VARNING se upp med förfalskningar!
Det har kommit in en hel del
rapporter från olika samlare
framförallt i söch·a delarna av
vårt land, att en stor flora av
födalskningru· har dykt upp
återigen.
Detta gäller i första hand de
svåra femöringarna 191{), 1927,
1918 och 1919.
Fö1·falskningarna är mycket
skickligt gjorda och det är myc-

Myntaukt ion

ket svårt att mfu·ka

skillnaden

mellan äkta och gangsterprodukter. Polisen har varit inkopplad på fallet och lyckats
spåra en av männen i ligan, men
andra hru· tagit över.
Enligt rykten lämnas dessa
falska pengar in på auktioner
och marknader i Blekinge och
Skåne och utropas där som äkta.
SE UPP.

AUKTION OCH
l\1YNTBÖRS

Ahlström Mynthandel AB i
Stockholm håller lördagen den
6:e och söndagen den 7:e oktober en ny stor myntauktion.
Myntauktionen omfattru· denna gång Svenska mynt från medeltid till nutid, Svenska besittningsmynt,

Svenska

plåtmy"llt

samt Danska koppar- och silvermynt.
NY INTRESSANT
MYNTTÄVLING
STARTAR I DE'ITA
NUMMER

Var med från bö1·jan
och tävla om jättefina
vinster.

Esbjerg Myntsamlarförening i
Danmark håller söndagen den
21:a oktober Myntauktion och
myntbörs på Palads Hotell i Esbj erg.
Auktionen innehåller framförallt bättre mynt och kvaliteer
från Danmark och Tyskland.
PROGRAi\1::
8.30-9.30 Visning.
9.30-12 Auktion.
12-21 Myntbörs.

På eftermiddagen pågår Myntbörs, där samlare får köpa, byta
eller sälja mynt. En stor publiktillströmning väntas från hela Danmark och södra Sverige.
Auktionslistor kan rekvireras
fr~m : Kaj Hougaard, Stengårdsvej 38, 6700 Esbjerg, Danmark
och kostru· 5 Dkr, vilket skall
medsändas.

Intressant artikel om
Oscar II:s liv.
-sid 3 -

NY DANSKMYNT- OCH
FRIMÄRKSTIDNIN G
-sid 7 -

SVENSKA MASTARE
I VARIANTER

-

sid 9 -

NORGEKONTAKTE N
Intl·essanta nyheter f!'ån
vårt grannland
-
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Intl·essant ru·tikel om
DEN NYA MEDALJEN
för myntreformen 100 år
-sid 14 -

UTLA.l'ifDSNYTT
Utländska nyheter
med bilder
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NUMI SMAJI (A

Walter E And ersson

Rådmansgatan 1O B

199 00

ENKÖPING

Någ·ra exempel på nyinkomna mynt. Försäljningsvill kor: Leverans mot postförskott med
tillägg för porto. Moms tillkommer ej. Returrätt inom åtta dagar.
GotLändska mynt (Visby)

örtug (gote) 1390-1420 LL.XXXV.3
örtug (gote) 1390-1420 LL.XXXV.3
örtug (gote) 1420-1450 LL.XXXV.S
örtug (gote) 1420-1450 LL.XXXV.5
P enning (brakteat) LL.XXXIV.2b
Penning (brakteat) LL.XXXIV.2d

Sverige
Kristina: l öre 1646
Kristina: l öre 1650
K arl XII: l öre 1716
F'redrik I : l Riksdaler 1746

l/l +
1/ 1?
l

l?
l+
l/ l +

l+
god I+
01
I+

95:65:75:50:80:60:-

270:250:110:680:-

Danmark

Hans: Hvid u. å. (Köpenhamn)
Hans: H vid u. å. (Malmö)
Christian II: Hvid u. å. (Visby)
F rederik I: l Sk 1535 (Visb y)
Frederik I: l Sk 1536 (Visby)
Frederik I: l Sk 1536 (Visby)

Sver·ige

NOR.

DISKA
ARSET
o

1952 Kv. Stgl O
1953 Kv. Stgl O
1958 Kv. SM
delvis spegelmynt
1961 Kv. SM
delvis spegehnynt
TS o. u
1964 Kv. Stgl O
1965 K v. Stgl ()
1966 Kv. Stgl O
1971 Kv. Stgl O
1972 Kv. Stgl O
1973 Kv. Stgl. O

l / l ? 190:85:l+
l
145:l / 1+ 195:l+ 240:nära l
150:-

Kr. 275:Kr. 275:-

Christian III: 1/ 2 Sk 1554 (Visby)
Christian IV: l Sk 1620

l / l+ 220:1+
40:-

Tyskland (Deutschland)

Goslar: Otto-Adelheid Pf.
95:l
Goslar: Otto-Adelheid Pf. (delförlust) 1?/ 2 30:Mainz: Otto II 973-983 Pf.
l / l + 130:Bayern: 31/ 2 Gulden (Verm. 12/10 1842) l +
450:Wuertemberg: 3 Mar k 1913
01/0 75:Preussen: 2 Mark 1901 (1701- 1901)
01
25:Preussen: 2 Mark 1905 A
1+ / 01 30:Preussen: 2 Mark 19ll A
nära 01
40:Deutsches Reich: l Mark 1909 A
01/0 25:Deu tsches Reich: l Mark 1911 E nära O
12:Deutsches Reich: 50 Rentenpf. 1924 A l+
35:Drittes Reic: l Mark 1936 A
1+/ 01 10:Bundesrcpubl.: 50 Pfennig 1950 J nära O
5:Engtand

George III: l penny 1797
George III: l penny 1806
Victoria: Florin (Gothic) 1879
George V: Crown 1935 REP

Norge

Kr. 300:Finland

l+
30:1+ / 01 25:1-1-·/01125:Proof
650:-

1969 Kv. Stgl O
Kr.
197{) Kv. SM
delvis spegelmynt
Kr.
1972 Kv. SM
Kr.
1963, 1966, 1967,
1969 Kv. Stgl O
Kr.
1971, 1972, 1973
Kv. Stgl O
Kr.
1973 inkl. 5 M isbryt. Kr.
1968, 1971 Kv. Stgl O Kl'.
197{}, 1972 Kv. Stgl O Kr.
1969, 19'70,
19>11 Kv. Stgl O
Kr.

22:60:30·: 25:7:15:17:5{)
25:22:-

SA!VILARTALLRIK - Det svenska kronmyntet 100 år
3000 numrerade exemplar Elg & Elg pris per styck Kr. 65:-.
25ENKRONOR
1942-1950
god kvalitet
Kronor 40:VAR~TERBJUDANDE

25 ENKRONOR
1938-1941
god kvalitet
Kronor 5{): -

3 ENKRONOR
1964, 1965, 1966
Kv. ()
Kronor 12:1972 5 öre Västerås mörk metall Kr. 12:10 st
Kr. 95:-

Kv. OJ.
l+
1939 1:stort G
30·: - 15:1945 1:TS/G
45:20:Samtliga priser inkl. moms. Mynten sändes mot pos.lförskott.
Porto tillkommer. 8 dagars returrätt. Objekten gru:anteras äkta.
Rekvirera vår prislista som utkommer den 30/ 9 1973.
FIRMA VIKTOR OLSSON KöPMANGAT AN 8, 72215 VÄSTERAS 021- 130090

NIYNTKON TAKT
Torggatan 20, Box l,
199 01 Enköping.
Tel. 0171/ 379 50
Redaktionen öppen: Vard. 13-17
Lörd. 9-12
Postgiro: 87 42 67 - 8
Bankgiro: 183 - 8952
Bank: Sveriges Kreditbank.
REDAKTIONSLE DNING:
Chefred. och amsva,rig utgivare:
Raouhl Örtendahl
Stf, ansv. ?!tg'i.va,re:
Gösta Örtendahl
Redaletör för Norge:
Finna Nordiska Mynt
Landsvägen 56,
172 36 Sundbyberg
Distri.b?äih· och 1·ekl.am :
R. Örtendahl Mynthandel AB
Box l , 199 01 Enköping
0171/ 379 50
För ej beställt material såsom
text och bilder ansvaras ej. Vid
eventuell beskattning av vinster
i tidningens pristävlingar ansvarar pristagarna själva för denna
kostnad.
Eftertryck av text och bilder
utan medgivelse förbjudes.
Tidningen utkommer den 15:e i
varje månad utom månad 6 o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss snarast, helst skriftligen genom postens adre~dringsblan

kett.

s. Kr.
ANNONSPIUSER :
4 sidor (mittuppslag) 1.175:650:2 sidor (mittuppslag)
1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 400:l/ l sida .............. . 295:2/ 3 sida ......... ..... . 225:1/ 2 sida (2:a o. sista sid.) 225:1/ 3 sida . ...... ...... .. 120:90:1/ 4 sida ........ .. .. . ..
1/6 sida ... , . ......... . 65:35:1/12 sida ..... ....... . .
Moms 17,65 % tillkommer på
ovanstående annonspriser.
J.\-IYNTTORGET
(endast för myntsamlare)
Ett införande: 10 kr. Två iniörande med samma text i t vå 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 veckor före utgivningsdag

KONUNG OSCAR II
En historisk bLick på den sto'l"e b1·ödmfolkens fade,·
Av RAOUL ÖRTENDAHL

När den unge prinsen var femton år besteg hans far de förenade rikenas ti·oner. Men vägen
dit fö.t· honom själv föreföll då
ännu, mänsklig t att döma, icke
banad . Två äldre bröder, kronprinsen Carl och Hertigen af
fo'l"ts. sid. 4

Den 2l:a januari 1829 födde
Josephina af Leuchtenburg på
Stockholms slott åt sin gemål
kronprins Oscar h ans tredje son.
Gossen erhöll i dopet namnet
Oscar Ft·edrik och av sin farfar
Konung Carl XIV Johan titeln
Hertig av Östergötland.

