynt - torde ej
ha varit utbjudet på auktion seden 1914, då Bruuns exemplar
såldes. Ä ven detta hade varit
monterat, men ej identiskt med
det föreliggande exemplaret. Antalet exemplar i privat ägo torde
ej vara fler än 2----3.
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ÅRETS MEDALJ 1975-1977
En presentat ion av Kungl. Myntkabi nettets
Vänners nya medaljser ie

Årets medalj har utformats av
skulptören Peter Linde som ocksit utformat "Kung Gustav VI
Adolf 90 år" och "Carl XVI Gustavs trontillträde". Åtsidan har
fått sina symboler försänkta för
att ge effekten av ett sigilltryck.
Motiven är Gustav III och George
Washington t. v. samt Carl XVI
Gustav och Gerald Ford t. h. På
frånsidan syns Mode1· Svea och
Frihetsgudinnan i en något ovanlig position. storleken blir 70 mm
i diameter och metallerna blir
brons och silver med upplagor
på 3.000 resp. 2.000 ex. Medaljen utges av Kungl. Myntkabinettets Vänn er.
Kungl. Myntkabinettets Vänners Medaljkommitte har utvecklat en stor aktivitet under
de senaste månaderna. Om allt
går enligt planerna kommer
Vänföreningen på 15 m ånader att
kunna presentera tre årsmedaljer, var och en mar kerande en
vilttig h istorisk händelse.
För att främja intresset för seriös medaljkonst ha1· man beslu-
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tat att årligen utge en medalj
kallad "Arets medalj".
Varje medalj utväljs genom
återkommande tävlingar mellan
framstående konstnärer.
Den första medaljen i denna
serie - "Arets medalj 1975" ägnades Sveriges Radios 50-årsjubileum. Den utfördes av konstnären Rune Karlzon, som på ett
okonventionellt sätt presenterade denna vitala institutions
m ångsidiga verksamhet. Vänfören ingens ordförande, generaldirektören Edvard Reuterswärd
har tillsammans med Medaljkommitten och museichefen B rita Malmer överlämn at medaljen
till radiochefen Otto Nordenskiöld, vice radiochefen Jan-Otto
Modig och den legendariske
pion]aren inom svensk radio
Sven Jerring. Samlarnas intresse för den första medaljen i serien har varit långt över förväntan, vilket borgar för att serien kommer att väl fylla sin
uppgift att popularisera k onstnärligt högtstående medaljer

både bland tidigare samlare och
för en ny publik.
De förslag som inlämn ats i
tävlingen om "Årets medalj
1976" - medaljen i anslutning
till USA :s 200-årsjubileum och
dc svensk- amerikanska relationernas betydelse har nyligen bedömts. Till denna tävling hade
Vänföreningens styrelse inbjudit skulptören Peter Linde,
skulptören Bo Thoren och ädelsmeden Sigut·d Persson. De inkomna förslagen bedömdes av en
nämnd, bestående av professor
Bror Marklund, generaldirektör
Edvard Reuterswärd, ambassadör Tore Ta llroth, d irektö1· Erik
Linder och civilekonom Göran
A ndersson. Enligt nämndens enhälliga mening karakteriserades
samtliga inlämnade förslag av
hög konstnärlig standard. Om
man skulle ta hänsyn till de
konstnärliga kvaliteerna skulle
samtliga medaljer väl lämpa sig
fö1· reproduktion. Efter ingående
d iskussion beslöt nämnden re(Forts. nästa sida)

År ets medalj
(Forts. fr. föreg, sida)
kommendera Peter Lindes medalj till utförande, därför att
denna medalj enligt nämndens
mening mera konsekvent än de
övriga markerade det historiska
milstolparna
perspektivet
1776-1976. På denna medalj har
parvis grupperats Gustaf III och
och
president Washington Carl XVI Gustaf och president
F'ord. Nämnden menade att de
fyra porträtten var av hög kvalite, och att frånsidan på ett
okonventionellt sätt presenterade den folkliga kontakten mellan två nationer, symboliserade
av Moder Svea i glatt samspr åk
med Frihetsgudinnan.
Greppet att prägla motiven i
en omfattning som erinrade om
ett gammaldags lacksigill gav
dessutom medaljen en yttre form
som borde kännas skön i hand en.
Vid en mottagning på Stockholms Slott överlämnade generaldirektör Edvard Reuterswärd
och direktör Erik Elinder Arets
medalj 1975 till H M Kbnungen,
som också med intresse tog del
av Peter Lindes segrande USAmcdalj. Avsikten är att denna
medalj skall föreligga i god tid
före Konungens USA-resa i början av april.
Samtidigt som arbetet med
"Arets medalj 1976" nu drivs
fram med kraft, förbereds medaljen för 1977 - jubileumsmedaljen till Uppsala Universitets
500-årsjubileum. Här har Vänföt·eningens styrelse i dagarna
inbjudit tre konstnärer till tävlan om denna medalj. Valet har
fallit på skulptören Bengt-Inge

Lundkvist, konstnären Per-Olof
Ultvedt och konstnären Slaffan
östlund. Denna medalj kommer
att bli Uppsala Universitets officiella medalj i anslutning till
500-årsjubileet och kommer av
universitetet att överlämnas till
de officiella gäster, som deltar i
jubileet och till de gästföreläsare, som medverkar vid den serie
symposier, som universitetets jubileumskommitte förbereder inför jubileumsåret.

