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NR 8 OKT 1973 SVERIGE 3:95 • NORGE 5:60 • DANMARJC 5:80 IMKL. MOMS. 

STORT INT R E SS E P Å 

STOCKHOLMSAUKTIONEN 

ö verst: 4 K1·one 1693 RRR, två ex. käncla. (vikt 69,33 gr) Damna·rk. 
Nede1·si: 2 Kmne 1693 Vi.kt 35,83 [11'. Danmm·k . 

DANSKA BRONSMYNT 
l och 2 öre 

Den konglige Mjilnt utbjöd till 
försäljning 10 st l och 2 ören i 
bron~ i börjon av ät-et. Myntsetten 
omfattar 4 st l öringar 1960, 1962, 
1963 och 1964 samt 6 st 2 öringar 
1960, 1962, 1963, 1964, 1966 och 
1966. P riset val' satt till 25 Danska 
kronot-. Sammanlagt blev 99.350 set 
sålda. Resterande upplaga nedsmäl
tes. I den mån dessa mynt funnits 
i cirkulation hade de betingat höga 
priser ca 175:- per styck. Med den 
relativt låga upplagn som tillkom
mer kan man förmoda att de ganska 
omgående kommer att stiga i pris. 

INGA NYA MYNT MED 
VÅR NYA KONUNG 
Det konuner troligtvis inte att 
präglas några nya myn t nästa 
å r med Konung Kad XVI:s 
bild. Proceduren att framställa 
myn ten är tidskrävande, bL a . 
på gt·und a v att en tävling om 
den konstnärliga gestaltningen 
först måste utlysas. 

ANDRA ETAPPEN l 

TREKAl\IPEN 

VAR i'IED OCH TÄVLA OJ.U 

.lÄTTEVL'\'STER: 

AHLSTRöMS 
MYNTAUKTION 

Reporlage f rån jättea uktio
nen i S tockhohn 

-sid. 3 -

100 MILJONER I 
FALSKA SEDLAR 

-sid. 4-

FAHNEHIELMAR.E 
Intressant artikel om sedlar 

-sid. 7 -

MYNTTORGET 
En hel sida full av intressanta 

privatannonser 

-sid. 14 -

NORGEKONTAKTEN 
Nyhe ter från vårt g rannland 

-sid. 16-

i\IYNT FöR S PECIELLA 
TU..LFÄLLEN 

intressant artikel om mynt 

-sid. 17 -

FRå GESPALT, NYUTKOM
XA 1\IEDALJER, UTLANDS

NYTT m. JU. JU. m. 



N UMISMAJI(A Walter E Andersson Rådmansgatan 10 B 199 00 ENKÖPING 

N&gra exempel på mynt f. n. i lager. Försä ljningsvillkor: Leverans mot postförskott med 
t illägg för porto. Moms tillkommer ej. Returrätt inom 8tta dagar. 

Svenska sedlar l Rd 13 DSM 1776 
12 Sch. 1799 l? /2 60:- l Rd 1779 
14 Sch. 1804 01 120:- l Rd 1781 
14 Sch. 1804 01 120:- l Rd 1782 
32 Sk B:co 1840 1+/ 01 155:- l Rd 1782 
16 Sch B:co 1842 1+/01 130;- l Rd 1805 
16 Sch. B:co 1848 l 80:- l Rd 1839 
12 Sch. B :o 1849 
12 Sch. B:co 1849 
8 Sch. B:co 1848 
8 Sch B:co 1848 

10 kr 1934 
10 kr 1939 
10 kr 1945 röda siffror 
10 kr 1957 
10 kr 1958 
10 kr 1960 
10 kr 1962 
10 kr 1968 Riksbanks Jub. 
5 kr 1940 
5 kr 1946 
5 kr 1947 
5 kr 1949 
5 kr 1951 
5 kr 1952 
l kr 1914 (kotia) 
l kr 1916 (kotia) 
l kr 1918 (kotia) 
l kr 1921 kotia (kotia) 
l kr 1921 (kotia) 

Svenska guldmynt 
20 kr 1874 
20 kr 1874 
20 kr 1875 
20 kr 1876 
20 kr 1880 
20 kr 1886 
20 kr 1890 
20 kr 1898 
20 kr 1901 
20 kr 1902 
20 kr 1902 
10 kr 1883 LA u. p. 
20 kr 1902 
5 kr 1882 
5 kr 1894 
5 kr 1894 
5 kr 1920 

Svenska liksdaler 
l Rd 1644 
l Rd 1731 
l Rd 1746 
l Rd 13 DSM 1775 

god I+ 
l 

105:-
60:-

god I+ 90:-
l / 1? 40:-
1+ 55:-
1 22:-
1+/ 01 32:-

god Ol 20:-
0 28:-
0 45:-
1+/01 25:--
0 23:-
o 
o 
o 
o 
01 
o 
o 
o 
1/ 1? 
o 
l 

god 01 
01 

nära 01 
l+ 

god 01 
god 01 
god 01 

01 
01 

nära O 
01/ 0 
o 

35:-
25:-
28:-
28:-
18:-
18:-
90:-
95:-
35:-
85:-
40:-

680:-
650:-
610:-
580:-
690:-
690:-
710:-
595:-
730:-
980:-
920:-
560:-

01 850:-
1+/01 630:-
01/ 0 470:-

god 01 450:-
nära O 490:-

1+/ 01 1050:-
1+/01 820:-
1+ 690:-
1+ 370:-

4 Rd Riksm. 1862 

Äldre silvermynt 

2 öre 1573 utan valör 
2 öre 1573 ZR (kantförl. ) 
1/ 2 öre 1592 
1/2 öre 1592 (?) 
5 ö1~e 1690 
5 öre 1694 
2 öre 1665 
2 öre 1666 
2 öre 1666 
2 öre 1666 (kantförl) 
2 öre 1666 ( litet hål) 
2 öre 1667 
2 öre 1667 
2 öre 1667 (kantförl. ) 
l öre 1666 
l öre 1666 
l öre 1666 
l öre 1667 
l öre 1667 
l öre 1667 
l öre 1667 
l öre 1668 
l öre 1668 (kantförl) 
l öre 1670 
l öre 1683 
l öre 1684 
l öre 1687 
s öra 1702 
S öre 1706 
l öre 1699 
l öre 1700 (kantförl) 
l öre 1700 
l öre 1703 
l öre 1704 
l öre 1714 (hål) 
l öre 1717 knivprovad) 
l öre 1720 
l öre 1721 
l öre 1722 
l öre 1722 
l öre 1723 
l öre 1723 (hål) 
l öre 1727 

01 
01 

god l + 
01/0 

god l+ 
1+ / 01 

god 01 
1+/01 

1/l? 
l 
1/ l? 
2 
1/1? 
1/H 
1?/2 
l? 

nära l 
1/1? 

f. ö. l 
1/1? 
l? 

f. ö. 1/1? 
1/1? 
l? 
1?/2 

god l 
l 

nära l 
l? 

nära l 
f.ö. l 

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

f. ö. l+ 
1/1? 
l + 

nära l 
l + 

f. ö. l / l + 
1 /1+ 
l? 
1/1? 
1'! 
1/1+ 

f.ö. 1/1+ 
l? 

370:-
650:-
330:-
420:-
330:-
680:-
880:-
490:-

40:-
28:-
22:-
14:-
32:-
28:-
19:-
22:-
26:-
2.1:-
19:-
24:-
22:-
18:-
24:-
19:-
14:-
29:-
27:-
25:-
19:-
26:-
19:-
29:-
23:-
29:-
35:-
42:-
27:-
45:-
27: -
23:-
39:-
23:-
19:-
21:-
24:-
17:-
19:-
17:-
22:-
14:-
19:-



l\1YNTKONTAKT 
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. 

REDAKTIONSLEDNING: 
Chefred. och ansva:rig utgivare: 

Raouhl Örtendahl 
S tf, ansv. utgivare: 

Gösta Örtendahl 
Redaktör för Norge: 
Firma Nordiska Mynt 

Landsvägen 56, 
172 36 Sundbyberg 

Distributör och reklam: 
R. Örtendahl Mynthandel AB 

Box l, 199 01 Enköping 
0171/ 379 50 

För ej beställt mate rial såsom 
text och bilder ansvaras ej. Vid 
eventuell beskattning av vinster 
i tidningens pristävlingar ansva
rar p ristagarna själva för denna 
kostnad. 
Eftertryck av text och b ilder 
u tan medgivelse förbjudes. 
Tidningen u tkommer den IS:e l 
varie månad utom månad 6 o. 7. 
Adressändringar bör meddelas 
oss snarast, helst skriftligen ge
nom postens adressändringsblan
kett. 

ANNONSPRISER: 
4 sidor (mittuppslag) 
2 sidor (mittuppslag) 
1/ 1 sida (2:a o. sista sid .) 
1/1 sida ... . .. . ....... . 
2/3 sida ... . . .. ....... . 
1/2 sida (2:a o. sista sid.) 
1/3 sida ... .. .. .. . .. . . . 
1/ 4 sida . .. ..... . .. ... . 
1/6 sida . . ............ . 
1/12 sida ......... . ... . 

s. Kr. 
1.175:-

650:-
400:-
295:-
225:-
225:-
120:-
90:-
65:-
35:-

Moms 17,65 % tillkommer p6 
ovanstående aJlD()DSpriser . 

MYN'ITORGET 
(endast för myntsamlare) 
Ett införande: 10 kr. Två infö
rande med samma text i två på 
varandra följande nummer: 16:- . 
Annonsen får högst innehålla 20 
ord + namn och adress eller 
telefonnummer. Annonskostna
den skall medsändas på samma 
gång som manus. 

SISTA ANNONSDAG 

3 veckor före u tgivningsdag 

Ahlströms Stockholmsauktion 
Ett stort intresse kunde registreras på Ahlströms fjä rde mynta uk

tion i Stockholm, denna gång pl:t hotel She ra ton. Auktione n varade 

som vanligt i två dagar - Lördage n de n 6:e och söndage n de n 

7:e oktober. 

Första auktioll5dagen försåldes 
761 utrop, Sverige med besitt
ningar och under andra dagen 
Svenska platmynt, Danska mynt 
ur Direktör R. J e-essens samling 
samt 72 utrop Trankebar. 
Lördagsauktionen började med 
en Örtug, S tockholm LL.4b i 
kvalite l + v ilken gick för 610 kr. 
Redan vid utrop 39 bö1iade pri
serna snabbt stiga och detta 
mynt en Daler från 1535 kvalite 
l + såldes för 28 500 kr., kata
logpris 30.000:-. Utrop m 145, 
16 mark 1624 (se bilden nedan) 
väntades bli auktionens dyraste 
mynt och mycket riktigt steg 
priset för denna ytterst ovanliga 
raritet till 70 000 k r. 

N1· 145. 16 mark 1624 

Detta exemplar är sannolikt det 
enda existerande i enskild ägo. 
Inte bara dyrgripar för stinnade 
planböcker fanns, ut.an materia
let som ranns bland de äldre 
mynten tillgodosåg även andra 
prisriktningar såsom nr 159 l öre 
1619 i kvalite l , pris 40 kr. Nr 
246 och 247 l öringar 1634 och 
1635 som gick för 41 kr resp 
55 k r . Vid nummer 281 bör
jade Carl X I:s mynt och i detta 
fall två sällsynta Dukater 1668 

och 1676 i kvalite 1-1-. Priset 
stannade vid 13 000 kr resp 12 000 
kr. 