OSCRR Il
.,, den 21 januari 1829
·j·

den

8

december

1907

KONUNG . . .
(Forts. från sid. 9)

Uppland, Gustav, stod den närmare.
I prins Oscars uppfostran ingick heller inte några tankar på
att utbilda honom till Monark.
Han fick i stället utbilda sig för
ett specialvapen, nämligen flottan. Sina ynglingaår tillbringade
prins Oscar dels ombord på flottans fartyg dels i en krets i
Uppsala, där han och hans broder prins Gustav umgicks med i
lynne och begåvning likartade.
Vid älche å1· anförti·oddes åt
honom en del uppdrag i hemlandet och en del fall även utomlands, dock av mera r epresentativt slag.
Det är en säregen ställning
Hertigen av Östergötland intar
under de år som förflyter mellan faderns och broderns död.
Den väg till tronen, som under
hans första ungdom inte syntes
vara banad för honom, öppnades

1847

4

Oscar II till häst.

så småningom, sedan Oscar I:s
andre son, P rins Gustaf avlidit
tidigt i sin ungdom och även Ko-

nung Carl Men trots detta hålles P r ins Oscar· i allt väsentligt
fjärran från själva regerings-

1836
Het·tige-n av Östergötla-nd.

1857

Drottning Sophia 1897 firade sitt
25-årsjubile um hade förhållandet mellan dem och Svenska
folke t så förbytts, att det inte
torde ligga n ågon övedrift i att
säga, att sällan en svensk Konung och Drottning av hela sitt
folk omfattats med varmare käxlek, med större vördnad, med
stön-e tillgivenhet än vad här
var fallet.

ärendenas handläggand e. Hans
verksamhet i detta avseende begränsas egentligen till de tillfällen han under konungens frånvaro eller förhinder satt som
ordförande i statsrådet.

TiLlträde av tronen
De11 18 september 1872 korn
från Malmö dödsbudet om Kung
Carl, och samrna dag besteg
Hertigen av Östergötland som
Oscar II sin faders båda troner.

Då Oscar Il besteg tronen var
Sverige ännu nästan uteslutande ett jordbrukand e land. Vid
hans död var landet ett industriland med stora utvecklingsm öjligheter.

BRöDRAFO LKENs VÄL satte d en nye konungen som sitt
valspråk, och detta valspråk var

Vid a?·betsbordet
S å småningom blev stämningen mellan konungapare t och folket mindre kyligt. Man fick allt
mer och mer ögonen öppna för
det vackra o~h ideella i konungens natur och handlingssät t och
drottningen vann långsamt men
säkert allas hjärtan genom de
ovanskliga förtjänster hon lade
ned till de lidandes bästa, säJ:skilt i fraga om sjukvårdens befrärnjnnde.
När

Konungen

Oscar

och

I jämbredd med denna materiella utveckling gick under konung Oscars regering det andliga framåtskrida ndet. Att Konungen här skulle gå i spetsen,
vat· med hans lynnesläggni ng än
mer naturligt än på fält. Den
Svenska vetenskapen och den
svenska forskningen hade i k onung Oscar en lika offervillig
som klarsynt befrämjare. Vha
högskolor hade under hans regering både ytterligare utveck-

(Fo?·ts . från sid. 6)

Vid tronbestignin gen 1872

i mycket betecknande både för
hans personlighet och den politik han skulle komma att följ a.
Framgången tycktes till en
början inte alltför stor. För det
Svenska folket vaJ: denna konungens naturell n ågot främmande och kontrasten mot den konung som nyss hade dött var
mycket stor. Deras första år på
tronen torde varken för konung
Oscar eller Drottning Sophia ha
burit många rosor.

Osca1· II på dödsbädden.

5

1898

KONUNG
(Fo1·ts. j1·ån sid. 5)
lats på gamla platser och nybyggt två nya i landets två största städer.

1885

1902

lugna farhågorna. När de täta
flockarna på Gustaf Adolfs torg
skingrades, var det i den smärtsamma förvissningen att när de
vaknade nästa morgon, skulle
Sverige ha mist sin gamle Kung.
Men när Stockholmarna öppnade
sin morgontidning hade den inga

svarta kanter. Först klockan
9.15 den 8:e december 190·7 fick
massorna se slottsflaggan sjunka
på halv stång. Något senare visade sig den nya konungen på
balkongen mot Norrbro.
R. ö.

Vi har även under konung
Oscars tid fått uppleva en ny
blomstring på det rent litterära
området, till vilken konungen
väl icke kan sägas ha givit något initiativ, men som dock haft
glädje och nytta av hans livligaste sympatier.
Två år efter unionsupplösningen 190.5 insjuknade konungen
som snabbt blev sämre, och stora människoskar or samlades på
Gustav Adolfs torg för att hö;:a
det tröstlösa meddelandet att allt
hopp var ute för deras konung.
Hela dagen belägrades tidningsfönstren av människomassor.
Bulletinen som kom klockan 10
på kvällen, var inte ägnad att

6

FoLkmassan fmmfö?· slottet någm timma?· efte?' konungens död.

14915 milj.

MÅN ADENS

En variant som inte finns.

l{fOnor
Så mycket pengar har riksbanken hittills i år släppt ifrån
sig i mynt och sedlar.
Vi har aldrig förr haft så mycket pengar i omlopp i Sverige
som just nu i år.
För 10 år sedan var endast
nära 8 miljoner i omlopp. Att
mängden av kronor har ökat med
nära 100 % på dessa år beror
på det sjunkande penningvärdet.

BAHAMAS
10 dollar 1973
Nytt jubilewnsmynt i
925/1000 silver.
Une. (O) .. .. . .. . 95:Proog (spegel) .. 125:ENDAST

ETI'

EXEMPL AR

FATAL

KAN

AN-

SKAFFAS I PROOF.

NORRTÄLJE
MYNTHANDEL
TUU..PORTSGATA N 7
761 00 NORRTÄLJE
0176/168 26

2 kr och l kr utan svans

5 öRE 1891 på 1881.
Denna unika femöring hittades för något år sedan för första
gången och publicerades i Myntboken, utgiven a.v A. Tonkin.
Myntet håller kvalite l och
den högstbjudande som får äran
att köpa myntet, får då givetvis
ta en närmare titt på myntet.
Bud på detta mynt skall lämnas till Myntkontakt, Box l,
l!J9 01 En.köping l. Märk kuvert et .. auktion».
OBS! lämna Ert bud senast
15 oktober 1973.

STOR MYNTMÄSSA
I KÖLN
En mycket intressant och stor
intern ationell myntmässa kommer att hållas i Tyskland den
7 ok tober i år, nännare bestämt
i staden Köln.
Närmare ett femtiotal mynth andlare från i stort sett hela
världen kommer att infinna sig
och erbjuda mynt till ett värde
tillsammans av ett tiotal miljon er kronor. Myntmässan hålles
öppen för allmänheten från kl.
10-6.

Mynt i ordoch bild
Den tredje upplagan av .,svensk
Numismatisk Uppslagsbok" har
utgivits. Författare Bertel Tingström.
Boken som är på 342 sidor med
illustrationer kostar ca pris 87:-.

stort är intresset för dessa
mynt, 2 kr och l kronor 1968
och framåt »Utan svans» på lejonet. Många är de samlare som
tl'Or att en stampskada är orsak en till detta fenomen, men så
är det dock inte. Orsaken är helt
enkelt en svag prägling av en
del av d essa nickelmynt, vilket
har gjort att svansen i vissa fall
helt, men mestadels delvis försvunnit. Tittar man genom förstoringsglas närmal'e, brukar
man otydligt m-skilja en svag
prägling av svanselli övriga detaljel· p å myntet är också svagare präg1at.

Ny dansk
annonstidning
En ny tidning igen. Tidningen
som heter SKILLING utges i
Danmark och kostar som lösnummer 2 danska kronor. Helårsprenumeration lQ Dk.r.
Tidrungen utkommer med 6
nummer årligen månaderna febr.,
april, juni, au g., okt. och dec.
Upplaga 1.000 exemplar.
Tidningen som är på 26 sidor
innehåller framförallt annonser
från annonsörer från de skandinaviska länderna samt ett tiotal
sidor med nyheter om mynt och
frimäl'ken.
önskar Ni p renumerera på
tidrungen är adressen:
sKILLING
H C ~rstedsvej 11 a
1879 K öpenhamn V
DANMARK.

200 0 B ESÖ KAR E PÅ
ÖRTENDA HLs MYNTl\1Ä SSA
Ca 2.000 besökare infann sig på Örtendahls Myntmässa på
hotell Continentals festvåning i Stockholm den l:a och 2:a
sept. Besökarna kom främst från de närliggande landskapen.
En sjunde mässa i Stockholm förbereds och planeras till någon
gång under november.
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BA HA MA S BLE V
SJÄLVSTÄNDIGT DEN 10 JULI
och gav ut ett nytt 10 dollar mynt

Myntet är präglat i ste1·ling siLve1· och är giltigt betaLningsmede l på B ahamas. Valö?· 10 dollar.
Sto1·lek 50 mm.

Den l O juli blev Bahomas en suverän stat. Sam mo dag hissades den nya flaggan i
Nassau. Till åm inne lse av denna historiska h ände lse gav landet ut ett nytt l O dollormynt,
d e t första minnesmyntet i silver som utgetts i Bahama. Myntets ena sida avbildar Colum·
bus skepp "Santa Maria " som g jorde historie ns försto londstig·n ing i nya världen vid San
Salvador pö Bohamas.

Detta speciella minnesmynt kommer bo ro att utges en e nda gång, i proofutförande .
8

SVENSK MÄSTARE
I VARIANTER!
J a, det törs vi faktiskt utnämna TO IVO PYYKALA från Suraham mar, dock med stark konkurre ns
av en hel del andra variantsa mlare. Men vem har
över tvåtusen (2.000) olika varianter enbart från
Gustav VI:s mynt?

