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INNEHÅLL:
SKARAMÄSSAN
En stor publik - men då lig
försä lj ning
-Sid. 3 VÄRLDENS FÖRSTA
TREDELADE MEDAU
- Sid. 5 NY SAMLARTIDSKRIFT
utkomme n i Sverige
-Sid. 7 GULD- och SILVERMYNT
för miljo ner stulna
- Sid. 7 KLURIGA KLIPP
en ny intressa nt tävling
- Sid. 10 AHLSTRÖMS J ÄTIEAUKTJON
Presentation med bi lder och
priser.
- Sid. 11 , 12, 13, 16 -

Ett drygt hundratal samlare och
l handlare hade kommit till stadshotellet i Borås när Numismatisk
Orden a vhöll sin vårauktion den 5
april. Att döma av anbudsnumren
hade ytterligare något hundratal
låtit sig representeras genom
skriftliga anbud.
Auktionskatalogen upptog svenska
mynt och poletter samt några sed-

lar. Därtil kom Nordiska mynt med
11 nummer danska mynt, 23 finska
mynt och 71 nummer med mynt
från Norge. Ett tjugotal grekiska
och romerska mynt fallllS likaledes
med samt avslutningsvis 46 mynt
från olika utomnordiska stater.
De 255 numren med svenska mynt
tilldrog sig det bredaste intresset.
(Forts. sid. 4)

MYNTTORGET
Privata småannonser
- Sid. 14 -

-

NORDENNYn
Nyheter från våra
grannländer
Sid. 18, 19, 20, 21
m. m., m. m.
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MYNTKONTAKT
Rådmansgatan 11, Box l
199 01 Enköping
Tel. 0171/379 50
Redaktionen öppen: Varcl. 13---17
Lörd. 9-12
P ostgiro: 87 42 67 - 8
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: PK-Banken

REDAKTIONSLEDNING:

Chefred. o. ansvarig utgivare:
Raouhl Örtendahl

Stf. ansv. utgivare:
Gösta Örtendahl

Redaktör för Norge:
Firma Nordiska Mynt
Landsvägen 56,
17236 Sundbyberg
08/28 67 56

R ed. för övriga utlandet:
Norrtälje Mynthandel
761 00 Norrtälje, 0176/168 26

Distributör och reklam:
R Örtendahl Mynthandel AB
Box l, 199 01 Enköping
0171/379 50
Eftertryck av text och bilder
utan medgivande förbjudes.
Tidningen utkommer den 15:e i
varje månad utom månad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skriftligen genom postens adressändringsblankett.

ANNONSPRISER:
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sidor (mittuppslag) 1.325:2 sidor (mittuppslag)
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Vi börjar dessa rader med att önska vår stora läsekrets en riktig trevlig sommarledighet. Vi på Myntkontakt tar som alla andra också semester och återkommer med nytt laddat nummer den 15: e augusti
med hl a reportage från Ahlströms stora myntauktioner som avhölls den 26: e och 27: e april, r eportage
från den stora internationella Antik och myntmässan
som går av d en 30: e maj, samt ett reportage från Antik och myntmässan i H elsingborg första veckan i
augusti samt mycket annat läsvärt.
Redaktionen hålles stängd under sommarmånaderna. Behöver Ni fråga om något eller om Ni har något annat på hjärtat, så går det bra att meddela oss
per brev. Vi tar om så b ehövs kontakt med Er.
Passa på, då ·Ni är lediga och författa artiklar om
Svenska eller utländska mynt eller sedlar. Införda
bidrag h onoreras som vanligt.
Med hjärtlig hälsning från R edaktionen

Raouhl Örtendahl
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l\1YNTI'ORGET
(endast för myntsamlare)
Ett införande: 10 kr. Två införande med samma text i två på
varandra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innehålla 20
ord
namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på samma
gång som manus.

+

SISTA ANNONSDAG
3 vecloor före utgivningsdag

SI(ARAMÅSSAN
EN STOR PUBLIK -MEN DÅUG FÖRSÄIJNJNG
På Skarateater hölls den 11 - 13
april en samlar mässa. Där bjöds
många typer av samlarobjekt ut:
antikviteter, frimärken, mynt, medaljer, tallrikar och en hel del annat.
Ett 15-tal mynthandlare fanns på
plats och visade ett brett sortiment
av svenska och utländska mynt.
Där fanns hela skalan från enklare
mynt till låga priser och upp till
rariteter och toppkvaliteter.
Under fredagen kom ett mindre
antal besökare, under lördagen var
besöksfr ekvensen något högre och

under söndagen var mässan vissa
tider rikligt välbesökt.
Det övervägande flertalet besökare gick dock bara runt och tittade
på vad som bjöds ut, kanske enbart

for att få en uppfattning om värdet
av egna mynt. I vilket fall som
helst var försäljningen mycket låg
enligt samstämmiga kommentarer
från handlarna. En del av kommersen kom därför att ske mellan
handlarna.
På de västgötska myntsamlarnas
vägnar får man väl hoppas att
mynthandlarna trots årets besvi·
kelser är villiga att göra ännu ett
besök nästa å r.
3

Numismatisk ordens
(Fort!. fr. s l

Där fanns många attraktiva mynt
och det visade sig att de stora silvermynten av typ riksdaler och.
högre markvalörer i bättre kvalitet
gick avsevärt över värderingspriserna. Mindre silvermynt och kopparmynt såldes kring värderingspris eller i en del fall något under.
Bland dessa senare kunde också
noteras en del återköp.
Bland de äldre riksdalerna kan
nämnas att en Svartsjödaler från
1543 i nära 1 + kvalitet gick till 4000
kr och en Erik XIV riksdaler från
1568 också nära l + 1900 kr över
värderingspriset 6000 kr. En Kristina-riksdaler från 1642 i l + AOl
kvalitet med värderingspriset 2600
kr såldes för 3500 kr.
Exempel på mynt som inte gick lika bra var t ex örtugen från 1532 i
kvalitet lål+ som såldes för 210 kr
mot värderingspriset 250 kr. En
två-öring från 1541 i !+kvalitet
återköptes för 350 kr och l öre från
1645 i l+ gick 25 kr över värderingspriset 400 kr.
En verkligt snygg, väl utpräglad 4,
Caroliner 1717 bjöds av en handlare
upp till 5500 kr och Ulrika E leonora
riksdalern från 1719 i l + kvalitet
fick som slutbud 9600 kr. Däremot
återköptes en Avesta kopek med
årtalet 1787 i svag kvalitet (ca l?)
för 2500 kr.
Bland mynten från den Bernadotteska dynastin fick man se en
hel del verkligt höga priser . Tvådukaten i guld från 1836 i god 01kvalitet bjöds upp till 15 500 kr och
en-dukaten från 1820 i ungefär
samma kvalitet gic.k för 11 500 kr.
Höjdpunkten prismässigt bland de
svenska mynten var en Riksdaler
Riksmynt från 1862 i spelgelkvali·
tet som t o m passerade det höga
värderingspriset 22 000 kr och gick
för 24 500 kr.
De vanliga årtalen av Oskar II :s
20-kronor gick för priser mellan
1450 och 1650 kr.
Bland silver och bronsmynten från
kronmyntperioden blev det en hel
del återköp, inen även en del
notabla priser. En 5-öring 1913 med
4

kvalitet nära O gick för 525 kr och
ett års-set från 1959 fann sin ägare
först vid 575 kr.
Bland de äldre polettarna låg slutbudet i många fall avsevärt över
värderingspriserna. En lO-öres
polett Svappavaara värderad till
600 kr gick för 1400 kr. Däremot
gick hundskattemärken från 1970talet till återköp för 30 och 40 kr.
Bland de fåtaliga danska mynten
höll sig slutbuden kring värderingspriserna. Detsamma kan
grovt sägas även gälla de finska
mynten.
ltltresset för äldre norska mynt nar
under ett par år varit mycket stort
men här såg man en del återköp
och de flesta försäljni.n garna låg
vid eller strax under värderingspriserna. Fredrik III :s 2mark från 1666 i god 01 kvalitet
värderad till 1900 kr gick för 1750
kr. En Specie från 1776 i l+ kvalitet såldes för värderingspriset
1400, en Specie från 1844 i god
kvalitet såldes 50 kr under värderingspriset 2800 kr.
Bland de antika mynten fanns det
en del verkligt intressanta objekt.
Där fanns ett exemplar av· de
första kända mynten, en tredjedels
stater i elektron från LyniP.n. Myntet klassades som 1+ med
värderingspris av 7000 kr. Trots att
kvalilen inte höll mer än l bjöds det
upp till 11 000 kr vilket får anses
vara gott internationellt pris.
Däremot såldes en Lydisk halvsta·
ter från kung Krösus period (561546 r Kr> för 4600 kr mot värderingens 5000 kr. Detta var förvånande
eftersom det betraktas som ett
svårare mynt än det föregående
och dessutom var i snygg kvalitet.
Bland de gamla grekiska mynten
återköptes Oera nummer vilket får
tas som ett tecken på att vi i Sver ige inte har så många samlare som
har den exklusiva hobbyn att samJa tidiga grekiska mynt.
Skall man våga sig på någon kommentar om uppnådda priser skuiJe
det möjligen vara att de äldre
svenska mynten i högre valörer
och goda kvaliteter går avsevärt
över katalogernas värderingspriser.

Sjöbopojke
hade 500
falska kronor
En automatinnehavare i Sjöbo
fann härom dagen ett par falska
mynt, som saknar prägling men
har upphöjd ytterkant och är
exakt lika stora som enkronor.

Tack vare mannens uppmärksamhet lyckades polisen spåra de
falska mynten till ett par 15åriga sjöboungdomar.
Det är r·ätt vanligt att det i
blygsam omfattning paträffas
"falska mynt" såsom ulåtbitar
och skruvbrickor i bl a automater i Sjöbo, där det också allt
emellanåt återfinns utländska
mynt såsom polska zloty, som är
lika stora som de svenska kronorna.
Denna gång ledde emellertid
:le först påträffade falska mynten till ett större beslag. När polisen i Sjöbo kom hem till en av
ynglingarna, tog denne fram ett
helt kassaskrin fullt med falska
enkronor. Vid kontr·ollräkning
visade sig kassaskrinet innehålla
inte mindre än drygt 500 falska
enkronor.
Nu är polisen på jakt etter
falskmyntaren. Sjöboynglingen
talade om att han fått mynten
av en bror, som bor i Malmö.

III
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Mynt
Frimärken
Antikt

Sammanträden 1975
t:sta onsdagen i månaden
Kommunbiblioteket
Upplysn. 0171/JOJ ~8

Besökare hälsas välkomna!