Vi gör här ett stort hopp till ut
rop nr 610, 4 Dukater 1837 i kva
lite 0110 p1is 17 500 kr. 

N1· 610 4 Dukater 1837 

Sent på eftermiddagen såldes 
Oscar H :s och Gustav V :s mynt 
och där kunde vi notera följan
de: 

701 20 k r 1875 01 610 

703 20 kr 1877 01 710 

705 29 kr 1887 01 3 500 

720 2 Ju- 1880 ~o)) 6 700 

747 l k r 1918 o 1450 

Andra dagen bö1iade med plåt
mynt, en Daler SM 1650 pris 
3 250 kr. Bland de danska myn
ten kan nämnas m· 987, 5 duka
ter från Fredrik III: s tid som sål
des för inte mindre än 30 000 kr. 
Bland guldmynten kan nämnas 
20 k r 1908 kv 01 pris 450 kr . 20 
kr 1914 kv 01, pris 380 kr. 
Auktionen avslutades med mynt 
från Tran.kebar. 

Vi kan också nämna att två yt
terligare auktioner har plane
rats, då det svenska materialet, 
som hämtats ur C. O. Algårds 
samlingar räcker till ytterliga'l'e 
lwalitetsauktioner. 

Vi återkonuner i något av se
nare nummer om detta. 
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The british 
virgin Islands 
utgav den 30 juni i ttr de första 
officiella mynten i historien. 
Se avbildningarna nedan. 
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50 cent 
NICKEL 
32 ?'lt?n 

25 cent 
26 rnm 
NICKEL 

10 cent 
23 mm 
NICKEL 

5 cent 
20 rmn 
NICKEL 

15 mm 
BRONS 

100 l\1ILJONER I 
FALSKA SEDLAR 
Falska sedlar för över 100 miljo
ner hittades under sonunaren i 
en förortsvilla i London. Polisen 
som lade beslag av hela den 
tjocka penningbunten kom ock
så över japanska tryckpressar 
och en hel del annan modern 
tryckeriutrustn ing, vilken troli
gen var världens största fabrik 
hittills för tillverkning av falska 
sedlar. 

Sedlarna är spridda över lan
det och man hitta·r fortfarande 
falska såd<ma lite här och där. 

20 kronor kilot 
Våra gamla femöringar som nu 
inte längre får användas har 
plötsligt snabbt stigit i värde. 
Förenade fabriksverkens över
skotts•lager i Arboga säljer 
dessa för 20 kronor kilot, vilket 
skulle innebära ett styckepris på 
ca 15 öre. 

Varför inte låta intresserade 
få växla åt sig dessa värdelösa 
slantar nominellt och skrota res
ten och sälja som kopparskrot 

Intressanta 
tiokronorssedlar 

Rune ·Gustavsson, Horsensgatan 
34 i Karlstad har fwm.it högst 
ovanliga 10 kronorssedlar. 

Då han växlade åt sig ett an
tal genom olika banker i staden 
fann han att två stycken hade 
samma nununer och även littera 
(bokstaven före numret). Båda 
sedlama bar nunu,et C 849901 
och var från 1971. 

Vi har pratat mycket om va
rianter på mynt, men aldrig sed
lar, kanske detta sporrar samlar
na att även ägna lite tid åt våra 
sedlar också. 

5 öre 1964 'Gul metall' 
Efter våt· publicering av fem
öringen 1972 med »gul metall» 
har vi fått in en hel del uppgifter 
fran samlare som hittat samma 
fel men på 1964 års femöring. 
Samtliga upphittare anger just 
ärtalet 1964, valför det torde 
vara sannolikt att det förekom
mer en hel del av detta fel, även 
på detta äldre årtal. 

Jubileumstian 1972 
säljs åter 

Det vackra tiokronorsmyntet 
som utkom föna hösten till min
ne av Gustav VI:s 90-årsdag ha1· 
börjat säljas igen hos bankerna 
över hela Sverige. Orsaken är 
den att Riksbanken inte blev av 
med alla tmder elen försäljnings
tid som var bestämd. 

Priset ä1· fo·rtfamnde 15:-. 

N;~ NORDISKA MYNT 
lansvägen 56 

l 72 36 Sundbyberg 

08/ 28 67 56 

vord. 16.30- 19.00 

lörd. 9 .00-14.00 

KÖPER - BYTER - SÄLJER 

allt i Nordiska mynt. 

Vi hjälper Er gärna med vär

deringar och rådgivn·ing. 

Vår prislista som utkommer 

4 gånger om året sändes 

GRATIS. 



Efterlysning! 

Gustav II Adolf 'V årta på kinden' 

>>VÅRTA PA KINDEN>> variant på vår jubileumstvåkrona 1932. 

Norrtälje mynthandel, Tullportsgatan 7 i Norrtälje fan n för ca fem 

år sedan denna intressanta variant och har seda n dess ej hört 

talas om något f ler känt exemplar. 

>>Vårtan» är en kraftig punkt och har förmodligen uppkommit 

genom en felaktighet i stampen. 

Om Ni har eller har sett någon tvåkrona liknande denna så vore 

vi intresserade av att höra från Er, endera direkt ti ll redaktionen 

e lle r till Norrtäl je Mynthandel, adress ovan. 

10 ÖRE 1880 
"KORT TEXT" 

Ett mycket intressant bidrag har 
vi fått av en av IVIyntkontakts 
läsare i Härnösand, nämligen en 
tioöring från 1880 med , kort 
text». 

Texten p~t deruut tioöring är 
lika kort som på de äldr e årtalen 
(1874, 75, 76). 

Likaså är b okstäverna m indre 
i storlek. 

RAKBLADSTUNN 
ETTÖRING 1916 

En samlare frim Västerås har vi
sat upp för oss ett annat intres
sant objekt, nämligen en et t
öring från 1916 med en diameter 
som är n~tgra millimeter mindre 
än norm alt samt att myntet u tan 
tvivel k w1de t8v1a med ett rak
blads tjocklek. 

I övrigt är alla detaljer tydliga. 
Agaren vill sälja myntet och bud 
kan ges direkt. till honom. Tel. 
021/35 51 93. 

1972 ÅRS GULDMYNT 
från Bahamaöarna 

Bahamas som är känt för sina 
vackra mynl har nu utkommit 
med 1972 års guldmynt både i 
kvalite O och i spegclglans. Se
tet består utav 4 st mynt, 10, 20, 
50 och 100 dollar s. 

Guldhalt 91611000. 

10 D. Fort Charlotte 
19 mm 3,19 gr 

20 D. Lighthouse 
22 mm 6,38 gr 

50 D . Santa Maria 
28 mm 15,97 gr 

100 D. Coat of il.rms 
36 mm 31,95 gr 

Annonsera i 

MYNTKONTAKT 

- det L Ö N A R SIG! 

ERT NAMN. 

OCH 

ADRESS 

och Ni få r efter hand v&r 

»nyi nkommetl ista ». 

Stor sortering. 

Moderota priser. 

Vänd Er med förtroende till 

GÄVLE NYA 
MYNTHANDEL 

S. Kungsgatan 19, Gävle. 
Tel. 026/ 12 82 25 

Öppet: 16- 18, 
lördogor 9-14 

Fö1·säljnin g endast till 

myntha.ndlare 

STORT 
URVAL 
av moderna myntset 

och crow ns från he la världe n 

40-sidig prislista sändes utan 
kostnad. Dock endast till fast 
etablerade mynthandlare. som 
beställer på brevpapper med 
p ttlryckt firmanamn. 

COIN INVEST TRUST 
VADUZ 

SCHRAGER WEG 785 
FL. 940 V ADUZ 

LIECHTENSTEIN 
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Mynt av Arabiskt 
ursprung 
av Gunnar Holst 

En ny bok har kommit ut på 
marknaden. Boken som heter 
»Mynt av Arabiskt ursprung, 
funna i Skanclinavien» är på 31 
sidor och kostar i handeln ca 
8:- + moms. 

Det är Numismatiska Littera
tursällskapet som utgivit boken. 
Boken redogör för kufiska mynt 
från 700. 800 och 900-talen. 

För att kunna fastställa arta! 
regent m. m. måste man känna 
till något om arabiska räkneord 
och arabisk skrift. Detta fram
lägges pa ett lättfattligt och 
överskadligt sätt. Dessutom in

går en kortfattad historisk blick 
på det muhamedanska väldet, 
dess kalifer, dess handelsförbin
delser och hUJ: dess mynt kom 
alt föras hit till Norden. 

Riksbankschefen 
Per Åsbrink lämnar 
sin post 
Per Asbrink, chef för Riksban 
ken avgår från sin post den l:a 
november i år, för att inta sin 
nya ställning i internationella 
valutafondens Styrelse i USA. 

Mynt präglade på en sida 

Att det förekommer silvermynt 
under Gustav VI:s reegring med 
en sida präglad och den andra 
het slät, det känner de flesta till, 
men på koppru:mynten har vi in
le många kända ex., varför vi 
efterlyste sådana i fön-a nwnr·et 
av tidningen. En hel del objekt 
har sänts till redaktionen och det 
är tydligt att denna felprägling 
även förekommer på våra kop
pa.rmynt. Bl. a. har hittats 5-
öringar 1955, 1957, 1958, 2 öre 
1953, 1954, 1957 samt l-öringar 
1958. 
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VALK0~1MEN TI'LL 

ÖRTENDAHLS MYNTMÄSSA 
Lördagen den 10/ 11 kl. 10.00-15.00 Folkets hus, Karlstad 

Vi hälsar alla myntsamlare i hela väst -Sverilge hjäl't
ligt v~Hkomna till denna myntafton. 

Vi hm· som vanligt mynt frän 1600-1970 i olika k vall
teet· och pdsklasser. Vi har dc omtyckta fyndlådoma 
där alla mynt oavsett värdet kostar 2:- st. (Vi kommer 
atl ösa i 1.000-tals mynt). Reklam och specialerbjudan
den i massor med mycket starkt nedsatta priser på 
attraktiva mynt. PASSA PA! 

Stor so1-lering av Gustav V :s höga ~-.valit6er m. m., 

Störsb.1 sortiment på tillbehöt· till k raftigt nedsatta 
priser. VI BJUDER PA FöRFRISKNINGAR. 

Tau- detta enastående jättetillfälle i akt - göl· inte 
miss~get att inte komma, det är onödigt aH ångra sig 
efteråt. 

R. Örtendahl Mynthandel AB 
Torggatan 20 19H 01 Enköping l. Tel. 0171/379 50. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll'. 

Ny mynthandel 
En ny mynt- och antikhandel 
har öppnats i Norrtälje. 

VAR BOD 
Stora Torget l 
Norrtälje 0176/ 156 56 
Innehavacn som kommer från 

stockholmstrakten heter Hans 
Osterman. Vi önskar lycka till. 

Foreign paper money 
Sa heter en ny stor katalog 

som utgivits av den Kanaden
siska mynthandeln REGENCY 
Coin and Stamp Co Ltd. 101 
Lindsay Bildg. 228 Notre Dame, 
Winnipeg 2, Manitoba, Canada. 

Katalogen innebåller sedlar i 
mycket stor sortering från hela 
världen. Sändes gratis till alla 
intresserade. 

NY MEDALJ -Israel 25 år 
En ny meda:lj hax präglats, den
na gång av en nystartad firma 

inom denna bransch - J:\TUMIS 
MINT. 