Det var några månader sedan
vi pratades vid per telefon. T oivo
Pyykälä hade nyligen erhållit
l öringen från 1964 som var dubbelprägla d. Det var denne man
som hade lagt in det högsta b udet på denna peng (750,: -) (läs
Myntkon takt nr 4/73).
Han berättade då att priset
borde vara minst det tredubbl a,
och han hade säkerlige n kunnat
gett det också. Där ser man, vilket kap d et blev för köparen,
trots i många samlares ögon
det höga priset.
Vi k om fram till att denne
man var någon vi h elt enkelt var
tvungna att besöka, då vi under
samtalets gång fick h öra de mest
häpnadsv äckande varianter m. m.
Sagt och g jort, vi gjorde en
heldagsu tflykt till den gemytlig a
lilla staden Surahammar och till
Toivo Pyykälä.
Och vad fann vi, ett helt rum
absolut fullt med Svenska m ynt
mestadel s från Gustav VI, men
även i, om man nu kan kalla
det, mer blygsam skala Gustav
V. Samman lagt berättade Pyykälä fanns där drygt 150.000 koppar
och silvermynt. En inte alltför
blygsam samling minsann.
P yykäläs intresse för mynt
väcktes så sent som 1967 och
fick då grunden till sin samling

av sin far samma år. Samlinge n
innehöll en mängd utländska
mynt från hela världen. Han
fann dock detta inte så intressant utan började ägna sig mer
åt Svenska mynt och specialise rade sig då på varianter och felpräglinga r. Han gjorde som
många andra variantsa mlare gör,
går till en bank och växlar åt
sig en mängd slantar, går igenom dessa och växlar tillbak a
dem som inte var av intresse.
Några år därefter och några
miljoner igenomle tade slantar
senare blev han portförbj uden
vid riksbanke n, där de hade börjat b:öttna på den energiske variantsam laren.
Det var haTa att byta bank
och fortsä tta letandet.
Pyykälä har till dags dato letat igenom över 2.00{}.000 koppar

Ett av de många resultat som
blivit föLjden.

och silvermy nt, och funnit ca 800
olika varianter på våra nya fezp öringar, 450 olika varianter p å
2 öringarna och lika många på
ettöringa rna. P å silvermy nten är
det vätTe att hitta fel och där
ligger antalet sammanl agt på ca
500 st. Observer a att d et rör sig
om OLIKA varianter .
Hur orkar man? Man måste
givetvis ha ett enormt intresse,
och det salmar han inte. Han ber ättar att han ibland kan sitta
hela dygn med förstoring sglas
och mikrosko p och leta och leta.

Korsets högra del med uppskjutande spets.
Hur förvarar man lämpligas t
sådana mängder som 150.000
myn t? Vid vår vandring i rummet fann vi att det mesta låg i
s. k. rullar som bankerna förpackar sina mynt. En del .Jåg i sandhillkasset ter, som h an också
lyckte var bästa förvaring salternativet och en del i myntalbu m.
I samlinge n finns inte endast
varianter utan där fann vi också romerska mynt från konung
Konstani us den store ca zoo, år
efter Kristus, samt en hel del
finska mynt med varianter .
Har denna tidsödand e gallring
av mynt lönat sig? Har han hittat n ågot?
(Forts. sid:. 10)
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(Fort~.

från föreg. sida)

- J a mängd er.
Av dessa 2 miljone r genom letade slantar har han bl. a. hittat
följand e:
Västerå s 5 öre 1969 550 st.
5 öre 1964 ,5{) i kr» 40 st.
5 öre 1967 »klump» endast 4 st.
5 öre 1960 »stor klump. . 1 st.
5 öre 1952 1.400 st.
5 öre 1947 •klump » 3 st.
2 öre 1952 1.000 st.
2 öre 1961 , U, 500 st.
l öre 1959 85 st.
Som vi förut nämnd e, har han
en hel del variant er som vi förut
inte hört talats om. Då det var
en omöjlig het att gå igenom allt
vad han hade, gjorde vi endast
ett litet stickpr ov här och där
och fann lite grand som vi här
publice rar.
5 öre 1969 ,gul metall». Enligt
Pyykäl ä är det samma fel på
denna femörin g som med 1972
Ars femörin g, fel blandn ing av
metalle rna, vilket har gjort ntt
myntet har fått en mässin gsliknande yta.
l öre 1957 »klump,, klumpe n
som är relativ t stor sitter på årtalssiff ran 7. Denna ettöring är
enligt statisti ken mycke t svårare än l öringen från 1959 med
»komm a».
l öre 1948 »svans... Vi har ju
förut haft denna variant upptagen i tidning en, men Pyykäl äs
fynd är något annorlu nda. Denna svans b örjar inte vid siffran
åtta, utan redan vid årtalssi ffran

4.
l öre 1950. Klump på boksta ven »D» i fosterla ndet. Svårig hetsgra d 1-400.
2 öre 193·7. Smala bokstäv er i
valsprå ket. Denna något unika
variant hade han ett flertal exemplar av. Hela valsprå ket hade tunnar e bokstäv er, än det
normal t skall vara.
5 kr 1972. En variant på vår
nya femkro na. En stor klump på
valörsi ffran fem samt en mycke t
tunnar e präglin g, där alla detaljer på myntet är betydli gt smalare och tunnar e än normal t.
l kr 1972. Även på denna slant
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har han lyckats hitta ett flertal
exempl ar med ett fel. Boksta ven
,T, i ordet plikten saknas helt.
Att detta är ett präglingsfel,
är det inget tvivel om, då vi såg
flera exempl ar exakt likadan a.
10 öre 1961. En stor klump på
valörsi ffran noll.
Detta var ett mycke t litet
plock ur den stora variant flora
som fanns på golvet, på väggar na, i skåp m. m. h os vår man i
Suraha mmar.
Bättre informationer kanske
komme r i form av en katalog
under vintern s lopp. Pyykäl ä
håller f. n. på och sätter ihop en
bok om variant er på Gustav VI:s
femörin gar, troligen också kommer svårigh etsgrad er och värderingar att upptas. Vi komme r i
något senare numme r av tidning en att informe ra Er därom.
Pyykäl ä berätta r också att han
ämnar annons era i något av
komma nde numme r, i vilken han
komme r att sälja en massa varianter både kända och okända
till facila priser. Då gäller det
för EJ.· som samlar variant er att
passa på.
R. ö.

MYN TSOC KER

Berggr en E. G.: Den Spansk a
koppar myntni ngen under 16och 1700-talen. 38 sid. 10,: +mom s.
Berggr en E. G.: Den ryska
koppar myntni ngen. 25 sid.
7: - +moms.
Båda böcker na rikt il1. Portofritt.
RUNE BJöRK DAHL s

ANTIK AFFÄR
Box 225
541 0>1 Skövde

Canada silver dollars
1936-1 967. 20 st med 16 olika
årtal. Kv. l+ till proofli knande kv. (inkl. även 4 minnesm.). Vårt pris: $ 78.00
(katalo gpr. min. $ 116.00).
Plus i bonus guidebo k över
kanade nsiska mynt.
REGENCY COINS LTD
(grund ad 1954)
228 Notre Dame Ave
Winnipeg. CANAD A

Vart tar vår a vac kra my nt väg en?
I numme r 3173 publice rades bilder på 11 vackra Svensk a mynt.
En
Ett av dessa skulle röst as fram till Sveriges vackras te mynt.
ler
mycket rolig och bra ide. Vinnan de mynt blev som bekant Riksda
är
Det
det.
tycker
jag
Ja,
Fredrik I. Var det rätt mynt som vann?
re
Närma
lt.
gamma
år
240
öv-er
också
det
är
så
mycket vackert , men
1731.
från
bestäm t
Jag vill inte genom detta p-cistå att det inte har gjorts fler vackra
fram
mynt sen dess. Tvärtom, det förekom mer vackra mynt ända
kung.
blev
V
till Gustav
Om man inte räknar jubileu msmyn ten, så tycker jag att de sista
riktigt vackra mynten är 20 kronor na från Oscar II:s regerin gstid.
t
Mynten hån Gustav V :s tid som k ung har också en viss skönhe
'
men ändå inte i klass med de gamla.
mynten
gjorda
ast
slarvig
de
Silverm ynten från 1952 och framåt är
om
sedan präglin gsmask inerna har börjat använd as. De ser u t som
natt.
en
över
dem
gjort
har
man
Som komme ntar till det ovanstå ende, tycker jag att man skall
lägga ned lite mer energi pÅ mynten s utseend e.
C. Carlsson, 212 37 Malmö

FRÅGESPALTEN
ÄRNAGOT OKLARTFRAGA MYNTKON TAKT

Till Frågespalten
Myntkontak t
J ag har i mina gömmor hittat en massa gamla slantar som
jag nu undrar vad de är värda.
De är vanligt slitna exemplaT.
Det är några tvåkronor från åren 1910, 1926, 1937, 1938 och 1945.
l kronor från 1913, 1923, 1932,
1944, 2 öre från 1919 samt en
ettöring från 1912. Tacksam för
svar.
Karin Berglund, Kiruna.

SVAR: Enligt Myntkalende r
1973 ä?· Edm mynt vä1·da: 2 kr
1910, 1926 15:- st, 2 kr 1937
40:-, 2 k1· 1938, 1945 6:- st. l kr
1913 10:-, 1 kl' 1923, 1932 2:- 81
samt l honan 1944 som inget
vä1·de ha1·. 2 öringen 1919 som är
tillve1·kad i järn ä1· värd 30:och i b1·ons 1:-. l Ö?·e 1912 3:-.

R. ö.
F rågespalten!
Vad är »Västeråsfem öring 1972».
Har hört talas om denna variant
i en h el del olika sammanhang,
och skulle tycka att det vore intressant att få en förklaring pä
denna unika felprägling.
S. Nol'dlander, Stockholm.

SVAR: Västeråsfem öring 1972
ha1· vi haft publicerat förut ett
pm· gånger i tidningen. Första
gången det hände var i hösta3
(1972) , då det var en läsare av
tidningen som hittade några exemplm· i Västerås (därav namnet). Myntet ha1· en helt annan
färgnyans och ä1· mycket mörkare eller bruna1·e. Myntet har
dessutom en mycket skrovlig
yta. Denna variant av femöringen ä?· p?'äglcLd i endast 10.000 exemJ)lar och hela upplagan är redan beslagtagen av mynthandla -

?

?•

?

