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Vi firar denna m&nad ettårsjubileum av tidnin gens tiHkomst.
Myntkontakt fick en mycket
nedslående kriti k f rå n många
håll i början och ma n k unde
till och med i Nordstjärnans
tid skrift lösa vilket skräp och
v i lken smörja det kommit ut
på marknaden, men att de-t inte gjorde så mycket för Myntkontakt kunde inte b li annat än
en dagslända . Vi tockar den
stora läsekrets vi har för att vi
kunn at tysta dessa röster m ed
en tidn ing som nu är Sveriges
ledande inom branschen.
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B. Ahlström Mynthandel, Stockhohn

J. Pede?·sen, Borås.

EXTRA STORT JUBILEUMSNUMMER

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~!~~~·9

VÄ L KOMNA TI L L

ÖRTENDAHLs MYNTMÄSSA
Lördag 1/ 9 kl. 10-14
Hotel Confinental Festvåningen -

Söndag 2/ 9 kl. 10-14
Stockholm

Vi hälsar alla gamla och nya myntsamlarvänner välkomna till vår sjätte myntmässa
i Stockholm. Som vanligt på det trevliga stället Hotel Confinental (mitt emot järn·
vägsstationen) i Stockholm.
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Som vanlig-t finns största sortiment av Svenska mynt från 1500-talet och fram
till våra dagar, dock i mindre ska la före 1873.
Danska, norska, och finska mynt i blygsamt sortiment.
Mängder av specialerbjudanden, där Ni kan köpa mynt till fantastiska rabatter.
Obs! Massor av fy nd!
De omtyckta tvåkrono rslådorna, där alla mynt oavsett värdet kostar två kronor
styck. Även här GARANTERAs fynd.
Över 30.000 mynt i prisklasser 1-25:- st. Attraktiva priser.
största sortiment av tillbehör och litteratur.
Kaffe med tilltugg ti ll alla besökare.
Vä lkomna till en trevlig helg med

ÖRT E
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GRATIS PRISLISTA
Vår 20 sido1· stora prislista
över mynt från hela världen
innehåller speciellt mynt från
Europa och Skandinavien.
F RED S VEE NE Y
RARE COL~S INC.
P. o. Box 10144-K
Kansas City
Missouri 64111

USA

VI FLYTTAR
till ny butik centralt i Norrtälje, stor parkering intill butiken.
Där öppnar vi efter semestern
de.n 13 aug. med välfyllda
fyndlådor och som vanligt
stor so!'tering av svenska och
utländska mynt.

Specialerbjudande
5 kr ju b. 1966, kv. O 12:2 kr 1965
O 5:l k r 1966, -67, -68 O 4:2 öre 1958
O 3:l ö re 1956
O 3:2 kr i 968
O 4:5 öre 1950

O 10:-

PEO MYNTHANDEL AB
Drottninggatan 11 ,
111 51 Stockholm
Tel. 08/ 21 12 10

NORRTÄLJE
MYNTHANDEL
Tullportsgatan
761 00 NORRTÄLJE
Tel. 0176!l68 26
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Till våra läsare!
Vi ber få hälsa läsekretsen välkomna tiilbaka efter sommaruppehållet och hoppas att Ni under sommaren hittat en m.assa roliga fynd att sända till redaktionen.
Glädjande nog har det inkommit en hel del intressunta va•rionter, korta och långa
artiklar om Svensko och utländska mynt och sedlar samt mycket annat som vi kunnat haft nytta av. Vi tackar Er för det intresse N.i haft även under Er ledighet under
sommaren.
Vi kan även påpeka att Myntkonta·kt för försto gången sedan sta•rten 1972, tagit
helt slut i sommar. Det extra tjocka ma jnumret tog slut hos oss redan en vecka e1fter
tryckningen, och både mynthand!are, papper-shandlatre och semiare blev uta•n tidning. Efterfråga·n visade sig vara betydligt större ön vi väntat oss och vi kommer
därför att ytterligare öka upplagan detta num:ner för a tt u ndanröja risken att någon
blir utan.
Med hälsning från Redaktionen.
RAOUL ÖRTlENDAHL

MYNT 73 en stor succe
. En stor succe. är snarare att t a
till i underkant än att kalla det för
överdrift, om man talar om den

port3rna. En hel del b ussresor ha-

inte alltför sällan livlig diskussion
om priser clleT vad det kunde vara

myntmässan

nmt om i hela Skandinavien vilket säkerligen b idrog till det stora

MYNT 73 som hölls i tre dagar
4-6 maj i Helsingborg.

antal köpsugna Danskar och Norrm'ån. Även mera långväga mynt-

Säkerligen kunde inte ens mässledningen ana att intresset var så

sJ.mlare hade infunnit sig., genom

internationella

anangerats

av

sorlet av Svenska röster hörde man

myntklubb3r

stora

de

på både engelska och tyska. Någon
gång kunde man även höra en del
mynthandlare försöka sig på franska språkets svårigheter.

oerhört stort i de Nordiska länderna att mässan kunde dra nära 6 000
besökande på de tre dagarna tillsarrunans. Trots stora lokaler, var
trängseln

bland

de

besökande

mycket stor, som även bilden till
höger visar. Vid en hel del tillfällen uppstod även köbildningar
hos en del mynthandlare som kanske hade något speciellt attraktivt

att visa.
Största delen av de besökande
kom givetvis från Sverige, men
även Danskar och Norrmän representerade en stor del av folkmassan som strömmade in genom

3

även arrangerats från både Tyskland och England samt ett flygplan

g jordes där massor av fynd, åtminstone om man skulle tro de
glada minerna som ofta uppstod

fullbesatt med samlare h·ån hela
USA. Så nog kunde mässan präglas som internationell i h ögst grad.

bland de ivrigt letande samlarna.
Som vi här har nämnt, var sortimentet mycket rikhaltigt, men

Bland utställarna fanns nännare
fyrtio Mynthandlare frlln Sverige,

med

Bl a kan nämnas att b ussresor

Hirsch 1\iynthande!, Stockholm

Norge, Danmark, Finland, Schweiz,
Tyskland och USA, två Svenska
privatsamlare samt utställningar
Myntkabinettet
Kungliga
fr:in
(S verige) Den Konglige Mpnt og
Medaillensamling

(Danmark),

Myntkabinettet i H elsingfors (Finland), samt från Svensl{a Nuroisrn:iliska föreningen.
De fyrtio mynthandlarna visade
upp mynt för ett värde av över
lO 000 000 kronor tillsanunnns, ut-

Peo .Mynthandcl, Stockholm

görande från vanliga slitna årtalsmynt för ett par kronor styck till
verkliga rariteter för över 50 000
kr styck, så inte kunde kunderna
klaga på dåligt sortiment. Försäljningen blev också mycket god och
försäljningssiffran

stannade

först

vid ca 2,5 miljoner.
Vad kunderna i första hand var
ute efter märktes ganska snart,
mynthandlarnas myntbrickor tömdes ganska snabbt på allt Danskt

R. Ö'rtendcthl iVIyntha,nde l AB,,

oc:h Norsk silver och guldmynt som
fanns till buds, och redan efie1· ett
par timmar fanns inte ett enda

Enkö1Jing

Danskt

guldmynt

att få

tag

i.

Priserna på framförallt qessa rasade snabbt i höjden och de Danska
och Norska Guldmynt som korn
in under dagen fick betydligt högre
priser nästa dag, då de korn under
försäLjning.

Tonkin AB, Linköping

ett stort undantag kanske

skall tilläggas, nämligen Gustaf
VI:s mynt i höga kvaliteer, då Speciellt 50 öringar och enkronor på
femtiotalet. Vid våra besök hos de
olika handlarnas montrar framkorn att endast en enda handlare
hade enkronan 1959 i ocirkulerat
skick till salu, ett enda exemplar
hos en handlare av sammanlagt
fyr tio stycken. Priset på denna var
125 kronor, och han hade säkerligen
ingen svårighet att bli av med rariteten som man med största fog
kan börja kalla den. I övrigt fanns
det dåligt med hela ferntiotalets
årgångar av dessa valörer, vilket
bara kan betyda en sak, höjda priser på dessa mynt.
Till sist kan nämnas att mässan
k ommer att återkomma varje å1·
och vi hälsar den välkornmen igen
med öppna armar nästa vår.

MYNT& ANTIKT
i TROLLHÄTTAN
och UDDEVALLA
FINNER NI HOS
ANTIK &

PRESE~TFTh"DET

ö sterlånggalan 58
TROLLHÄTTAN

En annan sak som mycket upp skattades bland samlarna var de
så kallade fyndlådorna, som farms

Öppet: Torsd. 14---18

hos de flesta av handlarna. Stor
var trängseln framför dessa lådor,

Kilbäcksgatan 18

där alla mynt hade samma pris
oavsett skick och årtal. säkerligen

öppet: Onsdagar 14---18

UDDEVALLA

2 öre 1872
D ubbelpräglat årtal
Denna märkliga peng har vi
fått låna och kunnat konstatera
en tydlig dubbelprägling av årtalet, speciellt de två sista siffrorna ,7, och .. 2... Ägaren herr
Allan L indqvist, Gärdeho 3,
510 20 Fritsla önskar få bud på
denna peng. Bud kan sändas direkt till ägaren.

25 öre 1950 på 1951
En scu11.bre har tillskrivit oss
att han hittut en. 25-öring från
år 1!l50 som eventuellt kan vara
en överprägling på 1951. Han
undrar om det kan finnas fler
samlare som hittat samma variant. I sa fall - hör av Er till
oss!

Medaljens åtsida visar ett porträtt av Kung Olav. På frånsidan
visar medaljen det moderna
Norges utveckling under Kung
Olavs regeringstid.

N~ NORDISKA MYNT
lonsvägen 56

Medaljen är 50 mm i diameter
och tillverkas i fyra ädla meballer: Platina, guld, silver och
brons.

172 36 Sundbyberg

08/ 28 76 56
vord. l 6.30-19.00

Den levereras i ett vackert arbetat etui i massiv valnöt med
guldprägling på locket.
Varje medalj är kontrollstämplad och försedd med löpande
tillverkningsnummer. Äkthetsintyg med kvalitetsbevis och garanti för den maximerade upp ..
lagan medfölj er varje medalj.
Tyvärr kan inte medaljen beställas längre, då tiden utgicl,
den Cli2 j uni.
Priset för platina var: 4.960 :guld 18 karat: 1.489:-, silver
146:-, och brons: 68:- .

lörd . 9.00-14.00

KÖPER -

NY MINNESMEDALl
AV SPORRONG
En ny minnesmedalj har präglats av Sporrong i Norrtälje med
anledning av Kung Olav av
Norges iO-årsdag den 2 juli i år.

SÄLJER

a llt i No rdiska mynt.

Vi hjälper Er gärna med vär·
deringer och rå"dgivning.
V&r prislista som utkom mer
4 gånger om

&ret

sändes

GRATIS.

l kr 1897 snedpräglad
Denn:1 intressanta l -krona
kommet· från Norrtälje Mynthandel i Norrtälje. Som Ni ser
på bilden nedan är l -kronan
starkt s:1.cdpräglad och därför
mycket intressant ur varianthänseende. Är Ni intresserad,
kcu1 bud ges direkt till 1\llyntkontakt. lVIinibud 500:-.