Denna medaj som har präg
lats till minne av ait det var 25 
å r sedan staten Israel bildades, 
kostar i Guld (vikt 220 gr -
~ 64 mm) 4.344:-, silver (vikt 
161 gr~ 0 64 mm) 295:- och i 

brons (vikt 131 gr- 0 64 mm) 
126:-. 

På medaljens åtsida porirätte
rns fyra av de personer som 
verksamt bidrog till skapandet 
nv staten Israel : Dr Theodore 
Herzl, Dr Chaim Wcizmann, Da
vid Ben-Gurion, samt Israels 
nuvarande premiärminister Gol
da lVI,eir. 

Frfmsidan visar två lyftande 
händer hållande granatäpplen 
samt en inskription ydande 
översatt till svenska :.En dröm 
har gått i uppfyllelse:.. 

Upplagan är begränsad och är 
i Guld - 200 ex, Silver l 000 ex, 
och brons 2 000 ex. 



FAH N EH l ELMARE 
Under Gustav III:s krig mot 
Ryssland 1788- 1790 gav K ungl. 
Generalkrigskommissariatet i 

Finland ut sedlar som kallades 
»Fahnehielmare». De utgavs 
p. g. a. bristen på skiljcm:y-nt och 
då kanske fr·ämst på brist en i 
Finland. Sedlarnas namn va1· 
egentligen :.valutor:t. men kalla
des även »polett-sedlan . All
m~int blev de sedermera kallade 
l> Falmehiclmare"» vilket kom 
fran namnet P. G. Falmehielm 
som stod skrivet på sedlarna. 
Fahnehielmare som var kam
mar revisionsråd vid denna tid, 
beslöt att stärka fältkassan med 
dessa sedlar , försedda med kon
trasignerade namnteckningar och 
användes av befolkningen i Fin
användes av befolkningen Fin
land för betalning av skatteupp
börden. 

Sedlarna cirkulerade under 
en lid även i Sverige, och an
vändes hä r att betala kommis
sadatets skulder och armens ut
gifter . 

Formatet på sedlarna var 155 
x 96 mm och trycktes av J . C. 
Frenkell i Abo. 

UTSEENDE 

Vitstämpeln på sedeln var kva 
dratisk och hade en vase i var
je hörn, samt den utgivande 
mynclighetens namn i omskrift 
(K. Finska G:k rig.s. Commissari
atet 1790). 

I mitten av viistämpeln åter
fmms lilJa Svenska riksvapnet. 

Sedlarna trycktes som ovan 
nämnts i Abo och färdigställdes 
med datering samt numrering 
och underskrift för hand. 

Vid fredsslutet fanns en sum
ma på 1.307.460 Riksdalrar i om
lopp i dessa sedlru:. Beslut om 
indragning och inlösning av 
Falmehielms :.sedlan fattade~ av 
stats och krigskostnadsdeputa
tionen vid 1792 års riksdag. In
lösningen påbörjades den 13:e 
mars 1792 och man erhöll då i 

stället Riksgäldssedlar. 
Samtliga dessa sedlar bar årta-

le t 1790 och utgavs i följande 
valörer: 

2 Rdr specie 
l Rd1· 4(1 Sk. specie 
l Rdr 32 Sk. specie 
l Rdr 24 Sk. specie 
J Rdr 16 Sk. specie 
l Rdr 8 Sk. specie 
l Rdr specie 
32 Sk. specie 
24 Sk. specie 
16 Sk. specie 
12 Sk. specie 
8 Sk. specie 

Efterapningar förekom ganska 
flitigt. dels g·rova och dels en 
del som var mycket skickligt 
gjorda . En del av dessa skickligt 
tillvckade, trycktes på DTott
n.ingholm av en man vid namn 
Appelqvist. 

Man grep senare en med
hjälpare till honom som häkta
des och straffades för utprang
ling av dessa förfalskningar. 

M. W. 

ALL FÖRSÄLJNING 
av M Y N T K O N T A K T 

har stoppats på följande för
u tvarande försäljningsställen: 

FYimäksexpeYten 

Punkt Mångrna1·knctd 
Västerns 

Nyvals Bakhandel 

781 01 Bo?·Iänge 

Finna F?i m4ksboden 

S kolh?.tsa.Uen 13 
852 31 Sundsvall 

Hartmans Bokhandel 

343 00 Almhult 

Bokhandeln I. Lindström 

283 00 Osby 

Bemino Mynthandel 

K?·istinagatan 11 
Norrköping 

Vi 
köper 
Finland: 5 Penniö 1918. 500 
Mark 195 1 (Olympiad en). 

Norge: 2 kr Jub. 1907 (Kor
sade Gevär). Exil set 1942 
10-50 ö re. 

Sverige: 5 kr Ju b. 19 52, 5 kr 
J ub. 1962. 

Anbud till 

Miinzen Ortel 

5 
2 
l 
2 
l 
2 
5 

Postbox 11 O 

D-1 000 Berl in 45 

W-GERMANY 

Specialerbjudande 
kr iub. 1966, kv. O 12:-
kr 1965 o 5:-
kr 1966, -67, -68 O 4:-
öre 1958 o 3:-
öre 1956 o 3:-
kr 1968 o 4:-
öre 1950 o 10:-

PEO MYNTHAND EL AB 
Drottninggatan 11 
111 51 Stockholm 

08/ 21 12 lO 

GRATIS PRISLISTA 
V år 20 sidor stora prislista 

över mynt från hela världen 
innehåller speciellt mynt från 
Europa och Skandinavien. 

FRE D SVEEN E Y 
RARE COINS INC. 

P. o. & x 10144-K 
Kansas City 

Missouri 64111 
USA 
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THE aRITISH VIRGIN ISLANS 

FÖRSTA UTGIVNA MYNT 

1973 ARS SET KOMPLETT 

1 Dolla1· i silve1· 

Smakfull specialförpackning. 

Une (0) .. .. .. ... ..... 95:-

Proof (spegel) ... ... 110:-

Endast ett fatal set i proof 
.fl.nnes. 

NORRTÄLJE 
MYNTHANDEL 

Tullportsgatan 7 

761 00 Non-tälje 

0176!168 26 

BAHAMA S GULD 1972 

10 Dollar BU 140:-
20 Dollar BU 280:-

Sct 10, 20, 50, 100 Dollar BU 
2.315:-

Sct som ovan men i proof, 
antal set 1.250 3.150:-

1!)73 :m; 2 Dollar flamingo, 
BU 35:-

Som ovan men i mycket be
gränsat antal, Silver 

Proof 85:-

F ör bada seten gäller: För
skottslikvid insändes samti
digt med besställning, övriga 
lev. mot postförskott. 
Förskottsinbetalning ger por
tofri leverans. 

NORRTÄUE MYN·THANDEL 

Tullportsgatan 7 
76100 Norrtälje 
Tel. 01761168 26 

l KRO N i\ N 19 4 3 
~' två olika typer av årtalsiffran 3'~ 

Detta är inte något nylt b land varianter, u tan är förut känd seden 

länge. Dock har en hel del brev strömmat in till oss om önskemål 

alt få denna enkrona publicerad, för alt f& se skillnaden mellan 

siffrorna. 

Som N i ser på översta bilden är trean m er böjd och kraftigare 

präglad ön den nedersta, som är den normala. 

Svårighetsgraden är sv c!Jr att exakt ange, men torde vara 1- 7. 

Värdering sp r iset p å denna mera kraftig are präg l ing en bör ligga 

p& omkri ng 4-5 k ronor i kva li le l+ · 



MÅNADENS 

Femöringen 19i2 i gul met.all som 
såldes i Augustinumret gick för 
459:- till en samlare i södra Sve
rige. 

DENNA MÅNAD 
Nu ha r Ni chansen, alla Ni som 
var med och bjöd på ettöringen 
1964 med dubbelpräglade fram
och baksidor förra gången den var 
till salu. Den gick då för 760:-. 

En annan samlare har lämnat 
in ytterligare ett ex. av denna yt
terst sälsynta och intressanta ett
öring. (Se nedan). I samma köp 
ingår även en Dansk tvåöring från 
1914 som är starkt snedpräglad, 
även denna en rari tet. (Se nedan). 
Bud kan inlämnas till oss senas1 
15 november 1973. 

17ag ~intresserad av -:;nten l 

l 
och mitt bud är . . . . . . . . . . . . . . l 
kr för båda mynten. 

l NAMN .. .. .......... . ......... , 

ADRESS .... .. ........ ....•. 

L··~··~·~--~-J 

Många. ld~t.mpa1· ha1· det kommit fnrm JJå j-ust 1964 ån tvåö1·ing, ovan 

ser vi ett e:r<.>1npl.ar a.v en sådan vaTiant. 

Silverbröllopsmynt 1947-1972 

Drottning Elizabeth o. Prins P.hilip. 

Samtliga v-alör 25 pence 1972 

Bermuda silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une. 30:

Gibraltar, Guernsey, lsle of Man kopparn ickel 

Une a 15:-

Bermuda, Gibraltar, lsle of Man silver .. Proof a 110:-

Guernsey silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proof 

Kompl. 4 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une. 

Kompl. 4 st ............ . .... . .... . . Praof 

150:-

65:-

450:-

Vissa av proof-mynten är redan eftersökta, vi har ett få
tal i lager. 

Mynten sändes portofritt vid förskottsbetalning eller post
förskott. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Tullportsgatan 7 761 00 Norrtä(ie Tel. 0176/ 168 26 

Postgiro 712005-8 
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Årets stora succe 
Myntkalendern hor blivit en succe utan like. För sto upplagan av denna värderingsbok utkom 

under våren 1972 och såldes slut på enba·rt någ ro månader. Andra upploga-n (nedan avbildad) 

utkom i slutet av februa·ri i år och är i det närmaste slut hos förlaget, men finns dock fortforonde 

kvar hos de fl e-sta av våra återförsäljare. 

Varför denna åtgång? 

u Myntkalenderns värderingar är mycket noggr ont uta,rbetade, under en mycket lång tid och är 

att anse som ABSOLUTA RIKTPRISER ÖVER HEtA LANDET. Myntka lenderns priser STÄMMER med 

verkligheten. Det måste ju vara en klor fördel o tt kunna lita på en värderingsbok ma n köpt. 

u SomtHga myn.ttyper avbildade i full skala, samt en mängd vorianter uppför·storade. 

"1< Upplagesiffror, Råd till samlare, register över Sveriges Mynthandla•re m. m. 

Boken finnes att köpa hos a lla VÄLSORTERADE Mynt, bak- och pappershondlore 

kosta r ENDAST 5.90 inkl. moms. 

Sverige och 

Kon även rekvireras genom MYNTKONTAKT, om Ni bor så att Ni ei kan f å tog den. 

10 

MYNTKALENDER 
MYNTKALENDER 1973 ii r <m<ia värdering•l><>kon i Sverige 

som upptar komplett t"egist~r över 
Sveriges )'f~"tlhnndlarc. 

MYNTKALENDER 1973 li1• onda v>inlcringsbok•n i Sverige 
son\ ~h·cnupptar :.tk tuclla inköp-'3-
priscr hos Sveriges llynthandl<tr~. 

MYNTKALENDER 1973 upptar myck~t nogg•·ant ularOe
tadc värderingspriser för OSCAR 
Il, GU'S1'AF V och CUSTAF Vl:s 
alla m~'1:t. 