KÖPER

SÄLJER

Svenska mynt köpes
Bra priser betalas
Svenska mynt säljes
Prislista gråtis

Ander s
W etterberg
Box 168, 10122 STOCKHOLM
Tel. 08/21 18 35 (kvällstid

VÅRLDENS FÖRST A
TREDELADE MEDALJ
Leonardo da Vinci (14521519), historiens största universalgeni, levde i renässansens
Italien. Leonardo, på en gång
målare, uppfinnare, konstnär, filosof, tekniker och naturvetenskapsman, kom att bli en symbol
för tidens anda.
Kauko Räsänen, av mångo
kallad medaljgcni, introducerar
här en helt nu medaljide - den
första tredelade medaljen. Medaljen, som har sex motivsidor,
beskriver på ett intressant sätt
da Vincis liv och verk. Medaljens tre delar, var och en ett
komplett konstverk, passar in i
varandra och bildar en konstnärlig enhet. Utan tvekan är detta
ett av de mest intressanta och
fascinerande konstverk i medAljform som präglats på mycket
länge.
Den tredelade medaljen har en
mycket begränsad upplaga. I 18
karats guld p1·äglas endast 100
exemplar, i silver 1.000 och i
b1·ons 1.500 exemplar. Medaljen
mäter 60 mm i diameter och har
en tjocklek av ca 25 mm.
Präglingen av medaljen fordrar en avancerad teknisk utrustning och ell stort kunnande. Till-

verkare och utgivare är AB
Sporrang i Norrtälje.
Finländaren Kauko Räsänen
är ett världsnamn i den moderna medaljkonsten. Med sin nya
h·edelade medalj ger han inte
bara en hyllning åt Leonardo da
Vinci, hans tekniska lösning bjuder också på överraskande och
fantasieggande upplevelser åt
den som får medaljen i sin hand.
Räsänen ger följande kommentar
till medaljen: "På medaljens åtsida vill jag med huvudrörelsen
visa den upptäckande Leonardo.
På frånsidan den dynamik som
karaktäl"iserar hela hans livsverk. På insidorna tragiken i
hans liv och arbete, som visionera.r till nutidens rymdtänkande. På innerdelen har jag placerat Leonardos landskap och
iden med de två speglarna framhäver geniets fortsatta verkan in
i vårt liv."

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidningar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enköping

O. GIDEGÅRDS
MYNTHANDEL

Odengatan 3B
Box'19119
104 32 B TOCKHOLM '19

"R!L OB- 3113 89

~

NORDISKA MYNT

l andsvägen 56
172 36 Sundbyberg

08/ 28 67 56
vord. 15.00-1 8.00
lörd.

9.00-13.00

KÖPER - BYTER
SÄlJER
allt i Nordiska mynt.

Vi hjälper Er gärna
med värderingar
och rådgivning
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Professur för mY.nt?

MYNT
TILLBEHÖR
LITTERATUR
KÖPER -

SÄUER -

BYTER

Svenska och utländska mynt
i stor sorte ring till moderata
priser.
Välkommen in och se
vad vi har.
PRISLISTA GRATIS
Öppet:
Måndagar
Stä ngt
Tisd.- Fred. 10-12 14-18
Lördag
l 0-13

MYNTHÖRNAN
ENGELBREKTSGATAN 36
ÖREBRO
019/11 21 80

ERT NAMN
OCH

ADRESS

och Ni får efter hand vår
" nyinkommetlista".
STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kung$gatan 19, Gävle
Tel. 026/12 85 25
Öppet: 16-1 8
lördagar 9-14
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Samling värd 5 milj bjuds ut
En samling på tre tusen mynt
från Sverige och svenska besittningar, värd sammanlagt minst
fem miljoner svenska kronor,
kan komma att ge Stockholms
universitet en professur i numismatik. Samlingen, som tillhörde framlidne direktören G unnar Ekström i Stockholm, skall
sälj as i en serie på fem alldeles
unika auktioner i Sverige.
Det är en donation som gör
myntauktionerna möjliga. Fru
Vera Ekström, Bromma, maka
till storsamlaren Gunnar Ekström, har bestämt a tt den mynt samling han efterlämnade nu
skall säljas och att behållningen
skall gå till en stiftelse som får
hans namn.
- Minst fem miljoner kronor
kommer denna samling att ge
stiftelsen, säger Bjarne Ahlström,
som nu k atalogiserar och bearbetar detta material inför auktionerna.
- Samlingen innehåller unika
och sensationella mynt och är
därför nästan omöjlig att värdera, säger han. - Där finns mynt
av typer som inte har varit till
salu n ågon gång förut under
detta sekel.
Gunnar Ekström, som avled
1969 vid 86 års ålder, var ägare
till en av de finste samlingarna
av mynt från Sverige och de
svenska b esittningarna. Han hade där myntrariteter, utgivna i
tyska städer som svenskarna besatte unde1· trettioåriga kriget,
Augsburg och Niimberg till
exempel, eller präglade i de
svenska besittningarna kring Östersjön.
- Många av dessa rariteter är
i ett så gott skick att jag aldrig
sett några liknande, förklarar
Bjarne Ahlström.
- Fem miljoner kronor för
dessa mynt är en försiktig uppskattning, det kan lika väl bli
sju åtta miljoner.

Behållningen av myntauktionerna går till en stiftelse som
får namn av Gunnar Ekström.
Denne, som under två decennier
drev ett företag i maskinbranschen i S tockholm, var sedan
1955 korresponderande ledamot
i Svenska numismatiska föreningen.
Meningen är att stiftelsen i
första hand skall försöka verka
för en separat professur i nwnismatik och penninghistoria vid
Stock.holms universitet. Styrelsen är ut.sedd och dess ordförande är professor Staffan Helmfrid
vid universitetet.
stiftelsen skall också stärka
forskningen kring just det ämne
Ekströms samling omfattade mynt i Svedge och de svenska
besittningarna.

Mynt och
an tikvitetsmäss an

"AN TIQUES FAIR 75"
Landets största mynt- och antikvitetsmässa arrangeras som
bekant i Göteborg under tiden
30 maj-8 juni i år och skall
sedan bli ett årligt arrangemang.
Bakom arrangemanget står
Svenska Mässans stiftelse och
man väntar c:a 25.000 besökare.
Mässan invigs av prinsessan Desi n~ och är öppen för allmänheten varje dag kl. 12.0(}...-20.00.
Ett stort antal mynthandlare
från framför allt de nordiska
länderna är anmälda.
En mängd utställningar finns
på plats, bl. a. förekommer fyra
museer.
Vi återkomme r i vårt augustinummer med ett fylligt illustrerat reportage om denna attraktion.

Guldmynt, silver och
kon st för flera
miljoner
stulna i Norrköping
En professionell guld- och silverstöld på exklusiva stenkullens värdshus, strax norr om
Norrköping har gett tjuvarna
oersättliga antikviteter och guldmynt för flera miljoner kronor.
I bytet ingår bl. a. inte mindre än 220 svenska och utländska
guldmynt med ett värde av
minst 1/ 2 milj. kronor. Bland
dessa guldmynt märktes en unik
guldkedja med ett guldmynt
från kejsar Neros tid med ett
mycket högt samlarvärde.
Polisen misstänker att en professionell utländsk liga ligger
bakom stölden.

Efterlängtad
medaljkatalog

Ny samlartidskrift
i Sverige

"Samlarmedaljer från Sporrong 1971174" heter en ny katalog om 64 sidor som Sporrong
utger i dagarna. I ord och bild
presenteras de samlarmedaljer
som företaget utgivit och/eller
präglat under åren 1971-1974.
Samtliga medaljers åtsidor
resp. frånsidor visas i bild och
för varje utgåva ges fakta rörande medaljernas motiv och
symbolik, storlekar, vikter, upplagor,
tillverkare,
utgivare,
skulptör och priser i svenska
kronor vid utgivningstillfället.
En intressant konstnärspresentation finns i slutet av den välgjorda katalogen.
Varje medaljsamlare kommer
att ha stor nytta av denna fak-

En ny tidning för samlare har
utkommit i Sverige. Tidningen
heter "SAMLAREN" och utkommer varannan månad, pris
4:-. Tidningen vänder sig till
a lla kategorier samlare (mynt,
frimärken, tallrikar m. m.).
I första numret återfinns bl. a .
en artikel om Tallrikstillverkaren Rörstrand, en artikel om
hur man skyddar sin mynt- och
medaljsamling, frågespalt samt
diverse andra intressanta artiklar. Tidningen finns att köpa hos
mynt- , frimärks- och antikvitetsaffärer.

AKTUELLA VÄRDERINGSPRISER 1975

ruu
______________u~ppmg~a____o____0_1___1~+____1____1_?

A
__

l KRONA
$1) 25 mm -

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961 M. M. T. S.
1961 M.M. U.
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1968 Nickel
1969
1970
1971
1972
1973

1101625
3305843
6460770
4140904
6226705
3544265
1438940
1187 000
4085 250
7 506275
6588 550
14227 500
15972 500
18 638 50<1
19455 500
20175500
12325 500
1177 000
30855 000
26625000
18393000

vikt 7,00 gr
80
70
65
65
60
60
200
300
20
20
30
20

lO

10
6
6
5
5
3
2
2
2

3530
25
25
22
22
60
100
10

taspäckade katalog. I Sverige
kostar den 18 kronor, i Norge 34
kronor, i Danmark 25 kronor
och i Finland 16 mark. Den kan
beställas hos Sporrong i resp.
land samt hos ett antal mynthandlare. Medlemmar i Sporrongs Samlar Sällskapet erhåller katalogen samt värderingslista utan extra kostnader.

6
5

4
8

lO
15
10
3
3
2
2

BILDER PÅ 1 KR

Allards
Mynthandel
Linköping
ABAXA MYNTALBUM
TILLBEHÖR - MYNT
LITTERATUR
KÖPER - SÄUER

•

Östgötagatan 18

OBS! Nickelkronan 1968 präglades även första halvåret 1969,
varför upplagan är betydligt större än vad ovan angives.

Tel. 013/ 12 07 62
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Ny serie händelsemedaljer

Svenske konungens statsbesök
Besöket i Darunark i april 1975
Nu presenterar Spon·ong en intressant och vacker medalj som
kan bli en h el serie.
Svenskarnas redan så omtyckte
kung gjorde i april s itt första officiella besök i Danmark, vilket
manifesteras med en händelsemedalj i litet format.
Besöket i Danmark skedde den
10--12 april. Konungen blev där
mottagen av Danmarks unga
drottning Ma.rgrete ll, som är
den svenske konungens kusin.
Den första medaljen bär på åtsidan konungens porträtt med
texten DANMARK 1975 samt
CARL XVI GUSTAF SVERIGElS KONUNG. Frånsidan har
en bild av Rådhuset i Köpenhamn samt texten STA'ISBESöK I DANMARK 10--12
APRIL 1975.

Island och Storbritannien

härnäst

nungen Norge och Finland. Des-

sa visiter kommer i efterhand

I juni gör svenske konungen sitt
första statsbesök på Island, vilket förevigas på nästkommande
medalj. I juli i år kommer Carl
XVI Gustaf på officiellt besök
till Storbritannien, vilket ger
motiv för den tredje medaljen.
Under hösten 1974 besökte ko-

att utgöra motiv för ytterligare
två medaljer, vilka kommer att
utges under hösten 1975.
Medaljernas åtsidor kommer att
bära kung Carl XVI Gustafs
porträtt. F.rånsidornas motiv
kommer att anknyta till det land
konungen besöker.

SP- mynthållaren

Den första medaljen
i en hel serie.
"Modern svensk historia förevigad i metall", skulle underrubriken till denna medalj kunna vara. Nordiska händelsemedaljer är sällsynta. Denna utgåva
blir därför ett välkommet tillskott för medaljsamlare i de
nordiska Hinderna. Detta tilltalande minne av Danmarks-besök et inleder en serie medaljer,
men kan även beställas separat.
De fem första medaljerna
i serien
Motiv:
Besöket i Norge 8-10 okl 1974
Besöket i Finland 19-22 nov. 1974
Besöket i Danmark 10-12 april
1975
Besöket på Island 10-12 juni 1975
Besöket i Storbritannien 8-10 juli
1975

8

- är tillverkad i nylon med en
insats bestående av en accetatfilm som omsluter myntet.
- är outslitlig tack vare materialvalet.
- har myntöppningarna 22, 25,
32 och 40 mm i diameter.

