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MYNT 74 EN SUCCE

uppdagades då en man i Örebro
kom in i en bank och ville växla
bort flera hinkar fulla av enkronot·.
Kan det ha blivit en sådan
brist på dessa enkronor att de
st1 småningom kommer att upplas i våm värderingsböcker såsom svåra årtal - det åter står
att se.

Ny intressant
myntskatt funnen

Läs utförljgt reportage sid. 3-4 - 5

Våra enkronor försvinner
Kanske rariteter så småningom
Våra vanliga enkronor mellan å ren 1942 till 1967 har börjat försvinna från marknaden och tycks nu bli allt svårare att få tag i.
Anledningen till detta är, som säkert alla redan har läst om. silverkronans höga silverhalt, vilket gjort den till ett eftertraktat byte för
utländska nedsmältare. Man räknm· nu med att åtskilliga miljoner
enkronor har smälts ned och enligt rykten har detta skett vid ett
tillhåll i Karlsruhe i Västtyskland.
Silvervärdet i enkronorna är f. n. mellan 1.85 till 2 kronor, varför
dessa herrar gjort sig en ordentlig förtjänst. Metoden har varit att
låta uppköpare åka runt bland svenska banker och växla till sig
enkronor och därefter sol'tera ut dc som innehållit silver, som förut
nämnt före 1967. Det var vid ett sådant förfarande som det hela

En ovärderlig myntskatt från
1600-talet med över femhundra
koppar- och silvermynt samt 4
st 10 daler plåtmynt från 1644
vägande var och en 19,7 kilo
fiskades upp under juni månad
i Gryts skärgård i Östergötland.
Eftersom endast tre exemplar av
dessa väldiga plåtmynt förut var
kända får man nu börja tänka
om beträffande värderingar, upplagor m. m. Det kan finnas
många skatter liknande denna i
havsbottnen.
Tyvärr har vi fr&n och
med detta nummer blivit
tvungna att höja priset pö
tidningen till 4:65 inkl.
moms.
De tta beror p& fördyrade
tryckkostnoder somt höjda
priser p& papper. Vi kommer dock att försöka kompensera detta genom off d&
och d& utöka sidantalet.

MYNTMARKNA D 1974
BLÅ HALLEN

STADSHUSET

STOCKHOLM
Lördagen 14 september 1974

kl. 12.00-17.00

OBS! ENDAST EN DAG!
Vi ber härmed f& hälsa alla myntsamlarvänner hjärtligt välkomna till MYNTMARKNAD
197 4 i Stockholm -

en Numismatisk Storm arknod i mynt.

En mängd mynthandlare fr&n stora delar av Sverige delloger och visa r upp och säljer det
bästa ur sina sortiment, fr& n mängder o v FY NOLÅDOR med jätteerbjudanden till svensko
och utländske guldmynt i stor sortering, äldre svensko koppor- och silvermynt från medettiden till nutid, Riksdolrar, Markmynt, sedlar, utländska

större

jubilcumsmynt,

kostpen-

ningar, medal jer, minnespenningar. Tillbehör, litteratur, myntsk&p m. m., m. m., m. m.
VÄLKOMNA OCH VÄLJ OCH VRAKA BLAND ÖVER 1/ 2 MILJON MYNT l PRISKLASSER
FRÅN 1 KRONA STYCK TILL 1 0 .000-TALS KRONOR STYCK.
ENTR~AVGIFT:

5 kr. Barn under 10 år gratis.

TIDSKRIFTEN MYNTKONTAKT
BOX 1 S-19901 ENKÖPING 1 SWEDEN
PROGRAM OCH UPPL YSNINGAR: 0171 /379 50
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MYNTKONTAKT
Rådmansgatan 11, Box l
199 01 Enköping
Tel. 0171/379 50
Redaktionen öppen: Vard. 13-17
Lörd. 9--12
Postgiro 73 02 33 - 4
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: PK-Banken

REDAKTIONSLEDNING:

Chefred. o. a1tS1Jarig utgivare:
Raouhl Örtendahl

Stf. a.nsv. utgivare:
Gösta Örtendahl

R edaktör för NoTge:
Firma Nordiska Mynt

Landsviigen 56,
172 36 Sundbyberg
08/28 67 56

Vi börjar dessa rader med att önska Er välkommen tillbaka efter
sommaruppehållet och hoppas att Ni haft en trevlig semester.
Det är denna månad två år sedan Myntkontakt kom ut med första
numret och vi firar vårt tvåårsjubileum med en del jubileumserbjudanden som Ni finner på annan plats i tidningen.
Tyvärr får vi här också meddela att vi b livit tvungna atl höja
priset på tidningen till 4:65 inkl. moms p. g. a. höjda priser på papper,
fördyrade tryckkostnader m. m. Vi skall föt-söka kompensera detta
med allt oftare utökat sidantal
Vi kan också meddela att Myntkontakt har övertagit SVENSK
MYNTMARKI.~AD och anangerandel nv myntmiissot· på olika platser i Sverige (se annons sid. 2). I nästa nummer kommer uppgifter
om nästa mässa i höst.
iSom tidigare är vi alltid tacksamma för bidrag i f01m av artiklar,
tips om nyheter m. m. Alla införda biclt·ag honoreras.
Med vänlig hälsning från redaktionen

RAOUHL ÖRTENDAHL

Red. för övriga. utlandet:
Norrtälje Mynthondel
761 00 Norrtiilje, 0176/ 168 26

Distributör och reklam:
R. Örtendahl Mynthandel AB
Box l , 199 01 Enköping
0171/ 379 50

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

STORT INTRESSE
PÅ MYNT 74
mena blev trängseln stundtals
mycket stor, framför dc olika
handlarna och publiken fick
många gånger stå i kö för att
komma fram och se vad som
erbjöds.

kett.

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

MYNT 74, den stora internationella myntmässan i Helsingborg lördagen den 4:c och söndagen den 5:e maj i å r blev som
väntat en stor framgång fö r arrangörerna. Mässan samlade i
f1r nära ett femtiotal utställa re
från Sverige, Norge, Danma rk,
Finland, T yskland, England,
USA och Tjeckoslovakien. D e
nya lokalerna, denna gång på
Idrottens hus i centrum av H elsingborg, var stora och trivsamma men trots de stora utrym-

över 4.000 besökande hade
inräknats dl\ mässan var över,
vilket i stort sett var samma
publiksiffra som förra året. Besökande hade enligt våra intervjuer kommit från stora delar
av Eu ropa samt två flygplanslaster fulla av a merikanska numismatiker men framför allt var
det svenskar och danskar som
sågs och hördes mest.
Utställarna presenterade ett
starkt urval av mynt från hela
världens hörn och kanter från
(Forts. rid. 4)
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STORT
(Forts. fr. sid. 3)

billiga mynt i fyndl:idor till rarite ter på 10.000-tals kronor
styck. Något besvikna blev publiken på de flesta av de utlä ndska handlarna, som många
endast hade tagit med några enstaka mynt för syns skull och i
stället chansade på goda inköp
varfö r det säkert blev lite tröttsamt för dessa att sitta två hela
dagar utan en kund, vilket också
en ame rikansk hand lare nonchalant visade genom att helt enkelt
somna på bordet och sedan inte
vakna förrtin efter en timmes
tid, då en granne skämtsamt lät
en väckarklocka ringa.
INTE BARA MYNT
För den som inte var så intresserad av mynt fanns mycket annat att välja på.
Bland utstfillarna fanns Svenska Medaljgillet och konkurrenten Sporrong. som visade upp
sina produkter.
E n mynt- och antikhandlare
sålde gamla guld- och silverklockor, antika pistoler, kinesiskt porslin frå n äldre tider och
mycket annat.
I övrigt kunde man köpa jubileums- och minnestallrikar,
moderna och 1ildrc, vackra koppararbeten gjorda av gamla slantar samt mycket annat.

Sirandbergs Mynt11andc!, Stockholm

R. Öricndahl Myntltandel, Enköping

Fem R iksdaler, Göt,eborg

PEO Mynthandel, Stockholm

Pederse1l Mynthandcl, Borcis

1\ldströms Mynthandel, Stockholm

MYNTSTÖLDER
Ä ven tråkiga hiindelser såsom

myntstölder kunde noteras. Sammanlagt stals på mässan för över
1.0.000 kronor som blev känt.
En Stockholmshandlare blev
av med en 1/2 R iksdaler 1836
(Fo1·ts. nästa sida)
A

Trii1lgseln kunde ibland bliva sto·r!

( Forts. fr. sid. 4)

värd n ä ra 3.000 krono r. E n
dansk mynthandla re ble v bestulen på ett mynt frän Dansk n
Västind ien från år 1904 vUrt
1.800 kro no r. T övrigt rörde d et
sig o m mindre värdefulla mynt
som stals frå n olika h and lare.
LIVLIG KOMM ERS

Ko mmersen var dock mycket
livlig och omsättningen på mässan översteg två miljoner k ronor, vilke t både samlare o d1
handlare siikert kunde känna sig
mycket nöjda med, samlarna
med n ya objekt till samlingen
och h andla rna med god försUljning.
D etta omtyckta mynta rrangemang fonsä tte r nästa vår med
M Y NT 75 och vi välko mna r
MYNT 75 med ö ppna arma r.

ERT NAMN
OCH

ADRESS
och Ni fa r efter hand v&r
» ny in kom me tl ista>) .
Stor sortering
Moderata priser
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle

Te l. 026/ 12 82 25
Öppet: 16- 1 8
lörda gar 9-14
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Jättediamant s åld
för 2 miljoner kr
"Sydafrikas Stjärna", en päronfo rmad jättediamat på 47 karat,
såldes i maj månad vid en jätteauktion i Schweiz föl· över två
miljoner svenska kronor. Diamanten köptes av en anonym
amerikan.

exemplar. Vikt 60 gr och diametel' 50 mm.
Silver: 3.000 ex, 75 gram och
42 mm.
Guld: 600 ex, 55 gram, 42 mm
samt fin platina: 50 ex, 80 gram
och 42 mm.
Det är nu för sent att beställa
daljgillet Man får i stället vända sig till mynthandlarna.

Stor silverskatt på Got la nd

L974års författningsr eform

Nya stora silverfyndigheter på
Gotland. Vid utgrävningar av ett
bronåldersgravfält i Lärbo fanns
en stor silverskatt med silvermynt från år 1.020 och framåt.
Skalten omfattar drygt 100 mynt.

Nyutkommen med alj från
Sporrongs.
Den i år genomförda författ ningsreformen är en viktig milstolpe i vå rt lands historia. RegJema för vå rt statssk ick har genomgått en omfattande modcrnisel'ing.
Till minne av denna hisloriska
händelse ha•· den ft·amstående
svenske skulptören Berndt Helleberg skapat en unik medalj
öve•· temat "Vår n ya författning".
Åtsidans talmansklubba symboliserar folksuveräniteten förvet·kligad genom rik!'dagPn. Att
statschefen nu saknar all politisk makt illustrera r skulptören
med den kluvna kungak•·onan. Inskriptionen "Mötesfrihet,
tryckfrihet" syftar på d c nu i
rege•·ingsformen inskrivna medborgerliga rättigheterna. Frå nsidans motiv symboliserat· folket
med plakatet eller lagtavlan m ed
texten "All makt åt folket".
Medaljen finns att köpa i :
Oxiderad brons 2.000 ex.
Vikt 40 gr, Slodek ·10 mm.
Kontrollerat silver:
1.000 ex, 45 gr, 40 mm
samt 18 karats guld, 300 ex,
50 gr , 40 mm.

