VI FIRAR DENNA MANAD TRE·
ARSJUBILEUM AV TIDNINGEN
MYNTKONTAKTS TILLKOMST
OCH BER HAR FA TACKA VAR
STORA LASEKRETS FOR ALL
HJALP VI FATT. FOR VISAT IN~SAMT FORDET STORA

FORTROENDE
TIDNINGEN
FATT AV ER SAMLARE. MED
ANLEDNING AV VART JUBILEUM UTOKAR VI DENNA MA·
NAD TIDNINGENS SIDOANTAL
KRAFTIGT OCH HOPPAS NI
SKALL HA GLADJE AV DETTA.
R. O.

VÅRA NYA MYNT
Nu är det klart hur våra nya mynt
skall se ut. Juryn som bestod av
Grafikern Karl Erik Forsberg,
skulptörerna Eric Grate, och Bror
Marklund, Myntkabinettets chef
Brita Malmer och statsheraldikern
Gunnar Cheffer fastnade för förslag från två olika knostnlirer.
Konstnären bakom ft·mkronan blev
Karl Göte Bejemark. Dc övriga
valörernas konstnär heto.:1 Lars
Englund. Femkronans skapare har
funnit sin fOrebild bland forna ti-

ders myntskapare. Finessen med
femman är att kungen syns en face
(rakt framifrån ). Något sådant har
inte myntkonstnärer vågat sig på
sedan medeltiden påpekar juryn
och anser femkronan ett lyckokast.
Den vackert tecknade porträttliknande reliefen är med sina enkla
linjer väl inpassad i det omgivande
fältet. Om baksidan säger juryn:
- Den utbredda nationalflaggan
med sina strikt iaktagna lagfästa
(Forts. fr. sid. 3)

Välkommen
TILL

ÖRTENDAHLs
MYNTMÄSSA
LÖRDAGEN DEN 23 AUG.
KL. 10.00-15.00

HOTELL CONTINENTAL
STOCKHOLM
(Mitt emot järnvägsstationen)

FESTVÅN INGEN
Vi hälsar återigen alla våra vänner inom branschen välkomna till årets Myntmässa på välkända
Hotell Conlinental i Stoekholm. Vi har gjort en del intressanta uppköp under sommaruppe-

hållet som vi på denna mässa kommet· att presentera, litet guld, riksdalrar, markmynt, höga
kvaliteer och allt detta givetvis till våra numera kända låga överkomliga priser. I lägre prisklasser har vi det mesta, där finner Ni vad Ni söker. FYNDLÅDORNA finns som vanligt
med - också denna gång fullspäckade med mynt i prisklassct· ft"!m 50 öre till en hundralapp
styck. H ÄR K AN NI GöR A FYND (om Ni är snabba nog) . Vidare finns en hel del
SPECIALERBJUDANDEN med mycket kraftiga rabatter (missa inte dessa erbjudanden),
största sortering av tillbehör, litteralur och myntskåp.
Som vi brukar göra bjuder vi på kaffe med bröd i avstressande miljö. Vi delar ut äldre
nummer av tidningen Myntkontakt till dem som saknar dessa. D essutom erhåller de som så
önskar gratis värderingsböcker över mynt (1974).
Vi har hittills haft cnot·mt med besökat·e på våra mässo t· i Stockholm. Rekordet sattes på
en mässa förra året, då det kom nästan exakt 2.000 besökare, vilket på en dag överträffar de
flesta andra mässor som h ållits i S verige, trots att det på andra mässor brukar vara -30--40
mynthandlare som säljer. Vi passar här på att sända ett stort TACK till alla samlare som
visat ett sådant. stort förtroende för os~ och vi hoppas att Ni skall trivas lika bt·a även i
fortsättningen.
VÄ LKOMMEN TILL EN TREVLIG HELG MED

ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB
RÅDMANSGATAN 11

S- 19900 ENKÖING l

SWEDEN

TEL. 0171 / 37950

M. SAMUELSGATAN 25

S-103 5 1 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL. 08/ 11 85 55

v---------------·----------- ------------------------------------------------~~
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11, Box l
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Tel. 0171/ 379 50

Redaktionen öppen: Vard. 13--17
Lörd. 9-12
Postgiro: 87 42 67 - 8
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: PK-Banken
REDAitTIONSLEDNING:

Chefred. o. ansvarig utgivare:
Raou.hl Örtendahl

Stf. ansv. utgivare:
Gösta Örtendahl
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Non·tälje Mynthandel
76100 Norrtiilje, 0176/168 26
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0171/ 37950
Eftertryck av text och bilder
utan medgivande förbjudes.
Tidningen utkommer den 15:e i
varje månad utom månad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skriftligen genom postens adressändringsblankett

Vi på Myntkontakt häl<;ar vå r stora läsekrets välkomna tillbaka
efter sommaruppehållet och be1· på samma gång få tacka alla de
läsa•·e som bidragit till höstens innehåll i tidningen genom artiklar
m. m. som vi erhållit och tacksamt mottagit.
J ag fi'1r också meddela Er läsare att jag med MYCKET stor saknad
komme r att avgå såsom chefrPdaktör och ansvarig utgivare för
MYNTKONTAKT från och med delta nummer. Förutom tidningen
ger jag även ut Myntkalender ~värdcringsbok över svenska mynt),
drive r mynthandel i Enköping samt filial i Stockholm, arrangerar
egna miisso•· runt om i Sverige samt må nadsauktioner på olika
platser i mellansverige. Allt detta ha•· gjort att det blivit mycket
liten tid över till att arbeta med tidningen som jag innerst velat
gjort. Av denna anledning har tidningen nu sålts till en mycket
skicklig och kunnig man inom branschen och som kommer att övertaga tidningen från och med nästa nummer. Jag är övertygad om att
både tidningen innehållsmässigt och standard i stort kommer att
höjas avsevärt med den energi och arbete jag vet ntt han kommer
alt nedUigga. Jag önskar här dem nye ligaren och ansvarige utgivaren
lycka till oc.:h hoppas att Ni läsa•·e och den nye ägaren får samma
goda kontakt och fina samarbete som jag luu· haft förmånen att få
i exakt tre å rs tid. Myntkontakts nye chefredaktör kommer själv
att presentera sig i sitt första nummer näs ta m å nad.
J ag passar till sist på att sända elt verkligt s to1i TACK och en
häls ning till all~ de tusentals samlare som liiset· :Yiyntkontakt för
dc tre å 1· som nu· gått sedan Myntkontakt startades.
Med vänlig hälsning
RAOUHL ÖRTENDAHL

VÅRA NYA MYNT

(FoTts.fr.sid.l)

ANNONSPJUSER:
S. Kr.
4 sidor (mittuppslag) 1.325:2 sidor (mittuppslag)
700:1/ 1 sida (2:n o. sista sid.) 425:l / l sida ............... . 320:2/ 3 sida .. .... ......... . 225:1/ 2 sida (2:a o. sista tid:) 225:1/2 sida ............... . 170:l /3 sida ............... . 120:1/ 4 sida ...... ..... .. .. . 90:1/6 sida ............... . 65:1/12 sida ............. . 35:Moms 17,65 % tillkommer på
ovanståe nde annonspriser.
MYNTrORGET
(endast för myntsantlare)
Ett införande: 10 kr. Två iniörande med s.,mma text i två på
varandra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innehålla 20
namn och adress eller
ord
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på samma
gång som manus.

+

SISTA ANNONSDAG
3 veck!or före utgivningsdag

propolioner är ett inom numismatiken nytt motiv med en modern
s lagkraftig form.
Enkronan.
Konstnären Lars Englund har ä ven
han använt ett grepp från det antika grekland: att låta porträttet fylla upp nästan hela framsidan .
Juryns utlåtande:

- Det kraftfulla intryck som härigenom uppnås, understryks av den
något underifrån sedda lätta halvprofilen.
Från sidan visar trekronorsvapnet
omgivande av konungens valspråk
" För Sverige i tiden". Valörbeteckningen längst ned.
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VÅRA NY A MYNT

KÖPER

SÄLJER

Svenska mynt köpes
Bra priser betalas

En något liten förändring kan ske
då myntet skall präglas. Juryn har
fOreslagit att konungens bild på åt-

Svenska mynt säljes
Prislista gråtis

Anders
Wetterbe rg
Box 168, 101 22 STOCKHOLM

Tel. 08/21 18 35 (kvällstid

O. GIDEGARDS

Samtliga mynt beräknas komma i
cirkulation under februari-mars,

MYNTHAND EL
Odengatan 3S
Bax1B119
'104 32 STOCKHOLM 19

1976.

sidan knappas in något, så att bilden kan förskjutas bakåt, vilket
skulle ge en bättre balans mellan
bilden och kringliggande text.

Öresmynten
På öresmyntens åtsidor återfinns
Kung Carl XVI Gustafs monogram
samt årtalet 1976.

Från sidan visar valörbeteckningen samt nationaliteten med stora
tydliga siffror och bokstäver.
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Antiques FAm 75 invigd av
prinsessan Deslre
Den stora internationella konst,
antikvitets och myntmässan "Antiques fair 75" invigdes programen·
ligt fredagen den 30 maj av Prinsessan Desiree inför ca 6.000 betalande åskådare. Mässan som hölls i
centrum av Göteborg och pågick
under tiden 30 maj tills juni besöktes av ca 20.000 människor.
Av de ca 70 utställarna fanns ett
femtontal mynthandlare från hela
Sverige. Arrangör var Stiftelsen
Svenska mässan, vilket kommer
att fortsätta arrangemanget varje
vår i fortsättningen.
(Forts. sid. 17)

"'hh. os- 3113 B9

tM NORDISKA MYNT
landsvägen 56
172 36 Sundbyberg
08/ 28 67 56
vard. 15.00-18.00
lörd. 9.00-13.00

KÖPER - BYTER
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allt i Nordiska mynt.

MED MYNT !''HAN
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SPECI ELLT SKANJ)JNAVI EN

Vi hjälper Er gärna

SÄlJER

,\t\C;E KHISTE:-lSEN

med värderingar

JVAH IJUI.TFJlELI>TS(;t\U E :!7
li2UU AMt llUS N

och rådgivning

IMI"~IAHK

Som penningplacering har
medaljerna ingen bal(sida
Om man har en årlig prisstegring på 8- 10 procent, som vi har nu i Sverige, och sätter in pengar på banken till 7 procents ränta så kan man inte
annat än förlora på affären. Allt fler börjar inse detta faktum och frågar
sig hur man ska placera sina sparpengar så att man åtminstone kan behålla deras värde och helst få lite ränta därtill.
Alternativa penningplaceringar
Det är inflationsproblemet som gör att människor i större skala än någonsin tidigare börjat söka efter alternativa placeringar för sina pengar.
Man vill ha något annal än bankkonto, och aktier ger långt ifrån alltid
något inflationsskydd.
I stället har man börjat upptäcka all samlarobjekt av olika slag varit
bland de bästa affärerna på sena re år. Konst, äkta mattor, mynt, m eda l·
jer, frimärken och antikviteter har hittills under 70-talet som regel stigit
mer i värde än annat. Del beror på att inflationen driver människor att
flytta över sina sparpengar till sådana värdeföremål och den ökade efterfrågan driver i sin tur upp priserna på dessa. Ovanpå den kraftiga
värdestegringen på konst. antikviteter och annat kommer det behagliga
faktum att de vinster man kan göra sig här är skattefria.

Miljövdrdsm edaljert i guld som 1972
köptes för 5.340 krortor är rtu uppe i
närmare 12.000 krortor.

Att skydda sig mot inflation
Alltihop det här låter ju bra och som ett enkelt sätt att skydda sig mot inflationen och göra goda affå rer därtill . Men innan man rusar iväg och
börjar skaffa sig sådana här guldägg, så bör man betänka att det
svåraste av allt är all vela vad del är man ska köpa.
All konst stiger inte i värde, en del rent av sjunker. Detsamma gäller antikviteter, mattor och a nnat. Man måste kunna sin sak eller åtminstone
ha tillgång till pålitlig expertis. Det finns så många farliga blindskär på
den här marknaden. Förfalskningar l ex. Det finns gott om tavelförfalskningar i omlopp, fal ska frim~irken är inte ovanliga och det finns mera falskt blått Ming-porslin här i världen än äkta.

Guldmedaljen över Paavo Nurmi
Ilade ett ursprungspris pd 2.985 kr
när den gavs ut i fjol. Det värde
som m1 noteras är 3. 700 krortord v s e n värdesteg ring med 24
procen t.