Vårens första . . .

Nyöppnad mynthandel
I Stockholm har nu ytterligare
en mynthandel öppnat. Det är
Hornstull Mynt & F!'imärkshandel, som har öppnat på Tullportsgatan 153, 117 34 Stockholm, te l. 69 37 00. Lokalerna är
de som Strandbergs Mynthandel
tidigare hade. Innehavare är
Börje 'Sjöberg ocmh han har öppet vardagar 13.0{}-18.00 och
lördagar 10.0{}-15.00.

(Forts. fr. sid. 17)

Gustav Vl Adolfs årsset har gått upp ordentligt, speciellt de på 50talet och tidigare 60-tal. J ämför gärna med MK nr 9 1975.
Utropspris Klubbat pris
1952
1953
1955
1957
1958
1960
1961
1965
1966

2
2
2
2
2
l
2
2
2

krkrkrkrkrkrkrkrkr-

l
l
l
l
l
l
l
l
l

ör e
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre

Stgl
Stgl
Stgl
Stgl
Stgl
Stgl
Stgl
Stgl
Stgl

o
o
o
o
o
o
o
o
o

330
400
600
350
600
250
600
90
65

475
550
725
525
775
310
825 (13 st)
140
120

Här gjordes en paus i auktionen och samtliga närvarande bjöds
på kaffe med t illtugg. Härefter såldes medaljer, polletter samt u tländska mynt. Glädjande på pollettsidar kan sägas vara att återropen var få, vilket tyder på att pollettintresset är under uppvaknande.
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MED ALJ NYH ETE R
BRÖLLOP SME DALl

flcdan Gustaf II Adolfs förmäl ning med Maria Eclconora af
Brandenbmg i Stockholm den :.!5
november 1620 fö1·evigudes i medaljform. Den senaste svenska
kungliga
förmillningsmed aljen
präglades iu· 17!l7. det :'ir då en
svensk regerande konung senast
gifte sig.
Vid en mottagning pa Stockholms Slott den 25 ma1·s godkände Konungen, i nUrvaro av
~k ulptören Leo Holmgren, f d
Myntve rkets hu vudgrvör, modelIcr-na till den brölopslmedalj som

Några mynt för nybörjaren
2 kr 1880 "O'' .... ..
1880 "Och''
1890 ······· ···
1893 ••••• ••• o'
1903 ......... .
1903 . . ... .. . ..
l kr 1876+75 . . .. . .
1879 ..... .....
50 öre 1880
25 öre 1876
1877
tO öre 1884
1887

30

l?
85.l?
45:l?
45:t ("?) 170:t
175:l (-t ) 260:l"'
40:l'?
80:l?
40:l?
40:l'!
45:l '?
25:t'?
20:-

utfromats av Leo Holmgren och
utges av AB Sporong.
l\1edaljens litsida bär Konungens
och den blivande drottningens
Silvas portr~itt. Medaljen avbildar på fr:\nsida n en amorin.

Sku)ptören har här ockS~I låtit
dekorera motivet med Sveriges
Tre Kronor i from av tre buketter av bl. a. juniblommorna
nypon ros. pingstlilja och lilje konvadj.

Fakta om medaljen
:'11c.>tall
Bt·ons
Silver
Guld 18 k
P latina

Upplatn
5000 ex

4000

ex

1000 ex
50 ex

l priser·na ing;u· moms, f•·akt och
1592 . ·······
5 v•·L· JR77 . . .. ....
1880 ···· ····
J882 -i 81 .. ..
2örc IR77 l. t. .. ..
1878 l. l. ....
1884 s lut. 4 ..
1900 run<.ln u
1 ö re 1!!75
1H77 l. l. ... .
187!) k. t. . . ..
1888 ·· ······
1889 ·· ······
193-1 ·· ·· ····
··
1891 ........
2 kr 1914 ... .......
1!115 ..........

storlek
45 mm
45 mm
45 mm
115 mn1

l?
l?

12:55:-

l?

55:-

l'?
l'!

75:22:-

l')
J')

22:-

l?
l?

150: :lO:-

22:-

l?

50:-

l?