1·e i mellansve1·ige, va?'fÖ?' det
inte gå1· att få tag i den rmnat
än av mynthandla1·e som har den
kvar.
Vä1·det på. denna i oci1·k1tlerat
skiclc är ca 15:- .
R. ö.
Till Myntkontakt !
Jag har läst att det finns myntblad som kommit ut på marknaden, vars blad inte grönfärgar eller ärgar mynten, vad tror
Ni om det? Kan man lita på
dessa fabrikanter?
Lars Ljung, Karlstad.

SV AR: J ag kan endast ge Er
ett personligt 1·åd, sty1·d av mina
egna tanka·)': Använd ett annat
Plastblad
föt·varingsalternativ.
ärgar.
R. ö.
Frågespalten!
Jag har köpt några dyrbarare
mynt per postförskott av en firma, som enligt dem skulle hålla
en viss hög kvalite. Då jag fick
mynten, blev jag mycket förvånad att en firma kunde sända
sådana förskräckliga mynt som
dessa jag erhöll. Värdet på dessa
genomslitna mynt är inte värda
2() % av vad jag fick betala. Firman vägrar dock att ta igen
mynten, vad kan jag göra?

SV AR: Sänd mynten till oss
för påseende samt namn och adress på firman, så garcmterar vi
resultat inom en vecka.
R. ö.

Frågespalten , Myntkontakt !
J ag bor i mellersta Norrland
och far åka en bra bit en gång
i månaden när jag skall ha tag
i Eder tidning. Finns det dåligt.
med återförsäljar e här uppe eller har Ni någon förteckning
övc1· återförsäljar e?

SV AR: En fullständi.g f(h·teckning öve1· alla som säljer tidning··
en samt ad1·ess finns i detta
nunt?neT.
R. Q.
J ag samlar Svenska, Norska
och danska koppar och silvermynt. Vilka värderingsbö cker
skall man använda sig av för
att få verkliga värderingspr iser?
Rickard Grahn, Umeå.

SVAR: SVERIGE: Nlyntkalende?· 1973, NORGE: Norges Mynter 181~1972 av T. Sörensen.
DANMARK: Danmarks Mynter
av J. Sömöd.
R. ö.
J ag samlaT medaljer och kastpenningar, m en saknar litteratur på området, vet Ni någon
bok e. dyl. som behandlar ämnet'?
B. Johansson, Vartofta.

SVAR: Om Ni har tålamod, så
vänta nå.gon elle·r några m&.nader så kommer en mycket int!·essant artikel om ;ust kastpengal· i tidningen. Där finns
mycket int?·essanta fakta att läsa.
R. ö.

l1

l
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNTKON·
TAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnaden är 10 kr. per annons och får högst innehålla 20
ord+telefonnumme r eller na mn/ adress. Vid två a nnonseringar med sa mma text i två på varandra
följande nummer= 16:-.
Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 vecko r före utgivningsdagen.
Annonskostnade n skall medsändas på samma gång som annonsmanus.

K Ö P ES
2 kr 1943 och tidigare svenska och
utländska Jub.mynt, samt stora silvermynt. Svar med pris och kvalite, till Myntkontakt f.v.b.• Silvermynt.•
Tio- kronors seel ·Lilla Riksvapnet., tidsperioden 1879-1891. Tel
0171/330 20. Lars Strömberg Hejaregatan 3 Enköping.
Danske m~nter k~bes, stor pris betalas for gode årtal, samt äldre
Danmark. Ev. bytte. Eivind Jensen,
N~rregade 38, 4600 Kpge, Danmark.
Äldre mynt före Oscar II, såsom
Riksdale1· och andra större silvermynt. 021/35 3101.
5 kr 1952 90:- , 1962 185:-. 2 kr
1893 80:-, 1890 25:-, 1943 25:-.
2 kr JUB 1897, 07, 21, 32 30:- st.
5 öre 1918 60:-, 1927 250:-, 1888,
98 12:-, l KRONA 1942 AUB 100:-.
Jag köper enstaka eller flera. Tag
kontakt per brev eller tel. Göran
450 34
östersidan.
Wilhelmsson,
Fiskebäcksk iL 0523/224 16.

Svenska mynt och utländska. Myntlista gratis. R. J. Eriksson, Box 59,
74040 Heby.
2 h 1892 oftaglid 85:-, l kr 1875
(bra) 20:-, 50 öre 1875 15 :- , 25
öre 1877 50:-, l öre 1882 25:-. T el.
04:-!5/ 207 39.
2 kr 1910. 13 kv l -= 15:- st. l kr
1915. 23 k v l = 8:- st. 50 öre 1921
kv i = 25:- st. 0755/ 161 05.

2 kt· 1950- 71 ej 52, 59 och 61 25 st blandade bra kv. 80:- pr sats
porl:ofritt. 011/13 79 85.
5 k r 1971, 2 kr 1966, 68, 71 kv. O.
Större eller mindre poster. Curt
Ivan Roos, Fl·eskviigen 13. 831 00
Östersund.
2 kr 1953-1971 i parti, 2:50 st.
Fina kvaliteer. Serier 1952-1971
k v . 01/ 0 Endast 110:-. 08/1817 54.
GUSTAV V 2 kr 1938 kv. 01/0
10:-, 2 kr 1939 01/0 10:-, 2 kr
1940 10:-, 2 kr 1947 01/ 0 6:-, 2 kr
1950 01/ 0 5:-. Ett parti 2 kr från
1950 säljes per 100 st = 2-50:-. Ett
parti 2 kr 1950/ 51 per 10 st = 60:-.
S . Hultbring, Brogränd l. 150 32
Stallarholmcn, 0152/ 40000. Spara
annonsen.

GUSTAV VI 2 kr 1953- 1966, 12 st
olib, k v 01 - per 10 serier 375:-.
Ett parti blandade 2 kronor i god
kvalite - per 100 st 250:-. Frakt
tillkommer. S. Hultbring, Brogränd,
150 32 Stallarholmen. 0152/ 40000.
Spara annonsen.
5 öre 19il kv. O okänd vat·iant. 2 kr
1944 dubbelpräglad 44, kv. 1+/01.
Högstbjudande. 08/1817 54.

·················································································· ·····················································•!•

15 olika årtal 5 eller 2 eller l öre
1907-1941 = 15:-. 24 olika årtal
25 eller 10 öre 1907- 1950 = 15:-.
08/ 767 30 75.

BESTÄLLli.TINGSKU PONG MYNTfORGET
O Härmed beställes n edanstående 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. ll..nnonskostnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT

Lista över dubletter, främst enklare årtal sändes till intresserade. Per
Helander, Gevärsvägen 30, 613 00
Oxelösund.

D

SÄLJES

l Rdr 1727 dubbel bild, 3 D SM

1770, l rdr- 3 D SM 1776, l RDR
1781 på 1779. Plaketter. Lista m.kv.
m.m. mot porto. H. Svärdström,
Box 25, 826 01 Söderhamn I.
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NORGEKONTAKTEN
Red: Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg 08{28 67 56

10 ÖRINGEN 1958 ÄR BARA
VÄR D 10 ÖRE~
Från Aftenpos ten d en 24 maj
har vi hämtat följande varning
förfat tad av T. S~rensen.
Sälj och köp bör göras med
försiktigh et. D et finns exempel
på att spekulan ter försöker att
skapa en konstlad efterfråg an p~
mynt som de senare utbjuder till
höga priser.
En tioöring fl-ån 1958 är bara
värd 10 öre och inget mer. Det
tråkiga är att folk inte tror mig
när jag säger det. De tror att jag
försök er att lura dem, säger
mynthan dlare Tore Sj!Srensen .
Ett mynt är inte sällsynt eller
värdefull t när det helt n yligen
blev slaget i 1.45(}.000 exemplar .
Jag har själv ett lika stort lager
av denna tioöring som av alla
andra årgångar .
Det är inte ovanligt att det
helt omotiver at blir stor efterfrågan på ett mynt med ett b estämt årtal. D et sista exemplet
hade vi med tvåöringe n 1958.
Men tioöringe n 1g,58 h ar överskridit alla gränser. Häromda gen
fick jag bortemot 50 telefonsa mtal på några morgonti mmar. Och
alla rörde sig om denna tioöring,
säger Sji.lrensen.

Fyrbenta 10-öringar.
Det är utan tvekan ren ovetskap som får folk att tro på detta.
De har helt riktigt konstater at
att det finns en liten skillnad på
tioöringe n från 1958 och de som
är präglade senare och därmed
ch·agit d en förhastad e slutsatsen
att »detta mynt är värdefull t».

Skillnaden är lätt att förklara.
När vi gick över till djurmoti v
på skiljemyn ten, visade det sig
att gr avyren i motiven på två-

och tioöringa ma var för dåliga.
Därför blev de förändrad e året
efter, men förändrin garna var
inte stora. Siffrorna blev lite
större och djurmoti ven mer distinkta och enklare. Därav uttrycket »de fyrbenta tioöringa rna" från 1958. I praktiken lägger
man knappast märke till skillnaderna. Och sällsynt eller väl·defttllt blir inte ett mynt, när det
är slaget i nästan en och en halv
miljon exemplar .

Ren spekulati on.
Det jag som mynthan dlare
först och främst reageraT mot,
är att det bedrivs ren spekulation i folks ovetskap inom detta
område. F olk som vet bättre sätter in annonser i tidningar na med
erbjudan den av dessa mynt och
det skapar en fa•l sk efterfd,ga n.
Som experime nt satte jag in
en annons, där jag uttryckte
önskemål om att köpa tioöringe n
från 1958. J ag mottog över 100
svar. Priserna varierade från 15
öre till 400 kronor per mynt.
Dessvärr e upptäckt e jag att flera
av svaren kom från kända mynt-

GAMLA NORSKA MYNT
STULN A
Vid ett inbrott i Eidskogs kyrka i Matrand blev 33 mynt från
1200 -talet fram till 1800-tale t
stulna.
Stölden b egicks troligen fre dagen den 18 juli. Det är i huvudsak norska· mynt det var frågan om. Mynten låg i en glasmonter som blev uppbr uten.

samlare som, utan tvivel, vet att
denna tioör·ing är värd 10 öre
och inget mer. T rots det fortsätter de alt sälja den till oerhörda
priser . Detta är, så vitt jag kan
förstå, ren svindel.

