
Mässa • 
l augustihetta 

Första veckan i augusti stod Hel
singborg återigen som värd för en 
stor antikmässa. "Antik 75" slog 
upp sina portar klockan 12.00 lör
dagen den 2 augusti och hade en 
fantastisk tillströmning under förs
ta veckoslutet. Enligt uppgift näs
tan 10.000 besökare redan då trots 
den fantastiska värmeböljan. Helt 
naturligt mattades besöksfrekven
sen under veckan men det blev en 
mindre topp igen under avslut
ningsdagarna. 
Det var många typer av antikvite
ter och andra samlar- och investe
ringsobjekt som bjöds ut i "Idrot
tens Hus" under de här dagarna. 
Där fanns konst, s~iellt grafik, i 
en ganska stor avdelning, men de 
tre största hallarna dominerades 
av antikviteter, mynt, "morgonda
gens antikviteter" och Jo,triosa. 
Eftersom numismatiska objekt 

Tysk-Romerska riket dubbel
ta ler u. å. Da v. J 90-t. O l/0. 
Utropspris 5.000:-. Sc sid. 8 

förmodligen är av störst intresse 
för tidningens läsekrets, får ton
vikten i fortsättningen ligga där. 
Ett femtontal mynthandlare fanns 
på plats. Tyvärr hade bara en ut· 
ländsk handlare hyrt in sig. Han 
hade dock tagit med sig en hel del 
gott skandinaviskt material från 
Kalifornien. 
De verkliga toppmynten fanns dock 
i de svenska handlarnas kollektio
ner. Två mycket imponerande 
montrar med mynt, medaljer och 
ordnar från de största stockholms
handlarnas lager lyste mot besö
karna ur halvljuset innanför entre
dörrarna. Här fanns en hel del riks
daler, tillsammans med andra sil
vermynt och gulddukater· i de kva
liteter man verkligen önskar sig, 
till de priser man bara önskar när· 
man skall sälja! 
För de flesta myntsamlare var 
dock de ljusa B· och C-hallarna 
mest attraktiva. Där fanns huvud
delan av vad som bjöds ut. Fyndlå
dor med öre-slantar från någon 
krona upp till Karl XI Riksdaler för 
75.000 kronor. Det fanns mynt för 
de flesta smakriktningar och plån· 
böcker. Möjligen hade de besökare, 
som hoppats finna tusenkronors 
mynt för hundralappar, svårighe
ter att realisera sina önskningar. 
Tillsammans med samlare. och in· 
vesterare cirkulerade även in- och 
utländska handlare. Att döma av 
repliker man kunde snappa upp i 
vimlet, fanns attraktiva objekt 
även för dem. 

AVESTA 

SV. PO!.LEITER 
I ::!: Sid 5 

Närheten till Dar.;;-;nrk borde kan
ske märkts i eft~rfri•gan på danska 
mynt men den var närmast obe
fintlig. Även nor:.;ka mynt åtnjöt 
svalt intresse. SvenskCl !!lynt tyck
tes tilldra sig det helt ('"•·t!::~, -1r.de 
intresset. Tiden från G •• std~ Vasa 
och framåt förefaller vare> den en
da intressanta myntperioden för 
huvuddelen av svenska samlare. 
Inte oväntat var riksdaler och hög
re markvalörer i god kvalitet myc
ket åtråvärda. Att många av dem 
trots a llt inte bytte ägare beror nog 
på att priserna stigit så snabbt och 
till sådan höjd, att presumtiva kö
pare inte hunnit acceptera den nya 
prisnivån. 
Det fanns dock en hel del andra 
äldre mynt som också rönte stort 

(Forts. sid. 7) 
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Nyöppnad • 
l Uppsala Mynthandel 

Prislistor utsändes gratis c:a 4 ggr/år. Sänd Ert namn o. adress samt uppgift om samlarområdc. 

AFFÄREN ÄR öPPEN MAND.-TORSD. KL. 17-19 SAMT ENLIGT öVERENSI{OMMELSE. 

Exempel på objekt till salu: 

l Rd 154·2, 1611, 164·1, 1646, 1775, 1783. 4 mark 1616, 1618. 

2 mark 1607, i649. l mark 1546, 1547, 1556, 1557, 1558, 1563. 

5 öre 1888lång text, guldmynt samt massor av andra mynt och frimär

ken i alla prisklasser. 

BL. A. FINNS MÅNGA FYNDLADOR MED BADE SVENSI{A OCH UTLÄNDSKA MYNT. 

Då vi nyss öppnat iir vi också i stort behov tlv allft sorters mynt. 

Norens Mynt- & Frimärkshondel 
ERIKSGATAN 2, 752 28 UPPSALA TEL. 018/10 58 68 

Norens Myntmässa 
Norens Mynt- och Frimärkshandel anordnar lördagen den 4 oktober 

en myntmässa på HOTELL CONTINENTAL J STOCKHOLM (mitt 

emot Centralstationen). Mässan hålles oppen kl. 10.00-17.00. 

Förutom de i ovanstående annons nämnda mynten och övriga objekt som finns i lager, kom

mer en mycket st:>r samling svenska mynt i prisklasserna 50 örc-5.000 kronor att utbjudas. 

Även många utländska mynt, främst jubileum, finns. Dessutom ett flertal plocklådor, där det 

verkligen går att göra fynd. 

För Er som har "överskott" av mynt finns en särskild inköpsavdelning och FöR DE 

FRIMÄRKSINTRESSERADE HAR VI ÄVEN ETT STORT BORD. 

Hjärtligt välkomna till både affiiren och m.iissan önskar Anders Noren 
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MY NTKONTAKT 
Dt·ou umt:l!a t.m Il 

III :.1 S to~kholm 

Td 111! Il S t 41 

Re<b~.ttom·n .. ppo•w Cl!l :ut 12.00 

i 1•n·ll!llo: t :!:IU;"tU - 4 
B<:nkgit••: 21!1 - H:itl:>. 

B<tnlt: S\ . Hand..l!<h:lllkl'll 

REDJ\Ii'l'IONSLI':DNING: 
C il e f red. o. rms1J(!l'i!7 tti!Ji.vcn·c : 

l\li!'h:od O hlsson 
Hedaktör föt· Not·yc: 
Firma Nordiska Mynt 

Landsviij:!Cn 56, 
172 36 Sundbybcrc: 

0!!/ 28 li7 511 

Eftl·rtryck av text och bilder 
utan medgivande fö rbjudes. 

Tidnint;t:n utkommer den 15:e i 
\'at·jc manad utom m6n:1cl G o. 7. 

Adres."<indl'ingar bör meddelas 
oss '> n< rast. helst :-kl'iftlis cn ge
nom posten~ adrc:.siin drinJ!sblan
kett. 

ANNO:\SrHJSEit: S. Kr. 

4 sidot· (mittuppslag) 1.325:-
2 s idot· (tniltupvslas) 700:-
1/1 sida (2:a o. s \s la sid.) 425:
l / 1 s ida .. .. .. .. .. .. .. .. 320:-
2 3 sida . . . . . . . . , . . . . . . 225:-
1, 2 sida (2:a o. sista tid.) 225:-
1/ 2 sida . .. . . . . . .. . . . . .. 170:
l / 3 s ida . . . . . . . . . . . . . . . . 120:-
1/ 4 s ida . . . • . . . . . . . . . . . . 90:-
1/ 6 sida . . . . . . . . . . .. . . . . 65:-
1/12 sid:~ . . . . . . . . . . . . . . 35:

Moms 17.65 % tillkommer på 
ovanstående nnnonspt·iscr . 

lllYNTIOHGET 

(endast föt· myntsamlare) 
Ett införande: l O kr. Tv:\ infö
rande med s.1nuna text i t vå på 
varandra följande nummer·: 16:-. 
Annonsen fåt· h i>gst innehålla 20 
ord + n<.~mn och adress eller 
telefonnummer. Annonskostna
den skall medslindus på S.'lmma 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 
3 veckor före u4(ivningsda~ 

Alla fiir fal:at·l· an:-varar ~:n:-:ml

ma iin· sakinnehailet i :- ina ar
tiklar. 

TILL VARA LÄSARE 
Ny chdn:claktör tlt h an~vari!! utgi
' are ;\l idwd Ohb~nr1. med km ;t\ 

' ' en-.ka ~l!llli,mati~ka Föreningen 
m· h K ungliga 'vlyntf...ahinettct~ Vlin ncr. 
Vc rk-.am i hran~chen :-.edan nagra ar 
till baka. Tidningen lwmmcr i fortslill
ningen att behandla mynt, nh:da ljc r. 
sedlar. prl:scntation a,· litt..:ralur och 
tillbehör. 
Hiistcn flJ75 forts~ittl'r med allt hiigrc 
priscr på wcnska myn t. Ocirkukradc 
mynt frflll O~l·a r Il. Gustav V och 
Gustav VI går knappt att uppbringa. )\ lclrc mynt av höga kvaliteter 
kan man möjligen fa p:1 auktioner. T d myntmlb~or kommer att liga 
rum i hii~t. en i JHl\'l'lllhcr nl'i1 .:n i (kl:l' 111h:J. f-yra auktioner. 
1'\umism;ttisk:t Fi~rcningcn i Stol.' f...ht•l m. S. f-loclbcrg i l\ !a!mö. u

mi,matisk. (Jrdcn i l3l1ra-. ol.'h -.i-a men inte min~t B. i\hl !>tröm i 
Sttl<:kholm. 
Vi ber , [Ha llban: komma n11.:d t'gna artiklar och g:irna fön-lag till 

m,häudng '" ,;dn;""'"· /u~~ 

MEDALJAUKTION 
HOTEL ANGLAIS, STOCKHOLM 

Söndage n d e n 12 oktobe r 1975 kl. 15 .00 
Visning f r . kl. 14.00 

Ett stort antal svensY-a m·h \ltlLind~·ka ml•daljcr i g uld. 
si!vl'r o~:h h ron:<. 

Rc k vin·ra auktionsk;~tal~~~~· rl m:>t ~:- kr. 

