Svenskt auktionsrekor d
220.000 kr för ett enda mynt. Nära 4 miljoner i omsättning. 300 personer
närvarande l :a dagen. Se sid. 16.

"MYNT -7 6"

Svenska Numismatiska
Föreningens medal jauktion
Förhandsreportage sid. 18.

Den 3 :e intt:•rnation('lla m yntmässan i Helsingb org hölls lördagen den 8
och söndagen de n 9 maj i Helsingborg. Mynt för omkring 3 0 miljoner kr.
fanns mc() hos dc 4.7 handlarna. För första g;mgcm fanns också medaljhandlare mecl p~'l mässan. Besökarantalet beräknade!-~ till omkring 3.000.
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Drottninggatan 11
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Bankgiro: 219 - 0502
Bank: Sv. Handelsbanken
REDAKTIONSLEDNING:

Chefred. o. ansvarig utgivare:
Michael Ohlsson
Redaktör för Norden:
Tommy Falk
Munkedamsveien 74
Oslo 2, NORGE
Eftertryck av text och bUder
utan medgivande förbjudes.
Tidningen utkommer den 15:e 1
varje mAnad utom mAnad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skriftligen genom postens adressändringablan-

TILL VÅRA LÄSARE
B. Ahlströms vårauktion blev en väldigt publikdragande och prishög tillställning. Nordens dyraste mynt blev
bland annat sålt. Mer om denna kan
ni läsa längre fram i tidningen. Mynt
ur auktionen kom bl. a. från Gunnar
Ekströms samling. Det är förmodligen
inte så många av läsarna som känner
till honom. Därför har vi denna gång
en artikel av Lars O. Lagerqvist om
honom.
Mängder av nya medaljer presenteras
i detta nummer. Många, för att inte
säga de flesta, har kommit till tack
vare kungabröllopet.
Horungs myntauktion i Köpenhamn
hoppas vi kunna återkomma med i
nästa nummer.

k.ett.
ANNONSPRISER:

s.

Kr.

4 s idor (mittuppslag)
2.385:2 sidor (mittuppslag)
1.260:1/1 sida (2:a o. sista sid.) 765:1/1 sida ..... ..... ...... 575:2/3 sida . . ..... . ....... . 405:1/2 sida (2:a o. sista sid.) 405:l / 2 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 305:1/3 sida ................ 215:1/4 sida .. .......... .. .. 160:1/ 6 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 115:1/12 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 60:1/24 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 40:Morns 17,65 % tillkommer pl
ovanstående annonspriser.
Prenumeration helår 43:75.

HYLLNINGsMEDALJ
för KONUNGAHUSET

MYNTrORGET

(endast för myntsamlare)
Ett införande: 10 kr. Tvl införande med samma text i två pl
varandra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innebilila 20
ord + namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på f'8lJU1Ul
gång som manus.
SISTA ANNONSDAG
3 vecloor före utgivningsdag
Alla författare ansvarar ensamma för sakinnehållet i sina artiklar.

Konstnär Henry Lamparter
Sterl'ing silver 925/1000. Upplaga 3.000 ex
leverons i början av juni. Pris 115 kr. inkl. moms
Beställes enklast genom:

lEMBIT
141 02 Huddinge 2, 08/711 36 78
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OM PLÅT MYN T
Av BE RTEL TI NGSTRÖM

L i spegelmonogram betecknar präglingsorten L j u sneda!.

A v koppar f ni n Gustufsbergsbolngcl.

Med 172G-talet och efter 1718 inträder så småningom en stabilisering i penningväsendet. Enda förändringen är övergången från
Ulrikas plåtar till Fredrik från
1720. De förra plåtarna är relativt
sällsynta i synnerhet de från 1719
med trekantig mittstämpeL Fredriks är desto vanligare med en utmyntning i Avesta av mer än 1/2
million daler SM per år med någon
avmattning under 1740-talet.

vata transportsedlar och därmed
principiellt avvek från Palmstruchs.
Sedlarna kom före kriget med
Ryssland 1741-43 att ersätta plåtmyntet, som var otympligt, alltså
samma förhållande som på 1660-talet.
Kriget kom till stor del att finansiras med sedlar och som vanligt
sjönk dessa i kurs precis som när
man tidigare utgivit sämre mynt i
för stora mängder. Allmänheten
ville då helt naturligt ha tillbaka
sina plåtmynt som åtminstone hade ett visst metallvärde.
1743 utgavs transportsedlar på 24
och 36 daler KM och från 1745 6,9
och 12 daler KM. Samma år upphörde Banken att utliimna annat än
kapperskiljemynt mot sedlar. Vi
har därmed i praktiken pappersmyntfot fram till Jn6.

1724 nedsattes alla utelöpande
nödmynt från 2 öre SM till! öre KM
Cner till 1/6 av det redan nedsatta
värdet L
De närmaste 50 åren kom i hög
grad att karaktäriseras av sedlarnas roll. Efter Palmstruchska bankens likvidation 1668 och grundandet av Rikets Ständers Bank samma år förekom inga sedlar förrän
1701. Det stadgades uttryckligen
alt Banken icke ägde rätt utge sådana. Nämnda år utgav Banken
transportsedlar, egentligen kvitton
på gjord insättning. De kom för den
stora allmänheten att sakna betydelse. Minimibeloppet var 100 daler SM. Från 1726 sänktes beloppet
till 50 daler KM C 1/6 av det förra )
och dessutom kunde man lx>tala
med den i Kronans uppbörd - en
omständighet som vi idag skulle ha
svårt att förstå att sedlar ej voro
gångbara överallt. Skillnaden ligger väl i att de voro från början pri-
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Plåtar tillverkades emellertid
hela tiden. Under Adolf Fredriks
lin rr!ln 1751 till 1759 v:tr årsproduktionen något över 300.000 daler
SM. Aven efter 1759 har viss produktion förekommil e huru de plåta r som stämpla le; fått årtal senast
1759. Nyligen har emellertid ett ex
av en 2 daler framkommit med årtalet 1760 - hittills enda kända
exemplar, nu i Kungl. Myntkabine ttets ägo.
Efter 1776 har plåtar t iiiverkats
ända fram till 11109 ehuru utan att

Av

koppar från Carlbergsbolaget

bli mynt. Man hade helt enkelt funnit att formatet på en 4 daler och
vikten gjorde kopparen lätthanterlig och bibehöll därför dessa vid
kopparexporL
r mitten av 1700-talet tillkommer
några nya myntorter utöver Avesta, nämligen Ljusnedal i Härjedalen och Huså och Semlan i Jämtland. Agarna till dessa bruk fingo
tillstånd att tillverka plåtmynt och
i stämpeln ange urs prunget eller
ägaren. Därutöver hade en rad
mindre bruk fått tills tånd att utvinna koppar. Härav smidda myntplåtar stämplades emellertid i Avesta
med det för detta myntverk gällande märket. de korslagda pilarna.
Under Fredrik I: s regering myntades i Ljusnedal 1746-1748 sammanlagt 12.531 st endaler och 2.013
halvdaler. Det är sannolikt att man
använt 1746 års stämpel för alla
åren.
Under Adolf Fredrik har plåtar
tillverkats av samma valörer. 17521756. Det är ännu ovisst hur de fordelat· sig över ?!ren. Blått plåtar för
1753 är kända.
Angående ursprungsstämpeln se
bild l.
Gustafsbergs kopparverks ägare
i Jämtland a nhöll att få mynta både skiljemynt och plåtar. Det förra
avslogs men beviljades tillstånd att
mynta plåtar av l och l / 2 daler SM
valör. Mittstämpeln skulle förses
( FMts. pti nästa sida)

Om plåtmynt
(Ports.

fr.

dock av Kungl. Maj:t beviljades.
Utmyntningen skedde både 1768
och 1769 sannolikt med 1768 års
stämpel. Endast ett par plåtar i va·
lören 2 och 1/ 2 daler SM är bevara·
de. Utmyntningsgrunden var fortfarande 540 daler KM ~ 180 daler
SM per skeppund, gällande ännu
från 17/5 1715. Man bör sålunda ha
producerat 180 x 600=108.000 daler
SYI. Det är nu omöjligt att avgöra
om hela partiet fick årtalet 1768 eller om man delvis begagnade äldre
stampar. Men då det finns några
plåtar med 1768 är det antagligt att
detta gäller hela denna myntning.
Att plåtarna under tiden för vår
pappersvaluta 1745·1776 voro attraktiva framgår av ett nyligen
gjort plåtmyntfynd i Malung. Man
fann i gammal husgrund 240 st plåtar med årtal mellan 1715 och 1748.
Det nominella värdet var 310 1/2
daler SM.
Aven skiljemyntet har ibland
helt tydligt tesaurerats (nedlagts)
och befunnits värdefullare än sed·
larna . Flera fynd , särskilt i Fin·
land, antyder detta.

föreg. sid)

n.ct.~

ett G angivande ursprunget.
Mängden plåtar från bolaget är
okänd och plåtar endast kända för
1748 och 1752. I båda fallen har
stämplingen skett i Avesta.
Carlbergs kopparverks ägare
även i Jämtland ansökte på motsvarande sätt a tt få utmynta sin
koppar. I mittstämpeln skulle ett C
insättas, markerande kopparens
ursprung. Något eget myntverk
blev aldrig inrättat. Man begagnade Gustafsbergsbolagets anläggning för tillverkningen men med
stämplingen i Avesta.
Plåtmyntet var tungt och besvärligt - " ovigt", som man sade i
riksdagen 1739. Reda n då fanns
planer att upphöra med tillverk·
ningen. Av olika skäl fortsatte man
dock. I Avesta brann myntverket
den 30 april1761 och det blev i vad
avser plåtmynttillverkningen ej
återuppbyggt förrän 1767. stora
Kopparberg ansökte 1768 att få utmynta i plåtar 600 skeppund vilket

UNIK
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Innan vi i nästa artikel behandlar
projekterade plåtmynt samt moderna förfalskningar skall vi något
beröra transportsättet. Gällde det
mindre summor, 10 å 20 daler kunde väl ryggsäck vara tänkbar. Vik·
ten utgjorde då (efter 1715) 7 1/ 2
r esp. 15 kilo. Något större summa
kunde transporteras med klövjning
på hästrygg. Den enda bevarade
transportsäcken finns på Kulturen
i Lund. Den är av läder med fickor
på båda sidor och avsedd att ligga
på hästrygg. Ett annat sätt varnaturligtvis vagn eller vinter tid
släde. En speciell sådan, s.k. drög,
finns på bilden av gamla riks·
bankshuset Den ingår i Svecia
Antiqua. På torget framför , nuvarande Järntorget, syns ett myller
av slädar och vagnar och däribland
en drög.
Att transporterna ofta skett vintertid framgår av de berättelser
som finns om att fordon gått igenom isen. Kostnaden för transport
av plåtar från en ort till en annan
var också betydande, ofta 5% av
värdet, ibland mer.

AUKTION

Söndagen den 23 maj i Hässleholm kl. 11 - 13.30 och 14.30-ca 17. Visning kl. 10- 11.
RIKSBEKANTA 5-ÖRINGEN 1917 l BRONS OCH 5 ÖRE 1972 l KOPPARNICKEL

Numismatiska föreningen i Hässleholm anordnar en säregen auktion på ca 500 specialsamlade
moderna mynt i höga kvaliteter med tyngdpunkten på koppar- och bronsmynt samt ovanliga
och ej tidigare kända eller· beskrivna myntva rianter.
CARL XIV JOHA N:
Kopparmynt i alla valörer och
ur ta l samt flera i kvalitet 0-01.
OSCAR 1:
Koppar- och bronsmynt i a lla
va'örer o. åt·tal, flera i kv. 0--01.
1/ 8 riksdaler specie 1852
1/ \6 riksdaler specie 1845 spgl. O
50 öre 1857
25- och lO-öringar alla årtal.
l öre provmynt utan årtal.
CARL XV:
Bronsmynt i alla å rtal och vatörer samt flera i kval. 0--01.

OSCAR ll:

Bitand mynten märks bl. a.
l riksdaler riksmynt 1873 kv. l +
2 kr
1876 kv. O
2 kr (1897 års bild) 1903
1 kr
1875 kv. o
10 öre (upp-o-nedv. A) 1873 kv O
5 öre (på 1872. 2 var.) 1873
2 öre a lla årtal 1873-1907
J öre alla årta l i kv. 0--01
GUSTAF V:
2 kr (förskj. Mm) 1910
l-kronor, 50-öringar, 25- och

lO-öringar i kval. 0--01.
5 öre (2 var.)
5 öre
l öre (ö. 4:a 2 st. var.)

1910
1927
1914

ÖVIUGA 1\fYNT:
Alla kastmynt frå n 1818 kv. O
l öre Fredrik I (3 var.)
1722
Trollhälte-Svensson 50 öre 1878
Kristina l öre praktex.
1645
I'ORGE:
10 öre (utan hål)
1924
" Londonset" 1942
Alla nödmynt kval. ca 01

Auktionskatalog med myntbildet· sändes mot 5 h (check ellet· pg-nr 46 G4 90-0) och inkludera•· även en l ist a över uppnådda priser, som sändes ca 2 veckor efter auktionen. V. g. ange
om reserv. plats vid bord önskas.