Ett 1·eelt svar.
Jag mottog ett enda reelt svar.
Det kom från en man som rätt
och slätt avrådde m ig från att
köpa den därför, som han skrev,
den inte är värd mer än vilken
annan tioöring som helst och jag
kunde gärna få en av honom.
Denna man förtjänar ett omnämnand e. Det är på sådant sätt
myntsam lare bör uppträda inför
varandra .
- o-

Så sent som i maj 1 ar blev
vi från Norge erbjudna att köpa
en tvåör ing 1958, kvalitet ospecifiserad, för 30.0 Nkr.
Tydligt är att spekulati onen
i Norge fortsätter att rida på
eventuell okunnigh et i Sverige.
Detta mynt är, som tioöringe n
1958, inte värd mer än nominalvärdet. NM.

T Sore nsen
MYNT FORR ETN l N G
Avd. Oslo
TORE S1i)RENSE N

Bogstadvn. 9 Oslo 3
Tlf. (02) 69 04 32

Privat: Kollenvei en 10
1400 Ski
Avd. Skien
'fERJE S1i)RENSE N

Postboks 75 3701 Skien
Tlf. (035) 30 539

Privat: Rs;Sdborge 16
3900 Porsgrunn
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MEDALJ FÖR MYNTREFORMEN
SVENSKA MYNTRE FORMEN JOO AOR 1873-1973
Myntmedalj
Ar 1873 kom den nya svenska
myntreformen då Sverige bytte
från riksdaler till kronor och
ören. Med anledning av detta
har i år Myntverket givit ut en
medalj till 1{)0·-åringen. På medaljens åtsida visas 18 mynttyper från den gångna 100-årsperioden. Trots medaljens lilla
storlek (något större än dagens
5 krona) har samtliga detaljer
på de avbildade mynten kommit
med. När man talar om myntreformen brukar man säga att
..Enkronan.,. i år fyller 100 år.
Anmärkningsvärt är att inte något av Gustav V:s två enkronorstyper finns avbildade. Däremot
finns bägge tvåkronorstyperna
med.

Atsidan
Åtsidan rymmer inte bara de
18 avbildade mynten utan också
en text, som är ett utdrag ur
svensk författningssamling från
1878. Texten lyder:
Swensk Författnings Samling
Wi Oscar, med Guds nåde, Sweriges, Norges, Götes och Wendes
Konung göre weterligt att Wi
med Riksdagen funnit gott antaga följande Lag om Rikets
Mynt:
§ l . Guld skall ensamt wara
wärdemätare i Riket och således utgöra grunden för dess
myntwäsen.
§ 2. Enheten för Rikets myntwigt skall wara det franska
grammet.
§ 3. Räkneenheten skall kallas
Krona. Kronan delas i hundra
öre.
De avbildade mynten har placerats efter storleken på medaljen. Mynten avbildas i ung. en
sjättedels skala och är fördelade
enl. följand e i valörordning:
l. 5 kr 1971 års typ. Gustav
VI Adolf. Frånsidan.
14

2. 2 kr från tiden 1878-1880.
Oscar II. Åtsidan.
3. 2 kr från 1906 och 1907 års
typ. Oscar IL Åtsidan.
4. 2 kr från åren 1942----1950.
Gustav V. Åtsidan.
6. l kr från tiden efter 1875.
Oscar II. Frånsidan.
7. l kr den typen som har
präglats efter 1952. Gustav VI
Adolf. Åtsidan.
8. 50 öre hån 1940 i nickel.
Gustav V. Åtsidan.
9. 50 ö1·e i silver från samma
tid (1943---1950). Gustav V. Åtsidan.
1Q. 50 öre 1965. Gustav VI
Adolf. Åtsidan.
11. 25 öre av nickel. Typerna
gavs ut åren 1921, 1940, 1941,
1946, 1947. Gustav V. Frånsidan.
12. 10 öre från 1920·. Gustav V.
Åtsidan.
13. lQ öre präglad mellan åren
1952-1962. Gustav VI Adolf.
Atsidan.
14. 5 öre från tiden 1873---1905.
Oscar Il. Åtsidan.
15. 5 öre från år 19·29. Gustav
V. Åtsidan.
16. 2 öre från tiden 1909-1950.
Gustav V. Frånsidan.
17. 2 öre från tiden 1952-1971.
Gustav VI Adolf. Åtsidan.
18. l ö.re är det sista myntet.
Typen är den som präglades mellan 1952-1971. Gustav VI Adolf.
Frånsidan.
F-rånsidan

*

Överst på frånsidan kan man
Silver
läsa: Myntverket 1973
830/1000. Annars upptar hånsidan till största delen en bild
av porten till Kungl. Myntverket, som ligger på Hantverkaregatan i Stockholm. Under vapenbilden på porten finns inskriften KONGL. MYNTET. Under b~lden av porten står det
KUNGLIGA MYNT- OCH JUSTERINGSVERK.ET.

Data
Diametern på medaljen är 32
mm och dess vikt är 18 gram.
Detta gör att medaljen är tjockare än ett mynt. Silverhalten är
90. % silver eller 830/1000. Medaljen är präglad i 10.00.0 exemplar och det är Leo Holmgren
som har graverat den. Randen
runt om medaljen äx slät. Myntreformen kom till p. g. a. att det
skulle vara en gemensam skandinavisk myntunion med guldet
som gemensam bas. År 1873 beslöts det från svenskt och danskt
håll att detta skulle genomföras.
Den 30 maj samma år fick vi
också lagen om detta och gemensamt gällde att den nyinförda
kronan skull·e va1·a indelad på
100 öre. Viktigt var också att v:i
fick guldet som myntfot. Valören 1/2 öre försvann. Ar 1875
beslöts det även i Norge om denna myntfot.
Fö1·säljningsprise-r

När medaljen kom ut såldes
den för 25 kronor. Men p. g. a.
den lilla upplagan (W·.OOO) såldes dessa slut fort. Redan en
vecka efter utgivningen fanns
det mynthandlare, som betalade
35:- till 40:- för medaljen.
Försäljningsställena för medaljen var vissa mynthandlare, som
fick sig den tillsänd efter beställning. Ä ven Statens Historiska Museum hade den till försäljning. Det har blivit en stor efterfrågan på medaljen och dess pris
har stigit. Nu säljs den hos vissa
mynthandlare föx melJan 50:till WO: - . I och med medaljens
utseende med mynt avbildade är
det inte enbart medaljsamlare
utan även myntsamlare som har
skaffat sig denna medalj. När
medaljen kom ut var den maskinförpackad, vilket gör att kvallten är mycket hög.
M. W.

PET ER F. BRO ADB ELT
1O, Dragon Road, Harrogate, YORKS., ENGLAND. Ph. 620 37
FOR SALE: PRICES IN Sw .Kr.

NORWAY
l öre 1876

SWEDEN

01 110

2 öre 1873

G.l/1+ 115
1874
l + 45
1878
l ++ 70
l 60
1880
105
01
01/G.
1881
1882 1+ +101 50
1892
l ++ 30
1896
l++ 60
G.Ol
1904
&Prooflike 95
G.Ol
1912
&Prooflike 130
01 60
1914
1918J
l ++ 140
1919J
l + + 140

5 öre 1873

1/16 th. Rd. Sp. 1851

o

&Prooflike 180

1++101 350
1++ / G. Ol 420

10 öre 1872

&Prooflike

1897
1898
1899
1904
25 öre 1856

1878
1884
1889

o

1891
1893

l+
l+

1897

01

130
G.Ol 70
G.Ol 45
o 80
G.Ol

1890
1902

01/G. 01 135
l + 35
1+ + /01 80
Ol!G. m 135
o 160

50 öre 1881
1883

l + 115
l + 135

o

G.Ol

o

1899
1902

1906
1931
1935
2 öre 1876
1877

o

&Prooflike 115

1864
1885

1877

l+
01
G.Ol
01
G.Ol
l++
l+
l++
01
G. Ol

1884
1889
1891
1893
1897
1902
19017
1909
1911

01
l++
01
G.Ol

o
o
o
o

01
G.Ol
l ++
(}.l
G.Ol
l+ +
G.Ol
o

o

l+ +
G.O·l
01
01
l ++
l++
l++
edge. kn.

1913
1915
1923
1936

l++
l+

12
25
4.2
28
35
45
12
18
25
35
50
12
::.2

o 200
o 200
l+ 35
G.Ol 82
1889
1892
l + 35
G.Ol 60
1899
G. Ol 70
1901
G.Ol
1903
&Prooflike 80
1920
l+ + 32
1921
l+ + 25
o 22
1926
ZG. Ol 35
1945

10 öre 1882
1883

~o

20
35
45
18
12
18
25
35
40
15
15
25
35
18
25
35
25
35
50
40
22
35
28
25
18
12

18
18

12

o

45

G. Q.1

8

G. l 35
G.Ol 110
G. (}l
&Prooflike 82
G. Olf.O 95
G. o,l 90
1911
G. 01/0 80
1913
1915
l+ + 20
1922 "HOLE'' 01 20

25 öre 1876
1902
1009

G. l/1+ 90
01/1++ 110
G.Ol 140
G.Ol 140
1899
1942Z
l+ + 12
01 70
1871

50 öre 1887
1893

4 sk.
12 sk.