Mynt och medaljer sa mlarobj ckl
Bland de samlarobjekt som verkligen visat sig vara en god affär på senare år är mynt och medaljer. Intresset för medaljer har haft en explosionsartad utveckling främst naturligtvis därför all deras värdestegring
har varit så snabb. men också genom a v att man här kan köpa nya utgåvor direkt från tillverkaren och inte behöver oroa sig för förfalskningar.
Guldmedalj 19i2 kostade 5.000- nu uppe i omkring 12.000 kronor
l\Iedaljer brukar präglas i guld. silver och brons och ibland också i platina. Eftersom guldpriset har ökat så starkt de senaste åren, så har värdet
på guldmedaljerna ökat motsvarande, ja t o m mera eftersom det rena
samlarvärdet också har ökat genom den stigande efterfrågan. Den som
t ex var klok nog att köpa den guldmedalj som Sporrangs gav ut i sam·
band med miljövårdskonferensen i Stockholm 1972 för 5.340 kronor kan
idag sälja den för omkring 12.000 kronor. och en guldmedalj över mästerlöparen Paavo Nurmi kostade när den gavs ut förra året 2.985 kronor,
men noleras idag till3.700 kronor. en värdestegring med 24 procent på 6
månader. Det är svårt all hitta mera lönande placeringsobjekt.

Guldm edaljen med Evert Taube
g a vs ut i mars i sambartd med
BS·d rsdagen. De 150 medaljer som
präglades sdldes pd ndgra dagar.
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AUGUSTIE RBJUDANDE
SVENSKA GULDMYNT
5
5
5
5
5

kr
kr
kr
kr
kr

1901
1901
1920
1920
1894

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

595:525:650:495:995:-

01/ 0
01
01/0
1+/01

o

FINSKA GULDMYNT
20 Markaa 1910 01
10 Markaa 1913 O

1.800:1.675:-

NORSKA GULDMYNT
20 kr 1910
20 kr 1902
20 kr 1876
10 kr 1910

o
01
o
o

FRANSKA

GULD~rYNT

20 Franc 1898 . . 01
10 Franc 1907 . . 01
5 Franc 1867 . . 01

MEXICO
50 Pesos 1945 . . 01

2.450:2.200:2.350:2.350:-

350:295:325:-

1.375:-

1

DANSKA GULDMYNT
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1873
1909
1911
1914
1915
1916
1873
1877
1890
1900
1908
1909
1913
1913

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

550:495:495:495:595:495:650:650:650:495:495:475:275:495:-

SVERIGE 5 öRE
1874 s ...... ..
1875 ... .... . ..
1877 R
1879 R ... .... .
1880 R .. .... ..
1881 . ........ .
1882/81 R ... .
1882 .. . .... .. .
1892 ...... stgl
1898 .. ...... ..
1899 .. .. . ... ..
1903 ........ ..
1904 R .... stgl
1906 R .. . . stgl
1906 . .... ... ..
1916/ 15 R .... ..

01
l+
l+
l?
l?
l+
l (+)

l+

o

01
l+
l+

o

o
l+
l

250:65:195:55:50:80:175:40:460:70:20:45:395:275:30:125:-

1917
1918
1929
1934
1937
1938
1939
1940
1942
1943
1944
1946
1949
1949
1948
1950
1952

s ........
S . .......
..........
stgl
.. .. .. stgl
...... stgl
..........
...... stgl
ljus järn . .
..........
..........
..........
··········
.... .. stgl
... .......
brons stgl
. ... . . stgl

l+
I+
01
O
O
O
01
O
01
01
01
01
01
O
01
O
O

75:110:45:95:85:55:20:75:-

25:35:30:40:20:40:20:15:55: -

SVERIGE 2 ÖRE
1876/75 R .. ..
1878 l. te x t stgl
1896 ........ ..
1898 ...... ....
1899 ......... .
1900 rund O . .
1902 ... .. . st.gl
1907 ... .. . stgl
1909 .. ........
1916/ 15 s
1916 lång 6 . . . .
1917 ..........
1918 .. ........
19~11 .... . .....
1920 ..........
1921 ......... .
1921 . . . . . . stgl
1922 s ........
1923 s ........
1925 ..... .....
1928 ... ... ....
1930 · · · · ······
1932 ........ ..
1933
stgl
1935
stgl
1937
stgl
stgl
1938
stgl
1939
stgl
1940
1941
stgl
1942 R mörk . .
1943 ..... .....
1944 ........ ..
Hl<l6

..........

1947
stgl
194!! .. .... st g l
U14!l
stgl
1950 ... ... stgl
l!lSO brons . . . .

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

o

01
01
01
l+
01
01
O
O
O
O
O
O
O
01/0

o

01
01
O
O
O
O
01/0

130:550:50:15:45:185:75:95:50:150:70:75:100:50:30:25:80:90:-

125:30:15:45:50:60:65:50:45:55:45:50:110:60:25:20:20:40:25:20:12:-

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

PEO MYNTHANDEL AB
Drottninggatan 11 S-111 51 STOCKHOLM Tel. 08/211210
PER-ERIK OHLSSON
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SVERIGE l öRE
1877 R
1889S ...... ..
1886 s ... .....
1888 ..........
1889 s ....... .
1891 ..........
1893 ..........
1894 R ...... ..
1894 r. .. .. .. ..
1898 ..........
1900 ..........
1901 ...... stgl
1902 ..........
1905
stgl
1906 s ........
1907 . .. .......
1909 S st k stgl
1914 R öppen 4
1915 ...... stgl
1916 ..... . stgl
1919 ..........
1921 ... .. . stgl
1923 ..........
1935
stgl
stgl
1938
stgl
1940
J941
stgl
1942
stgl
1942 järn stgl
1943
stgl

1

1947 OBS!!
1948 OBS!!

l+
l

l+
01
l+
01
01
I+
l
01
01
O
01/0
O
l+
01
O
l(+)
O
O
01
O
01
O
O
O
O
O
O
O

150:75:150:125:125:60:60:250:175:30:25:85:30:60:50:20:295:295:45:70:50:30:35:15:15:15:15:20:15:-

.W:-

stgl O 7:stgl O 8:-

KARL XII NöDMYNT
Kronan 1915 . . l?
Pvblica Fide . . l+
1-t-/01
01
Wctt och Wapcn l +
l(+ )
Flink o. Färdig l

H+)
1 + /01
01
Ivpitcr . . . . . . . . l
01 / 0
Satvrnvs
l+
Phocbvs .. . . .. l?
1 + /01
Mars ... ... .. .. l"!
1/ 1+
l+
1\·l crcvrivs . . . . l
l+
hoppet . .. . .. .. H +)

15:150:195:295:125:50:30:65:150:275:45:295:95:20:150:30:-

85:150:35:95:95:-

AUGU STIE RBJU DAND E
SVENSKA RIKSDALRAR
1561
Erik XIV . . . . . . . . . . . . . .. 4 ROR
1650R
Kristina . . . . . . .. . . . .. . . . 2 MARK
Karl XI . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~1ARK utan m.m. 1669R
1676
2 MARK
1692
4 MARK
1699
Carl XII . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MARK
1701
2MARK
1702
2 MARK
1721
Fredrik I . . . . . . . . . . . . . . . l ROR
1736
l ROR
1769
Adol! Fredrik .......... . l ROR
1768R
1/ 4 ROR
1775R
G ustav ni . . . . . . . . . . . . . . . l ROR
1788
l ROR
1791
l ROR
1787
1/3 ROR
1777
1/6 ROR
1801 R
Gustav IV Adol! . . . . . . . 1/ 6 ROR
1808
1/ 6 ROR
1834
Carl XIV Johan . . . . . . . . . l ROR
1841
l ROR
1831
1/2 ROR

10 ÖRE
l+
1+
1
1+
1+/01
01
1(+)
111+
1+/01
01
01
1+
1+/ 01
1+/01
01
01
1/ l +
1+
1+/01
01
01
01

7.500:1.375:750:550:795:3.100:550:595:6.450:3.450:2.200:975:1.350:725:795:495:150:275:250:1.250:1.650:1.095:-

ÄLDRE KOPPAR
l
1
Carl XI . . . . . . . . . . l
1

Kristina . . . . . . . . . .

2 KRONOR

1876
1878
1880
1897
1898
1903
1903
1910
1910
1914
1926 ...... stgl
1928
1929
193?
1931
1934
1936
1936
stgl
1936 ...... stgl
1939 ...... stgl

l
l

l?
l

l+
l

l+
0110
1 + / 01
01/ 0

o

01/ 0
01 / 0
01/ 0
01 / 0
01
01

o
o
o

60:60:75:40:115:150:375:350:125:600:495:350:325:150:75:40:35:90:40:35:-

l KRONOR
1875
1915
1918
1924
1925
1926

01 / 0
01 / 0
01/ 0
01
01/ 0
01 / 0

975:250:995:125:450: 250:-

öre
öre
öre
öre

495:295:375:295:-

1639
1647
1669
1677

l+
1(-1-)
l+
l+

1931
1934
1937
1939
1939
1940
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1958
1960
1961
1962
1963
1964

stgl O
.. . . . . . . . . 01 / 0
...... stgl O
.. .... stgl O
spr G . . . . 01
..... . stgl O
.. .. .. stgl O
.. . . . . . . . . 01/ 0
.......... 01
. . . . . . . . . . 01
...... stgl O
. ..... stgl O
...... stgl O
. ......... 01
...... spgl O
TS .. stgl O
...... stgl O
...... stgl O
...... stgl O
.. . . . . stgl O
50 ÖRE
. ........ . 1+ / 01
.......... 01
. . . .. . . . . . 01/0
.... .. stgl O
...... stgl O
...... stgl O
...... stgl O
...... stgl O

1965

1899
1906
1919
1931
1934
1935
1936
1938

135: 195:50:20:40:22:125:45:50:50:70:50:200:125:150:35:45: 25:15:10:185:395:275:175:150:100:195:100:-

1874 . .....
1880 R . ..
1881 R
1882 R

0000

00

00

••••••

0000

1883
1898
1899
1903
1909
1911
1914
1916
1917
1918
1919
1927
1929
1930
1934
1935
1936
1936
1937
1938
1940
1941
1942
1948

0000

•••

••••

......

..
..........
..........
......
..........
stgl
..
00

00

....

oo•.

00

00

..

00

00

....

oooo . . . . . .

stgl
..
.
..... . stgl
...... stgl
...... stgl
...... stgl
...... stgl
...... stgl
k. 6
.... stgl
...... stgl
........ . .
.. .... stgl
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Alla priser inkl. moms. - F ull by tesrätt inom 8 dagar.

PEO MYNTH ANDEL AB
Drottninggatan 11 S • 111 51 STOCKHOLM Tel. 08/ 2112 10
PER-ERIK OHLSSON
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Tronskiftesmedaljen
Traditionellt ända sedan Oscar II:s tid, har Svenska Numismatisha
Föreningen latit prägla en medalj över H M Konungen, Föreningens Höge
Beshyddare. För första gången har denna fått formen av en tronskiftesmedaj, vars utgivande beslöts redan hösten 1973. Medaljen har utförts av
mynt- och medaljgravören Leo Holmgren. Modellerna har uppvisats för och
godkänts av H M Konungen.

1."><qn~rn!X'r l <ti:! U\'h'<l (;u,taf \ "1 Adolf lian
dM'I ~i ...t r :oo'-<'n'kc· monark !'Om i vi~'-tl :-.:-unman·
Mnl: an' andt· d<·n ~mL1litf'ln .. :-;, <·rii!<'S. r;,lt... och
Vuvll"' kununs(. vnrfi•r th•nn.a har :'l:h•nch·lt.•· 1 om
skriftcn l "ndf"r ponratll't at..rfinn.. numnrhirTrct
,_...mL dt·l Bt.'modnth.,_La (nmilj••\,1JHlt.:t uch konun~·
l>~n

\'i1t

t'""' \'al<tpr~tk,
f\cmune: Carl X\"1 C.u,.taf. ""11 i l1klwt nwd sin
fttrfnr ar fiu«ninlC<·n~ h •'!t' tH.•,.k\'ddar•., avhtldöl'• har
i n?u:ul hol!rf' rclicC. t rndt•r hu\'~dl·l flh'rfin n ... c·ll ö\'
l .i'fl f lulrm:rt.'n utfnnn:\l kun1(:&1l'lttn.r1V'3m N.UnL fh•t

åltl-,t.·-. ...vt·n,kn trt•kronnr~\'apnt·l. uu.wt fr:'m ~tm.:nu"
Erik~ ...on"' m ynt ptl l 'l W-talc:t or h :-.m n (h• .. ->ulom
a r S\t•n-.ka ~umi<mat~ko Fun·nirucnl!'l l'yrnbol:
till hu~<rtkl kun~li~n val•f>rllk<•l .
Hnnd•·n hnr in~kriftt•n !'\ "E:\SI-(A :\ l "~IIS~ I A.
TISI\J\ F(>HE:-.11:-IC: E:-IS I l<l(;,\ llESI\ r!)I)AH E
samt opr,JuJ:t-•numrn~:r ud1 ktmtroll:tt~m plar.
~l«ln lj<·n prri~l<>• U\ All S1~1rron~. :\urrWijt·:
t•nlit.,rt snr10ki hl th•t•rt•nskomnwl"<' kumnwr dd ~n·
Vinsh •n llll ll\'SllllH~o> ti ll f'i)rc• llim:c•n:o. V('fk!'.amtw t.