NUMISMATISKA FÖRENINGEN l HÄSSLEHOLM
Box 157, 281 0 1 Hässleholm

Tel. ordf. kl. 19- 21 nr 0451 / 159 90
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Syrlamerikas historia och utmyntningar
Av GUNNAR SID OROW
Den spansk-koloniala utpräglingen under Filip Il
(1556-1598)
När Filip II kom på den spanska
tronen var det enda myntverket i
verksamhet i Amerika det i Mexico
City. Om ett myntverk faktiskt var
i verksamhet i Espanola under dessa tidiga dagar låter sig icke fastställa på grund av tillgängligt material.
Från 1536 till 1556, under Karl V
och Johanna, hade myntverket i
Mexico City emitterat silver- och
kopparmynt i små valörer men ännu inga 8 reales stycken. Filip II :s
regeringstid såg tvenne nya myntverk öppnas i Amerika : myntverket i Lima, vilket begynte sin verksamhet 1568 ( ? ) och det i Potosi,
vilket troligen trädde i funktion
1572. Bägge dessa myntverk präglade silvermynt i valörerna 1/2 till
8 reales och man känner dessutom
till en silver 1/4 real från Lima.
Under de sista åren Karl I i Spanien (vilken i historien är mera
känd såsom det heliga romerska
rikets kejsar Karl V). var hans ende son Filip regent. Spanien, efter
åratal av krig, dels med Frankrike,
Barbareskstaternas
dels med
sjörövare var praktiskt taget bankrutt. Karl, född som flamländare,
hade mycket litet verkligt intresse
för Spanien utom som en källa för
inkomster, medan han härskade i
Tyskland. Den kungliga femtedelen av alla skatter, funna i Amerika, överlämnades under en räcka
av år till bankirer i Tyskland et ex
Fugger) och i Genua såsom pant.
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1547 var Spanien så fattigt, att man
i stället för tvångslån gav order om
att allt mynt skulle konfiskeras och
den kungliga skattkammaren ägde
icke ens de 24 000 dukater, vilka
voro nödvändiga för att sätta i
stånd konungens bägge systrars,
de s k " Infantas" klädkammare.
En skatt på mulåsnor föreskrevs
till och med, vilken måste erläggas
för att man skulle ha rätt att rida
på ett av dessa djur, så säkra på foten, och köpmännen plågades med
den ena pålagan efter den andra på
allt över huvud taget tänkbart.
Filip II var en riktig fruntimmerskarl, och då Karl, gammal
och orkeslös abdikerade till sonens
förmån den 25 oktober 1556, hade
den förre redan förlorat sin första
gemål, Maria av Portugal, och var
gift med Maria av England (i historien mest känd såsom "den
blodiga"). Efter Marias död 1558
gifte sig Filip med Elisabeth, dotter till Henrik II av Frankrike, och
efter hennes hädanfärd 1568 gifte
han sig med Anna, dotter till den
tyske kejsaren Maximilian II. Med
sin fjärde hustru hade Filip sonen
Filip (III, 1598-1621), vilken blev
hans efterträdare.
Under Filip II :s regeringstid
strömmade guld och silver från
Amerika in i landet, men Spanien
var till den grad invecklat i krig
och i så dåligt finansiellt tillstånd,
att lagar kommo till stånd, vilka
förbjödo export av ädla metaller.
Man prövade alla slags kortsiktiga
lösningar för att få fram penningar
för nya armeer och skepp, vilka
kunde fortsätta Spaniens utländska

kamp. De amerikanska kolonisterna hade icke rätt att själva tillverka några produkter för eget behov
eller att köpa från något annat land
än Spanien . Handeln bereddes
svårigheter av engelska och holländska sjörövare och slavhandlare. John Hawkins, Drake och många andra sjömän, utrustade med
kungliga privilegiebrev, gjorde
plundringståg mot den spanska
handeln och gjorde olagliga affärer
med hamnstäderna i Karibiska
sjön.
Spanjorerna i sin tur, under Don
Juan d' Austria, slogo med en flotta
omfattande 300 skepp och 80 000
man, en större turkisk armada vid
Lepanto 1571, varigenom för all
muselmanska
det
framtid
sjöväldet i Medelhavet knäcktes.
Det var det största sjöslag man
dittills hört talas om. I denna
drabbning förlorade en simpel
matros vid namn Cervantes (sedermera mera bekant såsom författare till bl a "Don Quichote" m fl
verk) sin vänstra hand.
1580 erövrades Portugal (Spaniens sista stora framgång) Drake hade i sin tur kringseglat
jordklotet - spanska köpmän avtvingades alltjämt tvångslån- Filip fullbordade byggandet av slottet Escorial - holländarna trotsade fortfarande den kungliga makten och Filip lyckades få sin farlige
fiende Wilhelm av Oranien mördad
15~4 .

Den 23 juli 1588 gick slutligen
" den oövervinneliga armadan" till
segels för att sopa undan engels( Forts. nästa s id.)

sorg. Vid stora tillfällen, vid krig- verk, i vars hörn finnas slott och leföring , då det gällde att vidmakt- jon.
(Ports. fr. föreg. sid)
Halvrealen har nu, i stället för
hålla inbördes stridigheter i
krönta
vapen på åtsidan, Filips .
Frankrike,
vid
sina
byggnadsverks
männen från havet och för att
erövra England. Millioner hade un- storståtliga utformning, räknade monogram. På dessa FiHp II: s
Hans Majestät aldrig på kostna- halvrealer
kommer
V: et
i
der fyra års tid givits ut för att bygderna
,
han
var
ingen
petig
räknemonogrammet
under
tvärslån
på
ga och utrusta denna flotta. Armadan gjorde en felaktig avfärd och mästare, utan han bortslösade sitt " H" . Några 1/4 reales äro icke
guld utan att tänka sig för. Kort kända.
seglade rakt in i en storm som skicAlsidans
inskription
lyder:
kade den tillbaka till utgångsham- sagt, han har efterlämnat ett ärorikt
minne
av
sitt
kungliga
namn,
"
PHILIPPUS
II
DEl
GRATIA''
nen och gjorde manskapet modvilket må tjäna som ett exempel ic- och frånsidans: "HISPANIARUM
fällt, frånsett kraftiga skador på
ke blott för hans eftervärld och . ETT INDIARUM REX", i sin helsjälva fartygen. Vid det andra förhet eller delvis.
hans successorer utan lika så väl
söket råkade man ännu värre ut.
Under denna regering utför
främlingar".
Engelsmännen skickade fram
präglades
Spaniens
tillbakagång
i
Europa
endast silver vid myntbrännare mot spanjorerna, de tunga, sig högt upptornande gallioner- daterar sig till hans regering. Filip verket i Mexico City. Alla mynten
na kunde icke manövrera riktigt II kom att bli en legend antingen ett äro vackert runda. 8, 4 och 2 reales
uppvisa ofta ojämn tjocklek, men l
och hindrade varandra, massor av helgon eller en djävul i männioch
1/2 reales äro vanligen tunna
skohamn.
Den
oväldige
historikern
skepp blevo sänkta och folket
drunknade, efter nederlaget sökte får väl nöja sig med att säga, att och prydligt slagna, ehuru alla
sig återstoden hem runt England sanningen ligger någonstans där stycken visa en benägenhet för
snedcentrering på sina plants, så
och Irland men överraskades åter . mittemellan.
att det oftast är omöjligt att läsa
av storm och den stolta armadan
hela omskriften. Detta är icke så
förliste ömkligt på Englands,
Filip Il Mexico Citys myntöverraskande, då mynten hamScotlands och Irlands kuster meprägling i korthet
marpräglades för hand.
dan de engelska skeppen sökte
(Forts. sid. 10)
skydd i sina egna hamnar. Man har
I och med att Filip II kommer på
beräknat, att högst hälften av far- tronen uppträder ett nytt mönster
tygen och möjligen blott 1/3 av på de mynt, vilka präglades i de
manskapet lyckades ta sig tillbaka spanska koloniala myntverken i
till Spanien, sedan de veckotals Amerika. Någon tid måste emeller-·
tungt stampat sig fram i sjön. Fi- tid ha förflutit efter 1556 innan deslips slörsta företag hade ömkligen sa stampar hunno graveras, prepagjort fiasko.
reras och skickas till Nya Spanien
Varje spanskt skepp till Amerika och utmyntningen påbörjas.
var fullpackat. Varje spanjor med
Utkomme r varje månad
I stället för åtsidemönstret,
tillräcklig självaktning och styrka vilket var i bruk under Karl och JoHelårsp a·enumeration
S. Fr.
seglade i väg för att söka lyckan i hanna, och vilket bestod av en
utlandet ...... ...... .... 28.00
det stora landet i väster. Konunga- krönt sköld med Castiliens, Leons
dömet blev utblottat på såväl pen- och Granadas vapen, visade sig en
Särtryck
ningar som kredit. Spanien levde ny åtsida. Den har krönt sköld med
Der Rappcnmlinzbund . . 4.00
endast i avvaktan på ankomslen av
vapnen från Castilien, Leon, GraDie Gegcnstempel im
den årliga stora silverflottan, som nada, Neapel, Aragonien, Sicilien.
till hemlandet medförde den ame- Tyrolen, Brabant, Flandern och
schweizcrischcn i\llinZ\vcscn 15.00
rikanska skattf~n, som utvanns i
Burgund. Valören, myntmästarallt mera accelererat tempo och i märket och proberarens initial syallt större mängder. Men Spanien nas på sidorna om skölden, med
hade förlorat herraväldet till sjöss. undantag av en realen, som icke
Filip dog den 12 september 1598 har några valörbeteckningar.
och begrovs i Escorial vid sidan av Detta är ett mycket hoptrasslat
Postfach 2G
trenne av sina gemåler och fem av
mönster, men det är synnerligen
CH-3652, Hiltcrfingen
sina barn. Ambassadören från Ve- väl utfört på stamparna.
Postcheckkonto
nedig sade om honom: "Ehuru
Frånsidan, där på Karls och JoHMZ Hitterringen
ombyte vanligen är populärt, visa bannas mynt visas Hercules'
Luzern
60-11691
likväl såväl ädlingar som simpelt stoder, har nu ett helt nytt mönster,
folk, rika som fattiga allmänt sin med ett blomsterhöljt kors i fät-

Sydamerikas historia ..

Helvetische
Miinzen zeitung

HMZ
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Sl L VIA
SVERIGES DROTTNING
den 19 juni 1976
En medalj som enbart porträtterar Silvia, presenteras inför kungabröllopet av Hjelm konstmedaljer AB. Det är den allra första "drottningmedaljen" med Silvia.· Medaljen får därför,
utöver det historiska värdet, ett framtida värde
som inte minst de svenska samlarna redan
noterat. Våra kunders önskan om en Silviamedalj inför bröllopet har nu uppfyllts.
Medaljen visar på framsidan ett porträtt av
vår blivande drottning med texten "SILVIA SVERIGES DROTINING". På frånsidan ser
man slottet i Heidelberg, Silvia Sommerlaths
födelsestad, med inskriptionen "MÄDCHEN
AUS HEIDELBERG - KÖNIGIN VON SCHWEDEN". Formgivare är skulptören Eva Berggren.
Vi har uppdragit åt Sporrang svara för präglingen. Därmed är vi tillförsäkrade högsta tänkbara .kvalitet.
Silvia-medaljen kan beställas genom att fylla i
och skicka in nedanstående kupong senast 25/ 6
1976 (om inte upplagan
slutsalts dessförinnan).

..a
~

Viktiga data för köpare:

__,,

Silver: Storlek 45 mm 0 , vikt 70 g,
upplaga 9.000 ex, pris
.

ftljalm

---------·fl•
_
konstmadoljar ab

280:-

Guld : Storlek45mm 0,vlkt80g,

~~ upplaga 1.000 ex, pris

1 BESTÄLLNINGSKUPONG

1 TiiiHjelmKonstmedaljerAB, Fack,10220Stockholm

~

l
l
l
l
l
l
ll
1
l
l
l

Jag beställer härmed medaljen

SILVIA- SVERIGE$ OROTINING
st 1 silver å kr 280:st i guld å kr 2.700:Namn

Adress
Postadress
Datum

Namnteckn.ng

Ovanstående priser inkluderar moms.
frakt och etui. Leverans sker under
augusti/september mot postförskott
eller mot insänd ordersedel från
Köpkort.

O Köpkort
önskas utnyttjas.

ft14

l
l
l
l
l
l
l1
1
l
l
1

j---------------W

2. 700:-

(priserna inkl. moms. porto och etui.)

Hjelm Konstmedaljer AB
inriktar sin verksamhet främst på
förmedling av tidigare utgivna medaljer och plaketter till samlare över
hela landet. Vi åtar oss bevakning
av och ansk affning av åtråvärda
medaljer. Vi utger också aktuella
prislistor. Silvia-medaljen är vår
första utgåva i egen

re~Jal~
konstmodaljor ab

Lindhagensgatan 69,
Fack, 102 20 Stockholm.

®®868B86868B0000888888~~~~
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FORMAT P Å SEDLAR

19 52

L _ _ ____
Den nutida sedeln ä r i de flesta
länder en tJ·ycksak av mycket
st01·t omiång. Efte rsom sedlarnas
omloppstid i vårt land endast är
l-1 1h år för småvalörerna och

ERT NAMN
OCH

ADRESS
och Ni får efter hand vår
"nyinkommetlista".

STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med för troende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle

Te l. 026 / 12 8225

Öppet: l 6- l 8
lördagar 9- 14

•l-7 å t· för de större valörerna

måste stot·a mängder tryckas
varje år för att ct·sätta de utslitna sedlarna och för att täcka
den enorma ökningen i sedelomloppet.
Säkerheten mot sedelförfalskning är sedelns viktigaste tekniska egenskap och den uppnås
genom speciella tryckmetoder
oc.:h genom att använda särskilt
papper. Sedlarnas format ii r
p.-aktiskt t<1get alltid rektanguHirt men kan variera mycket i
proportionerna. I några länder,
L ex. USA, har nästan alla valtirer samma format och i stort
sc:tt likartat utseende.
Formaten på vå ra nuvarande
sed lar går i princip tillbaka på
bankoreglementet fri'1n den 18
mars 1830. I detta föreskrives att
sedlarnas stodek skall avpassas
s:i, att minsta formatet blir ungefii r lika med storleken av ett
vnnligt sammanvikt brev och
~lö•·sta formatet vid pass tre
gimger denna storlek, eller motswu·andc sjättedelen av ett ark
stön·e skrivpapper.
Dc dit förekommande åtta vaturerna på bankosedlar fick tre
olika format. D et minsta, som
anviindes för dc lägt·e valörerna,

iir den s. k. sedelenheten. Mellnnvalörernas och de största valörernas format år två respek-·
t ive tre gånger denna. For
bankosedlarna är sedelenheten
5% X 3% verktum eller cirka
14,3 x 8,7 cm.
Våra äldre sedlar merl valörer
i riksdaler riksmynt och de första typerna av sedlar med kronvalörer har sedelenheten ca
45 X 25 decimallinjer eller ca
13,4 x 7,4 cm. (l decimallinje är
lika med 2.97 mm
11100 fot).
Som småvalörer, med formatet
lika med sedelcnheten, räknades
endast 1- och 5-kronesedlarna.
För 10- och 50- kronesedlarna
var formatet två sedelenh eter
eller ca 14,8 X 13,4 cm och 100och 1000-kJ-onesedlamas format
motsvarade tre sedelenheter ellct· ca 22,2 x 13,4 cm. Samma seJe lenhet användes för privatbankssedlarna från 1855 fram till
!879.
I vet·kligheten överensstämde
sedlamas m ått sällan med dc
ovan angivna, vilket också framg<ir av de varierande måttuppgifterna i vå ra sedelbeskrivningar. Bankosedlama hade i regel
l'ivna kanter, eftersom de tyd-

=

( Forts. på nästa sida)
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Svensl{a N umisma tisl{a
Föreningen meddelar
På förekommen anledning vill
styrelsen meddela, att Svenska
Numismatiska Föreningens informationsservice endast gäller för
medlemmar. Vi är en privat sammanslutning utan statsunderstöd
och kan alltså ej besvara frågor om
mynt, medaljer m m på skattebetalarnas bekostnad. Många brev
som tillställs oss från allmänheten
saknar t o m svarsporto.
Fr o m utsändandel av detta
meddelande kommer fö ljande
principer att tillämpas :
l. Icke-kommersiellt verksamma
medlemmar av SNF åtnjuter - i
mån av förmåga och tid - gratis
bestämning av insända föremål.
Värdering endast i samband med

inlämnande av material t ill auktion.
Portokostnad uttas för dyrbara
eller tunga objekt.
2. Förfrågningar från allmänheten
och från mynthandeln debiteras
per objekt med 15 kr + moms och
porto (rabatt vid genomgång av
större samlingar lämnas från fall
till fall ). Skall översända föremål
auktioneras bort, är förfrågningen
kostnadsfri.
styrelsen vill påpeka, att vi ingalunda önskar diskriminera de
mynthandlare, som är medlemmar
av SNF,men att vår service måste
gälla amatörerna, d v s alla dem
som samlar för egen räkning.
styrelsen

Syrlamerikas historia ...

hans tid silver för åtminstone 600
miljoner kronor präglades vid
myntverket i Mexico City, hans
mynt äro så relativt sällsynta.
Halvrealer äro ovanliga, det kan
man lätt förstå , då de ju äro små
och därför kunna tappas eller bliva
utslitna. 4 realer förefalla vara lättare att hitta än 2 och 8 realer, något som är förvånande, då i övrigt
just 4 realen vid de koloniala präglingarna är besvärlig att komma
över. En real är rätt så vanlig, men
svårt att hitta exemplar, där " II"
vid "PHILIPPUS" tydligt framträder.

(Forts fr. sid. 1)

Alla mynt, vilka med säkerhet
kunna hänföras till denne r egent,
bära proberareinitialen "O". Några med initialen " F" kunna möjligen räknas till Filip Il, men då vid
dem "II" icke tydligt urskiljbar, är
saken tvivelaktig. Olika kataloger
nämna olika proberareinitialer på
Filip II:s mynt: "A", " F", "E",
" G" och " P ". På begagnade stampar kan man stundom finna en ny
proberares init1al ingraverad över
den gamle proberarens. Ett "F"
kan likna ett " P" om öglan är genombruten av pärlranden. Ett "F"
med en lång stapel nedtill kan
stundom likna ett "E". Ett "O"
kan likna ett "G". Att det är lätt att
läsa fel på hammarpräglade mynt,
med dubbelslag eller eljest ojämnt
slagna, förstås av sig självt.
Daterade mynt från Filip Il äro
ytterst sällsynta. Emellertid påstår dr Pradeau att årtalen 1580,
1592, 1593 och 1595 skulle existera.
Egendomligt är, att ehuru Filip
II regerade i 42 år och att under

Den proberare, som begagnade
initialen " O" (hans namn är obekant> tjänstgjorde under Karls och
Johannas sista år och blev den förste proberaren för Filip II
präglingen i Mexico City. Alla detta myntverks stycken med blomsterhöljt kors kunna lätt skiljas från
de motsvarande slagna i Potosi eller Lima genom korsets ändpunkter. Kronan på Filip Il:s mynt är
icke i perspektiv och har juveler på
bandet men inga skuggade linjer
därunder.

Format ...
(Forts. fr. föreg. sida)
!igen n:?vs isä1· efter tryckningen.
Formaten pil sedlarna av 1879
L o. m. 1954 å rs typer bygger pa
den något ändrade sedelenheten
12lx70 mm. (se bilden). 1-, 5och 10-kronesedlarna är 121X 70
mm, 50- och 100-kronesedlarna
140 x 121 mm och 1000- och
210 X 121
10 000-kronesedlarna
mm. Man h a t· här noga följt
principen att de minsta och
största sedlarna skall ha samma
proportioner.
Ä1· sedelenheten L x B blir
därför
största
sedelformatet
L
3B
3 B x L och - :-:: d. v. s.
B
L
L= B
eller L= 1,73 B. Detta förkla1·a r det något egendomliga måttet 121 mm.
Dessa sedelformat behölls till
Hl65, då vi fick de sedlar, som
bru!<ar kallas ''1965 års typ". Det
hade länge ansetts som en nackdel att sedlar med olika valörer
hade samma format. Sedelvalörerna t. o. m. 100 kronor fick
därför nya mått, som inte byggde på en gemensam sedelenhet.
På 5- och 10-kronesedlarna blev
bredden 68 mm och längden 110
resp. 120 mm. s edlama på 50
och 100 kronor fick helt nya format med bredden 82 mm och
liingden 130 resp. 140 mm. Hos
10- och 100-kronesedlarna har
man dock försökt att bibehålla
den tidigare sedelenhetens proportioner.
N L S

{s

NÄR DET GÄLLER

MYNT
FRIMÄRKEN
kontakta oss

HåWe:s

m:v.ntshoE ab

Öppet vard. 17.00-19.00
lörd. 9.30-14.00
Drottningg. 2G, 582 25 Linköping

Tel. 013/13 44 55

o

Mynta uktion
Numismatiska Föreningen i
Hässleholm anordnar söndagen
den 23 maj en myntauktion förIHgd till Björksliters danssalong,
med plats för 600 personer vid
bord.
Dot har varit medlemmarnas
önskemål att få till stånd en
auktion för den stot·a myntsamlarskarans önskemynl. Tyngdpunkten har därför lagts på koppar- och bronsmynt i höga kvalitctet· med rat·itetsvarianter,
som man inte dagligen kan köpa
hos mynthandlarna.
Auktionen omfattar ca 500
mynt i hög kvalitet och de flesta
i 0--01 ft·ån Carl XIV Johan till
Gustaf VI Adolf.

•

l

Hässleholm.

•
O
OSCARI

1/16 riksdaler specie
1845. Kv. Ospegelgl.
Raritet. Endast
4.185 st. utgivna.

Samtliga årtal av koppar- och
bronsmynt från 1818 till början
a\' 1900-talet finns med. Bland
Oscat· I:s mynt finns ett provmynt av l öre utan åt·tal och
1.'16 riksdaler specie 1845 i spegelglans. I koppar- och bronsmynt finns 4 skilling banco 1850
i O-kvalitet samt den sällsynta
4 skilling banco 1855 med stort
och hopträngt "BANC O" i l? kvalitet. 1/3 skilling banco med
felstavningen "BÄNCO" samt
1856 åt-s 2-, 1- och 112-öringar
i höga kvaliteter.
Carl XV:s eftertraktade 5-,
2-, 1- och 1/2- öringar från år
1860 är rept·esenterade i höga
kvaliteter.

5 öre 1917 BRONS

Unikt, 1+. utgångsbud 20.000:Att det rör sig om raritelet·
förstår man nät· bl. a. den riksbekanta 5-öringen från 1917 i
brons finns med. Det är det enda
kända exemplaret som finns enligt Kungl. Myntkabinettet och
som även har bestiimt äktheten.
Myntet har fått ett utgångsbud
p~t 20.000 kronor.
Bland de stora rariteterna fin ner man även 5 öre 1912 i koppamickel, som år 1973 upphittades av en ung dam i Hässleholm. Föreningens ordförande,
Ame Lindblad, säger sig känna
till tre exemplar.

2 kr 1903 (Med 1898 års bild)

Bland Oscar II:s mynt finns
mi'mga ocirkulerade mynt i alla
\'alö•·erna. Bland raritetemu kan
n~irnnas l
riksdaler riksmynt

1873, 2-kronan 1903 med 1898
års porträttbild, 10 öre 1873 med
ett upp- och nedvänt A i stället
för V i omskriften "SVERIGES".
Av Gustaf V:s och Gustaf Vl:s
mynt har endast medtagits de
mynt som är sällan förekommande i handeln eller på numismatiska föreningars auktioner
och med speciell inriktning på
varianterna.
Ett 30-tal diverse mynt finns
även med på auktionen, som heller inte behöver skämmas för
sig. 10-kronorssedeln från Christianstads Enskilda Bank. En
norsk lO-öring från 1924 utan
mittenhål samt det svåråtkom-

NORGE
A.tsida. 10 öre 1924
utan mittenhåL
t\ldrig tidigare omtalad eller känd.
liga norska "Londonsetet" från
1942 i O-kvalitet. Hela nödmyntserien (inkluderad Görts huvud)
i hög kvalitet. Vår största löring frås drottning Christmas
tid m ed årtalet MDCXLV (1645)
i praktexemplar. "TrollhätteSvenssons" 50-öring från 1878 i
kvalitet l+. Samtliga kastmynt
i silver från Carl XIV Johan i
kvalitet O och även Svenska numismatiska föreningens s. k.
guldbröllopsspecie 1907.
Föreningen tillsänder intresset·ade en beskrivande och illustrerad auktionskatalog för fem
kmnor och som även inkluderar
en lista i efterhand övet• de priser som uppnåtts p å auktionen.
Det kan även nämnas, att förC'ningen beslutat om ytterligare
en stot· auktion i höst. Den kommer endast att omfatta sällsynta
utländska mynt från Danmark,
Finland, Island, Norge samt en
del eftct·traktade mynt från övt·iga utlandet.
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(Forts. fr. sid. 16)

En medalj från Adolf Fredrik,
slagen 1750 till den tredje sonens
födelse, hertig Fredrik Adolf,
och ganska sällsynt. Den är gra verad av Daniel Felun1an och
är av brons (Hildebrand, Ad.
Fredr. nr 16).

römde författarens stora förar··
gelse. Den är - som alltid brukar vara fallet - i tenn. Hyckert
del II, Strindberg nr l).

Semester i Södra Sverige
Gör då ett besök hos

Myntet i Malmö
St. Nygata n 17, 211 37 Malmö
Tel. 040/12 99 30

Vi har öppet månd.-fred.
under hela so mmaren.

Lovisa Ulrika lät som kronprinsessa 1745 slå denna spelpenning, som även en tid (då i
guld) kom att utgöra p r ismedalj
i
hennes
Vitterhetsakademi.
(Hildebrand, Lovisa Ulr. nr 2) .
Den är graverad av l. C. Hedlinger och detta ex. är försilvrad
brons.

TB MYNT HB
U. Thimberg

R. Berglund

KÖPER
BYTER
SÄLJER

Den enda medalj som slogs
över August Strindberg under
hans livstid utfördes av E. H.
Edwall 1883 och väckte den be-

MYNT & TILLBEHÖR
Prislista sändes på begäran
Erstagaton 14

116 36 Stockholm
Te l. 08/ 41 01 33
Oppethållande:
Yard. 10.00-18.00
Lörd. 10.00-13.00

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR
SVENSKA och UTLÄNDSKA MYNT, SEDLAR, MEDAUER, POLLETTER och TILLBEHÖR
FRIMÄRKEN och BREV

Lagerprislista sändes gratis.

MYNTAFFÄREN NUMIS
Vallgatan 1, Box 2332, 4 03 15 Göte borg - 031 / 13 33 45
Yard. 11 - 18. Lörd. 10- 14. Lunch 14 -14.30
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Mynt -76
Sveriges största myntmässa, Mynt
- 76, hölls lördagen den 8 och söndagen den 9 maj i Idrottens Hus, Helsingborg. Hela 45 utställare fanns
på plats och sju nationer var representerade. Värdet av de mynt som
fanns på plats uppskattas till ca 30
m iljoner kr, vilket ledde till daglig
bevakning med vakter och på natten med specialtränade vakthundar. Besökarantalet beräknades

till ca 3.000 personer, från nybörjare till storsamla re och specialister.
Trots närheten till Helsingborg var
det bara en dansk mynthandlare
som ställde ut. Detta beror på den
svenska tullen som noggrant går
igenom alla mynt mot en lista som
handlaren själv måste göra för att
sedan, när handlaren lämnar landet, gås igenom på nytt. På det som
då har blivit sålt måste handlaren
betala moms. Sammanlagt räknar
man med att få in omkring 100.000
kr i moms från de utländska handlarna.

Mässan som kommer att arrangeras nästa år igen kommer
nog även då att bli en succe. Succe
därför att handlarna verkade nöjda
med försäljningen och för att kunderna alltid kunde 'hitta något av
det de sökte. Däremot var del kanske lite sämre ställt med handlarnas inköp.

Pre nume rera pli Sve riges
mest lästa numisma tiska
tidskrift

MYNTKONTAKT

"Möte i rymden 1975"
Det första mötet och dockningen i
rymden den 17 juli 1975 var en historisk händelse värd att minnas.
Passa nu på tillfället att förvärva
denna moderna konstmedalj i
brons i vår nyöppnade medaljbutik
till ett förmånspris av 95:- kr/st

eller 2 st tör 180:- kr ink! moms.
Frakt tillkommer. Sista beställningsdag ä r den 17 juli 1976.
Medaljkonstnär ä r Toivo Jaatinen
som med denna medalj var representerad på Nationalmuseum våren 1976.