MYNTKALENDER 1973 inMhii llcr ockst• ~tpplagosiffror, 
1tvbildningar ~v allu mynllypcr i 
norm\.-tl ~torlek, avb1ldnlngar av de 
Jl~sta kända va.rianlcr. ö\·erp:.-i-ig
lingar rn.,.., 

MYNTKALENDER 1973 är tryckt i 15.000 c~cmplar, en ök 
ni.n!! med 5.000 cxemvlar. 

V ä r d e r i n g s b o k e.n 

Ni inte kan vara utan 

Ca pris 5:90 inkl. moms. 

Värderingspriser 

Inköpspriser 

1872-1972 

Artiklar 

Upplagesiffror 

Avbildningar 

m. m. 



Till .. Brev från läsekretsen,. 

Har skrivit och frågat i fråge
spalten i Er tidning nr 4/73 om 
upplysningar på en ettöring 1942 

ljus metall. Men det är inga lä
sare som har hört av sig. Jag 
har tagit en bild av denna vari
ant (se nedan) som jag ville ha 
upplysningar om. J ag skulle även 
vilja veta hur många som finns 
bland samlarna. 

Som man ser på bilden är sista 
bokstaven »T» i »ett» dubbel
präglat samt hostaven »Ö» i 
öre» har fyra punkter. Dessutom 
är kronorna dubbelpräglade. 

Jag är även intresserad av att 
sälja detta exemplar till högst
bjudande. Myntet är i kvalite 
1 + men är tyvärr angripen av 
rost. Bud emottages fram till 1 
november. Dessa kan sändas till: 
A. Hedlund, Box 3144, 162 03 
Vällingby. 

Denna ettöring fanns även med 
i tävlingsutställningen i Histo
riska museet. 

Till Myntkontakt 
»Läsekretsen» 

J ag vill först tacka för en 
trevlig underhållning varje må
nad med Er tidning. Jag läser 
den som en roman från första till 
sista sidan. 

Men som en gammal veteran 
inom numismatiken tycker jag 
Ni skriver för mycket om vari
anter, beskrivning av olika sätt 
att förvara mynt samt en del an
nat som jag tycker inte är så 
väsentligt för en samlare. An
nars har jag bara positiva åsik
ter om Myntkontakt Kunde vi 
inte få läsa mer om äldre mynt, 
lite historik e. dyl? 

Är tacksam att få höra Edra 
synpunkter. 

B. Sjöholm, Göteborg. 

SV AR: Tack för Edra syn
punkter och Ert brev. 

Då våt· tidning vändet· sig tiLl 
alLa kategorier samLare från ny
börja?·e till veteraner som Er, 
måste innehållet också fördelas 
så att alLa kan finna den intres
sant. Vi har givetvis gjort under
sökningar om vad läsarna helst 
villläsa och hur stor andel vari
antsamlat·na, nybörjarna m. m. 
har i Landet, och vi fördeLar se
dan tidningens innehåll efter 
dessa siffror. 

För nybörjaren finns ibLand 
råd föT t·engöring, förvaring, ak
tuella värderingspriseT (som gi
vetvis även aLLa samLaTe kan ha 
nytta av) m. m. m. m. För vari
antsamlaTen finns aUtid en heZ 
deL nya fynd omtalade som kan
ske kan intressera. I övrigt som 
säkeTt kan intressera de flesta 
haT vi ju en hel del artiklar vi 
har presenterat, utlandsnytt, ny
heter m. m. 

BetTäffande ET önskan om hi
storik om äldTe mynt, har vi fak
tiskt haft en hel del om det, bL a. 
»Sveriges Mynthistoria», »Nöd
mynten under KaTl XII :s rege
ring .. , »ThaleT och dess historia.• 
»Guldet och dess användning 
m.m. R.ö. 

• Harninågra 
synpunkter? 

•• 

• Ar ni arg? 

• Har ni blivit 
lurad? 

•• 

• Ar ni miss-
niijd med 
något? 

• Eller ni kan-
ske är nöjd 

,,.,~ . ...... (~ .. 
i ' . . 

~ 

VRÄK UR 
ER BARA 
Skriv till: 

"BREV FRÅN 
LÄSEKRETSEN" 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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l :a pris Myntskåp LEMBIT 

2000 Super TRE 
KAM 
PEN 

2:a pris Myntskåp LEMBITT 400 

3:e pris Myntskåp LEMBIT junior 

ETAPP 
2 

4:e pris Myntskåp LEMBIT junior 

5:e pris Myntskåp LEMBIT junior 

• Alla övriga deltagare med poäng men 
utan v inster erhåller aktuella värderings
böcker över Svensko mynt. 

Åter en ny tävling, denna gång TREKAMPEN. Tö vi ingen består i tre etapper, varav den andra fin

nes hör i detta nummer. Tävlingen ör inte ovgj ord förrän vi granskot svaren på den sista etap

pen d . v . s. någon gå ng i mitten a v december. Priserna bör därför kunna vara pristogorna till

handa i god tid till julen, en trevl ig julklapp min sann. 

Priserna i denna tävling består endost av myntskåp och då givetvis av den allra bästa fabrika

tet, LEM BIT. Som Ni ser på bilden till höge.r best år l :a pris av Myntskåp 2000 Super, ett mycket 

förnämligt myntskåp med 42 fackindelade lådor med låsbara dörrar, en verklig prydnod för den 

kräsne myntsamlaren. 

Vi ber hä r få tacka Hr Olof Andarsin v id LEMBIT AB i Huddinge som skänkt oss dessa lförnömfigo 

myntskåp och utan vilkens hjälp, v i inte kunnat haft denna mynttävilng. 

Edra svar må.ste insändas till oss varje gång inn on nästa nt~mmer utkommer. Endast ett svar per 

deltagare. 

POÄNGBEDÖMNING: 
För va rje rött svar som ges på va rje e nskild fråga e rhålles 2 poäng . Dä rutöver erhå lles som extra 

bonus 2 poäng fö r det först rötta öppnade svaret, l extrapoä ng för nä sta rött öppnade. 

LYCKA TILL! 

l Vi·lket &r utkom det sista bronsmyntet med 
kungabild? 

2 Vilket år började decima lsystemet ti lläm 
pas? 

3 Vilket &r präglades den sista jubileums
riksdalern? 

4 Vilket å r ägde den berömda myntrealisa
tionen rum? 

5 Vi lket år präglades nödmyntet »kronan »? 

6 Under Gustav Vaso·s tid präglades l / 2-
örtugar, vad brukar man kalla dem med 
ett annat ord? 

7 Öresmyntet under Oscar l:s tid kallas för 
bronsmynt därför att tenn och zink blanda· 
des med koppar, Hur många % koppa.r in· 
går i dessa mynt? 

8 Vilke t å r slogs det sista myntet med skil
lingvalör? 

9 Vilket å r började rondskriften >>manibus ne 
leedar avoris» (m& jag icke skadas av gi

riga hä nder) a nvändas? 
l O Vilket å r slopades definitivt Skandinavis· 

ka myntunionen? 
11 Erik XIV präglade samtliga sina mynt p& 
en och samma ort, vilken? 

RÄTT SVAR ETAPP 1: Mynt 1: 2 Shill. B 01. Il: 1 Rdr GIV III: 1 Skill. K XIV: 1 öre G l Adolf V. Carolin 

Karl XII VI: 5 kr G VI. 

SV AR Fråga l . .. . . ......... .. 5 .. . ...... .. . ... . 9 .. .. .. . .... ... .. 

Fråga 2 6 .... ....... ... .. 10 ....... .. . . ... . . 

Fråga 3 7 ............... . 11 .............. .. 

Fråga 4 8 .. ...... . . .... . . 

NAMN OCH ADRESS: 

Sänd in denna kupong eller en avskrift till: MYNTKONTAKT, Box l , 199 01 Enköping 1. Märk 

kuverte t »Trekampe n». 
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Beträffande 
tävlingen 
Trekampen 

Beträffande denna mynttävling, 
ber vi här få göra några på
pekanden. 

l Tävlingen är endast öppen 
för myntsamlare - ej mynt
handlare, vilka i så fall skulle 

få en klar fördel framför sam

larna, då dessa oftast besitter 
mera kunskaper om mynthist-
oria och även har tillgång till 

mera utförligat·e litteratur. 

2 Vi måste här också påpeka 
att endast ett svar per familj 

med samma adress får lämnas. 
Det förekommer nu, liksom i 

förra tävlingen »Femkampen» 

att en del samlare sänder in 
svar från alla familjemedlemmar 

och på detta sätt garderar sitt 
svar. 

Vi har från en del samlare 
fått in ett tiotal olika svar från 

samma familj och detta kan inte 
anses vara 100 proc ärligt mot 
övriga deltagare. 

3 Vi får in en del rätta svar 
som tyvärr SAKNAR NAMN 

och ADRESS. Om Ni påminner 
Er om detta var vänlig och hör 

av Er till oss. Vi sparar dessa 
svar tills vidare. 

( 
MYNTKONTAKTS 

FöRST APPRIS 

är ju som förut nämnt Lembit 
Myntsåkp 2000 super. Då vi 

ännu ej lyckats få en bild av 
det förnämliga skåpet, ber vi 

Er tålmodigt invänta nästa 
nummer. 

Nytt utseende på vår 5 krona 
Myntverket har i en skrivelse 
den 31 augusti i år lämnat för
slag till nytt utseende på vår 
nya misslyckade femkrona 

Allmänheten anser att storle
ken är alltför lika enkronan och 
en förväxling däremellan är en
kel. Varför? 

Någon egentlig vana vid han
tering av större mynt i Sve
rige föreligger inte. I äldre ti
der, före sedlarnas införande, 
var det en mycket liten grupp 
av befolkningen som över huvud 
taget fick kontakt med högre 
myntvalörer. Den 1534 införda 
riksdalern och de högre mark
valörerna cirkul!erade endast i 
ringa omfattning bland befolk
ningen. 

Sedan kronan infördes 1873 
var silvermyntet 2-kronan till 
1935 den största valören. Den 
cirkulerade rätt allmänt fram 
till andra världskriget, men har 
sedan mera antingen tessaw·e
rats eller hamnat hos myntsam
lare. Ett försök att genom en 
mycket stor upplaga få silver
myntet om 5 kronor vid riks
dagsjubileet 1935 att cirkulera 
misslyckades helt. 

Den något minskade 5-kronan 
i 40 proc silver präglades i mit
ten av 50-talet samt 1971, men 
fick heller inte någon nämnvärd 
cirkulation. När ett ytterligare 
förminskat 5-kronorsmynt i 
samband med myntreformen 
infördes 1972, nu i oäde1 metall, 
före:låg alltså ingen vana vid ett 
större mynt och förväxlingar 
med enkronan uppstod. Det rå
der ingen tvekan om, att all
mänheten i många länder inte 
haft någon svårighet att skilja 
på höga myntvalörer i varandra 
relativt närliggande storlekar. 
Man kan t. ex. peka på den 
brittiska ,.halfcrown» och ,flo
rin» som aldrig berett andra än 
turister besvär. 

Myntverket har tillfrågat en 
del organisationer angående 
femkronan och fått följande 

svar: Avskaffande av detta 
mynt, 30 proc. Behåll myntet, 
men i avsevärt förändrat utse
ende, 20 proc. Behåll myntet i 
dess nuvarande prägling 50 proc. 