D•· nururc·rredt· upplnL:unw ~H ma.ximt•md•· :-o•m1
fiJlj.-r;

au c 2J.C)f}f' X kr ~,,·, f:o;l
Patint'rad hrun"
J\rmtr silvc·r !t2!;JJ()(I() -&."'1 c 2 00() c·x kr. l~H ,f..;.l
r,,.., l! ;,oC) t'X kr l (',!.i i"l.t
r.uld JX k:mll

MYNTHA~DEL

BYTER NAMN
Mynthandeln " Marka Perfekt" på
Sveavägen i stockhol m har bytt sill
firmanamn och heter numera :
SVEA MYNT & FRIMARKSHAN-

DEL
Adressen ä r som för ut:
Sveavägen 96, Stockholm.
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Sålde falsl{a
guldmynt
En 41-årig mynthandlare från
Hamburg sitter anhållen hos kriminalpolisen i Stockholm miss·
tänkt för att ha sålt falska guld·
mynt i Sverige. Polisen utesluter
inte att mannen är en internationell
myntinom
storbedragare
branschen.
l\'lannen sålde i mars 1974 två ryska
guldrubelmynt för 47.000 kr till en
mynthaP.dlare i Stockholm. Han
försökte i somras sälja etl falskt
franskt mynt för 25.000 kr till samma spekulant men avslöjades och
greps av polisen.
Mynthandlaren i Stockholm visste
vem 41-åringen var . Han hade blivit varnad för honom.
41-åringen är guldsmed och mynthandlare i Hamburg. Hans pass visar dock att han det senaste året
rest mycket över hela världen.

ERT NAMN
OCH

ADRESS

och Ni får efter hand vår
"nyinkommetlista".

STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Kungsgatan 19, Gävle
Tel. 026/1 2 8225

Öppet: 16-18
lördagar 9-14

Silverskatt upptäckt av
ungdomar på Gotland
En stor silverskatt från vikingatiden har upptäckts i Burs ()å Gotland. Upptäckare är ett femtontal
ungdomar från Hemse grundskola.
Hittills ha r ca 1 000 ara biska silvermynt och ett par armspiraler
av silver påträffats.
Ungdomarna, som går i årskurs
åtta och läser konst som tillvalsämne, levde ''bronsåldersliv" under helgen. De fick se några mynt
som kaniner grävt fram tidigt på
morgon.
- Upptäckten gjordes i ett fornminnesrikt område med en rad
husgrunder, bautastenar och stensättningar av olika slag. Hur stor
skatten är kan inte sägas innan utgrävning gjorts. Men det vore
underligt om ungdomarna och
kaninern~ hittat hela skatten,
säger
Antikvarie
Anders
Salomonsson vid Gotlands Fornsal.
Gotland är rikt på skatter - över
700 fynd har gjorts på ön. Därför är
inte skatten unik. Märkligt i sammanhanget är emellertid den gamla Stavgard-legenden,·en fem generationer gammal legend som berättar hur den gamle Slaver bjöds
på skjuts av djävulen, berättar antikvarie Salomonsson:
-Den gamle Staver, som bevisligen existerat, hade varit på barnsöl. På hemvägen erbjuds han skjuts med häst och vagn och det bar
iväg högt över trädtopparna. Den
gamle Slaver upptäckerdå-trots
sitt tillstånd - att allt inte står rätt
till. Den han fått åka med är ingen
mindre än djävulen själv.
Djävulen lovar den gamle mannen
en silverskatt. Det är dock inte han
själv utan en ättling om fem generationer som skall få den, berättar
legenden.

- Och nu kommer det märkliga i
sammanhanget, säger antikvarie
Salomonsson: det har nu gått fem
generationer sedan den gamle Staver fantiserade och bland de ungdomar som gjorde fyndet finns en
ättling till honom.
Vikingahövdingen Store Staver
blev något år före l 000 överfallen
av norrmännen utanför Gotlands
kust, enligt legenden.
Norrmännen var bl a ute efter hans
silverskatt och gick till anfall vid
Bandelundaviken. Men Staver lyckades undkomma genom att gå
mot den steniga kusten och landstiga. Norrmännen gick i land tretton
kilometer därifrån, i Grötlingbo,
och gick landvägen till stavgard i
Burs, där de svenska vikingarna
befann sig.
Staver och hans män drev åter
rmännen mot Grötlingbo, där de
avgörande slaget stod på Sanderon

varvid alla gotlänningar stupade.
Norrmännen sökte sedan Stavers
nedgrävda skatt, men fann den aldrig. Enligt legenden skulle den bestå av tre kittlar silver.
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SMH
COINL EX
Utkommer i augusti. Helt omarbetad och kraftigt utökad. Helt i samma stil som välkända SMH. Mynt inkl. unionsmynten, medaljer och
sedlar m. m. från ca 1850 till våra dagar. Rikt illustrerad och aiJa
uppgifter samlade i ett hand. Konkurrensfritt pris skr. 8:- + moms
inom Sverige.

LEMBIT FÖRLAG AB
RIKSBANKEN LARMAR TULl,EN :

Stoppa utförseln av enkronor
Riksbanken har nu larmat
tullen för att stoppa de utlänningar som köper upp svenska
enlo·onor och för ut dessa ur
landet och sedan smälter ned
dem.
I Göteborg sitter två engelsmän med 12.000 enkronor, präglade före 1968. De säger att dc
skall föra ut dem och sedan sälja
dem till numismatiker, myntsamlare, i hemlandel
- Men det tror vi inte på,
säger avdelningschef Fredrik Perenius på riksbanken. Det finns
inget samlarvärde i mynten.
Det var en myntsamlade i Götebot-g som sett en annons där
de två engelsmännen erbjöd sig
10

all köpa enkronor för 2,20-2,80.
Myntsamlaren tyckte det verkade skumt och ringde till riksbanken.
Nu är frågan om Riksbanken
kan stoppa den här utförseln av
mynt. Det är förbjudet att i större mängder föra ut äldre silvermynt. Givetvis är det också förbjudet att smälta n er mynten.
Men de som köpt upp mynten
stöder sig på en annan lagparagraf:
Den säger att en tut·ist i Sverige får föra ut 6.000 kr. i svensk
valuta.
- Men här är det fråga om
att smälta ner mynten , säger
Fredrik Perenius. Vi har därför

larmat tullen, det ät· enda sättet
att stoppa dem.
Det är inte bara i Göteborg
som mynthandlare köper upp
gamla enkronor.
- I Malmö jobbar många tyska r med samma sak, berättar
Perenius. Men de ha r engagerat
svenskar som bulvaner.
De två engelsmännen säger att
myntsamlare i England är intresserade av dc svenska mynten. Dä1·emot säger svenska
myntsamlare attmynten inte har
niigot värde för riktiga myntsamlare.
- Dessutom är det ju besvärligt i dessa myntbristens dagar,
menar Perenius.

PRENUMERATIONSERBJUDANDE
i Vårt aprilmunmer lottade vi ut 5
myntskåp bland de prenumerationer som inkom före 10 maj 1975.
Här är pristagarna :
Ake Adamsson, Johanneshov. Ber til Pettersson, Mönsterås, P Kjällberg, Stockholm, Bertil Svensson,
Sundsvall, Nils Johansson, Djursholm .
Vi gratulerar vinnrna. Myntskåpen
har skickats.

UTKOMNA
PRISLISTOR
I UTLANDET
GUNTER WEINER
D-7988 Wangen/ Allgäu
Postfach 107
W-Germany
Prislista nr 14 gällande guld, silver
och kopparmynt från hela världen.
Sändes kostnadsfritt till alla intresserade.
SARNEFORS & ROBERTS
P.O. Box 10682
Santa Ana Ca. 92711
USA
Kvartalsprislista nr 9 gällande
mynt från hela världen .. Speciell
avdelning för skandinaviska mynt.
Stor avdelning Norska kvalitetsmynt. Sändes kostnadsfritt.
BANK LEU AG
Bahnhofstrasse 32
8022 ZuRICH
Schweiz
Försäljningslista nr 11 innehållan·
de Mynt och medaljer framförallt
från Tyska stater samt ett stort urval Franska guldmynt. Sändes
kostnadsfritt.
BRE~IERHA VENER MtiNZENHANDLUNG
D-2850 Bremerhaven 1 WalterDelius-Strasse 20
W-Germany.

Lagerlista nr 7 sändes kostnadsfritt till alla intresserade. Mynt
från hela världen. Aven Skandinavien.
ERICH
MiiNZENHANDLUNG
MOZELT
A-1040 Wien
Riikeplatz 7
Osterreich.
Prislista utsändes till intresserade
gällande mynt från hela Europa.
Mestadels de Tyska staterna.
STEVE EYER
P.O. Box 274-T
Blackwood N.J. 08012
USA
Prislista med mynt från hela
världen. Aven skandinavien.

RÄTTELSE
" L.C. Lauer Niirnberg"
I vårt majnummer hade vi en fr åga
i frågespalten vad denna polett
kunde vara värd. Vårt svar blev att
denna leksakspeng inte hade någon
speciellt samlarvärde. Vi har nu i
efterhand tagit reda på att ett flertal handlare i hela Sverige både köper och säljer dessa poletter och att
de är mycket efterfrågade. Det är
svårt att ange ett exakt pris för
dem, men de bör kosta omkring
15-35:- st hos handlarna.
GOTEBORGS
STORA
SAMLARCENTRUM
'' ANTIKHALLARNA''
HAR INVIGTS
Skandinaviens största samlarcentrum , Göteborgs populära "antikhallarna'' invigdes frdagen den 25
april och för allmänheten Lördagen den 27 april. Ett 3o-tal affårer
finns inrymda i två våningar i SEBankens gamla lokaler i hörnet av
Våstra Hamngatan i Göteborg.
Av dessa 30 affårer är sex mynthandlare:
Göteborgs Mynthandel
Fem Riksdaler
RESO Mynt - Antikt
Silfverkronans Mynthandel
Moneta Mynthandel
Yngves Mynt & Antik
Vi ösnskar innehavarna lycka till.

PRIMO
Ny affår för frimärken , mynt
och tillbehör. Aven Skivor, ka-

setter och presentartiklar.
KALLGATAN 17VASTERAS

(mitt emot rest. Klippan)

Antik & Mynt
i Uddevalla och Trollhättan
ANTI K & PRESENTFYNDET

Kilbäcksg 18 Uddevalla
Oppet: Månd & fred 14-18
Onsd. 12- 18. (lörd 1()-13 från
1/10)
Osterlångg. 58 Trollhättan
Oppet: Torsdagar 14-18

Vilke n s tämpel
passar Dig bäst Denna, typ A,
kan t. ex. användas på papper
och kuvert vid korrespondens o.
dl.

edel Svensson
adelvägen 12
3 45 MEDELSTAD

l. 012-345678

Typ B enl. nedan, är speciellt
anpassad till tipskup., inb. kort
m. m.
M EDEL SVENSSON
MEDEL VAGEN 12
123 45 MEDELSTAD

Du kan själv finna otaliga användn.-områden! Elim. felskrivn., sparar mycket tid och
arbete.
Varfor inte som en annorlunda
och uppskattad present? Pris pr
st. 19:75. stämpeldyna till d :o
av god kvalite, pris 6:75. Vid
best. av stämpel + dyna, pris
26:-. Mot postförskott. Porto
tillk. C:a 15 dgr lev.tid. Beställ i
dag!
PRIMO-PRODUK TER

Box 3023, Avd. M 720 03
Västerås
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ÖSTERRIKE 197 5
5 jubileumsmynt

Två underbart vackra mynt i Proof

SIERRA LEONE

silver

100 Schill. 1975 150-årsjub. av Johan St.rauss
födelse . . . . . . . . . . . . . . Une. 45:-, Proof 60:100 Sehill. 1975 20-årsjub. S ta(,sfördraget
Une. 45:-, P r oof 60:100 SchiiJ. 1975 50-årsjub. av schHl.-myntens
införande . . . . . . . . . . . . Une. 45:-. Proof 60:100 Schill. 1975 Olympic II (utkommer under
hösten) . . . . . . . . . . . . . . Une. 45:-, Proof 60:-