BYTER -

Att leta varianter !
Myntkontakt har fått ett intressant brev fr-ån en samlare
vid nanm Bogren från Smålands
Stenar. Han har sammanlagt ge nomletat 2.568.000 kopparmynt,
fördelat på 568.000 femöringar,
785.000 2-öringar och 1.235.000
ettöringar. Vad h ar han hittat??
46 st 5 öre 1964 ;)5{) i kronan>,
Västeråsfemöringar 1969 endast
12 st. (detta k an förklaras genom att dessa femöringar inte
är spridda över hela landet, utan
mest i Väster åstr akten). Vidare
har han hitta~t 265 st 2-öringar
1961 mm .>u», 163 st 2-öringar
1964 »punkt i kronan», 53 st löringar 1959 »streck mellan '5'
och '9». Vad som bör uppmärksammas i detta sammanl"Jang är
att INGEN 5- öring 1967 med
klump dykt upp. Det är tydligen
en svår variant som är värd sin
höga värdering. Dessa ovanstående siffror styrker ytterligare dc
upplagesiffror vi själva räknat
ut på dessa varianter i förra
numret av tidningen.

ERT NAMN.
OCH

ADRESS
och N,i får efter hand vår
» nyinkommetl ista».
Stor sortering.
Mod erota priser.
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S.

Kungsgata n 19, Gäv le.
Te l. 026/ 12 8225

Öppet: 16- 18,
lördagar 9-1 4
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Klumpar - inte ovanliga
Vi får dagligen en massa brev

från samlare som funnit ldump<lir o. dyi. på :våra moderna
kopparpengar. BL a. kan nämnas
en samlare från Kalmar som
tillsänt oss inte m indre än 176
OLIKA varianter på klumpar på
ett-, två- och femöringar under
Gustaf VI:s regeringstid.
Bl. a. hade han funnit klumpar
på valörsiffran på följande årtal:
l-öringar: 1961, 1962, 1963,
1964, 1966, 1968, 1969, 1970.
2-öringar: 1954, 1956, HJ57,
1958, 1959, 1960.
;)-onngar: 1957, 1960, 1961,
1962, 1963, 1966, 19fl7, 1969.

600 olika n1ynt
från hela världen
Alla olika typer
(ej årtal) angivna i Yeoman och
Craig. Hälften är ocirkulerade.
Silvermynt från li:e och 20:e
århundrade ingår. En utmärkt
sortering för en anspråksfull
samlare eller handlare. Kat.värde minst $ 370. Vårt pris
$ 102 (kanadensiska) inkl. porto.
Vi sammanställer dessa partier
för att jämna ut vårt lager.
Partiet innehåller ej några rariteter men har många intressanta
och sällsynta mynt. EXTRARABATT: 2 olika kanadensiska
dollar i varje parti.

REGENCY COINS LTD
(grundad 1954)
228 NO'l'RE DAlVIE A VE

WINNIPEG, CANADA

MYCKET JYIYNT
l

MYNTKON.T AKT
6

Prisregleringar våre11
och sommaren 1973
För att Ni skall kunna hänga
med i pri<skurvorna och dess
svängningar har vi denna månad
gjort undersökningar på Oscar II
och Gustaf V:s samtliga mynt
och dess priser i jämförelse med
vinterns priser och ftmnit en hel
del för~indringar so:n k an vara
av nytta för Er samlare.
För att börja med guldmynten
har dessa ytterligare höjts i pris
och som ett exempel kan nämnas
den vanligaste av alla guldmynt
W-kronan från 1901 i kvalite M .
I vintras fick 1mm be·tala 225230:- för denna ipeng, i dag
ligger priset mellan 280'-350:-.
Aven de andra årtalen av 5-,
10- och 20-kronorna har gått
upp. Genomsnitthiijningen ligger
på ca 10 %.
På silver- och kopparmynten
h ar vi endast u ndersökt mynt i
normal förslitning, d. v. s . l?
och J..
Bland enkronorna finner vi
ilrtalet 1889 som g[itt upp från
att ha kostat 3-5 kronor till
5- 9 kr, l -k ronan 1942 Å. U. B.
kostade i kvalite l 120-135:i vintr as, den kostar n u 145170:- . På samma gång kan även
nämnas den fantastiska efterfrågan och prishöjningen på enkronor från 1950- talel. Ingen värderingskatalog stämmer numera
ptt dessa enkronor. 1959 års enkrona säljs f. n. i Stockholm för
över 150:- i ocirkulerat skick.
50-öringen 1877 omtalade vi i
aprilnumret att denna hade gått
upp i pris från ca 60:- till 85110:-. Denna mycket sällsynta
fem tioöring har ytterligare stigit,
denna gång till 10~0:-.

B land kopparmynten finner vi
f!·ämst femöringen fr[in 1918, som
i normal l-1l + -kvalite gått upp
till 100 kro nor, 5-öringen 1H27
som stigit från 250-285 till 315340 kronor i kvalitc l i 1 +, 2öringen 1878 lång text som senaste h alvåret blivit MYCKET
sv~u· och finns knappt att få tag i
hos mynthandlarna längre. Denna tvåöring som endast betingade
ett pris av 8- :15 kronor i vintras
torde nu gå upp till 30-45:ln ,der höstens lopp. Blan d tviliiringarna finns även ett annat.
~a·tal som blivit svilr att få tag i,
nämligen året 1906 som ökat från
3-5 kronor ttill 7- 14 kronor i
kvalile 1? i 1.
Vi har till sist ettöringarna där
de fl::sta årtal före 1889 blivit
mycket svåra och ino;n närmaste
titbn bör g[i upp 7-12 %.
Då intresset för myntsamlandet i landet åte r har skjutit fart.,
k:u1 vi vänta oss nya prisstegr in:.;::.r under hösten och vintern,
vi har framför oss. Mera kompl.::.tta myntvärderingar kommer
i Myntkontakt under vintems
lopp.

Norske mynter krzSpes
TIL H~YESTE DAGSPRISER.

HANS RODE
BOGSTADVN 2
OSLO 3
NORGE

Nytt Grekiskt mynt
För första gången sedan 1947
släpptes under maj m ånad 1 ar
nya grekiska mynt ut utan bild
på den Grekiska monar kens huvud.
K ung Kons tantin som numera
bor i Italiens huvudstad Rom
fanns inte avbildad på de nya
20- drakmerna.
Den ena sidan pryds av militärregimens emblem, en fågel
Fenix som stiger ur askan och
en bajonettförse dd soldat.

Västerås are häktad
för häleri
Den stöld som ägde rum i
Söderhamns museum för ungefär ett år sedan, där en myntsamling värd ca 14 000 kronor
försvann har nu klarats l.tpp. En
man i 30- årsåldern bosatt i Västenås h ar häktats och erkänt att
han tagit emot samlingen och
sålt vidare.
Västeråsaren blev erbjuden
samlingen av en liga p å ett t iot al personer som under en längre
tid opererat i Söderhamns området.

Mynt sålt för
150.000 kronor
Höga priser nolerades vid den
andra Sothebyaukt ioncn i år i
Schweiz, vilken hölls den 4:e
och 5:e ap r il i Zlirich.
Mynt för över 3 ntiljone1· kronor klubbades och det högsta
budet stannade vid 150 000 kronor. Detta dyra mynt var en
Tetradr adun från Amphipolis ca
350 f. Kr.

Svenska Numismatiska
föreningen utkommer
med jubileumsmedalj
Svensk a Numismatisk a Föreningen utkommer under hösten
med en jubileumsme dalj till minnet av 100-å.rsjubile et.
.Medaljen är utförd av skulptrisen Kjerstin Kjellberg-Ja cobs-

Vi
köper
Finla nd: 5 Pen niä 191 8. 500
Mark 1951 (Olympiade n).

Nya tioöringar
i Danmark
De nya Danska mynten med
Drottning Margrethes porträtt
och monogram väntas utkomma
under hösten 1973, troligen un der november månad.
Dock h ar tioöringarna redan
släppts u t och är i omlopp.
Samlarnas intresse för de nya
mynten är enormt och efterfrågan väntas bli stor.

och brons varefter stamparna
förstörs.
Framsidan visar H. M. Konugens porträtt, till höger om
detta han s namn och titel. Till
vänster om dessa utmed kanten
en hacka och krukskärvor m m.
symboliseran de h ans arkeologiska verksamhet. Fältet täcks av
ett mönster av r hododendrom
syftande på konungens intl·e~
för trädgårdsodl ing.
Baksidan upptas h elt av numismatiska objek t, ordnade så
att deras inskrifter tillsammans
bildar ordet , svenska numismatiska F öreningen».
Mynten, medaljerna polletterna m m är av varierande höjd
och storlek och är lagda på ett
rutmönster, antydande samlarnas
lust att placera sina föremål i
fack .
Guld och silvermedalj erna levereras i etui En n·yckt förklaring över medalj ens rika bildspråk kommer att bifogas varje
exemplar.

N orge: 2 kr Jub. 1907 (Korsade G evär). Exil set 1942
l 0-50 öre.

Sverige : 5 k r Jub. 195 2, 5 kr
Jub. 196 2.

An bud till

Miinz en Ortel
son och har en diameter av inte
mindre än 60 m m och kommer
att präglas i en begränsad upplaga i 18 k arats guld samt silver

Postbox 110
0-1 000 Berlin 45
W-GERMANY

7

..
l ore 1953
upp och ned vänd trea
Vad har hänt? A1·talssiffran tre har präglats
upp och n ed. H ur· har d etta k Lmnat hända ·7
Många frågor, m en in get svar kan ges -- inte
i.innu. Vi håller på och undersöker detta m ysterium och h oppas kunna ge läsa rna en fö rIdaring så s::nån ingom. Viind tidningen upp oc!1
n ~d o::h Ni s~r tydligt den upp och nedvä~1da
trean.

8

Ett intressan t sillfjä ll lO öre 1954
10 ore 1855

präglad på en sida

Denna något annorlunda lilla tioö1·ing från 1855, tycker vi är värd
en liten presentation. Som Ni ser på bilden nedan är en dd av texten

Vi har fått ett brev fdm en
sumla1·e angående ovannämnda
mynt, som vi här citerar:

runt konugens huvud lite ~ virrigt» . B okstäverna »R IGES» i Svcrig~s

har blivit lite snedprUglat samt. att bokstaven »R" i samma ord ar
dubbelpräglad.

~ J ag har en tioöring från 1954,

som endast är präglad på en sida.
Hur vanlig är den och vad har
den för värde.
Sådana felpräglingar har vi
förut inte tagit upp i t idningen.
Det händer ganska ofta att liknande felpräglingar dyker upp då
och da, och de är inte alls så
ovanliga som många samlare
tror. Vi har själva h aft en män~d
sådana mynt med endast en sida
p räglad, och h ar genom vår
mynthandel sålt dem för 4580:- st, vilket torde vara det
tmgefärliga värdet.
Underligt nog h änder det myck et sällan att man se1· ett kopp;umynt med denna felprägli.ng,
oftast är det 10 öringar eller 25
öringar det är frågan om.