Inronsupprlrag mottages. - S1.' anvisnmgm· 

Auktionist: 

frimärken. 

katalogen. 

Lan; O. LH~et·q\'ist. ordf. i Svt•nskn Numism;tliskn Fön•ningcn 

VALKOM:\1EN T IL'L EN R ENO HLAO i\IED /\L.JAU KTION 

Sporrongs 
Samlar Sällskap 
Fack. 7(;1 00 1'\u rrtii l.ic. Snricc 
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Nedsmältning inget nytt! 
Sverige var under 1600-talets första 
hälft den enda leverantören av 
koppar i Europa. Sedan Sala sil
vergruva sinat fick kopparexpor
ten en avgörande betydelse för den 
svenska ekonomin varför staten 
med olika medel försökte hålla pri
serna uppe. För att kunna hålla de 
höga priserna utan att tvingas 
minska produktionen vid falugru
van försökte man öka den inhems
ka efterfrågan. Ett led i denna 
strävan var den av Gustav II Adolf 
år 1625 införda kopparmyntfoten. 
De klumpiga kopparplåtarna fanns 
sedan kva r till 1700-talets slut. 
Eftersom staten då liksom nu hade 
dåliga finanser frestades man att 
släppa ut alltför mycket mynt på 

den inhemska marknaden vilket 
medförde att värdet på mynten 
sjönk och blev lägre än vad mot
svarande mängd koppar kostade 
på den europei~ka marknaden. 
Följden blev att spekulanter köpte 
upp svenska kopparmynt, smälte 
ned dem och sålde kopparen utom
lands med god förtjänst. 

Våra dagars myntsmältare är allt
så inte de första i branschen. Om 
de blir de sista är svårt att s ia om 
men i och med att nya mynt inte 
längre har ett metallinnehåll som 
skall svara mot deras värde krävs 
mycket stora förändringar i me
tallpriserna för att något liknande 
skall hända igen. 

V ar finns alla enl(ronor? 
En anledning till den stora bristen 
på enkronor förutom smuggling är 
att de smälts ner i Sver ige. Polisen 
har efter 4 månaders spaning kun
nat lokalisera platsen till Svartsjö
landet, en av de stora Mälaröarna 
väster om Stockholm. Platsen, som 
vaktades av schäferhundar, har en 
fast monterad smältugn i en liten 
torpstuga. Polisen misstänker att 
ligan hållit på i cirka 7 år med den 
illegala nedsmältningen, men bör
jade med andra ord så fort det blev 
olagligt och silvret började stiga i 
värde. Ligans rutin var känd för 
polisen och 3 män hade just börjat 
med helgens nedsmältning när 10 
poliser 1 5 bilar omringade huset. 
Två av männen arbetar i ett stat
ligt företag vilket först antogs vara 
köparen, men som sedan visade sig 
vara fe l. Den utpekade bulvanen 
för silverligan innehar en hög posi
tion i det statliga företaget vilket 
var anledningen till misstaget. 
Mannen i fråga köpte själv silver
tackorna för att sedan i sin tur säl
ja dem vidare, möjligen använde 
han sig av det statliga företagets 
namn. 
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Vid gripandel fann polisen 11 sil
vertackor samt mängder av enkro
nor i ett kassaskåp. Förtjänsten på 
varje enkrona mellan åren 1948 och 
1968 är 40 öre per styck vilket inne
bär att stora mängder krävs för att 
det ska ·löna sig. För att öka silver
halten i tackorna har man även 
smält ner föremål i brukssilver. 
Många av enkronorna har man fått 
via spelautomater som tömts på lö
pande band, kronorna har därefter 
burits iväg i väskor för att sorteras 
upp i sådana som det lönar sig att 
smälta ned och sådana man kan lå
ta gå tillbaka i växel. Det som visa
de att polisen var på rätt spår var 
att män i spelautomatbranschen 
växlade till sig enkronor i massor 
på banderna fastän de fick in såda
na via automaterna. 
Nedsmältning av mynt ä r jur idiskt 
sett inget allvarligt brott. straffen 
är böter eller i svårare fall kortare 
fängelsestraff. Helt klart är dock 
att ligan inte är enda förklaringen 
till den stora myntbr isten, mycket 
måste ha smugglats ut. Myntsam-

(Fo rrs nästet sidn) 

ERT NAMN 

OCH 

ADRESS 

och Ni får efter hand vår 
"nyinkommetlista". 

STOR SORTERING 
MODERAT A PRISER 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 
S. Kungsgatan 19, Gävle 

Te l. 026/ 12 8225 

Öppet: 16-18 
lördagar 9-14 

KÖPER SÄLJER 
Svenska mynt köpes 

Bra priser betalas 

Svenska mynt säljes 
Prislista gra tis 

Anders 
Wetterberg 

Box 168, 101 22 STOCKHOLM 
Tel. 08/ 21 18 35 (kvällstid 

O. GICEGÅRCS 
MYNTHANDEL 
Odengatan 38 

Box19119 
104 32 STOCKHOLM 19 

KClPER • o~· ;.-;-(; -;;.-· , 
SÅL.JER , i . ~t,' 

(

;;: i 
MYNT ~ ·' ~ .. ,. 
SEDLAR ' :., •'~ . .... ~ . ~ 
TILLBEHÖR .. - . 

"R31. os-3113 as 



polletter GRYKSBO GYSINGE 

Av INGVAR EHNBOM 

KOLPOLETTER 

Beträffande kolleveranser till 
järnbruken, användes det varie
rande polletter beroende på hur 
mycket som transporterades till 
bruket per gång. Dessa leveranser 
ex vid Avesta koppar & järnverk 
var fastställt enligt 1723 års jorde
bok. Skulle bönderna i den angrän
sande trakten lämna vissa stigar 
kol till bruket per dag. Bonden er
höll då en pollett som bevis på läm
nat kol, denna räknades enligt 7 
mark kopparmynt vid kronoupp
börden. De bönder som ej kunde le
verera kol fick istället betala sam
ma pris i skatt enligt kolräntan. 
Hur många stigar kol som skulle 
lämnas berodde på storleken på 
gården. 

l slig 12 tunnor 
storstig 24 tunnor 

Här följer några bildexempel pa 
polletter som användes: 

AVESTA 

FINNEO 

STORA 
KOPPARBERGS 

BERGSLAG NJESHYTTE 

V ar finns alla .. 
(Forts. fr. föreg. sida) 
larna kan bara liknas vid en droppe 
i havet. Däremot ha r nog folk i all
mänhet lagt undan en hel del då de 
vet vad kronorna är värda. 

BOCKHAMMAR Enligt beräkningar av riksbanken 
ska det finnas 420 miljoner enkro
nor ute i landet, de nedsmälta och 
utsmugglade enkronorna är då 
medräknade. 
Myntkontakt föreslår: Andra lagen 
som hindrar Riksbanken att dra in 
mynt. Om detta vore möjligt skulle 
Riksbanken kunna dra in eller än
nu hellre betala tillexempel 10 öre 

BACKHAMMA.t"l mer per krona. Detta skulle göra 
att allmänheten troligen skulle leta 
fram enkronorna ur sina gömmor 
och detta i sin tur innebär att Riks
banken skulle tjäna åtskilliga mil
joner. 

l stig kol 

TB MYNT HB 
V. Thinberg R. Berglund 

Öppnar 18/ 9 -75 

KÖPER 
BYTER 
SÄLJER 

Erstagaten 14 

116 36 Stockholm 
Tel. 08/ 41 01~ 

Öppethållande: 

Tisd., Torsd., Fred. 10.00-18.00 
Lörd. 10.00-13.00 
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Internationella kontrollstämplar för arbeten av ädelmetall 

•• 
Exempel på de nua internationella kontrollstämplarna för guld med fin
halten 150, 18 karat ktmlitet. Siluer med finhalten 925, sterlingkvalitet. 
Platina med finhalte11 950. 

För första gången finns nu in
ternationella kontrollstämplar 
för guldsmedsvarot·. Överens
kommelsen, en konvention om 
kontroll och märkning av at·be
ten av ädelmetall, underteckna
des i Wien år 1972 och trädde i 
kraft den 27 juni i å r. Finland, 
Schweiz, Österrike och Svel"igc 
är klara för att ta dc nya stämp
larna i bruk. Stämplama som är 
till för att underlätta den inter
nationella handeln är tillgäng
liga för alla medlemsländer i FN. 
I Sverige blir fortfar:mdc lägsta 
kvali teterna för yrkcsmiissig för
siiljning 18 karat, dvs 750 tusen-

delar för guld och 850 tusendclm· 
för silver. Denna information 
kan vara av intresse för medalj
samlarna då stämplarna med all 
sannolikhet kommer att åter
finnes på svensktillverkade me
daljer i fortsättningen. 

För att acccptet·as enligt den 
nya internationella konventionen 
skall at·betcn av ädelmetall ha 
föl jande sUimplar: 

l) Tillverkarens stämpel. Denna 
måste vnra t·cr,istrerad. 

2) Finhaltstämpcl, som anger 
halten guld, silver eller pla
tina i tusendelar. 

Annika Sved kontTollstämplar en 
kaffepannn. Nästan alla fö.,-emål 
stiimplas för hand. 

3) Laboratoriets identitetsstäm
peL 

4) l n ternationell kontrollsUim
pcl (se bilden). 

NYTT FINSKT JUBILEUMSMYNT 
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med anledning av 

PRESIDENT URHO KEKKONENS 75-ÅRSDAG 

SILVER 10 MARKKA 1975 

50011000 silver, diam. 35 mm, 23,5 g, 

upplaga l milj. 

Pl"is inkl. moms 25:

Portofl"itl vid förskottslikvid. 

LANDSFADER - VARLDSPOLITIKER - SPORTFISKARE - lDROTTSVÄN 

Urho Kekkoncns gärning Hr viillkänd föt· alla i Norden. 

Ett jubile umsmynt med stora förutsiittningar att bli populiin bland samlare 

och få ett bra framtidsvärdc. 

