
MVNTIDNTAIT 
Nr 6 AUGUsn 1976 SVERIGE 4:75 • NORGE 6:75. e DANMARK 6:95 INKL MOMS 

s :veriges andra 

Som första numism atisk 
tidskrift kan Myntkontakt här 
presentera 1976 år s jubi
leumsmynt med anledning av 
det kungliga bröllopet. 

Femtio 
krona 



AUGUsTIERBJUDANDE 
SVENSKA RIKSDALERMYNT 

Gustav Vasa 2 öre, v.lagad 1540R l 600:-
Erik XIV l Mark 1567R l+ 5.995:-
Gustav II Adolf Taler Osnabriick 1633 1/ 1+ 2.300:-
Christina Taler Pommern 1642R 111+ 3.200:-
Carl XI 2 Mark 1670R I + 895:-
Carl XI 2 Mark 1690 l + 475:-
Carl XI 4 Mark 1692 1+/01 1.195:-
Carl XI 4 Mark 1695 1+/01 1.195:-
Carl XI 8 Mark 1694 4.975:-
Adolf Fredrik 3 Daler SM 1770R 01 2.350:-
Adolf Fredrik l /8 Ddr 1768 god l + 450:-
Gustav III lu öre 1773S l + 650:-
G ustav III 1/ 3 Rdr 1783 I + 250:-
Gustav III l /3 Rdr 1785 01 475:-
Gustav III 1/3 Rdr 1789 Ola O 650:-
Gustav III 2/ 3 Rdr 1777 01 1.050:-
Gustav III l Rdr 3 DSM 1776 0180 1.675:-
Gustav III l Rdr 1780 l + aOl 875:-
Gustav ID l Rdr 1782 01 975:-
Gustav IV Adolf l Rdr 1794 01 1.950:-
Gustav IV Adolf l Rdr 1795 1+/ 01 2.550:-
Carl XIV Johan 1/ 4 Rdr Sp 1831 01 595:-
Carl XIV Johan 1/ 2 Rdr Sp 1831 s 01/ 1+ 1.750:-
Carl XIV Johan l Rdr Sp 1825S 1+/01 1.750:-
Carl XIV Johan l Rdr Sp 1841 s 01 2.875:-
Carl XIV Johan l Rdr Sp I842S 01 3.300:-
Carl XV ·1 Rdr RM 1851 01/ 0 3.600:-
Carl XV 4 Rdr RM 1862 01 2.150:-
Carl XV 4 Rdr RM 1864 01 2.350:-
Carl XV 4 Rdr Rl'i! 1871 01 1.975:-
Oscar I l Rdr 1875 01 1.175:-
Oscar I 1/ 2 Rdr Sp 1848 l( + ) 795:-
Oscar I l Rdr Sp 1844 1+101 2.375:-
Oscar I l Rd r Sp 1845 1+ /01 2.975:-
Oscar I l Rdr Sp 1853 l + 1.350:-
Oscm· I l Rdt· Sp 1855 I+/01 1.850:-

SVERIGE 2 kronor 1937 s . . ··· · ····· . 01 150:-
1877 .... ·· ······· · l( + ) 225:- 1939 .. ·· ··· · ..... . o 40:-
1878 .... ...... god l + 425:-
1878 och ·· ·······. 2.850:- SVERIGE 1 kronor 

l l 1875 . . ·· ·· ·· · · ... . l 30:-
1890 praktex o 7.500:- 1876 ........ . .. ... Ola O 1.500:-

1888 s .. · ···· · ··· · l? 95:-
1907 . .... .. ....... 01/0 750:- 1906 . .. ........... . 01 300:-
1876, 77, 78, 97, 98, 1910 ......... ···· · 1+/01 235:-

00, 04, 07 .... l? 30:- 1912 .. .......... .. l? 15:-
1910 f. m. m. .. .. .. l? 250:- 1913 · ··· ·· ·· ·· ··· · l? 12:-
1912 ....... ... .... l? 30:- 1915 ... .. ··· ······ 1+/01 125:-
1913 . ... ... .. ... . . H+> 30:- 1915 ...... .. ··· ··· 01 195:-
1915 .. .... . ... .... l 35:- 1918 .. .. . .. . ...... l? 25:-
1914 .. .... .... .. .. 01/0 525:- 1924 Ut. p. . .. .. ... 01 150:-
1922 ····· · ·· ... ... 01/0 395:- 1924 ..... .. .. . .... 01 150:-
1924 . .. ···· · ······ o 525:- 1925 · ·· ··· ··· ····· 01/0 495:-
1926 ... ... . .. ..... 01/0 395:- 1928 ... . ... ···· · .. l 12:-
1926 .. . .. . .... .. .. 01 175:- 1929 .. ...... . ... .. 01/0 95:-
1928 .... .. .... .. .. l+ 50:- 1930 ·· ·· ··· .... .. . 01 60:-
1929 ··· ····· ······ l + 35:- 1933 ... .. . . ... . . .. o 150:-
1930 . . . . ... ... . . .. l( + ) 25:-- 1934 ·· ··· ····· .... l + 25:-
1936 .... .... ... ... o 100:- 1934 ··· ·· ··· ·· .... 01 125:-

Alla p riser inkl. moms. - F ull bytesrätt inom 8 dagar. 
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1939 ...... .. ...... 01/0 
1940 .............. o 

1
1959 .. .. .. Stgl O 
1960 ...... Spgl O 

SVERIGE 50 öre 
1877 .... .. ........ l? 
1878 .. ............ l? 
1880 .. ...... .. .... l? 
1881 .. . " ... .. .... l? 
1898 .............. 1+/01 
1899 .... .. .. ...... l 
1899 .... .. " . . .. .. l+ / O l 
l !llG ...... ...... .. O 
1933 ...... ..... ... o 
1935 .............. 01 
1936 L. 6 . . . . . . . . . . 01/ 0 
1939 .. .. .... .. .... o 
1940 .............. 01 

SVERIGE 25 öre 
1875 
1877 
1885 
1910 
1916 
1919 
1921 
1927 

SVERIGE 1 O öre 
1875 ......... . ... . 
1875 ............. . 
1876 . ... . . . . ..... . 
1880 . ........ . ... . 
1882 ....... . ..... . 
1884 . . .. . .. . .... . . 
1887 .. . .......... . 
1891 .. .. .. .. . . . . . . 
1892 . ... .. ... ... . . 
1896 ............. . 
1898 . . .. .. ....... . 
1907 ... . . ........ . 
1909 .......... . .. . 
1911 .. . .. . ....... . 
1913 . . . . .. . ... . .. . 
1914 ... . .. . .... . . . 
1918 . . . . . .... . ... . 
1920 .. . .......... . 
1920 St. W. .. .. .. 
1928 . ....... . .. . . . 
1929 . . ... . . .. . .. . . 
1930 .. . . . .... . . .. . 
1934 ..... .. . .. ... . 
1936 L. 6 .. ...... .. 
1937 . .... . . . ... . . . 
1940 .. ...... .. .. . . 
1940 N ........... . 
1941 ............. . 
1942 .. . ... . ...... . 
1943 . .. .. .. . . .. .. . 
1947 .. . ... . ...... . 

2 
2 
l + 
o 
o 
o 
o 
o 

01 
l( + ) 
l? 
2 
l? 
l? 
l? 
l? 
l 
l + 
1+ /01 
01 
o 
o 
l+ 
o 
o 
o 
l 
01/0 
o 
o 
01/0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

15:-
30:-

425·- 1 
150:-

150:-
20:-
45:-
45:-

180:-
20:-

185:-
650:-
250:-
65:-

675:-
25:-
70:-

50:-
20:-
75:-

175:-
295:-
160:-
695:-
175:-

1.095:-
425:-
40:-
25:-

160:-
25:-
25:-
2~:-
27:-
40:-
50:-
45:-

350:-
225:-
50:-

275:-
105:-
375:-
195:-
85:-

145:-
125:-
20:-
40:-
35:-
25:-
95:-
20:--
25:-
30:-
55:-



MYNTKONTAKT 
Drottninggatan 11 

Lll 51 Stockholm 
Tel. 08/1184 44 

Redaktionen öppen: 09.30--12.00 

Postgiro: 42 30 50- 4 
Bankgiro: 212 - 0502 

Bank: Sv. Handelsbanken 

REDAKTIONSLEDNING: 
Chefred. o. aruvaTig utgivare: 

Michael Ohlsson 

Redaktör för Norden: 
Tommy Falk 

Atriumvcien 15 C 
N-1400 SKI 

Eftertryck av text och blider 
utan medgivande förbjudes. 

Tidningen utkommer den 15:e l 
varje månad utom månad 6 o . 7. 

Adressändringar bör meddelas 
oss snarast, helst skriftllgen ge
nom postens adressändringablan
kett. 

ANNONSPRISER: s. Kr. 
4 sidor (mittuppslag) 2.385:-
2 sidor (mittuppslag) 1.260:-
1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 765:-
1/1 sida ................ 575:-
2/3 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 405:
l / 2 sida (2:a o. sista sid.) 405:-
1/ 2 sida . . . . . . . . . . . . . . . . 305:-
1/3 sida .. .. . .. .. .. . .. .. 215:-
1/4 sida ................ 160:-
1/6 sida .. .. .. .. .. .. .. .. 115:-
1/12 sida . .. . .. .. .. .. .. .. 60:-
1/24 sida .. .. .. .. . .. .. .. . 40:-
Moms 17,65 % tillkommer 
ovanstående annon.spriser. 

Prenumeration helår 43:75. 

MYNTTORGET 

(endast för myntsamlare) 

pl 

Ett införande: 10 kr. Två infö
rande med samrna text 1 tvi pA 
·varandra följande nummer: 16:-. 
Annonsen får högst innehålla 20 
prd + namn och adress eller 
telefonnummer. Annonskostna
den skall medsändas på samma 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 
3 veclaor före utgivningsdag 

Alla författare ansvarar ensam
ma för sakinnehållet i sina ar
tik1ar. 

TILL V ARA LÄSARE 
Somrnaren börjar nu lida mot sitt slut 

och vi hälsar alla numismatiker väl-

komna till en ny händelserik samlar

omgång. Flera stora auktioner är pla

nerade under hösten. Vi ska försöka 

att hinna med alla både med förhands

reportage och uppföljning av priser. 

I detta nummer kornmer vi att be

handla delar ur B. Ahlst.röms 12:e 

auktion. I nästa nummer ska vi försöka 

få med material från Hirsch Mynt

auktioner AB och från Numismatisk 

Orden1 i Borås. Vi ska också presen-

tm en del nyhete< på fihvadn,..mate- / / (

2
// 

ria! och litte<atu<. /~ ~1//tb,:-----

Sveriges andra Femtiokrona 

Som första numismatiska tidskrift kan Myntkontakt här presentera 
1976 års jubileumsmynt med anledning av det kungliga bröllopet. 
Liksom den 50-krona som gavs ut till minnet av vår nya grundlag 
har detta mynt skapats av förre myntgravören Leo Holmgren: 
~ Jag har porlrätterat kungaparet i en face, framifrån, för att 

komma ifrån den annars vanliga kompositionen, där den ena perso
nen tycks gnida näsan mot den andras öra, framhåller konstnären. 
Det som syns mellan ansiktena är för övrigt en nyponroskvist, som 
en symbol för kärleken. 

Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt om 
27,03 gram och en diameter om 36 millimeter. Avvikelse från den 
nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram. 

Minnesmyntet har följande prägel. P.å framsidan till höger Konung 
Carl XVI Gustafs bild och till vänster drottning Silvias bild, båda 
avbildningar snett framifrån. Mellan bilderna en kvist av nyponros. 
över bilderna texten "19 J UNI 1976" och under bilderna orden 
"KONUNG CARL XVI GUSTAF" och "DROTINING SILVIA" på 
två rader. Underst konstnärens signatur. På frånsidan stora riks
vapnet med sköldhållare och ordensinsignier men utan vapentält. 
Under vapnet till vänster "50" och till höger "KR". Nedtill vid 
myntets rand till vänster ett stiliserat ''E", som anger myntnings
orten, och till höger myntdirektörens monogram. Randen slät. 
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Aterläm_nandet av fälttecknen 

I kejsar Augustus' "Res Ges
tae", ingraverade på det vittbe
römda "Monumentum Ancy
ranum", läses följande: "Jag 
tvingade partherna att återlämna 
bytet och fälttecknen från tren
ne romerska at-mcer, och att som 
hjälpsökande bönfalla om ro
merska folkets vänskap. Dessa 
fälttecken deponerade jag i den 
inre helgedomen, vilken befinner 
sig i Mars Ultors tempel." Detta 
stolta skryt av Augustus ger 
hans egen framställning av den 
födikning, som år 20 f. Kr. av
slutade den långvariga tvisten 
med Pat·thien. Under åratal hade 
den romet·ska suprematien i 
Orienten hotats av partherna, 
vilka konstitue1·ade en ständig 
fara för det romerska väldets 
östra gränser. Roms ansträng
ningar att lätta på trycket mot 
dessa gränse1· och tvinga par
thema på knä med vapenmakt 
hade lett till katastrofen vid 
Carrhae 53 f. Kr. Sistnämnda å1· 
hade nämligen Crassus företagit 
en invasion av landet bol"lom 
Euphrat och därvid förlorat både 
sitt eget liv och sin arme på 
detta försök. Decidius Saxa, den 
rome1·ske ståthallaren i Syrien, 
hade drabbats av samma öde, d ii 
han 40 f. Kr. hade sökt sätta sig 
till motväm mot en invasion av 
sin provins, ledd av den parthis
ke gene ralen Pucorus och inspi 
rerad av 1·enegaten Labienus. 
Marcus Antonius hade dragit ut 
i fält 36 f. Kr. mot Pa rthien med 
föga blittt·e lycka lin som veder
få rits C t·assus' anstt·ängningar. 
Han hade visserligen lyckats 
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draga sig själv och sin arme ur 
en ytterst penibel situation, men 
hade förlorat hela sin tross och 
lidit enorma m:mskapsförluster. 
Mot denna bakgrund av svåra 
motgå ngar stod Augustus' fram
gung i att säkerställa den par
thiska armens under kastelse i 
en glänsande kontrast. Ehuru 
han uppnådde sitt mål snarar e 
genom diplomatiska åtgärder än 
genom vapenmakt, blev denna 
händelse ett förem~.I för den ro
merska världens livligaste fan
tasi och hälsades med den största 
entusiasm. Augustus tilljublades 
som imperator för nionde gång
en och mottog alla hedersbety
gelser, vilka normalt tillkomma 
en segerrik fältherre. Få händel
ser, vi lka ti lldroga sig u nde1· 
hans regeringstid, intogo en så 
framskjuten plats och en st1 rik 
och omvlixlande behandling i 
myntpriiglingcn som Merställan
det av fUllteck ncn. ' 'SIGNIS RE
CEPTTS" utgör härvidlag stan
dardutlryeket. Mynt\'erken i 
Orienten, i Spanien och i Rom 
utgavo samtliga em issioner, av
sedda all smit: k ra Augustus för 
hans framgimgsrika reglerande 
;:v dc parthiska svill'igheterna. 
En orienl.;llisk emission iir 19 f. 
Kr. or inra1· om denna bedrift 
g<· nom insk ript ionen ''SIGNIS 
Pi\RTHICIS RECEPTIS", en
sam i sitt slag som typ. 