Kan Ni däremot hitta ett kopparmynt med en sida präglad
kommer Ni säkert att .få ett
mycket högl bud för den.

l krona 1940
Stort G på litet G
Tyvärr gör inte fotgrafiet till
höger rättvisa åt det i verkligheten mycket tydliga överpräglingen av ett litet G.
Vi ha1· inte hört talas om denna peng förut.

9

FRÅGESPALTEN
?

?•

7

ÄR NAGOT OKLART FRAGA MYNTKON TAKT

Till Frågespalten .

Till Frågespalten !

J ag h ar läst Eder tidning från
allra första numret och tycker
att den är mycket b ra och int ressant. Att tidningen redan på
så kort tid uppnått så hög kvalite är ganska anmärkning svärt.
För n ågra år sedan hittade
jag i kaffekassan en femöring
från 1910. Den håller ungefär
kvalite l. Eftersom det finns så
många förfalskning ar av den na
sällsynta femörin g, beslöt jag
för en tid sedan låta Myntkabinettet undersöka m yntet. Utlåtandet blev att myntet är äkta
och har spräckt nolla.
N ollan är spräckt i nedre delen. Detta med spräckt nolla är
ju intressant, och vad jag förstå1·
finns inte 5 öre 1910. med spräckt
nolla tidigare upptagen eller b eskriven i någon Myntkalend er
eller liknande publikation. Det
skulle därför vara intressant att
höra vad Ni eller läsekretsen
känner till om detta förhållande
mod den spräckta n ollan. V ad
kan en sådan 5 öring vara vär d ?
J . Hamrin, Umeå

gon variant av 1962 års tioöring,
som liknar 1961 och 1963 års
typer, och h ur mycket den är
värd i kvalitc l + ?.
J an Lindh, Umeå.

S VAR :
Det fi-nns två type1· av 1962
lhs tioöring. E-n i silver med
samma prägling som 1961 och en
i nickel med samma utseende
1963. V ä1·clet på, denna tioöTin g
i kvalite 1 + är 1:-.

R. ö .

Frågespalten , Myntkontak t
Dt< G ustaf VI:s enkronor kom
u t 1.952, gick det ett rylt te att d et
fanns enJ<ronor med bara en
bena i håret, och att man kunde
få 100 kronor f~r denna var iant.
Nu h ar jag själv börjat sumla
och försökt hitta denna variant,
men inte lyckats. Finns denna
variant?
Kjell Lundmark, Skellefteil.

SVAR:
K lart är att de-nna variant av
de-n säll.sy-nta tentöringen är mera
v ä1·d än den vanliga. Hur mycket
den är vänl., gå1· inte ntt att exakt
ange, då det är efterfrågan som
styr priset. Vi skulle även vilja
låna myntet för fotografering om
det gå1·. l set fall k an Ni höra av
E1· till oss.

R. ö .
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J ag undrar om det finns n å -

SVAR :
Nå.gon sådan enkrona finns
inte mig vcte1·ligen, så Du kan
sluta leta, då spm· D u en massa
tid .

Till Myntkontakt, Red.
Jug skulle vilja ställa en fråga
angående 2 kronan från 1942,

varför den värderas så mycke1
lägre i pris än nästkommande
årtal 1943 som är tillverkad i
71.824 exemplar mera?
Gunnar J ohansson, Ruda.

SVAR:
Fö1· det fö1·sta bör omtalas att
det inte enba1·t ä1· upplagan som
sty1· p1·i.~e1·na på våm mynt, ntan
det finns jle1·a rmdm fakto?"C1"
såsom efterfrågan och kanske
fmmfömllt n edsmä.ltningen som
fi)rekommit på en och tvahono1·
i hög gmcl, speciellt 1tnder fem tiotalet.
Det finns många andra exempel än dessa. tvåkTon01·, t .ex. 7can
nämnas 2 ö1·ingama 1922 och
1923. Tvåö1·in ge-n 1922 värdems
enbart i åtta honor i kvalite 1,
medan 1923 står i 15 kr i samm a kvalite. Titta?· man pet 1tpplaqesiffrorna finne1· man ntt d et
p1:äglats me1· än dub belt så
många 1923 :O'r än det fö-rra å?·taLet.
I Ert fnll tm·de o1·scLken bero
pc1 att det n edsmälts en stön·e
del 2 honor j1·ån 1943 än året
1942 och återstående 1tpplaga vad
som mt finnes kva1· av 1943 är
1JetydUgt mind1·e än 1942.
R. Ö.

Det skrivs mycket om a,tt r engöra eller ej rengöra mynt, vilke t
skall man göra, och om man skall
rengöra, vad är då det bästa sättet? Vilket rengöringsm edel ska11
man använda? Skulle ock st< vilja
veta h ur man avlägsnar grön beläggning på silvermynt som {ör-

varas i ABAXA myntalbwn, och
hur man undviker denna beläggning.
B. B. Askim

SVAR :
B etJ·äffande rengonng tycker
jag att m an kan r engöm m yn.t i
hög1·e lcvcditee1· från l + / 01 tiU O
om de ä1· smn tsiga och då anvCin.dcL det ttt:rnci7·k tcL mynttviittm ed.let RENAMYNT som finns
hos alla välso1·temde myn taf/ä1·er.
I lägre kvaliteer bör man inte
använda något 1·engöringsmedel,
då mynten i dessa k v aliteer få1·
en pn tsUknande yta.. Man avlägsna?' eventneH smttts lät t genom en ton tmsa eLLe1· vatten
och tvåL Den gröna beläggningen som N i f(itt genom Aba:wt :s
myntblad gcir ocksn att avlägsna
genom R enamynt.

R. ö.
Till fntgespalten .
Jag har en femöring 1918 i
kvalite l + med böjd sväng
( ungEfär som 5 öre 1857 böjd
sväng) .
Är den känd av Er ?
Hur svå r är 2 k romm 1880 med
mm "O" präglad p å 1876 (se
Svensk a Mynthandboken, där
mitt exemplar är avbildat) .
G Sandstr öm, Dalhem.

SV A R:
Beträffande 5 ö1·ingen 1918
m ed böjd sväng, har vi aldTig
fön .t.t hö1·t talas om d enna. Ha.r
Ni något foto av myntet, är vi
tacksamma om Ni sänder ned
detta.
2 leron an 1880 p1·äglad på 1876
ä1· gi.vetvis mycket svå1·, och finns
t1·oligen f.n. endast känt i ett fåtal exemplar. V ä1·d et går inte f.n .
att ange.
R. ö.

z;.

Till FrågespaJ.ten.
1Ser i deres blad at De tar imot
spörsmål ang. mynt og ha~: n u ett
spörsmål å stillc Dere. Jeg har

funnet en stk 50 öre 1969 med
riflet r and, er dette almin nelig
eller vh a?
De andre 50 örene jeg har, har
ikke dette fenomen. Takker på
forh ånd for ett positivt svar.

R. J ohnsen, Strjjmmen.
SVAR :
Vi ha1· inte hö1·t talas o-m att
det s/ca /L finneLs nrLg?'CL 50-ÖTinga.?'
fdln. 1969 m ed ?'efflad m nd, de
skall ju v m·a. släta. V i vo1·e däTfö,· tacksamma om vi fick myntet
tiU låns ett par dagar. V.v . hör
av Er angåen de detta.
R. ö.
Till Mynt-kontakt, Enköping.
Tak.ker for sommernummeret
Myntkontakt, som jeg var
meget godt fornpyd med. Gru nnen til at jeg skriver er et problem jeg har med mine sj6lvmynter av nyere dato.
Pucnkelte av dem kommer det
fram små svarte p1·ikker. Til nå
er dette skjedd med den danske
tronskiftemynten 1972, den finske
EM Helsinki 1971 og den norske
25 kr fra 1970. Den danske har
ogsb begynnt å få et brunaktig
belegg pa seg. J eg kan opplyse
a i jeg ikk e vasket dem. og at de
blir oppbevart i Ten nate Coin
Case.
J eg lu rer nå på om jeg no en
måte kan forhindrc at de tle skjer
med mynten e m ine . K e.n det var e filten i myntkassetten som
skade1· dem?

är inte detta bm, du vissa partiidar i filten skada1· mynten.
Äv en tTäslaget på myntskåpen
kan skada mynten. Dä1·jö1· kan
jag ba.m ge Er ett d l:d. Använd
LEMBITS nya m yntskåp som utkommit på m m·knad en.
Alla detalje1· på skåpen, sasorn
trädslaget, filten och bricko?-na
ii?· mycket noggmnnt 1ävalda och
testude och cle Ci.1· 100'/{, säkra..
Personligen simiLe jag a.ld1·ig fö?·va?·a ett mynt på ann at sätt än
med LEMBIT myntskåp . För att
få bort denna obehagliga missfärgnin g på ETa m ynt, kan Ni
p1·öva m ed de t S venska mynttvtittmedLet RENAMYNT som
finns ott köpa hos alla välsoTte?'ade Svenska mynthartdla1·e för
en billig slant. Det bmkar hjälpa.

R. ö .

;)V

M . Martinsen, Stabekk, Norge.
SVA R:
Det finns tusen tnls sarnla1·e m ed
samma pmblem som clet Ni lwr.
Det ä.1· mycket vanUgt ci.tt speciellt siLveTmynt får d essa små
pricka1· pä. mynten, g1·ön belägg ning, svm·t eller b1·un beläggning
m.m. O rsaken ä1· oftast fel förm.an
Anv Cinde1·
varingssätt.
myntblcLd cw plast bli1· m ynten
ä1·giga. och det kan även 1L1>7Jstå
p1·ickt:w på mynten, cmvänder
man myntskåp 1ned felaktig filt,

T ill Fd1gc-spalten.
J ag har en ettöring från 1954
som h ar ljus metall på baksidan
och mörk metall på framsidan.
Är detta en sällsynthet eller är
det vanligt med så dana fel. Hur
mycket kan en sådan vara värd?
J a,g har också två st lO öringar
från. 1920, är de värda något?
Hur mycket kan 2 n orska femöringar från 1899 och 1907 vara
värda?
K . Andersson, Brastad .