NORRTÄLJE 
MYNTHANDEL 

Tullports!;!atan 7 - 761 00 Norrtäl je 

Tel. 0761 , 168 26, Postgiro 71 20 05-8 

Bankgiro 124 - 9 176 



l MEDALJNYHETER 

Urho l(el(l(onen 75 o ar 
Med anledning av president 
Kekkonens 75 års dag den 3 sep
tember 1975 har Gillet för Medalj
konst i Finland beslutat att ge ut 3 
st medaljer med presidentens bild. 

President Kekkonen har själv gett 
sitt tillstånd till den tävling som 
föregick valet av medaljer samt till 
själva utgivningen. 

Skulptris: Leena Turpeinen 

Metall storlek Max. uppl. Vikt Pris 

18 k guld 50 mm 200 exemp. 100 g 3.480:-
Kontr. silver 50 mm 1000 exemp. 70 g 235:-
Brons 50 mm 1500 exemp. 60g 90:-

Mässa i augustihetta 
(Forts. j1·. första sid.) 
intresse. Lägre myntvalörer i topp
kvalitet och kastmynt från 1600-
och 1700-talen söktes av många 
samlare. 
Intresset för kronmyntperioden fö
refaller att hålla i sig. Det var 
många samlare som gick runt och 
uttryckligen sökte de svårare myn
ten från Oskar II , Gustav V och 
Gustav VI Adolf. Tvåkronor 1890 
och 1893, enkronor 1887 och -88, 
femtioöring 1877, tidiga tjugofem
och tioöringar från Oskar II och så 
naturligtvis femöringarna, -10 och-
27 var ofta efterfrågade årtals
mynt. Praktexemplaren från den 
perioden hade heller inte någon 
svårighet alt finna köpare. 
Utbudet av mynt under mässan var 
onekligen imponerande, men det 
märks doc~ att tillgången på äldre 
svenska kvalitetsmynt minskat be
tydligt. 
Ett annat intryck dröjer sig också 
kvar. Det finns en hel del svenskt 
material till försäljning, som ännu 
inte rönt den uppskattning det för
tjänar. Medaljer från 1600-, 1700-
talen och äldre kopparmynt är två 
exempel. 
När "Mynt 76" öppnar för tre maj
dagar i Helsingborg får vi dock ve
ta hur utvecklingen gestaltat sig 
under hösten -75 och våren -76. 

Prenumerera 
på 

Myntkontakt 

Tillverkning och leverans sker ge
nom Sporrong. Priserna inkluderar 
ett konstläderetui vid köp av en 
medalj, vid köp av hel serie levere
ras ett schatull i blästrad furu. 
Moms och fakt ingår också. 
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Förhandspresentation av 

Numismatisl( Ordens 
höstaul(tion 

Auktionen anordnas av Numisma
tisk Orden lördagen 11 oktober på 
Esso Motorhotell i Borås. Visning 
sker kl. 12.Q0-14.00 och auktionen 
håller på kl. 14.3G-18.SO. Föt: 
övriga upplysningar se annons i 
detta nummer. 
Auktionen innehåller ett stort an t aJ 
svenska guldmynt med början från 
1708, riksdalrar och större svenska 
markmynt är andra mycket at
traktiva utrop. Givetvis finns även 
modernare mynt av höga kvalite
ter med. A.ldre svenska medaljer, 
bättre norska, danska, finska och 
antika mynt är andra mycket in
tressanta objekt. 
Vi på red. hoppas kunna återkom-

Vackert exemplar av I öre SM I677 

god OI utropspris 550:-. 
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ma i november med några exempel 
på uppnådda priser. 
Några talande exempel 

I öre hl I625 (valsverk) OI utrop
spris 700:-. 

Norge 8 shilling I685 (Auktion Ahl

ström) Praktexemplar O utropspris 
4600: -

Vi har ny adress 

SAMLAREN. 
UNO GÖRANSON 

Erik Dahlbcrl{sgatan 19 

{tvärgat.l till Fcrscns väg) 

S-211 48 ;\l a lmö 

Tel. 040/ 12 15 21 

Engelsmän för 

ut enkronor 
Två engelsmän har tillsammans 
samlat ihop 12 000 svenska enkro
nor som de skall föra ut ur landet 
och sälja. 6 000 kr per person ä r den 
högsta tillåtna summan som får ro. 
ras ur landet. Men riksbanken 
oroar sig för transaktionen nu när 
bristen på enkronor är skriande. 
- Dessutom är 6 000 kr endast 
tillåtet att föra med sig för betal
ning av en vistelse utomlands och 
till att köpa personliga saker. Det 
säger Per Perenius, avdelnings
chef på riksbanken. 
- Vi har därför uppmärksammat 
tullen på problemet, fortsätter han. 
Engelsmännen är inte de enda som 
sysslar med sådana här affärer i 
Sverige. Riksbanken har också fått 
tips om en tysk grupp som i större 
skala opererar i Stockholm och 
Malmö för att få tag på enkronor. 
Priset på silver ligger för närva
rande mycket högt och riksbanken 
misstänker därför att det ligger en 
tysk beställare bakom jakten på 
enkronorna. 
Avsikten med utförseln är att 
smälta kronorna men sådan be
handling är som bekant sedan 1968 
förbjuden i svensk lag. 

MYCKET MYNT 
i 

MYNTKONTAKT 

Frösö 
Mynthandel 

MYNT - FRIMÄRKEN 
TILLBEHÖR 

ÖJ)pct: M{md.- frcd. l(i.30-19.00 
lörd. lO.OG--13.00 

'l'cl. 063/10 28 ,10 

Bergsgatan 23, Frösört 

E. Granli 
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Svenska Kast- och Minnesmynt från år 1634 präglades " skåde
penningar" även till Gustav II 
Adolfs begravninv detta år 4. An 
har forskningen emellertid ej med 
säkerhet lyckats identifiera dessa 
präglingar, så vi vet ej om det rör 
sig om mynt eller medaljer. Till 
drottning Kristinas kröning 1650 
präglades medaljer för utkastande 
i stället för mynt 5. Vid Karl X 
Gustavs kröning 1654 präglades 
dock både mynt och medaljer. 
Mynten slogs i både guld och silver, 
guldmynten till 5 dukaters och sil· 
vermynten till 2 marks vikt. Enligt 
de bevarande räkenskaperna kas· 
tades faktiskt ett antal av guld· 
mynten ut till "det gemena fol· 
ket" 6, något som knappast var fal· 
!et med de fåtaliga guldpräglingar 
till olika vikt som existerar av se
nare kastpenningar, och som väl 
snarast är att betrakta som avslag. 
2-marker präglades även till drott
ning Hedvig Eleonoras kröning 
1654 samt änkedrottning Maria 
Eleonoras begravning följande år. 
Till Karl X Gustavs begravning 

Av Leif Jansson 1607-1818 och Bengt Hemmingsson 

Den kraftiga ökningen av intresset 
för numismatiken som vi fått upp
leva under de senaste åren har 
även kommit att omfatta de mynt 
som slagits specielllt för utdelande 
eller utkastande i anledning av 
kungliga kröningar, begravningar 
och födslar. 

kan tänkas ha utkastats vid krö
ningar, här rör det sig dock genom· 
gående om präglingar där stampar 
till reguljära mynt använts. 

Det äldsta svenska belägget för se
den att kasta ut mynt vid en kung
lig högtid finner vi i Erik Jöransson 
Tegels krönika över Gustav Vasa. 
Tegel berättar att "guld, daler och 
penningar" kastades ut bland all· 
mogen efter Gustav Vasas k!öning 
i Uppsala domkyrka år 1528 l. 
Guld· och dalermynten kan identi· 
fleras med bevarade exemplar av 
stormynt med årtalet 1528, dels 
präglade i guld, dels i silver i valö
rerna 1 och 1/2 gyllen 2. Aven från 
Erik XIV, Jo!lan III och Sigis· 
round 3 finnes mynt bevarade som 

Först till Karl IX:s kröning 1607 
präglades mynt med ett utförande 
som klart anger sambandet med 
händelsen. Dessa slogs dels i guld 
till 16 marks vikt, dels i silver till 
1/2 och 1/ 8 riksdaler. Samma 
stampar användes till samtliga 
nominaler. Vid Gustav II Adolfs 
och Maria Eleonoras kröningar -
1617 respektive 1620- utökades sil· 
vermyntserien så att den kom att 
omfatta l, 1/2, l /4 och 1/8 riksda· 
ler, fortfarande slagna i olika 
tjocklek med samma stampar. 
Guldmynten, även nu slagna till 16 
marks vikt (avslag av 1617 års 
prägling till högre vikt existerar) 
präglades med speciella stampar 
som avvek något från silvermyn
tens. Enligt mynträkenskaperna (Forts. sid. 11) 
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Kvalitetsprodukter från Jl1attssons ... 

DANSCO 
DEN IDEALJSKA FÖRVARINGSPÄRMEN FÖR MYNT 

PÄRI\1 20 x 24 cm., klotband med 9 blad. Varje blad rymme t· 12 diafodral .. · · · · · · · · · · 
DIAFODRAL (2 x 2) finns i 4 stodekar och passar alla mynt ft·ån l öt·e - 10 kr. 
USA-tillverkade. Högsta kvalitc. 50 st. 9:50 

34:50 

100 st. 18:-
1000 st. 150: - Sänd gärna efter ett gratisprov. 

SPECIALPRISI Pärm med 11 O diafodral 44:50 
Finns hos Er handlat·e eller kan beställas hos oss 

PAPPERSPÄSAR (5 X 5 cm) högsto kv. 32:50 
Box om 1000 st. 