1852
1856

l+
l ++

60

70

WANTS
LISTS
INVITED
FOR ANY
COUiVTRIES
15

TRE
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l :a pris

Myntskö p LEMBIT 2000

2:a pri s

Myntskåp LEMBITT

3:e pris

Myntskö p LEMBIT junior

4:e pris

Myntskåp LEMBIT junior

5:e pris

Myntskåp LEMBIT junior

400

ETAPP
1

Alla övriga deltagare med poäng men
utan vinster erhåller aktuella värderings böcker över Svensko mynt.

finÅt er e·n ny tävl in g, de nna gång TREKAMPEN. Tä vi i ngen består i tre etapper, varav den försto
etapsista
den
på
svaren
nes här i detta nummer. Tävlingen är inte avgjord förrön vi granskot
tillpen d. v. s. någon gång i mitten av december. Priserna bör därför kunna va ro pristo garna
sann.
min
julklapp
revlig
t
en
julen,
till
tid
god
i
handa
Priserna i denna tävli ng bes tå r endast a v myntskåp och då givetv is av den allra bösta fab rika
tet, LEM BIT. Som Ni ser på bilden till höger best år l :a pris av Myntskåp 2000, ett mycket fö~näm
kräsne
e·n
d
för
prydnad
erklig
v
en
ligt myntskåp med 40 fackindelad e lådor med l å sba·ra dörrar,
myntsamlar en.
liga
Vi ber här få tacka Hr O lof Anderson vid LEMBIT AB i Huddinge som skänkt oss dessa !förnäm
.
mynttävilng
denna
haft
kunnat
nte
i
vi
hjälp,
vilkens
myntskåp och utan
per
Edra svar måste insända s till oss varje gång in n an nästa nummer utkommer. Enda st ett svar
deltagare.
POÄNGBED ÖMNING:
upp
För VO>rje rätt svor som ges på varje enskild frå go erhå lles 2 poä ng . (N i kan således komma
rätta
först
det
för
poäng
2
bonus
extra
som
hålles
er
Därutöver
.
omgång)
denna
i
i max 12 poäng
öppnade svaret, l extrapoäng för nästa rätt öppnade.
LYCKA TILL!
ETAPP l
Vad är detta för mynt? Endost valören somt rege ntens namn behöver nämnas.

MYNT l

MYNT III

MYNT V I

MYNT IV

föreställer:

Mynt IV för estä l ler:

Mynt Il föreställer:

Mynt V föreställ er:

Mynt III fö reställer:

Mynt VI föreställer:

Mynt

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

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

l
1

............................... .................,........................................... 1

. . . . . . ... .... . . . . . .... . . . . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Sänd in denna kupong eller en avskrift till: MY NTKONTAKT , Box l, 199 01 En köping l. Märk
kuvertet »Trekampen>>.
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l

Som första pris har Lemhit AB skänkt ett mycket förnämligt myntsk åp, kallat Myntsk åp 2000.
Detta skåp är hittills endast tillverkat i ett enda exemplar och det är
detta först tillverkade skåp som är vårt förstapris. Skåpet innehåller
40 lådor rned filtinlägg och priset kommer att i handeln ligga på
1.300- 1.500 kr.
Bild på sk/lpet kommer troligen i ni.ista munmer.

2:a pris

3:e- S:e pris
17

NY M E D A L J!
Jubileumsmed aljen anknyter till
den gamla svenska myntenheten,
speciedalern (riksdalern), som för
jämnt hundra år sedan, 1873, er sa ttes av kronan.
Åtsidans tre kungaporträtt erinrar om några milstolpar i speciedalerns historia. F rånsidan har
samma motiv som riksdalern: stora
riksvapnet. Medaljens storlek är
densamma som speciedalerns . Silvermedaljen, 2.500 ex, har samma
vikt (34 g) och samma silverhalt
(75/ 100) som specicdalern. Guldmedaljen, 500 ex, har vikten 15
dukater (52,5 g) - även dukaten,
införd 1654, upphör de at t gälla
1873.
Medaljmodellerna har uppvisats
för Samfundets Höge Beskyddare,
H. M. Konung Gustaf VI Adolf.
Riksvapnet, som granska ts av
statsheraldike rn efter tillstånd av
Kungl. Kommersko!l egiwn.
I anslutning till 25-årsjubileet
och jubileun1smed aljen anordnar
Kungl Myntkavinett ct utställningen
. Daler, kl·ona, öre• som invigs den
16 november. Lokal: Medaljsalen,
Historiska museet, Narvavägen,
Stockholm.
ATSIDAN
De tre kungaparträtt en föreställer Gustav Vasa, Gustav m och
Oscar II.
Gustav Vasa införde 1534 efter
utländsk förebild dalern i vårt
land; namnet k ommer från Joachi msthal i Böhmen, där grevarna
Schlick från 1519 utgivit ett stort
silvermynt om ca 30 g, snart populärt och infört i andra länder.
Gustav Vasas första daler h ade
för hög sil verhal t - ca 28 g - och
till kungens förargelse växlades
den in och försvann ur landet. Efter
åtta å t· sänktes mängden rent silver till något över 25 g, en silverhalt som bibehölls genom århund raden a . Från 1604 kallas myntet
riksdaler, medan dalet· blev n amnet p å en summa av 4 svenska
mark. När sedlarna blev allmänna
i vår t land på 1700- talet sade m an
ofta riksdaler specie, förkortat speciedaler eller enbart specie, föt• a u
skilja riksdalern fr ån sedlarna med
deras lägre kurs.
Under Gustav III:s regering genomfördes en myntreform.. Den
gamla medeltida r äkningen i mark,
öre, örtugar och penningar avskaffades och riksdalern blev enheten,
indelad i 48 skillingar. Detta skedde år 1776. Tidigare hade nämligen
riksdalern icke varit anknuten till

18

det svenska myntsystemet, utan
haft en fri kurs mot denna. Den
intemation ellt gångbara riksdalern
vågade man ej försämra genom att
skedde dä minsko silvre t, men
r emot m ed de övriga mynten, där
huvudenheten vor m arken. Den
fortsatta inflationen kan avläsas i
riksdalerns ökade värde i markmyntet.
Sverige hade i flera omgångar
haft oinlöslige. sedlar, d v s pappersmyntfot, ~enast frän 1809. År
1834 återgick n.P.n till silvermyntfoten. Vid dC'nna tid var speciedalern vär d betydligt mer <.il· sedlarna. För spededa lern kunde man
fä 2 2i 3 ::iksd aler banko (l~iks 
bankens sed; m) eller 4 riksdaler
riksgälds (Rksgäldskontorets sedlar). Den sistnämn da räkningen var
grunden i vårt. myntsystem 18551873, då man införde l riksdaler
riksmynt, indela t i 100 öre. Speciedalem sattes = 4 dksdaler I'iksmynt och man präglade v alörerna
4, 2 och 1. Sista gängen den ganlla
specien präglades - med valören
4 t·iksdaler riksmyn t - var år 1871
med Karl XV:s bild.
Oscar Il:s pot·lrä tt, det yngsta av
de tre, erinrar till sist om det gamla
gystemets a vskaliande under hans
regering, för jämnt 100 år sedan.

sa- och pontecorvova pnen. Huvudskölden hålles av krönta lejon. Årtalen 1534, 1776 och 1873 anknyter
till specieriksdalerns historia.

FRANSIDAN'
I mitten återfinns stora riksvapnet: i första och fjärde fältet trek ronot·svapnet, i andra och tredje
fältet folkungavapn et (lejon över
tre ginbalkar), som hjärtsköld va-

PRÄGLINGEN
P räglingen h ar utförts av AB
SpotTong, Norrtälje, som även svarar för ordermottagn ing och expediering.

sa

RAi'\DEN
Randen har den nedsänkta inskr iften '15/ 100-DELAR FINSILFVER, vilken återfinns på våra speciedalrar från och med år 1830.
KONSTNÄRE N
Medaljen h ar utförts av skulptör
L eo Holmgren, född i Paris 1904.
Efter a tt tidigare ha varit bosatt i F rankl·ike k om Holmgren till
Sverige 1914. Sin konstnärliga utbildning erhöll Holmgren bl a hos
Carl Milles och Erik Lindberg, vilken han 1944 efterträdde som myntoch medaljgravör vid K ungl Myntoch Justeringsve1·ket.
Holmgrens medaljkonst, vilken
exemplifierat· d en riktning som utgått från den franska medaljimp ressionismen, u tmärktes av en
mjuk modellering och väl avvägd
komposition. Hans porträt t karaktäriseras av en på intimt stadium
grundad I>ealism.
Holmgren h ar under åren deltagit i en r ad utställningar både i
Sverige och u tomlands.

FAKTA OM MEDALJEN
39 mm !2l (Speciedaler n s storlek)
Medaljstorlek
Silver 75/ 100 (Speciedaler ns silverhalt)
Guld, 18 k
Metallet·
2.500 exemplar
lVIm.:imiupplag a 500 exemplar
Vild per styck 52,5 g (15 duka ter) 34 g (Speciedalerns vikt)
128 kr
Pris per styck 989 kl'
I priserna ingå1· moms, frakt och etui.

Etui och ursprungsbev is m ed beskrivning
Medaljen lever eras i ett valnötsettJi m ed Samfundets emblem på locket.
Ett nwnrerat ursp1·ungsbevis med beskrivning av m edaljen bifogas.
FOTNOT:
Samfundet K ungl Myntkabinettets Vänner är en stödförening till
Sveriges centra la museum för
mynt, sedlar och medaljer. Samfundets syfte är alt genom årsavgifter och andra inkomster stä!Ja
medel till förfogande för komplettering av Myntkabinett ets samlingar från antiken, medeltiden och
nyare tiden. Med anledning av
Samfundets 25-årsjubileu m 1948-

1973 kommer en medalj att utges
i begränsad upplaga. Genom överenskommelse med tillverkar en, AB
Sporrong, Norrtälje, tillfaller viss
del av inkomsten Samfundet Kungl
Myntkabinett ets Vänner. Den som
köper jubilewnsmed aljen gynnar
därmed Samfun det och Samfundets :;yfte: att till forskningens och
a ll mänhetens tjänst öka Myntkabinettets samlingar.

Tio Riksdalr ar - Tio Regenter
Tio Investeringsobjekt
Gustav Vasa
J ohan III
Gustav II Adolf
Kristina
Fredrik I
Molf Fredrik
Gustav III
Gustav IV Adolf
Kcu·l XIV J oh an
Karl XV

EXTRA PRIS

l Daler 1543 Svartsjö . . . ... . .. .. .. . . .....
l Daler 1578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Riksdaler 1631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Riksdaler 1642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . god
l Riksdaler 1727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Daler SlVI/•1 Riksdaler l'i70 ........ . . god
l Riksdaler 1781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Riksdaler 1794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l R iksdaler Specie. 1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Riksd. Riksmynt 1871 .......... ........