Själva överlämnandet av fält
tecknen avbildas på denarer, 
slagna i Rom, där en knäböjande 
parther med sin högra hand 
räcke1· fram ett fälttecken me
dan han med den vänstra intar 
en bönfallande hållning ( CAE
SAR AUGUSTUS SIGN RECE). 
Alla dc trenne medlemmarna av 
myntkollegiet fö r år 18 f. K r., 
L. Aquillius Florus, M. Durmins 
och P. Pctronius T urpilianus 
gjorde bruk av denna frånside
typ. Mars, krigsguden, h~.llande 

en legionörn och ett fälttecken, 
figurerar pil denarer och aurei 
fr~in dc spanska myntverken 
(SIGNLS RECEPTIS). Valet av 
lVIars som typ pi'1 detta mynt ä1· 
siirskill liimpligt. ty det slutliga 
fi.irvaringsrummet för fältteck
nen sku lle bli M;ws' tempel i 
Rom. Fri'm samma myntverk 
hiirstammar en vanlig typ med 
en legionslim o<;h ett fä lttecken 
p ii va1· sin s ida om en sköld -
"dipcu::; vi r t utis", vilken tiller
kiindes Aug uslus å t· 27 f. Kr. 
(SPQR SIGNlS RECEPTIS). 
Siisom ett erkä nnande nv Augu::;
tus' presta tion dek reterade se
naten en triumf. :;om Augustus 
;1\•hiijdc, och även uppfö1·andct 
av en tl'ium fb<l~c. Den triumf, 
vilken ald rig kom att firas, åsyf
tas otvivcl<1kligl pa tvenne ty
pel', av vilka den ena visa1· e n 
kvadriga ut;m kiirsvcn och den 
andra en obemannad triumfvagn. 
Biiggc dessa äro symboliska för 
en triumf, vilken viii blivit be
ordrad med aldrig utnyttjad. Me
dan inskriptionen ii friinsidan för 

(Forts. på nästa sida) 



Återlämnande t 
(Forts. fr. /öreg. sid) 

dc bägge mynten är blott och 
bart det s tandardiserade uttryc
ket "SPQR", står i båda fallen 
en legionsörn på de obemannade 
vagnarna och sätter mynten i 
fl-åga i samband med nämnda 
händelse. Triumfbågen, vilken 
uppt·ättades på Forum, alldeles i 
närheten av den till gudarne 
upphöjde Julius' tempel, ä r av
bildad p f1 ett mynt med "SPR 
SJGNIS RECEPTIS" innanför 
bågen och med "IMP TR POT V" 
på själva bågen. En annan fram
ställning av triumfbågen, som 
avviker i niigt·a detaljer, figure 
rar på ett mynt med "CIVIB 
ET SIGN MILIT A PART RE
CUP". 

När nilttecknen kommo fram 
till Rom, placerades de i ett litet 
Mars Ultot· tempel, beläget 
på Capitolium ("MAR ULT'', 
"MARTIS lJLTORIS'' och 
"MART ULTO"). Pä varje av 
dessa mynt skyltas åtPt· med lc
gionsörnar, i tvenne fall mellan 
pelarna i templet och i ett fall 
hålles den av Mars, som sl<ir 
inne i templet. F~iltteckncn för
blevo föt·varade i detta tillnilliga 
härbärge medan man höll på 
med uppförandet av ett mycket 
stötTe tempel åt Mars Ultor, 
uppfört på Forum och invigt f11· 2 
f. Kr. Minnet av d enna händelse 
hölls levande genom anordnade 
spel, vilka firades å l'ligen under 
[u·hundraden ft·amöve t·. 

Free catalog 

of WORLD COINS 
fcaturing morc than 120 countries 
and 5000 lots. Send International 
Postal Coupon. 

DUNNS WORLD-NUMlS 

Box 868 MK 
Maitland, Florida 32751 USA 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FÖRENINGEN 

Säsongens höjdpunkt var den 
övertecknade utflykten till Erics
bergs slott den 29 maj, där ett 
urval av de fömämsta svenska 
mynten i den Bondeska samling
en beundrades. Ordföranden 
framförde de närvarandes varma 
tack för den möjlighet som be
retts dem att bese den märkliga 
samlingen och överlämnade med
lemsnålen i förgyllt silver till 
ft·iherre Carl J. Bonde. För
hoppningsvis kan medaljsam
lingen beses i höst. 

Medaljauktionen den 8 och 10 
juni på framlidne landsfiskalen 
Gunnar Holmbergs samling gav 
delvis högre priser än väntat, i 
synnerhet vad beträffar kungliga 
oeh privata spelpenningar. 
Arsmötet 

ägde rum på Nordiska Museet 
den 2 juni oeh inleddes med me
daljutdelning. Förra antikvarien 
ril. lic. Ulla S. Linder Welin mot
tog guldmedaljen för framståen
de numismatisk forskning. För
eningens f. d. ordföt·ande och he
dersledamot Bengt Thordeman 
dekoret·ades med Föreningens 
literupplivade förtjiinstmedalj 
med H. M. Konungens bild på 
åtsidan. Föreningens guldnål för 
minst 40 å t·s medlemskap tillde
lades jur. dr Ernst Nathorst
Böös (1933),. direktöt· Ove Lind 
(1936) och förlagsdirektör Ft·ank 
Olrog (1934). 

Följande personer var förhind
rude atl deltaga i årsmötet, men 
har fått guldnålen sig tillsända 
per post: bankdirektör Gösta 
Aspegren (1936). godsägare Tage 
Jansson (190i) och ingenjör Stig 
Rosenlund (1936). 

Bibliotekarie docent Ulla Eh
r~!lsvärd et·höll Föreningens ny
utgivna årsmötesmedalj över 
Erik Lindberg i guld med t·and
skrift som tack för sill arbete 
över Erik Lindberg. Samma me
dalj i silver lämnades också till 

skulptöt· Leo Holmgren med 
t."ck för hans arbete med För
eningens medaljer. Herr Sydvar 
Nilsson fick årets kungarnedalj 
i silver för sitt olönade arbete 
inom kansliet. 

Vid dc följande förhandling
ama föredrogs Arsberättelse och 
revisionsberättelse samt bevilja
des styrelsen ansvarsfrihet föt· år 
1975. Till ordinarie styrelseleda
mot på en tid av 5 år omvaldes 
Lars O. Lagerqvist, till suppleant 
på en tid av l år ht· Erik Kroon 
efter docent Harald Wideen, vil
ken avtackades av ordföranden 
efte1· sin mångåriga tid i styrel
sen. övriga supplenter, fru Grei
jer, hn Malmstedt och Hem
mingson omvaldes på en tid av 
1 t1r. Till revisorer omvaldes 
aukt. revisor Lennart Hök och 
dr Rolf Sjöberg, till revisors
suppleant fil. !k. Ulla S. Linder 
Welin. Arsavgiften höjdes från 
50 t il! GO h föt· seniorer. från 25 
till 30 kr för juniorer samt inträ
desavgiftcma till motsvarande 
belopp. En kommille bestående 
av kassaförvaltaren hr J essen, 
fil. kand. Claes Grill och jur. dr 
Ernst Nathorst-Böös tillsattes 
med uppgift att granska unions
stadgama samt problemen kring 
de ökade kostnaderna för fram
för allt årsskriften m. m. 

Scdan å rsmötet avslutats fram
trädde illusionisten mr Ken Mil
ler som tt·ollade med mynt och 
sedlar. Liksom åt·smötet var den 
eftet·följande supen på restau
rang Amiralen rekordartat väl
bcs:ikt. Föt·e och efter årsmötet 
kunde den för mötet slagna Erik 
Lin:lberg-medaljen inlösas. 

GÖTEBORGs 
MYNTHANDEL 

NY ADRESS 
1\lagasinsgntnn 3, 411 18 Göteborg 

T el. 031/ 11 01 44 
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.MEDA.LJNYBETER 

E'ör att hedra minnet av den bongangne arkitekten Alvar Aalto 
har Sporrang AB beslutat att utge denna medalj. Aalto, född 1898, 
är känd som en av världens främsta addtekter. 

Skulptör till denrna medalj är Axel Wallenberg, även han född 
1898. Åtsidan visar Alvali Aalto skapande med pennan i hand medan 
frånsidan visar Finlandia-huset i Helsingfors, som är ett av han:> 
stor·a mästerverk. 

Medaljfakta: 

Metall 
Brons 
Silver 
Guld 18 k 

Den offici 

Metall 

Platina 950/1000 
Guld 22 karat 
Guldplätering 22 
karat på sterling 
silver 
Sterling silver 
925/1000 

Max. upp!. 
1000 ex 
500 ex 
100 ex 

Världsupplaga 

50 ex 
300ex 

2.5UOex 

5.000 ex 

storlek 
56 mm 
56 mm 
40 mm 

Vikt 
120 g 
130 g 

65 g 

Vikt <g> Diameter (mm) Pris 

52.00 38.6 2.620:-
43.00 38.6 1.840:-

28.28 38.6 180:-

28.28 38.6 125:-

Distributör i Sverige är Pobjoy .Mint Scandinavia, VINSLOV. 
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"Kastpennin g" 

Med anledning av k~ng Carl Gus
tavs och drottning Silvias bröllop 
har Sporrang AB låtit utge denna 
"Bröllopskastpenning". Frånsidan 
visar Bernadotte-ättens grundare 
Carl XIV Johan och hans drottning 
Desideria medan åtsidan visar 
kung Carl XVI Gustav och drott
ning Silvia. Skulptör till medaljen 
är Axel Wallenberg. "Bröllops
.kastpenningen" är gjord i silver 
med en vikt av 200 gram och med 
en storlek på 31 mm. Upplagan är 
15 000 ex. Priset var vid utgivandet 
100 kr, varav 20 kr gick till Kunga
parets bröllopsfond som kommer 
att bedriva hjälpverksamhet bland 
handikappad ungdom. 

Med anledning av den första re
guljära passagerartrafiklinjen 
mellan London och Washington 
med det brittisk-franskbyggda 
överljudsplanet Concorde, har 
British Aircraft Coroporation i 
samarbete med Pobjoy Mint Ltd. 
utgivit en medalj. 

Atsidan visar British Airways' 
Concorde under flygning över 
Capitolium, kongressbyggnaden i 
Washingotn. Mot bakgrunden av 
den brittiska och amerikanska 
flaggan visar frånsidan det klassi
ska medaljmotivet av den mäktiga 
örnen strävande uppåt med en 
Iagerkvist i sina klor. . 

Medaljen präglas i proof-kvalitet 
med frostad relief. 
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MYNT OCH SEDLAR 
ANVÄNDA l FINLAND 
533 rikt illustrerade sidor i format A 4 

- priskatalog över finska mynt och sedlar 1811-1976 

- i Åbo pr~iglade svenska mynt c:a 1409-1558 

- svenska krigskommissariatets sedlar 1790, de s. k. Fahnenhjelmarena 

- ryska riksbankens sedlar 1786-1917, för första gången avbildade 

- avbildade vattenstämplar och stilprov av underteckningar på finska och ryska sedlar 

- drag ur Finlands penninghistoria för år 1809 

- förteckning över finsk numismatisk litteratur 

Pris Skr 210:-, postförskott + moms. 

Om Ni sänder Kr. 210:- till Helsingfors Aktiebank, Me rkki Borg, konto 1270-0, erhå ller 

Ni boken, som l'c kommenderad trycksak frankerad med filatelistiskt värdefulla finska 
specialmä rkcn. 

Boken är dyr, men den ger Jäsaren en inblick i finsk numismatik, som torde vara en 
guldgruva för samlare. 