Myntverket beslöt dock, trots 
dessa siffror att femkronorsmyn
tet bör fortsätta präglas med bi
behållen storlek, metallsamman
sättning och vikt, men med en 
förändrad prägling. 

Vissa förslag till ett nytt ut
seende finnes, men något defi
nitivt beslut om detta har ej 
fattats. 

KOPPARMYNT 
GUSTAV VI 

Mot fötmodan har faktiskt dessa 
vanliga koppa1mynt blivit ef
tertraktade av samlarna. 

Det finns samlare som nu be
talar upp till dubbelt nominellt 
värde för dessa mynt. Kan det 
vara variantsamlare som jagar 
felpräglinagr?? 

DRYGT 100 FALSKA 
FEMÖRINGAR 

Drygt 100 falska 1910 års fem
öringar har hittats av polisen 
vid en undersökning hos en man 
i södra Smål<and. Polisen sätter 
detta fynd i samband med den 
förfalskarhärva som under hös
tens lopp har uppdagats i dessa 
trakter. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PRENUMERERA PA 

MYNT-kontakt 
Ni får den bekvämt i brev
lådan varje månad. 
PREN.PRIS: Helår 37:- in.kl 

moms och porto 

111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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l NTT()IR(JI[T 
ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE 
Ni som vill annonsera i MYNnORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNTiKON
T AKT, Box 1, 199 01 En köping. Kostnaden är 1 O kr. per annons och får högst innehålla 20 

ord+telefonnummer eller namn/ad·ress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra 

följande nummer=16:-. 

Annonsmanus måst& vara oss tillhanda senas1 3 veckor före utgivningsdagen. 

Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus. 

K ö P ES 

Gustav V l kr och 2 kr köpes. 
Uppgift om kvalitet och pris sän
des till Myntkontakt f. v. b. ·Gus
tav v. 

Danska mynt önskas köpa. Mycket 
höga priser för guld och bättre 
danskt, Ring eller skriv. 
OHe Christanssen, Sct. Olaigade 11 
Helsingör, Danmark. 

10 kronorssedel .lilla riksvapnet. 
tidsperioden 1879-1891. 0171/ 
330 20. Lars Strömberg. 

SÄLJES 

Svenska & utländska Guld, silver 
järn och kopparmynt, poletter & 
medaljer säljes. 0430/ 126 40. 

2 kr O II 23:- st. 2 kr GV 1910-
1940 hel serie 19 st 285:-. Även 
styckevis billigt. 
0505/ 202 74. 

Mynt för samlare till pris Ni själv 
bestämmer så långt mitt clublett
lager räcker. Från 1874-1970. Sänd 
mancolista. Mot efterkrav - porto
fritt. 

N-H Bjemold, Box 73 
301 02 HALMSTAD 

l öre Kristina årtal 1638-39-40-
44-45-46-47-48-49-50-51-53. Kv. 01 
-l. 031/ 48 28 19. 

Silverdinar, Tunisien. Jubileum 
1970, präglad endast i 100.000 ex. 
till salu. 0171/309 94. 

Lista över dubletter, främst enk
lare årtal sändes till intresserade. 
Per Helander, Gevärsvägen 30, 
613 00 Oxeiösund. 
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2 kr GVI 1953-1971, mkt god kva
Ii te sälj e s alla i ett parti. 168 st. 
530:-. Sänd beställningen till 
Myntkontakt f. v. b. •2 kronor 
G VI· 

Tillfälle. Guld, silver och koppar
mynt nya tiden, många varianter. 
100-tals vanliga mynt. Ett tiotal av 
toppkvalite. styckevis till högst
bjudande. Lista mot porta. OBS! 
Bud endast den 30/11 1973. Karin 
Finck, Kummingatan 12 C, 75448 
Uppsala. 

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, 
89 12:- , l KRONA 1942 AUB 100:-. 
Jag köper enstaka eller flera. Tag 
kontakt per brev eller tel. Göran 
Wilhelmsson, östersidan. 450 34 
Fiskebäckskil, 0523/22416. 

l RDR 1727 dubbel bild, 3 DSM 
1770, l RDR-3 DSM 1776, l RDR 
1781/ 1779. Plaketter. Lista m. kv. 
m. m. mot porto. 
H. Svärdström, Box 25, 826 01 
Söderhamn l. 

5 öre 1971 kv. O okänd variant. 2 
kr 1944 kv. 1+!01. Högstbjudande. 
08i 1817 54. 

Ett parti kopparmynt 1919-1942 
samt 1950 innehållande 475 st ett
två och femöringar i god kvalite. 
(ej skadade) 175:-. Sänd beställ
ningen till Myntkontakt f. v b. 
>Kopparmynt. 

2 kr 1878 Sveriges och Norges. Säl
jes förmånligt eller bytes mot Sven
ska eller danska guldmynt. 046/ 
046/14 67 44. 

Genom att Ni själva får bestämma 
priset på mina myntclubletter 1874-
1960 har många haft tur att kom
plettera sina samlingar. Jag byter 
mot enkronor 1952-1959 (som lik
vid) i o-kvalite. Nybörjare: passa 
på och lägg grunden till en fin sam
ling billigt. 
Se tidigare annonser i denna tid
ning. 

N-H Bjcrnold, Box 73 
301 02 Halmstad. 

• •••••••••••• • •••• ,. ......... . ........ . . . .... .... . .... . ......................................... u •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 

BESTÄLLNINGSKUPONG MYNTrORGET 
D Härmed beställes nedanstående annons att införas i nästa 
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes. 
D Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två 
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr 
medsändes. 
ANNONSTEXT .. .... . . . . ...... . ... . ............................. ..... . 

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

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

D KöPES D SÄLJES D öVRIGA SAMLAROMRADEN 

NAMN ........ ....... ......... ... .. ............. ....... ..... .. 

ADRESS ............. .. ....... .. ........... .. ....... ............................. ........................................ . 

.............. .. ....... , ........... ................ .... .. ............................ .. ...... . . ...................................................................................................................................... .. 



Prsilisla på sedlar - från 50 öre 
styck. Skick!as gratis och portofritt. 
Många olika länder. 
Schrimton, Gluntens väg 8 
902 49 Umeå. 090/12 3918. 

Sedla:r från hela världen, mycket 
stort urval, över 50 olika länder. 
Pris frän 2:- och uppAt. Lista på 
begäran. Roland Cronqvist, 
pl. 2437 Lönsboda. 

Svenska och utländska mynt 1600-
tal och framåt säljes 25--50 procent 
under katalogpt·is. Prislista mot 75 
öre i frimärken. Kenneth Lindberg, 
Urbergsterrassen 72 8 tr, 
802 27 Gävle. 

25 st . 2 öre 1961 U kv. 1+/0l säl
jes eller bytes mot äldre svenska 
mynt. Ge mig ett förslag. 
Viking Carlsson, Rååvägen 98 
253 70 Helsing borg. 

Samling mynt (Skandinavien och 
andra länder) säljes billigt. Gratis 
och portofri lista . 
Schrimpton, Gluntens väg 8, 902 39 
Umeå. 

4 st S tjärnmärkta 10 krsedlar 1963, 
1971. 25 öre som saknar sista Ar
talssillran. Sänd svar till Mynt
kontakt. · Högstbjudande •. 

Svenska Guldmynt 
10 kronor 1874 01/ 0 400:- 10 kronor 1894 01/0 575:-

Gusta\' m Riksdaler 
l Rd 3 DSM 1777 varit monter. eljest l+ 175:- l Rd 1783 01 525:-

l Rd 1782 1+/ 01 325:-

Ju bilemusmynt 
Gustav Vasa 400 år 
2 la'onor 1921 o 70:- 01/0 65:- 01 50:-

2 kronor 1938 01/ 0 40:- 01 30:-

5 k ronor 1935 01 30:- l+ 25:-
Reguljä•·a 1nynt - hög kvalitet 

2 kronor 1948 och 1949 Kval O. Pris per st. 25:-

1 kronor 1943-1950 Kval. 01/ 0. Pris per st. 18:-

1 kronor 1950 och 1957 Kval. 01/ 0. Pris per st. 25: -

5 kronor 1952 01!0 165:- 01 145:-
5 kronor 1959 01/ 0 45:- 01 35:-
5 kronor 1962 01/ 0 275:- 01 250:-
5 kronor 1966 o 18:-

50 öre 1945 Kval O kr. 20:- . Kval. 01 kr. 15:--

50 öre 1959 Kval. 01 kl. 15:-
25 öre 1912 Kval. O någon spegel kr. 225:-
25 öre 1914 Kval. Stgl O kr. 110:-

EXTRAPRISER 

5 öre 1972 Kval. o Västerås 2-la'onor 1953-1971 l-kronor 

mörk metall, r och e åtskilda. Kval. l+ -0 1964, 1965, 1966 Kval. O 

Pris per styck kr. 12:- (Äldre årtal 1+, yngre årtal 0) Pris för alla tre kr. 12:- . 

10 st. kr. 95:-. Pris per 10 styck. kr. 35:-

Arsset 
Sverige 1953 Kval. Stgl O 

Sverige 1955 Kval. Stgl O 

Sverige 1958 Kval. SM 
Sverige 1969 Kval. SM 
Sverige 19Gl Kval. SM 
Sverige 1971 Kval. Stgl O 
Sverige 1972 Kval. Stgl O 

Sver ige 1973 Kval. Stgl O 

kr. 275:-
kr. 225:- :5:- repad) 
kr. 300:-
kr. 150:- (spegel) 
kr. 475:- (del v. spegel) 
kr. 24:-
k•·. 12:-
kl' . 4:50 

Grekland 19n Kval. O kr. 20:--
Konstantin 

Ft·ank.rike 1973 Kval. SM 8 mynt 
·Fleurs de Coins• kr. 125:

Indien Typset 6 mynt Kval. O kr. 5:50 
Ekv.Afrka Typset 3 mynt Kval. O kr. 10:

Kambodja 1959 Kval. Stgl O, 3 mynt alwni. kr. 15:

Island Typset l öre- 2:- 7 mynt kr. 22:-

EXTRA PRISERBJUDANDEN 

1:- 1945 TS på G Utgående mynt ·- ocirkulerade Silverbröllopsmynt 

en raritet i kval. 01-0. l , 2 och 5 Ö!~e Sverige-Norge- Elizabeth/Philip 1972 

Ordinarie pris c:a 70-80:- . Danmark 1971-1973 diameter 38 mm, Ctgl O. 

Vårt specialpris kr. kr. 45:- 18 mynt - 2 st. av varje valör. Pris i kasett kr 12:-. 

Pris la·. 7:50 för samtliga 18 st. Engelska Myntverkets officiella 

Samlartalli"ik.ar - Elgporslin 
KYHET! 
Trinskiftestallrik Gustaf VI Adolf - Cahl XVI 

Gustaf. Pris endast kr. 30:- per styck. 
Bland vårt tallrikssortiment finns även 
Riksvapnet 100 ar kr. 65:- , Gustaf VI Adolfs 90-

årsdag ln·. 39:-, Birgittajubileet Vadstena 1973 

kr. 35:- , Barnens Dag 1973 kr. 48:-. 

jubileumsmynt. 

Samtliga tallrikar i begränsade små upplagor. 

Samtliga priser inkl. moms. Mynten sändes mot 

postförskott. Porto tillkommer. 8 dagars returrätt. 

Objekten garanteras äkta. 
REKVIRERA VAR NYA PRISLJSTA . . 