28·

l ('1)
l('!)
l -

35: 60:12:20:-

l'?
J?

t (-l l

2:1:·15:-

Vikt
45 g
!i5 g
GO g

75 g

Pris/ st
95:190:1.740:2.925:-

tr~ietui.

1928 ...... ....
1937 ..........
l kl· 19J2 ·······
· ··
l!H3 ······ ... .
1916/ 15
1925. 1927 å ..
194.1/ 44

J

j

l'!

65: 15: -

l '!

J2:-

l'?
l '?
l '!

25: l l :8:-

l (?)

25:-

ink lusive mcrvHrdesskatt. P01·to tillkomme •·. Vår
illustrerade kut.a log u tkommer i
början nv maj . Den crhalles mot
rem kJ·ono1· i frim;irkcn.
Pl'i~c rna

J.

PEDERSEN

Skol ~.

24, 5fl2 3 1 UO i t/\ S

Tel. n:1:1; 11 24 3ft. l' g . !! 22 li7-

(i

MEDAL JNYHET ER
Bröllopsm edalj

utges en minnesmedalj av Estonica i Sterling silver 925 / 1000,
diameter 33 mm.

Medaljen har skapats av skulptör Peter Linde, som bl. a. utfört
dc K ungl. Akadcmiemas medalj till Konung Gustav VI Adolfs
90-~rsdag 1972 samt medaljen till H M Konungens trontillträde 1973.
Linde ä r känd föt· sin skicklighet att pot·trättera detaljerat och
levande - nu senast .som vinnare av Kungl. Myntkabinettets tävling
om Årets Medalj 1976. Medaljens frams ida visat· en portdittkomposition medan den andt·a sidan visat· den urgamla ä k te nskapssymbolen - tva träd, vars grenverk växer samman.

Medaljens framsida utgöt-s av
estniska gymnastikflickor från
fyra världsdelar. Däru nder sl<ir
de första noterna till estniska
nationalsången. Omskriftema är
på engelska och estniska.
Frånsidan har vapensköld med
tre leopard er som föreställer estniska riksvapnet. Vapenskölden
omgärdad av lagerkrans.
Konstnärer till medaljen är H.
Kröndström och B engt Blomgren. Medaljen tillverkas i Sverige av Sporrong AB.
Numret·ad upplaga om 750
exemplar. Pris per medalj inkl.
' etui c:a skr. 170:-.
Distributör: LEMBIT AB.

ERT NAMN
Metall

Upplaga

-1.000 ex
Brons
Kontr. finsilver 999/ 1000 3.500 ~x
700 ex
Guld 18 k

Vik t / Diametet·
60 g / 50 mm
70 g / 50 mm
65 g/42 mm

Pris
105:192:1.790:-

Medaljen tillverkas av Svenska Medaljgillct, Eskilstuna.

USA 200 years

ESTO -76

OCH

ADRESS
och Ni f&r efter hand vår
"nyinkommetlista".

STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle

Tel. 026/ 12 82 25
I SRmband med USA:~ 200årsjubileum under 1976, inleds
de största festligheterna i Baltimore den 5-11 juli av Estonian

Wodd Festival - ESTO -76 med mottot ESTONIA SALUTE
TO BICENTENNL.6U..

Öppet: 16-1 8
lördagar 9- 14

Till dessa festligheters minne
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350 och 400 FM för gjutna medaljer. Vissa medaljer säljs av
konstnärerna själva, men de svarar dåligt på brev och kan inte
låtit prägla. Det gäller den 8
alltid svenska.
presidentmedaljerna, som kostat·
Gillet för Medaljkonst i Fin70 FM pr ex. eller 500 FM för
land, som fullständiga namnet
hela serien samt vidare FIDEM- lyder, åtar sig emellertid att utan
medaljen 1973.
provision förmedla försäljning av
övriga medaljer försäljas av nämnda medaljer. Man får räkdc bolag eller organi~ationer, na med att porto tillkommer.
som låtit tillverka dem och pri- Adressen till Gillet är Nationalserna varierar mellan 25 och 120 museum, 00100 Helsingfors 10,
G. F.
FM för präglade samt mellan Finland.

Vad kostar de finska medaljerna?
I nr 2 av Myntkontakt 1976
omnämndes utställn ingen av
finska medaljer på Nationahnuscum. Några prisuppgifter hade
vi inte då men är nu i tillfälle
att lämna n ågra. Salunda kostar
Medaljgillets årsmedaljer 200 FM.
Vmie medalj är numrerad och
tillverkas endast för medlemmama. Dessutom säljer Gillet.en
del andra medaljer, som det själv

SVEA Mynt- & Frimärkshandel
Illustrerad lagerprislista sändes gratis på begäran.