MERKKI BORG 
Centralgatan 6, 00100 Helsingfors 10, te lefon 09/ 663 223 

Ny 
adress STUREPLAN 4 Ny 

~adress 

KÖPER - SÄLJER - VÄRDERAR 

Mynt • Plåtmynt • Sedlar • Medaljer 

Numismatisk litteratur • Tillbehör 
Medlem av 

~ 
~ 

SVEA 
MYNT- & FRIMÄRKSHANDELS AB 

Stureplan 4, Box 7232, 103 84 Stockholm, Sweden 
Telefon 08/ 10 03 85, 10 03 95 
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NORDENNYTT 
Atriumvegcn 15 C, N-1400 Ski 

Ahlströms ll:e auktion 
omsatte som vanligt kvalitets

mynt till rekordpriser. 
UtanförSverige (med bl. a. delar 

av Gunnar Ekströms samling) var 
auktionen konsentrerad till antika 
grekiska och romerska mynt, ut
ländska guldmynt och 
DANMARK 

Här utbjöds 242 objekt till ett 
sammanlagt uppskattat värde av 
267.615 kronor. De såldes för 287.140 
kronor. D. v. s. 7,3 procent över 
uppskattningen, något som inläm
narna måste uppskatta positivt. 

De värdefullaste objekten blev 
nr. 1006 (avbildad), Speciedaler 
1671, H63A, S.6, R, 1+/01, (20.000), 
18.000 och nr. 1030 (avbildad) Spe
ciedaler 1704, H34A, S.6, Da v. 1288, 
R , 01, (20.000), 18.000. 

Från kronor/öre-perioden åter
fanns som vanligt många guldmynt 
- eller 10 stycken. Det högsta pri
set noterades för objekt nr. lll5, 20 
kronor 1909, H.1, &.27, F297, 01, 
(400), 625. 

8 

1030 

Bland de ovnga kronor/öre
mynten noterar vi bl. a. nr. 1113, 10 
öre 1886, H.16A, Y.ll, 1+, 050), 310 
och nr. 1126, 5 öre 1923, H14B, Y30, 
01, (250), 675 OBS! 
DANSKA V ASTINDIEN 

Bjöd på 14 objekt. De var upp
skattade till 2.925 kronor och såle
des för 2.925 kronor, vilket är 23,1 
procent över uppskattat pris. 
Högsta priset noterades för objekt 
nr. 1144, 24 skilling 1765, H.4, 86. 
Cr.6, l+ , (250), 500. 
G RONLAND 

Var representerat av ett objekt, 
nämligen nr 154 a-c, set 100, 25 och 
10 öre 1911, 01/0, (200), 230. 
DANSKA MEDALJER 

Var en avdelning som omfattade 
8 objekt vilka estimerades till 9.400 
kronor och således för 10.000 kro
nor. Medaljer är på stadig väg upp
åt- åtminståne det äldre rnatria
let Mest kostade objekt nr. 1158, 
Fredrik IV, Marstrands erövring 
1719, kungens bröstbild, Silver 50 

m.m., Galster 279, 1+, (1.500)» 
2.200. 

Från avdelningen utländska 
guldmynt återfanns ett objekt från 
NORGE 

Nr. 875, 20 kronor 1902, F .I7, 01, 
(1.800) , 1.900 och ett objekt från 
FINLAND 

Nr. 804, 20 markaa 1891, F2, 01, 
( 1.400)' 2.050. 

Inbrottet i 

HansRodes 
Mynt- och frimärksaffä r har del

vis klarats upp i och med att en 22-
årig man gripits av polisen i Oslo 
som misstänkt. 

I mannens bostad återfanns 
bland annat tobak för cirka 15.000 
kronor, skylten till Liberlas 
Generalkonsulat, frimärksalbum, 
frimärken samt mynt både i etuier 
och plastburkar. 

22-åringen som förnekat all 
kännedom om stölden hade uppen
bara problem med att förklara hur 
delar av Hans Rodes lager hamnat 
i hans ägo. 

Eftersom det beslagtagna partiet 
fortfarande fmns hos polisen, kan 
inte Hans Rode öppna sin butik 
trots a tt den nu är renoverad. Hans 
Rode tror dock att han skall kunna 
öppna i augusti eller september. 

Senaste Nytt 
I denna historia är att den grip

ne, som blev fångslad i fyra veckor 
medans efterforskningen skulle 
äga rum, har flytt från polisen. I 
sin fri het roar han sig med att skic
ka vykort både till polisen och Hans 
R ode. 



Nuinisina tiska tidskrifter/ Artiklar i Norge 
I Norge finns det ingen fristående 

numismatisk tidskrift, men flera 
myntklubbar ger ut medlemsblad. 
Här kan nämnas Norsk Numisma
tisk Förenings Medlemsblad. 

Det finns emellertid flera tid
skrifter som regelbundet har en 
myntspalt 

Norges största dagstidning, 
Mtenposten, som kommer med ett 
morgon- och kvällsnummer (ej 
söndagar) har i sitt fredagskvälls
nummer en myntspalt 

Den norska ekonomiska tidskrif
ten, Kapital, som utkommer 2 gån
ger per månad, presenterar i näs
tan varje nummer en myntartikeL 
I nummer 12-13/76 har de tagit sig 
för den intressanta uppgiften att 
presentera ett förslag till 

MYNTPORTFOW 
Förutsättningar är en investe

ring på cirka 40.000 kronor i huvud
sak i norska mynt. Stor vikt har 
lagts på att hedgående risk skall 
vara mycket liten och att mynten 

Myntkatalog 
mot 5 kr. i frimärlcen . 

Ni finner hl. a.: 

Äldre och moderna mynt, 

speciellt Nonien. Utländska 

sedlar, bl. a. F~iröarna, D.W.I., 

Is land och Grönland. 

J. PEDERSEN 
Skolgata n 24 . fi02 :n Borås 

Tel. 033/ ll 24 96 

Medlem av 

Sveriges Mynthandlares Föreni ng 

skall vara i sådan kondition att de 
utan för stora problem skall kunna 
realisera efter 3-5 år och då själv
fallet skattefritt. 

Portföljen fick följande ut
seende: 
Mynt Pris (kr) 

Norge Mark 1676 5.000 
Norge Mark 1699 4.700 
Norge Krone 1725 2.000 
Norge 2/3 Specie 1796 1.600 
Norge 1/2 Specie 1819 1.650 
Norge 1/2 Specie 1824 1.800 
Norge 24 Skilling 1830 3.500 
Norge Specie 1855 3.000 
Norge 5 Spd/20 kr 1875 3.000 
Norge 20 kroner 1878 2.300 
Norge 20 kroner 1879 2.300 
Norge 2 kroner 1888 1.550 
Sverige 20 kronor 1880 2.300 
Norge 20 kroner 1910 1.800 
Norge 10 kroner 1910 1.800 
Total invester ing :!8.300 

Kapital har lovat att följa upp 
portföljen och regelbundet presen
tera den värdemässiga utveck
lingen. 

MYNTKONTAKT kommen-
terar: 

- Kronan (4 mark) 1725 har 
Kapital varit beredd att satsa 2.000 
kronor på. Sett på de senaste 3 
årens storauktioner skulle det ge
nomsnittligt räcka till kvalitet l+ . 
Vi har sett myntet utbjudet mer än 
20 gånger , i mer än hälften av fal
len i högre kvalitet. Inför denna 
placering är vi tveksamma och 
skulle därför avråda. 

- Beträffande guldmynten 1910 
torde 1.800 kronor per styck inte 
räcka till kvalitet 01. Så pass van
liga mynt som de är <emellertid är 
de typmynt) borda man öka insatt
sen till förmånen för bättre kvalitet 
eller avstå från investeringen. Om 
denna portfölj inskaffades i sin hel
het av en säljare är det dock troligt 
att 1.800 kronor är tillräckligt för 
01/0. 

-Silvermynten, om de gick att 
uppbringa i hygglig kvalitet är för
modligen en mycket förnuft ig pla
cering. 

- Håll ögonen på den svenska 20-
kronan! 

MÅNADENS 
ERBJUDANDE 
GULD SVERIGE 
20 kr 1876 
20 kr 1890 
20 kr 1899 ..... . 

KRISTINA 

01 1.950:-
01/ 0 2.400:-
01/0 2.200:-

II Mark u. å. . . . . l+ 1.200:-

CARL XI 
l Mark 1689 . . . . 1+/01 625:-
5 öre SM 1692 . . l+ 175:-

CA RL XII 
l öt·e SM 1702 . . l+ 175:-

FREDRIK l 
10 öre SM 1741 . . 111+ 250:-
5 öre SM 1725 . . l / l + 225:-
5 öre SM 1731 . . l / l + 75:-
5 öre SM 1731 . . l 55:-

ADOLF FREDRIK 
1/8 Rdr 1767 . . . . l 175:-
8 öre SM 1771 

kantförlust . . . . l / l + 175:-
5 öre SM 1767 . . 01 475:-
4 öre SM 1771 . . l 85:-

GUSTAV III 
2/ 2 Rdr 1778 . . . . l + 825:-
1/3 Rdr/ 1 DSM 

1777 . . . . . . . . l + 300:-
1/ 12 Rdr/ SöreSM 

1777 . . . . . . . . 1+/01 650:-
1/ 24 Rdr/4 öre SM 

1777 . . . . . . . . l + 150:-

GUST A V IV ADOLF 
1/6 Rdr 1805 . . . . 01/0 550:-
1/6 Rdr 1809 . . . . 01 475:-

KARL XIII 
l /6 Rdr 1810 . . . . l 

CARL XIV JOHAN 
1/4 Rdt· Sp. 1830 111+ 
l / 4 Rdr Sp. 1831 I+ 
1/4 Rdr Sp. 1834 1/ 1+ 

375:-

325:-
350:-
275:-

Alla priser ink!. moms. 

Full bytesrätt inom 10 dagar. 

TB MYNT HB 
U. TRIMBERG R. BERGLUND 

Erstagafan 14 
116 36 Stockhohn Tel. 41 01 33 

Lagerlista sändes på begäran 
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Mynt funna vid • gravöppning 
Vid gravöppning på östra kyrko
gardsomn\det i Aseda, som on
lades föt· ca 25 år sedan, har man 
gjort ett intressant fynd . Vid 
grävningen upptäcktes plötsligt 
något som bliinkte, och vid nät·
mare undersökning visade det 
sig \'at·a ett silvennynt av impo
nerande stol'ick. ungefär som ti
digare 5 kronors jubileumsmy nt, 
och hade å l'taJct 1693. 

Myntets ena sida pryds av 
Karl XI :s porträtt, där han po-

MYNT
KONTAKT 

Ni får den bekvämt i 

brevlådan varje månad. 
Pren.pris: Helår 43:75 

inkl. moms och porto. 

scrar ståtlig och hårfager. Den 
latinska texten lyder: Carolus 
XI D G Rex SVE. översatt till 
svenska blir betydelsen = Carl 
XI Sveriges konung av Guds 
nåde. BoksUiverna G D torde be
tyda Gratia Dei och SVE en för
lwrtning av SVECIAE. Myntets 
andra sida bär texten, även den 
pa latin : DOMINUS PROTBC
TOR MEUS. P;i svenska uttytt: 
Hen·en min beskyddare. Här 
finns årtalet Hi93 och valörbe
teckningen 4 M, !:amt Sveriges 
,·apen med Tre Kronor. 

Fyndet hat· anmälts till Riks
antikvarieämbetet och kommer 
att studeras av numismatiker. 
Från lokalt l'iksantikvariehall 
tror man dock att myntet skall 
kunna för valtas av den egna för
samlingen och införlivas med 
dess tidigare myntsamlingar, 
mestadels funna unde1· kyrkans 
golv. 

Så långt lagret 
räcker säljes 

2 kr 1944, 46, 47 0 1/ 0- 01 
å 20:-/ st 

2 kr 1950 01 / 0-1 + / Ol 
å 7:-/ st 

2 kr 1954 t. o. m. 63 
01 0-- 01 å 10:-/ st 

2 kr 1964 l. o. m. 71 
0- 0 1/ 0 å 6:- / st 

Prislista nr l 1976 hor nu 
utkommit och kon erhållas 

grotis pö begäran. 

Firma Arne Hedlund 
Box 3144 S-16203 Vällingby 

Tel. 08 / 89 52 01 

Yard. 17.30- 19.00 

Fiskebäckskils Mynthandel 

lO 

Köper Sälier Byter mynt 

Prislista på svenska och utländska mynt från 1673-1975 

Ä ven tillbehör 

LISTAN SÄNDES GRA.TIS PÅ BEGÄRAN. 