Ny samlartallrik
Med anledning av prinsessan
Christinas och Tord Magnussons
bröllop den 15 juni i somras utkom en ny minnestallrik till
minne av de1ma händelse. För
att manifestera denna minnesvärda h ögtid erbjuder Lagersixöms Silver en unik silvertallrik som i etsning visar dc bådas
porträtt. Tallriken mäter 20,3 cm
i diameter och är tillverkad av
Medallic ART Co i USA för Lagerströms Silver. Den tillverkas
i 1.000 exemplar, vart och ett
individuellt numrerat. Priset på
tallriken är 790 kr, vilket inkluderar etui, moms och frakt. Bestälhl.ingar kan göras till mynthandlare clleL· direkt till: Lagerströms Si lver, Box 273, 595 00
Mjölby.

NY MEDALJ
Mitmesmedaljen till prins essan
Cluistinas och Tor<l Magnussons
bröllop den 15 juni.
En ny medalj igen. Denna gång
präglad av Svenska Medaljgillet
i Eskilstuna.
Medaljens ena sida visar de
bådas porträtt. Den andra sidan
en bukett rosor med texten:
CHRISTINA, TORD 15 JUNI
1974.
Medaljen utges i brons i 3.500
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GRATIS PRISLISTA
Vår 20 sidor stora prislista
över mynt från hela världen
inneh åller speciellt mynt från
Europa och Skandinavien.
FRED SVE&'lEY
RARE COINS INC.
P. o. Box 10144-K
Kansas City
Missouri 64111
USA

N~

NORDISKA MYNT

l a ndsvägen 56

172 36 Sundbyberg
08/ 28 67 56
vord. 15.00-18.00
lörd.

9.00-13.00

KÖPER - BYTER
SÄlJER
allt i Nordiska mynt.

Vi hjälper Er gärna
med värderingar
och rådgivning

Jubileumserbjudande
Har Ni missat något eller
några exemplar av äld1-e nummer av l\ITNTKONTAKT ? ?
Med anledning av vårt
TV AARSJUBILEUM erbjuder vi äldre nummer till
mycket fön11 å nlign priser.
Är Ni intresserad - fyll i
kupongen nedan eller gör en
avskrift.
1972

D l := 2

= 3 0 4 0 5
Pris pr st: 1:95 ink!. moms.

1973

Dl 0 2
06 0 7

0 3 [J 4 0 5
0 8 0 9 0 10
Pl'is pr st: 2:95 ink!. moms.

O Samtliga utkommande
nummer.

Ny medalj från Spo rrong
"Wilhelm Moberg"
Till minne av vår store födattare Wilhelm Moberg har den
finske skulptören Kauko Räsänen skapat ett medaljporträtt
som Sporrong nu kan erbjuda
svenska samlare.
På frånsidan har Räsänen valt
att på ett symboliskt sätt. skildra Mobergs fatalistiska livssyn.
Den med kraftiga rep bundna
symboliserar
kvinnogestalten
människan fjättrad vid sitt öde
- ett öde hon aldrig undgår.
Den andra sidan visar ett
porträtt av den store födattaxen
med texten Wilhelm Moberg.

Is

Danska mynt köpes
Spociollt sökes
1 öro 1878, 81. 2 öre 11176. 5 öre
1890, 1913, 1923. 10 öre 1888, 1923,
1947. 25 öre 1914, 1917, 1933.
1/ 2 krona 1939. l kr 192.4, 1930,
1935. 2 kr 1897, 1899, 19.41.
AllA GULDMYNT
somt mynt 1874 och äldre.

P R M(Z)NTER
Nörro Allo 81, OK 8000 Jlrhus C
Danmark. Tel. 06/ 12 12 95

Prenumerera på

MYN TKONTAKT

kr. 1972 "Spräckt huvud"

Från 1/72-10/73 (15 ex)
FöRMANSPRIS: 35:50 inkl.
(P1·iset inkluderar
moms.
även en aktuell värderingsbok över svenska mynt, som
medsändes utan kostnad.)
Namn:
Adress:

"Vridna baksidor"
Vi har fått in en mi.ingd rapporter från samlare som funnit silvermynt från Oscar JI:s regeringstid som har ej parallella
baksidor. Då dessa fortfarande
är mycket sällsynta torde de betinga rätt höga priser. Exempel
på hittade "vridna baksidor":
25 öre 1881. Frånsidan förskjuten i sidled l / 2 varv.
l kr 1890, 1 / 4 varv
l kr 1898, 1/ 4 varv
10 ö 1890, 1/ 4 varv
10 ö 1897, 1/2 varv
50 ö 1883, 1 /4 varv
2!) ö 1889, 1 /4 varv

Denna roliga variant på vår vanliga femkJ·ona från år 1972 har vi
fått tillsänd oss av en av Myntkontakts läsare. Som Ni ser på bilden
ovan är huvudet på kungen helt spräckt. Kan det finnas flera
liknande??
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KOTIAN
Av M. WIDELL
Svcl'ige har under två perioder
g ivit ut l (En) kronorssedlm·.
F'öt·sta gången detta skedde var
när Myntref01·men hade slagit
igenom. Ar 1874 trycktes nämligen en sedel med valöt·en l
Kt·ona och det fortsatte 1875.
Enkronan från åren 1874 och
1875 hade tagit över mycket a\"
utseendet från l Riksdaler Riksmy ntsedcln. Ändringen var va löre n l R iksdaler till l Krona
samt texten under den ovala valörbeteckningen. Där å terfanns
texten om att sedeln skulle inlösas med guldmynt enl. lagen
om rikels mynt den 30 maj 1873.
Däremot kvarstod tex-ten p å dc
främmande språken uppe i h örnen. Formatet på denna sedel ä t·
135 X 75 mm. Men på grund av
att enkronorssedlarna slets mycket snabbt och att det var höga
kostnader att framställa sedlarna
upph örde utgivningen 1875.
På grund av bristen p å silvermynt vid första världskrigets utbrott 1914 återupptogs sedelutgivningen. Vissa samlare kallar
samtliga sedlar på l krona för
kotior. Egentligen är det bara
1-kronorssedlarna som utgavs
frå n 1914-1921, som skall kallas
för kotior. Det var nämligen under denna tid, som d etta slanguttryck användes på dessa sedlar. När sedelutgivningen på enkronorssedlar återupptogs 1914
liknade dessa sedlar mycket enluonorssedlarna från 1874-75.
Varför den fick ett liknande utseende berodde på att sedlarna
skulle ut i omlopp så tidigt som
möjligt. Kungörelsen om utgivningen kom i augusti 1914 och
sedlru· med tryckningsåret 1914
kom ut i cirkulation fr. o. m.
scpLembel' 1914. Något skilde sig
d äremot enkronorssedlarna, den
stöt·sta avvikelsen var formatet.
När 1-kl'Onorssedlarna gavs ut
1914 hade sedlarna följande format: 121 mm långa och 70 mm
breda. I de fyra hörnen hade
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texten från de främmande språken bytts ut mot sedelns valör
EN KRONA. Även riksvapnet
hade ett tillägg, nämligen en
hjät'tsköld på det stora riksvapnet. Frrunsidan på sedeln b estå r
a\" ett svart tryck på ett g rönt
bottentryck. P å baksidan av sedeln återfinns framsidans svarta
tryck spegelvänt på den ljusa
botten. Ett undantag ät· däremot
att seriebokstäverna, nummer
och namnteckning e j finns med
på baksidans spegelvända tryck.
V m·för kallas enkronot·ssedeln
1914-1921 för ko tian? Till detta
ullt-yck finns det många förklaringar. Enligt den egentliga versionen härstrunmru· uttrycket
ft·ån l Riksdaler Riksmynt-perioden. Det var en person som
skulle köpa en ko på en marknad av en gumma. Han betalade
med l Riksdalersedlar i stället
för 10 rdr- sedlru·. Han kunde
lura henne därför att l rdr-scdlarna nyligen var utsläppta i omlopp och därmed okända för
gumman. En annan version är
att vid en marknad betalade en
koköpare med att i en sedelbunt
lägga in sju stycken cnriksdalersedlar bland tioriksdalersedlarna.
Genom en liknande affär på enkronans tid skall denna sedel ha
fätt namnet kotia . Ett annat uttryck på 1- kronorssedlarna från
1914-1921 är Hagalundstia. Detla uttryck härrör från den plats
där en person blev lurad genom
att ta dessa enkronorssedlar för
10 kronor.

Genom den stora bristen på
skiljemynt i Sverige vid första
världskr igets utbrott fick sedlar
lydande på l krona börja tryckas. Redan när scdlru·na kom i
allmän rörelse blev dc ett omtyckt samlru·objekt. När andra
världskriget bröt ut 1939 fanns
det en upplaga på cnlu-onorssedlar redan upptryckt med året
1939. Men genom att Sverige
hade en större sil vcrrcserv och
att silve rhalten i 2- och l-kronor sänktes h·ån 80 % till 40 %
behövde denna upplaga ej släppas ut. P.å 1920 åt·s sedel finns
det en variant genom att texten
under valören har blivit klicheskadad på vissa sedlar. Den text
som är borta lyder: " lagen om
rikets mynt av den" . 1920- årsvarianten skiljer sig också i pris
från de andra kotiorna, vilka ligger ganska lågt i pl"is. P.riset varierar något mellan de olika åren
men håller ungefär samma pris
som jubileumsfemman 1948. För
de vanligare åttalen ligger priset omkring 100 kronor i ovikt
kvalite. Det å rtal som är svårast
att få tag på är 1915 och varianten på 1920 och dessa är betydligt dyrare. Upplagan på samtliga kotior ligger över 20 miljoner.
Som samlru·objckt är kotiorna
populära. Ofta ät· dc lätta att få
tag på och i vikt skick ej så dyra.
I en sedelsamling h ar kotian sin
givna plats. Hur mång av dessa

Forts. sid 10

Vår 74-sidiga prislista
erhåller n1• gratis om ni sänder ert
namn och adress till oss.
PRISLISTAN INNEHÅLLER SVENSKA MYNT OCH SEDLAR SAMT UTLÄNDSKA JUBILEUMsM YNT, NYHETER, ÅRSETS SAMT ALLT l TILLBEHÖR M . M .

B. Björnsson Mynthandel
BOX 241 , 25 1 04 HELSINGBORG

l
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SM H

JUBILEUMSERBJUDANDE!

SVENSKA
MYNTHANDBOKEN

ANNONSERA UNDER MYNTTORGET

populärt kallad SMH, har en
fullständig årtalsförteckning
öve1· svenska regenters mynt
inkl. unionsrnynten. Utförlig
variantbeskrivning och upplagorna spedficerade. Priser
i fem klasser. Uppgifter om
metall, halt, diam. (t> och vikt.
på alla mynttyper och ett
stort antal varianter samt
unionsrnynten. Dessutom för
varje regent typkatalogisering. Fullständig katalogisering av alla provmynt och flera bildsidor. Kastpenningar
och minnesmedaljer beskrivna och illustrerade. Präglingstabeller med myntförordningar. Numismatiskt lexikon.
Bilder på 110 olika sedlar
m. m., m. m. A 5-format i
förstklassigt boktryck på ca
200 sidor.
Pris 16:50

4.000 LÄSARE GENOMGRANSKAR DENNA SIDA VARJE
M Å NAD - DET GER RESULTAT!!
l NÄSTA NUMMER FÅR N I GRATIS ANNONSERA HUR
MYCKET NI VILL M EN KOM IHÅG ATT SÄNDA OSS
MANUS SENAST 25 AUGUSTI.