- täcker alla svenska mynt från
1873 fram till dato samt de flesta
mynten före 1873.
- har yttermåtten 50x 50 mm,
varför den kan förvaras i de
flesta i marimaden förekommande myntboxar och album.
- har ett ca-pris på 1:-/ st.

Till SP-mynthållaren kan levereras kompletta satser av självhäftande etiketter för Oscar II, Gustav V och Gustav VI Adolf.

Ca-pris per sats 10:-, 12:- respektive 8:-.
SP-mynU1ållaren kan erhållas hos välsorterade mynthandlare eller
direkt från tillverkaren:

S. Persson

Box 111
S-261 22 Landskrona
Tel. 0418/130 13

NORDISK A MYNT erbjuder
Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg Tel. 08/28 67 56
Försäljningsvillkor: Mynten sändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Moms ingår.
Full returrätt inom 8 dagar.

2 sk

1851

l+

125:-

l sk

1825
1827

60:60:-

1842
1855

1+
1+
l?
l?
l?

60:-

1/2 sk 1815

I+

.W:-

l/3 sk 1840
1845
1847

l+
l
l?

40:25:20:-

l/2 öre 1867

01

200:-

1840

l öre 1858
1862
1863
1864
1865
1867
1870
1872
1873
1874
1876
1881
1885
1888
1849
1898
1899
1901
1903
1905
1907
1909

l öre 1910
1912
1914
1922
1934

1955
2 öre 1862
1871
1895
1896
1897
1898
1899
1902
1905
1900
1909
1910
1912

l
l?
1?/1
l+

20:-

20:-

10:30:20:-

20:r
10:l
20:20:l+
l
10:l
7:l
25:l?
15:l / l+ 40:l
150:111+ 50:30:I+
l
40:l+
200:10:I+
10:I+
10:l+
10:l+
01
25:3:l+
01
90:30:l+
l
15:1+/01
l+
l+
l+
01

o

1?/1
l+
l
l+
l+
l+
l+
l+
l+
l
l

l
l

75:15:20:25:7:10:50:25: -

5:15:15:15:15:15:10:15:5:10:20:-

1916/ 15 .. l+
l
1922 ..... 1/1+
1923 ...... l
1936 L6 .. l+
1955 ...... o
1961 u .. l +
5 öre 1861
1867
1873
1891
1899
1901
1903
1909
1929
1931

l+
l
I+
l
l
l
l
1+/01
l+
~+

35:20:10:15:10:-

l kr 1875

15:5:-

1881
1884
1887
1890
1898
1898
1901
1913
1918
1928
1931
1934

85:50:200:5:5:5:15:75:10:10:-

l, 2 och 5 öre före 1943 50 st.
olika årtal kv. 1-l+ 50 kr.
10 öre 1861 ....
1867 . .. .
1871 ... ..
1946/45 . .

l
l
l f l+

l fl +

60:40:30:50:-

lO öre 19~1 100 st.
alla årtal
50 kr.
25 öre 1871
1880
1885
1889
1890
1912
1938
1940
25 öre

l?
l?
01

90:15:10:10:10:100:-

01

15:-

l+
l?
l?

o

191~1

alla årtal
50 öre 1875
1878
1881
1883
1898
1899
1!lll
1912
1914
1916
1919
1920 N ..
1924 N . .
1928
1938 .. ...

l~

.W:-

100 st.
50 kr.
5:-

17

15:-

l?

35:-

l?
l?
l?
l?
l?
l?
l?

l?
l

l
01
01

50 öre före 1941 10 sL
olika årtal
30 kr.

5:5:-

5:5:5:5:5:5:10:10:80:40:-

1938
1939
194{)

l?
l?
l?
l?
l?
l?
01
l?
l?
l?
l
01
01/0
l

o
o
o

5:-

8:10:85:5:-

4:225:10:10:15:10:40:150:10:35:-

25:20:-

lO st. l kr. före 1942
olika år
· 35:2 kr 1876

.. .. 111+ 100:-

l?
1877 .... l?
1880 m.o. l ?
1897
l
1904
l/l +
l
l
1907
l
1922
1924
l
1934
l
1938
o
1939
01/0
1942
01
01
1943
1944
01
01
1948
1949
01
1950/51 .. l +
01
1958
1964
o
1965 ..... o
1966 .... o

Svenska sedlar:
10 kr 1956
o
1957
o
o
1958
1959
o
5 kr 1949
o
1951
o
1952
o
Jub.mynt.
5 kr 1935
1959
1966

o
o
o

25:-

30:-

80:.W:-

60:40:25:15:15:-

10:50:25:35:90:20:30:30:10:15:10:10:10:30:30:30:-

30:30:30:20:60:60:20:9

,.

KLURIGA KLIPP
Sänd Edert svar till MYNTKONTAKT, Box l, 199 01 Enköping. Märk kuvertet "Klipp". Sänd svaret
till oss senast 15 juni 1975. Dragning äger rum 16 juni, varvid första pris utgör MYNTSKÅP LElVffiiT
400 med filt 2:a och 3:e pris: MYNTSKAP LElV1BlT JUNIOR. P r istagarna presenteras i vårt a ugustinummer . Fundera fö1·st ut vad det ät· för mynt v i klippt i. När ni är klara med det gäller d et att besvara de tre frågorna för varje bild.
I

BILD J

B. Vilket år åte1·finns på myntet?

A. Förordningen om detta mynts myntning kom
den ?

Svar: .......................................................................................... ..

Svar: ...........................................................................................

C. Val'för utgavs detta mynt?
Svar: ............................................................................................

B. Myntets uyplaga'?
Svar: ............................................................................................

BILD IV

C. Myntort för myntet är?

A. Vilket å1· utgavs detta mynt?

Svar: ........................................................................................... .

Sva1·: ............................................................................................

BILD D

B. Myntets upplaga?

A. Myntet användes
valören?

allmänna handeln

Sva 1·: ........................................................................................... .

B. Myntets diameter är?

C. Myn tet valöt· nämns ofta i en ovanlig s ilvervalöl·. Detta motsvarar en i svensk mynthistoria vanligare silvervalör. Vilka är valörerna?

Svar : ........................................................................................... .

Sva1·: ............ ...............................................................................

C. Randen på myntet kan vara diagonalt r äfOad
eller slät. Men det finns en tredje variant på
randen, vilken är det?

BILD V
Sva1·: ...........................................................................................

Svar: ............................................................................................

B. Myn tets finvikt (vikten av 5delmet.all) är?

Svar: ........................................................................................... .

S vat·: ............................................................................................

BILD III
A. Myntort för myntet är?

C. Myntets präglingsupplaga '?

Svar: ........................................................................................... .

Svar: ........................................................................................... .

lO

PRESENTATION AV
AHLSTRÖMS MYNTAUKTION 8 OCH 9
~. Ahlströms Mynthandel arrangerade lördagen den 26 april
ocbs ändagen den 27 april Myntauktion 8 och 9 på Hotell Sheraton i Stockholm. Tyvärr kan
vi ej här återge någt-a priser, då
tidningen är tryckt innan auktionen påbörjades. Om detta
återkommer vi i vårt nästa
nummer den 15:e augusti.
Auktion 8 omfattar 472 nummer svenska mynt med besittningar ur Gunnar Ekströms
samlingar, som vi på annan plats
här i tidningen omtalaL
Auktionen börjar med mcdeltidsmynt, bl. a. detta vackra
exemplar från Anund J akobs
tid (1022--1950), präglat i S igtu na och kvalitC 1+. Myntet ä t·
värdet-at till 30.000:-.

Moderna tidens mynt b örjar
bl. a. med detta unika mynt, 1/2
Gyllen från år 1528, kvalite l +
och värderat till inte mindre än
70.000:-.
G ustav V asa är för övrigt rikt
representerad med en hel del
bra och unika objekt. Vi kan
även nämna detta exemplar, utropsnummer 36, 16 öre klipping
årtal 1566 i vacker 01-kvalite
och värt 40.000:-.

Bland Karl IX:s mynt återfinns detta exemplar, 1/ 2 daler
1600 i kvalitc 01 och värderad
till 25.000:-. Myntet är betecknat såsom fyt·adubbel raritet,
med andra ord ett mycket unikt
objekt.

Gustav Vasas son Johan III
representeras bL a av en daler från år 1571 (RRR) i kvalile 01 (värd 15.000:-).

Efter denna inledning följer
mindre intressanta mynt i lägr e prisklasser med n ågot enstaka undantag.

Ett av de dyraste objekten torde bli detta: 6 mru·k frå n år 1610

(Forts. 7Jå nästa sida)

GRATIS
PRISLISTA
i\11::0 ~1\'NT FHAN

IIIO:LA VMU.DEN
SPECIELLT SKANDI NAVI EN

Bn hel del bättre mynt i mycket höga prisklasser återfinns i
auktionskatalogen bland 1500t.alsmynten, som vi här tyvärr
inte fåt· plats att pt·esentera.

1\'t\H lll' J.TFHE J.J >TS(it\I)E :!i
X:!flll t\ ,\HI Il'S ;\
1 >.\;\'~ l t\HK
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AHLSTRÖMS
AUKTION 9

Ahlströms myntauktion
(Forts.

fr. föreg. sida)

i guld och kvalite l + (värde
70.000:-) (RRRR). Buden torde för detta otroligt svåra objekt bli mycket högre än det
satta värderingspriset.

söndagen den 27 april
Dagen efter d enna jätteauktion var det dags för auktion 9
omfattande 1.128 objekt grekiska och romerska mynt samt
Sverige, Danmark och Norge.
Ä ven denna auktion på Ho te l
Sheraton i Stockholm.
Auktionen började med grekiska mynt, de flesta i prisklasser kring några hundralappar
och upp till n ågra tusenlappar.
Bland romerska mynten som
följde har vi valt att avbilda
detta mynt

Vid Drottning Kristina tycker
vi att detta exemplar bör omnämnas. Riksdaler 1633, kvalite

•·a som lätta. Här är ett exemplar Riksdaler 1753 i kvalite 01/0
och värderad till 5.000:- .
Bland Karl XV:s mynt finner
vi denna 1·aritet

O (ja, Ni läste faktiskt rätt, myntet har en kvalite som sällan
skådats i Sverige). Man har be räknat att endast 7 exemplar av
detta mycket svåt·a mynt finns
i privat ägo, vilket är värderat
till 60.000: -.
Vi gör här ett 1-ejält hopp i
auktionskatalogen och stann:tr
vid Adolf Fredriks mynt, som
börjar med ett mycket unikt
guldmynt.

Utropsnummer 312, Dukat
1751 i k va lite l + /01, värde
10.000:-. Adolf Fredrik och
Gustav III ä r · mycket rikt. representerade av riksdalra r svå12

l Riksdaler Riksmynt 1862 i
kvalite 01/ 0, värde 15.000: -.
(Ett sådant mynt såldes vid Numismatisk Ordens senaste m yntauktion i Borås den 5 april i år
för 24.000:- (kv. O spegel).
Oscar II representeras av en
mängd bra kvaliteer av alla valörer. BL a. kan nämnas 2-kronan 1880 med "0 " i kvalite 0110,
2 kr 1876 i kvalite O och femöringen 1910 i kvalite 01 / 0.
Detta var den första a uktionen i en serie av fem med mynt
ur avlidne Gunnar Ekströms
fantastiska samling, som torde
vara en av de största i Sverige.
Totalt har man beräknat att
samlingen skall vara värd 5-7
miljoner kronor. Vi återkommer
i vårt augustinummer med utfödigt reportage med priser.

