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De n syd am eri kan ska han del ns fär der
kors och tvärs. till Orienten
Nian ila och dess hand el med Syda 1neri kas span ska västk ust
Såsom en inledning till några artiklar om spanska kolonialmynt kan
det vara skäl att något beröra det
spanska Amerikas kontakter västerut alltså över Stilla havet. Färderna österut äro däremo t välbekanta, såsom silverflottornas, vii-

ka sistnäm nda ju givit upphov till
vår barndom s och ungdoms sjörövarerom aner.
Filippinerna blevo första gången
bekanta för europee rna genom
Ferdinand Magelhaes' världsomsegling 151\l-1521. Manila, på huvudön Luzon, hade länge varit en
inhemsk bebyggelse vid den tidpunkt då spanjor erna under Miguel
Lopez de legazpi ockupe rade den
1565. Spanjor erna gjorde den 1571
till sin huvudstad och sitt handelscentrum och alltsedan dess har den
varit en av världen s mest betydande handelsstationer med hänsyn
till dess belägenhet.
Det japanska anfallet och erövringen under andra världsk riget
samt den amerik anska återerövringen under MaeArthur var icke
första gången man kämpad e om
Manila, men vi få väl hoppas, att
det var den sista. Kineser na angrepo 1574 hamnen , men kunde icke
åstadkomma en bestående landstigning. Portugi serna gjorde
4

A v G u 11 11 a r Si clorow
spanjor erna rätten till öarna stridig, ända till såväl Spanien som
Portugal förenades under en geme.n sam härskar e (spansk> 15801640. Francis Drake startad e 15n
den resa, som förde honom till Mindanao, och 1587 seglade Thomas
Cavendish till Moluckerna och därifrån tillbaka till Californien för att
uppsnappa gallionen "Santa Ana".
Därpå begav han sig till Filippinerna för att söka intaga skeppsvarvet
på Iloilo, vilket likväl var förgäve s.
Därnäs t kommo holländarna. Deras huvudintresse gällde handel
och icke kolonisation, amiral Hautman öppnade handeln med Holland
1596, följd av Oliver van Noort, vilken nådde Filippinerna 1600 och
gjorde raider mot olika öar.
1762 anföllo och erövrad e engelsmännen under general Draper och
amiral Cornish staden Manila,
överläm nande den till 40 timmars
plundring samt behöllo den till
1764, då den återläm nades till Spanien genom fredsfö rdraget i Paris.
Den sista Manila gallionen lämnade Filippinerna 1811 och återvän de
1815. Därefte r övertogs handeln av
privatpersoner, export till ett värde av 750.000 pesor tilläts och jämte
Acapulco öppnades trenne andra
hamnar för handel, San Blas,
Guayaquil och Callao. 1766 hade
spanska kronan tillåtit direkt handel mellan Spanien och Manila medelst ett nationellt fartyg årligen.
1785 övertog Kungliga kompaniet
på Filippinerna denna handel och
bedrev den mellan Cadiz i Spanien
och Manila. Kompaniets verksamhel upphörde 1830. 1809 tilläts ett
engelskt handelshus att eta blera
sig i Manila och 1814 utsträck tes
detta privilegium till alla uUän·

ningar. Manilas hamn öppnades
för utländsk handel 1837 och stadens välstån d ökades ända till omkring 1890.
1896 häktade s och landsförvisades
dr Jose Rizal y Mercarlo för påstådda stämplingar mot spanska

kronan, samtidi gt arreste rades och
deporterades många andra. Resultatet blev en revolt på Filippinerna. Detta uppror kvästes visserligen, men sedan spanska flottan och
staden bombar derats av amiral
Dewey den 1 maj och den 13 augusti
1898, överlämnades staden till
USA.
Detta som bakgrund for färdern a
över Stilla havet mellan Amerika
och Orienten. Manilas läge gjorde
den idealisk för handel med kineserna och med några hamnar i Indien. Denna handel etablera des av
spanjor erna snart efter del de
övertag itöarna och försiggick mellan Filippinerna och " Kryddöarna" jämte de spanska kolonierna
på Perus kust. Manila blev marknad för nästan alla Indiens artiklar, vilka köptes upp av handlar e
och årligen skickades till hamnar na vid Sydame rikas västkust. I utbyte för dessa varor leverera~es
huvudsakligen silver, och Mamla
( f'u•'l". si d . Ii;