Annonstext:

0 KÖPES

0 SÄUES

Namn: .... . ............ . ........... . ······ · .· · ·
Adress: ...... . ... . ....... .. ................. . . .

9

Falsk 50-dollarsedel
upptäckt i Göteborg

l DUKAT GULD

En falsk 50-dollarsedel upptäcktes i en bank i Göteborg i
juni månad. Sedeln påträffades
i en av kassorna, men hur den
korrunlt dit är fortfarande ett
mysterium.
Sedeln är mycket välgjord.
Bara om man har en äkta at.t
jämföra med kan man se skillnaden, säger kommissarie Per
Bladh vid Göteborgspolisen, som
nu varnar allmänheten för att
flera liknande sedlar kan vara
i omlopp.

Ett nytt estniskt guldmynt har
utgivits av den estniska exilregeringen i Norge, nämligen l
Dukat 1974.
Myntels åtsida pryds av Konstantin Päls avbild med omskriften "Konstantin Päls, Eesti Vabariik" samt valören l Dukat.
Frånsidan är samma som l kroon
1934 men med årtalet 1974. Myntet är präglat i 900/1000 guld,
väger 3,5 gram och storlek 21
mm i diameter.
Upplagan ä1· begränsad till endast 950 exemplar, varför en
mycket snabb värdestegring kan
väntas inom den närmaste tiden.
Beställningar kan göras till endera LEMBIT AB, Box 2092,
141 02 Huddinge 2 eller till
SUNES MYNT & ANNAT, Getakärrsvägen, Fritsla.

Kotian . ..
(Forts. från sid. 8)
över 20 milj. sedlar, som finns
kvar i dag går ej att säga. Fortfarande är faktiskt kotian ett
lagligt betalningsmedel. Men eftersom en mynthandlare i regel
betalar mer än l kr för en kotia
är det en dålig affär att handla
för dessa sedlar.
M. W.

Numismatisk stormarknad i Stockholm
Svensk Myntmadmad fortsätter
med arrangemanget av myntmässor och det är nu Stockholm
som står i tur. Myntmässan
kommer att hållas lördagen den

Nyutkommet estniskt guldmynt

14 september i Blå Hallen i
stadshuset kl. 12.0Q-17.00.
Ett dussin mynthandlare är
f. n. anmälda och en stor publiktillsb:ömning från stora delar av
Sverige väntas. Vi återkommer
i vårt oktobernummer med utförligt reportage om denna intressanta
numismatiska aktivitet.

Variant eller bedrägeri ??
Bilden Ni ser till höger föreställer en femtioöring från Gustaf VI:s tid med avtryck "KONUNG" vid vänstra delen av myntet. Detta
KAN vara en variant eller rättare sagt en felprägling men det troligaste är att en falskmyntare varit i farten. Många sådana häl· exemplar hru· konunit fram med avtryck av andra
mynt. Detta är enligt Myntverket i det närmaste omöjligt att ett sådant fel kan uppstå vid
präglingen.
Att "tillverka" en variant och sälja den äl·
straffbart och åtalas som "falskmyntare" och
"bedTägeri".
lO

NMH

Norska
Mynthandboken
populärt kallad NMH, har utkommit med 1974 års upplaga.
NMH är helt utarbetad efter
samma principer som SMH
och är den populäraste värderingskatalogen för norska
mynt. I NMH finner Ni allt
Ni behöver veta och priset är
överkomligt för vem som helst.
Pris 13:50

Lembit AB
HUDDIN GE 2

Mynthandlare
Sänd etter vår 20 sidor
tjocka prislista med mynt från
antiken till modern tid.
T ag reda på varför hunw·atals av handlare över hela
världen anlitar oss vid köp av
utländska mynt.
ffiiSH COIN CO
Box 1015
Oswego. N.Y. 13126 USA

AU G U ST 1- E R BJUDANDE
Sista chansen att köpa mynt
till förra säsongens priser.
TOPPMYNT TILL BOTTENPRISER
25 öre 1953 ... ..... .. O 15:25 öre 1955 ......... . O 13:25 öre 1956 ..... . ... . O 11:25 öre 1959 . . . . . .. . . . O
9:10 öre 1956 .. . . . .. . . . O
6:10 öre 1962 ... ....... O 5:5 öre 1961 !VIm. U. . . O 15:5 öre 1969 Västerås 5 O 28:9:5 öre 1970 klump i VI O
l öre 1954 . . .. .. .... O 8:l öre 1955 .......... O 5:-

OBS! PRISERNA!
Utsökta brittiska mynt i spegelkvalitet ( proof)
Present- förpackning
Half crown till half penny 1970
(sista årtalet enligt gamla myntsystemet, 8 mynt . . . . . . . . 72:50 pence · till lh penny 1971
(första årtalet enligt nya myntsystemet, 6 mynt) .. . . .. .. 70:50 pence 1973 (Inträdet i EG)
22:-

GUSTAV VI ADOLF (1950-1972)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1952
1952
1954
1954
1955
1955
1959

kr 1959

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1962
1966
1971
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1961
1963
1964
1966

Ju b. . . god
Ju b. . . ....
......... . ..
........ .. ..
........ ....
. ....... ... .
Jub. . . nära
Jub. . . god
Jub. . . . ...
Jub. . .....
... . ........
............
· ···········
............
.. ..........
... . ..... . ..
........ .. ..
········ ·· ··
.. . . .. . .. . . .
...... . .. . ..
............
. . . .. .. .. .. .
........ .. ..
.. ... . ... . ..
............
............

01
205:01
190:01/0 19:01
15:01/0 15:01
11:O
55:-

5
5
5
5
5
5
5
2
2
2

45:-

2

01/0 290:O
19:O
15:01 / 0 35:01
20:01/ 0 25:01
12:O
25:01/ 0 10:01/ 0 12:01/ 0 12:01/0 12:01/0 10:01/ 0 12:01/ 0 12:01/0
7:01/0
7:-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

01

o

1953
1955
1968
1968
1972
1952
1960
1960
1952

....... ... o
.......... o
....... ... o

12:-

........ .. o
·······
··· o01
..........
.......... 01
.......... l+

·········· o

59:69:5:3:2:18:9:3:25:-

1952
1952
1961
1961
1969
1970
1970
1952
1952
1953
1954

.... ... .. . 01
.......... l +

M.m. U . . . . O
M.m. U . . . . 01
Västerås 5
"Dike" i 5
klump i VI
.. ..... . ..
.. .... . ...
.. . . . .. .. .

01
01/ 0
01/0
01
l+
01

. . . . . . . . . . 01

1955 .. .. .. .. .. 01
1956 .. .. . .. . .. 01
1956 . .. .. . .. .. 01
1957 ...... . .. . 01
1958 . . . . .. . . .. 01
1959 . ..... . ... 01/0
1960 ...... . ... O
1961 M.m. TS . . 01
1961 M.m. U ... . 01
1961 M.m. U .... l +
1962 ...... ... . O
1963 . . . . . . . . . . O
1964 . . . . . . . . . . O

9:2:19:5:19:5:15:5:2:2:2:-

2:2:2:2:2:3:5:2:12:3:4:5:4:-

GVIA KOPPAR TILL LAGPRIS
5 öre 1952 .... .. .... l +
3:5 öre 1961 M=. U . . l +
2:5 öre 1969 Västerås 5 01 19:5 öre 1970 "Dike" i 5 01
4:5 öre 1970 klump i VI 01 11:2 öre 1952 .......... l+ 2:4:2 öre 1961 M.m. U .. l +
2 öre samtliga åttal
1952--1970 samt 1961
M=. U ... . . . .. 1+-01 15:-

G VI A 2 kr i kvaL 01/0-1+/01
till fyndpriser.
SamUiga 16 årtal 1953-71 69:25 st blanda de årtal . . . . . . 99:-

l kr
l kr
1kr
50 öre
50 öre
25 öre
25 öre
25 öre
10 öre

öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öt·e
öre

5
2
2
2
2
2
2

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

GUSTAV V (1907-1950)
1935 Jub. .. god 01
1921 Jub. . . god 01
1921 Jub.
1+/ 01
1932 Jub.
01/0
1932Jub.
01
1938Jub.
01/1
1938 Jub.
l+

40:75:55:75:-

65:45:32:-

2 kr 1910 . . .. .. god 01
2 kr 1910 .. ....... . 01
2 kr 1910 förskj. Mm. 1/1+

~·········· 1

4 Kl' J.:JJ.3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1913 .... .. nära
1913 ......... .
1913 ...... nära
1914 vackert ex.
1914 .... .. •...
1915 ... . . . ... .
1922 ........ ..
1924 ......... .
1924 .. ... .. .. .
1926 .. . .. .... .

~1928

2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr
2 kr

••..••• •••

1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1934
1934

........ ..
...... god
......... .
......... .
.. ... . god
.. .. .. nära
.. .. . . ... .
... ... nära
........ ..
......... .

1934 ......... .
~93S' .... .. nära

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1936 ......... .
1936 . ...... .. .
1936 ...... nära
1937 ....... . ..
1937 ......... .
1937 .. .... nära
1938 ... ..... . .
1939 ... ... .. . .
1939 .. .. .. .. . .
1940 ......... .
~- 1940 ......... .
kr 1940 ändr. 4
kr 1940 ändr. 4 god
kr 1940 ändr. 4 god
kr 1942 ...... nära
kr 1942 ........ ..
kr 1942 ......... •
kr 1943 .. .. ..... .
kr 1943 ...... god
kr 1943 ...... nära

"2'kri944 ......... .

o

0
01
1+
0
01
1/1+

'1!1+

kr 1945MmG . .. .
kr 1945MmG ... .
kr 1945 Mm G nära
kr 1945MmTS ..
kr 1945 Mm TS när.
kr 1946 ··········
kr 1946 .. .... god
kr 1947 ......... .
kr 1947 ...... nära
2 kr 1947 ......... .
2 kr 1948 .... .. ... .
2 kr 1948 ......... .
2 kr 1949 .. .... .. ..