Det fö•·sta silvermyntet i proof från S ietTa

100 Schill. 1975 Olympic III (utkommer under
hösten) . . . ... . . . . . . . . . Une. 45:-, Proof 60:-

silver, uppinga 40.000 Proof . . . . . . 110:-

Leone. l

SVERIGE SPECIAL
Alla mynt ocirkulcra d e m e d präglingsgla n s.
GUSTAV V

l kr

brons ........ 12:5 öre
.............. 15:10 öre
silver ........... .
10 öre
.............. 10:10 öre
10 öre l!l44 ..... ......... 10:25 öre 1944 .. ............ 10:25 öre 1945 G ............ 15:25 öre 1947 TS mindre .. 12:25 öre 1917 'l'S större . . . . 15:25 öre 1948 ........ . ..... 15:50 ört 1944 .............. 45:50 öre 1945 .............. 35:50 öre 1947 silver ........ 40:50 öre 1949 . . . . . . . . . . . . . . 40:50 öre 1950 .............. 20:1 kr 1942 40 % . . . . . . . . 35:1 kr 1943 .............. 35:1 kr 1944 .. ...... .. .... 35:1 kr 1945 TS .. .. .. .. .. 40:1 kr 1945 TS/utan hakar 95:1950
1938
1941
1943

1 kr

1 kr
1 kr

1946
1948
1949
1950

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

15:30:15:25:-

Leone 1974, 38,6 mm Sterling

WESTERN
SAMOA

GUSTAV VI
l öre 1956 . . . . . . . . . . . . . . 5:1 öre 1958, 59 . . . . . . . . a 6:1 öre 19fi0 . . .. .. . .. .. .. . 4:1 öre 1964, 65, 66, 67 . . a 2:2 öre 1958, 59 ........ a 5:1960 .............. 4:25 öre 1959 .. .. . . . .. .. .. . 6:1 kr 1954 .......... . ... 45:1 kr 1959 .......... .. .. 300:1960 .............. 35:1 kr
1 kr 1966 .. . . .. .. .. .. .. 8:1 kr 1968 silver . . . . . . . . 5:10:1 kr 1!:68 nickel
2 kr 1966 .. . .. .. . .. .. .. 8:-

l do llar 1974 Steding s ilver

38 mm, 30 gr, upp!. 20.000.

-

Präglad av Royal Aush·alian
Mint, Canberra.

Proof . . ....... .... ... 125:-

NORDEN SPECIAL - Komplett a myntverksförpacknin gar
Da nmark 1973, 1974 , Norge 1974, Finland 1975. Alla fyra sete n 80: -

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Tullportsg atan 7 - 76 100 No rrtä lje - Te l. 0 176/ 168 26
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NY MEDALJ
l(arl Milles

.

minne
Det är den 23 juni i år exakt 100 år
sedan skulptören carl Milles föd·
des. Få svenska konstnärer har bli·
vit så uppmärksammade utomlands som Milles, få är också de
konstnärer kring vilka striderna
stått så heta. Alskad och hatad för
sin skaparkraft, iderikedom och
ständiga brytningar med det konventionella.
Hans unika insatser främst i USA,
Tyskland, Italien och i Sverige har
gjort Milles internationellt uppmärksammad. Den redan år 1908
anlagda Millesgården på Lidingö i
Stockholm är definitivt hans främsta bidrag till svenskt konstliv. Här
finns nästan hela Milles produktion
samlad, antingen i original eller
kopia. Hans sätt att förena konst
och natur är magnifikt.
I slutet av 1940-talet bildades Millesstiftelsen, som övertog Millesgårdens skötseL Avsikten med stiftelsen var att ge allmänheten tillträde till det vackra hemmet, som
redan blivit något av en kulturell
samlingsplats.
Ar 1974 besöktes Millesgården av
ca 150.000 besökare från hela världen. I år firar man således Millesjubileum och hoppas på en ännu
högre besöksfrekvens.
Till 100-årsjubileet ger Millesstiftelsen ut en minnesmedalj skapad
av skulptören Axel Wa llenberg elev och nära vän till Milles under
många år, sedan 1955 också intendent vid Millesgården.
Medaljens åtsida visar porträttet
av Carl Milles, frånsidan är Wallenbergs egen tolkning av Milles
skulptur "Gud på bågen" . Medal·
jen präglas i en begränsad numrerad upplaga. Tillverkare och
distributör är AB Sporrong, Norrtälje. Medaljen kan köpas antingen
direkt vid Millesgårdens entre eller

beställas från AB Sporrong.
Intendenten vid Millesgården,
skulptör Axel Wa llenberg, sitter
här nedanför Milles skulptur "Gud

på bågen", som också återfinns på
Milles-medaljens frånsida . Wallenberg håller i handen originalmodellen till medaljens porträttsida.

Jubileumsmedaljen till 100-drsminnet av Carl Milles födelse. "Frånsidans motiv", säger medaljens skapare Axel Wallenberg, "är min egen
tolkning av Milles skulptur" 'Gud pd bågen', ursprungligen modell till en
giga ntisk fontän avsedd att placeras framför FN-huset i New York.
Konsten är alltid en längtan, medaljens motiv symboliserar skapandet,
önskan att nd hög re, mot stjärnorna. Det stämmer bra in på Milles, tycker jag." På medaljen, som mäter 56 mm i diameter, återfinns pd den sida. som visar motivet "Gud på bågen", Milles egna ord: "Allting måste
fortsätta. Allting förändras. Men anden kan inte dö". Carl Milles var fast
övertygad om ett liv efter detta.
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NORDISI( I(ONSTMEDALJSERIE
GRöNLANOSi\lEDAW EN visar
en eskimåjägare i sin kajak, en bild
av män niskans rörmåga att existera under dc mest vansliga rörhållanden. Is björ nen på ba ksidan är
hans byte - aktuell genom den
nyss avslutade inventeringen och
märkningen av isbjörnar.

Serien utkommer för tredje året
och har nu utökats med en Norgemedalj. Upplagan är begränsad till
5 000 ex. av varje medalj.
Medaljerna mäter 70 mm i diameter och väger 270 gr/st. Medaljerna
beställes genom Svenska Medaljgillet AB. Box 553, 631 07 Eskilstuna.
Norrmannen Per Ung har skapat
årets serie. Han har studerat för bl
a professor Per Palle Storm vid
Statcns Konstakademi i Oslo och
Anthony Caro på S: t Martinis
School of Arl i London. Hans skulpturer finns i ell flertal städer i Norge, Danmark och Västlyskland. I
höstas levererade han en skulpturfontän till OSio stads 350-årsjubileum.

OAi'Oi\lAHKSillEDALJEN
är
tillägnad tOO-års minnet av H C Andersen med portditt av sagoberätta ren. Baksidan visar en bild n•·
" Kejsarens nya kliidcr '', en av
hans mest kända sagor.

Det är i år tr ettio år sedan Islands
internationella trarikflyg inleddes.
ISLA:\'OSi\IE DAWE:'IoiS
tema
"kommunikation rörr och nu"
symboliser as dels a v rramsidans
urgamla t ransportmedel - den isJlindska hästen - dels av baksidans Catalina-flygbåt.
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På ~ORGE:\I ED t\WE;'I;S rr:unsida \'isas det norska "oljcä vcntyrct''. symboliserat a" borrtorn.
Den döda täm an är en \'aming för
det växande miljöproblemet. På
baksida n ser man Moder Norge
med det lilla bar·net - ~or·ges
fra mtid med all dess möjligheter.

•
F ÄROpå
Grindvalsjakten
visar
fra msida
MEDALJENs
människans villkor i naturen - här
karakteriserad av den för r så livsviktiga valrrångsten. Den andliga
traditionen och nutida kulturen
möts i den på baksidan skulpterade
Vesurkyrkan - Torshavns nyaste
arkitektoniska verk.

Guldmynt klarar
ol ymp i a -underskott?
Sommarav
Arrangöt·cr·na
Olympiaden i Montreal niistu sommar hotas av drygt en miljard kronor i underskott i budgeten.
FOR att i någon mån häva detta betydande minus har man nu beslutat
sig rör att prägla dc olympiska
mynt som säljs och som är en inkomstbr ingande källa. i guld.
Den federala regeringen i Ottawa
har reda n gått med på att så skall
ske. De olympiska mynt som tidigare har getts ut i olika serier har
varit präglade i silver .
-Vi räknar med att kunna höja inkomsterna med cirka 30 procent
om vi gör guldmynt i fortsättning-

en, säger en talesman för OSkommilten i Montr eal. Det betyder
i klartext en inkomstökning på cirka 80 miljoner kronor.
För att skydda ensamrätten på de
nya guldmynten samt en del andra
os-symboler har regeringen i
Ottawa godkänt en copyright-lag,
som omöjliggör för andra länder
och enskilda firmor att kopiera
dem.
Det var tidigare i år som OS-värdarna upptäckte att man räknat fel
på en miljard kronor. Man hade
kalkylerat med 2.1 miljarder men
sluträkningen kommer i bästa fall
att bli drygt tre miljarder.

Orsakerna är bland annal att byggnadskostnaderna för os-arenorna
har blivit väsentligt dyrare än beräknat och att också"själva organisationsappara ten har dragit mer
pengar än man kalkylerat med.

KÄNT F ÖRETAG

I BRAN SC H EN
BYTER NAMN
Sunes Mynt & Annat i Fritsla
bytte den l augusti firmanarrut.
Föt·utom mynt säljer man tillbehöt· och viiggtaUI"ikar i stor
skala, en grossistavdelning finns
också, val"föt· man vill ha ett
met·a tidsenligare namn.
Innehava re ä r !ng-Britt och
Sune J ohansson. Det nya fil·ma namnet ~i r SAMLARHUSET.
510 20
Gctakärrsvägen,
Ad r.
Fl"itsla. Tel. 0:{20/ 720 78.
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Annonssida för myntsamlare

"-----------------------------~, \\

• . · ··.1'-----'
Ni som vill annonse1·a i Myntto rget, fyll i kupongen nedan ellor en avskrift och'
sänd den till
MYNTKONTAKT, Box l, 199 01 Enköping l, märk kuvertet "Mynbtorgct". Kostna 'l ä en är 10 kronor
per annons och får högst innehålla 20 ord -!- telefon nummer eller namn och adr·ess. Vid två annonseringar med samma text i två på varandt-a följande numme1· är kostnad en 16 kronor för b å da armonset-na. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor fö1·e utgivningsdagen. Annonskostnaden
skall medsändas på samma gång som manus.

1;; ,

K Ö P ES
l kr 1913, 15. l öre 1876, 18!!2 och
18!)4. Sänd gärna listo1·. Kent Nils::.on, Fack 61, !)4040 Vislträsk.

5 öre 1910, 17, 18, 19, 27.2 öre 1880,
12, 18. 19. 23. l öre 1876, 92, !l4, 09,
10. 5 kr jub. 1952, 1962. Guldmynt
svenska och utländska i alla kvaliteer. Riksdalrar, markmynt Sänd
J!i~rna lista över vad Ni h:~r till
Myntkontakt C. v. b. "Bra betalt".
Pl'islista öve1· norska och svenska
mynt önskas tillsint. Ole Ande•·~t·n, Oscar WistinJ.(s vci 13. 7000
Trondheim, Norge.
önskar köpa holländska mynt före
1946. Offerter till Jan Riel. Min•·ebroederstraat 4. Utrecht, Holl::~nd.

SÄLJES
Mynlve•·kets jubilcumsmedalj. 100<irsminnct av 18n års myntlag, Sil ..
vcr. Säljes 115:- / sl + po rto Ragnar Kcrttu, Semandersvägen 12:535,
752 62 Uppsala.
GV och GVI i god kvalite. Många
v:uianter. 2 kr 1892, Jubileum D:mmnrk kvalile O. Prislista på begäran. Kaj Blad, Nämndemansgttrdeu
20 C, 245 00 Staffanslorp.

Prislista över· isliindsk<t mynt. Även
guld och silver. Sändes gratis. Islnnds största pos to•·dcrföretag i
mynt: ATOM, Box 123, Reykjavik,
Island.

Scdlar: l kr 1920 l st. 100 h 4 st.
50 kr 3 st, 10 kt- 17 st, 5 kr 2 st.
Kv 01-tl. Nomine llt värde kt- 900:-.
Siiljcs till högstbj11dande . 0470/ 176 65

Aldre svenska mynt säljes. Beställ
gratis prislista gemt!.l. Bo Gunnarsson, Frej g. 4 B, 613 00 Oxelösund.

N!tgra tibetanska sedlar 20+ 13 cm
JOO kr ·;t. 18+ 10 cm 70 kr. Mycket
vackt·a. nl.gra nya lät· ej h·yckas scd:m Tihct fran 1959 tillh3r Kina.
H:ms J cmsson, öv1·e Korsängsvä~cn l, 196 30 Kungsängcn. 07581
711 57.