FIRMA VIKTOR OLSSON KöPMANGATAN 8, 72215 VASTERAS 021-130090 
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NORGEKONTAKTEN 
Red: Nordiska Mynt, Landsvägen 56, 172 36 Sundbyberg 08/28 67 56 

NY NORSKA MYNTGUIDE 
Lyckliga de som samlat nor

ska mynt 1972-J.973. S!(Srensen/ 
Sprensen kom ut med en ny 
fickguide över norska mynt 
1819-1972, strax efter pingst. 

l öringar 
2 öringar 
5 öringar 

10 öringar 
25 öringar 
50 öringar 

+52 % 
+ 63 % 
+ 76 % 
+ 52 % 
+ 55 % 
+ 78 % 

Om guldmynten undantages är 

ökningen hela 62 %. Den största 

områdesökningen noteras p~ 

Quislings 50 öringar med 14 %. 

l öre 1915 110- 45 144 % 
1921 brons 300- 80 275 o/c 
1922 
1927 

2 öre 1909 
1910 
1912 

5 öre 1908 
1911 
1912 
1917 
1920 
1921 
1922 
1923 
1941 
1942 
1945 

40- 20 100 % 
110- 50 120 % 
90- 45 100 % 
70- 30· 133 % 
90- 45 100 % 

175- 80 119 % 
80- 40 100 % 
80- 40 100 % 

350-140 150 % 
200-100 100 % 
80- 35 129 % 
80- 30 167 % 
90- 40 125 % 
35- 15 133 % 
35- 15 133 % 

200- 90 122 % 

Vi har bara upptäckt ett enda 
mynt mellan 1874-1941 som inte 
ökat i pris och det är 10 kr/ 
2% sp.d. 1874 i guld. 

Som helhet måste Ss<5re.nsen/ 
Sprensens nya fickguide beirak
tas som ett ovärdcligt tillbehör 
för samlare av norska mynt. 
Prissättningen har gjorts mer in
dividuell än tidigare och hänsyn 
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Läsningen i den måste vara 
mycket inhessant för de som 
köpt norska mynt under det sista 
året. 

Efter en jämförelse med fön·a 

l kronor 
2 kronor 

Jubileumsmynt 
Guldmynt 

Total ökning 

+ 61 % 
+ 56 % 
+ 45% 
+ 10 % 

+ 40 % 

och den lägsta på Oskar Il:s guld 
med 9 %. 

De största individuella ök
ningarna noter·as för följande 
(O-or): 

10 öre 1920 
1923 
1941 zink 

25 öre 1912 
1915 
1921 u.h. 
1923 u.h. 

125- 60 108 % 
200-100 100 % 

40- 15 167 % 

325-130 150 % 
13.0- 60 117 % 
85- 35 143 % 

300-120 150 % 

50 öre 1912 400-125 220 % 
1915 130- 50 160 % 
1945 zink 1000-400 150 % 
1880 1000-325 238 % 
1887 300-150 100 % 
1888 300-150 100 % 
1904 400 -200 100 % 

2 kr 1910 
1912 

450-200 125 % 
350-170 106 % 

börjar t as till svårigheten att 
konuna över O-or. Det är ju all
tid svårt att åstadkomma något 
som ä1· perfekt, men med hänsyn 
taget till det låga priset och att 
guiden är gjord i fickformat är 
den mycket välgjord. Fick man 
önska något tillägg, skulle det 
vm·a avbildningar av typmynt 
samt upplagesifror. 

år eis värderingar har vi r äknat 
fr<:tm följande höjningar på de 
populäraste samla-rområdena 
det vill säga Oskar II (1874) 
Haakon VII (1941): 

O LA V V:s 
MEDALJ 

Leveranssvarigheter medförde 
dessvärre att vi inte på långt när 
kunde tillgodose efterh·ågan på 
Kung Olav V:s medalj när den 
h·isläpptes i början på juli. Nu är 
Den Kongelige Mynt i Kongs
berg i full gång med produktio
nen igen, vilket har medför t att 
banker och guldsmeder i hela 
landet har medaljen pa lager, 
upplyser Hans Hpegr, som är 
ordförande i föreningen Telefon
kontakt. 

Det har varit ett märkbart 
stort intresse för denna medalj, 
säger Hpegh. Som bekant blev 
den utgiven med anledning av 
H. M. Konungens 70-årsdag den 
2 juli. Detta var mitt i semester
tiden och när folk kom tillbaka 
h'Än semestern var det i det när
maste omöjligt att uppbringa en 
enda medal j någonstans i landet. 
Nu torde det emellertid finnas 
tillt·äckligt med medaljer för att 
den som så önskar ska kunna 
skaffa sig ett minne h·ån Kung 
Olav V. 

Medaljen är u tgiven i två ver
sione,·, en i brons och en i sil
ver. Bakom iden till medaljen 
står Norsk Pensjonistforbund, 
som later överskottet gå vidare 
till föreningen Telefonkontakt. 
Telefonkontakt har nu varit 
verksam i snart två år. 



Mynt för 
De första kända präglingar 

som brukaT anses som mynt i 
västcTHindsk men ing är de ly 
diska elektron-mynten från mit
ten av 600'-talet L Kr. Ideerna 
till dessa mynt bm möjligen ha 
kommit. från Induskulturerna 
där man tidigare använt präg
lade stycken av ädelmetall. Elek
tron är en blandning av guld och 
silver, som förekanuner i natur
lig fonn i Lydien. Den användes 
Lidigt jämsides med guld och sil
ver v id hemdeL 

Mycket pekar på att de första 
mynten i Lydien skapades .för 
att kungen dolt skulle k unna be 
skatta den rika handel som för
siggick i Lydien (i nuvarande 
östra Turkiet) , där den stora ka
ravanvägen från det inre av 
Asien nådde fram till Medel
havsområdet. 

I de lydiska elektronmy'"nten 
är silverhalten betydligt högre 
än i den nattu·liga blandningen. 
De~ tyder på att extra silver 
smälts in i den elektron som an
vänts vid myntningen. Eftetsom 
silver ansågs c: a 13 gå nger mind
re värt än guld, kan man miss
tbinka att »spädningem gjorts 
avsiktligt, med bakgrunden att 
folk skulle anse mynten präg
bde av naturlig elektron. 

Den lydiska kungen anbefallde 
att endast hans mynt fick an
vändas vid handel lnom I'iket 
och a tt handelsmännen var 
tvungna att växla in andra mynt 
och omyntad ädelmetall mot des
sa elektronmynt.. Troligen var 
dock förfarandet inte helt upp
skat.tat bland dem som insåg för
hallaadet. 

Fördelarna med små lätthan
terliga präglade enheter av ädel
metall, som hade samma vikt och 
värde och därför kunde räknas 
i stället för att vägas vid betal 
ning, framstod troligen som en 
allt överskuggande .fördel som 
gjorde dem allmänt accepterade. 

speciella 
Tidiga Ininnesmynt 

Redan de allra första mynten 
hade utsmyckningar som var 
specifika för det präglingsomå
de som de kom ifrån och gjorde 
därigenom en viss »reklam>> för 
ursprungslandet. Det dröjde dock 
in te stt länge förrän vissa mynt 
visar att man insett deras möj 
lighet ati sprida kunskap och på
minna om celebra och ärorika 
händelser ursprungslandet. 
Segrar till lands och sjöss fick 
sin åminnelse genom prägling av 
speciell~ mynt. Ofta gjordes des
sa mynt i stort format för att 
även därigenom impone1·a. Ex
empel på sådana mynt finns 
bland annat l socilianska deka
drach rner ( 10-drachmermynt) , 
som präglades till minne av se
gern över en grekisk här och 
flotta vid Assinaros på Sicilien 
413 f. Kr. 

När Senare romarriket växer 
till den dominerande statsbild
ningen med en stark härskar
kult b lir mynten ett medel att 
förhärliga myntherren och hän
delser som knyts till honom; 
krön ingar , giftermål, jubileer, 
ingångna fördrag och förbund, 
segrar och andra storverk. Det 
~ir ett förhållande som till s tor 
del levt kvar in i 1900-talet. 

Svenska 
Celebreringsmynt 

Under de drygt 2600 år som 
mynt existerat har det utveck
la.ts speciella typer och använd
ningar av mynt. Speciellt märk
bart är detta från och med slutet 
av 14(}0-talct i Europa. 

För att inte bli för vidlyftiga 
tar vl svenska myntförhållsuden 
som exempel, även om Sverige 
väl inte precis lett denna utveck
ling. Ideer från Syd- och Cen
traleuropa har för det mesta nått 

tillfällen 
oss vb Tyskland och Danmark, 
men de flesta läsare känner sig 
troligen mest hemma med svens
ka rnyntförhtt.llanden. 

Fram till början av 1500-talet 
VäT dc mynt som präglades i 
Sverige huvudsakligen avsedda 
för cirkulation inom landet men 
den växande handeln med ut
landet, skulderna till Hansestä
derna föt hjälpen under befriel
sekriget, önskningar om att öka 
Sveriges anseende samt dess
utom tillgången på den rika sil
verfyndigheten vid Sala, gjorde 
att Gustav Vasa bör jade prägla 
stora silvermynt (daler), främst 
för internationell användning. 
Denna myntty-p fortlevde in på 
1810-t;ot.let med jämn och hög sil
verhalt. 

Omkring 1604 började den kal
las riksdaler medan >>daler» en
dast användes som inhemsk räk
ncenhet (lil<a med :1 Mark). När 
Johan III började pr~igla gulel
mynt 1568 hade Sverige i prak
tiken ett »internationellt» mynt
system med guldmynt och riks
d<.t.lermynt jämsides med ett >>na
tionellt» med mark- och i.ire
mynt för cirkulation inom lan
det. 

Här ifrån var inte steget långt 
till speciell utfor mn ing av myn
ten föt· att ge dem en impone
r ande skepnad och uttrycksfull
heL Det är dessa typer av mynt 
som står medaljerna närmast l 
ide. Man kan säga att svenska 
mim1espenningar, jubilemnsmynt 
och praktmynt genomgående an
sluter sig till det »interna-tio
nella» myntsystemet och den en
cia markanta avvikelsen däriiTån 
torde vara kastmyn ten, som 
konuner att behandlas särskilt i 
en senare artikel. Minnesmynten 
från 1870-talet och framat faller 
också utanför denna »internatio
nella>> grupp, eftersom vi då 
återigen endast har silvermynt 
i ör inhemsk cirkulation. 
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Praktinynt 
Praktmynt brukar man ofta 

kalla stora mynt med höga va
lörer, som inte var avsedda för 
cirkulation utan kanske främst 
för att förlänas till gunstlingar 
och sändebud. Många regenter 
från J o han III och framåt har 
lå tit prägla praktmynt i silver 
och i några fall även i guld. 
Kanske var även Gustav Vasas 
»gyllen»-m:ynt avsedda som 
praktmynt Johan III lät 1585 
prägla 45 exemplar av ett mag
nifikt guldmynt som vägde nära 
70 gram och kallas dubbel-por
tugalös efter ett tyskt guldmynt 
med ungefär samma vil-t. Det 
kan påpekas att Johan Ill:s dub
beldaler i silver från samma tid 
är så lika i utseende a tt de möj
ligen kan vara slagna med sam
ma stampar som dubbelportu
gallösen. 