~

450:350:175:40:680:225:-

~
.=
~=-

1/ 1+ 25:1+
30:1+
3:<t=::1+/ 01 TI0:01
135:1+ / 01 55:1+
35:01
85:01
65:1+
24:01
40:0
75:01/ 0
50:01
~
01
30:0
60:01
25:01
22:01
110:1+
70:1+
60:01 / 0
25:01/0
22:01
15:0
30:01/0
22:0
175:01
95:1+
40:0
60:1+/ 01 19:1+
11:01/0
85:01
70:01
6Q:::::..

o

2 kr 1944 ......... . 01/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2

250:195:285:-

0
01/0
01
01/ 0
01/ 0

~:-

28:40:-

25:17:75:45:0
40:01
19:0
45:35:0
01/0
30:01
32:1+/01 24:0
75:-
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2 kr 1949 . . . . . . .. . .
2 kr 1950 . . . . . . . . . .
2 kr 1950/ 51 .. nära
2 kr 1950/ 51 . . . . . . . .
2 kr 1950/ 51 . . . . . . . .
1 kr 1912 . . . . . . . . . .
1 kr 1913 ..........
1 kr 191G/ 15
1 kr 1918 . . . . . . . . . .
1 kr 1923 fläckig f. ö.
1 kr 1924 med piet . .
1 kr 1924 med piet . .
1 kr 1924 utan pkt . .
1 kr 1925 ...... god
1 kr 1928 . . . . . . . . . .
1 lo· 1929 vackert ex.
1 kt- 1929 . . . . nära
1 lo- 1929 . . . . . . . . . .
1 kr 1930 . . . . . . . . . .
1 kr 1931 . . . . . . . . . .
1 kl· 1931 . . . . . . . . . .
1 Jo- 1933 .. . .. .. .. .
1 Jo- 1933 . .. . .. .. ..
1 kr 1934 .. . .. .. .. .
1 kr 1934 . . .... näru
1 kr 1934 små fl. I. ö.
1 lo· 1934 ...... nära
1 kr 1936 .. .. .. .. ..
1 kr 193G .. .. .. nära
1 kr 193ö .. .. .. . .. .
1 kr 1937 . .. . .. .. ..
1 kr 1937 . .. .. .. .. .
1 kr 1939 \'ackert ex.
1 kr 1939 .. .. .. .. ..
1 kr 1939 ...... nära
1 kr 1939 spr . G nära
1 kr 1939 stort G . .
1 kr 1940 .. .. . . . .. .
1 kr 1940 .. .. .. god
1 kr 1940 . . . . . . . . . .
1 kr 1940 spr. G god
1 kr 1940 st. G god
1 kr 1940 stort G . .
1 kr 1941 . . . . . . god
1 kr 1941 ... . .. nära
1 kr 1941/44 .. .. ....
1 kl· 1!141/ 44 .. ......
1 lo· 1H42 AUB
1 kl' 1942 . . . . . . god
1 kr 1942 .. .. .. .. ..
1 kr 1943 . .. .. .. .. .
1 kr 1943 .. .. .. .. ..
1 kl' 1943 ..........
1 kr 1944 . . . . . . . . . .
1 kl' 1945 Mm G nära
1 lo- 1945 Mm G
1 Jo- 1945MmG god
1 kr 1945 Mm TS n.
1 lo· 1945 Mm TS ..
1 Jo- 1945 Mm TS . .
1 kr 1946 .. .. .. . .. .
1 kr 1946 ...... nära
1 kr 1947 .. .. .. . .. .
1 kr 1948 .. .. .. .. ..
1 kr 1948 .. .. .. god
1 kr 1949 .... spegel
1 kr 1949 .. .. .. .. ..
1 kr 1949 ...... nära

12

01
01/ 0
O
01/ 0
01
1/1?
l / l?
l / l?
l / l?
1+/01
O
01
01
l+
l+
O
O
01
01/ 0
Ol/0
01
01
1+/01

o

O
01
01
O
O
01

29:12:37:32:20:15:ll:-

30:19:35:190:70:70:45:18:140:75:38:45:45:35:45:20:195:145:55:-

55:-

30:22:10:o
30:1+/01
8:O
35:o
22:O
12:l+
9:1+/0l 20:01/0
11:01
7:01
6:01
45:l+
75:1/1+ 40:01
15:01
10:1+/01 50:l+
35:l+
185:01
20:01
16:O
65:01/ 0
35:01
18:O
48:O
30:01/ 0
21:01
17:O
40:01/ 0
27:01
21:o
35:o
24:01
12:01/ 0
28:01
22:O
30:o
20:O
15:-

G V -FYND I TOPPKV ALlTET
50 öre 1944 ...... . . . . O 39:50 öre 1945 .......... O 34:25 öre 1943 .......... O 24:10 öre 1919 .......... O 70:10 öre 1940 nickel . . . . O 60:10 öre 1942 typ I ...... O 17:10 öre 1943 .......... O 21:10 öre 1947 nick. spegel O 24:5 öre 1950 brons . . . . O 19:2 öre 1950 brons . . . . O 18:1 öre 1947 .......... O 8:1 öre 1950 brons . . . . O G:-

50 öre 1914
50 öre 1914 .... nära
50 öre 1914
50 öre 1921
50 öre 1930
50 öre 1930
50 öre 1931
50 öre 1933 . . . . god
50 öre 1933 . . . . god
50 öre 1935
god
50 öre 1936 lång G ..
50 öre 1936 lång G . .
50 öre 1939 . . . . god
50 öre 1939 .... nära
50 öre 1939
50 öre 1940 . . . . god
50 öre 1940
50 öre 1945
50 öre 1946 .... nära
50 öre 1948
50 öre 1949
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

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

1914
1930
1932
1934 . . . . god
1934 .... nära
1937
1937 . . . . god
1937
1938
1938
1940 typ I när.
1940 typ I ....
1940 typ n ..
1940 typ II ..
1941 typ I ....
1941 typ n ..
1941 typ n ..
1943
1943
1944
1948
1950

10
10
10
10
10
lO
10
10
10
10
10

öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre

1909 .... nära
1909
1911
1911
1913 . . . . god
1916/15 ... .. .
1916/ 15 ..... .
1917
1917
1919
1924 . . . . god

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

o

1+/ 0l
01
l+

111+

01
01
01/ 0
01
01
01/0
01

o
o

01/0

01
1+/01

o

01
01 / 0
01
01
01
01/ 0

o
l/l+
01
l+
l+

395:325:295:24:13:-

o

öre 1927
öre 1929 . . . . god
öre 1929
Öl'e 1929
öre 1930
öre 1930 . . . . god
öre 1931
öre 1933
öre 1933
öre 1934
öre 1934 .... nära
öre 1935
öre 1936 lång 6 ..
ö1-e 1936 l. 6 nära
öre 193ö kort G ••
öre 1937
ö1·e 1938 ....... .
öre 1939 ...... ..
öre 1939 ...... ..
öre 1941 typ I ... .
öre 1941 typ I ... .

5:18:55:20:15:35:11:-

7:l+
33:01
25:01
1+/ 0l 12:-

o

85:-

40:15:-

01
01
01!0
01

55:30:35·27:17:28:19:195:28:-

o
o
01/ 0
o
o
o
o
o
o

28:-

01/0

55:30:-

01/0

12:-

o

25:-

GULDMYNT
20 kl· 1874 ........ 01 1450:20 h 1898
liten kantstött f. ö. 01 1250:5 kr 1901 . . . . god 01 590:-

28:21:13:65:18:9:21:42:8:45:G:4:22:17:25:21:17:-

25:18:25:23:75:45:-

8:75:50:22:13:ll:-

10:9:245:35:-

85:-

30:40:780:o
l / l?
55:01
42:1+/01 28:-

l+

10
lO
10
10
10
10
10
10
lO
10
lO
10
lO
lO
10
10
10
lO
10
10
10

85:27:-

OSCAR ll (1872--1007)

2 kr 1876 Brett årt.
litet EB ........
2 kr 1876 Brett ärt.
stort EB .... nära
2 kr 1876 lockar
över örat ....... .
~ 187.§. ...... ..
2 kr 1~]7_ ....... .
2 Ju· 1878 ....... .
2 k1· 1878 OCH ..
2 kl' 18800...... .
2 kr 18800..... ..
2 kr 1880 OCH ..
2 kr 1890 . .......
2 kr 1892 flagn. f ö
2 kr 1892 flagnad ..
2 kl' 1893 . . .. god
2 lo· 1893 .. .. god
2 h 1893 .... nära
2 ~ 1Jla,~ ..... .. .

n 1·-r897 ....... .
2 Jo· !.898_ ...... ..
2 lo· 1898 . .. . god
2 kr 1900 ....... .
2 kr
god
2 kr 1900 . ...... .
2 kr 1903
tvär nackkant nära
2 kr 1903 .... nära
2 kr 1903
2 kr 1903 .. .. god
2 kr 1904 ....... .
2 kr 1906 ...... ..
2 kr 1906 ....... .
2 kr _1906_ .... god
2 kr 1907 .... när:l

rn-oo .. ..

l
1
1
1

kr
kr
kr
kr

1876/75
1876
1879
1881 ........

l / l?

850:-

1+

3.800:-

1/ 1+
1/ 1+

95:50:--;{5:::.

j

1/1+ -m;:1/ 1? 1.850:1/ l+ 195:1/ 1?
95:1
60:1/ 1?
75:111+ 70:1
55:01
2.650:1
165:1
140:1/1+ 45:1
35:1/1+ . 1~
l
40:1/1+ 65:1

45:-

1/ 1?

35:-

330:185:140:l
125:o 1.180:830:o
01/ 0 570:45·l
35;l+
l+
l+
l / l+

l?
l?
l?
l?

-

30:9:75:12:-

l kr 1883
l kr 1887
l kr 1888
l kr 1888
l kr 1889

l?

17:-

l?

90:-

l?

5.700:90:30:-

o
....

god l

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Öt·e
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre
öre

1875
l?
12:1877
l / 1? 140:l?
115:1877
25:1878
l / l?
1878
l?
15:39:l?
1880
44:1881
l?
Ol t O 475:1883
l / l?
28:1883
l?
23:1883
60:1898
l+
70:1899 .... god I +
35:1899 .... nära I +
1906
l/l+ 22:28:1907
l+

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

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

1874
1876
1877
1877
1880
1881
1883
1883
1885
1885
1889
1889
1890
1890

... .

god 01
l

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

l?

1/ 1?
l?
l/l?

l?

380:75:65:45:15:13:33:9:15:10:18:12:18:12:-

'' VÄRLD ENS VACKRASTE
l\IYNT"

Maria Thet·esia taler
spegel ............
Maria Theresia tal er

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

öre
Öt•e
öre
öre
ör e
öre
öre
öre
öre

1876 .... nära
1876
1883R ......
1884
1887
18!)1
1892 .... nära
1894 .... näJ·a
1896

öre 1874
öre 1874
öre 1874 .. "näro
öre 1875
öre 1876 fläck. f. ö.
öre 1876 .. .. nära
öre 1876
öre 1877 .... nära
öre 1877
öre 1878
öre 1878
öre 1880
öre 1881
öre 1881
kantskada .. f. ö.

o
o

o
l?
o

l?
l?
l'?
l

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

öre
öre
öre
öre
öre
öre

1882/ 81 ..... .
1882/ 81 ..... .
1883
1883 .. . . god
1883 ....... .
1884
flammig . . . . nära
öre 1884 .. .. god
Öl"e 1884
öre 1885
öre 1885
öre 1886 .. . . god
öre 1886
öre 1887 .. . . god

~ Ore
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 Öt•e
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre
5 öre

1887
1888
1889
1889
1890
1890
1892
1895
1896
1897
1898
1899
1901
1904
1906
1906

2
2
2
2
2
2

1874 .... nära
1874 .. .. nära
1874
1875/74 nära
1875 .. .. god
1875 ...... ..

öre
öre
öre
öre
öre
öre

1881' " " . " .

1/ 1?
l?
l+
l
l

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

95:75:22:18:-

KÖPES

110:35:30:45:32:-

KÖPER VI OCH BETALAR

30:-

35:30:-

l+
1/1+

G:t-

l

45:33:-

l / l?