Svenska og norska mynt köpes.
Karl XV, Oscnr Il, Haakon VII.
Sänd förteckniJJJ.! om kvantitet o.
pris. Henning Gullikstad, Njårdsv.
2 C, N- 2200 Kongsvingct·, Norge.
Prislista på jul- o. minnestallrikar.
Samlaragen ten, Box 4085, 580 04
LinköpinJ.! 4.
Selger og bytter skandinaviske
mynter (spesicllt Norge-Danmark)
og ;tndr c. Dubblcttliste mol porto.
Uwe C01·dcs, D 28 Bremen 41.
Gcschw. - Scholl - strasse 61,
Wcst-Germany.
5-kronorssedcl 19G5 k v. O med blank
baksida. insiind l ill och kontroller<~ d av Riksbanken. Säljes till
högstbjucbndc. John ,Johansson,
LandshövdingcvUgt•n l !l A, 262 00
.ÄnJ.(elholm. Tel. 0431 / 114 15.

O II 60 l kr, G V 28 2 kr, 290 l kr,
140 50 ö. 380 25 ö, 365 10 ö. 525 5 (i,
740 2 i), 250 l ö. G VI A 50 2 kr,
370 l kr
3.200 mvnt. nomin. 1.120
kr. kal-v. c:a G.900. kt-. Hela partiet
3. 10(1 kr. Delas :iv. Del.(. spec. kval.
o. ;'trin!. 07GO/ 114 67, S. Ceder, Box
G4 . l 95 IJl Mlirsl<l.

BESTÄ.LLNINGSKU PONG MYNTTORGET

O Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr med~indes.
O H ärmed beställes nedanstående annons att inför as i d e två
näst kommande nummer av tidningen. Annonskos tnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT :
. .... ... . .
.....................

l RDR 1821 JUBILEUM kvalile 0 1
säljes tilJ högl>lbjud:mdc. Bud kan
s.'i ndas till Myntkontnkt f. v. b.
''1821".

···-··- .........

0

SÄLJES

NAMN:

16

F.nkron.JJ' 1961 T$-1!'173 390 st. 30
av vnrjc :ir. k\·al l +-01. Insatta i
myntput·m. Säljes ti ll h ögstbjudande. Sixten Lindg ren. Fack 51, 920 73
Gargnlis.

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

P rislista nr 2 a v ~vcnska dubblettmynt Osca r U- Gustav VI gratis.
A. Hedlund, Box 3144, S-162 03 Viillingby.

My nt 1873- l!l7:l, lOn -t~t ls varianter,
lista mot 0:90 i frimiit·k«:'n. Bo Cnrl;;son, Kronetot·psgnlnn 104 A, 212 27
Mnlmii.

Enkronot· 1942- 1950 425 st. Kva l.
1--1+ . Månt:a varianter·. Insatta i
myntpåsm·. Siiljcs till högstbjudande. Sixlen Lindgren, Fack 51. 920 73
G:ll'gniis .

ADRESS:

0

KöPES

0

-· . .. ...

. ......... .

öVRIGA SAMLAROMRADEN

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

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

........................................................................................................................................... :

:

ANTIQUES FAIR 1975

f'•"'idd.4)

Internationell Konst·, Antikvitets·, Frimärks· och
Myntmässa i Göteborg 30 maj-8 juni 1975
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=i POLLmER

Omfattande ca 1200 st. avbildningar, i försto hand huvudtyperna från respektive BRUK,
LANTGODS m. m. från 1600-1900-talet.
Prisförteckning medföljer separat vid utgivandet av boken.
Ett större antal polletter försäljes också samtidigt.
BOKEN KAN BESTÄLLAS GENOM:

MALMÖ MYNTHANDEL AB
Ka lendergatan 9, 211 35 Malmö
PRIS: 45:-

kronor exkl. lagstadgad moms och porto.

HARMED BESTÄLLES ... •·. ex. att skickas per postförskott
TILL ................................................ . ......................... ................................................................
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Hagbo-Brittas penningar
på malungsbiblioteket
Hago-Brittas penningar kommer
tillbaka till sin hemkommun igen,
men bara på besök. Det är biblioteket i Malung som öppnat en utställning, den första i lä net där de 240
kopparmynt som hittades i Yttermalung i mars 1974 ska visas för
allmänheten. Utställningen invigs
av landshövding Bengt Olsson.
Det var den 21 mars 1974 som mynten påträffades under grävningsarbete för vatten och avlopp i Bjuråker i Yttermalung. Med hjälp av
arkeologer från Dalarnas museum
i Falun gjordes noggranna utgrävningar på fyndplatsen och snart
hade man hittat hela 240 kopparplåtmynt Det visade sig vara i det
största fyndet av plåtmynt i Sverige någonsin.
SNAL GUMMA
Fyndplatsen är belägen på en gård
som tillhör Folke Olsson i Yttermalung och han vet att berätta att det
rakt över fyndplatsen har stått en
parstuga och den som bodde där
vid den tid då pengarna förmodligen stoppats i jorden var HagoBritta Larsdotter, en tidig släkting
till Folke Olsson.
Hago-Britta var en snål" och affärssinnad gumma som lämnade en
ansenlig förmögenhet efter sig.
Ingenting nämns dock i hennes
bouppteckning om de plåtmynt
som påträffades under hennes
stuga. Spekulationerna kring mynten är många och ingen kan väl
med bestämdhet sägas veta bättrE;
än någon annan.
Så här tror assistent Rune Hermansson på Dalarnas museum:
Hago-Brittas son, Lars Olsson, var
en rik man. Hans bouppteckning
visade på en förmögenhet på 20 000
daler. Lars Olsson hade tre svågrar som ansåg att fadersarvet utdelats orättvist, alltför lite hade
kommit systrarna till del. Kanske

Hago-Brittas penningar har malungsborna möjlighet att ta sig en titt pd
under den utställning som just nu påg dr i biblioteket.

göma Lars Olsson plåtmynten under stugan av rädsla för sina svågrar.
Bondas Ivar Larsson i Lima har en
annan teori. Han berättar om Mats
Olsson - en bonde från Mattisgården i Akra by i Luma -som begivit
sig till huvudstaden för att låna
pengar. Jernkontoret i Stockholm
hade lovat honom 3 000 daler och
för pengarna skulle han bygga ett
liebr~ vid Arån i Lima. Mats Olsson kom aldrig mer tillbaka till
Lima. Mycket talar för, säger
Bondas Ivar, att han blev ihjälslagen i Yttermalung av Hago-Britta
eller någon av henne lejd baneman.
Hur det egentligen gick till kommer vi kanske aldrig att få reda på
men viktigare är att myntfyndet

och utställningen ger oss en intressant inblick i 1700-talet.
621 DAGSINKOMSTER
På utställningen kan besökaren läsa att fyndet motsvarar 621 dagsinkomster för en lantarbetare år
1748. 621 dagsinkomster för en lantarbetare idag motsvarar nästan
80 000 kr, Hago-Britta hade mycket
pengar under stugan.
Det stora och otympliga plåtmynten är en unik företeelse för Sverige och Ryssland. Människornas
misstro mot staten under-de fattiga
åren på 1700-talet gjorde det svårt
att införa sedlar. Man litade endast
på koppar- och silvermynten som i
sig ägde metallens värde och inte
kunde bli värdelösa över en natt,
som de osäkra papperspengarna.
19

KLIPP

KLURIGA

Sänd Edert svar till MYNTKONTAKT, Box l, 199 01 EnköpinJ!. i\•lärk kuvertet '"Klipp'. Sänd svaret
till oss senast 15 sept. 1975. Dragning äger rum 16 sept., varvid förste1 pl"is utgör MYNTSKAP LEMBIT
400 med filt. 2:a och 3:e pris: 1\JIYNTSKAP LEMBIT JUNIOR. Fristagama presenteras i vårt oktober-

nummer. Fundera först ut vad det är för mynt vi klippt i. När ni är klara med det gäller det att
besvara de tre frågorna för varje bild.

udif;

I

~~
v

fe;.:

IV

·~

Bll..D I

B. När kom förordningen om detta mynt?

A. Vilken stad är myntort för myntet?

Svar:

Svar:

C. Myntets upplaga?

B. Vilken valör cirkulerade myntet -med?

Svar:

Svar:

Bll..D IV

C. På myntet återfinns ett valspråk. Hur lyder
valsp1·åket och vilken svensk konung står det för?

A. Vilket år hölls den tillställning, som jubileumsmyntet präglades för?

Svar:

Svar :
B. I vilken stad hölls denna tillställning?

BILD Il

Svar:

A. Myntets upplaga är?

C. Myntets storlek i mm ä r ?

Svar:

Svar:

B. Vilket språk används på myntet?
Svar:
C. Myntets gravör är?

Svar:

Bll..D V
A. Myntets vikt är?

Svar:

B. Myntets upplaga är?
Svar:

Bll..D IU

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

A. Myntets vikt är?

C. Hur ser randen på myntet ut (slät, räfflad,
rutad eller)'!

Svar:

Svar:

20
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Polisen misstänker proffsliga
bakom flera myntstölder
Ystadspolisen misstänker att
en myntliga härjar i Skåne, sedan en samling antika mynt för
50.000 kronor försvann vid ett
inbrott p!1 Klostermuseet i Ystad
i juli m ånad. Allt tyder på ett
beställningsjobb.
professionellt
Tjuvarna har vetat exakt vilka
mynt som var ått·åvärdast. D agen efter försvann en annan antik myntsamling vid ett inbrott
i Gymnasieskolan i Ängelholm.
Ungefär 400 mynt, de äldsta
från 900-talet och de färskaste
från 1700-talet, försvann vid inbrottet i Klostermuseet i Ystad.
Bland bytet är hela det s k Stallgatsfyndet, en skatt bestående av
1200- och 1300-talsmynt som
hittades i Ystad för 25 år sedan.
- Troligtvis ät· det ett beställningsarbete. Tjuvarna har ratat
en hel del mynt och koncentrerat sig på de värdefullaste. Eftet·som det här är den andra
kuppen på ett dygn, är det risk
för att det är en liga som håller
på med en raid, säger kriminalinspektör Kjell Arne Jönsson vid
Ystadspol isen.
Direk t på
Tjuvarna hade rekognoscerat
inför kuppen under museets besökstid. Nä r de återvände under
natten, g ick de direkt på myntsamlingen ulan att behöva bryta upp några dörrar i onödan.

Antik 75 i Danmark
Under dagarna 5--9 november i ~~~· arr angeras för fjärde
året i rad ANTIK 75 i Fyrens
Forum i Odense! Mässan skall
största
Skandinaviens
vara
mynt- och antikmässa och ma n
räknar med bortåt ett h undratal
u•.ställare från hela Europa. Över
30.000 besökare väntas invadera
mässan.

Dc dörrar de hade brutit upp
var mycket professionellt forcerade.
Vid kuppen mot Gymnasieskolan försvann nära 300 mynt ur
en myntsamling som donerades
till skolan på 50- talet. Där har
man ännu inte kunnat få fram
värdet av det stulna.
Det inbrottet ägde rum mitt
blanka dagen.

World-Numis
A NA Box 868-Mk
MAlTLAND
FLORIDA

32751 USA

Vi presenterar världens största lista gällande utländska
my nt. skond inavien är ri kt

pt1

represente ra t.
Gamla mynt
Vi är inte klara över hur
tjuvarna forcentde ytterdörren
till skolan - om den eventuellt
har stått öppen eller om de kanske haft nyckel. Men väl inne
i skolan har de brutit upp flera
dötTat·, en del genom att slå sönder glasrutan i dörren. D essutom
har dc förstört en hel del. Så
tillvida skiljer sig kuppen från
den i Ystad, säger kriminalassistent Eino Jansson vid Ängelholmspolisen.
De stulna mynten daterar sig
från tiden 1600-talets b örjan till
1800-talets b örjan. D essutom
stals en del medeltida mynt.
Mynten förvarades i en montet· i en av skolans korridorer.
Tjuvarna har tagit alla svenska
mynt men lämnat en del utHindska.

VI KÖPER MYNT
FRÅN HELA
VÄRLDEN

R. Uppgrens
Mynthandel
Skåne gatan 73
116 37 Stockholm

Tel. 08-4482 81
skandinaviske Guld og
S~lverm~nter K~bes

Gratis prisliste litsendes

KÖPER
BYTER
SÄLJER

CITY COIN CENTER
Skindergade 41
DK- 1159 K$1benhavn
Tlf. (01) 14 51 14.

Öppe t :
Yard . 17.00-18.30
l ärd .

l 0.00-14.00
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NORDENNYTT

R(:d. Nc r•lb ka Mynt. L:u,cJs viigcn 5!i. 172 31; Sundhvhcq!. Tel. 08/ 28 67 56

AHLSTRÖMS 9:e AUKTION
söndagen den 27:e a pril, på Hotel Sheraton, Stockholm, omfattnde grekiska, romerska, svenska, danska och norska mynt.
Mynten fri\n Grekland, de romcl·ska och de från Sverige är
refererade på annan plats i tidningen.

pris på 333.360 kron or. Försälj ningspriset blev 6.2 % över uppskattningen.