Mattssons Mynthandel 
KUNGSÄNGSGATAN 21 B, 753 22 UPPSALA Tel. 018.' 13 05 54 



Svenska Kast-... 
(Forts. fr. sid. 10) 
1660 präglades återigen en serie 
mynt till olika valör- l , 2/3 och 1/3 
riksdaler. 
Myntserien avbryts därefter ännu 
en gång vid Karl XI:s och Ulrika 
Eleonora d.ä: s kröningar 1675 
respektive 1~, då endast medal
jer präglades 7. Från och med Karl 
XI :s begravning 1697 präglades se
dan mynt utan avbrott vid varje re
gents kröning och begravning fram 
till och med Karl XIV J ohans kr(). 
ning 1818. A ven till andra händelser 
inom kungahuset präglades kast
mynt, såsom drottningars begrav
ningar (Ulrika Eleonora dy. 1742, 
Lovisa Ulrika 1782, Sofia Magdale
na 1813 och Hedvig Elisabet Char
lotta 1818, f. ö. det sista kastmyn
tet) och prinsfödslar (Gustav Adolf 
1778 och Karl Gustav 1782, den sist
nämnda utdelad). 
Myntens valör var 2 mark från och 
med Karl XI:s begravning 1697, till 
och med Gustav III:s kröning 1772, 
därefter 1/3 riksdaler. 

Svenska 
sedelserien 

Ar 1818 präglades den sista kast
permingen med anknytning till 
myntsystemet, och vid Karl XIV 
Johans begravning 1844 utkastades 
istället en medalj . 
Kritiken mot kastpermingsseden 
blev dock genom å ren allt starka
re. Det uppstod ju naturligtvis oro i 
folkmassan vid ulkastandet av 
minnespenningarna, något som 
speciellt vid begravningar var 
störande. Inför Oscar 1:s kröning 
1844 anhöll därför ständerna i en 
skrivelse till Kungl. Maj :t om att. 
kastpenningarna skulle avskaffas: 
8 Någon kröningskastperming 
präglades ej heller vid detta tillfäl
le. Vid Oscar l :s begravning 
1859samt vid Karl XV:s och Oscar 
Il:s kröningar 1860 och 1873 utdela
des i stället minnesmedaljer till 
vissa kategorier, t ex yrkes- och 
hantverksorganisationer .9 
l N. L. Rasmusson. Art. "Kastpen
ning". (Kulturhistorisktlexikon för 
nordisk medeltid, band VIII, Mal
mö 1963). 
2T. G. Appelgren. Gustav Vasas 

mynt (Stockholm 1933) s. 91 f, Hild 
s. 8 f. nr. 8. 
3 Hild. s. 15 nr. 20, s. 28 nr. 14. N. L. 
Rasmusson: Kungl. Myntkabinet
tet, Stockholm 1970 CNNA 1971) s. 
211 f. 

4 Se katalogen över Bernhard 
Olofssons Svenska myntsamling 
(Upprättad av T. G. Appelgren 
1946) del I s. 11. 

5 B. Thordeman: Erich Parises an
ställning i svensk tjänst. (NM 

XXCIII). 

6T. Lindgren. Anteckningar om 
kastpenningar från och med drott
ning Kristinas kröning 1650 (NNA 
1947) s. 121. 
7Hild. s. 404-407, s. 465. Dessa nar· 
tidigare tagits upp i myntserien. 
Den höga vikten (12- 14 g- 2-mar
ken skall väga 10,40 g> och kraftiga 
reliefen tyder dock på att det ej rör 
sig om mynt. 
8T. Lindgren. a.a. s. 149 ff. 
9N. L. Rasmusson : Krönin~spen

ningar till bondeståndet. <Fatabu
ren 1940) s. 80. 

Coinlex nr sex - 197 6 
nu utkommen 

Hammarskjöldsfemman har nu kommit EFTERLÄNGTAD UTÖKAD FöRBÄTTRAD 

Nr. 3 i den vackra samlarserien, med gamla 
sedla r pii porslinsfat. Stodek 18 x 12,5 cm. med 
g uldkant. 18 k. Upplaga 5.000 numr. ex. 
Tidiga s-e utkomna: "Kotian" ( uppl. näs tan slut). 

~viu'la tian frå n tiden 1892- 1917. Kan köpas 
1 dc flesta mynt- och pos-slinsaffärer. Pris 
c:a 38 kr. Upplysning om närmaste försäljnings
stlille genom tel. 0431/177 20. 

l 

Tillverkas av 

Mynt ink l. unionsmynten, medaljer, se<:! lar m. m. 
från c:a 1850 till nu. Rikt illustrerad och alla 
uppgifter samlade i ett band. Pris Skr 8:
+ moms 1:40 i Svcl'ige. 

Kan köpas hos vä lsorterade mynt- och bok
handlare, var uhus eller direkt f1·ån d istribu
tike n: 

SamlarHuset 
510 20 F rit.sla - Tel. 03201720:78 

(Nytt namn för Sunes Mynt & Annat) 
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Septembererbjudan de 
UTLÄNDSKA STORMYNT 

Ryssland l rubel Pet.er n 1727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l(+) 
Ryssland l rubel Anna Ivano 1737 ................ .. .... l(+) 
Ryssland l rubel Ka tarina II 1775 ... ................. ... l 
Ryssland l rubel Alexander III 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Ryssland l rubel1725 ......... ......... . ... ...... .. ... .. 1/1+ 
Saxen Dubbeltha ler 1822-1872 ........................ .. 1+/ 01 
Preussen Friedrich Wilhelm 2 thaler 1841 . . . . . . . . . . . . 01 
Saxen F rid. Aur!ust 10 mark 1808 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l / l + 
Italien Ferdinand III Thaler 1798 .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. l(+) 
Danmark 4 mark 1659, liten skada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 

DIVERSE UTLÄNDSKA 50 öre 1887 01/0 
DANMARK 50 öre 1896 01/ 0 

50 öre 1897 01 
l Mark dansk 1607 l + 1100:- 50 öre 1912 R .. l + 
l Mark dansk 1615 l+ 325:- 50 öre 1920 R .. l + 

595:-
695:-
275:-
350:-
195:-
495:-
675:-
195:-
475:-
975:-

495:-
350:-
325:-
350:-
450:-

2kr 1903 .. stgl o 225:- 50 öre 1923 1+/01 800:-
2kr 1915 I + 150:- 25 öre 1902 l 50:-
2 kr 1924 R .. l + 250:- lO öre 1876 .. stgl o 275:-
2 kr 1953 .. stgl o 225:- JO öre 1882 .. stgl o 375:-
1kr 1915 . . stgl o 125:- 10 öre 1915 01 20:- -
l kr 1916 01 90:- 5 ör·e 1917 l 125:-
l kr 1916 .. stgl v 25!J:- 5 öre 1920 l 175:-

25 öre 1917 R .. 01 325:- 2 öre 1917 R .. J.t 325:-
5 öre 1890 R .. 1+ 320:- 2 öre 1918 s .. l + 150:-
5 öre 1891 1(+) 110:- l öre 1878 s .. l + 175:-
5 öre 1899 l!- 130:- l öre 11$85 }{ .. OJ 850:-
2 öre 1892 R .. l+ 280:-
2 öre 1913 R .. l + 250:- SVERIGE 

FINLAND Kar l XV 

500 Markka 1951 
5 Ör!' 1860 R l+ 375:-
5 öre 1861 l 50:-Jub RRR .. 1950:- 5 öre 1862 l 55:-l Markka 1890 stgl o 225:- 5 öre 1863 1+ 75:-l Markka 1892 .. 01/ 0 175:- 5 öre 1863 l? 25:-50 p 1892 .. st g l o 210:- 5 öre 1864 1? 25:-25 p 1871 l/ l+ 450:- 5 öre 1864 l 60:-lO p 1897 .. st g l o 975:- 5 öre 1865 l 75:-5 p 1892 l + 95:- 5 öre 1867 l + 85:-5 p 1910 R ••• o l + 250:- 5 öre 1867 l? 25:-l p 1865 l 100:- 5 öre 1872 l 30:--

~ORGE 2 öre 1860 l !15:-
2 öre 1861 lt- 25:-

2 kr 1888 RR .... l 1100:- 2 öre 1861 l + 17:-
2 k r 1900 l( +> 160:- 2 öre 1862 l+ 85:-
2 kr 1910 01 425:- 2 öre 1862 l? 40:-
2 kr 1912 l.+ 195:- 2 öre 1863 l + 25:-
2 kr 1916 J+ 275:- 2 öre 1863 1 15:-
2 kr 1917 l + 80:- 2 öre 1864 l + 20:-
l kr 1881 l ('!) 200:- 2 öre 1865 l 25:-
l kr 1908 01 325:- 2 öre 1866 l 20:-
l kr 1913 •Il 350:- 2 öre 1867 l 20:-
50 öre/ 15 sk iii 2 öre 1871 L+ 25· .-

1875 l ? 275:- 2 öre 1871 l 15:-

Alla priser inkl. moms. - F ull bytesrätt inom 8 dagar. 