24:-

o

450:l / l?
35:l
18:15:.. .. n ära l
15:l / l+
1/1+ 15:. . .. nära l
15:.. .. god l
8:70:01
. . . . god I +
18:.. .. god 01
85:1+/ 01 35:25:l+
l
8:01
l

l/l?
l+
l+

111?

55:12:9:195:38:8:-

NEDANSlÅENDE MYNT
HÖGA PRISER:

- GULDMYNT
- 1500-, 16 00- och 17 00talsmynt
- JUBILEUMSMYNT
- 1800-ta lsmynt före 1890
- Mynt i toppkvalitet
SKRIV ELLER RING!

2 öre 1876!75 nära
2 öre 1876/75
ärgspå r
2 öre 1877
·koJ:!. text nära
lång text ... .
lång text ... .
2 öre 1878
kort text nära
2 öre 1879
2 öre 1880
2 öre 1881 .. .. god
2 öre 1881

l+

230:-

1/ 1+ 180:1
19:1+/01 lll5: l
38:1

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

275:ll:13:22:18:-

Försäljningsvillkor: Objekten garanteras äkta. Moms tillkommer ej
p& angivna priser. Mynten sändes mot postförskott, varvid porto
tillkommer. Returrött inom &tta dagar.

60:37:-

525:45:850:25:22:22:22:18:30:60:18:13:30:125:45:37:65:55:-

29:13:55:95:-

25:13

2 öre 1881

1/ 1+
god l
2 öre 1882
l
2 öre 1883
god l
2 öre 1884 matt .. 01
2 öre 1884 .... god l+
~ öre 1885 .... nära l
ore 188is . . . . god l+
2 öre 1888 ... . god l
l+
~
2 öre 1892 ········ 1+/01
2 öre 1892 ···· ···· l / l+
2 öre 1893
l / l+
2'"ore1 8§4 ........~~ l+
~ .... .... 01
2 öre 1896 .... nära 01
2 öre 1896
l+
2 öre 1897 ... . god l+
2 öre 1898 .. .. nära 01
2 öre 1898
l+
2 öre 1899 .... nära 01
2 öre 1899
l+
2 öre 1900 .... god - +
2 öre 1900 .... nära l+
2 öre 1900
runda nollor god l
2 öre 1901 .... nära 01
2 öre 1901
l+
2 öre 1902
o
2 öre 1902 . ... nära 01
2 öre 1904
l+
2 öre 1905 .... nära o
2 öre 1905 .. .. god 01
01
2 öre 1905
2 öre 1907
o
2ö~

....

....

14:~

10:12:50:20:-

J5=
=
38:17:~

28:11:15:-

~

45:37:15:21:33:15:35:16:18:12:-

FINSKA MYNT l URVAL
500 Mk 1952 Olympia 01 130:10 Mk 1967
1917-1967
o 38:10 M k 1970 Paasik.ivi o 33:10 Mk 1971EMX
o 30:Årsset 1968 (6 st)
o 33:Arsset 1969 (7 st)
o 32:Arsset 1970 (6 st)
o 13:Årsset 1971 (6 st)
o 12:Årsset 1972 (7 st)
o 29:Årsset 1973 (7 st)
o 19:-

l öre 1873 L. A. nära
l...._öre 1813 L.A. nära
l &e'f874 .... nära
l öre 1874 . . ...... . .
l öre 1874 ......... .
l öre 1875 . . . . nära
l öre 1875 ......... .
l öre 1875 . . . . nära
l öre 1875 .. . . .... . .
l öre 1876 .. .... god
l öre 1876 ......... .
l öre 1877
kort text . . . . god
kort text matt . . ..
lång text .... nära
lång text
lång text
lång text

140:27:12:115:28:15:55:30:25:75':'--

01
1+
01
1+
I +/l
01
1+
1+
1!1+
01
1+/01

105:50:40:120:65:55:48:380:290:-

01
1+
0
01/0
1+/ 01

320:150:420:340:175:-

1

85:~

80:-

NUMISMATICA • Walter E. Andersson
Rådmansgatan 1O B • 199 00 Enköping
Telefon efter kl. 18.00 018/ 11 23 57
Sänd mig nästa lista över:

D
D
D
D
D
D
D

Äldre svenska mynt
Svenska mynt från Oskar
Gustav V i hög kvalitet
Svenska mynt från Oskar
Gustav V i nonn.a lkvalitet

n

och

n

och

Mynt från Gustav VI Adolf
Danska mynt
Norska mynt
Finska mynt

Jag söker speciellt nedanstående mynt
lägst angiven kvalitet:

Numismatica
Rådmansgatan 10 B
199 00 ENKÖPING

14

lång text . ... nära
l öre 1878 . . . . god
l öre 1879 . . . . god
l öre 1879
svaga repor frånsid
l öre 1879 .. . ...... .
l öre 1879 . . . . nära
l öre 1880 . . . • nära
l öre 1881
mörk patina god
~ ····· ·····
l ore 1882 . . . . nära
l öre 1882 . . . . . . . . . .
1 öre 1883 . . . . nära
1 öre 1883 . . . . . . . . . .
1 öre 1883 . . . . god
1 öre 1883 . . . . . . . . . .
1 öre 1884 . . . . god
1 öre 1884 . . . . . . . . . .
1 öre 1884 .. .. nära
1 öre 1885 . . . . . . . . . .
1 öre 1886 S . . . . . . . .
1 öre 1886 S . . .. god
1 öre 1886 S . . . . . . . .
1 öre 1888 S . . nära
1 öre 1888 S .... god
1 öre 1888 S . . . . . . . .
1 öre 1889 S . . .. .. ..
1 öre 1889 S . . nära
1 öre 1890 . . . . . . . . . .
1 öre 1890 . . . . nära
1 öre 1890 . . . . . . . . . .
1 öre 1891 . . . . . . . . . .
1 öre 1891 . . . . n.ä ra
1 öre 1892 R . . . . . . . .
1 öre 1892 R . . . . . . . .
1 öre 1893 S vack. ex
1 öre 1893 S .. .. • .. .
1 öre 1893 . . . . god
1 öre 1894 R . . nära
1 öre 1894 R .. .. .. ..
1 öre 1895 . .. .. .. . ..
1 öre 1895 .. .. .. .. ..
1 öre 1896 . . . . god
1 öre 1896 . . . . nära
1 öre 1896 . . . . god
1 öre 1896 .. .. . .. .. .
..!._ij_I!_189J .... god
l öre 1897 .. .. .. .. ..
1 öre 1899 .. .. .. .. ..
1 öre 1899 .. .. .. .. ..
1 öre 1899 . . . . god
1 öre 1900 . . . . god
1 öre 1900 .. .. .. .. ..
1 öre 1901 . . . . nära
1 öre 1901 . .. .. .. . ..
1 öre 1902 . . . . nära
l öre 1903 . . . . nära
l öre 1904 ......... .
l öre 1904 ......... .
l öre 1905 ......... .
l öre 1905 . . . . god
l öre 1905 .. .. .. .. ..
1 öre 1906 S . . god
1 öre 1906 S . . . . . . . .
1 öre 1906 S . . god
1 öre 1907 . . . . god
1 öre 1907 .. . .. .. .. .

60:-

l
l+
01

160:170:-

l+
1
l
l

75:65:60:130:-

l+
1/ 1+
01
1/ 1+
O
01
l+
1+/1
l+
l+
l+
l+
01
l+
l+
01
l+
1+
1+/01
l+
01
01
1+/ 01
01
01
l+
111+
O

75:.~;=
~

33:135:85:150:35:40:32:28:32:190:145:125:135:95:85:145:95:60:50:38:60:50:295:245:160:O
125:l+
35:l+
195:l
150:1+/ 01 27:l+
19:01
70:01
48:l+
29:l+
25:l+
~
l+
12:01/0
45:01
27:l+
15:01
28:01
25:O
60:01
30:01
22:22:01
75:o
1+/ 01 18:70:o
01
32:01
25:01
110:1+/01 70:l+
55:01
19:1+/01 9:-

FRÅGESPALTEN
ÄR NAGOT OKLART FRAGA MYNTKONTAKT!

Till F1·ågespaltcn
Myntkontakt
Är en samlare av utländska mynt
och samlar gärna större silvermynt
från h ela världen. Jag har börjat
märka alt allt fler mynt präglas
med mycket vackra motiv, höga
valörer och ofta proofkvalite. Detta
gör att man börjar tmdra om dessa
mynt är värda att samlas, om de
konuner alt "svartlistas" som vissa
frimärken ha1· gjo1·ts från en del
länder. Skall man försöka dra en
gräns vilka mynt man skall samla?
Jag tänker på mynt från exempelvi!< Bahama, Bermuda och många
and r·a nya småstater.
"U11drand.e"

SVAR: Det är nog riktigt att vissa
småstater som Du nämner och. en
ltel del tilL har börjat inse det ekonomiska i att ge ut vackra mynt,
som oftast inte används som betalningsmedel i hemlandet, och. börjat
spotta ut mängder av dessa samlarobjekt. Jag tror personligen att
denna marknad kommer att översvämmas så småningom med dessa
gigantiska myntmedaljer som man
skulle kunna kalla dem med den
följden att samlarintresset troligen
kommer att avta just för dessa
mynt.

Någon "svartlistning" är nog inte
aktuell som för frimäTken, men nog

Specia lerbjudande
5
5
2
2
1
1
2
2

+ 25:15:+ 25:-

kr jub . 1935 1
kr jub. 1966 O
kr jub. 1938 1
öre 1958
O
kr 1966, 67, 68 O
kr 1969, 70, 71 O
kr 1965
O
kr 1968, 70, 71 O

4:4:3:-

5:4 :-

PEO MYNTHANDEL AB

Drottninggatan 11
111 51 Stockholm
08/ 211210

?

?•

?

kommer både handlare och samlare att försöka undvika dessa i
möjligaste mån. Dessa vackra mynt
kommer heller aldrig att bli några
rariteter med höga priser, som
många andra utländska j-ubileumsmynt, som det är betydligt roligare
att samla. Om man vilL dra en
gräns, skulle den i så fall dras genom att man undviker mynt från
länder såsom de Du. nämnde. Det
bör vara det enklaste om man vill
undvika dessa mynt.
R. ö.

*

Till Frågespalten.
Har förut samlat varianter såsom
felpräglingar, klumpar o. dyl. men
har nu tröttnat på dessa. Jag besökte nyligen en mynthandel i
Stockholm, vilken inte alls var intresserad. Vart skall jag vända mig?
S. Nylund, Bandhagen

SVAR: l ntTesset för dessa nyupptäckta varianter har som vi förut ttiimnt avtagit starkt. J ag tror
inte någon handlare i vårt land kan
vara intressCTad utan det måste
vaTa bättre att försöka annonseTa
ut dem genom exempelvis Myntleontalet eller Svenska Dagbladets
"Pryltorget''. Det böT ge resultat.
R. ö.

*

Till Myntkontakt.
Har länge undrat varför den
nor-ska svåra ettöringen från år
1968 är så billig att köpa, fastän
upplagan är så låg. Har det kommit ut någon ny upplaga??
K. Steen, V . Frötuncia

SV AR: Det haT inte kommit ut
migon ny upplaga av 1968 års
norska ettöring utan den är en
mycket svår raritet. Varför 1>riset
i~tte iir högre än ca 12-25 ler t>r st
här i Sverige beror på att en hel
del 1wrska samlare lagrade dessa
då de kom ut i stora mängder med
förhoppning att kunna tjäna en
slant.
Dessa investCTare har nu börjat
sälja ut sina lager, varför det plötsligt har konlmit fram en hel del
och stoppat den väntade prishö1ningen. Men vänta något år, så får
Du. se vilka priseT denna ettöring
kommer att betinga.