1065-1319
Denna avdelning omfattade 18
st penningar och brakteatrar där
den föm ämsta var en 1/2 penning från He rtig H åkon MagDANMARK
nusson (1880- 1299) i kvalitet l.
Holst typ A3, Schivt! X:7. RR.
l>jöd pa totalt 115 objekt med
Utrop 7.000. Sålt för 6.000.
ett uppskattat värde av 248.215
1588-1872
kronor. De silldes för 253.745
kronor, vilket är över 2,2 o/r över Den "tunga" avdelningen bjöd
det uppskattade värdet.
på det mesta från speciedalrar
Avdelningen s förnämsta obtiil skillingar.
jekt utgjordes av m 757. KöDyrast blev obj. nr 956 KöUJ>pskattat Sålt för
Sicg
nr 852 2 kr 1875 01
300
330
450
nr 853 1 h 1875 1+ / 01 200
170
375
nr 854 25 öre 1900 01
100
100
150
nr 855 JO öre 1894 01 / 0
100
100
175
PENHAMN. Jochimstaler 1537.
Galster 102. Cchou 11. R. Små
repor. 111 + . Uppskattad till
19.000. Så lt för 19.500.
Andra förniima objekt var
speciedaler 1597, hängd och putS<td i 1+ (11.000), 9.000; 2 spedcdaler u. år, också från Christian IV, hängd och svagt uppg,·avcrad i l + (12.000) 15.000.
Dessutom såldes bl. a. 3 st 2
fredrik d'or. l st 2 chl'istian d'or
(C. VIII) och 1 st christian d'or
1869 i 01 (13.000) 15.000.
Fn\ n kr/ öre-perioden såldes 6
guldmynt fran 500-550 kr /st
samt:
Dc äldre dnnska mynten synes
ha stabiliserats medan kr / ö,·emyntcn fortfarande ligger mycket lågt, speciellt inom perioden
1874- 1947.
NORGE

l>estod av totalt 261 objekt, med
ett uppskattal viirde av 313.775
kronor· och med ett försäljnings -
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HAAKON VII 190$--1957
Frå n denna period auktionerade s
2 guld-, 3 jubileums-, 2 reguljiira och 2 järnmynt.
En 2- krona 1917 i 01 gick för
140, 50 öre 1920 utan h ål i l +
för 200 (29 '; under· katalog!),
5 ör·e 1918 i l + för 500 och slutligen 2 öre 1917 i 01 / 0 för 550
kronor.
Totalt gick Haakons mynt för
5.085 kronor och eftersom de ä r·
katalognoter ade till 6.347 kronor·
är det betydligt under vä rderin~
eller 20 •;~ ..
AVSJ. UTN INGS VIS
silldes l set 1UG8 för 1.350 och 6
sedlar mellan rll·en 194:-l nc h 1945
i O för sammanlagt l .050, 125

PENHAMN.
Resedaler· li33.
Dav. 12!l5. H.5. R.225. S .l. i kvalitet 01. (13.000) 17.500. (Upplaga ciJ·ka 3.700).
Ytterligare två mynt såldes till
5-siffriga belopp, nämligen:
obj. m· 888, speciedaler 1654.
H.17. R.44e. S.6. i 1+ /01 ( 12.000).
(En j~imförclse mellan detta
mynt och niista, samma mynt,
fast i 1 +, poiingterat· verkligen
kvalitetens betydelse. D et senare såldes för 9.300, alltså 3.200
kronor lägre fiir en halv kvalitetsgrad.)
obj. nr 946, resedaler 1704. Dav.
1289. H.38. R.22-ta. S .8. i kvalitet 01. ( 11.000) 11.000.
Ett uppmnrksam mat pris nåd -

des a v objekt nr 925. Mnr·k 1676.
1-1.44. R.95. S.19. R. i kvalitet l
( 900) 1.550.
OSCAR Il 1872-1905
Här utbjöds 89 mynt, varav 5 st
var i guld, 2 st i valören skilling,
5 st i valöre n skilling / honor
och de resterande 77 i kronor.
Dyrast b lev obj. nr 1037, 2 kr
1885, putsad, obetydligt ltantskad ad, 01/0, (4.000) 3.400. Anmiil·kningsvä rl högt gick en 2kl'ona 1897 i 01 fiir ( 500) 1.225.
Att l - kronan 1878 är ett svårt
m ynt och si\ l des för 1.900 i l+
ruot uppskattat 1.000 är inte lika
för våna nsvä rt.
Följande tabell visar ett sammandrag av perioden:
Viinierat av
Antal Uppskattat
Sorcnscn/S. riirha llandc
Sålt
pris
för
(cirka)
till S/S

Guld
Skilling
Skill ing/ kronor
Kronor· före

5
2
5
77

10.700
500
2.275
29.645

11.450
575
2.565
34.0Hl

11.170
944
2.630
32.704

+ 3 C', r
-39 c;;.
3 9',
+

4 '/;,

NORDENNYTT

Red. Nonli:;ka Mynt. Landsvägen 56. 172 3G Sundbyberg. Tel. 08/ 28 67 56

Nor·ska utmyn tni ngen

1974
Från Den Kongelige Mynt har
siffrorna frf1n 1974 å rs produktion presenterats enligt följande:
VaW1·
i\ ntal
Värde

Scandina\'ia och SAS nya busterminal. Promenad från Oslo
centrum tar bara 5 minuter och
på vägen passeras bland annat
Oslo Universilets Myntkabinett.
OSCAR Il
20 KRONER/5 SPECIEDA LER GULD

5-kronor

1.983.423 9.917.115:1-kronor 16.537.223 16.537.223:50-öringar
8.494.223 4.247.111:30
2~-iirin;;ar
8.048.223
2.012.055:75
Hl-öringar 3(1.905.223 3.090.522:30
5-öringar 37.150.223 1.85'/.511:15
TOTALT 1().'1.118.538 37.6Gl.538:70

Av dessa blev cirka 40.000 förpackade som myntset; cirka
l 0.000 vacuurnförpackade i plast
och cirka 30.000 i Sandhillkassctt.
A v ovanstående uppställning
framgår att upplagorna är sti
höga att inget av mynten torde
bli sällsynt inom överskådlig

f/J 23 mm- vikt 8.96 gr - 900/1000
Ar tal

Upplaga

o

01

l+

1874
1875

197.500
105.000

2.500
2.600

2.000
2.100

1.000
1.100

20 KR ON ER G ULD

f/J 23 mm- vikt 8.96 gr- 900/ 1000

krono1· under auktionlirens uppskattning.
Do norska mynten, speciellt de
~ildre, synes ha n:ltt en viss slagn<Hion i (öl·hii llande till tidigare
11ppnadda auktionsresultat. Betriiffande dc modema mynten i1r
det sv~h·are att se någon tendens
eftersom auktionen endast upptar k valiletsmynt eller sadan<1
som kan betecknas som sii llsynta.
lntr·esset fiir auktionen va•· livLigt, som e1Iltid p:i Ahlströms välarrangerade auktioner·. Klubbprisema väl skatt11de och kvalitetssl~ttningen exemplarisk.

1.600
2.100
2.000
2.100
8.000
1.800
1.800

1.000
1.200
1.200
1.200
6.000
1.100
1.100

f/J 18 mm -vikt 4.48 g1· - 900 / 1000
1874

24.000

4.800

2.500

3.600

1 O KRONER GULD

f/J 18 mm - vikt 4.48 gr - 900/ 1000

har den 7:e juli flyttal fran sin

gam la butik till nya lokaler. Den
nya ad ressen li1·:
T. S!L)RENSEN MYNTHANDEL
S:t Olav galen 31
Oslo l
Ing}l ngen till butiken ligger på
Tullinsgate, mitt emot hotel

2.200
2.500
2.500
2.600
10.000
2.300
2.300

1O KRO NER/2 '12 SPECIEDALER GULD

fi':HYltid .

Tore S~ •·t:nsen , Oslo
M y u than dJ:u·e

108.900
38.200
138.700
45.800
35.900
100.700
50.400

.1876
1877
1878
1879
1883
1886
1902

1877
1902

20.100
24.700

4.200
3.200

2.300
1.500

3.400
2.500'

O SCAR Il
1/ 2 SPECIEDALER JUBI LEUM

f/J 31mm-vikt 14.45 gr - 87511000
R.219; y 20
Arta!

Upplaga

1873

4.200

o
15.000

01

l+

l

l?

12.500

10.000

6.000

3.500

200

100

12 SKILLING

f/J 20.25 mm - vikt 2.8H gr- 875/1000
R.220: Y.19
1878
489.700

800

500

300

3 SKILLI N G

f/J 16.5 mm -vikt 16.5 gr
R.221: Y. 18
18i2
504.000
150
rosetter omkring valören
R..22 1; Y.l8
1872
57G.OOO
175
stjiirna omkring valör·en
1873
600.000
150

-

250/ 1000

80

50

30

20

90

55

35

20

80

50

30

20
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SNART UTKOMMER

MYNTKALENDERN 1976
NU SÅLD I ÖVER 50.000 EXElVIPLAR
I månadsskiftet november/december utkomme1· den populära värderinggboken i fickformat
MYNTKALENDER 1976. Aldrig förr har man skådat så stora prisförändringar i någon värderingsbok som nu är fallet. Vissa mynt i toppkvaliteer har gått upp med <ttskilliga 100 '/(,
vilket i pengar på vissa mynt betyder många tusenlappar.•Ja, vi skall inte här avslöja vilka
mynt det gäller, det får bli den stora överraskningen f1·amåt jul. men vi skall visa något av
vad som komma skall i den fantastiska prisutvecklingen som i siffror visas i MYNTKALENDER 1976.
MYNTKALENDER säljs över hela Skandinavien , i myntaffärer, frimärksaffiirer, kiosker tobaksaffäreJ·, bok- och pappershandeln samt varuh us.
Fråga efte1· MYNTKALENDER 1976 i bö1'jan av december i ål- och Ni får Wrska värderingspriser som också stämmer med verkligheten.

VI AVSLÖJAR: (prisema inum parentes är 1975 års pdser)
20
50
5
5
2

2
50
5
5

kr
Öl'e
Öl'e
öre
öre
öre
öre
öre
öre

1901
1877
1877
1882/81
1876176
1906 /5
1921
1909 ST.K.

1930

kv. OJ
k v. o
k v. o
k v. o
k v. o
k v. o
k v. o
kv. o
k v. o

.... .... 3.200:........ 5.000:2.500:• • o. o . o. 3.000:2.000:•.•.••. o. 2.200:1.400:.. . . .... 1.500:.. .. .... 200:..

•

...

•

•

•••

o

o

• • ••

•

•

••

o

••

••

(2.000:-)
(2.500:-)
( 1.200:-)
(1.300:-)
(1.200:-)
( 900:- )

( 850:- )
(

(

500:- )
75:- )

Detta var ett mycket litet smakprov p;i vad MYNTKALENDER l!l76 kommer att ~rbjuda .
Vad kan di:i Gustav VI:s populiira silvermynt i ociJ·kule rat ski1·k kosta? ') och femöringama
1910 och Hl27 '?
Fö1·utom värderingsprisemu finns ett utökat kapitel om vad 111,Vnthandl<u·c i Sverige betalar
för mynt i normalkvalite, artiklar om myntskåp. dd, lips. aktuellt registc1· och adn~sse1· till
samtliga Sve1·iges mynthandlaTe m. m ., m. m., m.m.

KÖP MYNTKALENDERN 1976
UTKOMMER
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DECElVIBER 1975

Till Myntkontakt

Sänder här två foton av ett mynt
för att om möjligt få reda på var
det är utgivet samt vilken person
framsidan visar och myntets värde. Myntets diameter 40 mm. Myntets vikt 29 gram .
SV AR: Myntet kommer från Holland och präglades år 1591 i
Utrecht. Personen i fråga är dåvarande regent "William den tysye".
Valören är l riksdaler och värdet
600:-.

H.O.
J(.

TilL f rågespa lten

Jag har undrat över : Hur skall
man kvalitetsbedömma ett mynt
där åtsidan t. ex. håller kvalile 1+
och frånSiclan kvalile O. Själv har
jag ett sådant mynt i guld. Kan resultatet bli 01? Det mest korrekta
vore väl att bedömma varje sida
för sig, så som det göres bl. a. i länder som England och Tyskland
men icke tror jag i Skandinavien.
A. Kirkaune, Norge

SVAR: Ett mynt som har olika
kvalile på båda sidorna måste bedömmas var sida för sig. Man får
inte sätta en kvalile mittemellan.
Det är ett mycket stort fel som också mycket riktigt ofta förekommer
i Norden, men aldrig i utlandet.