Sestertius 103-111 i kvalite 01
och värderat till 7.000:-. De
flesta som härefter följde värderades oftast till några hundralappar och var av mindre intresse, varför vi här inte går in
nätmare på dessa.
Svenska avdelningen började
med medeltidsmynt från Olof
Skötkonungs tid. Första objektet var en Penning präglad i
Sigtuna om kring år 1000. Kvaliten är l + l 01 och v ä r det
10.000:-.
(Forts. på nästa sida)

Ah lströms myntauktion 9
(Forts.

fr. föreg. sida)

Bland moderna mynten återfinns vid utropsnummer 654 en
riksdaler 1718 i kvalite 01/ 0 och
betecknat som ett praktexemplar. Värdet har uppskattats till
10.000:-.
tili1t:.~l!:!

Bland andra sällsynta och högt
värderade mynt märktes 2 speciedaler utan år i kvalite 1+,
värde 12.000:-. Vid nummer 813
såldes 3 krone 1699 i kvalite
01/ 0, värde 12.500:-.

Högst värderat bland de norska mynten är detta

Under Fredrik VI:s tid såldes
tre mycket svåra objekt 2 Fredrik D'or 1828, 1830 och 1834,
samtliga i kvalite 01 och värda
10.000:- styck.
Den norska avdelningen började med medeltidsmynt från
Sverre Sigurdsson (1177-1202) .
Dock höll sig värderingspriserna under tusen kronor för alla.
En mängd större silvermynt i
bra kvaliteer och höga värderingspriser återfanns bland 15och 1600-talsmynten. Vi prese.n terar här ett exemplar, en speciedaler 1654 i kvalite l+ / 01 och
värderad till 12.000:-.
en Resedaler från år 1733, kvalite 01, värde 13.000:-.
Bland Oscar II:s mynt finns
en mängd bättre mynt i höga
kvaliteer, som vi här tyvärr inte
får plats att avbilda.

Den svenska avdelningen innehöll inte så många objekt som
man är van vid, utan sedlar och
därefter danska mynt tog vid.
Detta vackra danska mynt, en
Joachimstaler från år 1537 i
kvalite 111+, var värderad till
19.000:-.

Auktionen avslutades med
norska sedlar från 1900- talet.

PRESSTOPP
Tack vare de sensationella
priserna och den uppståndelse
auktionerna vållat har vi till
allas glädje lyckats få med
några priser från auktionen.
Om detta kan Ni läsa på
sidan 16.

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidnbtgar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/ 30348 Enk öping

MYNTTORGET
Genomgranskas varje
månad av över 4.000 mynt·
samlare

DET GER RESULTAT
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MYNTTORGET
Annonssida för my n tsarniare

Ni som vill annonse ra i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en
den till
MYNTKONTAKT, Box l, 199 01 Enköping l, mär·k kuver·tel "Myn~torget". Kostna
per annons och få r högst innehå lla 20 ord + t elefon numme r e ller namn och adr·ess. Vid två annonseringar m ed samma t ext i två p å varandra följande numme r är kostnad en 16 kronor för b åda a:rmonserna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor för·e utg ivningsdagen. Annonskostnaden
skall m edsändas på saanma gång som manus.

KöPES

Prislista över norska och svenska
mynt önskas tillsänt. Ole Andersen, Oscar Wistings vei 13. 7000
Trondheim, Norge.
önskar köpa holländska mynt före
1946. Offerter till Jan Riet, Minrebroedcrstraat 4, Utrecht, Holland.
25, 50 Diners 1960---65. Vidar Svensson. Tel. 0346/920 27.

Privat säljes följande: l öre 1879
L.T. O 3.200:-. 5 öre 1927 O 3.500:- .
5 öre 1910 god l+ 1.550:-. 2 kr
1962 jub. speg. 450:-. 2 kr 1910
f.m.m. 01 2.250:-. 5 kr 1920 700:-.
E. Emilsson, Kalmarv. 7, 382 00
Nybro.
Sedlar: Paraguay l Guarami 1952.
Brasilien l, 5, 10 Centavos (övertryck). Indonesien l Rupiah 1968
kv. O. Erbjudande 2 - 15:-. Porto
tillkommer under 50:-. Kenth
Ljungh, Lövsta, 15014 Vagnhärad.
0156/140 82.

Svenska og norska mynt köpes.
Karl XV, Oscar II, Haakon VII.
Sänd förteckning om kvantitet o.
pris. Henning Gullikstad, Njårdsv.
2 C, N-2200 Kongsvinger, Norge.

Finland. 5 markka 1972 16:-, 10
markka 1970 Paasikivi 18,-, Danmark set 1972 12:-, set 10 st 2 öre
1960---66, l öre 19~4 32:- . Bertil Eriksson, Furuvägen 17, 29165
Kristianstad.

sedlar från hela världen samt även
litteratur·. Kontakt önskas med
andra samlare. Kurt E1·iksson, Box
259, 740 63 österbybruk.

5-kronorssedel 1965 kv. O med blank
baksida, insiind till och kontrollerad av Riksbanken. Säljes till
högstbjudande. John Johansson,
Landshövdingevägen 19 A, 262 00
Ängelholm. Tel. 0431/ 114 15.

SÄLJES

O II mynt. 16 st 2 kr. 30 st
Il st 50 öre. 31 st 25 öre. 26
öre. 52 st 5 öre. 56 s t 2 öre.
l öre. Kv. 1?-1. Vanliga
Säljes till högstbjudande.
0470/176 65.

l kr.

st 10
33 st

årtal.

Sclger og bytter skandinaviske
mynter (spesiellt Norge-Danmark)
og andre. Dubblettliste mot porto.
Uwe Cordes, D 28 Bremen 41.
Geschw. - Scholl - strasse 61,
W est-Germany.

Mynt, sedlar, polletter i bra kvaliteer köpes.
Utländska mynt säljes, 50 st olika
= 40:- ink!. moms och porto.
Anders 'fullbet·g, Bredängsv. 220 IV
127 32 Skärholmen.
Gratis !isla över utländska mynt.
Bl. a. Tyskland, Ryssland, Norden,
USA, England, Frankrike. Håkan
Bergström, Grönstens v. 20, 981 00
Kiruna.
Finland. 10 Mk 67 25:- . 1970, 71
3 20:-. 5 Mk 72 20:-. Alla 1974
års mynt 15:-. l Mk 1969 kv. O
15:-, kv. 01 7:-. P. Nerg, Carlfors, 561 00 Husqvarna.
Prislista över isländska mynt. Ä ven
~u ld och silver. Sändes gratis. Isla nds största postorderföretag i
mynt: ATOM, Box 123, Reykj avik,
Island.
Äldre svenska mynt säljes. Beställ
gratis prislista genast. Bo Gunnarsson, Frejg. 4 B, 613 00 Oxelösund.
Prislista på jul- o. minnestal!rika1·.
Samlaragen ten, Box 4085, 580 04
Linköping 4.
Lista på svenska och utländska
mynt gratis. Stefan J aensson, Elias
Fl'iesg. 9, 752 31 Uppsala.
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BEST.ÄLLNINGSKUPONG MYNTTORGET
D Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr

GV l kr: 1916/ 15, 18 l? a 14:- .
1910, 14, 26 1?. 15, 16, 23, 29 1/1?
å 4:-. 1927 1?, 1928 1/1? å 5:-.
34, 39 spt· G kv. l a 6:- . 1912 l?,
' 25 1/1'! 3 9:-. 1950 kv. 01 7:- .
Porto tillkommer 'under 50:-. Kent
Ljungh, Lövsta, 15014 Vagnhärad.
Tel. 0156/ 140 82.

medsändes.
ANNONSTEXT:

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

·-··············· . ·····'·································· .... ....................................... ............ ..
~

Skicka ett 45 öres frimärke, så får
Du en lista över flertalet svenska
mynt (l öre-l kr) 1874-1942 i
normalkvalite. Anders Nordell, Box
7, 523 01 Ulricehamn.
Norsk årgangsmynt sälges. Mankolister mottas. Björn Morten Thune,
3100 Tönsberg, Norge.
14
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SÄLJES

D

KöPES

0

öVRIGA SAMLAROMRADEN

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

.

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

:
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Myntsamling i album. 300 mynt i
bra kvnliteer. Även jub.mynt och
varianter. Pris 500:-. &!parat säljes
2 kr 1880 med O i kvalite l+ till
högstbjudande. 0435/207 39.
Norske og svenske mynter fra
1874-1974 selges. Dubletler i normalkvalite. &!nd Mancoliste.
Tore Eriksen, Otto Rugesv.
N - 1345 Osterås, NORGE.
100 st 5 kr 1966 kvalite O. 200 st
10 kr jubileumssedlar 1968 kvalite O. Anbud önskas.
E. Meos, Havsbadsallen 7 B,
311 00 Falkenberg.

Bytet· enklare utländska myntdubbletter mot andra utländska
mynt. Sänd förteckning över vad
Ni vill byta. Säljer GV och GVI
mynt.
Bror Carlsson, Stenstorp 3305,
Fagerlid, 540 70 Hov a.
Svenska mynt O 11, GV och GVI
Adolf. Ä ven ulländska mynt och
sedlar. Prislista gratis.
Bo Larsson, Fack 80, 950-30 Råneå.

Myntet i Malmö
har flyttat till nya lokaler.
Adressen är numera:
Myntet i MALMö
St. Nygatan 17
21137 Malmö

Ocirkulerade, ovikta
Femkronorssedlar
1952 30:- styck (nummerföljd erhålles vid köp av flera )
1963 20:- per styck (nummerföljd). Porto tillkommer.
PER HELANDER

Gevärsviigen 30
613 00 Oxclöstmd

Annonsera
under

MYNTTORGET
4.000

samlare

genomgranskar

denna sida varje månad -

det

ger resultat

CARIN'S
MYNTHANDEL
Brynäsgatan 1 - Gävle
Te l. 026- 12 40 69

Manus till vå rt augustinwnmer

KÖPER - SÄUER · VÄRDERAR

skall vara oss tillhanda senast

God sortering
Öppet:
Tisd. 13- 19, l örd . 9-14

20/7 1975.

MYNT- och FRIMÄRKSSAMLARE

Boka in tid f ör besök på

ANTIQUES
FAIR'75
J :a internationella konst & Antikmässan

Göteborg 30/5 - 8/6 1975
Svenska Mässa ns hallar- mittemot Lisebe rg

Stor samlad avdelning för mynt
o c h frimärke n.
Arrangör:

tJStiftelse

Svenska Mässan

Svenska Mässan Stiftelse
Skånegatan 26. 412 51 Göteborg
15

Mynthandlare
larmade
efter kupp
Alla mynthandlare i Sverige
och Danmark har larmats om
en myntkupp som förövats i
Lund. Vid kuppen stals silvermynt, främst från Darunark, och
präglade under tiden 153(}.-1644.
De flesta mynten är från
Christian IV:s tid och utgjorde
en av de få myntskatter vi hittat
i Lund, säger stadsarkivarie Anders W. Mårtensson.
Mynten h ittades under golvet
då man 1946 rev ett hus i kvarteret Svarvaren vid Grynmalaregatan. Fyndet gjordes av en
arbetare som överlämnade mynten till Kulturen i L und.
stadsarkivarien uppskattar de
stulna silvermyntens värde till
flera 10.0000-tal kronor.