MYNT, SEDLAR, MEDAUER, TILLBEHÖR, FRIMÄRKEN
BREV, VYKORT
köpes, bytes, säljes, värderas
kommissionsuppdrag

SVEAVÄGEN

96 - BOX 19032. - 10432. STOCKHOLM 19

Te l. 08-32 01 01, 32 96 96
Öppet: vard. 9.30-18.00, lörd. 9.00-14.00
- Rå dma nsgatan, utgå ng Handelshögskolan

SAMLARE
Glöm inte bort att besöka

MYNT 76
J:e Internationel-la · Numismatiska
Mässan 8-9 maj 1976
Idrottens ·-Hus, -Helsingborg
Helsingborgs Kommun
Utställningsbyrån

Fack, S- 251 01 Helsingborg 1 Tel. 042-12 64 40/ank. 426 /427 el. 042-13 00 55
32

SIC T UN AME DALJ

präglas i brons. Det innebär att
sih·et·upplagan kommer att bli
c:a 200 ex.
Svenska Medaljgillet, som producerat· medaljen. kommer att
leverera m edaljen till ett pris
som ligger under 500 kr för medaljen i kontrollerat finsilver
och till något over 100 kr för
bronsmedaljen.

SEDLAR SÄLJES
Sigtuna Myntklubb, som under 197ti fira•· sitt 5- arsj ubileum.
hat· beslutat att utge en egen
medalj. Medaljen har ~k ulpte
rats av J örg J eschke fran Falun.
Konstniit·en har p;i medaljens
<itsida iinskat symbolisera de
!;inga tidsperioder som förrunnit
sedan Sigtuna stad fick sina
föt·sta invanarc. Det gnmla välkända radhuset star placerat
o\·anpa en mycket kraftigt ut .
skjutande relief som symbolisc•·ar dc tjocka kulturlager dät·
man vid utgl'iivningar kunnat
konstatera mangn olika kulturer. Ur mal'lwn skjutet· på var
sin sida av r:tdhusel livskraftiga
triid upp, som f;u· sym bolisera
ciagems livskraftiga S igtuna. Ot·dcn "Si Dc i'', Guds Sigluna,
finns ock~ii med pi't medaljen
och de pilminner om att kris tendomen iir int imt fiit·knippad m ed

den gamla staden. Ovanför rådhuset finns även det gamla
stadsvapne t, kungakt·onan med
sina tre stjä•·nol'.

5 kr Jub. 1048
1952
5 kt•
1959
5 kr
I!JG2
5 kr
1!16:!
5 kr
10 kr Jub. 1968

o
o
o

o
o
o

110:25:40:40:15:20:-

Moms är inräknnd i priserna.
Porto t illkommer.

På fd nsidan finns en stereoiyp avbildning av Olof Skötko-

nung (995-1022). Den här avbildningen fön~kommet· pii ett nv
Olof Skötkonungs my nt som
präglats i Sigtuna. Myntet sakna t· emellertid helt porträttkaraktär. Skulptönm vill med det
här myntet paminna om att det
,·ar i Sigtuna som Sveriges
första egna mynt pl'iiglades.
:'l'lcdaljcn har ocksa på sin
r;md texten: Sigtuna Myntklubb
1:171-1976.
Medaljens diameter är 70 mm
ot:h den ·.-iiger 275 g r. Upplagan
kommer alt bcg rän~ns till ungefii r 700 ex sammanlag t i silve•·
och brons. Av upplagan torde
mellan 5 och !iOO ex komma att

B. BJÖRNSSON
MYNTHANDEL AB
Tel. 042/14 12 Il
J{ullagat. 56. 252 20 Helsingborg

Prenumerera på

MYNTKONTAKT

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR
SVENSKA

och

UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR, M EDAUER, POLLETTER och TILLBEHÖR
FRIMÄRKEN och BREV

Lagerprisl ista sändes gratis.

MYNTAFFÄREN NUMIS
Vallgatan 1, Box 2332, 403 15 Göteborg - 031 / 13 3345

Vord. ll-18. Lörd. l O-

l 4. lunch 14-

14.30
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MED ALJ NYH ETE R
MÖT E I RYM DEN

Denna medalj är utförd av den finska medaljkonstnär en Toivo Jaatinen till minne av det första mötet
och dockningen i rymden den 17 juli 1975. Medaljen görs endast i brons med en vikt på 240 gram.
Atsidan har en rörlig modell av dc båda kapsLarna då de dockar. På frånsidan kan man se besättningarna och på medaljens kant finns deras namn. Medaljen kan beställas gt!nom Hjelm Konstmedaljer AB, Fack, 102 20 Stockholm.

~
~

Vasaloppsmedalj en 1976
Vasaloppets minnesmedalj utkommer i år för 4:e året i följd.
Liksom tidigare har Vasaloppets arrangörer la tit skulptör Rune
Karlzon utföra den. Framsidan visar bl. a. loppets sträckning
Sälen-Mora och en näverlursblåsar e. På den andra sidan syns en
situationsbild från en av de många kontrollema.