Atsidan har en rörlig modell av de
båda kapslarna avbildade då de
dockar. Genom etuiets fr ånsida
kan man se besättningen vars
namn finns stämplat på medaljens
ka nt.

r•••••••••••••••••••••••• •••••
Vår pcl"mancntn u tstiill ning l
har öppet månelag-onsdag 1
10.0(}-14.00. An nan besökstid l
l
enligt övere~askoanme1sc.

J~)alm
konstmaclaljar ab

l
l
l
l
l
l
l

Till Hjelm KonstmedaUer All
Lindhagensgalan 69. fack. 102 20 Slockhohn
Telefon 08-526235
Unde rtecknad bcsaäller h;irmcd T oivo J muinens kons! meda lj .
_ _ st kons1medalj i brons å kr 95:- . Meda ljvik l 420 g.
(Vid bcslällning av Ocr medaljer sam1idig1 ;ir priscl per s1yck 90:- .)

O,

~~~
~

!.l:!

Namn
Adress
l'os1adrcss
Nammeck ning

:

OaiUm

1

Ovanslående priser inkl l7.65•• moms. F rak llillk ommcr. Sisla bcslHII ningsdag iir de n 17 j uli 1976.

l

l

l
1

l
l
l
l
l
l
l
l
:

l

l

·-----------------------------
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Gunn ar El(ström
29 decembe r 1883-23 ju li 1969
Gunnar Ekström var född i
Maria församling, Stockholm den
29 december 1883. Efter studenten
tog han examen vid Schartau samt
praktiserade i Berlin och Stockholm. Efter anställning hos ett privatföretag - med vistelse i Abo
1910-1916 - startade han 1927 ett
eget företag, Maskin AB Gunnar
Ekström, som han sålde 1945 för att
dra sig tillbaka som pensionär: han
var sedan 1938 bosatt i Bromma.
Den 23 juli 1969 avled han. Så ter
sig de yttre konturerna av denne
storsamlares levnadsbana.
Gunnar Ekström kom först vid 36
års ålder att intressera sig för
numismatiken och detta av en tillfällighet. Många har väl någon
gång hittat ett gammalt mynt utan
att det frestat dem att ägna sig åt
myntsamlande. Men för Gunnar
Ekström blev fyndet av ett svensk
kopparmynt - 2 öre SM från Fredrik I - början till en svensk myntsamling, som skulle växa ut till en
av de förnämsta som någonsin funnits i privat ägo. Genom mynthandlare som D. Holmberg, T. G.
Appelgren m. fl . samt genom ständiga besök på auktioner och förvärv av samlingar inom och utom
landet, växte kollektionen snabbt.
Genom byten och försäljningar såg
han också till att endast så vackra
exemplar som möjligt förblev kvar
i samlingen.
Han försummade ej heller att
studera numismatik och fick med
tiden omfattande kunskaper i ämnet. Som pensionär författade han i
Nordisk Numismatisk Arsskrift
1952 den gedigna studien "Myntmästaren Sebastian Schoras samt
myntningen i Upsala och Stockholm 1589": bakom denna låg vittgående arkivstudier. Som en gärd
av uppskattning valdes han 1955 av
Svenska Numismatisk a Föreningen till korresponder ande ledamot.
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Under :.enare år sysslade
Gunnar Ekström med en beskrivning över Karl XI:s mynt, som han
emellertid fann överstiga sina
krafter. Materialet samt en penningsumma överlämnade s av
honom till Kungl. Myntkabinettet:
han belönades härför a v Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien med dess jeton.
Gunnar Ekström utövade tillsammans med sin hustru Wera ett
gästfritt värdskap i den vackra villan i Bromma, där många numismatiker beundrade valda delar av
den utsökta samlingen.
Enligt donationsbrev av fru
Wera Ekström 1974 skall nu samlingen försäljas och därigenom
komma nya generationer till glädje. Influtna medel kommer att tillfalla Gunnar Ekströms stirtclse för
nuumismatis k forskning, vars
stadgar har fa stställts. Den kommer att bli av största betydelse för

mynt- och penninghistorisk forskning i Sverige.
Stiftelsen får som sin främsta
uppgift att främja undervisning
och forskning i numismatik : som
första ändamål anges "att verka
för upprättandet av en separat professur i numismatik och penninghistoria vid Stockholm Universitet".
Enligt bestämmelse rna i donationsbrevet skall styrelsen bestå av
en representant vardera för Stockholms Universitet, Kungl. Myntkabinettet, Svenska Numismatiska
Föreningen och Skandinavisk a Enskilda Banken samt som ledamot
på livstid direktör Bjarne Ahlström, Stockholm: a lla skall ha
suppleanter . Den ekonomiska förvaltningen handhas av nämnda
bank. styrelsen är utsedd och består av: Professor Slaffan Helmfrid , Stockholms Universitet (ordförande) med professor Roy
Adamsson som suppleant, museldirektören docent Brita Malmer
Kungl. Myntkabinettet, med först~
antikvarien Ulla Westermark som
suppleant, förste antikvarien Lars
O. Lagerqvist, Svenska Numismatiska Föreningen, med direktören
jur. dr Bertil af Klercker som
suppleant, direktören S. G. MöUer,
Skandinavisk a Enskilda Banken
(vice ordförande), med direktören
Hans Beck-Friis som suppleant:
därtill ständige ledamoten direktör
Bjarne Ahlström med herr J . Ahlström som suppleant. stiftelsen
skall även ha tre huvudmän, utsedda av respektive Universitetet ,
Kungl. Myntkabinettet och förLLt
eningen.

MYNTKONTAKT
Ni får den bekvämt i
brevlådan varje månad.
Pren.pris: Helår 43:75

inkl. moms och porto.

Myntauktion
Söndagen den 4 april hölls en
myntauktion i Malmö. Auktionen anordnades av Myntet i
Malmö. Det totala försäljningspriset blev drygt 200.000 kl-. på
de: 405 objekten. Tyvärr måste
vi dock papeka att bilderna i den
ut!;ända auktionskatalogen var
av mycket d:.ilig kvalitet. Detta
innebär att man ej kunde få en
bra uppfattning av myntens kvaliteer. En annan allvarlig anmärkning vill vi rikta mot kvalitetsbedömningen, som var mycket bristfällig. Detta trots att det
i katalogen stod följande: "Katalogens uppgifter har utformats
med största omsorg". Speciellt
trft kigt blir den d åliga kvalitetsbedömningen för de köpare som
skickat in skrift.liga anbud utan
att ha sett mynten. Vi hoppas,
för allas bästa, att det blir en
bättring till nästa auktion.
Vi ska här ta med en del exempel av de sålda objekten.

•

l

Malmö

Erik XIV Riksdaler 1562 l+ /01
utropspris 8.000, uppnått pris
11.200 kr. Gustav II Adolf Kröningsl"iksdaler utan år (1617)
Hild 3a H-J 1J, ytterst sällsynt
J+ utropspris 8.000, uppnått pris
10.800 kr. Karl XII Dukat 1715
01 utl·opspl"is 10.000, uppnått pris
10.200 kl". Nödmynt Karl XII
Komplett serie 10 st. omkring
l + / 01 utropspris 500, uppnått

pris 925 kr. Gustav III Kastmynt
1782 avsett att användas vid Hertigen prins Karl Gustavs dop. På
grund av prinsens sjukdom och
tidiga död blev myntet endast
utdelat till "Borgerskapets femtio
åldste", Hild 60 1+å01 utropspris 2.500, uppnått pris 4.500 kr.
Oscar II 20 kr 1895 Stgl O och
20 kr 1899 O båda med utropspriset 1.500, de uppnådda pris<:rna blev 2.GOO respektive 2.100
kr. Gustav V 20 kr 1925 Stgl O
saldes för 6.100 mot utropspriset
4.000 kr.

Exempel på en del modemare silver- och kopparmynt:
Valör

Arta l

2 kr
2kr
1kr

1914
1915
1916
1927
1938
1946
1911
1917
1927
1914 ö. 4
1962

l kl"

50
50
10
10
5

öre
öre
öre
öre
öre
l öre
5kr

Kvalitet
01
01
1+ / 01
Spgl O

o

01

o
o

l
l+

o

Utropspris

Uppnått pris

150:200:-25:350:50:25:50:50:400:250:250:-

210:..270:30 :~

1.025:90:20:120:85 ·700:260:400:-

KINGDOM OF TONGA
En SET VILKET INNEHALLER En AV VÄRLDENS STÖRSTA MYNT

5 Paa ng a 1975, 40 mm, 31 g, 999/ 1000 silver,
1 O Påanga 1975, 50 mm, 62 g , 999/ 1000 silver,
20 Paanga 1975 , 62 mm, 140 g, 999/ 1000 silver,
PROOFMYNTEN ENDAST l KOMPLETT SET l DE

upp l. Une. 16000,
upp l. Une. 11000,
uppl. Une. 11000,
LUXE ETUI.

l 999/ 1000 SILVER.

Proof 4000, Une.
Pro of 4000, Une.
Proof 4000, Une.
3-myntset proof

95: 185: 275:775:-

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Tullportsgot. 7 - 761 00 Norrtälje - Te l. 0176-168 26
Postgiro 71 20 05-8 · Bonkgiro 124-9176

Förskottslikvid ger
portofri levera ns.
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Nä sta n 4 .00 0.0 00 :om sattes på Ahlströms vå rau l(t ion
Den 24 och 25 april hölls Ahlströms vårauk tion på hotell Sheraton i Stockholm. Inte nog med att
det blev rekord priser på de flesta
objekten det var också publikrekord, cirka 300 personer l: a dagen.
Andra dagen var det omkring 80
personer. Detta förhållande kan
anses som ganska naturli gt då första dagen handlade om Svenska
mynt ur Gunna r Ekströ ms samlin g
del 2, svensk a mynt från besittningen Erfurt samt svenska och
svenska besittningsmynt från andra inlämn are, medan andra dagen
utgjordes av svenska medalj er,
Antika och Romer ska mynt, utländska guldmy nt samt en samling
bättre danska mynt.
Redan första objekt et visade i
viss mån vart det skulle bära hän,
Gustav Vasa I Daler 1534 RRR l +
77.000 (utrops pris 40.000 kr) , dvs
nästan en fördubbling av priset.
Det var väldigt få mynt som såldes
under det utsatta värder ings priset, det mesta gick betydli gt över
och för det mesta blev det minst det
dubbla.

Fredri k I Dukat 1750

Gustav V 5 öre 1910

Adolf Fredri k Dukat 1751
Karl IX 8 Mark 1608 R 01 såldes
för 28500 (12000) , 21\lark 1607 R l+
såldes för 5400 (1500) Fredri k l
Dukat 1750 prakte xempl ar o värderad til140000 såldes för hela 95000, l
Riksdaler 1726 1+/01 ökade mycket kraftig t nämligen från 1800 till
6200 kr.
Adolf Fredri k Dukat 1751 01/0
blev det första mynte t över 100 000
kr, värder ingspri set var 50 000 den
såldes for hela 117 000 kr. Objekt nr
167, 168 och 169 såldes for 4900, 1250
resp 2600 (2500, 900 och 800)(De
flesta här beskriv na mynten finns
med bilder i MK nr 4 1976). Så långt
omsatt es totalt 1400 000 kr.
Det första mynte t från Erfurt 10
Dukate r guld 01 såldes för 128 000
(90 ooo>. Objekt nr 230 Johan lll
Portugalös/10 Dukate r ulan årtal
1+ med utropspriset 100 000 fick de
flesta närvar ande att hålla andan
for attslut ligen utbrist a i en allmän
applåd när klubban gick i bordet
vid modiga 220 000 kr.

Fredri k I Riksda ler 1726
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Första dagen avsluta r vi med 5
öre 1910 prakte xempl ar spegelglans o med utropsp riset 7500, den
såldes for " bara" 6400 kr.

Andra dagens objekt var inte heller billiga, medalj erna var ganska
populä ra med höga priser som
följd.
På medalj erna följd e grekiska
mynt, dessa gick ganska billigt i
förhållande till utropsprisern!l .
Större intresse var det på de romerska mynten där det dyrast e
var objekt nr 774 Carus 282-283
Aureus Ticinum 1+17 500 (obs>.
25 000.

••
Carus 282-28 3

Sen var det dags för de utländs ka
guldmynten. Nu börjad e det likna
första dagen i budgivningen som
var både livlig och hög. Vi kan bl a
nämna en finsk 20 Markka 1891 01
2050 (1400) , De dyrast e guldmynten
blev de italienska. Auktionen avslutades med den danska samlingen där prisern a i stort sett var ganska norma la.
Vi vill också påpeka att kvalitetsklassningen av mynten som
vanligt var mycke t korrek t gjord,
ibland till och med något i underkant. Titta gärna även i MK nr 4
april 1976 där det finns utförligare
beskrivningar på flera av de nämnda mynten.

f###.#######~~•#C~###~##C###########################C##########~#•~~##########4 •C####~##~#CC~###•#l

DET KUNGLIGA BRÖLLOPET I GULD '

Pris 495:- inkl. moms
Fakta:

0 23" mm. vikt 8.96 gr. GULD 900/1000 (20 K)

Design:

Carl XV I Gustaf ritat av Leo Holmgren, f. d. myntgravör vid Myntverket,
Stockholm, som utformade samtliga Svenska Jubileumsmynt, präglade
under H. M. Gustaf VI Adolfs regeringstid - 5 kronor: 1952.1959, 1962.
1966. l O kro nor: 1972 och det nya 50-kronorsmyntet 197 5. präglade vid
Myntverket. Es kilstuna.

Upplaga:

Sveriges Riksbanks Valutaavdelning har bifallit inköp av guld fö r t 000 st.
Upplagan kommer ej att överstiga antalet beställningar inkomna före den 26
Juni · 76. Sista beställningsdatum 26 Juni 1976. Beställningar som
inkommer efter den 26 Juni måste avböjas. Ju tidigare beställning destc
lägre nummer.

Präglade:

av Birmingbarn Mint. England. Kontrollstämplad med :rre Kronorsvapnet
vid Statens Provningsanstalt, Stockholm.

Leverans:

i mörkblått etui med numrerade intyg.
1000 ex. levereras före 19:e Juni 1976

Reservation:

Angivet pris gäller rekvisitioner inkommna för dessa l 000 ex · med
anledning av guldprisets förändringar på Londonbörsen.

J} TONKIM AB
Butik o Hurudkont. Platensa.. 7, U nköplna. tel: 013-12 41 70 , 12 41 79 M-F ~18 L 9--13
Arkad~n. Mist. Samuels&. 25, Stocld!., te!: 08-11 21 51 M-F 11- 18 L IG--15
Postpro 76 19 52-1 Bank&lro 173-8558

Allll
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Svenska Numismatiska Föreningens
me dal j a u k tio n
Svenska Numismatiska Föreningens medaljauktion äger
rum tisdagen den 8 och torsdagen den 10 juni kl. 18.40 i statens histo1·iska museums hörsal;
visning äger rum 17.00-18.30 i
lt.:nchrummct. Som vanligt får
endast medlemmar i till Nordisk
Numismatisk Union anslutna
föreningar delta.
Det som försäljes är framlidne föne landsfiskalen Gunna1·
Holmbergs i Norrtälje samling.
Den omfattar ett tusental kungliga och enskilda svenska medal-

j er, utländska d:o, spelpenningar,
polletter och några få mynt.
De kungliga medaljerna börjar
med Gustav II Adolf och går
f1·am till våra dagar; en hel del
i.ir R-betecknade.
En yttet·st sällan förekommandc medalj är den som slogs på
Kungl. Myntet i Stockholm å1·
1801 för att hedra den engelske
statsmannen Charles Grey (Hilclebrand, Gustaf IV Adolf nr 25),
som i parlamentet försvarat de
ne utrala staterna. Den förekommer här präglad i tenn och har

Svenska Numismatiska Fö1·eningens medalj till Oscar Il:s 25-åriga
regeringsjubileum, av Lea Ahlhorn, präglad av Kungl. Myntet och
med inskrift av dåv. ordföranden Carl Snoilsky, silver.

fö1·ekomm it till salu ett par gånger de st-naste 50 i'1 ren.