Myntfynd
i Trosa
Ett fyradalers plåtmynt från
år 1716 påträffades i b örjan av
april månad av en ren slump i
en gammal fastighet i Trosa.
Myntet låg nedgrävt i jordbottnen i en garderob.
En fyradaler mot.svarade på
den tiden ungefär åtta dagsvel'ken.

PRISER PÅ AHLSTRÖ~IS
MYNTAUKTION 8
Tack vare det stora intresset bland myntsamlare som denna
auktion vållat, har vi i absolut sista sekunden lyckats få in några
rader även om de intressanta priserna. Sammanlagt såldes på denna
första auktion ur Gunnar Ekströms samlingar för inte mindre än
TRE OCH EN HALV MILJON kronor, i värde sett, den hittills
största myntauktion som ägt rum i Sverige.
Utropsnummer nr l var en
Ett intressant mynt återfanns
p enning från Anund J a kobs tid även vid nr 25 och såld för hela
(1022;-1050) med ett utropsbud 34.000:- (30.000:-).
·'
på 30.000:-. Myntet såldes så
småningom för 51.000:-. Auktionen fortsatte därefter med diverse medeltidsmynt i stort sett
i lägre prisklasser, men ändock
sålda högt över de satta värderingspriserna.
Gustav Vasa började sin period m ed 18 penningar (klipping) i kvalite l+ och med ett
värde av 12.000:-. Myntet kostade den nye ägaren 17.000:-.
(I fortsättningen visar vi Er
de satta värderingspriserna inom
parentes.)
Auktionens dyraste objekt
kom redan vid nr 21, 112 Gyllen
1528, kvalite l + (70.000:-) och
1/2 daler 1537 (RRRR)
såld för 125.000:-. Denna sumkvalite 1 + med svaga spår av
ma är den högsta som någonsin
montering.
har betalats för ett mynt i Norden.
Utbudet på Gustav V asas
Nästa mynt var en Daler 1534
i kvalite l+ /01, såld för 39.500:- mynt var stort. Vi tycker även
att detta exemplar bör nämnas:
(30.000:- ).

COPEN HAGEN C OIN
Har Ni sällsynta DANSKA GULD-, SILVER- eller KOPPARMYNT?
TAG KONT AKT MED OSS.

COPENHAGEN COIN
16

Amagerbrogade 130, OK - 2300 Köpenhamn 3
Tlf 00945/ 155 38 26

16 öre klipping 1556 (RRRR) i
kvalitk 01 och sålt för 57.000:( 40.000:-).
Erik XIV representerades bl.
a. av 1 /2 daler 1561 i kvalite
l + (RRR) med ett åsatt värderingspl"is av 15.000:-, men såld
för 25.000:-.
Som Ni ser hela tiden såldes
mynten i genomsnitt 30-40 %
öVER katalogpriserna - detta
måste bevisa det enorma intresse
som finns just nu för de äldre
svenska mynten.
Dalet· 1571 tillhörande ERIK
XIV:s bror Johan IU:s regeringstid såldes för 24.000:- i
kvalile 01 (15.000:~).
Vid nr 67 återfanns Daler 1593
i kvalite 01 (RR). Myntet såldes föt· hela 45.000:- mot ett
värde av 28.000:-, nära dubbelt katalogvärde.
Samma sak kan man säga om
l./2 daler 1600 (RRRR) i kvalile 01 so m såldes föt· 50.000:(25.000:-). D etta exemplar var
sannolikt det enda j privat ägo.
Ett av de högst värderade

LJ
S VERIGE
2 kr 1910

1913
1914
1922
1929
1937 s ..
1943 god
1950' 51 ..
l kr 1918 S . .
1942 A.u.b.
50 öre 1877 R ... .
10 öre 1882 R ... .

Oscar l började med ett guldmynten var ett guldmynt 6 mark
2 Dukater 1850 i kvalite
mynt,
1610 (RRRR) i kvalile l + med
ett åsatt värderingspris av 01/0 och såld för 23.500:-.
Vid nr 397 återfanns ett prakt70.000: - och sålt för 90.000:-.
4 Riksdaler Riksmynt
exemplar.
Detta exemplar är också d et
enda kända i privat ägo för- 1862 j spegelglans och värderat
utom ett ex. som finns på kwlgl. till 4.000:-. Myntet såldes för
drygt 100 % över, 8.100:- fick
myntkabinettet.
Under Drottning Christmas köpar en betala.
regeringstid såldes en mycket
vacker riksdaler från år 1633,
kvalile O (ett verkligt praktexemplar). Myntet värderades
till 60.000:- men såldes för inte
mindre än 84.000:-.
Vi gör här ett rejält hopp i
auktionskatalogen och stannar
vid utropsnummer 337, en Dukat 1796, kvalite 0110, pris
24.500:- (17.000:-).
Karl XIV Johan representerades av bl. a. 2 dukater 1836 i
nästan ocirkulerat skick (kv.
01 / 0). Vät·deringsprisct var satt
till 16.000:- och såldes för
21.000:-. Rät· fanns även den
mycket svåra Palmqvistskillingen i vacker 01-kvalit.C, vilken
gick för 1.600: - ( 1.000:-).

VÅRAI( TUELL T!
l
l
l
l
l(+)
1+/01
l+
1+/01
l?
1+/ 01
l?
l?

25:25:-

30:25:30:110:75:30:25:335:175:160:-

5 öre 1877 R ....
1882/81 R
1888
1889
1916/ 15 R
l öre 1885
1886 s ..

l?
80:l?
95:30:l?
l( + ) 4.5: l?/ 1 110:l
25:l(+) 115:1?/1
70:60:l?
1/1+ 260:-

1892 R ..
1894 R
små kantslag, annars l+
JJ
god l

150:140:-

95:1896 R .. 01/ 0
1909 R l. k. 1/ 1+ 85:1914 ö. 4:a 111+ 325:DANMARK
2 skilling 1677
l?
4 skilling 1807
l?
2 skilling 1856 .. l+

1785
l skilling 1863
1880
2 öre

1926

45:-

25:-

25:-

1+/01 35:20:l+
40:l

1?/ 1

80:-

MEDALJER

SEDLAR

475:Oscar II 70 år 1899, 56 mm, silver, 01
C XVI G trontillträdet, 50 mm kontr. silver 450:-

Många länder, de flesta ocirk., från kr 5---350:Sverige • märkta, även i nrJöljd.

LJ Mynt &Konst

Torkel Knutssonsg. 31, S-116 51 STOCKHOLM
Tel. 08/68 67 2"J

- Medlem av Svenska Numismatiska Föreningen -

17

NORDENNYTT

Red. Nordiska Mynt. Landsvägen 56, 172 3G Sundby berg. Tel. 08/ 28 67 56

B. AHLSTRÖMS AUKTIONER
nr 8 och 9
AUKTION NR 8 är den första delen
av den kända svenska samlaren
Gunnar Ekström myntsamling.
Derula a uktion innehåller enbart
svenska mynt (och mynt från svenska besittningar). Både auktionslistan och dess innehåll är av sådan
unik kvalitet att den ä r ett måste
för alla Sveriges samlare. Referat
inför auktionen på annan plats i
tidningen.
AUKTION NR 9 avhölls söndagen
den 27 a pril på Hotel Sheraton i
Stockholm. Tyvärr är detta ett förhandsreportage eftersom tidningen
måste gå i tryck före auktionen. Vi
ska emellertid återkomma i augusti med resultaten från de intressantaste objekten.
Auktionens NORGE avdelning
inleddes med 16 penningar och
braktea lrar, därefter kom totalt
144 utrop bestående av speciedalrar, mark och skillingar där de intressantaste förmodlig en blev speciedalrarna från 1654 eller resedaJrarna från 1704 och 1733.
Glädjande var alt hela 92 kr/öremynt utbjöds, men fortfarande efterlyser vi kvalitetsmynt efter
1905. Den här gången utbjöds 50 öre
1920utan hål i l +, 5 öre 1918 i 1 +. 2
öre 1917 i 01/ 0 och ett set 1968.
Denna avdelning avslutades med 6
stycken sedlar från Quisling. samtliga i o.
Den DANSKA avdelningen
bestod av 113 utrop med de första
från JOOO-talets början fram till
1914. Här återfanns sådana
exklusiva
mynt
som
en
Joachimstaler 1537 i 1/1 + (obj.
757), 2 speciedalrar utan årtal , Hede 630. hängd i 1 + , 3 krone 1699,
tronskiftet i 01/ 0, 3 st. F redrik d 'or
och 2 st. Cliristian d'or.
Av kronor/öre utbjöds 5 st. 20kroner , l 10 krona samt 2 kr 1875 i
ol, l krona 1875 i 1 +i01, 25 öre 1900
18

i 01 samt 10 ör e 1894 i 01/0. Tyvärr
fanns inga mynt (förutom guld) efter 1906.

NUMISMATISKA
ORDEN
har numera ett material 1 sma
auktioner som är helt jämförbart
med de äldre etablerade auktionsfirmorna. Vid den sista auktionen
som. som vanligt, avhölls på stadshotellet i Borås (lördagen den 5
april ), utbjöds bland annat 71 norska, lO danska , l danska västindiskt
och 23 finska mynt, dessutom 1
finsk sedel. 2 sedlar från Danska
Västindien samt 1 Iot från Färöarna .
NORGE
bjöd på en penning från Ha rald
Hårdråde som äldsta objekt till en
mycket intressant provprägling av
en 50 öring 1926 som yngsta objekt.
Dyrast blev en 20 krona i guld från
1883 i 01, utbud 12.500, pris 14.000.
Av äldre mynt utbjöds både 1600tals specier, mark-mynt och störr e
skillingar, kastpenningar från
kröningarna 1818 och 1860 och
mindre skillingar. 28 kr/öre-mynt
bjöds ut. Dyrast (förutom guldet)
blev en 2-krona 1885 i den ovanliga
kvaliteten O, utrop 6.000, såld för
6.500.
Det intressantaste myntet bjöds ut
som nr 418, Provprägling av 50 öre
1926 på Carl XIV Johans 24 skilling,
3 mm plantsspricka, a nnars 01 å o,
utrop 500, sålt för 675.
Av enklare mynt utbjöds 3 st lOöringar Haakon VII nämligen: nr
415, lOöre 1909 i 01 å O, utrop 60, sålt
för 65, nr 416, 10 öre 1916 i 01, utrop
45, sålt för 40, nr 417 10 öre 1923,
mörk ol, utrop 80, såld för 90.
Av de norska utropen återtogs 12
(en anmärkningsvärt hög siffra)

ISLAND
-500 krGULD1961
FÖRFALSKNING
Från P aul Withers (England) senaste prislista har vi hämtat följande varning som P.W. i sin tur
erhållit från ANA.
- Som omtalats i rubriken har
den isländska 500 kronan i Guld
från 1961 dykt upp i förfalskat utförande. Det kan förmodas a tt den
varit i omlopp den sista tiden.
Förfa lskningen har f61jande kännetecken:
Atsidan :
3 eller 4 upphöjda plantsrispor,
ngt böjda och nästan parallella,
som går uppifrån till höger på D
över det närmaste S:et.
Ft·ånsidan:
flera märken från stampen, på
och omkring de flesta bokstäverna
i Island.
Vikt:
cirka 0,03 g för lätt.
Flera mindre differensanser har
iakttagits och om så önskas, kan
närmare information erhållas från
Paul Withers.
de övriga var uppskatta de till
113.360 och de gick för 119.895 vilket
är 6 % över estimat.
FRAN DANMARK
uppmärksammar vi en 2 Fredrik
d'or 1830, kantskadad i 1+ /01, uppskattad till 6.800, såld för 6.700.
lnga småmynt efter 1906 fanns med
i auktionslistan.
Numismatiska Orden har ett blan·
dat material i sina auktioner , därför kan de flesta samlare alllid finna något av intresse.