SVAR:
Bet?·äffande ettö1·ingen jTån
1954 m ed olika rnö1·ka sido1·, har
cmtagligen in te detta med priiglingen att göra. Det troliga är
nog att ytan skiftat i nyans be?'O ende på förvarings~;ätt e.dyl.
S om exempel k an nämnas att
om man samla?' koppannyn t 1
S candiapänncL?' och låte1· dessa
sitta ·i, i et.t paT år, blir ena siclan
ljusa1·e än den andm.
Något värde ha1· myntet inte.
lO- öringarna från 1920 ii1· väTda
ca 3:- st i n ormal kvalite, och
de non/ca fe m ö?·inga?·na ca 5 krono?· st 1. kvalite 1?.
R. ö.
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JVOR SKA

V A R J A J\ TT E R

Med utgångsp1.1nkt från de i Norge och Svcrige största värderings katalogern a, skall vi här framöver presentera några orubricera de
varianter.
Med varianter avser vi i detta samma1Lhang, myn t av samma valör
och årgång som 1..1 ppvisar olikheter orsakade av nygrnvera de stampar, a.lltså ej r esultat av utmattade st2mpar.
OSCAR II:
l k r 1877
1895
1876
öre
10
1889
1898
1899
5 öre 1876
1896

K ors i stället fiir stjärna.
priiglad p å 1894
präglad på 1875
Bred r und nia, smal oval nia.
B red r und nin, smal oval nia.
Bt·ed rund nia, smal oval nia.
76 breda som 18, 76 smala och små.
normalt avstånd mellan 9 och 6, brett avstånd
m ellan 9 och 6.
2 öt·e 1876 76 breda som 18, 76 smala och små.
1877 som ovan 1876.
1878 som ovan 1876.
l öre 1876 som 2 öre 1876.
1877 som 2 öre 1876.
1878 som 2 öre 1876.
Priset låg på 15 S kr m ot normalt 2 Skr, men trots det mottogs utbudet med stort intresse
UTMATTA D STAMP
från samlare i b åde Norge och
Den stora flora av så kallode varianter som dykt upp under de
sista åren av de Svenska skiljemynten äJ· i de flesta fall orsakade av prägling med utmattade
stampar. Detta problem tycks
inte ha samma omfattning i
Norge. Om detta bemr på att
upplagorna på de Norska småmynten är mindre eller att myntverket i Kongsborg har utvecklart. en bättre teknik, låter vi vara
osagt. Dock har vi iakttagit ett
resultat av utmattad stamp, nämligen 5 öre 1968, där valörsiffra n
fem nästan h elt har uteblivit.
I slutet av 1972 bjöd en mynthandel i Sverige ut denna femöring i kvalitc O, där femman
var i det närmaste helt borta.

12

Sverige.

...

-=~

Informatio n om dessa variante?· p[us komntcmde som vi
ämnar publicera. ha?· vi till
stor det två samlare att tacka
fö'r, nämLigen från Norge: Odd
G Engdal, OsLo och från S verige: S Elfving, Härnösand.

Om Ni ha1· någm frågor om
Norska mynt, sk1"iv e11- md
tm oss, sa ska v'i fönöka besva.ra d em, i stö1·sta möjliga
utsträckni ng.

OSLO 1 / 6 Skiljemynt en far nytt
utseende, dc-ssut om blir femöt·ingen mindre än tidigare, efter det att regeringen har beslutat att ge ut en n y myntserie.
Se bilden nedan.

AUGUSTIERBJUDANDE
NUMISMATICA •

Walter E. Andersson •

Rådmansgatan 1O B

•

199 00 ENKÖPING

Försä lj ningsvillkor: Objekte n garanteras äkta. Moms til lkommer ej p& a•ngivna priser.
Mynten sändes mot postförskott varvid porto tillkommer. Returrätt inom åtta dagar.
01
1/ 2 Sk 1802
950:O
2 Mark 1705/ 03
SVENSKA GULDMYNT
god 01
1803
Sk
2
/
l
praktex.
Oskar Il
1809
Sk
2
1/
l+
~ödmynt:
01
god
650:20 kr 1874
n ära 01
1/ 4 Sk 1802
"PUBLICA FIDE''
630:01
20 kr 1874
1/ 4 Sk 1806
l/l+
85:590:1716 I +
nära 01
20 kr 1875
1807
Sk
4
1/
0111+
OCH
''WETT
550:20 kr 1876
l+
1+/ 1
35:- 1/ 4 Sk 1807
680:god 01
WAPEN" 1717 1/ 1+
20 kr 1880
l / 12 Sk 1803
01/ 1+
"FLINK OCH
680:god 01
20 kr 1886
god 01
1805
Sk
12
1/
60:+
l
690:god
01
1718
god
FÄRDIG''
20 kr 1890
570:"SARTURNUS"
01
20 kr 1898
Karl XIII
40:570:1718 1/ 1+
01
20 kr 1899
o
1/ 24 Rd 1810
15:990:- "JUPITER" 1718 1?/ 2
01/ 0
20 kr 1900
01
1/ 24 Rd 1812
"MERCURIUS"
690:01
20 kr 1901
Carl XIV Johan
55:920:1718 I +
nära O
20 kr 1902
1/8 Rd Sp 1832 1/1?
"MERCURIUS"
870:0
01/
20 kr 1902
1/ 8 Rd Sp 1833 01/ 0
25:790:1718 l
01
20 k r 1902
1822 l
1/ 2 Sk
540:o
10 k r 1883 LA
F redrik I
1830 l
1/ 2 Sk
utan punkter
820:l Riksdaler 1731 god l+
1819 l
1/ 4 Sk
620:5 kr 1882
1+/01
35:l+
2 öre S. M. 1747
1828 l +
l / 4 Sk
450:01/0
5 kr 1894
40:1/ 1+
l öre S. M. 1749
1831 1+/1
1/ 6 Sk
430:god 01
5 kr 1894
Rak 7:a
1831 l
1/ 6 Sk
20:l/l+
l öre S . M. 1750
Gustav V
1825 god l+
1/12 Sk
Gustav W
490:nära O
5 kr 1920
1832 01
1/2 Sk
360:- 1/2 Sk
Rd/ 3 DSM 1775 I +
l
1832 god l+
360:Rd/ 3 DSM 1776 01
l
ÄLDRE SVENSKA MYNT
1832 0111+
1/4 Sk
1780 01
Rd
l
420:- 1/ 6 Sk
1832 nära 01
Johan W
vackert ex.
1832 01/ 1+
Sk
6
1/
160:01
1+/
2 öre 1573
320:- 2
1781 god l +
Rd
1
Sk B:co 1840 01
u tan valör
320:- l
1782 god l+
Rd
l
Sk B :co 1836 1/ 1?
120:nära 01
2 öre 1573 ZR
360:- 2/ 3 Sk B :co 1836 l
2/ 3 Rd/ 2DSM 1776 01
350:01
2 öre 1592/ 91
390:2/ 3 Rd/ 2 DSM 1777 01
knivprovad
Oscar l
330:1+/ 01
1779
Rd
2/3
95:1+ /01
V2 öre 1578
580:- 1/ 2 Rd Sp 1848/ 4.5 nära 01
1786 01
Rd
1/3
990:8 öre klipp. 1592 nära 01
1788 01
580:l / 16 Rd Sp 1848 god l+
l / 3 Rd
Gustav Il Adolf
1779 1{1?
15:- l / 16 Rd Sp 1851 1/1?
1/ 24 Rd
45:l?
l öre 1613
1859 l
25 öre
Gustav VI Adolf
320:01
1h öre 1615
1855 1/1?
öre
10
110:nära 01
1/ 6 Rd 1804
Mm G
Kristina
135:01
1{6 Rd 1809
1859 0111+
10 öre
980:l Riksdal er 1644 1+ / 01
25:1/ 2 Sk 1799
l+
1855 god l+
:co
B
Sk
4
I
X
l
Kar
20:god l +
1/ 2 Sk 1800
Sk B :co 1849 god l+
1
590:01
4 Mark 1688
15:1/ 4 Sk 1799
1+/ 1
l
480:- 1/4 Sk 1800
l+
2 Mark 1685
10:- 2/ 3 Sk B:co 1847
l
l?
1847
:co
B
Sk
3
2!
230:l+
god
2 Mark 1690
Sk 1802
l
god l
110:l
2 Mark 1694
50:- 1/ 3 Sk B:co 1847
på 2 öre 1762 01
1852
B:co
Sk
1/3
l+
25:l /l?
5 öre 1694
Sk 1802
l
1858 l +
öre
5
350:god l+
4 öre 1667
30:på 2 öre 1746 l +
1858 god l+
öre
l
" SYLFVER"
Sk 1802
l
1857 01
öre
1/2
195:01
4 öre 1673
30:på 2 öre 1759 l+
1858 o
1/ 2 öre
Sk 1803
l
Karl XII
XV
Karl
95:01
/
på 2 öre 1760 1+
680:4 M ark 1702
god 01
4 Rd Riksm 1864
25:l+
Sk 1805
l
430:2 Ma rk 1702

30:35:18:20:10:20:12:20:20:160:95:40:140:9:15:7:12:25:18:22:100:75:250:18:12:280:15:12:-

750:40:15:25:15:45:290:50:25:18:17:20:-

45:13:20:35:580:-

l Rd Riksm 1871/611+/01
10 öre
1867
god I+
2 öre
1863
l
2 ore
1871
l
l öre
1864
1+/01
l öre
1864
l+
l öre
1866
nära l+
l öre
1867
01
Oskar II
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr

1876
1878
1898
1903
1904
1904
1906
1906

1+/1
nära l +
1+il
I+

o

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

390:40:10:-

9:20:15:25:20:45:50:40:195:1.150:175:610:155:-

SPECIALERBJUDANDE

O

2 kr 1906
l
l

50
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
2

2
2
2
2

2

kr
1879
kr
1887
öre
1899
öre
1877
öre
1902
1874
öre
öre
1875/74
öre
1876
1883
öre
1892
öre
1902
öre
öre
1903
1904
öre
1907
öre
öre
1907
öre
1876
något fläckig
öre
1882/81
öre
1882
öre
1883
öre
1888
öre
1889
1889
öre
1892
öre
1896
öre
1896
öre
öre
1898
öre
1899
1901
öre
1902
öre
öre
1877
kort text
lång text
öre
1879
öre
1881
öre
1900
runda nollor
öre
1902
öre
1902

780:-

l?
70:l?
90:spegel O 530:1/1?
50:o
180:l?
30:1.650:o
520:o
spegel O 850:170:01/0
140:o
25:l+
20:l+
spegel O 95:nära 01
20:nära 01
115:-

god l+
l+
l+
l

o
god l+
1+/1

o

god 01
01/1+
I+
01

o
god I+
1+/01
1+/01
god l+
1+/ 01
1+/1

o

01

260:20:20:29:360:60:12:340:130:35:12:59:160:22:80:40:18:24:150:70:25:-

öre
1905
öre
1905
1907
öre
Öre
1873
l öre
1874
1874
1 öre
1875
l öre
1876
l öre
l öre
1876
l öre
1877
kort text
kort text
lång text
l öre
1878
l öre
1879
l öre
1879
l öre
1879
l öre
1892
1892
l öre
1893
l öre
1894
l öre
1904
l öre
1905
l öre
1905
l öre
l öre
1906
1907
l öre
2
2
2
l

Gustav V
2 kr 1910
förskj. M. m.
2 kr 1912
2 kr 1913
2 kr 1913
2 kr 1913
2 kr 1913
2 kr 1913
2 kr 1914
2 kr 1924
2 kr 1928
2 kr 1929
2 kr 1930
2 kr 1931
2 kr 1934
2 kr 1934
2 kr 1935
2 kr 1936
2 kr 1938
2 kr 1938
2 kr 1939
2 kr 1940 ändr.4
2 kr 1940 ändr. 4
2 kr 1942
2 kr 1943
2 kr 1943
2 kr 1946
2 kr 1947
2 kr 1947
2 kr 1948
2 kr 1948
2 kr 1949
2 kr 1949
l kr 1916

o
01/0

o

god l+
god l+
l+
l+
l+
god l

01
1+
nära l+
1+/ 01
god 01
01
1+/1
god l+
I+
I+
I+
01

o
nära O
god l+
01/ 0
01/0
1+/1
1+!01

o

o

nära O
01
nära 01
god 01

o
1 + /01
god 01
nära 01
01

o
01/0
01
01/0
01/0
01

o
01/0
01
01/0
nära O
01/ O
01! O
O
nära O

o
01/0

o
god 01
god l+

70:35:59:40:40:35:35:195:145:225:155:120:110:140:120:59:295:280:20:185:25:60:40:45:19:255:250:290:425:425:270:190:85:230:250:135:145:60:70:65:45:35:40:25:18:25:95:65:50:95:75:20:30:25:60:40:55:30:35:-

l
l
l

kr
kr
kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
1 kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
50 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
25 öre
10 öre
10 öre
lO öre
10 öre
J.O öre
10 öre
10 öre
10 öre
10 öre