FISKEBÄCKSKILS MYNTHANDEL 
450 34 FISKEBÄCKSKIL - Tel. 0523/ 224 16 



lEMBIT 

MYNTSKÅP 
30 modeller 

Typ 400 F Kr. 152:-

SUPER-SERIEN 
Toppen i a lbum och en 
prydnad för varje bok
hylla. 
Ställ höga anspråk för 
perfekt förvaring och 
välj rätt. Välj LembiL 
Ryggetiketter med text 
MYNT- COINS 
SEDLAR - FOTO 
FRIMÄRKEN - FDC 
BREV - Hl\FTEN 
OSCAR II - GUSTAF V 
GUSTAF VI ADOLF 
NEUTRAL 

FICKUR 
Schweiziskt handarbete av högsta 
klass. Även med handmå lade boet
ter. 12 modeller från 

Kr. 245:- till 675:-

~,x~ .f~ \ ......... ,, ... 
~ .~' '~"~ ,;,v ... - ....., "-'~. 
~ f.y-- • ....... ,.. {~ ...... ..... ~-:"\ ~ 
- '• "t-- ... ' a. ,:. .... ' Il 
~ -o: \'W,., ~.!:: t ... .: 

•":\..: .... .1 , "}' .'\·~· • :.,. • 
~~ .... ;:~# ·~ ~ -
~~~ 

SAMLAR-MEDALJER I SILVER 
i bcgriinsade upplagor. Ovan Jul
Daler (utkommer varje hös t) som 
är en pr·ydnad för varje samling 
kostar 117:65. 

ETUIER och V ÄSKOR 

NUMISCOPE 
1158 
Specialinstrument 
för mynt-medalj
samlare 

Kr. 268:-

KOPPAR
TALLRIKAR 
Reliefer !Z'J 20 cm. 
Numrerade upp!. 
1000 ex. 

Julen 1974 

J ulen 1975 

S:t Georg 1976 

Kungabr·öllopct 1976 

(1500 ex) l{r. 382:-

JO modeller 
Typ 700 Kr. 465:-

SAMLAR-aktuellt 
Lembits kundtidning för mynt-, medalj-, 
sedel-, tallriks-, fickurs - och frimärkssam

lare utkommer ca 4 ggr per å r i 30.000 ex. 
Nr· l utkommer omkring 15 maj 1976. 

Pris Kr. 2:-

P rislistor och broschyrer + tidningen SAM
LAR-aktue ll t sändes mot Kr·. 3:- i fri
märken. 

Ovannämnda priser inklude rar moms. 

LEMBIT AB 14102 Huddinge 2. 08/7113678 
r-#o#'oC •• ·"'· ,. •• ,.., 

Il 



Stora rariteter på Ahlströms höstauktion 
Lördagen den 16 och söndagen 

den 17 oktober håller B Ahlström 
Mynthandel AB sin 12 storauktion. 
Som vanligt håller man auktionen 
på Sheraton - Stockholm Hotell. 
Auktionslistan som beräknas bli 
fårdig i mitten av september kom
mer att vara mycket illustrativ och 
väfvärd sitt pris på 20 kr. Ser man 
tillbaka på tidigare auktioner och 
på det enorma myntintresse som 
vuxit fram kan man lugnt räkna 
med fullsatta lokaler och toppriser 
som följd. Myntkontakt har se U det 
mesta av materialet och klart är 
att det rör sig om många rariteter 
och mynt i mycket höga kvaliteter. 
På lördagen kommer på förmidda
gen att ägnas åt Gunnar Ekströms 
samling del 3 Oäs om G Ekström i 
MK nr 5-76) . Eftermiddagen i sin 

tur ägnas åt svenska mynt från 
andra inlämnare. Söndagen kom
mer att ägnas åt romerska brons 
och silvermynt, utländska guld
mynt, Danmark, Hessen, England, 
Nederländerna, Polen, Ryssland, 
Vaticanen, samt en bättre samling 
norska mynt. 

Av de mynt som kommer att säl
jas ur Gunnar Ekströms samling 
del3 ska vi här nämna en del av de 
bättre. Auktionens största raritets
mynt får nog anses vara en 2Daler 
"dubbeldaler" utan år, ålsidan 
visar Erik XIV:s porträtt medan 
frånsidan är densamma som finns 
på Gustav Vasas Stockholms Daler 
1559. Kvalilen är 01/0, utropspriset 
100 000 kr. Myntet är endast känt i 3 
exemplar. 

" Dubbeldalern" får nog anses som det fina::. te i hela samlingen. 

Ett annat mynt 
.är denna 16 
·Mark Carl XI i 
kval l+ med ett 
utropspris på 
45 000 kr. 

Från Gustav Vasa finns bland an
nat denna Daler 1534 i kvalitet 

12 

1/1 + med utropspris 80 000 kr-. På 
detta mynt håller Gustav Vasa i ett 
svärd istället för den sedvanliga 
spiran. Myntet är det enda kända i 
sitt slag i privat ägo. 

En daler 1595 Sigismund i kvalitet 
l+ är satt till ett pris av 50 000 kr. 

Ett annat mycket sällsynt mynt är 
denna Riksdaler 1i18 med cleve 
vapen från Carl X II i kval 01/0 med 
utropspriset 60 000 kr. 

Från Adolf Fredrik kan nämnas en 
Dukat 1754 av guld från stora Kop
parberg. Myntet är i kvalitet 01/0 
med en liten repa och satt i 75 000 
kr. 

Mynten från Ekströmska samling
en avslutar vi med en Dukat 1810 
från Carl XIII i kvalitet 01/0 till ett 
pris av 30 000 kr. 

På lördag eftermiddag kommer 
bland annat en 5 Dukat 1654 
Konungens kröning att säljas. 

(Forts. nästa sid.) 
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SVERIGES 
MYNTHANDLAREs 
FÖRENING 
Box 7183 

S·103 85 Slackholm 7 
<!)(!)(!)@.)® • • • • • • • • • • 

e Reklamationsnämnden. adress som 
ovan 

e Kommitten mot myntförlalskningar. 
c/o Svenska numismatiska föreningen 
östermalmsgatan 81. 114 50 Stockholm 

. 
SVERIGES MYNTHANDLAREs FORENING ~ 

' . 

e Föreningens syfte 
Föreningens syfte är att samordna 
strävanden och ideer angående . 
mynthandelns utveck!ing , 
uppmuntra vetenskaplig forskning 
och sprida kännedom om 
numismatik. 

e 14 etablerade mynthandlare 
Den är en sam manslutning av 14 
mynthandlare från 8 städer och är 
den enda i sitt slag i Sverige. 
Med lemmarna är etablerade 
hand lare med goda numismatiska 
kunskaper. 

e Vi bekämpar handeln med 
förfalskningar 
Föreningen arbetar aktivt för att 
förhindra spridning av alla slaps 
förfalskn ingar och moderna kopior 
och tar bestämt avstånd från 
handeln med dessa. Föreningen 
driver tillsammans med Svenska 
Numismatiska Föreningen 
Kommitten mot 
myntförlalskningar. där Ni kan få 
tveksamma mynt äkthetsbedömda. 

e "~~öjda kunder är goda kunder" 
detta är givetvis vår strävan. Skulle 
Ni anse er felaktigt behandlad av 
någon av Föreningens medlemmar 
kan ni vända Er till vår 
reklamationsnämnd. 

De nuvarande 
medlemmarna är: 

B. BJötnu one Mynthendel 
Kullagatan S6. 252 00 Htls•ngborg 
Tel 042114 12 11 

Me~o Myrtthndel AB 
Ke!endtQtlar. 9. 21 1 3S Malm o 
Tel 040111 6S .u 

Hofr11•• MyrtthtMII 
TullpOf1SQ11an 7, 
761 ()() NOU111Jt 
T t l 0175/ 168 26 

Stundbefg1 Mynthandel AB 
Mts.11r S•muetsgatan 25 
Bo• 7003 103 8 1 Stoc~~: ttotm 
fel 08/11 42 65 

8 . Ah ltlrOm Mynthl ndl l AB 
M.ster Samuehgatan 11 
103 85 Stoekholm 7 
hl 06/1010 10 

F'odbefgl Mynthi ndel 
Stora Nygtttn 17. 211 37 Malmo 
T • ' 040/12 99 30 

M en .. o"' Mym:hen4t l 
Ku"QUI\9SOttlln 21 B 
75r3?2Upos.tla 
Tel 018!13 0$ ~ 

J , P todtf Mn MynthencHI 
Skolg.aten 2t. 502 31 601U 
'•' 03311114 96 

Svu Mrmhandel 
Slvl t OI.Iin .a 
Bo• 7132 
tOJ 84 Stocll.notm 7 
,,, 0811003 8~ 1003 9$ 

Yngv• Almer MynthencHI 
Storgatan 49 Bok 2068 
700 02 O<eb•o 2 

Hlrte:h Mynthendel AD 
Malmsk•llnad!QIItan 29. 
111 57 Stoc-.tlolm 

U" Nordllndt My"lhal\del 
N'fbi OQttan 36 Oo. 5132 
102 .aJ StOC' IIofm 

Pto MyntharKiel A B 
Orottn•nogaten 11 
111 51 Stockttolm 

'•' 06/11 12 10 

Ticaten Myn1htndel 
Slurll)l•ls.en 3 
411 39 GOtiDOl Q 

feJ 019113 5061 Tel 08/t t os .M; Tel 08162 6~61 Ttl Q.31no8 t Il 
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Stora rariteter . . . 
( Purts. fr. föreg. sid) 

Detta mynt är det enda exemplaret 
i enskild ä go. den ursprungliga 
upplagan var endast 60 ex. K va lite
ten är l + och priset 75 000 kr. 

Av söndagens material ska vi niim
na norska objekt, dels 2 S11ecic 
Daler 1646 Christian IV i kvalitet 01 
od1 utropspriset 30 000 kr. 

Christian V "Gyldenlöves Dukat" 
är också ett mycket rart mynt som 
finns endast 
i 4 exemplar 
i privat ägo. 
Kvalilen ä r 
O l och 
utropspriset 
35 000 kr. 

MYNTMÄSSA 
på Gotland 
Myntsamlarklubben Goten på 
Golland anordnade den 17 till 19 
juli en myntm~hisa i Bilsund
ströms utställningshallar i Visby. 
Sju mynthandlare samt en me
daljhandlare fanns pli plats med 
ett mycket varierande sortiment. 
Antalet besökare uppskattades 
t iii om kl-ing 400 personer, vilket 
fiir anses som ganska måttligt. 
Om det berodde på felaktig an
nonsering eller på det vackra 
viidret att de utibindska turis
tema uteblev vet vi inte men 
helt klart är att inga kom. För 
handlarnas del blev det ingen 
stön e framgång, speciellt dåligt 
blev det med inköp. Till trots 
mot vår något bistra kritik tro1· 
vi dock att flera av arets hand
Inre kan tänka sig att ställa upp 
i~en om tillfälle bjuds. 

Ny adress till 
Svea Mynt- & 
Frimärkshandel 

Svea Mynthandel ha1· nu flyt
tat till större och ljusa1·e lokaler 
pa stureplan 4 mitt i Stockholms 
city. Fö1· övrigt är ad resst'n Box 
7232, 103 84 Stockholm, tel. 
08 / lO 03 85. Med s in nu förstärk
ta personal hoppas man att kun
na hinna med sin fiksta auktion 
till hösten. 

Cousteau bärgar mynt 
En grupp dykare ledda av den 
franske oceanografen J acques 
Yves Costeau ha r bärgat dyrbara 
mynt, smycken m. m. från vra
ket av ett skepp som tros ha 
sjunkit utanför den grekiska ön 
Andikithirad under antiken. Un
deJ·sökningen av skeppsvraket 
stöds av det grekiska kulturde
partementet Samtliga föremål 
förs för undersökning till at·keo
logiska m useet i Aten. 

:\ U r :\ J k o m n H ' r t i Il 
Il E LSI \G BO J{(; 

Kullagal•n 56. S ·252 20 Helsingborg 
Tel 0J2 IJ 12 Il 

Oppcl vard. 10- 18. lord. 9-13 

Medlem av 

,(:;.:~ 

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

Lagerprislista sändes gratis . 
.. 

MYNTAFFAREN NUMIS 
Vallgatan 1, Box 2332, 403 1 S Göteborg - 031 / 13 33 45 

Vard . 11 - 18. Lörd. 10- 14. Lunch 14- 14.30 



Myntens bildspråk förenar oppositionen 
mot olika tiders tyranner 

"A rbete, Familj, Fädernesland". 
Si, lyde t· inskriften på franska, 
p<t det franc-mynt, som jag hit
tade härom dagen. Efter en 

stunds letande fann jag ett til l. 
··Frihet, Jämlikhet, Broderskap" 
stå r det på det myntet. Båda ät· 
stora som en femtioöring, men 
liittare eftersom de är gjorda av 
alumini um. Vid första påseendet 
lnde jag märke till att de hade 
olika årtal, det skiljde tre å r 
dem emellan. 

S <l s log df:'n mig, orsaken till 
att mynten hade olika inskriftet·. 
Det ena var präglat 1.043 och det 
andra l946. Det första året var 
det å r då nazismen stod på sin 
höjdpunkt. Det andra beteckna
de fredens första å t·, å ret eftet· 
:1tt tyt·annen Hitler och hans vm
de hade störtats. 

På myntens baksida var delta 
ä nnu klarare. På quislingregi
Inens mynt står det bara "Etat 
Fra n<;ais" (Franska Staten), pii 
det andra "'Republique Francais" 
(Franska Republiken). På ' det 
rötTa finns det en hotfull dub
belyxa, på det senare tronar 
franska n~volutionens personi
fi erade symbol, "La Marianne". 
På huvudet har hon en krans av 
sädesax, lager- och ekblad. Och 
en mössa med lå nga snibbar. Alt 
den senare inte bara är för syns 
skull, eller för vät·mens visas av 
det följande. 

MYNT SOM MEDEL 
I PROPAGANDAN 

Mynt har i alla tider varit om
tyckta propagandahjälpmedeL I 
det antika Rom var det vanligt 
au statens ledare när de hade 
genomfört ett lyckat fä lttåg, lät 
prägla ett mynt för att fä sta all
mänhetens uppmiirksan1het på 
detta. Under republikens tid 
hände det också att myntmäs
tarna, som hade en hög slållning 
i staten. lä t prägla mynt som 
beskrev de krigsdåd som utförts 