NORDENNYTT
Red. i'crdbk<t :\lvnt.

l..andsvii~tcn

56. 172 ~ Sundhvlx-n!. Tel. 08 ' 28 67 56

UTSTÄLLNING
NORSKA KRONAN
UNDER 100 ÅR

MEDALJ TILL MINNE AV
NORSKA I( RONAN 100 ÅR
1(>0-års jubileet av den norska
kronan den 17 april uppmärksammas av Sporrang som ger ut en
minnesmedalj <se bilden> . Sporrang har för utgivandet erhållit tillstånd från Norges Bank.
Medaljen är utfor mad av den norska bildhuggaren Oddmund Randberget. På framsidan återges enkronorna från 1875 och 1975 med
respektive Oscar II :s och Olav V:s

porträtt. Baksidan symboliserar
kronans vär deminskning under 100
år och människans kam p för att
dämpa inflationen.
Medaljen utges i :
:\letall
Platina
Guld
Silver
Brons

s torlek Vikt Antal Pris
20 4.125:45 mm 85 g
45 mm 60 g 200 1.825:45 mm 55 g 1.500 185:80:45 mm 50 g 2.000

Universitetets
Myntkabinett
öppnade i april en uts tällning i
samband med 100-års jubileet av
decimalmyntens införande i Norge.
Förutom att utställningen visar
samtliga utgivna mynt och sedlar
under de sista 100 å ren, vill de n
också dra fram och illustrera de
viktigaste händelserna från den
mynthistoriska utvecklingen under
denna t id.
Utställningen finns att ~e i
Histor iska Museet, Oslo, under hela året.

DANMARI(S SPECIEDALER UNDER 200 ÅR
Dansk Montsamler Union ha r låtit
framställa en D.M.U. Speciedaler i
samband med 200-åt·s minnet av
spe ciedalerns tillkomst. E n del av
behållningen från försä ljningen
ska gå till att stödja Unionens
ver ksamhet. D.M.U. som bildades
för 5 år sedan är en av Danmarks
största föreningar med sina 4000
medlemmar. D.i\I.U. håller 2 offentliga
utställningar
och
auktioner per år och ger dessutom
ut ett medlemsblad.
I D.M.U. :s annons av D.M.U. speciedalern kan följande historik
läsas:
-Den 'n december 1775 framlades ett lagförslag till kung Christian VII. Lagförslaget presenterade prägling av speciedalrar och en
av motiveringarna till dess ut-

givning var att kostnaderna för
prägling av speciedalrar skulle bli
betydligt lägr e än för kurantmynten. Förslaget antogs och redan
de n 2 januari 1776 skrev kungen under en föror dning angående ''Danske Speciers Udmyntning og Coursering". Efter detta blev speciedalern en erkänd myntenhet
da nskt myntsystem .

Medaljen är utförmad av den danske konstnär en Harol Salomon och
den utges i:
:\letal! storlek
Platina 40 mm
Guld 40 mm
Silver •40 mm
Brons 40 mm

Vikt Antal Pris
60 g
JO
45 g 100
35 g 1.000
30 g 1.500
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S&M MYNTAUKTIONER AB
avhöll sin första auktion söndagen den 23 februari 1975.
Bakom namnet S & M Myntauktioner AB står de två mynthandlama Strandberg (Stockholm)
och Mattsson (Uppsala/Stockholm).
Deras första auktion presenterades
i en mycket väldesignad, informativ och tryckteckniskt välgjord
auktionslista. Innehållet, som får
betecknas som mycket förnämligt,
bestod av 452 utrop fördelade på:
- 246 objekt från Sverige med
besittningar
- 87 objekt från Norge
55 objekt från Danmark
inklusive Danska Västindien
7 objekt från Finland
4 objekt från Island
53 objekt från Ryssland
NORGE
med sina 87 objekt var, bortsett
från Sverige, mest välrepresenterat. Där fanns 4 st speciedalrar
från 1600-talet av vilka nr 250, 1
speciedaler 1654, Hede 17, Rönning
44F, i 01, utbud 12.000 blev "utom
Sveriges" dyraste objekt, 10.000.
Totalt återfanns 26 speciedalrar,

eller delar av specie dalrar mellan
åren 1629 och 1862. Från denna period utbjöds också 1 rejse daler,
flera kroner, 1-markare samt
några större skillingmynt.
Oscar II representerades av 16
guldmynt, 16 kr/öre-mynt samt l 3
skilling 1873.
Från Haakon VII utropades bland
andra objekt nr 323, l krona 1908,
myntortsmärket på upphöjd platta,
01, för 500, såld för 500: obj. nr 326,
50 öre 1923 utan hår, 1+/01, för 350,
såld för 550, obj. nr 327, 5 öre 1918 i
järn, 1? /l, för 350 såld för 350.
2 set från 1968 i Oobjekten från Olav
V och de gick för 1.200 mot estimerat 1.400.
Totalt såldes för 151.150 kr. norska
mynt mot uppskatta pris 145.600
vilket är 4 % över uppskattningen.
Från DANMARK avdelningenö
uppmärksammades framför allt
objekt nr 335, Köpenhamn, 2 specie! daler 1631 i l + Hede SöC som
uppskattades till 10.000, såld för
9.000 och objekt nr 362 som var 1
speciedaler 1769 från Rethwisch i
1+/0l, uppskattat till 10.000, såld
för 9.750.

De äldsta danska utbuden var 3
penningar från Svend Estiden alla i
01, utbjudna till vardera 1.200. De
såldes för 825-850. Därefter spände
objekten över 11 regenter varav det
sista (förutom en guld 20-krona)
var det enda från kr/öre perioden .
Det var en 2-krona från 1903, Hede
12, Ministerexemplar i O, utbud
1.800, såld för 1.750.
De 55 objekten från den danska avdelningen var uppskattade till
92.775 kr och de såldes för 90.220 kr,
3 % under uppskattningen.
fin land
bjöd på 7 mynt, samtliga av guld,
där den sällsynta 100 marken från
1926 var detförnämsta. Den höll 01,
uppskattades till 4.500 och såldes
för 4.100. De finska mynten uppskattades till 6.175 kr och sådes för
5.175 kr. Det är 16% under estimatet.
Auktionen och dess objekt var
mycket uppskattade och observeras bör att samtliga objekt, enligt
listan för uppnådda priser, såldes.

--AB HIRSCH MYNTAUI(TIONER-höll en kvalitetsauktion på Operaterrassen, Stockholm, lördagen
den 15 februari 1975.
Den NORSKA avdelningen representerades med 22 utrop. Russinet i
kakan skulle ha blivit objekt nr 470.
1/2 speciedaler 1861 med B under
halsen, 13 ex präglade. Myntet gick
på Ahlströms auktion nr 2 för 13.000
och bjöds nu ut för 35.000 men fann
ingen köpare. I stället blev nr 460,
en penning cirka 1100-talet i 1 + det
dyraste. l ex var känt i privat ägo,
därtill koml}1er 1 ex i K. Myntkabinettet. Myntet som hade ett hål,
bjöds utför 4.000, men fann en
köpare till 14.000. Fantastiskt för
ett skadat mynt.
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Av de 22 utropade mynten var det 7
som inte fann någon ny ägare. Har
de norska mynten blivit för dyra?
De återstående 15 estimerades till
23.000 och såldes för 29.450 vilket
utgör 28 % över estimatet, men om
nr 460 frånräknas blir värderingspriset 19.000 och försäljningssumman 15.000 vilket är 19 % under det
uppskattade priset.
Förutom 4 guld 2G-kronor (varav
1879 och 1886 inte blev sålda) och 4
jubileumsmynt, förekom inga
kronor/öre mynt. Vi hoppas att de
dyker upp på Hrisch nästa auktion.
Den DANSKA avdelningen innehöll
16 objekt. Det förnämsta var nr 444,
Christian IV, Rhinska gylden 1625,

Hede 29, i 1 ( +), utrop 10.000, pris
5.750. Tendensen för de danska
objekten var likvärdig med den
norska. 4 objekt blev inte sålda . De
övriga uppskattades till 18.925 och
såldes för 14.220. Det är 25% under
den estimerade summan.
Inte ett enda kr/öre mynt bjöds ut.
Det är alltid roligt finna mynt bjudas ut men trots allt, de stora flertalet samlare saknar och önskar de
yngre kvalitetsmynten som värderas i 100-kronor, inte 1000-tals.
AB
Hirsch
Myntauktioners
auktionslista är en kvalitetsprodukt med många intressanta
mynt och de 338 fotografierna är
förstklassiga. Den rekommenderas
till alla myntsamlare.

NORDENNYTT

Red. Nordiska :'\lvnt. Landsviil!cn 56. 172 36 Sund b\'bel'!!. Tel. 08 / 28 67 56

DANMARK
1. VES TJ YDS KE
M0N TAU KTION
afholdes

L9rdag d e n 7-6-1975 kl. 9 .15

AKTUELLA VÄRDERINGSPRISER 197 5
Norska silvermynt
Artal

EFTERSYN:

f/> 31 mm -

Fredag den 6-6-1975 kl. 10.3()-17
Lprdag den 7-6-1975 k l. 8

-9

AUKTION samt EFTERSYN
foregår på
PALADS HOTEL
Skole.g ade 14
DK - 6700 Esbjerg
Der bortauktioneres bl. a.

sj~eld-

o

Upplaga

1878
1885
1887
1888
1890
1892
1893
1894
1897
1898
1900
1902
1904

1.000
5.000
5.200
5.500
800
1.100
750
700
750
750
650
650
1.000

300.000
25.000
25.000
25.000
100.000
50.000
75.000
75.000
50.000
50.000
125.000
153.000
75.600

ne danske og norske mpnter
samt guld og splvmpnter fra

f/> 22

hele verden.

R. 231;Y

Vurderingspris over 100.000 kr.

1874.
1875

l+

l

2 KRONER
vikt 15,0 gr - 800/1000
90
250
550
1.400
2.100
3.200
1.500
2.200
3.300
1.600
2.400
3.500
150
250
500
250
400
750
200
300
500
175
275
450
200
300
500
200
300
500
150
250
400
150
250
40C
250
400
700

l?