Det är värt att notera att se
nare dubbel-riksdaler genomgå
ende slagits med samma stam
par som man slagit en- riksdaler. 
Enda skillnaden är att myntplat
ten vm·it dubbelt så tjock och 
myntet därigenom är två gånger 
så tungt. Under Gustav II Adolf 
präglade man till och med tre
riksdaler med en-r iksdalerstam
par. 

J\llinnes- och 
jubileumsmynt 

Andra typer av speciella präg
lingar som dock ansluter sig till 
gällande myntsystem, men ändå 
inte är d irekt avseelda för cir
kulation, är minnes- och jubi
leumsmynten. 

Svenska minnesmynt finns 
näst<:m bara i form av kastmynt. 
Fredrik I:s Serafimerriksdaler 
från 1748 präglades dock för att 
celebrera att stadgarna för Se
rafimer-, Nordstjä.rne- och 
Svärdsordnarna fastställdes. 

Ett minnesmynt i koppar med 
samma vikt som 1/2 Skilling 
präglades även i anledning av 
Gustav IV Adolfs besök i Avesta 
9 juli 1794. 
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Möjligen kan man räkna Fred
rik I:s rese-riksdaler till min
nesmynt, eftersom de präglades 
speciellt för vissa utlandsresor. 
Den huvudsakliga avsikten med 
dessa mynt var dock att ingå i 
kungens reskassa. 

Svenska jubileumsmynt har 
varit få före de två- och fem
kronor som präglats med anled
ning av olil{a jubileer från 1897 
och b·amåt. De jubileums- riks
daler som präglades 1721 och 
1821 till tt."'llinnelse av Gustav 
Vasas intåg i Stckholm 1521 är 
ensamma i sitt slag. Ett intres
sant fö rhåU.ande med myntgra
vören Hedlingers jubileumsriks
daler från 1721 är tvisten om 
denna prägling skulle betraktas 
som ett mynt eller som en me
dalj. Hedlinger ville att den 

Monnaie de Paris 
årsset 1973 i kval. »Fleurs de 
Coins». 

Frankrikes 1.0. frs utges för sista 
året i silver. l centimen utges i 
en mycket begränsad upplaga 
och finns ej att uppbringa i ban
ker och handel i Frankrike utan 
kan endast fås i årsset hos Mon
naie de Paris. 

skulle betraktas som medalj, ef
tersom han då skulle få extra 
betalt för arbetet. Om det var 
en riksdaler skulle det dock ingå 
i de ordinarie Migganden som 
Hedlinger uppbar lön för. 

Det bör konstateras att bland 
de nordiska länderna har Dan
mark den största rikedomen och 
variationen bland dessa typer av 
mynt. Tyvärr t illåter inte ut
rymmet nttgon presentation av 
dem. 

Slutligen skall bara sägas att 
näslan alla av de berörda ty
perna finns bevarade i så få 
exemplar att priserna gör dem 
oåtkomliga för mindre samlare. 
Det är bara att föresitt ett besök 
på Myntkabinettet för att njuta 
av der-"s skönhet. 

Waltet· E. Andersson 

Planerad prägling för 1973 

10 frs 1.000.000 
5 frs 45.000.000 
l frs 70.00.0.000· 

V:!. frs 50.000.000 
20 cent. 50:000.0()0 
10 cent. 60.000.00() 
5 cent. lDO.OOO.OOO. 
l cent. 100.000. 

Den sista 10 frs i silver och 1 
centime kommer säkert att bli 
två mycket eftertraktade mynt. 



FRÅGESPALTEN 
AR NAGOT OKLART 
FRAGA MYNTKONTAKT 

TilL j1·ågespalten 
J ag har hittat en femöring från 

tu· 1872 som är tydJigt överpräg
lad på 1862. Kvaliten äl' 1+ . Jag 
unch·ar om det kan finnas fler 
samlare som har den och vad 
den kan vara värd. B. G. 

Svm·: Om det finns nagon 
bland läsa1·na som ha1· den, kan 
Ni shivn till oss och tctLn om 
det. Betl·äffande vä1·det, gå1· det 
clat inte fn att ange detta. Sänd 
gänta myntet eLLer ett foto av 
det till oss. 

R. ö. 

Till frågespalten 
Vid genomgång av vå ra mynt
samlingar har vi funnit följande 

varianter. 
A l kl' 1944, första fyran fylld. 
B l kr 1946, dubbelpräglad 6:a 
C 10 ö 1964, hälften av tjock-

leken. 
D 5 ö 1943, klump i 4:an. 
E2 ö 1942, 1943, ldump på r :et 

i fosterlandet. 
F 2 öre 1943, klump på mono

grammets nedersta högra del. 
G l ö 1950, två klumpar på 5:an. 
H l ö 1943, svans på fyran, 4:an 

dubbclpräglad. 
I l öre 1956, snedstreck på 5:an 

i 56. 
tlur många av dessa är kända 
och vad kan de vara värda? 
Vi bc1· också få framföra vårt 
tack för denna utomordentliga 
tidning. 

Jan E1·ichson Mctts Sandmark 

Svar: Ni fråga1· vUka av vari
anetrna Ni j1mnit som ä1· kända 
av oss, de enda jag har hö1·t ta
las O'ln, och vilka kan anses som 
kända är: l h 1944 (fylLd) , 10 
öre 1964 (tunn), 2 öra 1942, 43 
(klump). De and1·a vet vi inget 
om, men det finns ju och kom
me?· j-1·am fö1· va1·je månad en 

? ? ? 
• 

hel del nya varianter och fel
p?·äglingar som inte kommer till 
vd.1· kännedom. 

Bet,·äffcmde vä1·det, ä1· det som 
cdLa anclm nyn fel1JTägtinga1· som 
kommer f-ram, omöjligt att av
göm det di1·ekt. Många jaktoreT 
såsom intJ·esse, efterf1·ågan m . m. 
s-pela1· in vid vä1·de1'ing av ett 
sada1tt objekt. R. ö. 

Till frågespalten 
I nummer 5/ 72 publice•·ade Ni 
en bild av en l-krona 1940 med 
spräckt G. Nu undrar jag ifall 
den är sälsynt och värd att sam
la pä. Jag fann den nämligen i 
en liten hobbyafäär som sålde 
mynt för skojs skull. Där hade 
de inte lagt märke till att det 
var spräckt G. De hade satt pris 
efter den vanliga årsmodellen. 
jag gav fyra kronor för den i kv. 
l . Gjorde jag ett dåligt köp? Hur 
mycket är den värd i denna kva
lite? 

C. Carlsson, 212 37 Malmö. 

Sva1·: l-kronan 1940 med 
sp1·äckt G i unde1·kanten ä1· värd 
ca 15-25:- i kvalite l , och Ni 
gjorde således en god affä1·. Jag 
tycker den är en intressant va
l'iant och absolut vä1·d att samla 
på. R. ö. 

* Till frågespalten 

Jag skulle vilja veta, hur säll
synt l-kronan 1946 på 1945 är 
i kvalite l. J ag har själv 2 exem
plar som liknar den. J ag skulle 

även vilja få en bild av den i 
tidningen. 

J ag skulle också vilja veta det 
exakta värdet pEt följadne mynt: 
detta p. g. a. så manga olika vär
deringar från katalog till kata
log. 
2 kr 1912 kv. l , l kr 1945 TS 
utan hakar kv. l, 50 öre 1881 h.-v. 
l, 5 öre 1964 :~> 50 i kr O kv. l och 
två öre 1894 »sluten fyra». 

C. Carlsson. 

Sva1·: Beträffande enk1·onan 
1946 på 1945 är jag inte säke1· på 
om de1t verkLige1t e:t'istem1·. De 
m.ynthandla1·e jag ?'ådfrå.gat har 
helte1· nldrig sett något exem
plar, t1·ots Tykten om att den 
finns, ctv den anledningen, kan 
jag inte avgöra nd.got vä1·de på 
den. Om den finns dä?·emot så 
ä1· den mycket sällsy1tt och får 
betraktas scnn en raritet. 

Beträffande de mynt Ni ville 
hc~ vä1·de på jd.1· Ni hä1· det ab
so~u.t exakte~ vä.1·det på. Edm 
u.pp1·älcnade mynt. 

2 h 1912 kv. l 
1 kr 1945 kv. l 

50:-
0:-

Denna. enkl·O'lta utan hal«u· på. 
TS, hm· inget värde i denna lå.ga 
kval.ite, av den anledningen att 
det ä.1· fö1· svå1·t att avgö1·a om 
det finns hakctr eller inte pcl ett 
sd slitet mynt. Däremot i kv. l + 
står den i 25:- som är det 1'ik
tiga vä1·det på. denna variant. 

50 ö1·e 1881 kv. l 60:-
5 ö1·e -:»50 i kn kv. l 30:-
2 ÖTe 1894 »sluten 4"» kv. l 25:-

R. ö. 
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Till fragespalten 

När jag gick igenom min sam
ling fann jag en ettöring 1897 
där hög1·a pricken över »Ö» i 
öre var dubblet så stor. Vidare 
fann jag en lO-öring 1972, där 
tvåan var dubbelpräglad. 

J ag undrar vad dessa kan vara 
värda och hur många det finns 

,skåning» 

Sva.?·: Som vi svnrat föntt kan 
vi ej ge någon v ii?·de1·ing på 
nya variante?· som vi ej fönLt 
hö1't talas om, tyvä1·r. Men l
öringen 1897 1ned större prick 
borde vam den intressantaste av 
de båda och bö1· vam värd 5-
15:-. R. ö. 

50 ÖRE 1946 
Kh~mp pa fyran. 

Undertecknad har en femtio
öring 1946 av koppamickel med 
en klump på fY1·an i årtalet. Jag 
har icke funnit, att denna variant 
varit upptagen i någon värde
ringsbok 

Har någon annan av skriftens 
läsare funnit den, så var vänlig 
meddela mig. 

John Johansson, Landshöv
dingevägen 19 A, 262 00 Angel
holm. 

HAR NI MISSAT ÄLDRE 
1\'UMMER A V MYNTKON
TAKT? 

Vi har fortfarande kvar fön·a 
årets utkommru1de nummer. 

SPECIA LERBJUDANDE l 
1972 Nr l, 2, 3. 4, 5 (samtliga : 
utkommande nummer). 
PRIS: 18: 75 inkl. moms och 
po1to. 

l BESTÄLLNINGSKUPONG l 
Härmed beställes sruntliga ~tt-

l kommande nummer under l 

1
1972. Pris inkl. porto: 18: 75. l 

l Namn ............... . ...... , 

Adress .... . .... .......... . . 

l l 
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NYUTKOMMEN MEDALJ ! 

PRIN SESSAl\- CHRISTTNA 
Med anledning av Prinsessan 
Chl'istinas 30-ttrsclag den 3:e 
augusti i ar gav Svenska medalj
gillet ut en medalj över rikets 
första drun. 

Skulptör Lennart Jonasson, 
lära1·e vid Kungl. Konsthögsko
lan har format medaljen efter 
underlag som anvisats av hovet. 

Medaljen är den första över 
Prinsessan. Frånsidan visar 
prinsesskronan och texten 30 år 
1973. skulptörens speciella tek-

nik att skapa reliefverkan fram
hävs av den omsorgsfulla präg
lingen och patineringen. 