1923
1924 m. p.
1925

1928

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

1928
1929
o
1929
01/0
1934
o
1934
01/ 0
1937
01/0
01
1938
1939
o
1939 stort G 01
1940
O
1940 stort G O
1941
O
1941/44
1+/01
1941/ 44
l+
1942 APB
1+/01
1942
O
1942
nära O
1912
l+
1928
god 01
1929
o
god 01
1930
1930
l+
1938
o
1939
o
1939
01
1940 nickel O
1940 nickel 01/0
1943
spegel O
1949
o
1950
o
1910
01
1914
01
01/0
1917
1921 nickel o
1930
01
1938
o
1938
01
1939
O
1940 typ I
O
1940 nickel O
1940 nickel 01/0
1941 typ I
01/ O
1941 typ I
01
1941 nickel O
1944
O
1946 nickel O
1947
spegel O
1948
spegel O
1919
01
1920 nickel 01
1920 stort w l+
1927
01/ 0
1927
OJ.
1928
O
1929
O
1929
01/0
1931
O

35:95:95:-

65:35:110:60:145:95:15:12:19:30:18:260:25:55:40:210:35:27:35:55:140:60:15:85:45:20:70:50:65:30:25:55:50:60:180:20:25:15:25:25:48:38:18:12:55:25:35:30:25:35:35:185:25:20:55:55:35:30:-

10
10
10
10
10
10

öre
öre
öre
öre
öre
öre

o
o

1954
1955
1957
1958
1959
1962

DANMARK

14:12:10:8:8:4:-

o
o
o
o

SPECIALERBJUDANDE
årsset 1971 (l öre-5 kr) O 24:5
5
5
5
5
2
·2
2
2
1
l
l
l
l
l

öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre

1952
1952
1959
1961
1961
1952
1961
1961
1961
1952
1954
1955
1960
1961
1961

01
1101
M. m. U 01
M. m. U 11l+
M.m.U 01
M. m. U 11M.m. TS god 1101

10:-

3:6:2:3:18:6:3:-

7:-

6:8:3:-

l

{/'1

39:-

1+/0l

o

25:-

o

11:-

01/0

.:!l
Pi

...

...,
...,

..

Q.l

~

::.:::

:>

~o

§ ,..!<:

f/)
...

7 i.8
~:;:l1ii
~ 8.
"0'01)
:1j

g;.

r::

:;1 +'

<U ~

cc. .....

·~

r::.
~

-

@E

~

Ul " '

...C>
§

l[l
OJ

Ul

o~2
....
s~

Q)

"'C>Uw
<r: ,@ .:s....

s"'<e:-'
E=-1 .

:<U~~
~

1+ /0l
11-/1
l
1+/1
god l+

45:35: 10:8:8:20:-

1+ /1
god l
god 1111-/01
l+
1+/1
nära l
l+
l / l?
nära 11god l+
1+/1
111+/01
l?
l+

55:50:50:60:30 :70:50:55:8:15:20:9:10:10:20:20:-

l

s...,...,

'01)

25:50:30:-

l

111
(!J

11l+
1+/01

l

kr
kr
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre

1875
1876
1894
1900
1874
1891
1894
1904
1874
1894
1897
1897
1899
1902
1887
1897

l

"" :> =l
>.ro:;:l

OE

Cltristian VIII
4 Rb. Sk. 1841
l
R. B . S. 1842
1/5 R. B. S. 1842

2

l

Sj]

'O
r::

25:10:35:-

2
2
2
2

4:-

~

zP?.z
3~
+'

l+
1/ 1?
l+

2
2
25
25
5
5
5
5
2

5:-

SPECIALERBJUDANDE
(Va1·ianter)
5 öre 1964
50 i kronan
5 öre 1969
Västerås 5
5 öre 1970
klump i VI
5 öre 1970
"dike" i 5

60:-

Christian IX

6:-

O
M.m. U 01/0
M.m. U l+

1+

Frederik VII
l R. B. S. 1853
16 Sk. R. M. 1856
4 Sk. R. M. 1856
l Sk. R. M. 1856
l Sk. R. M. 1860
l Sk. R. M. 1863

4:-

O
O

Frederik VI
2 Rh. Sk. 1918
l
Rh. Sk. 1818
kantstötn. f. ö.
l
Rb. Sk. 1818
1/ 2 Rh. Sk. 1838

2

]

..."'
Ul
Q)

'U
c;!

Q)

::s
.....
c;!

p:)

t)

tll

iZ

~

<!l

;..

.5

"t::
<e
......

-~

if}

o

Pi

~

<'"'<!):\
p:)

1+/ 01

öre 1904

l

DANSK A VÄSTIN DIE.t"J
1848
1878
1859
1859

l+
O
1+/ 1
01/ 0

250:280:40:95:-

K arlXlll
8 Sk. Sp . 1817

1+! 1

120:-

01/0
l/ l ?
l
l+
l

1.750:15:12:25:15:-

20
20
5
3

Skilling
cen ts
cents
cents

NORGE

Carl XIV Johan
Specied. l 827/ 26
l
1839
1/ 2 Sk.
1840
1/ 2 Sk.
1841
l / 2 Sk.
1841
1/ 2 Sk.
Carl XV
1870
Sk.
l
1867
1/ 2 Sk.
1867
1/2 Sk.
Oskar

l
01
l+

H aakon VII
l kr 1915
10 öre 1909
10 öre 1920
5 öre 1907
5 öre 1911
2 öre 1914
2 öre 1918
l öre 1906
l öre 1906
l öre 1910
l öre 1911

12:20:-

9:-

n

2 kr 1890
2 kr 1892
2 kr 1893
2 kr 1900
l kr 1877
l kr 1901
50 öre 1896
50 öre 1902
25 öre 1896
25 öre 1902
10 öre 1882
10 öre 1890
10 öre 1892

l
l

nära l +
nära l+
god l +
g od l +

o
l/l +

o
01
1+/01

o
l?

45:110:80:70:60:40:160:30:140:70:60:100:15:-

0
0
O

O
D
O

Äld re svenska m ynt
Svenska m ynt från Oskar
Gustav V i h ög k valitet
Svenska mynt från Oskar
Gustav V i normalkvalitet

l+
god
god
god
god

l+
l+

l+
l

l/l+
l

o
1+/01
01
1+ / 01

FINLAN D
Sto..Curstendöme t
2 Mk 1865
2 Mk 1865
2 Mk 1870
2 Mk 1870
2 Mk 1872
2 Mk 1872
2 Mk 1874
l Mk 1865

S änd mig nästa lista över:

O

01
l/l ?
01
l
01
1+/ 1
01
1 + / 01
l+
god l +
l+
01
01/ 1

5 öre 1875
5 ör e 1875
5 öre 1876
5 öre 1876
5 öre 1878
5 öre 1878
2 öre 1877
2 Öre 1877
2 öre 1877
2 öre 1884
l öre 1878
l Ör e 1891
l öre 1897

15:-

n

och

n och

god l+

l?
01
l/l+
god 01

l+
god l +
l

1/ l +
Mk 1865
l
Mk 1866
l/l?
l Mk 1866
01
9:- l Mk 1874
1874
/ 01
1+
Mk
l
70:1889
l+
35:50 p
1890
01
50 p
25:1890
1+/1
18:50 p
l
1892
12:- 50 p
1893
50 p
l+
45:god l+
1875
25 p
50: l
1875
25 p
25:01
1890
25 p
35:1890
25 p
l/l +
1891
l
25 p
30:l?
1865
10 p
15:l
1867
10 p
30:1889
10 p
111+
20:1891
1/ 1+
10 p
7:l/l ?
1891
10 p
7:- 10 p
l /l ?
1895
10:1896
10 p
111+
50:1870
5 p
l+
17:1870
l / l+
5 p
18:god 01
1872
5 p
12:1872 nära 01
5 p
l
1875
5 p
l
1889
5 p
l+
1896
5 p
l+
1867
l p
90:1867 fskj 7 1+/ 01
l p
20:l+
1869
l p
220:l+
1870
l p
40:01
1871
l p
370:01
nära
1871
p
l
80:l+
1873
l p
90:god 01
1874
20:- l p
god l +
1874
l p
god l+
1875
l p
1+/ 1
1875
p
l
1876 nära 01
l p
god l+
1881
l p
1+ / 0l
1882
l p
01
1883
l p
l+
1883
l p
god l+
1884
l p

90:20:35:-

Mynt från Gustav VI Adolf
Danska mynt

l

8:12:8:120:40:55:120:12:15:25:50:20:120:20:35:8:18:120:25:10:10:20:110:60:300:190:8:10:80:70:100:80:300:170:130:40:95:45:60:35:90:110:380:20:6:340:-

.REPUBLIKEN

Norska mynt
Finska mynt

J ag sök er speciellt nedanstående mynt i
lägst angiven kvalitet:

l

Numismatica
Rådmonsgatan 10 B
199 00 ENKÖPING

500
500
10
10
10

Mk 1952 Olymp 01

Mk 1952 Olymp 1+/ 01
o
Mk 1967
o
Mk 1970
o
Mk 1971

115:95:28:28:22:-

SPECIA LERBJU DANDE
Arsset 1970 (l Mk.- 1 p) O 24:O 25:5 Mk 1972 (Isbrytare )
O 10: 5 Mk 1973 (Isbrytar e)·

Mynt handl are plund rad
Ett djärvt inbrott skedde natten till den 21 juli hos Gävle nya
Mynthandel i Gävle. !<"'örövaren bröt sönder ytterdörren till pappershandeln som Mynthandeln är inhyrd hos och rafsade snabbt ihop
mynt och sedla1· för e-tt värde av drygt 60.000 kr i en papperskorg
och försvann fr an platsen.
Ägaren tiH mynthandeln ber samlare och handlare hålla ögonen
öppna om de r åkar i kontalet med följande mynt som blev stulna:
Brakteater, Valdemar, Riksdaler 1541, örtug Pommern, 2 Mark
1567, l mark 1607, Klipping 1626, l ör e 1629, 1640, 1645, 1647,
1652, 2 Mark 1668 16'71, l mark 1693, Riksdaler 1712, 1776, 1782,
1783, 1794, li6 Rdr 1804, 1805, l RDR 1841, 2 och 4 Sk. Banco 1852,
1853, l Daler plaunynt 1741.
I övrigt ej specificerat blev en stötTe mängd mynt i högre kvaliteer stulna fr ån Oscar II och Gustav V:s tid.
Häpnadsväckan de är alt tjuven ej r ört guldmynten som fanns på
samma plats som de andra mynten .

.......... .......... ........*.......... .......... .......... ...........