PEO MYNTHANDEL AB 
Drottninggatan 11 S-111 51 STOCKHOLM Tel. 08/ 21 12 10 

PER-ERIK OHLSSON 
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NYUTKOMMEN LITTERA TUR 

i\lynt med mervärde av Lars O. 
Lagerqvist och Ernst Nathorsl
Böös. Pris 9:50 

Svenska Kast- och Minnesmynt 
av Leif Jansson och Bengt Hem
mingsson. Pris 17:50 

S\'Cnska polletter genom tiderna 
av Ingvar· Ehnbom, hft. 25:-

2 öre 1872 l+ 18:-
2 ör·e 1872 l 10:-
1 öre 1861 l? 15:-
1 öre 1862 l? 30:-
1 ör·e 1863 l 30:-
l ör·e 1864 01 45:-
1 öre 1864 l + 20:-
1 öre 1864 l 12:-
1 öre 1865 l 25:-
1 öre 1866 l 25:-
1 öre 1867 l 12:-
1 öre 1870 1..:... 20:-
1 öre 1870 l · 10:-
1 öre 1871 l 15:-
1 öre 1872 l+ 15:-

NYHET FINLAND 

10 Markka 1975 

Pris 25:-



NORDENNYTT 
Red. Nordiska Mynt, Landsvägen 56. 172 36 Sundbyberg. Tel. 08/ 28 67 56 

Värderi11g av Haakon VII:s mynt 
Beträffande värdering av Haakon == 
VII :s mynt kan sägas att den ex-

plosiva prisutveckling som rått de Art al . Upplaga 01 1 + o tre/fyra sista åren förmodligen _____ ___ __::_:.._.:...._ ______ ________ _ 

gjort att utbud och efterfrågan nu 
börjar nå jämvikt. 
En viss stagnation på prishöjning
ar har märkts hos handlare och 
med undantag för enskilda mynt 
(5-öringar från 1~30-talet. ff:s 
an m.) kommer det närmaste årets 
värderingsböcker med stor san
nolil<het uppvisa små höjningar. 
Vår prisbedömning är statistiskt 
konstruerad och bör därför väga 
tungt när en samlare överväger att 
köpa eller sälja ett mynt. Mynten 
har alltså observerats både till 
högre och lägre pris än noterats. 
Kommentarer till guld- och ju
bileumsmynten: 
Värderingen basreras på 238 utbud 
och av dessa är bara 5 noterade i 
lägre kvalitet än 1 +. Vi tror därför 
att vare sig samlare eller handlare 
är speciellt intresserade av dessa 
mynt i låga kvaliteer och väljer 
följaktligen att värdera endast i O, 
01 och I+. 
Anmärkningsvärt är att 2-kronan 
1907 med korslagda gevär har ·ut
bjudits lika ofta som den "billiga" 
2-kronan 1906, eller dubbelt så ofta 
som t. ex. 2-kronan 1913. 
Kommentarer till de reguljära 2-
kronorna. 
Värderingen baseras på 232 utbud. 
2-kronorna 1912-1914 och 1916 fö
rekommer lika sällan eller cirka l 
gång på 2 st 1917. Beträffande 2-
kronan 1917 har vi noterat bl a ett 
utbud på 61 kr i 01 , medans samma 
mynt erbjudits i kvalitet 1 för 60 kr. 
Ett annat exempel: 2-kronan 1910 
har i l + som lägst erbjudits för 190 
kr och som högst för 349 kr, alltså 
en differans på 159 kr. Uppfattning
en om ett mynts värde varierar 
stort! 

JUBILEUMSMYNT 
2 KRONOR 

O 31mm - vikt 15.0 gram-800/1000 
R. 246, Y. 33 (47) 
1906 
R 246, Y. 33a (47a) 
1907 
R. 2466, Y. 34 (52) 
1907 korslagda gevär 
R. 247, Y. 45 (54) 
1914 

100.000 

54.600 

27.500 

156.100 

250 

450 

1600 

150 

GULDMYNT 
20 KRONOR 

175 100 

325 225 

1100 800 

100 75 

p 23mm-vikt 8.96 gram-900/1000 
R. 244, Y. 44 (56) 
1910 

R. 245, Y. 43 (55) 
1910 

Arta! 

R. 248, Y. 42 (53) 

1908 

250.000 2300 1700 1300 

10 KRONOR 
~ 18mm-vikt 4.48 gram - 900/1000 

52.600 2300 1700 1300 

Upplaga o 01 l+ 

2 KRONOR 
0 31 mm- vikt 15.0 gr- 800/1000 

200.000 300 200 125 

l? 

80 50 
R. PSl <Detta är ett provmynt och identisk med R. 248 a. Eftersom det 
bjudits ut minst 2 ggr 1974-1975, nämligen för 12.000 i kvalitet o och 
för 12.000 i kvalitet l +/01, tycker vi att det bör noteras). 

1909 ? 14.000 12.000 10.000 
R. 248a. Y. 42 (53) 
1910 150.000 475 375 275 175 90 
1912 150.000 350 250 175 125 60 
1913 270.000 250 175 100 70 45 
1914 255.000 250 175 100 70 45 
1915 225.000 225 150 100 65 40 
1916 250.000 450 350 250 175 90 
1917 377.500 200 125 80 55 30 
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Föreningen 

''M0NTAUI(TIONEN'~ 
Föreningen Montauktionen är en 
nystartad förening genom Dansk 
Numismatisk Selskab, for afhol
delse af Private mont, seddel og 
medalje Auktioner. 
Ingressen är hätad från publika
tionen till sällskapets 1: a auktion 
som avhölls söndagen den 30 mars 
1975. I samma katalog presenteras 
också "M9ntauktionens" stadgar i 
7 punkter, där punkt 2 och 4 lyder: 

- pkt 2 F oreningens for mål 
Genom afholdelse af m~er og 
auktioner, samt ved udsendelse af 
numismatiske skrifter, er det fore
ningens formål att udbrede kend
skabet til, og forståelsen for numis
matikken og dens beslaegtede 
områder. 

- pkt 4 nedlemskab 
Enhvar der er indforstået med ro
reningens vedtaegter kan optages 
som medlem. Ethvert medlemska b 
skal dog godkendes af bestyrelsen. 

Den första auktionen bjöd på 160 
nummer, varav 94 var från Diln
mark. Det intressantaste var nr 16 
l krone 1669 i l +, värderat till 
5000:-.8 nummer var svenska, 2 
norska och ett ftnskt. De övriga 
representerade gott hela världen. 
Intresserade personer kan studera 
pkt l i stadgarna som lyder: 

- pkt l Foreningens Navn 
Foreningen navn er foreningen 
"MONTAUKTIONEN", stiftet den 
29 januar 1975. Foreningsens kon
takta•. t'esse er Skoubogade 8, 1158 
Kobenhavn K. 

Från Den Kgl. M0nt. iVleddelas t nu~/ 

angående 

Argångsset 1975 
Den kgl. Mon t mottager tillsvidare 
beställningar på årgångsset inne
hållande ett ex av vardera mynt 
prägla<;ie med årtalet 1975. Priset 
är 23 dkr inkl. moms per set. I 
tillägg kommer 5 dkr per för
sendelse. 

Distribution kommer att ske under 
slutet av å ret. 

Seten från 1973 och 1974 finns fort
farande i begränsad tillgång. Pri
set är respektive 17:25 dkr och 
23:dkr inklusive moms. Aven här 
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tillkommer 5 dkr per försändelse i 
expeditionsavgift. 
Om beställning av dessa senare sel 
görs tillsammans med seten 1975, 
kommer leverans att ske i en 
försendelse i samband med 
distribution av seten 1975. 
Beställning görs genom att inbetal
ning motsvarande önskat antal set, 
med specifikation plus expeditions
avgift insättes på postgirokonto 
5 51 05 70, Den kgl. Mon t, Amager 
Boulevard 115, DK-2300 Köpen
hamn S, Danmark. 

gör ' 'pengar" 
Tumba Bruk, som ägs av 

svenska riksbanken, har genom 
ett avtal som träffats med värl
dens största sedeltillverkare, 
Portal Ltd i Storbritannien, möj
liggjort export av svenskt sedel
papper. Detta gäller portl·ätt
vattcnmärkl scdclpapper. För 
att klara den vänlade efterfrå
gan h:o~r Tumba B1·uk utökat med 
2 nya specialmaskiner och 50 ny
anställningar. 

INTERNATIONELL 

MYNTAUKTION 
l MALMÖ 

Söndagen den 28 sept. 1975 
kl. 12.00 

hå ller vi höstauktion 
i Hote ll Arkadens f estvåning 

(ingång frön Djäknegatan) 

Visning kl. l 0.00-1 1.30 

mustrerad katalog föreligger 
omkring 15 september. 

Mynten visas i vår affår veckan 
före auktionen. 

Myntet i Malmö 
St. Nygntnn 17, 21137 Malmö 

Tel. 040-12 99 30 



NUMISMATISK ORDENS 
HÖSTAUKTION 

hålls i Borås lördagen d. 11 okt. å ESSO MOTORHOTELL (infarten till Borås från Jönköping) 

14.30-18.30. Visning samma dag 12.00-14.00. 

GULDMYNT Sverige: Dukat 1708, 1717, 1720 (UE), 1735 (l öre), 1745, Adelfors 1771,1822, 1832, 
1855, 1865 o. 1866. 1/4 dukaler 1700 (HG 22a o. b) o. 1754. 50-tal guldmynt Oscar Il o. Gustav V . . 

Rikhaltigt lager av rdr och större markmynt Sverige såsom 1542, rdr 1571 (mycket rar), 
hertig Carl 1601, 20 mark 1608, Augsburg 1632, Osnabriick 1633, Riga 1639. Vidare 1643, 1645, 
Cad X G 1654, 8 M 1670 och 1694/93, rdr 1718, 1719 (UE), rdt· Adolf Fredrik, G Ili och 
Gustav IV Adolf, jub. rdr 1721 och 1821 samt slutligen ett antal rdr sp resp 4 rdr rmt 1800-
talet i var. kval. 

Mark Abo 1558 och Stockholm s. å., 112 och 1/4 rdr Fredrik I, 1/3 rdr 1813 och 1814. Tiotal 
kastmynt, bl. a. 1/8 rdt• 1617, 2 M 1655, 1660. 

Vackra äldre kopparmynt Christina, Carl XI och Carl XIV Johan. 

Av senare mynt erbjuds bl. a. 2 kr 1876 och 1890 samt l kr 1888, alla i mycket hög kvalitet. 

Arsset Gustav VI Adolf i kval. O. 

Vackra medaljer beskrivna i Hildebrand (Hedlinger, Dattler m. fl.) 
Ett fyrtiotal svenska polletter, huvuddelen brukspolletter , finns för det ökande antalet pol
Jettsamlare. 

Auktionens främsta medaljobjekt utgörs av en silvermedalj över Louis XII och Anne of 
Bl'ittany 1499. Vikt 481 gram. Beskriven i Vente a Amsterdam 14-15/6 1920 nr 782 (J . Schul
man). Extremente rare ehuru i brons! 

Bland svenska personmedaljer märks en i guld över Hjalmar Branting. Vikt 95 gram. 

Av Danmark et·bjuds bl. a. specie 1572. Av Norge 8 sk 1685 i praktex, reserdr 1749, specie 
1824 i O, div. Oscarsguld, bl. a. 2% sp 1874 och 10 kr 1877. 