EXTRA PRIS

01
l+
01
01
01
01
l+
01
l+
01

EXTRA PRIS

2.650:2.950: 2.950:1.700: l.f\00:1.175:325:850:650:650:-

EXTRA PRIS

25:l öre 1911, 12, 13, 14, 15, 16L, 16K, 22 .......... ... . ........ l? / 1
35:l
/
l?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36L
23,
22,
16K,
16L,
15,
2 öre 1909, 10, 12, 13, 14,
30:5 öre 1909, 11, 12, 13, 14, 15, 16K, 23, 33, 42br .......... .... l? /l
65:l
/
l?
....
..........
varianter
ej
serie,
komplett
50 öre 1911-1939
55:Il
l?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G
stort
39
34,
27,
26,
25,
18,
l kr 1913,
21:/1
?
l
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
val
vårt
olika,
st.
lO
,
l kr 1910----.1941
150:2 kr 1910, 13, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 39 . . . . . . . . . . . . . . ca l
90:2 kr 1910-1940, 10 st. olika, vår t val ...... . .. . .......... ca l
25:2 kr 1942, 44, 45, 46, 47, 50 ......... .. ..... ..... ...... ... ca l+
35:2 kr 1944, 45, 46, 47, 50 ... . .......... .......... ...... minst 01
85:01
/
1+
2 kr 1952-1971 komplett serie .......... .......... ........
60:01
i
5 kr j ub. 1935, 1959 .......... ... ... ... .......... . paret

N O R D l S KA S ET 1 9 7 3
Danmark, Finland, Island, Sverige, kompl. årsset, utvalda mynt,
samtliga i specialförp ackning ...... .. ..... . .. ... ... paketpris
Norge 1972 set i Norges Banks specialförp ackning .. .... ... .
Finland 1972 set inkl. 5 markka .......... ... . ........ ocirk.
l kg utländska mynt, mycket få Norden, ej svenska ....... .

50:15:35:125:-

Snmtliga priser inkl. moms. Objekten garanteras äkta.
Porto tillkommer . 8 dagars returTätt.

••

NO RR TAL JE MY NTH AN DEL
OBS! NY ADRESS Tullportsg atan 7 OBS! NY ADRESS
761 00 Non-tälje - Tel. ()176/168 26
Vår prislista på 68 sid. omfattande mynt från hela världen samt allt annat
som kan intressera en samlare sändes kostnadsfr itt till seriösa samlare.
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Var kan man köpa Myntkontakt?
ERT NAM N.
O CH
ADRESS

och N i f å r efter hand vår
»nyinkomm etlist a » .

Stor sort ering.
Moderata priser.
Vänd Er med fö rtroend e till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
Kungsgatan 19, Gävle.
Tel. 026/ 128225

S.

Öppet: 16-1 8,
lörd agar 9-14

Specialerhjudanden
på mynt var.ie månad
Lista erhå ller g ra tis

MYNT - SEDLAR
FRIMÄRKEN - TILLBEHÖR
JUL- och MINNESTALLRIKAR
KöPER • SÄUER • BYTER
VÄRDERINGAR
KOMMISSI ONSUPPD RAG
Vi är ständig t kö pare av
sv enska mynt före 1873.

F:A MYNT
& FRIMÄRKEN
Repslag aregatan 2
582 22 LINKÖPIN G
Tel. 013/ 14 21 50

(100 m f rån Centralstat ionen)
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För att underlätta för Er som inte prenumere rar har vi sammanfa ttat nedanståe nde uppstä llni ng över de åtel1försäJ iare vi har
för närvarand e. Do ck ökas detta antal för varje månad som går
och vi kommer i något senare nummer att meddelo nya förs äljare.
A lfta bok- & p appershan del
Alingså s Mynthand el, Målargato n l
Arboga Pappersha ndel, Kapellgata n 16
Backström s Cigarr- och pa ppershond el
L. V. Janssons Bokhande l, Hantverka rgaton 5
Stenbergs Pappersha ndel, Drottningg atan 11
Björnssons Mynthond el, Ö sterlå nggatan 15
Voruhuset Domus
Nyval ds Bokha ndel
Varuhuset Domus
ESKILSTUNA
Frimärksce ntrum, Köpm a ngatan 23
set Do mus, Östra Hamn galon 8
Varuhu
FALUN.
Su ne Joha nssons Mynthand el, Get akärrsvä gen
FRITSLA
Firma Kurt Olsson, Kyrkhultsv ägen 2
FRI DAFORS
N.ya Mynthand el, S:o Kungsgata n 19
Gävle
GÄVLE
A-A ntikviteter , Ejdergatan l O
GÖTE BORG
Baro nen Mynt- & anti kh andel, S:o Hamng . 29
Bokhande l, Siargata n 6
Strands
HALLSTA HAMMAR
Hagfors Pappersha ndel, Skolgaton 2
HAGFORS
Sam laren, Fre dsgatan 11
HALMSTAD
Britts Tobak & Pappersha ndel
HEDESUND A
Firma Fyndet, Storgo tan 46
HUDIKSVA LL
AB Hultsfred s Bok & Pappersh ., Storgatan 65
HULTSFRED
AB N orra Skep pskio sken, Köp mansgata n 68
HÄRNÖSA N D
Antikbod en, Träd g årdsgatan 21
G
JÖNKÖPIN
JUNE Frimärk en, Ö:a Storgatan 120
Ragnel i nds Antikvaria t, Ku ngsvägen 19
KARLSKOG A
Karlstods A ntikva.ria t, Ö :a Torggatan l
KARLSTAD
Herman Anders sons Bokh., Tingvallag . 15
Karreskogs Tobak, Kungsg atan 5
KATRINEH OLM
Mynthörna n, Tegnerväg en 6
Kisa Bok- & Pa ppersha·nd el, Storgatan 12
KISA
Wulffs Cigarr & Pappersha ndel AB
KLIPPAN
litfarins Bokhande l, Lilla Torg
AD
T
KRISTIANS
Dahlwitz Bokhande l
KUMLA
A lb . Anders sons Tobak & Hobby, Sko•rag. 4
LIDKÖP ING
AB Axel Eri cssons Bokhande l
Allords Myntha ndel, Östgötaga tan 18
LIN KÖPING
Tonki n AB, Pla tensgata n 7
Hå -Wes Myntshop, Dro ttningga ta•n 26
Fors Bok- & Pappersha ndel
LJUN GBYHED
Varuhuset Dom us, Storgata n 19-21
LUDVIKA
Var u huset Dom us
LULEÅ
Hedvig Skogs Frimärksa ffär, Grönögato n 9
LUND
Antikbode n, Kattesund 2
AB Östra Tullgatans Pappersha ndel
MALMÖ
Ba ltic, Rännehol msvägen 36
F:a Everest, Exercisga tan 13
lorensberg s Bokhandel AB, lorensberg sg. 8
Malmö Mynthand el, Kalenderg atan 9
Ny a A ntikaffäre n, Bergsgat a n 9

A LFTA
ALINGSÅS
AR BOGA
ARBRÅ
ARVIKA
BODEN
BORÅS
BORLÄNGE

MARIANNELUND
MORA
MOTALA
MÄRSTA
NORRKÖPING
NÄSSJÖ
OSBY
PITEÅ
RIM BO
RONNEBY
RÄTTVIK
SALA
SANDVIKEN
SIGTUNA
STOCKHOLM

SUNDBYBERG
SUNDSVALL
SÖDERHAMN
TRANÅS
TRARYD
TROLLHÄTTAN.
UDDEVALLA
ULRICEHAMN
UMEÅ
UPPSALA
VAGGERYD
VETLAN DA
VINDELN
VIRSERUM
VISBY
VÄNERSBORG
VÄRNAMO
VÄSTERÄS

VÄXJÖ
VALLA
VARA
VARBERG
VITTSJÖ
VÄSTERVIK
YSTAD
ÅMÅL
ÄLMHULT
ÄNGELHOLM
Ö REBRO

Stigs Foto, Verdondigaton 5
Mora Tid nings Pappersha ndel, Kyrkogatan 20
Myntab S. Berg AB
Centrum bokho·nde ln, Märsto centrum
F:a Myntet, Bråddgatan 33
Ljungbergs Bokhandel , Storgoton 26
Mynt & Frimärksaffären, Storgoton 31
Bokhandeln, l. Li ndströ m
Bodens Bokho·nd el, Storgoton 67
Björks Bokhand el, Uppso•lovägen 5
Westbergs Kiosk, KoH ingevägen 28
Sörlins Bokhonde l AB, Storgoton 12
Sjöströms Pappershandel, Norrbygatan 1
Nya Bokhandeln, Hyttgatan 18
Sigtuno Bokha·ndel
Ahlströms Mynthondel, M. Somuelsgoton 11
B. Cedenheim Myntoffär, Luntmo korga ton 75
O. Gidegårds Mynthondel, Uplondsgoton 24
U. Nordlinds Mynthandel, Nyb rogatan 36
PEO Mynthondel, Drottninggatan 11
Strand bergs Mynthandel, Tullportsgatan 153
Nordiska Mynt, Landsvägen 56
F:o Fri mörksboden, Skolhusal len 13
F:a Mynt, Tallvägen 13 B
Tronås Pappershandel, Storgaton 28
J o nassons Färg- & Pappershandel , Skolg. 14
Trollhöttons Bokhandel, Kungsgoto•n 18
Antik & Presentryndet, Västerlånggatan 5
F:o Cupido, Södergatan 25
Ekeskogs Bokhondel
Voruhuset Domus
Fjellströms Pappershandel, Ku·ng sgatan 59
AB Lundevi·stska Bokhandeln, Ö:a Ågaton 31
Vaggeryds Bokhandel, Järnvägsgatan 7
Vetla nda Myntha·ndel, Sta·t ionsgoton 2
Vindelns Bokhandel
Virser ums Mynthandel, Storgatan 46
City Tobak
Ma j Britts Antikaffär, Hamngatan 17
City-Kiosken, Storgatan 22
A ras Stamps, Smedjegata•n 6
Fri mö rkscenter, Koppa rbergsvögen 15- 17
Frimörksexperten, Punkt Mångmarknad
Viktor Olssons Cigorroffär, Köpmangatan 8
H. NilssO'n Bokhandel , Storgatan 30
Wondo s Bod , Köpmongatan 8
Lundgrens Tobak, Torggatan 12
Allan Lundgren Bokhondel
Vittsjö Bok- & Poppe rshandel
Hultgrens Bokhande l
Erikssons Bokhandel, Stortorget 3
Y. Lunds Tobaksaffär eftr., Torggatan l
Hartmons Bokhondel
Mynt & Frimärksaffören, Storgaton 66
Airner Myntho·nde l, Storgata•n 49
Varuhuset Domus
Örebro Frimärks ha ndel, Karlslundsgatan 5

N~ NORDISKA MYNT
Lansvägen 56

172 36 Sundbyberg
08/ 28 67 56
vard . 16.30-19.00
lörd.