Frimärkets dag j Myntets dag

UT ST ÄL LN IN G
i Enköp ir1g den 22-23 september 1973

MYNT -FRJM /lRKE JV- GAMLA PRYLA R

IJI
Iii

Speciell minnespoststämpel
FRIMÄRKETS DAG firas över hela

Sverige med utställningar.
MYNTETS DAG fi rar vi i Enköping
med

myntutställning

samband

med frimä rken.
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N 1/TfJ IR (J lE 1/
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE
Ni som vill annonsera i MYNTIORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnaden är 10 kr. per annons och får högst innehålla 20
ord+telefonnummer eller namn/adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra
följande nummer= 18:-.
Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen.
Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus.

K

ö PES

Danska Guldmynt alla valörer och
årtal 1873-1917. Mycket höga priser betalas. Svar till .Myntkontakt f. v. b. .Danskt guld• .
Oscar I myn t och äld re samt enstaka nyare bä ltre köpes. Svar till
Myntkon tald. f. v. b. •Äldre mynt• .

5 kr och 10 h J9D1 i kv. 01 önskas köpa. Jag betalar 200:- st.
föJ· dessa. 0171/ :3:35 60.
Danske m):lnter kpbes stor pris betales for gode årstal, samt reldre
Danmark.
Ev. Bytte.
EIVIND JENSEN, Nf,Srregade 38
4600 Kpge, Danmark.

SÄLJES
Kompletta serier G V, G VI, myntsatser O II. Prislista sändes gratis.
Bertil Buhre, L:a No1Tegatan 15,
275 00 Sjöbo. Tel 0416/119 04.

1950 2 öre koppar, spegel 10:- st.,
1961 2 öre koppar mm U spegel
25:- sr m . m. O II kronor J+ / 01
kv. Sänd mancolista.
Y. Haller, Hagagatan 19, 570 30 Marianne lund. Tel. 0496/108 27.
2 kr 1892 oflagad 85:-. l kr 1875
(bra) 20:-, 50 öre 1875 i5:- , 25 öre
1877 50:-, l öre 1882 25: ~. Tel.
0435/ 207 39.

2 kr O Il 1876 B.Å.L.EB, 1880 •O•,
190:~ . 1 kr alla årtal från 1875lfJ52.
5 ör e 1876, 188(), 1887. 2 öre 1876
på 1875, 1900 r.n. l öre 1879 lång
text, 1914 öppen fyra. Även andra årtal av O II och GV:s mynt .
0223! 142 83.
Svenska och
utländska
mynt.
My ntlista gra tis. R. J. Eriksson.
Box 59 740 40 Heby.
J ög säljer mina dubbletter över
Svenska mynt 1874-1960 till ett
rimlig t pl'is ~om Ni själv bestämmer. Vid 200:- frakfritt. Sänd
rnaneolista med önskningar om
kvalite o antal. Fr ån l öre till 2
kr.
N -H Bjernold, Box 73, 301 02
Halmstad.

l öre 1911, 12, 13, 15, 16, kv. 1
2.45 st. 2 öre 1913, 14, 15, 16 kv.
l 2.45 st. 5 öre 1911, 13, 15, 16,
kv. l 2.45 st. 10 öre 1911, 16, 17,
18, 1.9 k v. l? ! l 2.45 st. 50 öre
HJ11, 12, 16, Hl, 20, 24, 27, 28, 29,
30 k v. l? / l 2.45 st. l kr 1914, 15,
16, 23, 24, 28 kv. l 2.45 st. 2 kr
1963, 64, 65, 66, 68, 69, 79, 71, kv. 01
2.45 st. PASSA PA. Sän d beställning
till
.Myntkont<tkt
f. v. b.
. 2.45 st• .

Jag önskar insätta nedanstående
annons i nästkommande nummer av Myntkontakt och medsänder annonskostnaden 10 kr.
Annonstext:

öVRIGA
SAMLAROMRÅDEN

15 olika årtal 5, 2, l öre 19071951 = 15:-. 24 olika årtal 25, 10
öre 1907-1950 = 18:- . 08i'76 73 75.

Sakcl' med c.rnaljarbctc, dosor i
porslin, metall e. dyl. Medaljonger,
ty ska ölstop. Allt gammalt, v. v.
beskr iv. Frk Cadsson, Pl 9815 Undenäs, Karlsborg.

Kompletta serier GV och GVI
Myn tsatser O II. Pl'islista sändes
gratis.
Bertil Buhre, L:a Norregatan 15.
275 00 Sjöbo. 0416/ 119 04.

Inbundna äldre tidningar. Även
lösa exemplar. Gamla gratulationskort m. m . Curt Eriksson, Pundgatan 3, 199 00 Enköping.

18

KUPONG TILL MYNTTORGET

[J Säljes

O

Köpes

D övriga samlarområden
Namn

Adress
Tel. nr ...... / ............. .

l

LEM BIT
Ledande tillverkare
av tillbehör

Svenska myntskåp
en världsartikel
Myntskåp började t1·oligen tillverkas redan på 1500-talet och
om man bortser från dagens
konstruktioner, så är denna förvaringsmetod inte ny. Men det
skulle dröja åtskiHiga hundratals år innan denna förvaa:ingsmetod skuUe få sitt definitiva

genombrott. Man kan skriva
året 1972 och dett gäller såväl
Sverige som övriga Europa.
Tidigare hade myntalbumen
en framskjuten plats, men för
och nackdelarna med detta för varingssystem blev med tiden
allt uppenbarare. När det gäLler
plastbladen kan albumfabrikanten välja mellan marknadens
sämsta iill den bästa folien, men
får ändock icke ett fullständigt
anres~ultat. Man kan också
vända hårdare »celluoidplast»,
men detta medför i sin tur att
bladen så småningom spricker
sönder. Prt senaxe år ha·r vissa
medelst
plastbladsfabrikante r

Låda LW Lembit myntskåp

vilseledande reklam försökt avhjälpa bladens nackdaler.
Kan man då lita pa alla fabrikat
av myntskåp? Nej, ingalunda. Det
tillverkas forliarande myntskåp
som icke h r,q· de egenskaper man
kan fordra av en sådan artikel.
Man bör iiven här se upp med vad
man väljer.
Vad b ör man se upp med?
Att filten ör fri från svavelsyra
och andra kemiska ämnen som kan
skada mynten. I marknaden finns
åtskilliga billiga filtsorter som ej
har dessa egenskaper. Ett skåp bör
självfallet ha möjlighet till olika
kombinationsmöjlighet er med valfria lådkombinationer och inredning. Lådor helt utan inredning
är billigare i tillverkning men
ur fiit-vilringssynpunkt helt !örkastli~a. Vid t. ex. in- och utdragning
av lådorna och flyttning av skåpet
åker mynten lätt mot varandra
och skadas. Lådorna bör dessutom
vara så kraftigt vtförda att de icke
böjer sig vid belastning med tyngre
mynt. Höljet bör vam kraftigt dimensionerat och s jälvfallet stap!ingsbilrt samt pryda sin plats i bostaden.
Det lir som synes m ånga filkto rer
för myntskåpsfabrikanter a tt ta
hänsyn till och vi har endast funnit
en typ av myntskåp som eliminerat
alla faromoment och det är LEMBITS alla typer av myntskåp, varför vi villt all presentera just detta
Hit- läsekt-etsen.
F ör närvarande är det endast
LEIVIBIT AB i H uddinge som erbjude t· femårsgaranti på sina skåp.
Garantin gäller i hela världen.
Skåpen som tillverkas av LEMBIT AB ör en helsvensk produkt,
men saluförs med framgång i 45
llinder.
Tillve-rkningen började i slutet
av ar 1969 och såldes 1970 i några
hundratal skap, men räknat· i å r
med en minsta produktion av inte
mindre än 100.000 skåp, vm·av
minst 90 procent beräknas gå på
export.
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MYNTSKÅP 400 Ytterhölje i formg jute n Novod ur. Tjockle k 6 mm . Ytterst stabilt utfö ra nde .
Stopelb o ro . Färg i teak. Storlek hö jd l 23 mm,
b redd och dj u p 257 mm.
Standardkombi·notion : 2 lådor 5x5, 3 lådor
7x7, 3 lådor 8x8 för sa mmanlagt 389 mynt.
.. . . . . . . ...... . . . . .. .. .. . . .. . ... 85:MYNTSKAP 400F Som ovan me n lådor med
f il ti nl ä gg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105:MYNTSKAP 400FPG Som ovan me n b åde
med f iltinlägg och plexig la sskiva till va r je låda .... . . . . . . . . ... . . . . .... . . ... 153:-

Nr

antal fack

3x3
5x5
7x7
8x8
3x3F
5 x5F
7x7F
8x8F

9
25

49
64
9
25
49
64

fackens storlek
78, l x78, l mm
46,2x46,2 ))
32,2x32, 2 »
28, l x28, l })
})
78, 1 x78, l
4 6, 2x 46 ,2 »
3 2,2x32,2 ))
))
28, l x28, l

Andra låd kombinatione r kan sa mma nställas
på särskild begäran.

LÅDOR FÖR MYNTSKÅPEN
400, 800, 850, 1000, 1600 och 2000
Lådorna ,formgjutna i hög klassig slagfast PSPiost. Obegränsad hållfasthet, livslängd och
sta·bil<itet. Ytterst elegant utfö ra nde i grå färg .
Storle k exkl. handtag 243 x2 4 3 mm, höjd 13
mm, innerfackens hö jd 5 m m . Ha ndtagets
storlek 48x l 3 mm. Eti kettuttag 41 ,4xl3 mm.
Lå dorna som ä r ide ntiska för som tlig a ova nnäm nda skå p kan e rhå llas m ed elle r utan till behör e n lig t ned annämnda specifikation .
inredning

pris exkl. moms

e xkl. filt

7 :50
7:50
7:50
7:50
10:10:lO:10:-

))
))
))

inkl. fi lt
»
))
))

Mynt skåp 400

PLEXIGLAS = PG, storlek 238,5x238,5 mm
med fingerg repp passa nd e samtliga myntlåd or. Splitterfritt. 1, 5 m m t jocklek ... . 6:50
Den glasklara p lexiglass ki van täcke r myntlådans hela innerdel och har e tt fingergrepp så
d e nsamma lätt kan togas a v och läggas på.
Este-tiskt t·illtala•nde och ur praktisk synpunkt
en sky d d a nde åtgärd.
F = f ilt. Fi lt i hög klassig kval itet, stampad
350 gra m/m~. Exakt kvad ra tis kt ·;·iilsta nso d
för varje myntfack. Grön färg. Vid större b e 20

stä llningar ko n fi ltinlägg levereras i vo lfri
f'ä rg.
Filt är a vg jort det bästa och avg jort bättre ä-n
t.e x. ve lou risering. Specie llt nä r det gäller
mynt i högre kvalitet ä r filt vida överlägset.
ETIKETIER. S jä lvhäftande, vita
format
41 ,3x 13 mm medföljer var je lå da.
Ytte rligare myntlodar med ann a n fockindelning p la neras. Myn tlådorna ka n med {-ö rde l
anvä ndas se p a rat - b&de av handla re och
sam lare.