av deras föt-fäder. 

Så lät t. ex. C. Caecillius Mc
tellus, omkring år 120 f. Kr., 
pr~igla ett mynt på vars från
s ida fanns guden J upiter på en 
vagn dragen av två elefanter. 
Med anledning av den seger en 
av hans förfäder vunnit i en 
strid mot Kartaga på 250-talet 
f. Kr .. Caecilius Meteilus hade 
!~.rekats tillfångata fiendens alla 
e lefanter och sedan, inte minst 

viktigt, lyckats fö ra dem till 
Rom, där de förevisades i det 
sedvanliga triwnftåget. Även fle
ra andra av släkten Meteilus 
vann senare segrar där bytet var 
elefanter . De förs ummade då 
inte att sätta ut det på de mynt 
som präglades för att fira segern 
och för att påminna om att detta 
var i linje med vad deras store 
förfader åstadkommit. 

Ett av de tydligaste bevisen på 
tron på myten som propaganda
medel har man i de mynt som 
gjordes strax efter mordet på 
Roms föt·ste kejsare, G. Julius 
Caesar, år 44 f. Kr. Ni.lt· de sam
mansvurna hade genomborrat 
cien inte helt överraskade Cae
sar med sina dolkat·, begav de 
sig ut på Roms gatot·. På en 
stång eller möjligen ett spö
knippe, satte de en mössa och 
ropade att de hade befriat staten 
från en tyrann. 

Vat·fö r då denna mössa? J o, 
under antiken var slavar för
bjudna att bära någon form av 
huvudbonad, det tillkom bara de 
fria medborgarna i samhället. 
Om någon frigav en slav skulle 
den forne ägaren sätta en mössa 
på ha ns huvud och slå honom 
med en stav (dubba?) och säga: 
- Gå nu härifrån och ofTeda 
mig inte längre. Mössan vru· allt
sii en frihetssymboL 

Men Brutus och de övr iga 
sammansvm·na hade totalt miss
tagit sig på stämningen i landet 
De ämbetsmän som inte hörde 
till de sammansvurna välkom
nade ingalunda mordet utan bör
jade i stället förfölja mördarna. 
Dessa fick dra sig undan till de 
delar av det romerska riket som 
de visste var oppositionella mot 
Caesars självhärskardöme. 

(Forts. niista sid.) 
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lVIyntcn bildspråk. .. 
(Forts. fr. förcg. sid) 

Brutus slog sig ner i Make

donien i norra Grekland. Dä1· 
samlade han ihop en här för att 

kämpa om makten i Rom. Under 

~f·V.~" .. ~. ~., l ~ .. ~~ ... 
'8 i ll-----1 

' ~ 
~h· 

a!· 43 och 42 f. Kr. lär han präg

la flera mynt. Det för vår del 
mest intressanta har på åtsidan 

en porträttbild av honom själv. 
Och på frånsidan finns två dol

l(ar och en stor mössa! Dolkarna 
~kulle påminna om att han va1· 

en av dem som hade tagit livet 

av Caesat· och "frihetsmössan" 

skulle påminna om att han hade 

befriat romarriket från en ty
rann! 

DEX NYA REVOLUTIONEN 

Under andra hälften av sjutton

hundratalet förf(ill det franska 
konungadömet. Ludvig den XV:s 

lyxliv fö1·dc landet till ruinens 

brant. De t drabbade inte adeln 

elle1· prästerna, ty de var be

friade från skatt. Men bland dc 
skattetyngda borga ma i städerna 

sökte man sig tillbaka till an

liken för a tt hitta styrelseskick 
som va1· bä ttre än det korrum 

peJ·ade k onungadömet av Guds 
N ad e. 

Under Ludvig XVI:s tid blom
made "nyklassicismen·• ut i full 

blom. I mordet ptt Caesar hade 
man ett föredöme, som sade a ll 

de t var riitt att göra uppror mot 
tyrannc1-. 

När man därför hade avskaff:tl 
det kungliga enväldet efter 
s tormningen av Bastdjen 17~9 

och gj01-t kungen till enbart en 
ceremoniell symbol, tog man upp 
symbolen fr i1 n Brutus, fr·ihets
mössan, och satte den på en an
nan symbol friin den romerska 
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republikens lid. spöknippet Spö

knippet hade varit symbolen föt· 

ordningen samhiillet unde 1· 
många sekler. Genom att sätta 

trihetsmössan pii detta, ville man 

liksom Caesa1·s banemän mat·ke
ra att man hade befriat landet 
från enväldet. 

Efter sitt antika urspr·ungsland 

i Mindre Asien kallades den föt· 

"den frygiska" mössan, eller för 
.. den röda" på g1·und av färgen, 

eller ''jakobinmiissa•· eftet· nam

r.el pa det politiska parti i Paris 

som först bar den. l mössan bar 

revolutionäre rna en bitt-vit-röd 
kokat·d, de n nya frnnska natio

nalfät·gskombiJlationen. 

Nät· Ludvig den XVI slutli

gen hade giljotinerals 1793, flyt

tade man över frihetsmössan till 
landets nya symbolfigur, "La 

Marianne". Men det ä1· inte bara 
pii franska mynt som man åter

finne!· mössan. "r"'rihetsgudin
nan ., åter komme1· också på mynt 

friin USA ot:h Argen tina, som 
bada hade gjort uppror mot 
kungadömet i sina ' 'moderlän
dcJ··· .. 

Inte undra pit Hlt nazisterna 
inte ville att vad mun betraktade 
som Lydstaten Fntnkrikc, skulle 
h t~ d e n symhol<m pii sina mynt ! 

Ile rillan ( ;.'· llcnhaa l 

Nya öppettider 
V ord . l 0.00-18.00 

Lörd. l 0.00-1 5.00 

Uppgrens 

Mynthandel 

Skånegotan 73 

Box 11 080, l 00 61 Stockholm 

Tel. 08/ 44 82 81 

Bcgiir vår prislisln som vi sänder 
gratis. 

Helvetische 
Miinzen zeitung 

Utkommer varje månad 

llclarsprenumcrntiun S. Fr. 

utlandet ... ..... . .... . . . 28.00 

S:irtryck 

Ocr Rappemniinzbund . . 4.00 

Uic Gc~cnstcmpcl im 

sehwcizcrischcn !\liin1.wcscn 15.00 

HMZ 
Postfach 2G 

CH-3652, ll iltcrrin;:cn 

Poslchcd<lwntn 

ll l\IZ lliltcrfin~cn 

Luzcm fill - llfi!JI 



Falskneri 
Da jcg nylig fik en mpnt ind

lcveret til hcstcmmelse, kunne 
jeg hmtigt konstatere, at det 
drejcdc sig om et fa lskneri. Mpn
tcn skulle forcstille en prreg
ning fra Hardcknud, Lund af 
mpntprregercn ALFRARD ( !). 

Der kendcs igen sådan mpnt 
fra Hardeknud, men tydeligvis 
er det den hos Hauberg nr. 25 

lVIynt borta 
från Börsen 
En myntsamling, några värde
fulla minnesmcdaljet· och en ord
förandeklubba stals i juni från 
Svenska Akademiens lokaler på 
Börsen i Stockholm. 

Polisen fann blodspår på gol
vet och antar att gärningsman
nen skurit sig när han tog sig in 
genom ett fönster. Man försökte 
därföt· spåra honom via :.jukhus. 

afbildcde, som har dannet for
lceg for falskner iet. Denne mpnt, 
<.ler kun kendes i et eksemplar 
11å museet i Stockholm, har tiJ
ligcre vceret anset som engelsk, 
hvol'for den af Bror Emil Hilde
brand i "Anglosachsiska Mynt i 
Svenska Kungliga Myntkabinet
tet", 1881, er opfo•·t under nr. 105 
som type "H.a.". 

Nrervrerende falske mpnt min
der i prreg og stil slet ikke om 
en nordcuropceisk vikingetids
mpnt. Blanketten vit·ker "for
kcrt". Portt·rettet synes frem
medartet. Bogstavtyperne hprer 
overhovedet ikke den tid til. En
delig har civilingenipr Svend 
Tbuesen, Statens kontroi med 
redle metaller, venligst ladet fo
retage en metallurgisk analyse, 
der viste et spivindhold på kun 
83 .... ~ . hvilket er betydeligt un
der normallpdighl'den for en 

Hardeknudmpnt. At den ialske 
mpnt til gcngaald har et guldin
hold. på 1-2 ~(, forhavser ikke. 
Meget af det selv, der anvendes 
den i dag, har ikke vreret under
kastet en elektrolytisk renselse
proces. 

Hvem der har lavet den falske 
mpnt vides ikke, men da der 
nbcnbat·t Cl' skåret falske prrege
stempler, er der nok flere i om
s.etningcn. Oplysninger om 
frernstillcrcn og om andre ek
scmplarer af dette falskneri vil 
jeg med takncml ighed modtage. 

J~RGEN S~l\'IOD 

Rprnersgade 25 
1362-Kpbenhavn K 

Köpes 

By tes 

Äldre inbundna tidningar 

CURT ERIKSSON 
TE-l. 0171/303.18 Enköping 

, . 
ABAFILS eleganta myntväskor - en_ värdig ram till Er samling 

Minicliplornnt (knsseU). svart lä
derimitation. vttet·mått 355 '\. 2·10 
'- 40 mm, kor;1plctt med 3 vc-
lout·iserade 1:\dor . ...... . 147:-

Miniportcr. väska i svart läder
imitation, handtag, två lås, yt
tet·matt 255x200'(85, komplett 
med 7 velouriscrade lådor 181:-

Lådorna kan erhållas i blå. r·öd eller grön 
färg. Dessutom finnes sammetslådor i •·öd 
och blå fä rg. Begär vår prislista. Moms ingår 
i priscma. Frakt tillkommer. Väskoma fin
nes hos dc flesta mynthamllar·e, eUet· direkt 
ft·ån oss. 

l. M . BJöRKQUIST 

Diplomat, väska i svart läder
imitation, handtag, två lås, yt
termått 2GOx3SO:xlOO mm, kom
plett med 10 velouriserade lådor 

317:-

Mediodiplomat (ej avbildad men 
liknande Diplomat), svart läder
imitation, handtag, två lås, kom
plett med G vclouriserade lådor 

247:-

NOVA Box 40, 701 02 Örebro Tel. 019/ 12 05 11 
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MYNTTORGET 
Annonssida för myntsamlare 

Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en den till 
MYNTKONTAKT, Drottningg. 11, 11151 Stockholm, m tirk kuvertet "Mynttorget". Kostnaden är 
10 kronor per annons och f;ir högst innehålla 20 ord + te lefonnr. eller namn o . adress. Vid två airnonse
ringar m ed samma text i t\·å på varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för båda annon
serna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor fö re utg ivningsdagen. Annonskostnaden 
skall medsändas på sanuna gång som manus. 

SÄLJES 

10 st. 5 öre 1964 m. 50 i kronan, 
10 st. 2 öre 1961 mm. u. 300 st. kop
parmynt Gustav V 1919- 1941 till 
hör;stbjudande. Roland Hellgren, 
P1.1431, 930 30 Ursviken 0910/ 304 67. 

GV, GV! oc!1 utländska mynt bil
ligt. Lämpliga för nybö r·jar·e, samt 
50 kr Jub. i kassett 85 kr + porto. 
Bror Carlsson, Stens torp 3305, Fa·· 
gerlid, 540 70 Hov a . 

Jul-Daler 1975 i silver· 42 mm p, 
världsupplagan var endast 5.000 ex. 
Denna förnämliga daler säljes nu 
för 150 kr. Henrik Miintzing, Göke
torpsgatan 37, 416 56 Göteborg. 

Mynt 1873-1973, 100-tals varinnter. 
Myntlista gratis. Bo Carlsson, K1 o
netorpsgatan 104 A, 212 27 Malmö. 

Island 1100 år l set i Proof inne
hållande 10.000 kr i kr i guld och 
1.000 o. 500 kr i silve r. (Min. 1.700 
kr.) Tore Friborg, Lindgatan 21, 
421 79 V. Fr·ölunda, 031/ 29 26 75. 

l säck 5-kronor 1973, plomberad 
från Riksbanken, kv. O = 400 sl. 
säljes till högstbjudande. 08/ 18 17 54. 

l säck 2-kronor 1971, plomberad 
från Riksbanken, kv, O = 250 st. 
säljes till högstbjudande. 08/ 1817 54. 

5-kronor 1954 26 st ..• s-kronor 1955 
58 st. kv. 01/0 och lägre säljes bil
ligt. Tel. 0811817 54. 

Prislista på svenska mynt sändes 
g ra tis på begäran. Tomas Svensson, 
Vattugatan 4, 665 00 Kil. 

- -----
50 olika mynt från hela världen, 
olika kvalitE~er 35 kr, 100 st. olika 
mynt 65 kr ink!. moms, porto till
kommer. Anders Tullberg, Bred
änJ:{svägen 220, 4 tr., 127 32 Skär
holmen. 

Guldmynt från hela världen siiljcs 
till bra priser och bra kvaliteer. 
Ulf Bladh, Agak'ln 2, 702 10 Örebro, 
te!. 019/ 10 07 20. 

5 kr 1962. 500 Markkaa OS 1952, 
2 kr 1877, 1898. 2 kr jub. 1938, l iire 
1917, L918, 2 öre SM 1766. Hildin:;: 
Johansson, Bodastigen 13., 2 tr., 
151 45 Södcrtälje. 

2 h 1952-71. 1+!01 17 st. hel se 
' ie 135:-. l kr- 1952 l , 5:- 1958 l, 
8:- 1959 l , 10:-, l + 15:- . Bertil 
Nikl;lsson, Ö a Skärvallsg. 17, 42153 