R. ö.

*

Till Frågespalten
Myntkontakt
Sklille bra gärna vilja ha några
spådomar av Myntkontakt vilka
mynt som kommer att stiga kraftigt i pris när höstens värderingskataloger kommer ut. Ni brukar
kunna !öt-utspå en del.
"Nyfike n"
SV AR: Det rådeT inget som helst
tvivel om att i jöTsta hand. guldmynt samtliga åTtal ocl~ valörer
myclcet lcraftigt kommer att höjas
i pris, kanske upp till 300 % på
vissa clrtal. Samtliga ;ubileumsmynt
i högre kualiteer, samtliga. mynt i
högsta kualite före 1970 samt givetvis alla mynt före 1873 kommer att
hö;as i pris ganska mycket. Vår
dyraste jubileumsfemkrona 1962
kommer fönnodligen att kosta närmare 400 kronor i normat 01- lcva!ite i början av nästa år.
n. ö.
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5-kronor 1969
B. Ahlströms Numismatiska Falska
Förfalskningar av 5-kronan
1969 har dykt upp. Det är tvåan
Mynthandel AB
Orden
på 1962 års 5-krona som föränd-

AUKTION 5
som delvis refererades i föna
numret, b lev utan överdrift en
mycket stor succe.
Vi nämnde att försäljning,spriserna översteg utropspriserna,
här några siffror avseende myntobjekt:
Av 232 utrop gick 174 högre,
13 lika och bara 45 lägre än utropspriserna. Observeras bör att
alla objekt som gick lägre var
sådana som utbjöds till "låga"
priser. Utropspriset som totalt
uppgick till 239.230 kr ökades p å
till totalt 348.453 h . Det gör en
ökning med 45,7 %.
Beträffande sedlarna gick de
totalt för 8.557 kr, eller 43,2 %
över utrop.
Auktionens största överraskning var objekt nr 659 skilling
1535 präglad i Oslo. G.175. S.1.
1,76 gr. RR, svagt utpräglad,
kvalitet l, utbud 3.500 ler; sålt
för 12.000 kr.
De moderna mynten under
kronor/öre- perioden representerades i kvalitet O av 19 objekt
och alla gick mycket över gängse värderingskataloger. Norska
kvalitetsmynt ser ut att bli mycket dyrbara.
16

avhöll sin vårauktion lördagen
den 16 mars 1974 på Stadshotellet i Borås.
Som vanligt fanns många fina
objekt.
Norge representerades av 23
utrop, uppskattat till 10.515 ler.
Dessutom utbjöds under rubriken sedlar 2 stycken 5-Ja.·onorssedlar 1970, Spitsbergen Store
Norske Kulkompani i kvalitet O.
De gick för 125 h / st.
Totalt gick de övriga objekten
för 14.450 kl-.
Observeras bör följande objekt:
nr 388 Brakteat 1100-1150 Sch.
VI:43 RR i l+ utrop 1.200
kr, sålt för 1.400 kr.
nr 395 1/2 speciedaler 1824 S
i 01 utrop 1.000 ler, sålt
för 1.525 kl-.
nr 396 Speciedaler 1847 S i 01/ 0
utrop 1.500 kr, sålt för
2.650 kr.
Av guld utbjöds följande:
nr 398 20 kronor 1878 i 0110 utrop 750 kr, sålt för 1.275 kr.
nr 404 10 kronor 1910 i 01 utrop 750 kr, sålt för 1.175 kr.
Dessutom bör följande set nämnas:
nr 408 Londonset 1942 R i O utrop 800 kr, sålt för 725 kr.
nr 409 1968 R i O utrop 1.400 kr,
sålt för 1.250 kr.
Nästa auktion är planerad till

rats, men det kan avslöjas med
en stark lupp.
I ocirkulerat skick är 5-kronan 1969 värd cirka 35 svenska
Ja.·onor och i normallevalitet cirkr 15.

Falska danska sedlar
"Falska" sedlar har börjat
komma i omlopp. Det vill sägn
förfalskade u1· samlarsynpunkt
Bakgrunden fu· förmodligen den
att det fö1Ta årel upptäcktes äkta
10-kronorssedlar utan nummer.
FingerHh·diga personer har nu
kommit underfund med att numren går att, för ögat synbart, avlägsna.
De falska sedlarna bjuds antingen ut som sedlar utan nummer eller som sedlar med identiska nummer.
Den första varianten avslöjas
genom studium av platsen för
numret genom en stark lupp och
den and1·a genom vetskapen att
löpnumret alltid ska vara sjuställigt.
den 12 oktober. Intresserade kan
vända sig till:
Numismatisk Orden
Skolgatan 24, 502 31 BORAS
Tel. 033/1124 96

S0RENSENJS0RENSEN - l-kronor gav mest
Sprensen / Sprensens
Vurderingsliste over Norges Mynter
utkom i sin 4:e utgåva strax före
sommaren, men tyvärr efter vå1't
maj nummer.
Det har blivit som en följetong
att konstatera hur de norska
mynten stigit i värde från år till
år. Detta å r utgör inget undanDen största områdesökningen
noteras för Oscar Il:s 2-kronor
med 102 % men det var de tre
»svårm å ren som gjorde de höga
%-siffrorna. Sanuna regents 1kronot· ökade med 94 % och kan
därför rubriceras som de bästa.
Guldet fick sig också en r ejäl
knuff uppåt, den största som no-

Nya danska
sedlar
10-kronorssedlar från 1974 har
utkommit och sedelsamlare bör
passa på att köpa, eftersom det
troligtvis är den sista som kommer ut av den gamla typen.
Av den nya typen är 500-kronorssedeln annonserad till april
och de övriga väntas frisläppas
successivt under året.

l kr i parti Oscar ll o. Gus-

tav V före 1942. 50 öre, 25
öre O U och GV samt massor
av rariteter.
GÖRAN WILHELMSSON
östersidan, 450 34 Fiskebäckskil
0523/ 22416

tag. De som samlat norska mynt
lär inte bli besvikna efter att ha
läst de nya nolel"ingama.
Efter en jämförelse med förra
årets värderingar, har vi räknat
l-öringar
2-öringar
5-öringar
lO-öringar

+
+
+
+

40
66
41
29

% 50- öringar + 63 % Guldmynt

+
+

45 %
52 %

l - kronor + 88%
2-honor + 94 % Totalt

+

62

% 25-öringar + 23 %
%
%

terats på m ånga år, med 108 %
för Haakon VII.
l öre 1878

1921 j
1922
1925-26
1937-41
2 öre 1917
1918
1931
1932
1933-40
5 öre 1920
1932
1945
50 öre 1885
1887
1888
1889
1891--96
1897
1898--02
1909--11

fram följande höjningar på de
populäraste samlarområdena det vill säga kr/öre från Oscru·
II (1874) till Haakon VII 1941
samt Quisling 1941--1945.

500- 200
30(}- 90
10(}- 40
5(}- 20
25- 8
80(}-325
40(}- 90
35- 10
5(}- 20
25-10
45(}-200
6(}- 20
45(}-200
80(}-300
65(}-300
80(}-300
550-250
45(}-200
525-250
45(}-200
25(}-110

150 %
233 %
150 %
150 %
213 %
146 %
344 %
250%
150 %
150 %
125 %
200 %
125 %
167 %
117 %
167 %
120%
125 %
110 %
125%
127 %

En del stillestånd har iakttagits i den allmänna prisutvecklingen och det är naturligt med
hänsyn tagen till den enorma
haussen som rått under några år.
Som exempel kan nämnas Norges mest övervärderade mynt
25 öre 1876.
Men bristen på högklassiga
mynt kan naturligtvis aldrig hävas och med hänsyn till tillströmningen av nya samlru·e,
kommer denna typ av material
att fortsätta öka i värde. Detta
indikeras kraftigt i den nya
värderingslistan. Samma resonemang kan föras för en del
sällsynta mynt. Som exempel på
det senru·e kan nämnas 50 öre
1945 i zink som i O noteras i
1.500 och som en månad efter
värderingslistans utgivande ut-

Jubileumsmynt

%

De största individuella ölalingama noteras för följande (O-or):
50 öre 1913
250-- 110
1920 m. h. 550-- 250
l h
1878
2000- 700
1890
600-- 250
1892
750-- 300
1894-98 600-- 250
1904
1000-- 450
1908
500-- 225
2 kr 1885-88 4200--1500
GULD
20 kr 1874-75 2300--1100
1876
2100-- 850
1877
2200-- 900
2100-- 875
1878
1879
2300-- 950
1886
2100-- 850
1902
2100-- 875
1910
2000-- 850
10 kr 1877
2800--1300
1902
2500--1200
1910
2100-- 850

145
120
186
140
150
140
122
122
180

%
%
%
%
%
%
%
%
%

109
147
144
140
142
147
140
135
115
108
147

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

bjöds av en norsk handlru·e för
samma pris i 1+, där den noteras i 900.
Men värderingslistan innehåller inte bara kr och ören utan
den täcker hela perioden 18141973. Mycket intressant läsning
bjude1· speciedalrar och andt·a
stön·e mynt.
Den största höjningen alla kategorier noteras för l speciedaler
1861 med B under porträttet med
50.000 eller från 10.000 till 60.000.
Sr5rensen/Sj'Srensens
värderingslista håller p å att bli en
klassiker. Dess kvalitativa inneh åll kan som helhet inte ifrågasättas, därtill är författarnas
kunskaper alltför stora.
I vår recension av förra utgåvan (Se MK nr 8, 1973) efter(Forts. sid. 20)
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka d en till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 En köping. Kostnade n är 1 O kr per anno ns och få r hög st inne hålla 20
ord+te lefonnu mmer e lle r namn/ adress. Vid två annonseringar med samma text i två på va randra
· ~-.,....,~~ ,. Vfl~.,. ,
fö ljand e numme r= 16:- .
Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdage n.
Annonskostnade n skall medsändas på samma gång som annonsmanus.

Kö P ES
5 öre 1971 ocirkulerade i rullar.
Uppgiv mängd och pris. Kopparmynt cirkulerade inlöses. Sänd ej
mynt. Skriv och uppgiv mängd och
pris.
Henry Bergstrand
Decembergatan 23, 3 t.r.
41515 Göteborg
Ryska koppannynt från 1700-1917
kppes av samlare.
B. F. Brekke, 5642 Millriege
D arunark
Oscar n, Rarit.et.cr, Nordiska, Grönländska, Engelska, l kr 1946i 45, 2
öre 1906/ 05, l kr 1952-1963 kv.
0-01 och felpräglingar.
031/ 53 06 73

·15 kg mynt från hela världen försäljes efter vikt, från 100 gram till
10 kg. Ingen ocirkulerad.
No1man Lindtner, Egedalsv. 20
2980 Kokkedal, Danmark
BREVKONTAKT
Brevkontakt önskas med samlare
som vill byta mynt m. m. Skriv på
svenska. norska eller danska. Br-even besvaras i möjligaste män.
Swen Stockhaus, Långskog 3630
860 10 Matfors
Du som bar dubbletter 1873-1950
skriv och ange innehav och vad
som saknas, så byter vi.
Anders Norman, Ragavägen 34
194 Upplands- Våsby

2 kr 1910 FMM bra kvalite.
O. A. K. Box 1039,
14121 Huddinge

Gratis prislista över svenska och
utländska mynt. Även några sedlar
och polletter finnes. Angiv gärna
samlarområde och land.
Anders Noren, Eriksgatan 2
752 28 Uppsala

Störrc eller mindre samling, även
enstaka mynt av 15-, 16- och 1700talet köpes av seriös samlare.
Åke Ekström. 0758/ 315 93

112 st O II l kr-l öre k v. l? / l.
1.976 st GV 5 kr- l öre kv. 1~1.
5.833 st GVl 5 kr-l öre kv. 1+01. Vanliga årtal TeL 0470/176 65.