Många svenska personmedaljer är också rara. En särskild
sektion upptar präglingar utgivna av SNF (mfmga i små upplagor) samt över svenska numismatiker.
Samlingen innehåller också
många ovanliga kungliga och
privata spelpenn ingar i hög kvalitet.
Här nedan ska vi ge ytterligare några exempel.

-----------

Drottning Kristinas trontilltd!de !632, en medalj i silver av den
kände Sebastian Dattle 1· (Hildebrand nr 1} , verksam i bl. a.
Dresden och Danzig; han utförde
åtskilliga arbeten för Sverige och
är numera sökt.

Denna medalj över Gustav UI:s statsvälvning li72 slogs i Venedig
1781 av en beundrare, bai'On D. Bodisson, och graverades av Kaspar
J. Schwendimann (Hildebrand m· 24). Upplagan \'ar mycket liten.
Denna och två andm av samma konstnär är de enda medaljer där
pat·tinamnen "hattar och mössor" aterfinns (pn latin) . Ex. är i brons.

(Forts. sid. 12)
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Minnesutställningen medaljgravör Eugen Erhardt
Till sist: en del av utställningsföremålen är till salu. Priserna rör sig mellan 500 och
2.000 kr., vilket inte är orimligt
med hänsyn till det konstnärliga värdet och upplagor, som
kan räknas i tiotal.
Utställningen är värd ett besök.
Gösta F loren

Ur en samling kan
vi erbjuda följande:
SVERIGE

Hos Telanders galleri, Köpmangatan 8 i Gamla staden, på
går under tiden 25 april till 23
maj en utställning över ett antal
av medaljgravören Erhardts arbeten.
Erhardt, f. 1889, d. 1972, kom
år 1D32 till Stockholm dels av
familjeskäl, dels därför att han
avskydde den böt·jande nationalsocialistiska ofriheten i den sydtyska hemorten. Hun var visserligf;'n i sin bästa skaparålder iJ3 år gammal - men hade att
l<ämpa mot svårigheter att vinna erkännande här. Förutom
Erik Lindberg skapade Alfred
Ohlsson, Svan te Nilsson, Tore
Strindberg, Ivar Johnsson och
Axel Wallenberg medaljer under å ren före första världskdget. A v Ehrensvärds avhandling
um den förstnämnde tycker jag
mig också finna att arvodena var
relativt
blygsamma.
Antalet
uppdrag vat· ytterligt få. Et·hardt.
hiill vidare benhårt på att medaljet· skulle vara gjutna och
inte präglade, en uppfattning

som inte var ekonomiskt gångbat·. Man undrar över att han
hade en så stark konstnärlig tro
att han trots de enkla förhållanden han måste leva i, ändå kunde skapa så fullödiga konstverk.
Vid besöket på minnesutställningen frapperas man över den
slat·ka påverkan han rönt av den
klassiska medaljkonsten, t. ex.
Pisana och tyska mästare som
Weiditz, Gebel och Schwarz.
Hans medaljer är uttryck för
åkta konst samtidigt som man
kan befara att de knappast kan
bli populära. De passar bättre
som konstverk i offentliga lokaler. Den här avbildade Beethovenmedaljen från 1955 visar vida re på ett religiöst introose,
som också kommer starkt till
uttryck på medaljen över Martin Luther fran 1969.
Hens svenskinh·esse framgår
av sviten Gustav II Adolfs-medaljer, varav en del visas vid
utställningen. Vidare har medtngits en del skisser och teckningar, tekniskt skickliga och av
hög konstnärlig halt.

2 kronor
1910 . . . . . . . . . . . .
1910 förskj. mm ..
1912 . . . . . . . . . . . .
1913 . . . . . . . . . . . .
1914 . . . . . . . . . . . .
1922 . . . . . . . . . . . .
1926 . . . . . . . . . . . .
1926 ........ ....
1928 . . . . . . . . . . . .
1930 . . . . . . . . . . . .
1931 . . . . . . . . . . . .
1934 . . . . . . . . . . . .
1937 . . . . . . . . . . . .

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

1 kronor
1931 . . . . . . . . . . . . o
1932 . . . . . . . . . . . . o
1933 . . . . . . . . . . . . 01/ 0
1937 ............ 01/0

190:390:75:290:225:200:45:100:35:50:50:50:85:-

140:120:115:40:-

50 öre
1911
1919
1920
1921
1924
1928

.. . . . . .•. . . .
.... . ..... ..
. . . . . . . .. . . .
............
............
. . . . . . . .. . . .

l+
65:l
20:1+/01 325:l
35:l+
35:01/0 125:-

Alla priser inkl. moms.
Full bytesrätt.
Vi ba r just nu också en del
bättre riksdal rar och guldmynt.
Kontakta oss - det lönar sig.
Tel. 019/ 12 05 l t

NOVA
L . l\1. BJöRKQUIST
Dox 40, S- 701 02 Örebro
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NORDENNYTT
Atriumvegcn 15 C, N-1400 Ski

Till alla norska mynthandlare:

FÖRTECKNING ÖVER
NORSKA MYNTHANDLARE
Många samlare, framför allt inom Norden, h ar skrivit till oss
och bett att få upplysningar om
vilka handlar~:: som finns
Norge.
Den förteckning vi har, omfattar cirka 10 st. Vi är medvetna om att många saknas och
ber därför alla norska mynthandlare att skriva till oss, gärna före den 20/ 5, och informera
oss om: namn , adress, postadress,
telefon, öppethållningstider samt
om lagerlista utges och i så fall
eventuellt pris.
Vår avsikt är att publicera informationen till våra läsare.
Uppgifter med ett exemplar
av ev. lagerlista sändes till:
Tommy Falk, Atriumvegen 15 C
N-1400 SKI. Norge.

Mynt ffrimärkshandel
rånad
Hans Rode Mynt & Frimärkshandel på Bogstaveien 2 i Oslo
blPv på långfredagen utsatt för
inbrott.
Tjuvarna tog sig in i butiken
genom att via käll<u·en slå ett
hål i butikens golv. Inbi·ottssättet som enligt polisen, är känt
fr~n ett inbrott i en annan fri märksaffär i Oslo i februari, tyder på att professionella tjuvar
\"arit framme.
I samband med inbrottet upp-

E1'f KA~ ~ MvrH1A- liP~

stod brand i butiken, vilket var
den direkta orsaken till att inbrottet så sn art upptäcktes.
Branden vållade en del skador.
Polisens uppfattning om det professionella inslaget i stölden dela~ helt av Hans Rode.
Av de frimärken som fanns i
butiken, stals cirka 25 '1 ~ och de
utgjorde dc mest värdefulla. Det
,.ö,· sig om nordiska mii1·ken b·an
dc tidigaste utgåvorna fram till
dc sist utgivna. Likasi.i blev ett
helt album amerikanska frimärken tagel. Bland enskilda märken som försvann märks ett helt
unikt märke som blev funnet
bland kapten Scotls kvarlåtenskaper på Sydpolcn. Dessutom
är ett ostämplat cxcmpl31· av
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Norges första frimärke borta.
Bara det senare värderas till ca
l G.OOO Nkr.
Vä1-dct vid en tidig uppskattning ligger p3 cirka 200.000 till
300.000 Nkr.
P å myntsidan försvann framfö r
ollt samtliga guldmynt - från
hela världen, många goda årgångsmynt från Norge samt
hUttre antika mynt. Sist men
inte minst, en stor mängd bättre
2-kronor.
Värdet på mynten, enligt sam mu snabba värde ring, uppskattas

till 250.000-300.000 Nkr.
Hans Rode ber att få (1·amföra,
alt om någon samlare eller
handlare blir erbjuden. ett parti
som kan motsvam del stulna och
anledning finns all misstänka att
det kan komma fr:in stölden,
kontakta polisen e ller· honom

s.iiilv.

Annonse ra
under

Mynttor get
fö r HALVA p riset
i augustinumret.

Littera tur nyheter
~~10n tårbogen 197 6

~

M0NT
årbogen

1976

aj

/~u·r F1eusbotg

nehåller 223 sidor och kostar 45

Antik Mässa -76

Dkr.

Den 2:a Internationella Myntoch Antikmässan i Göteborg gick
av stapeln den 28 april-2 maJ.
Mässan drog cirka 12 000 besökare
bilkel får anses som en mycket hög
siffra . Fem mynthandlare och en
medaljhandlare hade ställt upp vilket var fullt tillräckligt för att visa
upp en god sortering inom alla områden. Vi får inte glömma alla de
konst och antikhandlare som ställde ut med ett mycket brett sortiment. Overlag verkade både handlare och kunder mycket nöjda så vi
kan med stort intresse se fram mot
den 3:e Internationella mässan
nästa år. Till sist vill vi bara nä mna en mycket tråkig händelse som
tilldrog sig under sista dagen. Det
var nämligen ett mynt som blev
stulet. Myntet var l Riksdaler Gustav 11 Adolf Ossnabruck 1632 i kvalitet l+ värderad till cirka 3500 kr.
Om någon tror sig veta något så
kontakta gärna oss på redaktionen
så vi kan vidarebefordra informationen.

Mljntårbogen är uppdelad i 2 avsnitt, ett med beskrivningar och
värderingar för mynt mellan 1541
och 1976 och ett avsnitt med artiklar . Artiklarna handlar bland an·
nat om: Reklamkontramarkerade
svenska och norska mynt, danska
myntvikter 1787- 1789, moderna
danska medaljer och året 1975 rent
numismatiskt.
I boken finns refer enser till både
Hede och Schous verk, prissättningen är i 3 kvaliteer för de äldre
mynten och i 5 kvaliteer för de moderna årgångsmynten. Meningen
är att M~ntårbogen skall komma ut
en gång per år. Vi tror den kommer
att var a till stor nytta och glädje
för samlare av danska mynt.

Pre n umer e ra
I Danmark har nu utkommit ytterligare en värderingskatalog. Utgivare är P .Flensborgs Forlag, Hös tvej 23, 2920 Charlottenlund. Författare är Peter Flensborg. Boken in-

Mynt för ollo somlore
2 kronor
1880 "o"
1880 "och" ....
1890 ······ ....
1893 ..........
1903 ..........
1903 ..........
1910 ..........
1913 .. ........
l!ll4 ..........
1914 ..........
1915 ······
1922
1924 .... ~d
1926 .. ...... ..
1926 ... .......
1926 .... Stgl
1928 . .........
1937 .... .. .. ..
1937 ........ ..
1937 .... ······
1938 ··· ·······
1940 ... .......
1942 ········ ··
1943 ·-·-···· ··
1944 ··· ··· ·· ··
1945 TS/ G
1950 Stgl/Spgl
l kronor
1876/75 .. .. .. ..
1879 ..........

....

•••••••••

o

l?
l?
l?
l(?)
l

85:45:45:170:175:l( +)
260:OlåO
450:01
250:01 / 0180 475:l?
20:l?
23:OlaO
400:01
300:OlåO
300:01
225:o
500:l( + )
45:01/ 0låO 240:1-i-åOl
90:-

I+
o
o

65:-

o
01
o

60:45:90:100:60:80:100:-

l?
l?

40:80:-

OlåO
01

på
lUyn t kontakt

1912 .......... l?
15:- 10 öre
25:1884 ........ .. l?
1912 .......... 01/ 0
800:20:12:1887 .......... l?
1913 .......... l?
12:240:- 1892 .......... l ?
1915 .......... OlåO
200:1911
. . . . . . n. o
1915 .. .. .. .. .. Olå0/ 0 350:175:Ulll
...... n. O
25:1916/ 15 .. .. .. .. l?
235:1914 .......... o
1924 .......... 01/ 0
225:100:1925, 1927 å . . l?
11:- 1919 .......... o
300:1920 N ...... .. O
1929 .......... Ol åO
90:110:1928 .......... o
1934 .......... l?
8:80:1946 N . . Stgl O
1935 ........ .. o
60:1937 .......... o
50:5 öre
20:1939 .......... o
55:1877 .......... l?
25:1941/44 .. .. .. .. l(?)
55:1880 .......... l?
1941/ 44 ........ o
200:75:1882/81 ........ l'?
40:1941 .......... o
2 öre
1941/44 .. .. .. .. OlåO
160:22:1877 l. t. ...... l ?
1959 .......... o
500:22:1878 l. t. .. .. .. l?
50 öre
22:1884 slut. 4 . . . . l?
40:- 1900 rundu O . . l?
150:1880 ........ .. l?
25 öre
l öre
30:l?
1876 ..... ..... l?
40:- 1875
50:1877 .......... l?
45:1877 l. t. . .. . l?
28:1879 k. t. ... . l?
1919 ...... .. .. o
120:35:l (?)
80:1927 .......... 01
1888
60:l (?)
200:- 1889
1928 ........ .. o
12:1936 .......... o
35:- 1891
l+
Priserna inklusive mervärdeskatt. Porto tillkommer. Vå r illustrerade katalog utkommer under sommaren. Den erhålles mot fem
kronor i frimärken.

J. PEDERSEN

Skolgalnn 24, 502 31 Borås
Tel. 033/ 11 24 96. Pg. 8 22 67-6
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MEDALJNYHETER
Det l(ungliga
Bröllopet i Guld

Sverige-Medaljen
Från den l juni kommer svenska
guldsmeds- och souvenirbutiker
över hela landet att sälja en ny
svensk souvenirmedalj. Metallerna blir i brons och försilvrad brons
med diametern 68 mm. Priset blir

M_~nter

48 respektive 58 kr.Atsidan visar
typiskt svenska miljöer medan
frånsidan, som är uppbyggd med
svenska flaggan i botten och tre
kronor i mitten, återger episoder
ur tidig svensk historia.

Denna medalj är den tredje i ordningen utgiven av Tonkin AB. De
förra två är över Gustaf VI Adolf
och Carl XVI Gustaf. Medaljens åtsida visar Silvia Sommerlath med
omskriften SILVIA SVERIGES
DROTTNING 19.6.1976 medan
VI
frånsidan visar kung Carl
Gustaf med omskriften CARL XVI
GUSTAF SVERIGES KONUNG.
Medaljen har samma vikt och storlek som våra tidigare svenska 20
kronor nämligen: 23 mm i diameter med en vikt av 8,96 g.

under Fredril( IX

Denna medaljserie som ges ut av
Sporron i Danmark påminner om
den myntmedaljserie som Myntverket gett ut i Sverige. Skulptör
till serien är Barry Lereng Wilmont, född i Canada men sedan
1965 bosatt i danmark. Atsidan är
densamma på alla tre medaljerna.
Frånsida l visar fram och baksidorna på samtliga öresmynt under
Fredrik IX. Frånsida 2 visar fram
och baksidorna på alla kronmynten
medan tredje medaljens frånsida
visar jubileumsmynten.

Annonsera
under

Mynttorget
för HALVA priset
i augustinumret.

Medaljfakta
Metall
Brons
Silver 925/1000
Guld 18 k

22

Upp l
1500 set
1000 set
200 set

Vikt
60g
65 g
85 g

Diameter
45 mm
45 mm
45 mm

Medal jnyhet er

Regen t-Dale r
Från Lembit AB kommer en serie medaljer över Sveriges regenter. Serien börjar i år med Gustaf
Vasa , Gustaf 11 Adolf och Carl II.
Ytterligare medaljer i serien kan
förväntas under kommande år. Utformningen kommer att vara inspirerad av respektive regents
mynt- och medaljkonst, med regentens tid angiven på varje medalj. För det konstnärliga arbetet
svarar H Lamparter. Tyvärr har vi
inte hunnit få mågra bilder till detta nummers pressläggning men vi
hoppas kunna återkomma med
dessa.

Götebo rgs N u 111 is mati ska
Fören in g
GNF har låtit prägla en pollett för
sina bytesaftnar detta istället för
att utta en avgift på tre kronor som
entreavgift Polletten har designats av Folke Tufesson.

N ä r NI ko mm er till
HELSING llORG
gör ett besök hos

Komple ttera
Ditt bibliote k
Alla ni som saknar ett elle.r
fl era nummer av :'\1yntkontakt
kan köpa dessa för en kostnad
postav 4 kr/s t inkl. porto
förskottsavgif t ( utgiu· vid förskottslikvid). Ring eller skriv
direk t till os.s på redaktionen.
OBS! Sam tliga nummer frå n
nr l 1972 och framåt rinns i