V. Frölunda. 

24 st. 2 kr, 19 st. l h, 12 st. 50 ör·e, 
20 st. 25 öre, 34 st. 10 öre, 12 s t. 5 
öre. 6 st. 2 öre, 35 s t. l ör·e. K vali
let 1- 01, 750:-. Hilding Johansson, 
Bodastigen 13, 15145 Södertälje, 
0755!161 05. ; ............................................... .. ....................................................................................... . 

BESTÄLLNINGSKUPONG MYNTTORGET 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer· av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 
medsändes. 
ANNONSTEXT: 

0 SAWES 0 KöPES 

NAMN: 

ADRESS: 

0 öVRIGA SAMLAROMRADEN 

·····-······ ··· ··" "'' 
.......................................................................................................................................... 
18 

Svenska och utli)ndska mynt 1629-
1974 till hyggliga priser. Gratis 
prislista på b::gäran. Kjell Pe tte rs
son, Tegelbruksvägen 24, 723 48 
Västerås. 

Kö PES 

Riksdaler. !'l'la rk, Dukater, 5 öre 
1910 + 1927. Samla1·e betala r g ivet
vis högre än handlare. Skriftlig of
fer·t till Leif Matsson, Avenue Fran
cc•is Besson :n. CH-1217 Mcyrin. 
Gene ve. 

Gustav III:s si lvermynt i god kva
litet, Carl XJI:s kastmynl. Sven 
Y del!. Cedervä~en 67, 180 lO Eneby
bQrg, 08!758 92 42. 

Guldmynt och rik ~dalrar köpes om
gaendc på dagen till biisl<l pl"is. 
Ulf Bladh, Agatan 2, 70210 Örebro, 
te l. 019/ 10 07 20 e l 20 04 14. 

Norska myn t köpes. Även byte. H. 
Guliikslad, Njardsv. 2 C, N-2200 
Kongsving<'r , NORGE. 

G V enkrona•· i kval. Stql 0- 01 
klipes. Skriv med liigsta pris ti ll: 
B. Johanesen, Smedsbacksgatan 9, 
115 39 Stockholm. 

En- och tvåkronor S."lmt jubile ums
my nt i hög kvalitet köpes. Ring el
lc c skriv till Tage Marks tröm, 
l";~ck 2, 100 7:1 Stockholm 44. Tel. 
08/97 73 75. 

KomplcLLera 
DiLL bibliotek 

Alla ni sum salmar ett eller 
liera nummc1· av :\'lynfkontakt 
kan l•ii11a dessa för en kosinad 
av 4 Jo·/sf ink!. porfo + post
fc)rskottsavf.!irl (utgår vid för
skotts likvid). Rinf.! eller skriv 
direkt till u~s pa redaktionen. 
OBS! Samflif.!a nummer fni n 
nr l 1972 uch r.·amåt finns i 
lager, om iin i be gränsad tiii 
J:an:,r. 



VARSÅGODA! 
ETT PLOCK UR VÅRT LAGER 

20 kr 1877 "O'' .... 
20 kr 1878 
10 kr 1874 
10 kr 1874 
10 kr 1883 
10 kr 1901 
5 kr 1882 
5 k r 1899 
5 kr 192') 
16 ö klipp. 1 SflJI .. 
8 ö klipp. 1564 . . 
2 Ma"lc 1592 kantsk 
l / 2 öre 1577 .. .... 
1/ 2 öre 1580 .. God 
1/2 öre 1585 ..... . 
Fyrk 1589 ...... .. 
2 Mark 1615 
4 Mark 1688 .... .. 
4 Mark 1694 ... .. . 
2 Mark 1685 .... .. 
l ROR 1713 (sm L ) 
l RDR 1748 ...... 
l/24 ROR li79 .. 
l ROR 1806 .. .. .. 
1/ 6 ROR 1801 . . . . 
1/ 12 Skill. 1812 .. 
l ROR 1825 .... .. 
l / 4 RDR 1830 ... . 
1/ 4 ROR 1832 . .. . 
1/4 ROR 1834/ 33 .. 
l Sk. B. 1836 God 
l /6 Sk. B. 1838 . . 
1/2 Sk. B. 1832 . . 
2/ 3 Sk. B. 1853 . . 
25 ö 1857/56 ..... . 
5 ö 18·33 ...... .. 
10 ö 1871 
10 ö 1870 ....... . 
5 ö 1866/ 65 ..... . 
2 ö 1862 
1 ö 1864 
2 kr 1900 
l kr 1897 
25 ö 1878 
25 ö 1889 
25 ö 1899 
25 ö 1907 
10 ö 1875 
10 ö 1880 
10 ö 1881 
10 ö 1882 
10 ö 1883 

1+/01 
01 
1+/01 
01/0 
01/0 
01 
1-t / Ol 
01 / 0 
01 
I+ 
1+/0l 
l? Il 
01 
01 
1+!01 
l? 
l '!/ l 
1+/01 
1+/01 
01 
l + 
I+ 
01 
1+/01 
01/ 0 
o 
01 
l 
t ; / 01 
01 
l ; 
l 
l + 
l ? 
l 
1-! 
o 
o 
l + 
1/1 + 
01/ 0 
01/ 0 
o 
l + 
o 
o 
o 
l ? 
1? 
l? 
l ? 
l ? 

1.950:-
2.100:-

775:-
950:-
985:-
750:-

1.695:-
875:-
765:-

1.550:-
2.200:-
1.800:-

350:-
475:-
285:-

1.000:-
2.800:-
1.550:-
1.050:-
2.600:-
4.850:-
1.950:-

325:-
1.450:
l.llS0:-

175:-
4.600:-

285:-
540:-
660:-
175:-
1:35:-
225:-
185:-
265:-
100:-
275:-
385:-
150:-
145:-
100:-

1.350:-
1.100:-

675:-
750:-
335:-
185:-
300:-
150:-
150:-
200:-
125:-

10 ö 1892 
10 ö 1894 
10 ö 1896 
5 ö 1875 
5 ö 1878 .. God 
5 ö 1879 
5 ö 1880 
5 ö 1882/81 ...... 
5 ö 1887 

5 ö 1891 
5 ii 1904 
5 ö 1906 
2 ö 1886 
2 ö 1894 
2 ö 1901 

2 ö 1874 
2 ö 1878 K. T . . . 
2 ö 1900 R. N. 
l ö 1874 .. God 
l ö 1875 
l ö 1880 
l ö 1892 
l ö 1895 
l ö 1904 
l ö 1905 Praktex. 
2 kr 1910 . ...... . 
2 kr 1910 
2 kr· 1910 FMM .. 
2 k r 1913 
2 kr 1913 
2 kr 1937 .. . .... . 
l kr 1913 ...... .. 
l kr 1924 
l kr 1942 AUB . . 
l kl- 1945 TSUH. 
50 ö 1911 . . ..... . 
50 ö 1934 ...... .. 
50 ö 1940 N. . .. . 
25 ö 1940 N. . .. . 
10 ö 1911 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

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

OJ 
l + 
l 
01 
O l 
l'! 
l 
o 
o 

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

10 ö 1913 ....... . o 

250:-
325:-
325:-
250:-
135:-
795:-
275:-
265:-
220:-

675:-
385:-
395:-
395:-
250:-
250:-

125:-
595:-
175:-
200:-
195:-
110:-
295:-
110:-
100:-
125:-
165:-
475:-
250:-
300:-
700:-
450:-
525:-
240:-
325:-
100:-
625:-
185:-
195:-
150:-
240:-
325:-

De tta i:ir ett mycket litet plock 
u r nir nya lista som utkom 15/ 8. 

BesHill den NU. 
KOSTNAOSFRITT 

lO ö 1914 ....... . 
10 ö 1916/ 15 .... .. 
10 ö 1920 
10 ö 1927 P raktex. 
5 ö 1910 .. . . ... . 
5 ö 1915 
5 ö 1916/ 15 ..... . 
s ö 1917 
5 ö 1919 J ..... .. 
5 ö 1927 
5 ö 1944 
2 ö 1912 
2 ö 1919 B . ... . .. 
2 ö 1942 M . M .. . 

o 
1+/01 
01 

l 
01 
l 
o 
o 
1/ 1+ 
o 
O l 
o 
o 

BILLIGA SVENSKA MYNT 

l kr 1875, 97, 98, 03, 

235:-
350:-
115:-
155:-

1.075:-
185:-
125:-
325:-
450:-
750:-
125:-
225:-
150:-
165:-

04, 06, 07 .... l? 7:-
1 kr 1876, 77, 80, 84, 

89, 90, 01 . . . . l? 10:-
1 kr 1910, 14, 26 . . l? / 1 6:-
1 kr 1915, 16, 23, 24, 

28, 31 . .. . . .. . l 4:75 
10 ö 1892, 97 . .. . .. l'! 7:-
10 ö 1894, 96, 00, 03 l? 4:-
10 ö 1898, 99, 02, ().1 l? 4:-
5 ö 1874, 75, 78, 81, 

82, 83, 84. 90, 
91, 92, 95, 96 l? 8:-

2 ö 1874. 75, 81, 82, 
83, 84, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 
93, 94 . . . . . . . . l? 8:-

Fr. o. m. vå r lista nr 24 som ut 
kommer den 15/11 kostar listorna 
5:- st. eller 16:- för en helårs
prenumeration (4 nr). 

Beställ Er pre numeration redan 
nu. s.-1 får Ni den nya listan som 
utkom 15/8 direkt samt 4 kvartals
listor fr. o. m. 15/ 11. Sä nd i så fall 
med likviden på en gång, endera 
i postfriska frimärken eller lägg 
penga: na lösa med b revel 

I samtliga priser inkluderas mer
värdLskatt. Full returrätt inom 10 
dagar. 

R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB 
Box 1, S-199 01 Enköping, SWEDEN Tel. 0171 / 379 50, 08/ 11 85 55 
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l LITT~RATURNYDETER 
Erkki Borg: Mynt och sedlar an

vända i Finland. Helsingfors 1976 
kr 250:-. 

Författaren, redan tidigare väl
känd för sina kataloger över finska 
mynt och sedlar <den senaste 
hittills nr 4 1975) har nu tydligen 
beslutat sig för att slå ett stort slag 
för den finska numismatiken ge
nom utgivandet av ovannämnda 
verk. Katalogen - om man skall 
kalla den så - är av det numera 
allt vanligare "telefonkatalog" -
fonnalet och omfattar 533 sidor, 
text, och planscher, på gott glättat 
papper. Uppställningen är i alla 
avseenden redig och förståelig och 
i de flesta fall har både mynten och 
i all synnerhet sedlarna blivit 
uppförstorade, så att alla detaljer 
klart framträda . Dessutom är tex
ten på tre språk, utom finska även 
svenska och engelska, så att kata
logen blir användbar icke bara i 
Skandinavien utan dessutom inter
nationellt. 

Författaren inleder med en över
sikt av Finlands penninghistoria 
före 1809 och lämnar därpå en ut
förlig redogörelse för Abo-mynten, 
väl den mest omfattande på sven
ska som finnes, om man frånser 
Mauritz Hallbergs "Några anteck
ningar om Abo mynten" från 1919, 
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redan föråldrad och f ö svår att an
skaffa. 

Redogörelsen åtföljes av il
lustrationer över alla Abo mynten, 
från Erik av Pommern fram till 
Gustav Vasa och år 1558, då den 
finska myntningen upphörde. se
dan följer en komplett översikt av 
de finska mynten jämte värdering
ar för 5 kvaliteter. Då katalogens 
förord är dagtecknat den 6 juli 1976, 
får man väl anse, att det hela är så 
"up to date" det gärna kan bli. 
Efter mynten komma sedlarna 
vilka beretts ett stort utrymme och 
där författaren uppenbarligen lyc
kats få med allt. som hittills blivit 
känt. Tacknämlig är en tabell över 
upplagenummer med serie
numrens kända m1mm1- och 
maximivärden. Det är härvid att 
observera, att även de tidigare be
talningsmedlen, såsom Finlands 
Wäxel - Låne och Dpositions 
Contors insättningsbevis medta
gits. Förteckningen över de s k 
Fahnehjelmarna , d v s svenska 
krigskommissariatets sedlar i Fin
land 1790 är visst alldeles komplett. 

I slutet på katalogen behandlas 
dels de svenska mynt och sedlar, 
vilka kurserade i Iandet innan egna 
dylika blivit emitterade, dels och 
framför allt de motsvarande ryska. 
Mig veterligen har aldrig hittills på 
svenska en sådan sammanställ
ning blivit gjord, den tjänar 
faktiskt som handbok över samtli
ga under denna epok utgivna ryska 
betalningsmedel. 

Det kan här förvisso icke bli frå
ga om en fingranskning av ovan
nämnda katalog, även om re
censenten vore kompetent härtill, 
skulle det hela endast utmynna 
även om recensenten vore kompe
tent härtill, skulle det hela endast 
utmynna i ett slags kriarättning på 
ett stort upplagt verk. Några 
egentliga fel har jag icke kunnat 
observera, det skulle nog också 
kräva mera tid, än undertecknar 
har till sitt förfogande. Vare nog 

sagt, att herr Borgs arbete måste 
betecknas som ett standardverk a v 
stora mått, en outtömlig guldgruva 
för var och en, som söker sätta sig 
in i den icke alltid så lätt bemästra
de finska numismatiken. Författa
ren är att lyckönska till sitt verk, 
recensenten förstår och vet för sin 
personliga del fullt att uppskatta 
det titaniska arbete som måste lig
ga bakom denna prestation. Det 
enda allvarliga anmärkning, som 
måhända kan riktas rör priset på 
katalogen, men själv skulle jag 
dock vilja härvidlag påpeka, att 
med tanke på de höga trycknings
kostnaderna nu för tiden och på det 
arbete som ligger bakom, ka
talogen dock icke kan kallas för 
dyr. Det är säkert många länders 
numismatiker som ha skäl att 
avundas sina finska kolleger, vilka 
fått ett sådant hjälpmedel till sitt 
förfogande. G. s. 

Mynt
auktion 

å ST ADSHOTELLET, BORÅS 

9 okt. 1976 

Bl. a. guldmynt, riksdalrar·, 
;l!·g;1ng~rnynt i hög kvalitet, 

;irsset. 

Scdlar·, polletter och medaljer· 

Bcstiill katalog mot 3 kr 
i frimiirken. 

Numismatisk Orden 
Skolgatan 21, 502 31 Borås 

Tel. 033111 24 9G 



l LITTERATURNYHETER 
Frovin Sieg: Seddelkatalog 

1874-1976 Inb. kr 52:-. 

Siegs kataloger över Nordens 
mynt behöva förvisso icke numera 
någon närmare presentation. De 
ha ingått i det allmänna begreppet 