1- DE POPU LÄRASTE
MYNTSKÅPEN

-

EN PRYDNAD l HEMMET

,

ELEGANT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT

Myntskåp 800.
8CJ
800F
80\lFPG
1'001()

1'01Qi()f

l &OOFPG

2:<15:Ytterhölje i teak. Förstklossigt handarbete. Ston 777 mynt.
·5 lådor 7x7, och 7 lådor 8x3 för sammanlcgtdardkambinotion med 16 l&do r: 1 1&do 3x3, 3 lådor 5x5,
265:Sam ovan men filtinlägg ti ll samtliga lådor.
361 : Sam ovan men både med filtin lägg och plexi glosskiva till varje låda.
NYHET. Ytterhöl je i teak. Llisbar dörr med handtag . Stondardkambination med 17 löder: 1 !&da 3x3,
3 lådor 5x5, 5 l&dor 7x7, 7 l&d or 8xS och 1 låda för myntpåsc~r 5x5 och ordno r eller kasse tter. Plats
3r}l0:för sammanlagt ca l'O'CO· mynt.
4 10: Som ovan men f iltinlägg ri ll somtliga 11\dor.
5'06:Som ovan men med fi ltin lägg och plexiglosski va 1ill varje l&do.

Myntskåp resemodell
Lembit 700

~

Ne dan ser vi ett prakti skt resesk&p. behä ndigt ott to med
vid bytesaffärer e ll er vid förvoring i bonkfo;;k.
Ytterfodra let hålle r måtten
320x240xl90 mm . Skåpet hor
ut,~ällbor fromk laff bärhondtag och dubbla lås. Svart ytbeklädnod i PVC delvis vadderad.
Skåpet innehåller l O st myntlådor i storlek 300x202x 14 mm
med etike tthå llare och hondtog.
Myntlådorna är kvadratiskt indelade i myntfock i storlek från
24x24 mm till 53x53 mm .
Co priset är 365:- +moms.
21

MYNTSKÅP 1600 FÖR MAXIMALT 2048 MYNT

+

ELEGANT

+

ÄNDAMÅLsENLIGT

+

TIDSENLIGT

Myntskåp 1600

Ytterhölje i teak. Dubbla låsbara framdörrar . Förstklassigt handarbete.
standa-rdkombination med 32 lådor: 32 lådo r 3x3, 6 lådor 5x5, l o lådor
7x7 och l 4 lådor 8x8 för sammanlagt 1.554 mynt.
525:1600F

Som ova·n men filtin läg till samtliga lådor.

605:-

1600FPG Som ovan me·n både med fil tinlägg och plexiglas·skiva till varje låda.
l valnöt eller jakaranda tillägg kr l 00:-.
797:-

Myntlåda 7x7 med
facketiketter.
Värdef ulla mynt i ett
behändigt förvaringssystem.
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"FOLKSKÅPET"

EN NYHET
3
Modell J UlNOR
med plats för 12 lådor
Junior-sk&pen har lådor i format 228x228 mm. Utväxlingsbar -;--- - - - -- - -- - - - -- -- - - - - - - inredning (se bi lden till höger).
Stapelba·ra hölj en i svart e ller
brunt. Maxima lkapacitet 256 mynt.
Stand ardkombination: l låda 4x4,
l l&da 6x6, 2 lådo r 8x8.
ETT REPORTAGE OM EN MYNTSAMLARE MED

l NÄSTA NUMMER:

Juniorskåpen kostar:

Med 4 lådor . . . . . . . . . . . . 35:f ilt . . . . . . . . . . . . 45:Dito
filt och diefanglas 55:Dito

+
+

VARIANTER SOM HUVUDINTRESSE.

På angivna priser tillkommer

moms.
23

Svenska Numismatiska
Föreningens tävlingsutställ ning
I samband med lOG-årsjubileet firar man detta jubileum med en
tävling för samlar e, där man i första hand inte efterlyser rariteter
eller andra sälsynta klenoder utan i stället vill se temasamlingar av
skilda slag.

Första pris i denna tävling
gick till herr Erik Montell, för
hans unika samling av medaljer
av den kände schweiziska mästaren Johan Carl H edlinger.
Andra plis fick herr Axel
Larsson från Stockholm för hans
otroligt unika samling av primitiva betalningsmedel, de flesta
härrörde före Kristi födelse. Bl.
a. kan nämnas ett dödskallemynt,
som är världens äldsta präglade
kopparmynt. från 600 år före
Kristus. Dessa mynt användes
till att fördriva onda andar ur
människor. Man stoppade helt

ATT VAXLA
eller inte växla
Den 30 juni vat· det sista chansen att växla bort de gamla ettoch tvåörignarna. Många tog
chansen och gick till bankerna
med hela säckar fulla med dessa kopparpengar. Men nästan lika många anade en prisstegring
på dessa mynt och stoppade undan dem i någon byrålåda, för
att senare kunna göra sig en liten slant. Tyvärr är nog marknaden för längesedan mättad på
dessa vanliga mynt och något
pris kommer det nog aldrig att
bli på dem.

5 ÖRE 1972
präglad i mässing
Man har läst i en del dagstidnignar att det varit någon som
hittat en femöring från 1972 i
mässingsliknande metall. Kan det
vara sant, undrar man, och rätt
som det är hittar man själv en.
24

enkelt dessa mynt i näsan på avlidna personer för att på så sätt
bli av med alla onda ting som
dessa människor trodde på.
Tredje pris gick till herr Bertel Tingström från Uppsala
Han visade upp en specialsamling med mynt från olika kungar fram till i dag, visande hur
arbetslöner i Sverige har utvecklats under 600 år.
Även M)rntverket deltog, givetvis utom tävlan. Myntverket
visade hur högt ett torn skulle
bli om man lägger alla mynt som
präglades under 1972 ovanpå
varandra.
Efter åtskilliga genomletade
femöringm· hittade vi denna
mycket unika variant.
Myntet är helt klargult och
inte ett spår efter någon kopparlegering finns. Kanske någon bland läsarna haT hittat
samma roliga fynd? H ör av Er
i så fall.
J

Sändes gratis till alla intresserade.
Fred Seeney Inc. P. O. Box
10114-M, Kansas City, Miss,
6411 USA. Prislista nummer 62
har utkommit med mynt fr.ån
hela världen, även Sverige. Sändes gratis till alla intresserade.

~-N__y litteratur

NORGES MYNTER, värderingskatalog över Norska mynt
1814-1972 i fickformat. Utgivare
T. Sörensen. Pris ca 5:- inkl.
moms.
Katalogen finns hos alla välsorterade mynthandlare i Sver ige.

Canada silver dollars
1936-1967. 20 st med 16 olika
årtal. K v . l+ till proofliknande kv. (inkl. även 4 minnesm.). Vårt pris: $ 78.00
(katalogpr. min. $ 116.00).
Plus i bonus guidebok över
kanadensiska mynt.
REGENCY COINS LTD
(grundad 1954)
228 Notre D ame Ave
Winn ipeg. CANADA

Nyutkomna prislistor -

B. AHLSTRöM MYNTHANDEL AB, Mäster Samuelsgatan
11, Stockholm. Tel. 08 / 10 1010,
har utkommit m ed kvartalsprislista nr 44, gällande all världens
mynt samt illustrationer. Pris
3:-. Helårsprenumeration 12:-.
Hirsch Mynthandel AB, Stockholm, tel. 08/ 11 05 56, utkom under juni månad m ed ny k vartalsprislista. Mynt från hela världen
i mycket god sortering. Pris 3:-.

R. Örtendahl Myn.thandel AB,
Box l, 199 01 Enköping l , 0171/
379/ 50, utkom i mitten av augusti med prislista nr 11. Mynt
från
speciellt
Skandinavien.

l

200 olika sedlar från

HELA VÄRLDEN
60 olika länder - 200 st. kv.
l +-0. En grundsamling med
ett kat.värde på minst 285
dollar. (Inga nödmyntssedlar). Samt l ex av Sten Volym I och II, katalog över
världens olika sedlar, värde
35 dollar. Allt för endast
$ 90.00 inkl. porto.
REGENCY COINS LTD
(grundad 1954)
228 Notre Dame Ave
Winnipeg CANADA

UTLANDSNYTT
BULGARIEN
Jubileumsmynt, Vasil
Lewski 1837-1973.
5 Leva 1973
Silver, 20,5 gr, 36 mm. ~
POLEN
Jubileumsmynt, 50-årsdagen
av grundandet av Gdymai.
10 Zlot.ych 1972
Koppar-nickel, 9,5 gr, 28 mm ~
TJECKOSLOVAKTEN
Jubileumsmynt 25-års Saciali.stisk republik 1948-1973.
50 Konm 1973
!Silver, 12 gr, 31,3 mm. ~
INDIEN
5 Paise 1972.
Aluminium, l gr, 19 mm.~
rviEXICO
20 Centavos 1971
Koppar-nickel, 8,5 gr,
28,5 mm.~
GUATEMALA
l Centavo 1972.
Aluminius-kopparnickel,
1,8 gr, 19 mm ~
KANADA
Jubileumsmynt 100-årsdagen
av tillkomsten av Kanadas
minsta provins: Prins Edward
Islands.
l Dollars 1973
Nickel, 15,6 gr, 32:1 mm. 0
CHILE
10 Centesimos 1971
kopparnickel, 2.476 gr,
100 mm.0

EL SALVADOR
J ubileumsmynt.
200 Colones 1971
Guld, 23,6 gr, 2-88 nun. ~
100 Colones 1971
Guld, 11,8 gr, 30 mm. 0
50 Colones 1971
Guld, 5,9 gr, 23 mm. 0
25 Colones 1971
Guld, 2,95 gr, 16 mm. 0
5 Colones 1971
Silver, 11,5 gr, 30 mm. 0
l Colon 1971
:Silver, 2,3 gr, 16 mm.~
LAOS
50 Centimes 1952
Aluminium, 3,5 gr, 31 mm. 0
20 Centimes 1952

Aluminium, 2,2 gr, 27 mm. 0
10 Centimes 1952
Aluminium, 1,3 gr, 23 mm. ~
MALAYSIA
l Dollar 1972
Koppamickel, 16,938 gr,
33 mm. 0
KOREA
50 Von 1972
Koppamickel, 4,2 gr, 21,6

mm.0
Upplaga: 10.000.000 st.
COSTA RICA
10 Centimes 1972
,K.oppnrnickel, 1,5 gr,l
18 mm. 0

.

Tre varzanter på samma my nt
En ny intressant va1iant har upptäckts av en av Myntkontakts
Läsare. Herr N Wass från A.'Xvall. Myntet, ett tioöres mynt från 1946
bär tre olika varianter. SP. bilderna. Nr 2: TS på G. Nr 3: 6 på 5.
samt även nr 3: Öppen sexa. Som jämförelse ser Ni på bilden nr 4
»sluten sexa>.

Prislista över felstansade och
felpräglade mynt m.m.
Sändes gratis och portofritt.
A HEDLUND
Box 3 144
162 03 Vällingby 3
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1/2

l

~-----~-~

krona11

1933
som vi sålde till högstbjudande
i fö.rra numret såldes tiH B.
Steiner, Malmö för 1.160 kr.

l Ur
e

Monadens reportage, e·n storsamlare i varianter.

•

Ny intressant mynttävling, med fantastiska priser.

•

Stor intressant artikel om Oscar Il och hans liv med saml·ida bilder.