lager, om än i b egränsad ti llgång.

+

56. S·252 20 Helsingborg
Tel. 042/lot 12 t 1
öppet vard. 11)-18, lörd. 9-13

K ullagat~n

Fakta om medaljerna
Ut~ivning:
storlek: Pris: .
Upplaga
Metall:
juni
kr
150
ca
42 mm
1.200 i Norden
silver 925/1000
Tillstånd for utgivningen har erhållits från Riksheraldik erämbetet
och Riksarkivet.

Värdering av Haakon Vll:s mynt
Upplaga

Arta!

o

01

1+

1

ÖRE
SZS 16mm-vik t 2.00 gr.- brons

(Forts. fr. föreg. nr)

1938
1939
1940
1941
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952 inkluderad
R. 280; Y.
1952 inkluderad
1953
1954
1955
1956
1957

4.920.000
2.500.000
5.010.000
12.260.000
2.200.000
4.870.000
9.405.000
2.785.000
5.730.000
16.670.000
1951 ovan

40
40
40
30
25
25
25
25
25
25
25

15
15
15

1951 ovan
7.440.000
7.650.000
8.635.000
11.705.000
15.750.000

25
20
20
20
20
20

7
5
5

lO
lO
lO
8
8
8
8
7

5
5
5

2
2
2
l
l
l

l
l

1?

l Mark
1/ 6 öre
2/ 3 Rd.
4 Sk. Bco
Hoptr. Bco
1 Riksdaler
1 öre
1 öre
1 öre
2 öre si. 4
2 öre
5 öre l. k.
5 öre
10 öre
10 öre
10 öre
10 öre nick.
1 kr
1 kr
2 kr ä. årt.
5 kr jub.

1563
1669
1779
1855
1860
1878
1894
1919
1894
1912
1909
1910
1884
1887
1911
1940
1934
1948
1877
1962

3.000:I+
100:l / 1+
725:I+
extrapris
400: l?
1.375:01
240:01
165:l / l+
50:1+/01
75:1
425:01 / 0
550:O
1.100:l
650: O
400:01/ 0
210:O
80:O
125:01/0
45:01 / 0
115:l?
nära O 390:-

l
l
l

Norens

l
l

Mynthandel

l
l
l
l

Eriksgatan 2, 752 28 Uppsala
Tel. 018/10 58 68
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l MEDALJNYHETER

M ont g omery
of Ala m ei n

1887-1976
Pobjoy Mint Ltd. har som en
hyllning till genet-al Montgomery of Alamein, den siste av
de stora fältherrarna under andra världskriget, beslutat utge en
medalj.
General Montgomery ledde bl.
a. den 8:e brittiska annen i slaget vid Alamein, som blev vändpunkten för dc allierade styrkorna i kampen mot det nazistiska väldet. General Montgomery utnämndes sedan till
överbefälhavare för de samlade
brittiska in vasionsarmeerna.
Åtsidan av medaljen bär ett
porträtt av general Montgomet·y

En minnespenning öve t· förlovningen mellan Carl XVI Gustaf och
Silvia har utformats av konstnären Gunvor Svensson L. Prägling
sker i Schweiz av Hugucnin Medailleurs.
Metall

Upplaga

Vikt

Storl

Brons
45 mm
900
Silvet· 925 / 1000
45 mm
900
45 mm
Guld
300
Me<laljen säljs direkt av konstnären.

55 g
80 g

Pris
95 kr
230 kt2.350 kr

medan frå nsidan visar en scen
från kriget i Afr·ika samt under-

tecknandet av fredsförd raget i
Llineburg.
Medaljen priiglas i proof-kvalitet, "super-s urfacing", med
frostad relief.
Prenumerera på

MYNTKONTAKT
24

M ED ALJFAKTA:
Meta ll

Uvpl.

Platina 950/1000
50 ex
Guldplätering 22 ka rat
på sterling silvet·
2.500 ex
Sterling silver 925/ 1000 5.000 ex

Vi i<t (g)

52,00
28.28
28,28

Diameter ( m m) P ris
38,G
2.510 kr
38,6
38,6

Leverantör i Skandinavien: Pubjoy Mint Seandinavia
Box 19, 28013 Vinslöv.

155 kr
155 kr

MEDALJNYHET ER
K UNGEN I USA

Inför H M K onu ng Carl XV I
Gustafs stundande besök i USA
ger SpoiTong ut den sj ätte me daljen i statsbcsöksscrien. Den
italienske
mcd aljportr~ittören
Giovanni Mal'ino get· på medaljens åtsida plats åt konungens
portt·ätt, medan frånsidans motiv anknyter till amerikabesöket genom sin detaljbild av den
ame rikanska Fl'ihetsg udinna n.

Fakta om medaljen
Metall

storlek

Vikt

Upplilga

Bt·ons

35 mm

20 g

3.000 ex

65:140:-

Konlr. silve1·

35 m m

25 g

2.000 ex

G uld 18 kara t

35 mm

35 g

300 ex

Finplatina

35 mm

50 g

50 ex

Pris/ st

1.075:2.425:-

SVEA Mynt- &. Frimärkshandel
Illustre rad lage rprislista sändes gratis på b egäran.

MYNT, SEDLAR, MEDAUER, TILlBEHÖR, FRIMÄRKEN
BREV, VYKORT
köpes, b yte s, säljes, värderas
kommissionsuppdrag

SVEAVÄGEN

96 - BOX

19032 - 10432 STOCKHOLM 19

Tel. 08-320101, 329696
- Rå dmansgatan, utgång Hande lshögskolan
Öppet: vard. 9.30- 18.00, lörd . 9.00--14.00
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VÄRDERINGSPRISER
m. m. på akademin1edal jer
Uppgjord jan. 1976 av Sekr. Gösta Floren
Föreliggande förteckning bygger· på en av mig i bör·jan av år 1974 utgiven handledning "Att samla medaljcl'. - Personmedaljer utgivna av Svenska akademier". Här n edan upptages emellertid endast av Svenska
Akademien, Vetenskapsakademien och Ingenjörsveten skapsakademien utgivna mnnesmedaljer. Hänvisningarna
här hm· gjorts till sidorna i nyssn ämnda publikation.
I de nn a förteckning har uppt ag ils viirderingspl'iser, uppgift om vederbörande medaljskulptiir samt präglingså r. Värdering:;priserna från mynthandeln har a ngivits med x efler beloppet. övr iga pl'iser har jag ansett
som sannolika. Det måste emellertid understrykas alt de små upplagor (130---200 ex), som de fl esta medaljerna
enligt uppgift präglats i, kan medför·a att en del under årens lopp blivit relativt sällsynta och följaktligen kan
betinga högre priser.
Akaciemimedaljema är normalt präglade i silver med undantag av Ingenj örsvetenskapsakademiens, som
oftas t förekommer i brons. Värderingspriserna anknyter till silvermedaljerna med nyss nämnda undantag.
En del nv de övriga äldre medaljt:rna förekommer· även i tenn och brons och till och med järn men med
ett eller annat undantag har det inte varit möjligt att ange något värderingspris för dessa.
Medaljkonstnärerno är· förtecknade här nedan jämte använda för kortningar i den följand e texten. Liksom i den inledningsvis nämnda förteckninr!en är m edaljerna uppd elade i två olika grupper, beroende på
deras stod ek.
(Forts. fr. föreg. nr)

Förkorrningar:

MEDALJER upp till 40 mm diamelcr

Feh .. man, Carl Gustaf - (1746-1798) CGF
Feh:·man, Daniel - (1710---1780)
DF
Frumer·ie, Mat.:ritz- (1775-1853) .... Fell.MF

Warmholtz, C. G. - 1902 - MF . . . . . . . . . . . .
Hv11sser, l. - 1873 - LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
af Wetter·stedt, G. - 1888 - LA . . . . . . . . . . . .
Wilcke, J. C. - 1797 - E. .. ...... .. ........
Wirse n, G. F. - 1932 - E. L. . . . . . . . . . . . . . . . .
Wittenberg, A. - 1826 - E. . . . . . . . . . . . . . . . .
Witt:rock, V. B. - Hl:i3 - E. L. . . . . . . . . . . . .
Wrnngel, K. G. - lS·tl · MF . . . . . . . • . . . . . .
Wredc, F . J. - 1918 - E. L. .. .. .. .. .. .. .. ..
Wr·cde, H. - 1805 - C. E . ...... ........ ....
W rede, F. J. - 1854 - A. S. .. .. .. .. .. .. .. ..

Gr·ate, E. - (f. 1896) . . . . . . . . . . . . . . . . E . G.
Grändel, Lars - (1750-1836)
LG

Akerhielm, S. - 1851 - P. L. .. .. .. .. .. .. .. .. 75
Äker·m1m, A . R. - 1948 - E . L. . . . . . . . . 50x 75x
Ångström, A. J. - 1886 - LA . . . . . . . . . . . . . . 60x

Hederna n, Margot - (f. 1915 . . . . . . . . M. H.
Holmgren, Leo - (f. 1904 . . . . . . . . . . . . LH

Ödmann, S. L. -

Ahlborn, Lea Lundgren Carell, Gösta -

(182&-1897) LA

( 1888- 1!)62) .... . .. . GC

Enegren, G. A. - ( 1784-1854) ... .. . GAE
Enhörning, Carl - (1745- 1821) ..... . E. ell. CE
El'ic3son, Johan Edvard (1836-1871) . . JEE

Jones, Arne - (f. 1914 . . . . . . . . . . . . . . AJ
Johnsson, Ivar - (1885- . . . . . . . . . . . . lJ
K ulle, Sven -

(1860---1945) . . . . . . . . SK

Lindberg, Adolf - (1836-1916) . . . . . .
Lindberg, Erik - (1873-1966) . . . . . .
Ljw1gberger, Gustaf - (1734- 1787) . .
Lunderberg, D. - (1755-1815) .. . .. .
Lundgren, L. P . - (1789-1853) . . . . . .
Lundgren, Per Henrik - (1824-1855)

AL
EL
GL
LPL
PHLell. PL

Mel!gren, C. M. - (1806-1886) . . . . . . CMM
Munsterhjelm, J. - ( 1879- . . . . . . . . . . JM
Nilsson, Robert Nilsson, Svante -

(1894- . . . . . . . . . . RN
(1869- 1942) . . . . . . SN

Sahnsso n, A. - (1807- 1876) . . . . . . . . AS
Svensson-Lundqvist, Gunvor (f. 1916 GSL
Stl'indbcrg, Tore - (1882- . . . . . . . . . . TS
Wikman,
Wikman,
Wikman,
Wretling,

C. J. - (1725-1796) . . . . . .
I. G. - (1753-1821) . . . . . .
J. - (1696- 1751) . . . . . . . . . .
David (f. 1901- . . . . . . . . . .

öhrström, Edvin -
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(f. 1906- . . . . . . . .

C. J. W.
I. G. W.

J. W.
DW
Eö

1837 - LA KV . . . . . . . . . .
1867 - LA SA .. .. .. .. ..
örnsköld, P. A . - 1834 - G. A. E. . . . . . . . . . .

50x
50x
60
125
50x
90
50x
80

50x
100
80

75
70x
90x

MEDALJER med 45 mm eller s lcirre diam.
Sid. 32
Adelsköld, Cl. A. - 1909 - EL ... . ...... ..
Adlerbcth, J. - l!l27 - E. L . . ... ... . .. . ...
Almqvist, P. W. - 1!l67 - D. W......... hr
Anhcnius. S. - 1939 - E. L. . ........ .....

150
180x
40
250

Benedictlison, V. - 194!1 - E. L . . .... ..... . . 100
Bc!·gman, T. - 1957 - E. L. . ............... l50x
Bergslrand, C. ö. E. - 1961 - LH . . . • .. . ... 120x
Bcr·zcli ul', J. J. 6 1918 - PHL ............ .. 150
Berwa ld, F. - 1968 - A. Jones ............ 100
Björnståhl, J . J. - 19tl6 - E. L ...... . .... .. lOOx
Blanche, A. G. - 1930 - EL . . .......... . .. . 100x
von Block, M . G.- 1!171 - G. S. L. . . . . . . . . . . 75
Bosll·iim, C. J . - 192!1 - E. L ...... . . . . ... . . 150x
Brcmer·, F. - 1948 - E. L. . . . . . .. ..... .... .. 100
Br·incll. J. A.- 1936 - E. L ... . . .. . .. . .... ag 200
1937 - E. L. . ............. br· 40x
B roman. I. - 1962 - L. H . . .. . .. . .. . .... . . .. 120x
Båi1 th, A. U. - 1958 - l. J . ....... .... . .... ·100
Bäckström, E. - 1954 - E. L. . .... . ..... . .. 100
Carlsson, O. - G. S. L. . . . . . . . . . . . . . . 40
Carlsund, O. E. - J93!i - E. L. . . . . . . . . . . . . . . 45
Ccder·blom, J. E. ·- 193!) - E. L. . . . . . . . . . . . . 45

Nobel, A. -

Sid. 33
Ccdcrborgh, F. - 1923 - E. L. . . . . . . . . . . . . . .
Cederchiöld, P. G. - 1956 - E. L. .... .. ....
Cedersslröm. G. - 1942 - E. L. . ... . . .. ... .
af Chapman. F. H. - 11~08 - G. A. E. KV ..
195<1 - E. L. IVA .. br
Char·!ier, C. W. L. - 1960 - L. H. . . . . . . . . . .
Clason, l. - 19,16 - E. L. . .. .. .. .. .. .. .. . hr

125x
125x
150x
150
40
85x
40

Dahlgren, C. F. - 1921 - E. L. . . . ......... 125x
Danielsson, E. - 1952 - G. C ............. br 40
Edelcrantz, A. N. - 1963 - M. F ...........
Ehrensvärd, C. A. - 1961 - I. J ...... . ......
Er ikskrönjkans förf. - 1956 - I. J. . ...... .
Eriksson, J . - 1963 - LH
1964 ·- LH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ericsson, L. M. - 1931 - E. L. . . . . . . . . . . br
Ericsson, Nils - 1956 - T. S ........... . . hr
Eurelius-Dahlsticrna - 1945 - E. L. . . .. . .. .
l"orsskål, P. -

100
100
150x
125x
40
45
150x

Hl22 - E. L............... .. .. l OOx

Gadolin, J. - 1965 - L. H. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
de lieer, G. J. - 1967 - LH .......... 80 x
liosselman, C. A. - 1952 - E. L. . . . . . . . . . .
Gröndal, G. - 1958 - C. C ............. br
Hadorph, J. - 1932 - E. L.................
Hagberg, C. A. - 1920 - E. L ............. ..
Hallenberg, J. - 1955 - l. J ........... .... ..

80x
175x
100
30x
175x
125x
100

Sid. 34
Hansson, O. - 1965 - I. J ...................
Heckscher, E. F. - 1969 - LH ..............
Hed horn, S. J. - 1935 - E. L ...............
Hedin, S. A. - 1947 - E. L . . . ..... ... .. . . . .
Holmgren, A. F. - 1964 - L. H. . . . . . . . . . . . .
Höijer, B. - 1969 - G. S. L. .. .. .. . . .. .. .. ..
Höpken, A. J. - 1752 - F ................
tenn

IV A 25 år -

1944 -

T.'S.

100
100
125x
12S"
80x
80
300
150

br 20

Kempe, F . - 1950 - E. L. ..... .. ....... hr
Kjellberg, O. - 1941 - E. L ............. br
Kjell in, F . A. - 1974 - GSL ............ hr
Klason, P. - l!H3 - E. L ................. br·
Kullberg, V. - 1962 - L. H. .. .. .. . .. .. .. .. .

40
40
40
40
40

Lagerman , A. - 1933 - E. L. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
de Laval, G. F. - 1924 - E. L. .. .. . .. . .. . .. . 45
Lellerstedt, J. - 1864 - J. E. Ericsson ...... 200
(Obs. Köpman)
Levertin, O. - 1943 - E. L. .. .... . ......... 100
Lidner·, B. - 1!157 - l. J .................... . 100
Lind hagen, A. - 1972 - L. H. . . . . . . . . . . . . . . 80
Lind mark, K. S. - 1960 - G. C........... hr 40
von Linne, C. - SA 1907 .. .. .............. 200
KV 1922 .................. 200
Loven, N. - 1924 - E. L ................. br 45
Loven, S. L. - 1891 - A. L. . . . . . . . . . . . . 75-125x
Malmström, B. E. - 1940 - E. L. . . . . . . . . . .
Melanderhjelm, D. - 1803 - E. . ... .. .. .. ..
(Eiterpr. i Ag 50 x och i tenn 25 x)
Messe nius, J. - 1919 - E. L . .. .... .. .... .. ..
Mörner, K. A. H. - 1968 - L. H. . . . . . . . . . .
Mörncr, A. G. - 1925 - L. H. . ......... . ...

85x
150
100
80x
l25>t

1971 -

LH . . . . . . . . . .

75x

90
40
100

260,.
1751.

Palander af Vega, A. A. L. - 1880- LA . ...
Palmcrantz, H. - 1948 - E. L ......... br
Personne, N. - 1966 - E. Grate . . . . . . . . . . . .
Phrag men, L. E. - 1958 - I.H ............
Platen, B. B. von- 1833 - 41 mm MF ......
Pleijel, H. G. S. L. .. .. .. . .. .. . .. h r
Poppius, G. - 1933 - LA ..................

100
40
1S1.

Richson, C. - 1968 - D. W. .. .. .. .. . .. . br
Rinman, S. - 1823 - F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosenadler, C. A. - 1778 - G. L ...........
brons, tenn
von Rosen, J. G. O. - 1925 - E. L . .. . .....
von Rosenstein, N. - 1821 - MF .. .... ....

40
150
200
70,
100
125

Sahlgren, N. - 1773 - G. L . . ....... .. .. KV
Salvius, L. - 1928 - E. L. .. .. . .. .. .. .. . ..
Scheele, C. W. - 1789 - E ........... .. ....
Schefferus, J. - 1953 - E. L ...............
Schröderheim, E. - 1941 - E. L. . . . . . . . . . . . .

200
80
150
100x
150x

l~"

125
40
190

Sid. 36