och blivit hart när oumbärliga, 
man emotser dem alltid med spän
ning då de utkomma i början av 
september varje år, men icke för 
deras uppställning som sådan utan 
närmast för att se vilka prisföränd
ringar som vidtagits i den nya upp
lagan. Aven om alla de nordjska 
länderna ha sina egna specialka
taloger, är dock Sieg ett slags sam
manfattande rikslikare. 

Om alltså royeten fått sitt har 
man däremot hittills saknat en 
motsvarande sammanfattning vad 
sedlarna beträffar. Detta har nu 
avhjälpts genom ovannämnda ar
bete. Det omfattar samtliga nor
diska länders sedlar jämte priser. 

Katalogen är uppställd på sam
ma klara och tydliga sätt, som man 
är van vid från de motsvarande 
myntförteckningarna och ut
förandet, som helhet betraktat, 
smakfullt och väl avvägt. Inom ra
men av en enda handbok har man 
nu tillgängligt, vad man hittills va
rit tvungen att mödosamt leta sig 
fram till ur olika specialkataloger. 
Mot verket i dess helhet finnes 
sålunda intet att anmärka. Vad det 

komme an på, vore under dylika 
omständigheter närmast att na
gelfara prissättningen (där sådan 
över huvud taget förekommer , vi 
ha en känsla av, att författaren li
tet för ofta undvikit att göra någon 
notering a lls, även där en sådan sä
kert varit möjlig). Detta är dock en 
ganska vansklig sak, vi äro de för
sta att medgiva, att det är betydJigt 
lättare att kritisera ett åsatt pris 
än att själv få fram ett någorlunda 
riktigt sådant. Vad vi ur vår syn
punkt närmast hålla oss till är där
för Sverige, där vi bäst erfarenhet 
av gällande marknadsläge. Såvitt 
vi kunnat finna , motsvarar förfat
tarens prissättning någorlunda da
gens läge (katalogens priser äro 
naturligtvis i danska kronor). 
Såsom genomsnittspr iser kunna de 
alltså duga. Däremot kunna vi icke 
underlåta att anmärka på författa
rens tilltag att i ofta mycket stora 
grupper sammanföra olika årtal, 
där priserna , om varje årtal för sig 
specificerats, skulle blivit mycket 
varierande. Så ha t ex 50 kronorna 
1896-1962 sammanförts till en 
enda grupp med ett gemensamt 
pris, 5 kronorna på motsvarande 
vis 189(}-1952 osv. Vad detta kan 
leda till kan ju envar begripa. Det 
hela påminner starkt om Yeomans 
tillvägagångssätt i hans "Modem 
World Coins", resultatet därav har 
också mycket riktigt visat sig i en 
"telefonakatalog", sådan "Stan
dard Ca ta log of World Coins", där 
varje årtal för varje land fått sin 
särskilda behandling. Måhända 
kommer författaren att invända, 
att om han gjorde något liknande 
skulle även hans katalog svälla ut 
på samma sätt som "World Coins". 
Detta är naturligtvis icke mening
en, men härifrån och till en något 
större specificering av sedelpris
sättningen är dock steget mycket 
långt. 

Man kan ju också med skäl 
anmärka på katalogens pris. Sven-

ska kronor 52:- är verkligen allde
les på tok för mycket för en katalog 
av denna storlek. Såsom helhetsbe
dömning måste man likväl uttala, 
att herr Siegs arbete var ett ord i 
sinom tid och välbehövligt såsom 
sådant. Om författaren ville beakta 
vad ovan har sagts och därtill 
något reducera priset vid en 
eventuell ny upplaga, tro vi fak
tiskt, att hans "seddelkatalog" 
kommer att bli en "bestseller" i 
Skandinavien. Skulle han dessutom 
skriva sin text även på tyska och 
engelska, torde den kunna få inter
nationell spridning. 

G.S. 

Dåliga mynt 
Vid Smedjebackens myntklubbs 
säsongsavslutning hölls ett anfö
förande av ordförande Knut 
östh, där han varnade för att det 
läggs ned alltför stora pengar på 
slitna mynt. Knut östh menade 
att för många icke samlarvä1·da 
mynt har dykt upp hos både 
handlare och på auktioner. Spe
ciellt varnade föredragshållaren 
för kringresande försäljare, då 
det visat sig a tt speciellt sådana 
salt dåliga mynt till enligt ex
pertisen alltför höga priser. 

Vid mötet beslutades också om 
att man ska hålla en myntauk
tion i höst, närmare bestämt i 
oktober månad. Auktionsmynten 
kommer att kvalitetsbedömas av 
experter och en auktionslista 
kommet· att skickas ut till med
lemmar och andra intresserade. 
Bland annat kommer ett par 
större privatsamlingar att för
säljas. 

Smedjebackens myntklubb som 
är den enda i Dalarna har nu 
drygt 50 medlemma. 
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l LITTERATURNYHETER 
Polen 
Intresset för polsk numismatik -
som ju har en hel del gemensamt 
med svensk numismatik - har 
ökat tmder de senare åren. Svårig
heten har varit att finna lämplig 
och lättfattlig litteratur inom om

Monet Polskich" 1764-1864, som 
kompletterar en tidigare katalog 
över polska mynt 1916- 1972. 

Boken på 254 sidor är förnämligt 
uppställd. Varje mynt är beskrivet 
och avbildat. Raritetsgrad och vär
deringspris är angivna . 

rådet, då tidigare arbeten är gan- Förutom reguljära mynt beskriver 
ska sällsynta och svårbegripliga författarna Cz. Kaminski och E. 
för samlaren. För att avhjälpa det- Kopicki även alla kastmynt och 
ta har nu utkommit "Katalog provpräglingar "Proba" samt 

Boken behandlar förljande områden: 
1 Stranislaw Augist Poniatowski 
2 österrikiska ockupationen 
3 Preussiska ockupationen 
4 Fristaden Danzig 
5 Förstedömet Warszawa 
6 Belägringen av Zamosc 
7 Krakow republiken 
8 Kontmgariket Polen 
9 Novemberupproret 

·l o Ryska perioden 

1764-1795 
1774-1794 
1696--1817 
1802-1812 
181Q--1815 
1813--
1835 
1815--1835 
1831 
1832- 1864 

andra specialpräglingar för samla
re. Dessutom finnes ett avsnitt med 
tabeller över löner och priser för 
olika varor under perioderna 
1765--1775, 1806--1812, 1816- 1850, 
vilket ger en intressant inblick i de 
enskilda myntens köpkraft. Aven 
om boken är skriven på polska -
så ger den en lättfattlig inblick i 
den polska numismatiken - även 
för den icke språkkunnige. 
Pris 50:- inkl. moms. Boken kan 
beställas från de flesta mynthand
lare eller direkt från generalagen
ten NOV A Box 40 701 02 Orebro Tel. 
019/12 05 11. 

GÖTEBORGs 
MYNTHANDEL 

NY ADRESS 

Magasinsgatan 3, 411 18 Göteborg 
Tel. 031/11 0144 

Litteratur till kraftigt nersatta priser: 
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Förr NU 
Sieg Myntkatalog Norden 1976 ..... ..... ..... . .. ... ............ . ill. 240 sid. 30:-- 19:-
Schön World Coin Catalog 1976 -- hela världen .... . .... . ..... . il!. 1088 sid. 49:-- 34:-
Arnold m. fl Grosser deutscher Miinzkatalog . .... .. . ... . .... ... . iii. 434 sid. 105:-- 76:-
Hobson-Nathorst-Böös Skandinavien från 1534 . ................ . iii. 139 sid. 53:- 26:-
Schlumberger Europa Goldmiinzen - utmärkt bok . . ....... .. . ill. 480 sid. 130:- 94:--
Keller Notgeld Serienscheine - nödsedlar .. . .... . ............. . il l. 300 sid. 81:- 56:-
Neubecker m. fl. Wappen Lexikon -- heraldik . . ...... ..... . ... . iii. 420 sid. 132:-- 86:-
Klena u Miinzpreis Jahrbuch -- intressant . . ...... . ... ......... .. . 714 sid. 195:- 140:-
Pick World Paper Money - sedlar hela världen .... . . . . ... . ... . iii. 720 sid. 74:- 64:-
Erbstein: Schulthess-Rechberg'sche Miinz u. Medaillensamlung -
fantastisk .... . . ...... . ... .... . ......... . .. . ... . ... . .. .. . .. .. . . . .. . 1038 sid. 185:- 144:-
Bruun, Svenska samlingen Del l Nytryck med planscher .... .. . . 105:-- 76:-

Ny sändning av Krause Misch1er -- Catalog of Mode rn World Coins nu inkommen. En he lt unik bok 
över hela världens mynt - 30.000 avbildningar - 55.000 värderingspriser, 1376 sidor i storformat. 
Pris 130:-. Moms inkluderad i våra priser. Porto tillkommer. 

Begär våra prislistor på svenska och utländska mynt - nyinkommen litteratur samt ABAFILS 
eleganta myntväskor. 

NOVA 
Box 40, 701 02 Örebro 

Tel. 019/ 12 0511 



UTLANDSNYDETER 
Seychellerna 
På Seychellerna har man nu släppt 
ut sitt första sett med egna mynt. 
Setet består av 9 mynt, alla med 
typiska motiv från öla nde t . Ett 
mynt är i guld, resten l koppar-nic
kel, mässing eller aluminium. 
Dessutom görs en serie JlrOofmynt 
där 10 och 5 Ruppe görs i sterling 
silver, medan de övriga behålle1· 
sitt ursprungs material. 

1000 Rupee görs i 22 karats guld 
med en vikt av 15,98 gram i en stor
lek på 28.4 mm. 

10 Rupee görs i koppar-nickel med 
en storlek på 34.5 mm och en vikt 
av 18.14 gram. 

5 Rupee väger 13,5 gram och är 30 

mm i diameter och gjort i koppar
nickel. 

1 Rupee görs även de i koppar-nic
kel med en vikt a v 11 ,66 gra m och 
en storlek på 30 mm i dia meter. 

50 cent, koppar-nickel, 5.83 gram, 
23.6 mm i diameter. 

25 cent är det minsta koppar-nickel 
myntet med bara 19 mm i diame
ter och en vikt på 2.92 gra m. 

10 cents myntet är i mässing och 
väger 6.19 gram, största bredden 
är 21.08 nun i dess 12 sldiga yta. 

5 cent är en a luminium med 18.42 
mm på det bredaste stället i desila 
åtta " kantiga" yta, vikten är O. 78 

~am. G 
1 cents myntet är det sista i serien 
från Seychellerna och väger 0.70 

~am .md" pA 16 mm. 

Ny myntserie 
från Guyana 
l samband med att Republiken 
Guyana firar 10-årsjubileum som 
självständig nation har republi
kens regering beslutat att utge 
nationens mynt i en helt ny 
formgivning. 

Mynten, i valörerna l dollar, 
50, 25, 10 och 5 cent avbildar 
Guyanas r ika djurliv. F rånsidan 
av alla mynten bär republikens 
riksvapen. 

De nya mynten tas i bruk på 
självständighetsdagen d. 26 maj. 

GÖTEBORG$ 
MYNTHANDEL 

NY ADRESS 
1\lagasinsgatan 3, 411 18 Göteborg 

Tel. 031/11 01 44 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

och Ni f &r efter hand v&r 

"ny i nkommetlisto". 

STOR SORTERING 
MODERATA PRISER 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgatan 19, Gävle 

Tel. 026/ 12 82 25 

Öppet: 16-18 

lördagar 9-14 
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UTLANDSNYDETER 
Österrike 100 shilling 

Med anledning av hertigdömet Kämtens 1000-årsjubileum har det 
österrikiska myntverket beslutat utge denna 100 shilling. Myntet ä r 
präglat i Wien med 640/1000 silver. Storleken ä r 36 mm i diameter 
och viltten 24 gram. Totala upplagan blir 2 miljoner stycken. 

THE CONSERVATlON COIN 
COLLECTION 

Sammanlagt kommer 24 olika 
länder att ge ut vardera 3 mynt 
med olika utrotningshotade djur. 
Denna serie började 1975 med de 
sex länderna Indonesien, Tanza
nia, Costa Rica, Nepal, Thailand 
och Mamitius. De sex länderna 
i år blir Venezuela, Malaysia, 
Zaire, Mongoliet, Pakistan och 
Sudan, av vilka vi här närmare 
ska beskr-i va de två förstnämnda. 

V ENEZUELA 

Mynten utges i både proof och 
ocirkulerad upplaga. Valörerna 
blir 1000 bolivars i guld med 34 
mm i diameter, 50 holivars i s il
ver med 42 mm i diameter samt 
25 bolivars i silver med 38,61 mm 