KöPER -

9.0 0-14.00

BYTER -

SÄ LJER

a llt i Nordiska mynt.

Vi hjälper Er gärna med värderingar och rådgivning.
Vår prislista som utkommer

4 gånger om

året

sä ndes

G RATIS.

90:2 ö 1873 s
l+
01 150:2 ö 1873 s
95:2 ö 1862 s
l+
50:l
2 ö 1862 s
195:l
5 ö 1862 ros R
01/0 75:2 ö 1861 s
o 45:l ö 1872 s
o 175:1/ 16 RDR 1855 S
1/ 32 RDR 1852/ 51 R 01/ 0 225:01/0 225:1/ 32 RDR 1852/ 51
01 550:25 ö 1857 R
4 Sk. Banco 1849 R 01/0 275:4 Sic Banco 1850 S 01 325:2 Sk. Banco 1849 R
l(+ ) 350:Sm. H.
2i 3 Sk. Banco 1847 S
o 300:2i 3 Sk. Baneo 1851 S
01/ 0 175:2/3 Sk. Banco 1854 S
01/ 0 150:1/ 6 Sk. Banco 1847 S
o 45:l + 525:1 RDR SP 1834 S
l+ 495:1 RDR SP 1841 S
AB
DEL
N
A
PEO MYNTH
Drottninggatan 11
111 51 Stockholm
Tel 08/2112 10
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UTLANDS NYTT
ÖSTERRIKE
J tlbileumsmynt.

J ubilcumsmynt.

50 Schilling 1973. Silver.

Nikolaus Koper-nikus.
5 lVIark 1973. Silve1·.
Vikt: 11,2 gram. 0 29 mm.

Vikt: 20 gram, 0 34 mm.
Utgivningsdag 5 juni 1973.
Upplaga: 3.000..000 ex.

KANADA
Jubileumsmynt
"Royal Mounted Police",
1873- 1973.
25 cent 1973. Nickel.
Vikt 4 gram, 0 23,8 mm.

VAST-TYSKLAND

P i\KISTAN
50 paisa 1972. Koppar-nickel.
Vikt: -1 gram, 0 21,9 mm.

VAST-TYSKLAND
2 lVIark 1973. Koppar-nickel.

JAPAN

025mm.

•

··-

10 Y en 1973. Koppal-nickeL
Vikt: 4,5 gram, 0 23,5 mm.

'

:

v

.'llf!f

öST-TYSKLAND
COOK-öARNA
Jubileumsmynt.
2 Dollar 1973. Silver.
Vikt: 25 gram, 0 38,8 mm.

Jubileumsmynt med anledning
av de tionde »Weltfcstspiele»
i Öst-Berlin 28 /7- 5/8 1973.
1O Mark 1973. Koppar-nickel.
Vikt: 12 gram , 0 31 mm.

BULGARIEN
J ubileumsmynt.
2 L ewa 1972. Koppar-nickel.
Vikt: 11 gram, 0 30 mm.
Upplaga: 100.000 (obs !)

Blir era mynt
grönfärgare ?
D~t

använder Ni fel plastblad. Byt u t dem omgående.

IRAK
THAILAND
J ubileumsmynt FAO.
l Bath 1973. Koppar- nickel.
Vikt: 7,2 gram, 0 27 mm.
Utgivningsdag: 10 maj Hl73.
Upplaga : 9.0·0.0.000 ex.

J ubileumsmynt.
N a tionalbanken.
l Dinar 1973. Silver.
Vikt: 30 gram, 0 40 mm.

25 öRE STYCK

betalar vi just nu, för Era
gamla, i utbyte mot nya
Abaxa ABANYL a 1: 25.
Sänd de gamla till oss och
vi skickar omgående de nya
mot postförskott på mellansk illnaden ä 1: -, plus
trakt.
SUNES MYNT & ANNAT

Gctakärrsv., 510 20 Fritsla
Telefon 0320/ 72-0 78
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LIBER IAlVIYNT
1973 ars Liberiamynt, 7 till antEdet har eLL vackert 5 Dollarmynt
(se bilden n edan). Diameter 42 mm. Metall: Silver. Myntet är

Blir edra mynt
grönfärgade?

präglat hos U.S. Mint.
Då har Ni chansen att på ett
praktiskt sätt få m:yntbladen utbytta samt dessutom få betalt
för de gamla.
Det är Sunes Mynt & Annat
som har tagit ett intTessant initiativ (se annons på annan plats) .
Myntfirman i Fr itsla betalar
nämligen 25 öre pr styck fö.r
Edra gamla utslitna grönfärgade
my111Lblad i utbyte mot nya.
Det är inte ofta man får sådana chanser i livet.

PRISFALL PÅ RARITETER
Danska b rons l och 2 ören.
Den Kgl M~n t, Köpenhamn har
under l:a halvåret mottagit beställningar pa följande bronsmynt: 4 st l öre 1960', 62, 63, 64.
6 st 2 öre 1960·, 62, 63, 64, 65, 66
till ett pris av Dkr 25:- för hela serien.
Dessa mynt har betingat höga

priser, då endast ett fåtal funnits att köpa på den öppna
marknaden. En större mynth <:U1dhu·e har t.ex. i sin kvartalsprisli.o;;ta mars 1973 2 öre 1966
brons till ett pris av Skr 125:för St.gl. O. Ett rätt värde på
dessa mynt torde f.n. vara 2:50
st.

••••••••••••••••••••m••••••a •~•••••••••••••

GRATIS PRISLISTA
Vår 20 sidor stora prislista
över mynt från hela världen
innehåller speciellt mynt från
Europa och Skandinavien.
FRED SVEENEY
RARE COINS INC.

P. o. Box 10144-K
Kansas City
Missouri 64111

USA

• ••••••••••••••••

••

PRENUlVf'ElR'ATIONSTALONG
Prenumerationspriser: Sverige, Norge, Danmar k, Finland: 37
Skr inkl. momB och porto. Övriga Europa: 45 Skr. USA och
Canada: 55 Skr. För prenumeranter i Sverige sker betalningen
genom inbetalningskort som medföljer första numret.

O Prenumeration

l år 10 nr/Subsc1i.ption l Year

10 iss Från/n·om

J

l l l 1- 1- 1

l O l N l D lAR/ YEAR
l l l l

MYNTKONTAKT
PREN.TJ.ÄNST

NAMN ...

BOX l

ADRESS
199 .Q1 ENKÖPING

V.v. texta tydligt.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••
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AUKTIO N 4
HOTEl SHERATON, STOCKHOLM

LÖRDAG DEN 6 OKT.

SÖNDAG DEN 7 OKT.

SVERIGE MED

SVENSKA PLATMYNT

BESITTNINGAR

DANMARK
TRANKEBAR

Rikt illustrerad katalog

a l 0:-

översändes på begäran.

Postg iro 3003-1.

B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB
Mäster Sa muelsgatan 11, Box 7292, l 03 85 Stockholm 7, Sverige
Tel. 08- 1010 10

KARL XV 1859 - 1872
1865
5 öre
1862 utan LA kv l(+) 650:1866/ 65
5 öre
01 600:1864
1867
5 öre
01 600:1869
1872
5 öre
01 675:1869
1872
5 öre
01 750:4 Rdr rmt 1870
1860 R
2 öre
l+ /01 525:4 Ddr rmt 1871
1860 R
2 öre
l+ 9{){):2 Rdr rmt 1871
1860 R
2 öre
50:1/ 1+
1865
25 öre
1861
2 öre
l + 125:1865
25 öre
1864
2 öre
1871
1+/01 85:25 öre
1866
2 öre
1+/01 95:1861
10 öre
1872
2 öre
1+/01 6{).:1864
10 öre
1860 R
l öre
45:l+
1865
10 öre
1862
l öre
1867
35:l+
10 öre
1863
l öre
1869
50:l+
10 öre
1864
l öre
1870
01 65:10 öre
1865
l öre
1+/01 40:1871
10 öre
1867
l ör e
l + 325:1860 R
5 öre
187·0
l öre
01 125:1861/ 57
5 öre
1871
l öre
1862
90:l+
5 öre
1867
% öre
1863
01 125:5 öre
1h öre
1867
1+/0>1 90:1864
5 öre
Priserna inkl. 17,65% moms.

4
4
4
4

Rch·
Rdr
Rch·
Rdr

kv 1+/01 85:75:l+
45:l+
01 85:1+/01 70:01 290:l(+) 125:75:l
1 + /01 3{):01/0 00:23:l+
o 95:l(+) 175:l+ 65:30:l+
01/ 0 60:01/0 65:01 30:01/0 50:01/0 38:75:l+
01 125:-

rmt
nnt
rmt
rmt

00 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 000

0 0 0 0 00 000

OooOO o o o o

Avesta jernverk:
Dann~mora gruvor:
• Sala s1lververk:
S tora Kopparbergs gruvor:

Svenska poletter köpes.

MALMD MYNTHANDEL AB Kalendergatan 9
ENKÖPIHGS•P<ISTENS AB l. 7.S 11.UI

o oooooo o o

• • • 0 00 0 0 0 0

OHOO O O O O

000 0U00 0

kolpoletter
malmpoletter
k olpoletter
kolpoletter - myntpoletter

211 35 Malmö

Tel. 040/ 11 65 44