H.ö.
Till frågespa lt<'n
Jag har förut vänt mig till Er om
värderingar av mynt och fått, vad
jag själv tycker mycket korrekta
och bra svar. varför jag nu åter
önskar få svar på några frågor.
Jag samlar speciellt Oscar II och

GV:s högsta kvaliteer samt äldre
mynt före 1873 i normalkvalite. Jag
undrar vad l. ex. riksdalrar och
andra storformatiga silvermynt i
dagens läge är värda i jämförelse
med katalogen, samt o II och GV:s
"nollor". Vad får man i allmänhet
betala för dem.
E. Håkansson

SVAR: De mynt och kvaliteer Ni
samlar är de som hittills har ökat
mest i katalogerna, varför priserna
i de nyaste katalogerna redan nu är
för gamla. För Riksdalrar och O II
och GV:s nollor får man i mynthandeln just nu räkna med att betala 2Q-30% över katalogpriserna
(inkl. moms).
H. ö.

27

lEMBIT

lEM B I T

SUPER-SERIEN
MYNT- SEDEL - BREV - FDC- FRIMÄRKSOCH FOTOALBUM I LYXKVALITE
Inlagor i lyxpärmen 29/1. Denna pärm i storlek 285 x 290mmär vadderad med lodrät silverprägling
och LEMBIT. 6-ringsmekanism i stål, dubbla bladföra re, dubbla inner fickor och titelblad i plastfod·
ral <LNS ·O. Ryggficka med fårdigtryckt utbytbar etikett för respektive områdE. l kartongkasett
Fem års garanti mol fabrikationsfel.
MYNTALBUM med 8 st "TBT..Super" blad. Bladen har fingergrepp för skiftning av ramarna. Mel·
lanläggsblad i kraftig kartong med individuellt fortryck . Ryggtext MYNT

Skr. 50:Kompiet album
Skr. 2.50
Extra blad " TBT..Super"
Skr . 0.50
Mellanläggsblad "TBT..Super"
SEDE L ALBUM med 8 st LNS-blad (l st LNS- 1, 5 st LNS- 2, 2 st LNS-3) och mellanläggsblad i
kraftig kartong. Ryggtext SEDLAR.
Komplett album
Skr. 39:Extra bladLNS- 1, LNS-2, LNS-3
Skr. 1.35
Mellanläggsblad i kraftig kartong
Skr. 0.30
BREVALBUM samma som sedelalbum enligt ovan men med ryggtext BREV
Skr . 39:Kompldt album
Blad och mellanläggsblad se sedelalbum
FDC·ALBUM med 8 st blad i LNS..SK serien med svart kartonginlägg ( l st LNS·lSK, 5 s t LNS-2SK, 2
st LNS-3SK ). Ryggtext FDC
Komplett album
Skr. 42:Extra blad LNS· lSK, LNS·2SK, LNS-3SK
Skr. 2:HÄFTESALBUM med 8 st blad i LNS-serien (2 st LNS-3, 6 st LNS-4) med mellanläggsblad i kraftig
kartong. Ryggtext HAFTEN.
Skr. 39:Komplett album
Skr. - 1.35
Extra blad LNS·3, LNS-4
Skr. 0.30
Mellanläggsblad i kraftig kartong
FRIMÄRKsALBUM med 50 blad nr 200/V70 (220 gram/m ). Bladen med fin rutmönstring och
kraftig ramlinje. Ryggtext FRIMARKEN
Kompietalbum
Skr. 51:Extra blad 200/V70 per lO-förpackning
Skr. 5:FOTOALBUM med 20 blad LNS/NS. Svart lyxkartong 225 gram/m . Ryggtext FOTO.
Komplett a lbum
Skr. 40:Extra blad LNS/NS per lO-förpackning
Skr. 7:Samtliga blad i format 245 x 275 mm
Anm. Vid order angtv " Super.Senen" Angivna priser är bruttopriser exkl. moms. Pärmar 29/1 utan
inlagor kostar Skr. 23: - .
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lEM BIT

Variable
VARLDSN YHET
Registrerat hos
Patent & Registreringsverket.

Maximal kapacitet
1152 mynt
Fem års garanti på
alla Lembit-skåp

ETT FAKTU M
Varken Joakim von
Anka i Detroit eller
Mr Goldfinger i
Zurich har något liknande. Däremot har
åtskilliga l 00.000tals samlare i 55 länder
Lembit myntskåp.

LEMBIT 400 VARIABLE
Ger Er mer möjligheter till individut·U för·vnring. Mt.-d 8 lador mro sin.<>t.omcUan variabel inredning.
Ändr·inga•· sker med enkla handgn~ pp och kan utföras av v<·m som hdst. Mynts todcka•· i snmma låda
frå n 10 mm (/) till 115 lTUll (/J. I varit' lirda k<tn man ha samma ollor olika fackst()rk·knr allt cft~ r önskan
och behag. Variable-ladorna har sammn :storlek som dc vanliga "Senior"-ladoma.
Va•·iable kostar kr. 151:- . Variable F k•-- 175:- och FPG kr. 231:-

+ moms.

Efterfrågan p;l Variable-skilpen väntas bli orniattandc, varför lcvcrnnstidcr kan upps ta under e n
första period.
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lEMBIT

lEMBIT

NYHET Typ 2000
Mynts
2000 i teak eller jakaranda. Maximalkapacitet med "Senior" lådor ca 3.000 mynt. Med
Variable-lådor ca 5.500 mynt.
.d
h PG k 7· / st
Pris kr 695:- med "Senior" lådot·. Med Variable-lådor kr 919:-. Filt kr 3:- per 1H a oc
1" . extra. J akatömda k1· 100:- e'<tra. Moms tillkommer.

SMH
SVENSKA
MYNTHANDBOKEN

LEMBIT NUMISCOP
Nr 1158 Prov- och betraktningsaj)parat för mynt och medaljer. En
avancerad apparat som fyller högsta anspråk. Storlek 185 x 125 x 140
mm. Komplett med tillbehör och
belysning. Pris 210:-.x

PHILASCOP
Nr 1159Som Numiscop men avsedd
för frimärkssamlaren. Pris 210 :-x
x x - före 1.1.1975.
Specialbroschyr på 4 sidor A ·4 sändes mot porto.
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populärt kallnd SMH, har en
fullständig årtalsförteckning
öve1· svenska regenters mynt
inkl. unionsmynten. U tförlig
variantbeskri,·ning och upplagorna spccificl•rndc. Priser
i fem klasser. Uppgifter om
metall, halt, diam. <tJ och vikt.
på alla mynttyper och ett
st01·t antal Yariantcr samt
unionsmynlcn. D essutom för
\·;uj~
regent typkatnlogisering. Fullst:imlig kal.<llo~isc
J"in~ a\· alla })l"ovmynt och flera bildsidor. Knstpcnningat·
od1 minne:"mcdaljc r besk rivna oeh illustrerade. Pt·ägliJ1gstabcll(·r med myntföt·onlningat·. Nnmism<1tiskt lcxiko•1.
Hildl·r p~t 110 oliku sedlar
nt. m., m. 111 . A 5-format i
fiirstklassi~t boktryck p."1 ca
21111 ~idoL
Pt·is 16:511

NMH

Norska
Mynthandboken
populärt kallnd NMH, har utkommit med 1974 års upplaga.
NMH är helt utarbetad eftt:r
samma principer som SMH
och är den populäraste värderingskatalogen för norska
mynt. I NMH finner Ni allt
Ni behöver veta och priset är
ijv<.'rkomligt för vem som helst.
Pris 13:50

EMH
Estniska
Mynthandboken

El\IH
utkommer i december 1974.
Omfattar tiden 1918-74. Mynt
och medaljer samt teknisk be·
skrivning och värderingspriser.
Pris: 7:-.

DET SÄKRASTE OCH BÄSTA FÖRVARINGSSÄTTET
lEM BIT

MYNTSKAP
1600
kr. 595:·
1600 F
kr. 691:1600 FPG kr. 915:-

lEMBIT
MYNTSKAP
850
kr. 330:850 F
kr. 378:850 FPG kr. 490:-

25 MODELLER

ATT VÄUA PA

MOMS TILLKOMMER
PÅ SAMTLIGA PRISER.

MYNTSKAP DMP • l med
flexibel inredning för 500
ramar/ påsar 5 x 5.
Pris endast 32:Katalog mot 1:- i frimärken.

LEMBIT AB
HUDDINGE - 08/ 7 11 36 78
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E M BIT
-

1975

RESEMODELLER

Symbolen för kvalite -

LEMBIT 700 Vari-Chrom
(Bilden )

Kr. 455:-

LEMBIT 700
den mest vanliga . . . . . . . . . .

Kr. 395:-

LEMBIT 900 TRP
resemodell med 16 seniorlådor, från 395:30 olika modeller att välja på. Må nga nya
modellet·, bland annat 4000-Senior och
Junior-lyx med dubbla dörrar och centi·allås.

--·-j

--·•~
Nr 1616SPU Storlek IOOx68 mm. Universalutförande för valfria myntstorlekar eller serier. (Bilden)
Kr. 15:-

SPU-ETUI LYX
I lyxutförande och i samma storlek som Nr
1924/ 23 dvs 254 X 175 mm.

Det elegantaste SPU-etuiet med plats för t. ex.
alla guldmynt Oscar II-Gustaf V.
Nr 1924.SPU . . ...... ....;. . . . . . . . . . Kr. 72:-
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OL YMPlA-ETUIER
Nr 1924/33 "Mi.inchen". Storlek 254X75 mm.
Föt· 24 mynt komplett samling.
.K r. 70:Nr 1928!45 "Montreal" . Storlek 380 x220 mm.
För 28 mynt komplett samling.
Kr. 88:SPU = lägg mynten på önskad plats i etuiet.
Ett lätt tryck och Ni få r ett lika stort uttag
som motsvarar myntens storlek. Enklare kan
det inte bli.

,-.-
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- - -

-
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..
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F R I M A R K S S I D .A.

N~~~.,.,__.

VAD SKALL JAG SAMLA?
NÅGRA Sl\IÅ TIPS TILL UNGDOMEN
Det mest utbredda samlarområdet
är naturligt nog hemlandets och
grannländernas frimärken . En
Sverige-samling eller Skandinavien-samling behöver visst icke bli
schablonmässig eller lik alla andra
samlingar, utan den kan varieras
på tusen och en olika sätt alltefter
den sida av samlandet som du är
mest intresserad av. Har du ett utpräglat färgsinne, ligger kanske
närmast till
nyanssamlandet
hands. Papperssorter, stämplar,
typfel o d äro andra specialområden, som kunna varieras nästan i
det oändliga. Häri och emedan frimärkena, antingen de i och för sig
äro dyra eller billiga, alltid representera ett i regel stigande värde
ligger just förk laringen till frimärkssamlandets stora och alltjämt växande popularitet som hobby, trots den i vår tid allt starkare
konkurrensen från andra· förströelsegrenar såsom idrott, film, litteratur m. m. vilka ej alltid på samma sätt kunna ge uttryck för den
personliga skapar- och samlardriften, samt därför att för frimärkssamlande behövs varken speciella
talanger eller något kapital.
För den frimärksintresserade gäller det att i dessa historiska tider
hålla ögonen öppna för den historia, som kan avläsas i frimärkena
poststämpeln eller å försändelsen:
Provisoriska märken eller stämplar bära ofta vittnesbörd om provisoriska förhållanden och dylika
" filatelistiska" kunna bliva intressanta och värdefulla i framtiden.
Om du finner brev med censur-

stämplar eller andra postala vittnesbörd om nuvarande krigs- och
krisförhållanden, spar då hela försändelsen, ty t. ex. censurerade
brev från förra världskriget samlas på många håll med stort intresse. Av våra svenska militära
svarsfrimärken finnas flera olika
tyjper och militärbreven stämplas
ofta med intressanta fåltpoststämplar, el. dyl.
Varje allvarlig frimärkssamlare
måste förr eller senare, om han
skall lyckas få sin samling någorlunda komplett, specialisera sig på
något eller några vissa länder eller
samlarområden. Som ett råd eller
tips till dem, som ännu icke bestämt sig för något dylikt eller för
dem som önska påbörja något nytt,
vill vi på det varmaste rekommendera, att samla märken med vissa
speciella motiv, som kunna intressera dig till exempel historiska eller endast märken med t. ex. fartyg, vetenskapsmärken, idrottsmotiv, konstnärer och deras verk
etc. etc. I samband härmed söker
du genom kataloger och uppslagsböcker el. dyl., taga reda på närmare vad motivet föreställer samt
andra intressanta uppgifter i samband härmed, vilka du textar under märket. Du får då en synnerligen intressant och lärorik frimärkssamling, som även icke frimärkssamlare kunna ha mera
glädje av att studera än en samling
av nyanser, olika papperssorter
el. dyl.
Vill du fråga om råd eller upplys-

ningar i filatelistiska spörsmål,
skriv då gärna och Myntkontakt
kommer att besvara dessa, om de
kunna ha något allmänt intresse
för våra läsare.