~ ~~~ö'

G

Köp, sälj och värdera
hos

Myntha ndeln

TICA LEN
STUREPLATSEN 3
S-411 39 GöTEBORG
Tel. 03 1-201 81 1
Öppet fredag 16- 18
lördag 09- 14

Metall
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Diam.mm.

Uppl.

Pris

Guld

40

500

1.485:-

Silver

47

2.600

t87:-

Brons

47

3.000

95:-

e REJÄL BEHANDLING
e HUMANA PRISER
Medlem av
Sveriges Mynthandlares Förening

jMEDAL.JNYHETER
Olympi ame dalj er
VI NTEROL Y MPI ADERNA
WINTER GAMES

S:t Moritz, 1932 Lake Placid,
1936 Garmisch Partenkirchen,
1948 S:t Moritz, 1952 Oslo, 1956
Cortina d'Ampezzo, 1960 Squaw
Valley, 1964 lnnsb ruck, 1968
Grenoble samt 1972 Sapporo.
(Forts. nästa sid.)

Alla b ilde r i naturlig storlek
Två serier medaljer med motiv
anknytande till Olympiaderna
från å r 1908 till 1972 finns nu att
tillgå. Serie A vinterolympiader-

na och serie B sommarolympia·
derna.
Medaljerna i serie A är följande 11: 1924 Chamonix, 1928
1924 Chamonix
1928 St. Moritz

1932 Lake P lacid
1936 Garmisch
P a rtenkirchen
1948 St. Moritz

Helvetische
Munzenzeitung
Utkommer varje må nad
Helårsprenumeration

utlandet

S. Fl'.

.. .. .. .. .. .. .. .. 28.00

Särtryck

Der Rappenmiinzbund . . 4.00
Die Gegenstempel im

1952 Oslo
1956 Cortina d' Ampezzo

1960 Squaw Valley
1964 Innsbruck
1968 Grenoble
1972 Sapporo

schweize risch en 1\Iiinzwesen 15.00

HMZ
Postlach 26
CH-3652, RUter fingen
Pos tcheckkonto
Hl\lZ llilterfingen
Luzern 60-11691

MYNTKO NTAKT
Ni får den bekvämt i

brevlådan varje månad

Pren.pris: Helår 43:75

inkl. moms och porto.
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MEDALJ NYHETE R
SOMMAROLYMPIA DERNA
S U M M ER G A M ES
(Serie

Litteraturnyheter

B)

( Ports. fr. jöreg. sid)

Paris, 1928 Amsterdam, 1932 Los
Angeles, 1936 Berlin, 1948 LonMedaljerna i serie B är föl- don, 1952 Helsinki, 1956 Mellandc 14: 1908 London, 1912 bourne, 1960 Romc, 1964 Tokyo,
Stockholm, 1920 Antwerpen, 1924 1968 Mexico samt 1972 Munich.

MYNTGUIDEN 1976

1

gs ,

MYNTGUIDE
1976

. ...

.

-'

1908 London
1912 Stockholm
1920 Antwerp

1924 Paris
1928 Amsterdam
1932 Los Angeles
1936 Berlin
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972

London
Helsinki
Melbourne
Rome
Tokyo
Mexico
Munich

Mcdaljema [inns i bilde silver
och guld. I sil\"et· ii•· d iamet~rn
40 mm och vikten 35 gram med
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Nu har myntgu ide n 1!17(i kommit ut i hand<'ln. Vi vill d{, påpeka ett fel i artikeln Att Samla Mynt fnm föregliende nummer, nämligen <1tl boken täcker
at·en 1818--1975 och inte som vi
skrev 1872-1975. Myntguiden
~es ut av A. Tonkin, samma författare som till Myntboken.
Dc olika mynttyperna iir avbildade samt en del variante r.
Myntgu iden 1!17G är den lO:e i
ordningen och priset är b;:~ ra 4:95.
Priserna blir: scl'ie A, guld
924 $, silver 286 $, serie B, guld
1.176 $. silver 346 $ exklusive
moms. Distributör föt· Skandinavicn ä r Not'I'Uiljc Mynthandcl,
Tullportsgatan 7, 76 1 00 Norrtälje.