50
700
750
800
75
125
100
75
100
100
75
70
125

50 öRE / 15 SKILLING
mm - vikt 5,0 gr - 600/1000

1.000
J..200

160.000
640.000

01

800
850

550
575

400
425

225
250

50
400
350
100
250
50
50
45

25
200
175
50
125
25
25
25
25
20
25
25
25
25
20

5 0 öre
~

Gratis illustrerat katalog kan
rekvireres fx·a

VESTJYDSKE
M0NTAUKTIONER 1/S
Kongensgodo 88
D K - 6700 Esbjerg
05) 13 5776

Nprregade 12
DK - 6800 Varde
05) 22 20 05

BREVBUD MOTIAGES

1877
1880
1885
1887
1888
1889
1891
1893
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1904

800.000
120.000
100.000
2QO.OOO
100.000
200.000
400.000
600.000
200.000
500.000
200.000
300.000
200.000
300.000
404.400
301.200
100.000

22 mm 500
1.600
1.500
600
1.200
500
400
400
400
400
550
400
400
450
350
400
1.300

vikt 5,0 gt· -

?.50
1.100
1.000
400
750
250
200
200
200
200
275
200
200
225
175
200
800

600/1000
125
650
600
200
500
125
100
90
90
90
150
90
90
100
75
90
500

45

40
50
45
45
50
35
45
275

25

150
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TiU frågespalten
J ag har i min myntsamling en
-enkrona 1942 ( 40 % sUver) med
stämpelglans där åtsidan ti!N en
fjärdedel är vriden. J ag undrar
om andra samlare hittat lilmande mynt. Är den känd tidigare?
SV AR: Din variant är känd tidigare och har ett värde i kv. O
av ca 100:-. Jag har själv sett
ett tiotal sådana exemplar, men
man kan utan vidare beteckna
den som myclcet säll$ynt.
R. ö .

Till Myntkontakt
Varifrån
konnnen· följande
"p()Uett? L. C. Lauer Ni.irnberg,
tillverkad
brons, 12,8 mm
diameter.
Trond Strömstad
SVAR: Denna pollett eller leksakspeng kommer från Tyskland
och tillverkades i början av
1900-talet. Den tillverkades som
exakta kopior av de svenska
mynten från ettöringen och ända upp till 20-kronan, alla med
årtalet 1888. Upplagorna är
ganska stora och något speciellt
samlarvärde har de icke.

R. ö.

i:l
Till frågespalten
Jag har sett att det finns en
del sedlar i valörer 5, 10, 50 och
104> kr som är stjärnmärkta. Varför har de det?
J . Lyck
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SVAR: Stjärnor förekommer på
sedlar av den anledningen att
sedeln har blivit ersatt. Detta
kan ha berott på något tryckfel,
varvid den ha1· bortplockats. Det
är mycket vanligt med dessa
stjärnmärkta sedlar och de har
inget samlarvärde efter 1965.

R. ö.

Till frågespalten
J ag har länge undrat över
några myn.t och hur svåra de är
jämfört med andra årtaL
5 öre 1885 och 1886.
5 öre 1918 och 1919.

l kr 1887 och 1888.
l kr

1937 och 1943.

"Tacksam för svar"
SVAR: Mycket intressanta jämförelser Ni tagit upp, därför att
de flesta värderingskatalogerna
här har fel priser. Femöringen
1886 ä1· mycket svårare än årtalet 1885. Prisskillnaden i kvalite l? bör vara minst 10:- .
Bland de svåra järnfemöringarna 1918 och 1919 visar alla
Imtaloger att 1919 skall vara svårare. Detta är ett litet misstag.
1918 skall vara svårare.
Samma sak gäller 1887 och
1888 års enkrono1·. I de lägre
kvaliteerna är 1888 svårare men
i högre (kvalite 01 och O) är
utan tvivel 1887 den mest be-

gärliga och den svårare. Det har
ju kommit fram en hel del ocirkulerade enkronor 1888 de senaste åren, vilket har gjort att
detta årtal har stått stilla i pris
ett tag.
Beträffande tvåkronorna 1937
och 1943 är fö1· närvarande 1937
högre värderad, vilket också är
riktigt. Dock är vi ganska säkra
på att 1943 års tvåkrona mycket
snart kommer att passera i pris.
Detta gäller i alla Jcvaliteer.
R . ö.

Hur ser man skillnad på stort
och litet "W" på tioöringen 1920?
L. J. Karlsson
Umeå

SV AR: Vi bör kanske påpeka
att det här finns tre olika varianter. Det vanliga lilla "w" som
förekommer oftast. Vi har vidare ett större "W" som hittills
inte tagits med i värderingarna,
vilket är alldeles riktigt, då denna variant helt saknar betydelse.
Den variant sorn finns upptagen
som stort "W" är ännu större
samt att den dessutom har små
"vimplar" högst upp på bokstat>en. Värderingspriset på denna
i normal k va lite ( kv. 1) ligger på
ca 125:- .

R. ö.

Prenumerera på

MYNTKONTAKT

UTLANDSNYDETER

Red. Norrt.iilje Myn thandel, Tullportsgatan 7, 76100 Norrtälje. Tel. 0176/ 168 26

VÄST-TYS KLAND

Y.138. 5 mark 1975 J (Hamburg),
625/1000 silver , 29 mm, 11,2 g.
Myntet utges med anledning av
50- årsminnet
av
Friedrich
Ebert's död, denne var tyska rikets förste president 1919-1925.

ENGLAND
utgav 1974 ett guldmynt, l Sovereign, 9167/1000 guld (22 karat), 22,05 mm, 7,99 g. Första
året med det nya por-trättet av
Drottning Elizabeth II.
Y.139. Koppamickel 5 mark 1975
D,F,G,J (Miinchen, Stuttgart,
Hamburg och Karlsruhe myntverk), 29 mm, 9,8 gram. Denna
5 mark ersätter den tidigare typen som även präglades i silver.

WEST

TURKS AND CAlCOS
ISLANDS

HAITI

Guld 500 Courdes 1974, 900/1000
25 mm, 6,5 g.
Silver 25 Courdes 1974, 925 /1000
38 mm, 16,75 g.
Bägge mynten ges ut med anledning av olympiaderna i Innsbruck och Montreal

GERMAN Y

POLEN
Y.73. Silver 100 Zlotych 1974
WM = Warsaw Mint, 625/1000
silver, 32 mm, 13,6 g. Upplaga
50.000. Myntet jubilerar 40-årsminnet av Madame Curie's död
1934. Hon var född i Warszawa.
Hon och hennes man, Pierre,
anses vara de som upptäckte radium.

Y.4. Guld 100 Dollar 1974, 33 mm
18,01 g, 500/1000 guld.
Y.3. Guld 50 Dollar 1974, 25 mm
9,01 g, 500/1000 guld.
Bägge mynten jubilerar Winston
Chrurchill- minnet.

TILL VÅR INTERNATIONELLA

MYNTAUK TION l MALMÖ
i september 1975 mottages bättre objek t i MYNT, MEDAUER, POLLETTER,
SEDLAR och äldre NUMISMATISK LITTERATUR.

MYNTET l MALMÖ
S. Flodberg

St. N ygatan 17, 211 37 Malmö
Tel. 040/ 12 99 30 (046/ 30 7 5 00)
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Vykort med frimärksmoti
Sedan några år tillbaka utger postverket vykort med avbildning av utkomna frimärken. Korten är t revligt utförda, och med förklarande text på
baksidan. Dessutom kan man få dem utan kostnad på postkontoren. Tyvärr är väl de tidigast utgivna redan nu svåra att få tag i. Ett trevligt samlingsområde som redan blivit populärt bland frimärkssamlare och övriga.
Vi visar här några exempel på kort :

SVERIGE

(Forts. fr. sid. 17)

L----------------1 .________________.
24

Auktionen avslutades med
bättre kvalilt~er från Oscar II
och Gustav V:s tid. Bl. a. fanns
enkronan 1875 i kvalitk O, vilken
gick för 2.250:~ mot ett värderingspris av 1.200:-.
Enkronan 1884 i spegelglans
såldes för 6.500:- (3.500:-).
lO-öringen 1925 i kvalite O
såldes för 975:-. Också detta
mynt över dubbelt katalogplis
(400:-).
Avslutningsvis k an nämnas
att auktionen rönte ett mycket
st01·t intresse och vi ser fram
emot andra d elen ur Ekströms
samlingar, som skall auktioneras bort under hösten.
Om detta återkommer vi i något av kommande n ummer.

MAJ-ERBJUDANDE
GUSTAV VI ADOLF
5 kr 1952Jub. nära
5 kr 1952 J uh. god
5kr 1954
······ ··
5 kr 1954 .... nära
5 kr 1955 ........
5 kr 1955 .. .. nära
5kr 1959 Jub. nära
5 kr 1959Jub.
5kr 1962 Ju b. nära
5 kr 1962 J uh. god
5 kr 1966Jub. ....
5 kr 1966 Jub.
5 kr 1971 .... nära
2 kr 1952 ........
2 kr 1952
nära
2 kr 1952 ........
2 kr 1953 .. .. ....
2 kr 1953 .. nära
2 kr 1954 ········
2kr 1954
nära
2kr 1955 .. nära
2 kr 1956 .... god
2 kr 1958 .. ... ...
2 kr 1958 .... .. ..
2kr 1959
nära
2kr 1959 .. .... ..
2 kr 1961
nära
2 kr 1961 .. .. god
l kr 1953 .... .. ..
l kr 1953
nära
l kr 1954 ······ ··
l kr 1955 tcppex.
l kr 1955 ........
l kr 1956 .... ....
l kl- 1958 toppex.
l kr 1958 .... .. ..
l kr 1959 toppex.
l kr 1959 .. .... ..
l kr 1959
nära
l kr 1959 ..... ...
l kr 1961 TS ....
l kr 1961 u nära
l kr 1964 .. . .... .
50 öre 1953 .... ....
50 öre 1953 ...... ..
50 öre 1954 .. ····· ·
50 ö1·e 1955 .. .... ..
50 öre 1956 ...... ..
50 öre 1961 ········
50 öre 1961 .... ....
00

00

0

0

0

0

00

00

50
25
10
10
l
l

o

250:01
225:OåOl
39:01
19:OåOl
32:01
16:o
69:OåOl
49:o
370:01
320:o
29:OåOl
19:o
19:o
80:o
65:Olål+ 29:o
60:o
45:o
55:o
45:o
39:01
24:OåOl
42:01
23:55:o
01
32:o
42:22:01
90:o
o
70:-

o
o
o

o
o
o
o
o
o
01
o

o
o
o

01
OåOl
Oå01
o

o

85:-

105:85:70:190:160:420:340:210:130:45:55:18:70:22:-

45:45:75:42:20:-

OåOl
EXTRAERBJUDANDE
öre 1972 ········ o
3: öre 1953 ........ o
26:öre 1956 ........ o
11:öre 1962 ........ o
8:öre 1954 ········ o
24:öre 1955 ........ o
12:-

25
25
5
5
5

öre
öre
öre
öre
öre

1955
1955
1969
1970
1970

. . . . . • •• O
O
V-ås 5. . O
Dike i 5 Oå01
Kl. i VI OåOl

GUSTAV V
5 kr 1935 Ju b. nära
5 kr 1935 Jub.... .
2 kr 1921 Ju b. . .. .
2 k r 1921 Jub. . .. .
2 kr 1932 Jub. nära
2 kr 1932 Jub . . ...
2 kr 1938 Ju b. nära
2 kr 1938 Ju b.... .
2 kr 1910 .. .. ... .
2 kr 1910 . . nära
2 kr 1910 f.skj. Mm
2 kr 1913 vack. ex.
2 kr 1914 vack. ex.
2 kr 1914
2 kr 1929
2 kr 1930
2 kr 1937 . . nära
2 kr 1937
2 kr 1933
2 kr 1933
50 öre 1921
nära
50 öre 1921
50 öre 1933 .... god
50 öre 1933
50 öre 1935 . . nära

o

01
0åOl
01
0
01
0

01
01
01
1
0
0
01
0lal+
oaol
0l
1+
0åOl
0lal+
I+

22:13:19:5:13:-

65:45:95:80:120:90:70: 50:-

225:230:235:480:680:-

250:85:155:95:55:115:-

so:-

115:1
28:01
95:0la1+ 28:o
85:-

F YNDPRISER

50
50
25
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5

öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre

öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
ö1·e
öre
öre
öre
öre
ö re

1944 .......... O
1945 .... ..... . O
1943 .... .. .. .. O
1919 . .. . .. . ... O
1943 . ...... .. . O
1947 typ II spegel O
1947 typ III .... O

1909 ..... . .•
1916/15 . . . . . .
1917
1921 . . nära
1928 . . nära
1929 .. .. god
1930 . . nära
1933
1934
1935
1936 kort 6 . .
1917 järn . . . .
1918 järn .. . .
1919 järn . . . .