•

Månadens auktion, ett nytt intressa·nt objekt säljes ti ll
högstbjudande.

•

Frågespalten.

•

Mynttorget, med mängder av privata·nnonser.

•

Utlandsnytt, nyutkomna mynt i utlandet med bilder.

•

N.yupptöckta va rianter, nyhete•r m.m. m.m. m.m.

MÅNADENS

Denna gång säljer vi ett mycket intressant och otroligt unikt
mynt. Nämligen fem öre 1972 i
helt klargul färg (mässing?). Det
är ju förut klargjort att det tydligen har präglats femöringar
detta år med en fel blandning av
metallerna, vilket har fått till
påföljd att myntet har fått en

gul färg och metallen har förvandilats till mässing.
Detta unå.ka fynd finns förut
kända endast i ett fåtal exemplar (2-5 ex) och kommer med
tiden med 100- % -ig säkerhet att
bli ett mycket bra investeringsobjekt.
Myntet säljs till högstbjudande och budet kan lämnas på
nedanstående talong, dock senast 15/9 1973.

l Jag är intresserad

l

av myntet
och mitt bud är ....... , kr.
1 Om mitt bud är högst, kan 1
myntet sändas till mig per
postförskott.

nästa nummer:

Missa inte nästa nummer som utkommer 15 september.

Raouhl Örtendahl

'--·-~~--~~~---~---~----~~-~-~--1

Jubileumserbjudande!!
Med anledning av vårt ettårsjubileum, erbjuder vi Er följande:
A.

HeLarsprenumeration september 1973-augusti 197-1. Pris: 37:-.
Som extra bonus erhåller Ni gratis en st värderingsbok över
svenska mynt samt två ex valfria äldre nummer. (Dock ej majnumret som är slut).

B.

Ni som har missat äldre munmer har nu chansen.. Samtliga
nummer som hittills utkommit (Nr l, 2, 3, 4, 5 19i2 samt l, 2,
3, 4 1973) får Ni för endast 27:~ inkl porto och moms.

C. tre valfria äld1·e nummer. Pris 10:-.

l

l Namn

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

JAG öNSKAR TILLVARATA ERT ERBJUDANDE OCH
öN:.SKAR MIG TILLSÄNT ERBJUDANDiE .... .. ..... .

Adress ... ...... .......... ..

! ................. ..... ...... . l

N:AlVIN . , ............... . ... .

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ l

AD'R ESS ... . ........ . . . . .... . . • .. . ....... . .. . .. . .. . .....
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MYJN~•~Ont a k.t
REDAKTIONsLEDNING:
Chefred. och ansvarig utg.:
RAOUHL ÖRTENDAHL
Stf. ansv. utg.:
Gösta Öri:endahl
Red. för Norge:
F irma Nordiska Mynt
Landsvägen 56
172 36 Sundbyberg
Tel. 08/ 28 76 56
Distribu tion och reklam:
R. Örten dahl Mynthandel AB
Torggatan 20 Box l
199 01 Enköping
Tel. 0171/ 379 50
För ej beställt material såsom
text och bilder ansvaras ej.
Vid eventuell beskattning av
viruster i tidningens pristävlingar ansvarar pristagarna
själva för denna kostnad.
Eftert?-yck av text och bilder
fö1·bjudes.
Tidningen utkommer den 15:e
i varje månad med undantag
av m ånad 6 och 7.
Postgiro 87 42 67-08
Bankgiro 183- 8952

Prenumeration 1 år 10 nr/

l

Subsniption 1 year 10 1ss
Sverige
Norge
Danmarr-k
Finland
övr. Europa

37 Skr inkl.
17.65%
moms och
porto
45 Skr.

Torggatan 20, Box l, 19901
Erlköping l Te~.. 0171/37950
Va d. 13- 18 Lord 9-13
Brulk: Sveriges Kreditbank

ANNONSPRISER/ ADVERTISING R.ATES

SKR DKR NKR DM
1il

sida
290 400
2...'" sida
220 305
1! 2 s.ida
165 230
1/ 3 sida
120 16!)
1i4 sida
90 125
1/6 sida
65
90
35
45
1112 sida
Omslagets andra och sista sida./Side
1!1 sida
400
560
1! 2 sida
225 3.15
~

385
295
220
160
120
85

185
140
110
75
58
42
21
43
2 and 24.
535
255
300 145

.c
27
20
15
11
8
6
3
37
21

$
65
49
37
27
20
15

8
90
51

Fyra he~sidesannons e1· i mittuppslag: 1.000 kr.
Moms 17.65 % tillkommer på samtliga aruJ.onspriser.
MYNTTORGET. Endast för myntsamlare.
Ett införande: 10 kr inkl. 17.65% moms.
Två inför anden med samma text i två på varandra följande nummer: 18 kr ink!. 17.65% moms.
Annonsen får högst innehålla 20 ord+tel.nr elle~· namn och
adress. Annonskostnaden skall medsändas på samma gång
som annonsmanus.
MYNTTORGET , Collectors advertising only.
An advertisment may M most conkain 20 words plus phoneno or name and adress.
Prlces: One insertian - 10 .Skr. Two insertions of the same
text Jn consecutive issuess, 18 Skr. Value added, tax (17.65
% ) included.
P ayment for advertising should accompany the advertismenttext.
SISTA ANNONSDAGiDEADLII\TE
3 veckor före utgivningsdagen/3 veeks before.

O

Prenumeration l år 10 nr /Subscription 1 Year
10 iss Från/from
J

l F IMl A IM J I J I A l s l o IN I D
l l l l 1- 1-1 l l ! l

AR!YEAR

Northern and central Amerika, Canada and other overseas: (air Mail) 54 Skr.
För prenumeranter i Sverige
sker inbetaLning genom inbetalnin gskort som medföljer
första n umret. Betalning bör
då ske snarast. Vid adressändring skaJl denna göras
skriftliga. Använd helst postens adressändringsblankett.

D Jag är intresserad av vissa äldre nummer av tidningen och beställer följande nr a 3.95 st+ porto.
Nr ........ .. . . . .. ..... . .... .
NAMN . . .. . . .. . .. .. ... . . . .. . . . . .. . . .. . ... . ....... .
AD·R•E SS . ... .. . . .. .... .. . . . ... . . . ...... . . . . . ... . . .
SKRIV A V ELLER FYLL I DENNA K UP ONG
POSTA DEN REDAN I iDAG
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FIRMA VIKTOR OLSSON, Köpman gatan 8, 722 15 VÄSURÄ
S, tel. 021 / 130090 .
Samtliga priser inklusive moms. P orto tillkomm er. S dagars •·eturrätt
.
EXTRAPlus
EXTRAP RIS
1i 2 öre 1857 Kv O Kr 28:- styck.
25 Öl'lQ 1912 Kv O Stgl n u endast Kr 115:- styck.
Guldmyn t
10 kr 1901 Kv 01/ 0 Kr 275:- styck, 5 kr 1899 Kv 01/0 Kr 3i5:- styck.
J u bileu msm ynt 2 kr 1921, 2 kr 1932 Kv 01 Kr 50:- styck, 2 kr 1938
Kv 01 Kr 30:- styck.
EXTRAP RIS 5 kr 1935 Kv 01, Pris per styck Kr 22:-.
5 kr 1952 Kv. 01 Kr. 125:- styck, 5 kr 1959 Kv. 01 Kr . 35:- Kv. l + Kr.
25:- styck, 5 kr 1966 Kv. O
Kr. 15:- styck.
Partierbj udande
25 öre Oscar Kv. l och l? årtal hån 1897-1907, mins t 3 olika årtal levereras
, 10 stycken Kr. 12:50.
l kr Gustaf V Kv. l? äldre l + yngre från 1910-1941, per 10 styck
Kr. 22:50. l kr Gustaf V K v. l +
från 1942-1950 alla årtal p er 10 styck K r. 19:50, i Kv. 01 minst 5
årtal lev. per 10 styck Kr. 30:- .
Vadante rbju dande
2 kr 1945 TS på G Kv. l+ Kr. 20:-, 2 kr 1950 TS omgr. K v. 01 K r. 35:Kv. l+ Kr. 20:- , l kr 1939
stort G Kv. 01 Kr. 30:- K v. l+ Kr. 15:- , 1941 på 1944 K v. l+ K r.
35:- , 1943 ändrad 4 Kv. 01 Kr.
15:- K v. l+ Kr. 8:-, 1945 TS på G Kv. 01/0 Kr. 55:- K v. 01 Kr. 45:Kv. l + Kr. 20:-, 1945 TS
u.h. Kv. 01 Kr. u.h. Kv. 01 Kr. 60:- Kv. l+ Kr. 30:-. 10 öre 1920
stort W K v. l + Kr. 145:-, 5 öre
1900 r unda n ollor Kv. 1/ 1+ Kr. 125:-.
EXTRA PRIS KV O
5 öre 1972 Väs terås mörk metall r och c åtskilda styck Kr. 12:- 10 st Kr.
95:-.
Silverbrö llopsmyn t
Elisabeth /Philip
diam. 38 mm
pris i kasett K r. 12:-

Grönland
Kv. O
l kr 1926 Kr. 25:25 öre 1926 K r. 20:-

Sista ärsset I\ung Freddk
Danmark 1972 7 mynt K v. O
pris p~r: styck Kr:. 25:-

BESTÄL L VA R NYA PRISLIS TA SOM UTKOI\11\IER l SEPTEMBER.

NORDISKA MYNT

LANDSVÄGSN' 56 (ORS! NY ADRESS )
172 36 SUNDBYBERG. TEL. 28 67 56

KARL IX
GliA
KARL XI

l öre 1-611
Arbogaf yrk 1627
2 Mark 1683
l öre SM 1675
l öre SM 1676
1/4 öre 1673
FRED RIK I
5 öre 1731
A. FREDR IK 5 öre 1764
G III
l RDR 1781
2/ 3 RDR 1776
1/ 6 RDR 1790
KARL X IV
1!2 Sk. 1832
OSCAR I
1/32 RDR 1853
25 öre 1857/67
5 öre 1857
KARL X V
10 öre 1861
5 öre 1860
5 öre 1.867
1/ 2 öre 1867 L.A.

01
l

l+
1? / 1
11+
l+
l+
l
l+
1 +/01
l+
l+

o

l
l+
111 +
l
1+ / 01
01

OBS Ny adress

ÖPPET: V ord. 11 - 18

Lörd.
180:- OSCAR II
60:375:75:- GUSTA V V
150·: 25:-

50:100:225:300:100: 65:100:175:35:55:150·:60:160:- GUSTA V VI

5kr
2kr
l kr
2kr
2 kr
2kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
l kr
50. öre
50 öre
25 öre
5 öre
5 öre
5 öre
l kr
50 öre
5 öre

1899
1904
1880
1913
1929
1939 spegel
1924
1927
1931
1933
1941144
1945 TS.U.H .
1920.
1947
1912
1916/15
1918
1947
1957
1962
1964

01
01
01
01
01

o
o

9-1 3
325:400.:600:150:110·:-

50:-

175:01/0 200: o 100:o 100:Ql/O
75:1().0:O
ovo 225:-

o
o

40:150:-

111+

80:-

l+

85·:-

o
o

40:40:-

o

15:10:-

o