Prenumerera
på
finheten 999/ 1000. l guld iir vikten 7 gram och dinmetern 23 mm
med 23,66 kat·at.

l'tlyntkontakt

SNF:s Lond onres a
22 deltagare flög fredag eftermiddag med Braathen Safe till
London, där vi inkvarterades på
förträffliga Central Park Hotel
i South Kensington invid Hyde
Park, i enkelrum med bad och
TV om ej annat begärts.
På lördagen gjordes en gemensam tur till antikmarknaden
vid Portohello Road. Resten av
dagen vat· utan arrangement
Söndagen ägnades åt en utflykt
med Atlasresot· förbi Windsor
Castle till Avebm·y och Stone
Henge, med "morning tea" på
ett unde rbart gammalt värdshus
efter vägen. Lunchen intog vi i
Salisbury där vi även besökte
cathedralen, varefter färden gick
vidare till Englands gamla huvudstad Winchester. Vi promenerade i den gamla staden och
tillbringade lång tid i den 700å riga cathedt·alen, där bl. a. Knut
den mäktige med sin drottning
Emma och sin ena son Hru·deknut ligger begravda. Från Winchester for vi åter till London.
På måndagen gav British Museums Departments of Coin and
Medals en reception med vin och
diverse förfriskningar till vår
ä ra. Vi gick igenom den pennanenta utställningen och fick diskutera med medarbetarna med
Dr. Jenkins i spetesen. Vi kunde
avtala tid för individuella besök
under veckans lopp, där vi fick
gå igenom museets bestånd av
numismatiska föremål inom våra
respektive omr.åden - en möjlighet många tog vara på. På
eftermiddagen gav Spink & Son

Numismatisk .
(FoTI3.

fr. sid.

23)

Pl'iserna varierade från 900 luonor till 65 kronor ( l öre 1906, 0) .
Specialsamlat·e, såväl som samlare av enkla objekt, k an för det
mesta, finna något av intresse i
Numismatisk Ordens välordnade
auktioner.

en reception för oss i sitt styrelserum, varefter vi genomgick
hela företaget och dess lager.
Tisdagen ägnades åt individuella önskemål samt besök hos
Baldwin & Co och andra mynthandla re och antikva riat samt
Bankm.useet.
På onsdagen gav Spink & Son
lunch för oss på Europa Hotell,
en verkligt magnifik tillställning
varefter vi - ellet· de av oss
som hade lust var på Glendiningauktionens
skandinaviska
del. På kvällen var vi inbjudna
att deltaga i ett sammanträde
med Brittish Numismatic Society på Warbury Institute med
föredrag om Bank of Englands
Dollars och med påföljande diskussion.
På torsdagen besöktes Bank of
England som efter rundvandring
i lokalerna visade sitt ej offentligt tillgängliga museum som
presenterades av dess chef Mr.
Killy. B. A. S eaby Ltd. hade
bjudit oss att bese förlaget på
eftermiddagen och överraskade
med ett fint lager samt portvin,
sherry och kakor. The Royal
Mint som nyligen avslutat sin
industriella verksamhet i London
och utflyttats till Wales avslutade en innehållsrik vecka genom
att till SNF:s ära arrangera ett
party i den gamla huvudbyggnad
som för framtiden blir säte för
Royal Mints marknadsföring och
företagsledning. Förutom SNF:s
t·esenäret· var ett ej obetydligt
antal numismatiker b åde museifolk, samlare, konstnärer och
handlare inbjudna.
Efter en
rund vandring i de ödsliga tillverkningslokalerna med enstaka
kvarvarande maskiner av vatie
slag för ett kommande museum
gick diskussionernas vågor högt
i de ärovördiga salarna.
Resan lämnade hos de deltagande ett intryck av e tt land
med svåra problem inte minst
ekonomiska men med en överväldigande gästfrihet och relatio-

ner mellan Myntverk, Myntkabinett, Mynthandlare och samlare
av ett så hjärtligt och trevligt
slag, att vi från Sverige slogs
med häpnad. Något sådant är
här i landet fullständigt otänkbart. Vi kan endast be en stilla
bön, att en framtid må förunna
oss något liknande.
De deltagande var h elt överens om, att resan liksom fjolårets till Ryssland var en fullkomlig succe.
R. J essen

L.-0 . Lager qvist

Prenumerera på Sveriges
mest lästa numismatiska
tidskrift

MYNTKONTAKT

Göteborgs
Mynthandel
"Antikhallama"
V . Hamn$1atan 6
S - 411 17 Göteborg
Tel. 031 - 11 01 44