Komplett samling guld, Finland. 

Antika mynt, varav någt·a i hög kvalitet. 

Tyskland - talrar - många i hög kvalitet även de. 

Det finns också litet billigare mynt! 

Tillsammans 400 objekt. 

Lista utkommer omkring 15/ 9. Medlemmar er håller denna gratis liksom senm·e utgiven lista 
med uppnådda priser. För övl'iga kan lista er hållas mot 2:50 i porto. Medlemsskap i Numis
matisk Orden, Skolgatan 24, 502 31 Borås, mot kl' 10:- på postgiro 6180 61- 6. 

NUMISMATISK ORDEN 
Skolgatan 24, 502 31 Borås. Tel. 033/ 11 24 96 

Fråga efter Per (Peter) östel'lund! 
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VI BETALAR 
BÄST l SVERIGE 

för bl. a. 5-öringen 1910 och 1927 

l 
Il 

Vi iir i desperat behov av alla slag av mynt och köper det m esta oav
sett om samlingen ii r värd l O kronor eller l tniljon. Fyll i nedan
stående talong om det finns något Ni vill at,yttra, enstaka objeld som 
hela samlingar. 

TAG REDA PÅ VAD VI BETALAR - DET LÖNAR SIG! 

l 

Speciellt söke r v i: SVENSKA GULDMYNT 

JUBILEUMSMYNT 

RIKSDALRAR - MARKMYNT 

HÖGA KVALITEER 

SÄLLSYNTA ÅRTAL 

m. m., m. m. 

- ----~-- -

l 
Ti ll R. ÖRTENDAHL MYNTHANDEL AB 
Box 1, S-199 00 En köping 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

D Då j<~g ha1· mynt som j<1g eventuellt vill avyttra, ber jag Er ta kontakt med mig på 

telefon . . . .. , . . l ......... . . . c :a kl. . . . . . . . . den. 1975 för vidare d is-
kussion. 

D Jag medsänder i detta brev en. uppstäU ning över dc mynt jag har och bc1· E1· ge 
ett 1·ejält bud pa dc mynt Ni vill köpa. 

D Jag ha1· en samling som jag eventuellt v iii avyttra och ber Er besöka mig i mitt hem 

omkring .............. . .. .... .. V. v. tal:: kontakt med mig om tidpunkten på 

tele f on ..... . .... l . ..... .. ... . 

NAMN: ··············· · ······· ·· · ······· · ········· ··· · ··········· · ···· · ···•···· 

ADRESS: ..... . , ............... . ............... · · ·. · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · 
l __ 



Nyutkommen littera tur 

"Svenska poletter 

genmn tiderna" 

I dagarna har Sveriges första bok 
om polletter med priser utkommit 
och ä r mycket välkommen. I bo
ken, som ä r den första i sitt slag, 
finns alla polletter avbildade i 25% 
förminskning. Förklaringar till de 
olika polletterna samt till en del 
även en liten historik över pollet
tens tillkomst, gör boken ännu mer 
intressant. Vissa av polletterna 
följs av en asterisk vilket innebär 
att de vid utgivandet fanns i lager, 
detta gör att man undrar om dessa 
stämmer även nästa år och året 
därefter när de nya priserna kom
mer ut. utgivare är Ingvar Ehn
bom. Boken finns att köpa i alla 
välsorterade myntaffårer till ett 
pris av 45 kr + moms. 

Sie~:' 111 yntkalalo~ 

"N orden" och 
"Damnark" 
De välkända och i Sverige mycket 
omtyckta Siegs myntkataloger ut
kommer den l september med nya 
upplagor. 
Siegs nordenka ta log 1976 gällande 
guld, silver och kopparmynt från 
Skandinaviens alla länder kommer 
att kosta cirka 25 skr och säljas i de 
flesta myntaffärer. Ett mycket bra 
uppslagsverk för samlaren av de 
Nordiska ländernas mynt. 
Aven en speciell Danmark-upplaga 
kommer att utges vid samma tid
punkt. Boken kommer att kosta 
omkring 14 skr. 
Som vanligt innehåller katalogerna 
bilder på alla mynttyperna och 
noggranna värderingspriser. 

lVIynt 1ned Illervärde 
Denna katalog utgiven av Det Bäs
ta och författad av de mycket kän
da numismatikerna Lars O Lager
qvist och Ernst Nathorst-Böös. Ka-

talogen som tyvärr smögs ut på 
marknaden utan större kommenta
rer visar bilder med största tänk
bara skärpa över de flesta typ
mynt. Författarna skriver om 
myntens historia från antiken till 
idag. Det finns även en artikel om 
mynttillverkning genom tiderna. 
Lagen om myntfynd behandlas, li
kaså en del större myntfynd som 
gjorts. Tack vare bilderna har man 
lyckats göra en bra beskrivning om 
hur att kvalitetsbedömma mynten. 
Värderingspriserna utgör riktlin
jer över perioder med samma typ 
och ej för varje mynt. Katalogen är 
lättläst och överskådlig och rekom
menderas på det varmaste för den 
måttli~e myntsamlaren. 
Pris ca 9.50. 

Svenska J(ast- och 

lVfumesn1ynt 

1607-1818 
Boken som är den första i sitt slag 
är mycket välgjord och lättöver
skådlig. Författare till boken är två 
mycket duktiga numismatiker vid 
namn Leif Jansson och Bengt 
Hemmingsson. Inledningen utgörs 
av en kort historik över kastmynt 
samt en förteckning över myntens 
rätta vikt, halt och finvikt. Samtli
ga mynt är avbildade. Värderings
priserna är baserade på auktioner 
samt flera mynthandlares lagerlis
tor under åren. Boken säljes av alla 
välsorterade mynthandlare och 
kostar ca: 15: - exkl moms. 

lVIedaljboken 1975 

Boken som är utgiven av redaktör 
Lars Ridström är en fortsättning 
av 1974 års upplaga. "Endast 
konstnärliga samlarmedaljer ut
givna i Sverige, Norge och Dan
mark och som saluför ts till allmän
heten i Sverige har medtagits." 
En mycket positiv nyhet är att me
daljpriser uppnådda på auktioner 
under 1974 finns med. Detta gäller 
äldre meda ljer och ej moderna, 

vilka vi dock hoppas kommer att 
finnas med i senare upplagor . 
Medaljboken innehåller även en 
mycket intressant artikel om drott
ning Christinas barn- och ung
domsmedaljer av Ann Gentz. 
Alla i boken omtalade medaljer 
finns avbildade och längst bak 
finns ett konstnärslexikon över be
rörda konstnärer. Säljes genom 
mynthandlare. 
Pris ca: häft 25:- ink! moms, inb 
40:- inkl moms. 

N or ges M y n ter 

i Middelaldern 
samlade og beskrevne af 

C. I. Schive 

är ett samlat verk, utkommet häf
tesvis mellan åren 1858-1865. Fär
digt bestod det av 247 sidor exklusi
ve förord, innehållsförteckning och 

6.5 sidor rättelser samt 19 litogra
fiska planeher . 

Verket, som idag torde vara nästan 
omöjligt att komma över i orginal, 
har nytryckts av Pilegaards For
lag i Aalborg. 

Det är mycket glädjande att initia
tiv tas till sådana nytryck, efter
som materialet är ständigt intres
sant för alla samlare och forskare 
av medeltida norska mynt. 

De 18 tabellerna, plus tilläggsta
bellen, innehåller 1061 avbildning
ar med beskrivning omfattande 
vikt, finhet och uppgifter om var 
mynten finns bevarade. Flera 
kommentarer avseende ej avbilda
de mynt är också av högsta intres
se. 

Den som inte samlar norska mynt 
frå n denna period, kan också finna 
mycket av glädje. Här förekom
mer medaljer, danska och svenska 
mynt samt många ovissa mynt, 
där mycket forskn ing återstår. 

Ur kuriosasynpunkt kan mycket 
nämnas, till exempel 
Den norska treenighetssymbolen 

(Forts näst<l sida) 
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Norges Mynter ... 
(Forts. fr. föreg. sida) 

dyker för första gången upp på ett 
m ynt under 1000-talet, Magnus I , 
den Gode, Schive, Tab. II, nr 12. 
Det norska rikslejonet, stående på 
bakbenen, används för första 
gången av Erik II. Magnuson (nå
gon gång mellan 1263- 1355) . Schi
ve, Tab. IX, nr 26- 36. 
Det tidigaste årtal som hittas är 
1518, som återfinns på 2 l-skillingar 
från ärkebiskop Erik Walkendorf 
under Christian II :s regcringsperi· 
od. Schive, Tab. XVIII, nr 1 och 2. 
Avslutningsvis klipper vi ett kort 
avsnitt från det omfattande föror
det till nytrycket, skrivet av Förs
tekonservator Kolbjorn Skaare vid 
myntkabinettet i Oslo: 
Norske numismatikcre står i stor 
takknemlighetsgjeld till Schive. 
Det gjelder amatprene som har 
smycket sin belpnningsmedalje 
med hans navn CNNUl\1 1948 s. 91 ), 
og det gjelder ikke mins t oss som m 
er "et slags offentlige pe rsoner i 
numismatisk henseende". 
Vi på redaktionen rekommenderar 
nytrycket varmt och det kan be
ställas antingen inbundet eller häf
tat från Er mynthandlare eller di
rekt från: 
G. Pilegaard 
Algade 65 
DK-9000 Aalborg 
Danmark 

av T Falk 

Nytt 50 kronors mynt 
"All offent lig 111ak t i Sverige 

utgåt· från folket", ska det stå 
p~i baksidan pi'1 det mynt som 
skall ges ut ti ll minne av den 
senaste g rundlagsrcformcn. förc
slår myntverket. FUrutorn lexlen 
skall på baksidan finnas en fack
la omgiven av uppsll'iickta hän
det·, symboliserande folket i val, 
och å t·lale t Hl75. 

Ett förslag pa fmmsidan ä•· 
det lilla riksvapnet sam t texten 
50 honor. 