En filatelistisk glasspinne
att läska sig med
sommarvärmen

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidningar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enköping
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MYNTI<ONT AKT
presenterar här en komple tt uppstäJining över

~amtliga e~ tniska

medalje a·

som utgetts mellan 1944-1974. Madaljerna h<1lle a· e n hög konstnärlig standar·d och är eftertrakatde bland samlarna. Huvuddden av uppgifterna iir
hämtade ur EMH 1975. Viircle ringsp rise t·na äa· i s kt· i kvalitt'• O (I) r·espe ktive 01 (II).
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250
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700
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AUGUSTIER BJ U DAN DE
NORGE
SVERIGE
1/ 2 sk
12 sk
1822 mkt markc45:1852 ............ 1?/1
rad och läs8 sk
20:- 17C8 .......... .. l?
bar dubbelpr l
45:2 sk b
65:1712 ........... . l /l+
45:1836 .... .. . .... . l
2 sk
50:- 1781 . . ....... ... l
1837 ..•......... l
25:25:- 1783 ............ 1/ 1+ 35:1839 ........... . l?
20:1851 .... .. ..... . 1?/ 1
1804 ............ I +/01 95:50:1854 ........... . l
80:1811 ............ 01
2 kr
l sk
1892 k. sk.
111+ 70:- 1812 ............ o
35:50:1904 k. sk ...... . l / l+
2 kr
l kr
1898 har ev. varit
140:1881 ........... . l +
hängd, i så
1941 på 1944 ... . l
15:fall mkt väl1947 ........... . o
28:150:reparerad . . I+
30:o
.
1948 ...........
l kr
50 öre
4:1936 .... . ....... l
22:- 1937 ........ .... l
1921 . . . . . . . . . . • . l
4:25 i'ire
5:1949 . . . . . . . . . . . . 01/0
1889 ........ .... l?
10:- 1950 ............ 01/ 0
5: 10:- 1959 ............ o
1890 . . . . . . . . . . . . l ?
IS:29:- 1963 ............ o
1938 ............ o
10:14:- 1975 ............ o
1950 ............ o
1:50
1959 . . . . . . . . . . . . o
7:50 öre
10 öre
45:1923 med hål . . . . 01
40:1865 ........... . 1/ 1+
20:1946 ........ .... o
1874 ........... . l?
35:18:1953 ............ o
20:1938 ........... . o
25:1958 ............ o
12:- 1963 ............ o
1953 ........... . o
10:2:1969 ....... .... . o
1: 1975 .......... .. o
1972 ........... . o
1:25 öre
5 öre
60:1914 ............ l+
120:1867 .......... .. 01
1918 runt kanten
45:1872 ........... . l+
svagt utpr. 01
35:1875 ........... . l +
45:- 1921 med bål . . . . l
4:1888 delvis med
15: 1947 ............ o
kvarvaran7:1963 ............ o
de glans .. 1+/01 60:- 1975 ............ o
1:1916 på 1915 fle10 öre
ra skador i
70:1878 ............ l?/ 1
kanten ... . l/l+
25:35: 1890 ............ l
1917 ........... . I +
SO:- 1901 ............ l
25:1940 ändrad 4 .. l
9:6:1962 ............ o
2 öre
6:1963 ............ o
1857 .......... .. 1/ l+
25:- 1969 . . . . . . . . . . . . o
3:1863 ........ .. .. l+
25:- 1972 ....... .....
2:30:- 1975 . . . . . . . . . . . . o
1879 .......... .. l+
1:1880 ........... . l/l+ 30:5 öre
1917 matt utprägl. l
11:1911 prägelglans
45:1937 ........... . o
på åtsidan.. 1 +/01 20:1950 brons sp.gl. o
35:- 1941 brons . . . . . . O
25:1: 1970 ........... . o
15: 1957 ............ o
1971 .......... .. o
1:7:1962 ............ o
l öre
7:1964 ... .. ...... . o
15:1858 .......... .. l+
2:50
1973 äldre modell O
95:1886 ........... . I+
2:yngre modell O
20:1921 ........... . o
1:1974 ........... o
1925 .......... .. o
25:- 1975 ............ o
1: 10:1947 ........... . o
Dessutom har vi n ågra moderna O-or från bl. a. England .o Tyskland.
Beställning kan göras direkt från denna annons eller också eftet·
vå r prislista som kan rekvireras mot 55 öre i frimärken.

Svenska Numismatiska
Föreningen meddelar:

RESA TILL
LENINGRAD
En resa till Leningrad och Erernitagets Myntkabinett har planer:lts till 27--30 september 1975.
Vid denna tid har båttrafiken
upphört, varför flyg måste använtlas enligt följande priser:

b. fr Göteborg
c. fr Köpenhamn

935:1.030:-

Dessa priser innefattar förutom
flygresan även inkvartering i dubbelrum på första klass hotell inkl
samtliga måltider samt dagliga utflykter med Intourist-guide. Dessutom ingå1· transfers i Leningrau
från flygplats till hotell och åter
och viseringskostnader.
27/ 9 avg Sthlm/ Arlanda 09.05 SK762
12.30
ank Leningrad
18.05 SU631
30/9 avg
18.00
ank Helsingfors
19.10 AY789
"
avg
Ank Sthlm/ Arlanda 19.05
Anmälningar till kansliet skriftligen

o

INGRID o. TOMMY FALK

840:-

a. fr Stockholm kr

före l sept.

Försäljningsvillkor:
alla order sändes mot postförskott, varvid porto- och postförskottsavgift tillkommer.
- full returrätt medges inom 8
daga1· efter ·mottagandet under
förutsättning att myntens försegling ej brytes.
- eventuella returer får ej beläggas med lösen.
-

Snapphanevägen 24
S-175 34 Järfälla, Sverige
Te l. 0758/ 397 79
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!MEDDELANDEN
Nyutkomna prislistor

Föreningar

HElNER STUKER
Feilengasse 5
Postfach. 8034 Zurich
Schweiz.
Skandinavienpreislist e 1975 gällande enbart mynt från Skandinavien
och då främst guld, silver och
koppa rmynt från medeltiden till
dagens mynt. Ett mycket rikhaltigt
sortiment av Svenska mynt utbjuds som mycket sällan skådas i
Svenska mynthandlares prislistor.
Sändes utan kostnad till alla intresserade.

GOINGEBYGDESNS
SAMLARFORENING
280 22 Vittsjö
Ordinarie månads möte i Vittsjö
medborgarhus kl. 19.00 tisdagen
den 19 augusti. Under september
hålles mötet Tisdagen den 16 september samma tid och plats.

OSLO MYNTHANDEL A.S.
Ullevålsveien 13
Oslo 1 Norge.
Prislista nr 1 gällande Norska
mynt. Sändes utan kostnad.
HIRSCH MYNTHANDEL AB
Malmskillnadsgatan 29
lll 57 Stockholm
Kartalsprislista nr 82 utkom under
juni månad. Mynt från hela världen. Pris 3:- + port.
NORRT ALJE MYNTHANDEL
Tullportsgatan 7
761 00 Norrtälje.
Prislista gällande mynt från hela
världen utkom i slutet av maj
månad.
R. ORTENDAHL MYNTHANDEL
AB
Box l S-199 01 Enköping l.
Kvartalsprislista nr 19 utkommer
omkring 20 augusti. Mynt främst
från Norden. Sändes gratis till alla
intresserade.

TRIDENT COINS LIMITED
GREAT TOTHAM
Maldon, Essex CM 9 8 PF
England
Prislista över mynt från hela värJ·
den. Sändes kostnadsfritt.
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KRISTIANST ADSORTENS
NUMISMATISKA FORENING
Box 11068, 291 11 Kristianstad
Föreningen sammanträder i princip den3:e fredagen i varje månad.
Nästa möte hålles således 29 augusti kl. 19.30 på Hemgården,
Norretuiisgatan 9, Kristianstad.
Efter förhandlingarna följer auktion. Auktionsobjekten visas från
kl. 18.00. Medlemsavgift 15:-/år .
Nya medlemmar hälsas välkomna.
J ONKOPINGSBYGDENS
NUMISMATISKA FORENING
Trädgårdsgatan 25, 552 55 Jönköping
Nästa möte äger r um fredagen den
S:e september i Talavidsgården.
För upplysningar m. m. kontakta
klubbmästare J. Tacats, Box 146,
560 21 Taberg.
GRIMSLOVS-TORNEORTENS
,MYNTKLUBB
Hynnenäs. 340 33 Lönashult
Klubben håller möte med myntauktion onsdagen den 27 augusti kl
19.00 å Vislanda Hotell. Nya medlemmar välkomna.
SIGTUNA

:\l Y~TKLUBB

Box 44 190 40 Rosersberg
Klubbmöte hålles onsdagen den 13
augusti i Flyghotellet, Märsta, med
bl a föredrag "Finland och dess
mynt" -en fortsättning på serien
"våra Nordiska länders mynt" .
Bytesafton. Nya medlemmar hälsas välkomna .

MYNTKLUBBEN NICOPIA
Nyköping
Ordinarie möte äger rum onsdagen
den 10 september klockan 19.00 i
Pensionärsgården, Västra Träd·
gårdsgatan 57, Nyköping. Nya
medlemmar välkomna . Upplysningar per telefon 0155/ 131 31.

Resultat - Rätta
svar samt vinnare
i tävlingen
" KLURIGA KLIPP"
bild l
A. 8/4 1717. B 9.059.000. C. Stockholm.

bild 2
A. 1/2 Skilling. B. 30,5 mm. C. Rutad ra nd.

Bild 3
A. Stockholm . B. 1655. C. i\laria
Eleonoras begravning.

bild 4
A. 171 1!. 13. 25.395. C. •l Caroliner
Daler SM.

2

bild 5
A.

Fr~ga n

utg~r.

saknades. vadör denna
B. !!.15 gt·. C. 242.241.

L:a pris CMynL'ikåp 400 med filt)
Erik Johansson, Johanneshov.
2:a pris <Myntskåp junior med filt>
Leif Ekelund, Göteborg.
3: e pris ( Myntskåp junior med filt)
Sven Ceder, Märstaö.
Vi lyckönskar vinnarna och översänder vinsterna.
(vinsterna skänkta av LEMBIT
AB. Huddinge).

MED EXKLUSIV ENSAMRÄTT FÖR DEN SVENSKA MARK NADEN ERBJUDER VI

BAHAMA S 100 DOLLAR GULD 1975

Dubbel originalstorlek

+

8 %
Ni kan nu beställa deHa exklusiva guldmynt i Une. för nominalvärdet 100:- US $
fö r omkostn., porto etc. Total upplaga för d en europeiska marknaden, 4.500 i Une. och
2.500 i Proof. Myntet präglas av Royal Mint. England och Royal Canadian Mint.
585: 100 Dollar 1975, 916,66/ 1000 Guld, 5,46 gr, 21 mm, inkl. moms ..... Une.
Proof 7 15: Reservation för prisändringar enl. gällande $-kurs.
Beställningar skall åtföljas av förskottslikvid.

NORRT ÄLJE MYNT HAND EL
Tu llportsgatan 7, 761 00 Norrtä lje -Te l. 01 76/ 168 26 - Postg . 7 1 20 05- 8 - Ban kg. 124- 91 76
KLIPP HAR
BLAN K
SUBSCRIPTION
ALONG
PRENUl\lERATIONST

O

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

P1·cnumeration l år från
l Year from
Abonncment l Jahr ab
Sub~c ription

J

po.W

i

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

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

l

V. v. texta tydlig t J Pleasc use block cnpitals

PilENUMERAT IONSPRISER :
SVERIGE
NO HGE

DANMARK
F INLAND
ISLAND
USA
CANADA

MEXICO
EUnOPA

l

MYNTKONTAKT

BET ALNINGSVILLKOR:

D Likviden översändes bifogad
43:75 SKR

i check/ kontanter

inld. moms
och porto

I enclose payment in cash/

in cheque

n Jag
62 SKR
(Air mail)
52 SiCR

betalar när inbetalningskor tet konuner.

PREN.TJÄNST

BOX l
199 01 ENKöPING l

LJ Betahlingen

insatt på Ert
postgiro: 73 02 33 - 4
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VALKO MMEN TILL

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

STRAND BERGs
MYNTH ANDEL
Arkadhallen. M. Samuelsgatan 25
S-103 81 Stockholm Tel. 08121 42 65
KöPER - SÄUER - MYNT - SEDLAR - MEDAUER - FRIMÄRKEN

Enköpings·Postens AB