Schulzenheim, D. von - 1814 - MF ....•.
Sheldon, G. - 1809 - MF ..................
Sjöberg, B. - 1970 - LH .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snoilsky, C. J. G. - 1931 - E. L ...........
Str indberg, A. - 1938 - E. L. .. .. . .. .. .. .. .
Styffe, K - 1970 - LH . .. . .. .. .. .. . .. .. . ..
Swartz, E. - 1936 - E. L. .. . .. .. . .. . .. .. . ..
Söderberg, H j. - 1950 - E. L. .. .. .. .. .. . .. .
Södergran, E. - 1969 - M. Hedman . . . . . . . .
Tcgner, E. - 1916 - E. L. .. ................
Tegner d. y., E. - 1962 - I. J ............ .. .
Thomander, J. H. - 1973 - ................
Thomas av Strängnäs - 1964 . . . . . . . . . . . . . .
Thorsson, F. W. - 1939 - E. L ......... b r
't'ingstadius, J. A. - 1951 - E. L. . . . . . . . . . .
Topelius, Z. - 1918 - E. L. . .. .. .. . .. . .. .. .
Torsslow, O. U.- 1944- E. L. . . . . . . . . . . .. . .
Tuneld, E. - 1959 - l. J. . .. .. . .. . .. .. .. .. .
Törneros. A. - 1960 - I. J . .. .. . .. .. . .. .. ..
Wahlber g, J . A. ·- 1907 - A. L . 61 mm .. ..
Wallenberg, J. - 1937 - E. L ...... .. .. . ....
Wallenstråle, - 1882- AL ........ : ....... ..
Wa llin d. y., G. - 1934 - E. L..... .. ......
Wenström, J. - 1928 - E. L ............. .. b r
Wetter·stedt, E. af - 1820 - MF . .. . .. .... ..
Wikner, P. - 1938 - E. L. .. .. .. .. .. . .. .. .
Wiman, A. - 1966 - LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175
175
80
150"
80~

80
100
100
80
100
100~

100x
80
45

80J.
91h
90
90
90
200
100
150
100

45
150
90
90

T illägg:
Cassel, G. -

KV .. .. .. .. .. .. . .. .. . ..

1973 -

Holmberg, A. Lindblad, B. -

1974 1975 -

l..:arlsson, Oscar Plcijel, Henning -

Sid. 35
Nilsson-Ehlc, N. H. -

SA 1926 - E. L. .. .. .. .. .. .. ..
!VA 1926 - E. L ........... hr
Nordenskjöld, O. - 1924 - E. L ........ . ....
Oxenstierna, A. - 1883 - LA . . . . . . . . 175x
(Eiterpr. i tenn 100x)
Oxenstierna, B. B. - 1917 - E. L. ..........

Kjellin, F. A. -

KV .. .. .. .. .. .. .. ..
KV .. .. .. .. .. . .. . .. ..

1970 1972 -

1974 -

80
75,
80

IVA

45x

IVA

45x

IVA .. . .. .. .. .. . .. ..

45~
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MYNTTO RGET
Annonssid:~

för myntsamlare

Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en
MYNTKONTAKT, Drottningg. 11, 11151 Stockholm, m:irk kuvertet "M ynttorget".
Kostnaden är
10 kronor pet· annons och får högst innehålla 20 ord + telefonn1-. eller namn o. adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för båda armonsema. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor föt·e utgivningsdagen. Annonskostnaden
skall medsändas på samma gång som manus.

K ÖPES

SÄLJES

Specia lerbjud ande

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

Guldmynt från hela Europa samt
USA o. Mexico. Sverige: Caroliner,
20, 10 och 5 kt·onor i guld, mycket
fina kvaliteer, samt t·iksdalrar i bra
skick. 50- öringar i kv. O spegelgl.
Ulf Bladh, Agalan 2, 70210 Örebro,
019/ 10 07 20 el. 019/20 04 14.

gällande augustinumret
En annons i augusti numret undeJ· Mynttorgel kost.tu· bara 5 !•r
(HALVA PRISET!) Vill ni ha
samma annons även i septembernumret kostar det 10 kr.
Enda villkor ä1· att vi erhåller
annonstexten senast den 20 juli.

Tysk myntsamlare byter kursmynt
l Pf, 2 Pf från 1948 till i dag efter
bokstäver. Letar efter l öre, 2 öre
och 5 öre från 1942 till i dag. H.
Li.ihring, D-4690 Herne 2 Haupstr.
187.
Estland, 1900-1944 medaljer, ordnar, sedlar, polletter, böcker, litteratur.
Myntskåp klassiska modeller från
1700- och 1800-talet. J ag kan lämna nya Lembitskåp i byte. Skriv
lill Olof J. Andersin, Box 2092,
14102 Huddinge 2.
Samlingar och massvara av mynt,
sedlar, medaljer, polletter, nålmärken, uni!ormsdetaljer, knappar och
alla andra samlarområden. Sänd
förteckning och pris. Robert Felth,
Box 6037, 83106 Östersund.
För min egen samling önskar
mynt från Polen, även Danzig,
bing, Thorn, Riga etc., medeltid
nutid. L. M. Björkquist, Box
iOl 02 Örebro, 019/12 0511.

jog
Eloch
40,

Myntsamling, även sedlar och lite
utländskt säljes i delar. B. Bergman, Sjövägen 40, 171 32 Solna.
Tel. 08/ ?:1 01 94.
Norsk 2:- jub. Korslagda gevär
1907 Norsk-Dansit samling. 2-öre
O nollor, l-öre 1914 ö 4. jubileumsmynt. Eric Norman, Furumovägen
10, 803 58 Gävle. Tel. 026/ 11 65 48.
Svenska Numismatisko Föreningens
stora 100-årsmedalj i silver, Svenska Medaljgillets solvermedalj Gustav VI 90-årsdag. Anbud sändes till
Lars Strömberg, Hejaregatan 3,
199 0'0 Enköping.
2-öring 1949 i koppar. Prov med
präglingsfeL Tel. 016/1145 17 efter
kl. 16.00.

.............................................................................................................................................
BESTÄLLNINGSKUPONG MYNTTORGET

O Härmed beställes nedanstående annons att inför as i nästa
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes n edanstående annons att införas i de två
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT: . ...... ........ .................. ..................................................................

~J

y u th u n dlares

Fören i n .r
r"l

NAMN: .....................................................................................................................................
···-·····-······················· ················-············-·····························································

-........................ ...................................................................-........................................................
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e n nu~ cl l c m i

' \'Crige:'

.................................................................................................................................................................
0 SÄLJIDS D KöPES D öVRIGA SAMLAROMRADEN

.:..

Göteborgs Mynthandel (Alf Eker)
har flyttat från Antikhallarna i Göteborg till Jungmansgatan 33 C.För
nuvarande bedrivs all handel genom postorderförsäljning. Då innehavaren får nuvarande letar efter
nya lokaler kommer förmodligen
actdressen att ändras igen om ett
tag.
Lokalen i Antikhallarna har
övertagits av Moneta Mynthandel
som nu har två lokaler i Antikhallarna .

An nu

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

ADRESS:

Göte borg:; ~ l y nth a nd el
fl y tt a r

-·-············· ···············-···~·-··· ················ ·······················~--···· ·-···········-···-····-·-··-·········-·······--··-·

:

Sveriges Mynthandlare Förening
hade sitt årsmöte den 6 april. Vid
detta möte invaldes Svea Mynt- &
Frimärkshandel som medlem.
Detta gör att föreningen nu består
av 14 st medlemmar som har
mynthandel som ser iös heltidssys·
selsättning.

DEN KUNGLIGA
BRÖLLOPSTALLRIKEN

Ytterliggare en ny mynthandei
öppnar i centrala Stockholm i som·
mar. Affärens namn blir Mynt &
Medaljer och innehavarna heter
Bertil Jönsson och Elver Duvelius.
Sortimentet blir mynt. medaljer .
polletter, sedlar, tillbehör och numismatisk litteratur. Vi hoppas att
vi kan ge ytterligare information i
augustinumret

Kvalitets1nynt
·~j·

7/acf.e/ors
fbRSliN

KUN GAB RÖLLO PE T
Carl XVI Gustaf Sveriges Konung
och Silvia Sveriges Drottning
vigda den 19.6.1976 i Storkyrkan
Stockholm
Den Kungliga Bröllopstallriken och Bröllopssejdeln utföres
som tidiga1·e Kungatallrika r i äkta guld ot·h kobolt pii Hackefors porslin (~ 19 cm).
Design: med b1·udparets silhuett och konu ngens monogram
av Hack efor~ konstnär Yn~ve No1·berg.
Va rje exemplar iir numre rat och upplagan kvmmer e j att
iivc•·stiga antalet inkomna beställningar den 26 juni Hli6.
Kung-atallrik nr 6 - Den kungliga bröllopstallriken Pri!' 125: Kungascjdcl n r Ii - Den kunl{liga bröllopsscjdl.'ln P ris 1:!5:SET 250:-

Kungatallrik nr 1. Gus taf VI Adolfs 90-i\ rsdag 1972 har stigit
fran 95:- till 7!'i0-.

TONKIN AB
Rutik o. H unulknnt. P latcnsg. i , Li nk iiping-. 11'1. Ol:l-12 4 1 70. 12 41 7!)
f\1-F 9-JK. L !l- ta

Filial Arka1lhall c n. :\l iist. Samnclsg-. 25. Stnrkh.. tel. OS- 11 21 5 1
:\1-F 11-111. L 111-1 5
Posll!ii'U iii 1!1 r,:!- l 13anlq.: irn 17:1-11558

god
kr 1880
kr 1942 åub
50 iin~ 1881
50 öre 1883 s(S(l n.
25 öre 1875
god
25 öre 1877
god
25 öre 1898
25 öre 1899
10 öre 1872
n.
10 öre 1873
god
10 öre 18i3
N.
tO öre 1874
10 öt·e 1876
10 öre 1877
10 öre 1887
10 öre 1894
10 öre 1896
5 Öt'C 1873 pr.ex.
5 ii1·e 1885
god
5 ÖI'C 1899
5 ÖH' 1917
2 iire 1873 pr.ex.
stg l
2 öre 1906
2 öre 1934
gou
l iirc 1880
god
l iire 1892
l ii re 1894

01
1.500:l ( + ) 450:l (+> 250:o
700:395:I+
275:1+
245:o
o
225:350:l+
l
195:350:l+
90:I+
65:l
1+/01 175:01
250:01 / 0 175:75:01
o 1.200:01 / 0
295:01
145:Ol / 0 195:495:01 / 0
o
225:40:o
195:l+
300:l+
225:l+

Samtliga pl'isc•· inkl. moms.

·GA#.:~
':·:. -, ] .~e

\·~~·
~·1 .1
MA'r'rSSONS
\'l YN'[ H:\ ~DE L
1\unJ.:"iin ;.:s::. :!1 B. ;;;:::!:! liJJpsala

Tel. tJI !i l :l O;j 54

29

MEDDELANDEN
l Auktioner o. Mässor \
MEDALJAUKTION
Svenska Numismatiska Föreningen håller sin stora medalj auktion tisdagen den 8 och torsdagen den 18 juni kr. 18.40 i
statens historiska museums höt·sal. Visning i lunchrummet kl.
17.00-18.30.
MYNTMARKNADEN
Den 17-19 juli anordnar myntsamlarklubben Goten en Myntmässa i Visby.
Upplysningar : 0498/129 49.

Museer
Kungl. Myntkabinettet, Statens
museu m för mynt-, medalj- och
penninghistoria.
Narvavägen 11-13, 2 tr, Stockholm. (Samma byggnad som
Histori$ka museet.)
Utställningar: Svenska mynt
från 1000-talet till nutid. Mynt
från forn a svenska besittningar.
Världens mynt under 25 Århundraden. Medaljkonstens historia.
Sveriges Medaljhistoria.
Museet är öppet alla d agar kl.
11-16. Mottagning för allmänheten lisdaga t· kl. 13-16. Andr a
tider endast efter överenskommelse. Föremål kan även insändas till museet för utlåtande under adress: Box 5405, 114 84
Stockholm. F ör arbeten är museet skyldigt u tta viss ersättning.
Observera: äkthetsbestämningar
och värderingar utföres ej.
Malmö ~1useum
Malmöhusvägen, S-211 20 Malmö
Myntkabinettets utställning.
Slottets ståthållarevån ing.
Malmöhus öppet vard. 12-16,
sönd. o. helgd. 11-17. Mottagning för allmänheten tisd. 1315.30. T el. 040-733 30 ankn. 49,
K. Vakar.
30

Uppsala Un iversitets Myntkabinett
Lokal: Universitetshuset
Utställning av svenska mynt,
sedlar och minnespenningar. Tillgängligt onsdagar 18.30-19.30
eller efter överenskommelse på
tel. 018-13 94 40 (Waem) eller
018- 15 54 00 (Klibanski).

Föreningar
SVENSKA NUMISMATISKA
FöRENINGEN
östermalmsgat. 81, 114 50 Stockholm. Tel. 08/ 67 55 98
vard. 10.30-13.00.
Arsmötet hålles onsdagen den
2 juni kl. 18.30 på Nordiska Museet. stadgeenliga ärenden, årsoch revisionsberättelsen, val av
styrelseledamöter och suppleanter i tur att llvgå och av revisorer, fastställande av å rsavgift.
Vid årsmötet utdelas föreningens
guldmedalj för framstående numismatisk forskning, dess återupplivade förtjänstmedalj och
den nyinstiftade Brenner- medaljen.
MYNTKLUBBEN NICOPIA
håller möte onsdagen den 8
sept. i pensionärsgården, Västra
Trädgårdsgatan 57, Nyköping,
kl. 19.00. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per tel.
0155/ 131 31.
KRISTL-\NSTADSORTENS
NUMISMAT ISKA FöRENING
Box 11068, 291 11 Kristianstad .
håller sammanträde med auktion fredagarna den 21 maj, 11
juni och 23 juli 1976. Medlemsavgift 20:-/ år. Nya medlemmar
välkomna.
SAMLARFöRENINGEN
i\HSTELN
hiiller möte med byten och auktion i Vallby kl. 19.00 den 19 maj.
Upplysningar pr tel. 021 /1115 57.

FöRENINGEN
NORDVASTMYNT, KLWPAN
har sammanträde med myntauktion vanl. andra fredagen i varje
månad på Folkets Hus, Klippan.
Upp!. per tel. 0435/ 105 72.
FROSTA NUMISMATISKA
FöRENING, Hörby
har träffar med nuktion Id. 19.30
pli Ungdomsgården, Hörby, följande torsdagar under våren
1976: 26 februari, 25 mars, 29
april och 20 maj. Auktionsobjekten visas k l. 18.30-19.30.
SIGTUNA MYNTKLUBB
Hållerklubbafton den 19 maj i Drakegården. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per tel.
0760/353 23.
SKANES NUMISMATISKA
FORENING
Kungsg 38 A 211 49 Malmö har
sammanträde med auktion för
medlemmar kl 19.30 den 20 maj på
Sjömansgården.
GOTEBORGS NUMISMATISKA
FORENING
Box 16011, 400 21 Göteborg anord·
nar bytesafton den 24 maj kll9.00 i
egna föreningslokalen.
SAMLARFORENINGEN
MISTELN
har möte den 2 juni kl 19.00 på
ArAsgården med föredrag, diskuslon och auktion. Nya medlemmar
välkomna. Upplysningar på tel
021/11 15 57.
SIGTUNA MYNTKLUBB
Box 44 190 40 Rosersberg anordnar
vårutflykt till Kungl Slottet Stock·
holm. Nya medlemmar välkomna.
Upplysningar på te!. 0760/353 23.

t•re numerera
på

My ntkontakt

Gör slag i saken!
Upplev en skön Gotlandssemest er
och besök

MYNTMARKNADEN
17-19 juli i
Billsundströms utställningshall

Hirsch Mynthondel AB
Malm>killnadsgatan 29
111 57 Stockholm
Tel. 08-11 05 56 - 08/ 2 1 34 59

Mynthandlare frå n hela landet deltager.

Myntsamlarklubben
GOTEN - Visby
Adr. Pilängsgatan 15. Tel. 0498/129 49
-

MYNT- MEDAUER
NUMISMATISK LITTERATUR
VÄRDERINGAR
KOMMISSIONSUPPDRAG

+

Kvartalsprisl,istor: pris kr. 3:porto
Helårsprenumeratio·n: 12: (inkl. porto)

- - - - - - KLIPPRAR

PRENUI'tiERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK

O Prenume.r ation l år från
Subscription l Year from
Abonnement l Jahr ab

J

l F l M l A l M l J l J l A l S l O l N l D lAR/YEAR
l l l l 1- 1- 1 l l l l l

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

V. v. texta tydligt l P lease use blo ck capitals

l

PRENUMERATIONSP RISER:

BETALNINGSVILLKO R:

~~~~E
DANMARK

O Likviden översändes bilagad

FINLAND
ISLAND

USA
CANADA

MEXICO
EUROPA

l

43:75 SKR
inkl. moms
och porto

i ch eck / kontanter
I enclose payrnent in cash/
in cheque

O J ag betalar när inbetalnings62 SKR
(Air mail)
52 SKR

MYNTKONTAK T
PREN.TJANST

DROTTNINGGATA N 11
111 51 STOCKHOLM

kortet kommer.

O Betalningen

insatt på Ert
postgiro 42 30 50 - 4.

-----------

31

lEMBIT
ETUIER och V ÄSKOR
JO modeller
Typ 700 Kr. 465:-

MYNTSKÅP
30 modeller
Kr. 152:Typ 400 F

SUPER-SERIEN
Toppen i album och en
prydnad för varje bokhylla.
Ställ höga anspråk för
och
förvaring
perfekt
välj rätt. Välj Lembit.
Ryggetiketter med text
MYNT- COINS
SEDLAR - FOTO
FRIMARKEN - FDC
BREV - HÄFTEN
OSCAR II - GUSTAF V
GUSTAF VI ADOLF
NEUTRAL

NUMISCOPE
1158
Specialinstrument
för mynt-mcdalj samlare
Kr. 268:-

KOPPARTALLRIKAR
Reliefer 0 20 cm.
Numrerade uppl.
1000 ex.
Julen 1974
Julen 1975
S:t Georg 1976
Kungabröllopet 1976

FICKUR
Schweiziskt h andarbete av högsta
klass. Även med handmålade boetter . .12 mode ller rr:m
l{r. 245:- till 675:-

- - ------

i bc_gränsadc upplaJ:or. Ovan J ul -

Dale r (utkommer vnrjc höst ) som
är en prydnad fiir varje samling
kostar 117:65.

(1500 ex)

Kr. 382:-

SAMLAR-aktuellt
Lembit.s kundtidning fö r mynt-, medalj-,
sedel-, tallriks-, fickurs- och frimärkssamlare utkomme r ca 4 ggr pe•· år i 30.000 e x.
Nr 1 utkommer omkring 15 maj 1976.
Pris Kr. 2:Prislis to•· och broschyre•· + tidningen SAMLAR- aktuellt sf. ndcs mot Kr. 3:- i f.-imiirkcn.
Ovanniimnda prise r inkludera•· moms.
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