K ÖPER

*

SÄLJER

*

VÅ.RDERA R
Vi finns vid bord 149- 151

på "Mynt 76" i Helsingborg

8- 9 maj
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MEDDELANDEN
lAuktioner o. Mässor \
8 . AHLSTRÖl\1S AUKTION på
Hotel Sheraton i Stockholm hålls
den 24-25 april.
ANTIKMÄSSA 76
I Göteborg kommer en stor
mynt- och antikmässa all hållas
öppen under tiden 28 april till
och med den 2 maj 1976. Namnet
på mässan blir ANTIK -76.
"BERNA 76" 25 april internationell myntmässa i Cacino Bern,
Bem, Schweiz. Upplysningar genom: Numismatic Society Bern.
P. O. Box 1995, CH-3001 Bern,
Schweiz.
MEDALJAU KTION
Tisdagen den 4 och onsdagen den
5 maj anordnar Svenska Numismatiska Fören ingen en mcdaljnuktion i Historiska Museet,
Stockholm .
l\-1YNT 76
Ot!n 3:e Internationella Numismatiska Mässan 8-9 maj 1976
hålls i Helsingborg. Arrangör är
Helsingborgs Kornmuns Informations- och Utställningsbyrå,
Fock, 251 01 Helsingborg l.
IIORNUNGS 1\J~ntnuktioner
h;)lls
Köpenhamn 12-13 m aj.

Föreningar

~------

--------~

SVENSKA NUMISMATISKA
FöRENINGEN
östcrmalmsgat. 81, 114 50 Stockholm. Tel. 08/ 67 55 98
vard. 10.30-13.00.
Klubbafton
i källarlokalen
Östermalmsg. 81 onsdagen den
28 april kl. 18.30. Rolf Sjöberg
k~serar om svenska medeltidsmynt med exempel ur sin egen
snrnling. Deltagande bör helst
meddelas till kansliet.
KRISTL-\NSTADSORTENS
NUMJSMATISKA FöRENING
Box 11068, 29111 Kristianstad.
häller sammanträde med auk-

38

lion fredagen den 23 april 1976.
Medlemsavgift 20:-/år.
Nya medlemmar välkomna.
NORDSTJÄRNAN
''SANKT ERIK"
Karlbergsv. 32 A, Stockholm.
Den 29 april och den 4 maj
hålls bytesafton och miniauktion
kl. 19.00. Nya medlemmar väl.
komna. Upplysningar per tel.
96 05 08 Bertil J önsson.
FROSTA NUMISMATISKA
FöRENING, Hörby
har träffar med auktion kl. 19.30
på Ungdomsgården, Hörby, följande torsdagar under våren
1976: 26 februari, 25 mars, 29
april och 20 maj. Auktionsobjekten visas kl. 18.30-19.30.
J öNKöPINGSBYGDENS
NUMISMAT ISKA FöR~NING
Tr~dgårdsga tan 25,
552 55 Jönköping
För upplysningar m . m. kontakta
klubbmästare J . Tacats, Box 146,
5GO 21 Taberg. Nya m edlemmar
ät· hjärtligt välkomna.
KALMAR MYNTKLUBB
har sammanträde i biblioteket,
Funkaboskolan, kl. 19.00 den 3
maj.
SAMLARFöRENINGEN
MISTELN
hiHler möte med by ten och auktion i Vallby kl. Hl.OO den 21
april och 5 maj. Upplysn ingar
pc:t· te!. 021 / 1115 57.
SAI'vlLARFöRENlNGEN
NORDSTJÄRNAN
Göteborg. Möte med <luklion och
föredrag den 18 april i Katrincluncls F ri tidsgård kl. 1!>.00.
Nya medlemmar välkomna.
SJGTUNA MYNTKLUBB
Box 44, 190 40 Sigtuna
anordna r klubbafton den 21 april
i D t·akcgården. Upplysningar per
te!. 0760/ 353 23.

MYI'-:'TKLUBBEN NICOPIA
håller m öte onsdagen den 12
maj i pensionärsgården, Västra
Trädgå 1·dsgatan 57, Nyköping,
kl. 19.00. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per tel.
0155/ 131 31.

Museer
Kungl. My ntk nhinettet, Statens
m useum för m ynt-, medalj- och
pen ningh istorin.
Narvavägen 11- 13, 2 tr, Stockholm. (Samma byggnad som
Historiska m use<>t. )
Utställningar: Svenska mynt
fr~n 1000-talct till nutid. Mynt
från forna svenska besittningar.
Väddens mynt under 25 århundraden. Medaljkonstens historia.
Sveriges Medaljhistoria.
Museet ~r öppet alla dagar kl.
11-16. Mottagn ing för allmänheten tisdagar kl. 13- 16. Andra
tider endast efter överenskommelse. Föremål kan även insändas till museet föt· u tlåtande under adress: Box 5405, 114 84
Stockholm. Fö r a rbeten år museet skyldigt utta \'iss ersättning.
Observera: ä kthets bestämningar
och värde ringar utföres ej.
Malmö Muscum
Malmöhusvägcn, S-211 20 Malmö
Myntkabinettets utställning.
slottets ståthållarcvåning.
Malmöhus i'ippet vard. 12- 16,
sönd. o. helgd. ll-17. Mottagning för allmänheten tisd. 1315.30. Tel. 040-733 30 ankn. -19,
K. Vakar.
Uppsala Universitets Myntkabinett
Lokal: Univers itetshuset
Utställning av svenska myn t,
sed lar och minnespenninga r. Tillgängligt onsdagar 18.30-19.30
eller efter öveJ-enskommelse på
te!. 018-13 94 40 (Waern) eller
018-15 54 00 (Klibanski).