GV Kopparmynt 1950 eller annat
fu·t.al. Betalar 25 öre st för femoch tvåö1·ingar samt 10 öre för ettfraktkostnader.
öringar
MALLE, Box 50030,
400 52 Gö~borg

Lista över b illiga svenska dubblettmynt g ratis.
A. Hedlund, Box 3144
S-162 03 Vällingby 3

+

SÄLJES
Mynt från Oscar n och Gustaf V.
Slarkt reducerade priser. Passa på.
Myntlista gratis.
Conny Linerudt, G nej sv. l= l
902 42 UMEÅ. 090/ 19 24 80
5 öre 1972 "Våsterås" kv. O
9 st = 75:-. 0456/ 525 67
Kronmyntet 1873-1973 100 år. Vaclrer minnes-väggtallrik med Sveriges Riksvapen (frånsidan på
Jaoonmynten) i koboltblått (numr.
upplaga 3.000). Nu 55:-.
Tel. 035/ 1115 89
18

~'.'

Prislista på donska och oorska
mynt sändes mot porto, namn och
adress. Lennart Svensson, Tunnbindarvägen 4, 35250 Våxjö.

80 st. kopparmynt Gustav V- VI,
23:50 + portD. God kvaUte. Sture
Danielsson, Timmermansvägen 9 B,
Fack, 630 07 Eskilstuna.
Säljer Confederate StMe Banknoten. Köper mynt från J apan.
Van Den Bossche Robert
5990 Hemme-Mille, Belgien
Oscar n koppar sökes. Alla årtal
före 1906. Bra betalt. Svar till Myntkontakt f. v. b .•Koppar •.
President Päts 100-årsminne, silver
145:- (upplaga 150 ex), brons 65:( upplaga 1000 ex ). Sc Myntkontakt
2/ 74 sid l.
Svm· till Myntkontakt f. v. b.
''PÄTS"
Svenska mynler selges eller bytes
i bettre Norske mynt.er bl a l öre
1877, 78, 79, 80, 86, 93, 13, 18. 2 öre
1911, 19 jem. 5 öre 1880 på 79, 17, 19
jem 23, 10 öre 1880, 81 83, 90, 97.
25 öre 921. 2 kr jub. 1921, 38. Guld:
20 kr 1876. 10 kr 1883, 1902. 5 kr
1883, 86. Også Danska mynt. Lista
sUndes gratis. Slind namn og adrcsse till: Christcn Sveas,
Lybekvn. 39, Oslo, NORGE.

•• • o •••• ' ••••••••• ' •••• ' •••••• o ••••••••••• ' •• ' •••••••••••••••••••••••• o ••• •• ' ••• • ••••••••• ' . ' ••••• o •••••• ' •••••••••••••••••• • •• •••• • • •
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BEST~GSKUPONG ~rYNTTORGET
Härmed beställes nedans~ende a nnons att införas i nästa

O

nummer av tidningen. Annonskosmaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes n e danstående annons at.t införas i de två
n ästkommande nummer av tidningen. Annonskos tnaden 16 kr
m edsändes.

ANNONSTEXT: .. .

0

SÄLJES

0

KöPES

0 öVRIGA SAMLAROMRADEN

NAMN: ..
ADRESS:

································································································································································

·........................................................................................................................................... :

N OR DISKA MY N T erbjuder
Landsv. 56, 172 36 Stmdbyberg, tel. 28 67 56
Försäljningsvillkor: Mynten sändes m.ot postförskott, varvid por to tillkommer.
Full returrätt inom. 8 dagar. Moms ingåJ: i priserna.
10 öre 1929
1705
80:l h 1927
1+ /01 100:1+/01 15:1?/2

2 mark
2 ön~ SM 1744
l+
l sh.
1802
l+
1h sh.
1805
l
2 sh.
1835
1?/ 2
'h sh.
1820
l
1h sh.
1822
l+
lh sh.
1825
l
1
} ...!..
1830
/ ~ sh.
l
' /.sh.
1836/ 35
01
•J., sh.
1838
l+
1840
'/ . sh.
l?
4. sh.
1855
1+/01
2 sh.
1845 sm.huv. 1?
25 ö1·e
1855
01
25 öre
1857/ 56
l
5 Öl-e
1861
l+
2 öre
1863
l?
2 öre
1872
1/1+
l öre
1863
1?/1
1864
l
1865
l
1867
l+
1867
l
1870
l
1871
l+
1872
l
2 kr
1876
l+
1876
l?
1880 med O l?
1892 of!.
1/1?
1897
l
1898
1
1904
l
1906
l
1907
l
1934
l
1935
l
1936
l
1944
01
1947
01
1948
01
1949
01
1950
01
1952
o

1954

l kr

1958
1963
1965
1966
1968
1969
1875
1880
1884
1897
1898

1906
1907
1910
1913
1924
1924

o
o
o
o
o
o
o

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

40:35:20:20:10:-

25:60:15:90:125:10:450:125:150:200:85:7:15:20:10:20:20:10:10:25:7:160:22:90:60:40:40:35:40725:10:10:10:20:16:25:25:10:60:25:25:10:10:8:5:5:6:8:6:30:225:10:7:5:10:125:15:-

1928
01
1930
01
1931
01
1932
01
01/ 0
1933
1934
l
1935
01
1936
01
1937 sp. G l +
1939
o
1940
o
1941/ 44
01
1950
o
o
1955
1957
o
1964
o
1966
o
1968 silv. o
50 öre 1875
l?
1883
l
1883
l?
1920
l
1921
l
l
1924
o
1938
01
1939
1947
o
2
25 öre 1876
l?
1880
l?
1881
l?
1883
l?
1890
l?
1896
1897
l?
l?
1898
1899
l?
1902
l?
l?
1904
l?
1905
1907
1?
1921
l
1927
l+
1933
01
1936
o
1937
o
o
1939
1957
o
1959
o
10 ö1·e 1874
l?
1884
l
1887
l?
1894
l+
1897
l+
1898
l+
1899
l+
1904
l+
1907
l+
1909
1+/ 01
1909
l
1915
01/0
1916/15
l?
1919
01

100:30:40:40:50:10:12:12:25:25:20:50:25:50:-

50:6:5:4:7:20:5:8:30:6:90:25:40:15:12:15:10:10:3:3:2:2:2:2:2:2:5:10:30:-

40:40:40:12:5:30:.35:20:25:40:20:20:15:15:85:20:100:25:35:-

1938
o
1941
o
1946/ 45
l/l+
1947 n.
01
1962 s ilv.
o
5 öre 1875
1/ 1+
1879
1? / 2
1881
01
1882
l+
1883
01
1886
l?
1892
l
1895
01
1902
l+
1905
01
1909 st. k. 1
1909 1. k.
01
1912
1
1913
l
1915
1
1916/ 15
l+
1918
l
1823
l
1933
l
1940 ändr. 4. l
1942 br.
l
1942 j.
01
1949
01
1954
o
1955
o
2 öre 1873
1/1+
1874
01
1889
o
1898
01
1900 rund. 001+
1909
1
1916/ 15
l+
1917
1+
1918
1+
1921
l+
1922
l+
1923
l
l öre 1876
1?/ 1
1877 L t.
l+
1880
l+
1881
1+/01
1885
1
1886
l+
1888
l?
1889
l
1893
01!0
1893
l
1905
01
1906
l+
1909
01
1910
01
1912
l
1917
l+
1918
l
1919
l
1921
o
1923
l+

20:20:35:10:5:30:30:150:-

35:125:15:5:80:20:50:15:100:8:5:5:80:75:5:5:20:5:20:20:15:15:65:65:160:35:225:5:30:25:35:5:15:15:100:150:185:75:20:125:25:60:90:15:25:45:90:100:5:12:10:15:25:6:-
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RAPPORT
FRAN
UTLANDET
Red. Norrtälje Mynthandel
Tullportsgatan 7
7 61 00 Norrtälje
0 176/ 16826

BAHAMAS

CZECHOSLOVAKIA

Y.42 10 Dollars 1974, 50 mm,
48,5 gr, myntet präglas både i
silver och kopparnickeL Commonwealth of Bahrunas firar 1årsjub. av självständigheten och
landets riksvapen nterfinns på
myntets åtsida. Myntet utges endast i proofkvalite i silver och i
BU-kvalite i koppamickeL Försäljningen är tidsbeg1·änsad.

My nt st öld i
Frederi cia Muse um
64 stycken mynt blev i februari stulna i Fredericia Musewn.
Från museet upplyses också
alt det uteslutande rörde sig om
danska, större mynt från F1·edrik
VII fram till dags dato.
(Fors. fr. sid. 17)

lyste vi avbildnlngm· av typmynt
och denna efterlysning h ar glädj;mde nog h örsammats. Tyvärr
saknas fortfarande uppgift om
upplagor. Vid förfrågan till förfaltama, varför, svarar dc all de
officiella uppgifterna tyvän- ännu
inte ä•· tillförlitliga. Detta gäller
framför allt de äldre mynten.
Forskning inom området pågar
och det är möjligt att upplagesiffrorna med större säkerhet
kan bestämmas. De kommer då
givetvis att medtagas.
Vi rekommenderar alla med
intresse för norska mynt att
skaffa sig denna värderingslista.
Cirkapriset på 8 kronor kan inte
a vskräcka.
20

IRAC
Y.46 Silver l Dinar 1973, 900/ 1000
silver, 40,05 mm, 31,10 gr, myntets motiv, en Super Oljetanker.
Y.45 Nickel 500 Fils 1973, 35
mm, 22,48 gr. Motiv: En scen

fran hamnen där oljetankers fyller olja.
Y.44 Nickel 250 Fils 1973, 33,15
mm, 14,93 gr. Motiv: Oljetorn,
Raffinaderi, Fladdrande gasfackla.

TURKffi T
Y.l23. Silver 100 Lira 1973 (Turkish Statc Mint, Istanbul), 36
mm, 33 gr, uppl. 65.000.
I centrwn porträtt av Mustafa
Kemal Ataturk, grundare av
Republiken Turkiet.
Y.l22 Silver 50 Lira 1973, 30 nun,
13 gr, upplaga 70.000. Mynten jubilerar SO-å1·sminnet av republikens grundande och utkom i cirkulation i okt, 1973.