0801
OåOl
O
01
O
01
O
Oå01
O

O
O
l
l

l

44:39:29:78:21: 34:18:-

245:550: 110:55:110:45:85:60:65:40:245:75:120:125:-

EXTRl\ERBJl.TDANDE

5
5
2
1
1
1

öre
öre
öre
öre
öre
öre

1950
1950
1950
1942
1947
1950

b rons spegel O 33:brons . . . . . . O 24: brons spegel O 24:järn . . . . • . O 19:.. . .... . . . .• O 17:brons . . . . . . O 12:-

OSCAR n
2 kr 1897 Jub.
2 kr 1907 Jub.
2 kr 1876 br. årtal
litetE.B.
2 kr 1878 m. OCH
2 kr 1890
2 kr 1893 .. ... .. .
2 kr 1903 ..... .. .
2 kr 1906 .. •.. .. .
l kr 1876/75 . .. . . .
l kr 1879
l kr 1887 ...... . .
l kr 1888
l kr 1888 ........
l kr 1901/98 .•....
50 öre 1877
50 öre 1881
25 öre 1874
25 öre 1876
25 öre 1878
10 öre 1874 . . nära
10 öre 1875
10 öre 1880 . . nära
10 öre 1882
10 öre 1883
10 öre 1892
5 öre 1874
5 öre 1877
5 öre 1879
5 öre 1879
5 öre 1880 . . nära
5 öre 1885
5 öre 1886
5 öre 1887
5 öre 1888
5 öre 1889 . . nära
5 öre 1889
l öre 1875
l öre 1876 .. .. god
l öre 1880
nära
l öre 1892 hack f. ö.
l öre 1892
l öre 1894
l öre 1906
o o ••• o. o

01
01

95:105:-

875:l?
l? 1.850:69:lål?

155:115:o 1.290:33:l?
78:l?
l?
94:o 5.700:lal? 125:lål?
35:135:l?
l
l

l?

48:-

390:lål+ 95:01

l Bl+ 415:55:l
l

335:-

l

165:-

o
o

1.580:880:OåOl 230:75:l+
57:l?
195:l+
7?
74:l
90: l?
32:-

l?
l?
l?

o

l?
l?
l+

l

34:28:33:490:32:49:290:-

165:-

(l+) 235:275:l+
l+al 160:29:l

Försäljningsvillkor: Mynten garanteras äkta. Moms tillkommer inte på angivna priser. Mynten sändes
mot postförskott, vru·vid porto tillkommer. Returrätt inom åtta dagar.

NUMISMATICA
W. Andersson

•

Rådmansgatan 1O B •

199 00 En köping •

Tel. (efter kl. 18) 018/ 11 2,a 57
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!MEDDELANDEN
Auktioner, mässor
8, 9, 10. Myntauktion nr 16 i Palais
Palffy, Josephplatz 6, Wien l Os·
terrike. Rikt illustrerad auktionskatalog med priser erhålles mot
DM 5 till: H. D Ra u ch, Tu ch la u ben
6, A-1010 Wien, Österrike.
:10, :u Monex 75. internationell
mynt och frimärksmä ssa samt
auktion. Platsen är " Place Bonaventure", Montreol, Canada.

:10, 31. Aukton VIIIIi Steige nber ger
Hotel, Mannheim, Augusta-Aninge
~- T yskland.
Katalog erhålles mot insändande
av 20 DM till :
Kurpfålzische
Miinzhandlung,
Augusta, Anlage 52, D·68 Mannhe im, Tyskland.
1. Internationell Myntbörs i Aus-

stellungsgelände Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 4600 Dortmund, T yskland.

Nyutkomna prislistor
n Ortendahl Mynthandel AB
Box l- 8-199 01 Enköping.

Kvartalsprislista nr 18 gällande
mynt från Skandinavien, samt tillbehör, litteratur och mynts kåp har
utkommit. Sändes kostnadsfritt till
alla intresserade.
Dr Rudolf Diem
Halmhofstrasse 12,
A-6850 Dornbirn, T yskland.
Myntprislista 1975 har utkommit.
Sändes kostnadsfritt till intresserade.
Tempelhorer Mtinzenhaus
lleinz Senger. Bacharachcrstrasse
39, 0 -1 Berlin
Tys kland
Prislista 1975 gällande all världens
mynt har utkommit. Sändes gratis.
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Steve E yer
P. O. Box 274, Blackwood, N. J.
08012, USA
Prislista med mynt från USA och
Europa har nyligen utkommit.
Sändes gratis.
Erich Haas
Weserstr asse 42, D-35 Kasse l
Tyskland
Myntprislista över hela världens
mynt erhålles kostnadsfritt på begä ran.

Föreningar
Frosta Numismatiska
förening
Hörby
Föreningsträff äger rum torsdagen
den 15 maj kl. 19.00. Nya medlemmar välkomna .
Jönköpings bygdens Numismatiska
Förening
Trädgårdsgatan 25
552 55 Jönköping
Under sommaren äger inga möten
rwn. Sista mötet före uppehållet
äger rum fredagen den 6 juni i
TaJavidsgården. För upplysningar
kontakta klubbmästare J. Tacatz,
Box 146, 560 21 Taberg.
Grimslövs-Torneortens
Myntklubb
llynnenäs, 340 33 Lönas hult
Möte med myntauktion äger rwn
onsdagen den 28 maj 1975 kl. 19.00
på Vislanda hotell. Nya medlemmar intages och hälsas hjä rtlig t
välkomna.
Sigtuna Myntklubb
Box 44, 190 tO Rosers berg
Söndage n den 15 juni, våru tfl yktUll
Skokloster. Visning av s lottet och
dess samlingar. F a miljelunch och
samkväm.
Onsdagen den 13 a ugusti, klubbmöte med föredrag om Finland och
dess mynt. Byt~>.safton . Plats Flyghotellet, Märsta.

Myntklubben Nicopia
Nyköping
Ordinarie möte äger rum onsdagen
den 14 maj i Pensionär sgården,
V'åstra T rädgårdsgatan 57, Nyköping.
Svenska 1'\umis matiska
Föreningen
östermalmsgata n 81
114 50 Stockholm
Tel. 08/!i7 55 98 föt· uppl.
Arsmöte äger rum på Wasa varvet,
Djurgå rden måndagen . den 2 juni
kl. 19.00 och inkluderar förhandlingar, val, visning och supe.
Göingebyg<lens
Samlarförening
280 22 Vi ttsjö
Ordinarie månadsmöte i Vittsjö
medborgarhus kl. 19.00 tisdagen
den 20 maj 1975
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Nordstje rnans Myntsektion
Kal'lstad
Nästa möte med myntauktoin äger
rwn måndagen den 9 juni kl. 19.00.
Byten, visningar.
Skilling Banco
Rydsvägen 78 B, Linköping
Vårsäsongens sista tr äff äger rwn
fredagen den 30 maj kL 19.00 i
Lingården, Noregatan, Linköping.
Auktione r , lips tävlan.
Kristianstadsort ens Numis matiska
Förening
Box 110 68. 291 Il Kristianstad
Sammanträder fredagen den 13 juni 1975 kl. 19.30 på Hemgården,
NorretuJlsgatan 9, Kristianstad.
Efter förhandlingarna följer auktion.
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Listor och upplysningar per teJ.
044/713 28.
Göteborgs Numis matis ka
Förening
Box 160 Il, 400 21 Göteborg
Måndagen den 26 maj arrangerar
klubben bytesafton i föreningslokalen. Ordinarie möte äger rwn
måndagen den 2 juni i samma lokal
kl. 18.00.

SVERIGES MYNTHANDLAREs
FÖRENING
är en nyligen etablerad sammanslutning
av mynthandlnre, hitintills 13 företag i
åtta olika stä der i landet. Före.n ingen är
ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och hnr skrivit undez· uppropet
mot myntförfalskningar.
Genom samarbetet m ed de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.

De nuvarande medlemmarna är:
B. Ahlströms Mynthandel AB

Birsch Mynthandel AB
Malmskillnadsgatan 29,
11157 S thlm, tel. 08/11 05 56
Malmö Mynthandel AB
Kalendegatan 9, 21135 Mabnö
te l. 040/ 1165 44
Mattssons Mynthandel
Kung sängsgatan 21 B
753 22 Uppsala, te l 018/ 13 05 54
Norrtälje Myntliandel
Tullportsgal 7, 76100 Norrtälje
tel. 0176/ 168 26

Mäster Snmuelsgntan 11
103 85 Sthlm 7, te l. 08/101010
Yngve Almer Mynthandel
Storgatan 49, Box 2068
700 02 Örebro, te l. 019/ 13 50 61
B. Björnssons Mynthandel
Kull agat. 56, 252 20 H elsingborg
tel. 042/ 14 1211
Flodbergs Mynthandel
S tora Nygat. 17, 21137 Malmö
te l. 040/ 12 99 30

-

-

Ulf Nordlinds Mynthandel
Nybrogatan 36, Box 5132
102 43 Sthlm, le l. 08/ 62 62 61
J. P edersen Mynthandel
Skolgntan 24, 502 31 Borås
tel. 033/ 11 24 96
P eo Mynthandel AB
Drottninggatan 11,
11151 Sthbn, te!. 08/211210
Strandbergs Mynthandel AB
Mäster Samuelsg. 25, Box 7003
103 81 SU1lm, te!. 08/ 2142 65
Ticnl cn Mynthandel
stureplatsen 3, 41139 Göteborg
tel. 031/ 20 8111

KLIPP HAR

PRENUMERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK

O

Prenumeration l år från
Subscription l Year from
Abonnement l Jahr nb

porto

i

.................. .i

l O l N l D lAR/YEAR
l l l l 1-1-1 l l l l l
S

NAMN:

i

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

ADRESS: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................
V. v. texta tydligt l Please use block capitals

l

PRENUMERATIONSPRISER:

BETALNINGSVILLKOR:

~=~E

O Likviden översändes bifogad

DANMARK
FINLAND
ISLAND
USA

CANADA

MEXICO
EUROPA

43:75 SKR
ink!. moms
och porto

i check/kontanter
I enclose payment in cash/

PREN.TJANST

in cheque

BOX l

O Jag betalar

)

62 SKR

MYNTKONTAKT

när inbetalnings-

199 01 ENKöPING l

kortet kommer.

(Air mail}

O Betalningen insatt på Ert
52SKR

postgiro: 73 02 33 - 4
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VALKOMMEN TILL

Vi är i mycket stort behov av och köper svenska och utländska mynt. Gärna hela samlingar, oavsett storlek.
Till våra myntauktioner tar vi gärna emot bättre nordiskt material. Tag kontakt med oss och
diskutera.

STRANDBERGs
MYNTHANDEL
Arkadhallen. M. Samuelsgatan 25
S-103 81 Stockholm Tel. 08121 42 65
KÖPER • SÄLJER - MYNT - SEDLAR • MEDAUER • FRIMÄRKEN
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