Upplagan prligl::~s i högst 500.000 
excmpl;u·, dock inte p;\ en gång 
utan i takt med cftcrl'r.~1ga n. 
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NU 
kommer vår nya 

LAGERPRISLISTA. 

Vill du ho den omedelbart 

vid utgivningen 

må nodsskiftet 

(omkring 

septe mber/ 

oktober) måste vi ho ditt 

namn och adress senast de n 

25 september. 

SVEA 
Mynt- & Frimä rkshande l AB 

Sveavägen 96, Box 19032 

104 32 Stockholm 19 

Tel. 08-32 01 01 , 32 96 96 

KÖPER SÄUER VÄRDERAR 

Mynt, Sedlar, Plåtmynt 

Tillbehör 

Numismatisk litteratur 

Sänd efte r vår nya 
logerkota log! 

* 

Ulf Nordlinds 
Mynthondel 

Nybrogatan 36 

Box 5132 

S-1 02 43 Stockholm 

Telefon 08-62 62 61 

Erbjudonde 
F l N LA N D 

20 m 1934 ........ l / l + 
1936 2 märken l l + 

5 m 1962 O 
1972 o 

l m 1957 O 
1958 o 
1961 o 
1962 o 
1964 o 
1965 o 
1972 o 

50 p 1964 o 
25 p 1873 l 

20 p 

JO P 

5 p 

l p 

set 

1889 I+ 
1917 Il Frihets-

1964 
1965 

l<riget O 
o 
o 

1917 Fl"ihets-
krigct . . O 

1930 o 
1964 o 
1969 o 
1970 o 
1972 o 
1873 I+ 
1920 o 
1934 ........ o 
1963 ........ o 
1964 ........ o 
1965 ....... . o 
1969 o 
Hl70 O 
1972 o 
1963 o 
1964 o 
1965 o 
1966 o 
1967 ........ o 
1968 o 
1969 koppar· O 
Hl70 ........ 0 
1972 ........ o 
1964 50 p- l p o 

l m- l p O 

20:-
15:-
12:-
19:-

3:-
5:-
2:-
2:-

19:-
8:-
2:-
4:-

25:-
25:-

15:-
5:-
3:-

29:-
35:-
5:-
3:-
3:-
2:-

35:-
15:-
19:-
3:-

12:-
2:-
5:-
2:-
1:-
4:-
4:-
7:-
2:-
2:-
1:-
5:-
1:-
1:-

25:-
40:-

FöRSÄWN INGS VILU<:OR: 

Alla order s.o'lndcs mot postför
skott, vat·vid po•·to och postför
skoltsavgift tillkommer·. savida 
inte annat avtalats. Full retur
r~ill med~es inom 8 dagar efter 
rnottag<mdet, under förutsättning 
::~tt myntens forsegling ej bryts. 
Eventuella returer· ftu· ej beläg
gas med lösen. 

Tommy och Ingrid Folk 
Snapphane\"iiJ,:en 24 

S-1753-1 J iirrii lln, Sv1~rigc Swcdcn 

1'cl. 0751!/ :1!17 79 



UTLANDSNYTT Årets me dal j J 

19 7 5 .._ _____________ m_ e_d-de_l_a-nd_e_s_å-ld_e_s_m_ y_n-te_t_i-ba_n__.-

För att främja intresset för seriös 
medaljkonst har Samfundet Kungl. 
Myntkabinettets Vänner beslutat 
att årligen utge en medalj kallad 
" Arets Medalj " Den första i denna 
serie utkommer i år och ägnas Sve
riges Radios 50-årsjubileum. Be
hållningen av försäljningen går till 
stöd för Kungliga Myntkabinettets 
verksamhet. 

~-_r 

l l 
::r N rr 

Medaljens åtsida visar radions ut
veckling från starten med sym
boler för den moderna radions 
verksamhet inom ett mittfåll som 
för tankarna till radiohusets arki
tektur. Den kraftfulla handen med 
mikrofonen symboliserar viljan att 
vara med i nuet utanför studion. 

'J 

Frånsidan visa r en radiosändare 
och radiovågor samt utvecklingen 
från kristallmottagaren till trans
sitorradion. 
Skulptör till medaljen är Rune 
Karlzon. 

AJMAN Guld 100 Riyals 1975, 
900/1000 guld, 32 mm, 20.7 gr, upp
laga 1000 ex. 

Czechoslovakia 
Y. 100 Silver 50 Korun 1975 
<Kremnica Mint), 700/1000 silver, 
31 mm, 13 gr, Myntet utges till 100· 
årsminnet av den tjeckiske poeten 
Stainslav Kostka Neumann's födel
se Upplagan ej känd men enligt 

I priset ingår medaljställ i valnöt 
samt moms och frakt inom Sveri
ge. Tillverkningsnummer anges på 
medaljerna. 
Försäljning sker genom Svenska 
Medaljgillet, Eskilstuna. 

Metall Upp!. 

Brons 3000 st 
Silver 999/1000 2000 st 

ker under juni högst ett mynt per 
kund, upplagan slutsåldes på några 
timmar. 

German DDH 
Y. 52 Silver 10 mark 1975 (Berlin 
Mint) 625/ 1000 silver, 31 mm, 17 gr, 
Myntet utges till 20-årsminnet av 
undertecknandet av Varsawa-får
draget, frånsidan visar följande 
länders vapen, Czechoslovakia, 
DDR. Rumänien, Ryssland, Bulga
rien, Polen och Ungern. 
Y. 50 Kopparnickel 5 mark 1975 
(berlin Mint) 29 mm, 12.3 gr, Myn
tet ges ut till100·årsminnet av Tho
mas Mann's födelse, författare 
som bl a fått Nobelpriset i littera
tur 1929. 
-~ 

MONACO 
Kopparnickelaluminium 10 Francs 
1974 <Paris Mint), 26 mm, 9.56 gr, 
upp!. 25,000. Myntet porträtterar 
Prins Rainer III . 

Vikt/Diameter 

270 gr/70 mm 
325 gr/70 mm 
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NYUTKOMMEN POLLETTBOK 

'···· ... /, ., ... i: If ,~,. Ho 
,,; ... t /. •• / .... .-.'r· .... :... . .. , • 
, : H./4 ... 1 If.,.. ,."" ...... ,, ....... 

~JIO:•I .'l ho ..... 1, .. 

Omfattande ca 1200 st. avbildni nga r, i försto hand huvudtyperna från respektivE: BRUK, 

LANTGODS m. m. från 1600-1900-tolet. 

Prisförteckning medföljer separat vid utgivandet av boken. 

Ett större antal polletter försäljes också samtidigt. 

BOKEN KAN BESTÄLLAS GENOM: 

MALMÖ MYNTHANDEL AB 
Kale ndergatan 9, 211 35 Malmö 

PRIS: 45:- kronor exkl. lagstodgod moms och porto . 

HÄRMED BFSTÄLLES ...•.. ex. att skickas per postförskolt 

TlLL ........................... .. ........... ......... .. ......................... ................................. ............................. . 



/i:. 
:-------------------~~:?:1.·?$;]'· 

MYNTTORGET .. ,~., . 
+.f,/.1' • -1';,,, 

·~ .• __ J6 Jlr;fJ~ to_!K· Annonssida för myntsamlare .. ~Jr:;,ar~ 
!.__----------------~. '· _ . . · -4~' '---------' 

""'-,. ' Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en avskrift och .. ,. 
MYNTKONTAKT, Drottningg. 11, 111 51 Stockholm, märk kuvertet "Mynttorget". Kostnaden ä r 
10 kronor pe1· annons och fl\ r högst innehålla 20 ord + telcfonm·. eller namn o. adress. Vid två annonse
ringar med samma text i tv_å på varandra följande nummer ä1· kostnaden 16 kronor för båda armon
sel'!1a. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen. Annonskostnaden 
skall medsändas på samma gång som manus. 

SÄLJES 

Prislista över isländska mynt . Ä ven 
guld och silver. Sändes grntis. Is
lands största postordel'företag i 
mynt: ATOM, Box 123, Reykjavik, 
Island. 

Investera NU i minnesmynt från 
hela vär·lden. Gratis lista över guld, 
silver, nickel, koppa1· från Schwe
de•·, Box 258, 721 06 Västel'i'rs. 

Prislista på jul- o. minnestallrikar. 
Samlaragcnten. Box 4085, 580 04 
Linköping 4. 

45 st ocirkulerade 5-kr-sedlar 1952 
samt 10 st d :o 1963, pris 1.000:-. 
Liten sedelsamling Sveri~rc (för
tecknin~ på begäran). pris 500:-. 
Per Helander, Gevärsvägen 30, 
613 00 Oxelösund. 

Kungatallrikar Hackefors GVlA 90 
år. ELG dito Jenny Nys iJ·öm julen 
-72--73. B & G jul -71- 72. Rör
strand Far· o. Mor -71. Gustavsberg 
jul -71. Nils Halvarl>--son, ö. Kyrk
by 1122, 822 00 Alfta. T el. 0271/ 
100 38 - 111 54. 

Ett 60-tnl ocirkulerade svenska 
mynt 1940-1972, mest 68- 72, säl-

jes tillsammans med två myntskåp, 
litteratur, registc1·kort. rengörings
medel och diverse andra tillbehör 
för 1.100 sv. kr. mot postförskott. 
Bo Gustafsson, Gillersvägen 12 H , 
712 00 Hi:illefors, Sverige. 

Danska guldmynt kv 01/ 0. 2 st 
10 kr 1909, 20 kr 1908, 2 st 1914 och 
1916. 570 kr/st. Mats Fredriksson, 
Mårbackagatan 2. 422 48 Hisings 
Backa. 

Uti. sedlar. Lista gratis. Kent 
Ljungh , Lövsta, 15014 Vagnhärad, 
0156/ 140 82. 