RRI'fiSH VffiGIN lS'LANDS
1974 är det andra året som Br.
Virgin Islands utkommer med
ett myntset Den största valören
är l dollru·, 925/ 1000 silver, 39
mm, 24,74 gr. Samtliga mynt har
fågclmoliv. l dollar den magnifika Frigate hird, 50 cents Brun
Pelikan, 25 cents Svampfågeln

(Mangrove Cuckoo), 10 cents
Ringed Kingfisher, 5 cents Zenaida Dove, l cent Hummingbird. Myntsetet utges i såväl
proof som Une. specimen och seten har redan blivit omtalade
som en av de vackraste i världen. Försäljningen av seten är
tidsbegränsad. Mynten lev. i etui.

UNGERN
Y.l23 Silver 100 Forint 1974
(Budapest Mint), 640/ 1000 silver,
37 mm, 22 gr. Myntet. j ubilerar
»25th anniversat·y Constitution
of Council of Mutual Economic
Assistance». På myntet återfinns
avbildade nio sl mynt, med början högst upp Ungersk forint,
Rysk rubel, Rumänsk Lei, östtysk mark, Mongolisk mongo,
Polsk Zlotych, Cubansk Centavo
Czechoslovakisk Koruna och
Bulgarisk Lewa.
COOK ISLANDS

Två nya jubileumsmynt, två nya
valörer.
Y. lO Silver 7lfz Dollar 1973 (Royal
Australian Mint, Canberra), 925/

1000 silver, 42 mm. Motiv: Kapten Cook, karta över Herveyöarna, och Cooks eget skepp
Resolution.
Y.9 Silver 2lh Dollar 1973, 925/
1000 silver, 38 mm. Motiv: Cooks
båda fru·tyg, Resolution och Adventure srunt en världskarta.
Dessa mynt jubilerar kapten
Jrunes Cook's andra historiska
upptäcktsresa 1773, då Cook och
hans besättning upptäckte två
små öar, Manune och Te Au O
Tu, Cook gav öarna nrunnet Hervey- öarna.
1973 års set omfattar
9 mynt förutom ovanstående också l dollar
som avbildar den Polynesiske guden Tangru·oa, dyrkad som skapelseguden, havsguden
m. m., 50, 20, 10, 5, 2,
l cent. Försäljning av
såväl jub.mynt som set
är tidsbegränsad.
21

FRIMÄRKSSIDAN

KVARTSLAMPA En individuell estetisk bedömning av ett frimärke, med reservation för subjektiv uppfattning
ett begrepp om ett märkes mer
eller mindre tilltalande utseende, s k okulärbesiktning, i vilken
bedömning ingår färgens utseende, centrering, tandningens och
hörnens kvalitet, marginalerna
vid otandade mä1·ken, streck och
fläckar av bläck eller färg och
smuts, veck, brott, riss och tunna fläckar i papperet, avstämplingens prydlighet,
(skräckstämplar hör till det mest vanprydande och avstämpling bör ej
vara h årdare än att märkesbilden tydligt framträder under
stämpeln, dock skall stämpelns
text vara helt läsbar), samt även
originalgummits kondition.
En god lupp eller ännu bättre
ett mikroskop med 25-50 ggr
förstoring kan mindre skavanker
upptäckas, t ex lagningar för
tunna fläckar, tillbyggda kanter
(marginaler) och liknande genom att verifiera ett avvikande
material, event. efter pappersfibrernas lämpliga färgning . Polariserat ljus kan också ha en
hel del att berätta om materialens beskaffenhet och härstamning. Konstgjorda vattenmärken
kunna ofta bestämmas genom
upprafsade fibrer.
Vattenbadning har knappast
någon betydelse föt· ett vattensäkert lim eller en vattensäkrad,
l)fixerad» limning, men annru-s
sönderfaller ett event. lagat objekt i sina delar.
Med vatten kan man med en
22

vid undersökniQg av äldre frimärken

viss framgång konstatera tidigare användning av sådana kemiska metoder att papperets annars nästan alltid förekommande
limämne utlakats, ty ett sådant
papper suger upp vatten med e n
hastighet karakteristisk för filtr erpapper och läskpapper. Liknande användning och 1·esultat
erhålles genom bensinprovet som
för vattenmärkessökl'ting. Kan
dessutom ge upplysningru· om
lagningar (snabbt framträdande
ljusa, klara fläckar och linjer
kring en förstärkning, t. ex.).
Det mest allsidiga och tillförlitliga hjälpmedlet fu· emellertid
kvartslan1pan. Med litet övning
och i synnerhet vid tillgång på
känt jämförelsematerial kan näl·a
nog alla frimfu·ksundersökningar
med säkra resultat göras med
denna. En om blott ytlig summar.isk förklaring av kvru·slampans verkningssätt och egenskaper underlättat· säkert förståelsen
för dess användbarhet. Alltså:
Kvicksilverångor bringas genom elektrisk upphettning till
glödning i en liten kvartstub
(kvartsen är värmehållfast och
strålningsfiltrerande) ilmesluten
i en med nickeloxid svärtad glasglob av konventionellt utseende
(därav väl benämningen :.lampa:.), va1·vid ultravioletta strålar
av v~glängderna 3650-3663 A,
till huvuddelen 3650 A (motsvarande kvicksilvrets mest karakterLc;tiska spektrallinje) utsändas. I och för sig äro dessa strå ofarliga!) för det mänskliga ögat,
men till en viss grad märkbara

genom den ringa mängd synligt
ljus - det ytterst mörkröda som ocks~ alstras och trots
kvartstubs och glasglobs filtrerande egenskaper dock i någon
mån tränger igenom.
Då den ultravioletta strålningen träffar ett ämne (föremål)
bringas detta till fluorescens, allt
efter sin art och kvalitet samt
sitt ursprung i olika färger,
schatteringar och intensitet, som
i vanligt ljus visserligen också
är för handen men så ytterst
ringa framträdande att det ej
kan iakttagas eller åtskiljas
(dränkes i det för ögat synliga
ljuset).
Med den ultravioletta strålningen påvisas dessutom fläckar
och linjer (från t. ex. avlägsnad
skrift, avstämplingar etc.), och
mycket annat, vilket annars alls
icke eller endast mycket otydligt
kan ses eUer anas.
Även som en högvärdig :.vattenmärkesprovru·e:. kan kvartslampan med fördel användas, i
det vattenmärket vid bestrålning
blir iakttagbart även i sådana
fall, där märkets färg annars gör
det svårt eller omöjligt att nå ett
säkert resultat. I en del särskilt
svåra fall, t. ex. en del gula och
gröna färger, kan det dock bliva
nödvändigt
att
komplettera
kvartslampan med lämpliga färgfilter (i frimärkets komplementfärg).
Kvartslampan ställer sig rätt
dyrbar i inköp, men i regel finns
de att tillgfl om man är medlem
i någon frimärksklubb.

lNyutkomna prislistor j
R. Örtendahl Mynthandel AB
Box l , Rådmansgatan 11
S-199 01 Enköping l
0171/ 379 50

Kvat·talsprislist.a nr 15 har utkommit gällande svenska mynt
från Gustav Vasa till nutiden.
Sändes gt·atis till alla intresserade.
Viktor Olsson, Firma
Köpmangatan 8, Våsterås
Tel. 021 l 13 00 90

Ny prislista har utgivits gällande mynt från hela världen.
Sändes g ratis.
Hirsch Mynthandel AB
Malmskillnadsgatan 29
111 57 Stock11olm. 08/ 11 05 56

Kvart.alsprislist.a ru· 78 har utkommit. Pris 3:- + porto.
B. Björnsson Mynthandel
Box 241, 251 04 Helsingborg

74-siclig prislista gällande svens
ka och utländska mynt. och sed!ar har utkommit, Sändes kostnad,bcitl till olla inb·e=ade.

Vi säljer

Föreningar
Numismatiska Föreningen
i Hässleholm
Box 157, 281 01 Hässleholm
Verksamheten återupptas efter sommaruppehållet genom att
föreningen avhåller månadsmöte
torsdagen den 5 september kl.
19.30 å Västerskolan. Visning av
mynt från kl. 18.30.
Nya medlemmar är välkomna.
Göingebygdens Samlarförening
pl. 915, 280 22 Vittsjö
Föreningen bildades 1969 och
verksamJ1eten det första året var
ringa. Ny styrelse valdes detta
år och föreningen går nwnera
stadigt framåt och medlemsantalet är f. n. 50 st.
Föreningen sammanträffar i
regel 3:e lisdagen i varje månad
med auktioner, bytesaftnar m. m.

ANTIKT och MYNT
Uddevalla och Trollhättan
Öppettider i höst:
Kilbäcksg. 18, Uddevalla
Månd. o. Fred. kl 14-18
Onsd. kl 12-18. Lörd. 10-13

ösrerlångg, 58, Trollhättan
Torsdagar kl 14-18
samt. sista Söndagen i varje

månad kl 13-17.
ANTIK & PRESENTFYNDET

Uddevalla - T•ollhättan

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

DANSKA TYPMYNT
1 och 2 öre koppar
Pris pe r set
(10 st) 60: portofritt

SKANDINAVISCHE
••

MUNZEN
G. ORTEL
D-1 Serlin 45
Postfach 11 O
VÄSTTYSKLAND

P R E N U M ERATIONSERBJUDANDE
Vinnat•e blev:
BERTIL ANDERSSON
Arlövgården
232 00 Arlöv
TEUVO SARJA
Bollvägen 36
151 59 Södertälje
Vinsterna har· översänts
till vinnarna.
GRATULERAR!

~

:aas~ ~

••••••••••••••••

PRENUMElRATIONSTALONG
Prenumerationspriser: Sverige, Norge, Danmar k, Finland:
43:75 Skr ink!. moms och porto. övriga Europa : 52:- Skr.
USA och Canada: 62:,.-- Skt-. För prenumeranter i Sverige sker
betalningen genom inbetalningskort som medföljer första
numr·et.
O Prenumeration l år 10 nr / Subscription l Yeat·
10 iss Från/ from
J

l F l M l A l M l J l J l A l S l O l N l D \ ARI YEAR
l l l l 1- 1- 1 l l l l l

NAMN
ADRESS

porto

MYNTKONTAKT
PREN.TJÄNST
BOX l
199 00 ENKöPING

V. v. texta tydligt.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••
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ÖSTERRIKISKA JUBILEUMSMYNT

EN AV VÄRLDENS POPULÄRASTE JUBIT.-EUMSMYNTSERIE
1974 utkommer 5 st 50 schilling jub.mynt i silver som Ni nu kan
rekvirera från oss.

50 Sch. 1974 International Gardening Exhibition in Vienna (i lager)
Une. 18 :-, Proof 28 :50 Sch. 1974 Rm·al Pollee in Austria (i lager)
Une. 18 :-, Proof 28 :50 Sch. 1974 1200-årsjuh. av katedralen i Salzburg (i lager)
Une. 18 :- , Pro of 28 :50 Sch. 1974 50 yeat·s Austrian Broadcasting system (lev. sept./ okt.)
Une. 18 :- , Pro of 28:50 Sch. 1974 Vinterolympiaden i Innshruck 1976 (lev. i dec.)
Une. 18 :-, Proof 28 :Komplett serie 5 st. Une. 85 :-, Pro of 130 :V år prislista på 76 sid. omfattar nyheter från hela viirlden, mängder
av svenska och skandinaviska mynt, sedlar, medaljer, tallrikar, til't.
behör, litteratur m. m. Ring eller skriv, v i skickar listan gratis.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Tullportsgatan 7 - 761 00 Norrtälje
Telefon0176-168 26
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