i diameter. Frånsidan är gemen
sam för alla tre, nämligen Vene
zuelas statsvapen, frånsicloma 
v isar var och en ett utrotnings
hotat djUI'. 
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För Malay isias del blir upplagor
na 1000 mynt för guldmynt i 
proof-kvalitet och 10.000 mynt 
va1·dera av silvermynten i proof-

kvlitet. I ocirkulerad kvalitet 
präglas samtliga i obegränsad 
mängd. 

Mynten blir 500 ringgit i guld 
visande en indisk Tapir, 25 ring
git i silve1· visande en noshör
ningsfågel och 15 ringgit i silver 
visande en gaw·. 

Fakta om mynten: 

metall vikt :; torlek 

guld 900/1000 33,44 34 mm 
silve1· 925/1000 35,00 42 mm 
silver 925/ 1000 28,28 38,61 mm 

Behållningen av försäljningen 
av dessa mynt kommer att be
kosta olika natUJ·vårdsp1·ojekt 
både i de utgivande staterna och 
internationellt genom WWF och 
IUCN. Samtliga mynt p1·äglas av 
Royal Mint i England. 



MEDDELANDEN 

l Auktioner o. Mässor 

MYNTAUKTION 

B. Ahlström Mynthandel håller 
sin 12:1! myntauktion på hotell 
Sheraton i Stockholm den 16 och 
17 oktober. Lördagen ägnas at 
delar ur Ekströmska samlingen 
+ Svcl'ige med besittningar. 
Söndagt.'n iignas åt Antika mynt, 
utländska guldmynt samt bättre 
norska mynt. 

1\IYNTAUKTION 

Hirsch Myntauktioner AB håller 
auktion den 27 november på 
Operaterassen i Stockholm. 

MYNTAUKTION 

Numismatisk Orden håller sin 
höstauktion lördagen den 9 ok
tober i Borås. 

Museer 

Kungl. l\Iyntkahinettet, Statens 
museum för mynt-, medaij- och 
penning historia. 

Narvnviigen 11-13, 2 tr, Stock
hulm. (Samma byggnad som 
Hisloriska museet.) 

UtsWllningar: Svenska mynt 
från l 000-talel till nutid. Mynt 
fdin forna svenska besittningar. 
V~il·ldcns mynt under 25 århund
raden. Medaljkonstens historia. 
Sveriges Medaljhistoria. 

Musel!l är öppet aUa dagar kl. 
11- 16. Mottagning för allmän
heten lisdagar kL 13-16. Andra 
tider endast efter överenskom
lllclse . Föremål kan ;iven insän
das lill museet fö•· utlå tande un
de r adress: Box 5405, 114 84 
Stockholm. För a rbeten är mu
seet skyldigt utta viss ersättning. 
Observera: äkthetsbestämningar 
och viirderingar utföres ej. 

Malmö Museum 
Malmöhusvägen, S- 211 20 Malmö 
Myntkabinettets utställning. 
slottets ståthållarevåning. 
Malmöhus öppet varcl. 12-16, 
sönd. o. helgd. 11-17. Mottag
ning för allmänheten tisd. 13-
15.30. Tel. 040-733 30 ankn. 49, 
K. Vakar. 

Uppsala Universitets Mynt
kabinett 
Lokal: Universitetshuset 
Utställning av svenska mynt, 
sedlar och minnespenningar. Till
gängligt onsdagar 18.3(}--19.30 
elle•· efter överenskommelse på 
tel. 018-13 94 40 (Waern) eller 
018-15 54 00 (Klibanski). 

Föreningar 

SVENSKA NUMISMATISKA 
FöRENINGEN 
östermalmsgat. 81, 114 50 Stock
holm. Tel. 08/67 55 98 
vard. 10.3(}--13.00. 

Höstens program har prelimi
närt följande utseende: 

Onsdagen den 25 aug. kl. 18.30 
Klubbafton i källarlokalen ös
termalmsgatan 81, Stodtholm. 
Bengt Hemmingsson kåserar. 

Onsdagen den l september kl. 
19.00 Föredrag i Statens histo
riska museums hörsal. Professor 
Michael Dolley, The Queen's 
Univet·sity, Belfast, talat· (med 
bilder) över ämnet: "A Scandi
navian Coinage outside Scandi
navia". Efteråt supe. 

Torsdagen den 16 september 
kl. 19.00 visning på Liljevalchs 
Konsthall av den polsk- svenska 
praktutsUillningen övet· den pol
ska Vasadynastien {Sigismund 
och hans söner) , i vilken även 
numismatiskt material ingår 
(La rs O. Lagerqvist). 

Onsdagen den 22 septembe1· kL 
18.30 Medaljafton på Östet·
lt1almsgatan 81. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA 

håller möte onsdagen den 8 
sept. i pensionärsgården, Västra 
Trädgårdsgatan 57, Nyköping, 
kl. 19.00. Nya medlemmar väl
komna. Upplysningar per tel. 
0155/131 31. 

KRISTLA..NST ADSORTENS 
NUMISMATISKA FöRENING 

Box 11068, 29111 Kristianstad. 

håller sammanträde med auk
tion fredagen den 20 aug. 1976. 
Medlemsavgift 20:-/år. 

Nya medlemmar välkomna. 

FROST A NUMISMATISKA 
FöRENING, Hörby 

Möte med auktion äger rum den 
23 sept. på ungdomsgården i 
Hörby kl. 19.30, Visning av myn
ten från kl. 18.30. Auktionslistor 
utsändes i förväg. Nya medlem
mar välkomna. Upplysningar per 
tel. 5415 1108 07 el. 0415/61181. 

SIGTUNA MYNTKLUBB 

håller klubbafton den 18 aug. 
och 12 sept. i Drakegården. Nya 
medlemmar välkomna. Upplys
nings•· per tel. 0760/353 23. 

SKANES NUMISMA TISKA 
FöRENING 

Kungsg. 38 A, 211 49 Malmö har 
sammanträde med auktion för 
medlemmar kl 19.30 den 30 sept. 
p;\ Sjömansgården. 

FöRENINGEN 
NORDVÄSTMYNT, KLWPAN 

har sammanträde med myntauk
tion vanl. andra fredagen i varje 
månad på Folkets Hus, Klippan. 
Uppl. per tel. 0435/105 72. 

FROSTA NUMISMATISKA 
FöRENING, Hörby 

har träffar med auktion kl. 19.30 
på Ungdomsgården, Hörby. Vis
ning av auktionsmynt från kl. 

(Forts. nästa sid.) 
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Jubileumsmynt från Isle of Man 
I augusti 1876 invigdes den första 

hästdragna spårvagnslinjen i Isle 

(Forts fr. föreg. sida) 

18.30. Auktionslistor utsändes i 
förväg. Nya medlemmar väl
komna. Upplysningar per tel. 
0415/108 07 el. 611 81. 

TOMELILLA FILATELisT
KLUBB 
NUMISMATISKA SEKTIONEN 
Möte med auktion hålls i hant
verksgården den l sept. Upplys
ningar per tel 0417/ 120 79. 

JöNKöPINGSBYGDENS 
NUMISMATISKA FöRENING 
Trädgårdsg. 25, 552 55 J önköping 
hOller möte den 3 sept. i Tala
vidsgården kl. 19.00. 

För upplysningar m. m. kontakta 
klubbmästare J. Tacats, Box 146, 
560 21 Taberg. Nya medlemmar 
är hjärtligt välkomna. 

TÄLJE MYNTKLUBB 
södertälje, håller möten följande 
torsdagar under hösten 1976: 26 
aug., 23 sept., 21 okt., 18 nov. och 
J(\ dec. Mötena börjar kl. 19.00 
och avslutas alltid med bytes
nfton, vanligen med ett litet kå
seri över numismatiskt ämne 
samt en mindre auktion. Lokal: 
Föreningsg.ården, Torekällberget. 
Nya medlemmar hjärtligt väl
komna. Upplysningar per tel. 
0755/623 49, Lars Wetterberg. 
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of Man's huvudstad Douglas. Den
na är fortfarande i bruk och är idag 
den enda hästdragna spårvagnslin
je i världen som upprätthåller re
guljär passagerartrafik. 

Isle of Man's regering har för att 
accentuera detta hundraårsjubi-

leum beslutat utge ett jubileums
mynt i valören 25 pence. 

Alsidan bär Arnold Machin's 
kända porträtt av H.M. Drottning 
Elizabeth II medan frånsidan visar 
ett av de välkända hästdragna eki
pagen. 

Jubileumsmyntet präglas i kop
par-nickel avsedd för normal cir
kulation som betalningsmedel. 
Dessutom präglas en speciell upp
laga i sterling silver för samlare. 
Upplagan i proofkvalitet är endast 
30.000 ex medan upplagan i bril
liant ocirkulerad kvalitet (BU) 
ännu inte fastställts. Silvermynten 
väger 28,28 gram och har en dia
meter av 38,6 mm. 

Pris i proff-kvalitet är 130:- och i 
Bu 90:-. Distributör i Sverige är 
Pobjoy Mint Skandinavia, Box 19, 
280 13 Vinslöv. 

Pre numere ra 
på 

My ntkontakt 

Med anledning av 28-års dagen 
av Israels självständighet har man 
gett ut detta 25 punds mynt. Myntet 

·väger 26 gram och är 37 mm i dia
meter. Materialet är i 900/1000 sil
ver och upplagorna är maximera
de t ill 35 000 ex i proof och 45 000 ex 
i ocirkulerad kvalitet . 

Myntkotalog 
mot 5 kr. i frimärken. 

Ni finner bl. a.: 

Äldre och modcma mynt, 

speciellt Norden. Utländska 

sedlar, bl. a . F äröarna, D.W.I., 

Island och Grönland. 

J. PEDERSEN 
Skolgatan 24, 502 31 Borås 

Tel. 033/11 24 96 

Medlem av 

Sveriges Mynthandlares Förening 



V år nya prislista 
beställes e nklast genom att sätta in 5 kronor 

på postgiro 64 32 89- 2. 

listan innehilller böttre svenska, ryska samt 

diverse utländska mynt. Dessutom ett stort 

urval ,av både grekiska och romerska my,nt. Hirsch Mynthandel AB 

Strandbergs 
Mynthandel 

Malmskillnadsgatan 29 
111 57 Stockholm 

Tel. 08-11 05 56 - 08/ 21 34 59 

Mäster Samuelsgatan 25 

Box 7003, S-103 81 Stockholm 

Telefon 08/ 214265,214227 

MYNT - MEDAUER 
NUMfSMATISK LITTERATUR 

VÄRDERINGAR 
KOMMISSIONSUPPDRAG 

Kvartalsprisl istor: pris kr. 3:- + porto 
Helårsprenumeration: 12:-

- -KLIPP HAR 

PRENUMERATIONSTALONG - SUBSCRIPTION BLANK 

O Prenumeration 1 år från 
Subscription 1 Year from 
Abonnement 1 Jahr ab 

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

l l l l 1- 1- 1 l l l l l 
NAMN: 

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

V. v. texta tydligt l Please use block capitals 

PRENUMERATIONSPRISER: 

~E~:RKI 
FINLAND 
ISLAND 

43:75 SKR 
inkl. moms 
och porto 

USA 
CANADA 
MEXICO 

EUROPA 
l 62 SKR 

(Air mail) 

52SKR 

BETALNINGSVILLKOR: 

O Likviden översändes bifogad 
i check/kontanter 
I enclose payment in cash/ 
in cheque 

O Jag betalar när inbetalnings
kortet kommer. 

O Betalningen insatt på Ert 
postgiro 42 30 50 - 4. 

(inkl. porto) 

:'''"'' ' " '"""''' " ' "'!' 

porto 

= .... . . ........... . . ....... } 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

DROTI'NINGGATAN 11 

11151 STOCKHOLM 
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AUKTION 
på Sheraton - Stockholm Hotel den 16-17 oktober 

Lördagen den 16 oktober på förmiddagen 
säljer vi mynt från Sverige och svensko besittningar ur Gunnar Ekströms samling 
del III. 
Bland annat kan nämnas: Gustav Vasa Daler 1534 bild med svärd (unik, i privat 
ägo), Erik XIV 2 Daler u. år, 3 ex. kända, Ca rl IX 16 Mark guld 1606, Carl XII 
Riksdaler 1718 med elev e vapen, Adolf Fredrik Dukat 17 54 östra silverberget. 

Eftermiddagen 
ögnar vi å t att sälja svenska mynt från andra inläm nare. Bl. a. klubbas: Gustav 
Vasa Åbo 1/ 2 Mark 1556, 2 öre 1558, J oha n III 3 Mark 1590, Carl X Gustav 
5 dukater 1654, Carl XII 2 Dukater 1704. 

Söndagen den 17 oktober 
Andra dagen säljer vi: 
Romerska silver- och bronsmynt, utländska guldmynt, Danmark, Hessen, England, 
Nederländerna, Polen, Rys$land och Vatikanen. 
Norge: Fred rik III Dukat 1665, 1/ 2 Dukat u. år, 2 Specie 1650, Christian V 2 Dukat 
u. år, 2 Dukat 1673, Gyldenlöves Dukat, 2 Specie 1677, Specie 1670. 

Den rikt illustrerade auktionskatalogen utkommer medio september och kon erhållas mot 
insättande av skr. 20:- på postgiro 3003-1. 
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5 Dukat 1654 Konungens kröning 
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~ . . . . . . 

Christian V "Gyldenlöves 
Dukat" 4 ex i privat ägo. 

Dubbeldaler u. år, åts. Erik XIV, fräns. samma 
stamp som till Gustav Vasas Stockholms
daler 1559. 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Box 7292, Mäster Sam uelsgatan 11 

S-103 85 Stockholm - Te l. 08/ 101010 
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