SPECIALERBJUDAN DE 
gällande oktobernumret 

Passa på Nu. Sänd in Ert an
nonsmanus före den 25 /9 och 
Ni få1· Er annons insatt under 
"Mynttorget" helt utan kost
nad. OBS! Detta erbjudande 
gäller endast annonser till 
oktobernumret 

•.:·····~~~~~:;~~i~~p~~~~~:f.~f!~!~~:·:~;~:~~··;··~~~~····· : .. 
: nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. : 
' D Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två ' 
1 nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr l 
' medsändes. : 
1 ANNONSTEXT: . . . . . .. ... ........ ..... .. ............. .. . ... . . ...... .... . ..... ~ 
1 ........................................................................ .................................. 1 
1 .......... ... .... .................................................................................. ............. .. ....................................... ~ 

l ~~~FS D--~~~~~------- -~---~=~~~--~~-~~~~~~--- l ~ ADRFSS: ................ ... . ........................ .................................. ........ .................... .. l 
1 ......................................... :::· .. :.-.-:::·:::·::::·::::::::·::::·:::·::::·.-.::·::.-.-:.:·.:.:·::::·: .. :·:::·::::·:::·.-:::·::::·.·:::·:::·::::·.-:: ... ...! 

SVEA Mynt- Frimärkshandel 
MYNT, SEDLAR, MEDAUER, TILLBEHÖR, FRIMÄRKEN 

BREV, VYKORT 

SVEAVÄGEN 96 

köpes, bytes, säljes, värderas 

kommissionsuppdrag 

BOX 19032 10432 STOCKHOLM 19 
Tel. 08-32 01 01, 32 96 96 

Öppet: vard. 9 .30- 18.00, lörd. 9.00--14.00 ( )- Rå dmansgata n, utgång Handelshögskolan 
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l MEDDELANDEN 
l Nyutkomna prislistor l f Auktioner o. Miissor l !_l __ F_örcning __ a_r _ ____! 

MATTSSONS MYNTHANDEL 
Kungsängsgatan 21 B 
753 22 UPPSALA 
Listan kom ut maj-juni och har ton
vikten lagd på Ryssland och 
Skandinavien. Svenska medaljer 
och sedlar finns också med. 
Pris 3:- ink!. porto. 

R. ORTENDAHL MYNTHANDEL 
AB 
Box l 199 01 ENKOPING l 
Kvartalsprislista nr 19 utkom i au
gusti. Innehåller mynt främst från 
Norden. 
Sändes kostnadsfritt. 

B AHLSTROMS MYNTHANDEL 
AB 
Mästersamuelsgatan 11 
Box 7292 103 85 STOCKHOLM 7 

Listan kom ut i maj och innehåller 
mynt från hela världen, både guld, 
silver och koppar, även romerska 
mynt. 
Pris 4:- ink!. porto. 

Ulf Nordlinds 
Mynthandel 
Nyutkommen lagerkatalog inne
hållande mynt och medaljer stör
sta vikten ligger dock på äldre 
numismatisk litteratur. 
Pris 3:-. ink!. porto. 

Nyöppnade 
MyntaHärcr 

~------ ------~ 

i''ROSO MYNTHANDEL Bergsga
tan 23, 832 00 Frösön, te!. 
063/10 28 40. 

NORENS MYNT- OCH 
FRIMARKSHANDEL 
Eriksgatan 2, 752 28 Uppsala, Tel. 
018/10 58 68. 

TB MYNT handelsbolag 
Erstagalan 14, 116 36 Stockholm. 
Tel. 08/41 01 33. 
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Mynt 75 

Mynt 75 är en mässa som kommer 
att hållas i Arkadhallen, Mäster 
Samuelsgatan, Stockholm. Mässan 
kommer att hålla öppet 31 
oktober- l och 2 november klockan 
lO.OQ-18.00. Både svenska och ut
ländska handlare kommer att stäl
la ut sina mynt till försäljning. Ar
rangör: Seandinavan Coin Fair, 
Antikhallarna, Va. Hamngatan 6, 
Göteborg. 

Första iPternationella myntmas
san i Göteborg blir den 6 och 7 de
cember. Vi återkommer om denna 
i nästa nummer av Myntkontakt 

I Göteborg kommer en stor mynt
och antikmässa att hållas öppen 
under tiden 24 april till och med 2 
maj 1976. Namnet på mässan blir 
ANTIK -76. 

Myntauktion i Malmö 
S. Flodberg innehavare av "Myn
tet i Malmö" anordnar söndagen 
den 28 september en kvalitetsauk
tion omfattande mynt, äldre me
daljer polletter, sedlar och äldre 
numismatisk litteratur. 

Numismatisk Orden håller sin 
höstauktion i Borås lördagen den 11 
oktober på Esso Motorhotell, HuJ
tasjögatan 7(infarten till Borås 
från Jönköping) 14.3Q-18.30. Vis· 
ning samma dag 12.00-14.00 på 
samma plats. 

B. Ahlström Mynthandel håller 
auktion den I:a och 2:a november . 
Auktionen hålls på hotell Sheraton 
och vi hoppas att kunna komma 
med ett förhandsreportage i okto
bernumret. 

GOTEBORGS NUMISMATISKA 
FORENING 
Nästa möte äger rum den 6 oktober 
och därpå den 10 november. Nästa 
bytesafton blir den 15 september . 
Oppet hus blir det den 22, 29 sep
tember och 13 oktober. 
Mötena äger rwn i Hantverksföre
ningens lokaler, Haga Kyrkogatan 
3, Göteborg. 

KRISTIA NST ADSO RTENS 
NUMISMATISKA FORENING 
Box 11068, 291 11 Kristianstad 
Föreningen sammanträder i 
princip den 3:e fredagen i varje 
månad. Nästa möte hålles således 
19 september kl. 19.30 på Hemgår
den, Norretuiisgatan 9, 
Kristianstad. Efter förhandlingar
na följer auktion. Auktionsobjekten 
visas från kl. 18.00. Medlemsavgift 
15:-/år. Nya medlemmar hälsas 
välkomna. 

MYNTKLUBBEN NICOPIA 
Nyköping 
Ordinarie möte äger rum onsdagen 
den 8 oktober i Pensionärsgården, 
Våstra Trädgårdsgatan 57, Nykö
ping. Nya medlemmar välkomna. 
Upplysningar per telefon 
0155/131 31. 

JONKOPINGSBYGDENS 
NUM.ISMATISKA FORENING 
Trädgårdsgatan 25, 552 55 Jönkö
ping. 
Nästa möte äger rum fredagen den 
3:e oktober i Talavidsgården. För 
upplysningar m. m. kontakta 
klubbmästare J. Tacats, Box 146, 
560 21 Taberg. 

GRIMSLO VS-TORNEORTENS 
MYNTKLUBB 
Hynnenäs. 340 33 Lönashult 
Klubben håller möte med mynt
auktion onsdagen den 24 september 
kl 19.00 å Vislanda Hotell. Nya 
medlemmar välkomna. 



SVERIGEs M YNTHANDLARES 
FÖRENING 

De nuvarande medlemmarna är: 

B. Ahlströms Mynthandel AB 
Mäs ter Sarnuetsgatan 11 
103 85 Sthlm 7, te!. 08/10 lO 10 
Yngve Allner Mynthandel 
Storgatan 49, Box 2068 
700 02 Örebro, te!. 019/13 50 61 
B. Björnssons Myn thandel 
Kullaga t. 56, 252 20 Helsingborg 
tcl. 042/ 141211 
Flodbergs Mynthandel 
Stora Nygat. 17, 21137 Malmö 
te!. 040/12 99 30 

Hirsch Mynthandel AB 
Malmskillnadsgatan 29, 

är en nyligen etablerad sammanslutning 
av mynthandlare, hitintills 13 företag i 
åtta olika städer i landet. Föreningen är 
ensam i sitt slag i Sverige. Samtliga är 
medlemmar i Svenska Numismatiska För
eningen och har skrivit under uppropet 
mot myntförfalskningar. 
Genom samarbetet med de övriga med
lemmarna vill varje mynthandlare för
bättra och utöka sina tjänster. 

Ulf Nordlin ds Mynthandel 
Nybrogatan 36, Box 5132 
102 43 Sthlm, te!. 08/ 62 62 61 

111 57 Sthlm, te l. 08/ 11 05 56 
Malmö Mynthandel AB 
Kalendegatan 9, 21135 Malmö 
tel. 040/ 1165 44 

J. Pedersen Mynthandel 
Skolga tan 24, 502 31 Borås 
te!. 033/ 1124 96 
Pco Myn thandel AB 
Drottninggatan 11, 
11151 Sthlm, tel. 08/2112 10 

Mattssons Myn thandel 
Kungsängsgatan 21 B 
753 22 Uppsala, tel. 018/ 13 05 54 
Norrtälje Mynthandel 
TullportsgaL 7, 761 00 Norrtälje 
te l. 0176/ 168 26 

Strandbe rgs Mynt.handel AB 
Mäster Samuelsg. 25, Box 7003 
103 81 Sthlm, tel. 08/2142 65 
Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3, 411 39 Göteborg 
te l. 031/ 20 8111 

- KLIPP HÄR 

PRENUMERATIONSTALONG - S UBSCRIPTION BLANK 

O Prenumeration l år från 
Subseription l Year from 
Abonnement l Jahr ab 

J l F l MI A l M j 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: 

SVERIGE l NORGE 
DANMARK 
FINLAND 
ISLAND 

USA 
CANADA 
MEXICO 

EUROPA 
l 

43:75 SKR 
ink!. moms 
och porto 

62 SKR 
(Air mail) 

52 SKR 

BETALNINGSVILLK.OR: 

O Likviden översändes b ifogad 
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. 

porto 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJ ÄNST 

DROTTNINGGATAN 11 

11151 STOCKHOLM 
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VALKOMMEN TILL 

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

STRANDBERGs 
MYNTHANDEL 
Arkadhallen. M. Samuelsgatan 25 
S-103 81 Stockholm Tel. 08/21 42 65 

KÖPER - SÄlJER - MYNT - SEDLAR - MEDAUER - FRIMÄRKEN 

Enköpings·Poslon AB 1975 