Medaljen präglas i: 

Finplatina 7(). gr, 4{) mm- 50 st 
Guld 50 gr, 4{) mm- 500 st 
Silver 72 gr, 50mm-1.900st 
Brons 61 gr, 50 mm- 2.200 st 

Medaljen kan beställas genom: 

SVENSKA MEDAWGILLET, 
Box 553, 631 07 Eskilstuna. 

Till »Brev från Läsekretsen:. Myntkontakt 

EF'I'ERL YSNING. 

Jag uncb.·ar om det finns någon bland Myntkontakts läsare som 
har en Gustav Vasadaler 1545 eller 1546, gjord från sarruna stamp 
som nedan avbildade mynt. Ärtalet är dåligt utpräglat och man kan 
ej 100-7f -igt avgöra till vilket ar myntet härrör, varför det är av 
största betydelse för mig att få hjälp av Er. 

OBS! Eventuella svar skall sändas till Myntkontakt f. v. b. Märk 
kuvertet »efterlysning». 



STATEN SÄLJER UTGÅNGNA lVIYNT 
VINSTEiV FLERA HUiVDRA PRO CENT 

Som vi vet har staten nu hittat 
på ett nytt sätt att tjäna pengar. 
De utgångna småmynten- fem, 
två och ettöringarna säljs av 
förenade fabriksverken som ki- '~ 

lovara för 20 kr kilot. Onekligen 

en bra affär eftersom det nomi- ~~ 

nella värdet ligger någonstans 
mellan fem och åtta kronor. 

De aktuella slantarna löstes in 
så sent som den 1/ 7 i bankerna. 
En bra värdestegring på några 
månader. Det har tidigare sagts 

att mynten skulle smältas ned 
- en omständighet som föran
ledde myntsamlare att köpa in 
stora mängder i hopp om att de 
skulle bli värdefulla sedan 
huvudandelen försvunnit från 
marknaden. Dessa samlare har 

nu blivit lurade på konfekten. 
Mynten går ju inte heller längre 
att lösa in. FFV debiterar ut
över k ilopriset på 20 kr också 
en expeditionsavgift på 15 kr. 

1.500 TON MYNT 

Vi ha1· fått in ca 1.500 ton av de 

aktuella m ynten, vilket motsva
rar de 2- 3 sista årens prägling, 
upplyser direktör Bengt Ulvfot 
vid myntverket i Stockholm. Av 
den kvantiteten har ca 10 ton 

gått ut. Det rör sig m ed andra 
ord om mycket ma1·ginella kvan
titeter. 

SAMLARNA DRABBAS 

Förenade fabriksverkens utspel, 
med att sälja dessa utgångna 
mynt som kilovara drabbar na
turligtvis samlarna i högsta grad. 
Mlmga mynt som samlarna hade 
hoppats skulle stiga i pris har 
nu ingen utsikt alt inom över

skådlig tid komma upp i något 
värde. Som så många gånger 
förr har skett - statens mål
sättning tycks vara ,.förstör sam
larintrcssee nu eller aldxig». 

~·· ~ 

) 
f~-~ 

En av statens 20 ho7t01·s påse. 

Hur får man bort rost på våra järnpengar? 

Ja, det skulle många samlare 
vilja veta '? Och vi också om san
ningen skall fram. Har Ni något 
p1·ivat tips eller något hemligt 
recept på någon vätska som 
hjälper mot rost - hör av Er 

till vår redaktion. Det bästa 

tipset belönas med en femtio
lapp. 

OBS! Det skall helst vara nå
gon lösning som tar bort rosten 
direkt - ej på längre sikt e. yl. 

RED. 
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Mynt utkomna med anledning av 

Drottning Elizabeth II och Prins Philips 

silverbröllopsjubileum 1947 -1972 

BERMUDA 

25 pence 1972, 28,3 gr, 38 mm 

Präglat hos The Royal Canodian Mint. 

En upplaga på maximalt 15 000 ex. har präg

lats i Proof (Spegelg lans 0) i silver 925/ 1 000. 

l normal kvalite (Une.) har präglats en upp

laga som e j är känd, dessa i 500/ 1 000 silver. 

GIBRALTAR 

25 pence 1972, 28,3 g•r., 38 mm. 

Präg lat hos The Royal Mint, London. 

Maximalt 15 000 ex. har prägl·a ts i Proof i 

silve r 925/ 1 000. 

Detta mynt har också utgivits i koppar-nickel, 

upplaga okänd. 

GUERNSEY 

25 pence 1972, 28,3 gr, 38 mm. 

Präglat hos The Royal Mint, London. 

Maximalt 15 000 ex. har präglats i Proof 

silver 925/ 1 000. 

Detta mynt ha·r också utgivits i koppar-nickel 

upplaga okänd. 

ISLE OF MAN 

25 pence 1972, 28,3 gr, 38 mm. 

Prägla.t hos The Royal Canadian Mint. 

Maximalt 15 000 ex. har präglats i Proof 

925/ 1 000 silver. 

Detta mynt har också utgivits i koppar-nickel, 

upplaga okänd. 



Nyutkomna prislistor 
B. AHLSTRöMS 
MYNTHANDEL AB 
Mäster Samuelsgatan 11 
103 85 Stockholm 7 
08/ 10 1010. 
Kvartalsprislista nr 45 har utkom
mit. Pris 3:- st. 

IDRSCH MYNTHANDEL AB 
Mahnskillnadsgatan 29 
11157 Stockholm 
08/ 1105 56 
Kvartalsprislista nr 74 hru· utkom
mit. Pris 3:- st+ porto. 
VIKTOR OLSSON 
Köpmangatan 8 
722 15 Västerås 021/ 13 00 90 
Ny lista gällande Svenska och u t
ländska nyare årset har utkom
mit. Sändes gratis till alla intres
serade. 
NORDISKA MYNT 
Landsvägen 56 172 36 Sundbyberg 
08/ 28 67 56. 
Ny prislista har utkommit, sändes 

gratis till alla intresserade. 

Ny litteratur l 
~----- -------J. 
COINLEX Timo Jouhila, Skru·a. 
Nr 5 av Cainlex 1974 utkommer 
i slutet av oktober. Svenska mynt 
1771- 1972. 

Ett uppslagsverk om Sveriges mynt 

under drygt 200 år med utförliga 
variantbeskrivningar samt över 250 
st illustrationer . 

Utiandsnytt 
~----- -----~ 
V ÄSTTYSKLAND 
2 Mark 1973 Koppar-nickel. 
Vikt: 7 gr j2) 26,75. 

öSTTYSKLAND 
5 Mark 1973 Koppar-nickel. 
Vikt: 12 gr j2) 29 mm. 
Jubileumsmynt: Otto Lillenthai 
1848-1896. 

öSTERRIKE 
25 shilling 1973 Silver. 
Vikt: 13 gr j2) 30 mm. 
Jubileumsmynt: Max Reinhardt 
1873-1973. Upplaga: 2.5 mill 

GREKLAND 
20 Drachrner 1973 Koppar-nickel 
Vikt: 11 gr j2) 35 mm. 

ISRAEL 
10 Pund 1973 Silver. 
Vikt: 26 gr j2) 37 mm. 
50 Pund 1973 Guld. 
Vikt: 7 gr j2) 22 mm. 
100 Pund 1973 Guld 
Vikt: 13,5 gr j2) 27 mm. 
200 Pund 1973 Guld. 
Vikt: 27 gr j2) 33 mm. 
Jubileumsmynt till minne av Is
raels 25-åriga självständighet. 

TJECKOSLOV A.KIEN 
50 Korun 1973. Silver. 
Vikt: 13 gr. j2) 31 mm. 
Upplaga 50 000 exemplru·. Jubile
umsmynt till minne av Josef Jung
manns födelsedag 1773. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRENUMER:ATIONSTALONG 

Prenumerationspriser: Sverige, Norge, Darunark, Finland: 37 
Skr inkl. moms och porto. Övriga Europa: 45 Skr. USA och 
Canada: 55 Skr. För prenumeranter i Sverige sker betalningen 
genom inbetalningskort som medföljer första numret. 

J 

NAMN 

O Prenwneration l år 10 m/Subscription l Year 
10 iss Från/ from 

l l l 1- 1- 1 l l l l l 

ADRESS. 

• V.v. texta tydligt . 

CHILE 
l Escudo 1973. Koppar-nickel. 
Vikt: 2.3 gr j2) 19 mm. 
50 Centisimos 1971 
Aluminiwn - kopparnickeL 
Vikt: 4.2 gr j2) 22 mm. 

U G ANDA 
5 Shillings 19i2. Koppar-nickel 
Vikt: 13.5 gr j2) 30 mm. 
(sjukantig} 

Myntbörser 
Utställning a r 

och Auktioner 

Oktober 

11, 12 13. Berliner Miinz.k.abinet. 
Myntauktion i Frankfurt.s flygplat.s
hot.el. Adress till firman: Berliner 

Miinzkabinet, Wilmersdorferstrasse 
70, Berlin 12, W-Tyskland. 

20--21. Zlircher internationate MU.n
zenbörse. 9--17.00. Stadthof 11, Zi.i
rich. 
Mynthancllru-e från. 12 länder köper, 
säljer och byter. 

21. Esbjerg Myntsamlarförening. 
Palads Hotel, Esbjerg. Auktion och 
Myntbörs. 

27-28. Internationell Myntbörs i 
Berlin. 
Adress: Casino am Funk.twm. 

• ••••••••••••••• 

porto 

MYNTKONTAKT 

PREN.TJÄNST 

BOX l 

199 0'1 ENKöPING 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 



Spe c i ale r b j ud ande 
från PEO 

GÄLLER UNDER TIDEN 15 OKT-15 NOV 1973 

LEMBIT MYNTSKÅP "JUNIOR" 5 ÅRS GARANTI 

BESKRIVNING 

Myntskåp Junior F med 4 st mynt

lådor. s tapelbara höljen i kraftigt 

utförande. Färger: Brun eller svart 

trämönstring. standardkombina

tion med 4 st lådor en ligt fö l

jande: 

2 st J8x8, l st J6x6 och 1 st J4x4 

för sammanlagt l 80 mynt. Andra 

kombinationer på beställning utan 

kostnad. Maximalkapacitet 256 Ordinarie pris 49.75 
mynt. Sto rlek: bredd 236 mm, NU 39.95 

djup 238 mm, höjd 67 mm. Vikt i standardkom bi nation l ,4 kg. G rön eller röd filt. Lådorna äro 

ti llverkade av grå slagfast PS-plast med botten armering. Extra kraftigt utförande. Låd handtag i 

storlek 32x6 mm med fingergrepp. Etiketthållare med rom i storlek 42xl O mm till vänster om hand

taget. Samtliga lådfack kvadratiska och lika sto ro . På lådans högra sida, uttag för fingergrepp för 

skyddsglaset. ~ 

································~~? • s•• ••• ••••••••••• 
't 

BEST ÄLLNINGSKUPONG till PEO MYNTHAND E L AB, Drottninggatan 11, l 11 51 STOCKHOLM 
Tel. 08/ 21 1210 

HÄRMED BESTÄLLES: 

. .. . . . .. st MYNTSKÅP Junior F a 39.95+ porto 
Hölje: Svart, brun. Filt: Röd, grön 

st diefanglas til l do a 2.50. Följande facki ndelning önskas: .......... ... . . . 

NAMN: . 

ADRESS . . H O •••• H • . . , H .... . . ...... .. ..... . 

POSTNR POSTADRESS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• 

!rt;KÖP:N~ S·HlS!HS AD 10 . 71 Hl 5 0 S 