Nu öppnar Sveriges
första medaljb utik.
ldagarna har vi öppnat en specialbutik för medaljvänner belägen på Kungsholmen i Stockholm_
Vårt sortiment består av moderna medaljutgåvor, företrädesvis producerade i Norden. Vi
kan för Er räkning bevaka de nyheter som dyker
upp, förse er med riktig fackinformation, lagerlista mm. Vår permanenta utställning har öppet
måndag-onsdag kll0.00-14.00. Annan besökstid enligt överenskommelse.
Vår adress är Lindhagensgatan 69,
nära T-banestation Thorildsplan.
Goda parkeringsmöjligheter.

rn ~':ab

Lindhagensgatan 69. Fack. 10220 Stockholm
Tel elon 08·52 62 35

Hirsch Mynthandel AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Stockholm
Tel. 08-11 05 56· - 08/ 21 34 59

MYNT - MEDAUER
NUMISMATISK UllERATUR
VÄRDERINGAR
KOMMISSIONSUPPDRAG

+

porto
Kvartalsprislistor: pris kr. 3:Helårsprenumeratio n: 12:(inkl. porto)

SVERIGES MYNTH ANDLA REs
FÖREN ING
är sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthnndlare, hitintills 14 företag
i åtta olika stiider i landet. F öreningen är
ensam i sitt slag i Svel'ige. Samtliga är
m edlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet
mot mynt!örfnlskningar.
Genom samarbetet med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare !örbättra och utöka sina tjänster.
D e nuva r ande medlemmarna ä r:
B. Ahlströms Mynthandel AB
Mäster Samuelsgatan 11
103 85 Sthlm 7, te l. 08/10 lO 10
Yngv~ Ahner Mynthandel
Storgatan 49, Box 2068
700 02 Örebro, te l. 019/13 50 61
B. Björnssons Mynthandel
Kullngat. 56, 252 20 H elsingborg
tcl. 042/14 1211
Flodbergs Mynthandel
Stora Nygat. 17, 21137 Malmö
te l. 040/ 12 99 30

lli rsch Mynthandel AB
Malmskillnadsgatan 29,
11157 Sthlm, tel. 08/11 05 56
Malmö Mynthandel AB
Kalendegatan 9, 211 35 Malmö
te l. 040/ 11 65 44
Mattssons Mynthandel
Kungsängsgatan 21 B
753 22 Uppsala, tel. 018/ 13 05 ~
Norrtä lje Mynthandel
Tullportsgat. 7, 761 00 Norrtälje
tel. 0176/ 168 26

Svea Mynt & Frimärkshandel AB
Sveavägen 96, Box 19032
104 32 Stockholm 19
teL 08/32 01 01, 32 96 96
Ulf Nordlinds Myntbandel
Nybrogatan 36, Box 5132
102 43 Sthlm, te!. 08/ 62 62 61
J . Pedersen ~1ynthandel
Skolgatan 24, 502 31 Borås
te l. 033/ 1124 96
Peo Mynthandel AB
Drottninggatan 11,
111 51 Sthlm, te l. 08/ 2112 10
Strandbergs ~lynthandel AB
Mäster Samuelsg. 25, Box 7003
103 81 Sthlm, te l. 08/2142 65
Ticalen Mynthandel
stureplatsen 3, 4ll39 Göteborg
te l. 031/ 20 8111
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Me dal j över Erik Lindberg
My ntverket ko mmer att utge e n me dalj i beg ränsad upplager över professor Erik Lindberg, som verkade som myntgra vö r åren 1916- 1944. Medalje n ha r skapats a v Erik
Lindbergs lärjunge och efterträ dare som myntg ravör, skulptör Leo Holmgre n.

Den ena sidan visar ett porträtt av Erik
MYNTGRAVÖR 1916-1944.

Lindberg samt texten

J

ERIK

LINDBERG

Den andra sidan visor frånsidan av Nobelr.1edoljen i litterotu r och avbildningar av mynt
som utformots av professor Lindberg. Dessutom visas olika grovörverktyg.
Metall
Patinerad brons
Pa tinerat silver 999/ 1000 ..........
Guld 23 korat, numr. upploga
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Diameter

Vikt

Upplago

45 mm

45 g
55 g

2.000
2.000

90 g

50
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45 mm
45 mm

Pris
90:160:2.880:-

Pris inkl etui, frak t och moms gäller t o m 1976·08-31.
För återförsäljare gäller specioloffert.
l everons beräknas ske fr o m april 1976.
Beställningar kon ske hos
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