SMH
COINLEX
Utkom i augusti. Helt omarbetad och kraftigt utökad. Helt i sam·
ma stil som välkiinda SMH. Mynt inkl. unionsmynten, medaljer och
sedlar m. m. från ca 1850 till våra dagar. Rikt illustrerad och alla
uppgifter samlade i ett band. Konkurrensfritt pris skr. 8:-
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inmn Sverige.
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PS. Upplagan helt slutsåld. Ny upplaga väntas föreligga omkring 10 oktober. DS.
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blev i etapper mycket förmögen.
Dess handel ökades till den grad,
att den tilldrog sig spanska hovets
uppmärksamhet, som följd varav
många reglementen och kungliga
edikt publicerades.
I första början gick handeln mellan
Ca~ao <hamn i Peru) och Manila
emedan de rådande vindarna ständigt gynnade seglatsen i denna
riktning. Trots det stora avståndet
tog denna resa ofta endast något
över två månader. Aterfärden från
Manila var däremot ytterst be·
svärlig och långsam, den tog ibland
ett helt år. Denna kosa blev därför
snart ändrad av navigatörerna,
vilka styrde norrut tills de gingo
fria från de härskande passadvindarna (västerifrån), men sedan utnyttjade de västliga vindarna på
högre latituder och styrde mot Californiens kust. Det innebar en förkortning av fården, att kryssningarna till och från Manila flyttades
från Callao till Acapulco.
I sin skrift från 1744 säger Richard
Walter på följande sätt: "Manilas
främsta sysselsättning är dess
handel med Acapulco. Manilas
handel med Kina och de indiska
hamnarna omfattar i första hand
såda.n a artiklar, vilka äro avsedda
att förse Mexico och Peru med. Dylika äro kryddor, allt slags kinesiskt silke och manufakturor, speciellt silkesstrumpor, vilka jag hört
sägas till ett antal av 50.000 par
skeppas i varje last, stora mängder
indiska tyger, såsom kattun och
kretong, vilka bäras mycket i
Amerika, tillsammans med andra
smärre artiklar, såsom guldsmedsarbeten m m dyl, vilka tillverkas i Manilas stad av kineserna,
som där äro bosatta antingen så·
som tjänare, hantverkare eller
mäklare. Alla dessa olika artiklar
samlas i Manila, för att årligen
med ett eller flera skepp transporteras till konungadömet Mexico.
Denna handel står icke öppen för
Manilas alla innevånare, utan är
inskränkt av myCket speciella be6

stämmelser. De använda skeppen
utrustas av spanske kungen, vilken
avlönar officerare och besättning,
och tonnaget fördelas på ett visst
antallika stora balar. Dessa distribueras bland Manilas kloster, men
huvudsakligen bland de jesuitiska,
som en gåva för att hålla i gång deras missionsverksamhet, och härigenom hava klostren rätt att ombord på Manilaskeppet stuva en
kvantitet varor motsvarande tonnaget av deras balar. Skulle de icke
själva vara intresserade att taga
del i denna handel, ha de rätt att
sälja sina privilegier åt andra. Det
är icke ovanligt, att om den kö~
man, till vilken de sälja sin andel,
icke har behövliga tillgångar,
klostren låna honom betydande
summor i form av bodmeri (säkerhet i skep{>).
Handeln ar genom de kungliga
edikten begränsad till ett visst värde, vilket den årliga lasten icke bör
få överskrida. Några spanska dokument uppskatta denna gräns till
600.000 dollars, men den årliga lasten övertrliffnr säkert vida denna
summa, och ehuru det kan vara
svårt att fastställa det exakta värdet, sluter jag mig på grund av
många jämförelser till, att returfrakten icke mycket kan understiga 3000.000 dollars.
De spanska gallionerna seglade till
Manila i huvudsak lastade med silver, men också med modevaror för
de filippinska damerna och viner
för kyrkornas bruk. Främmande
nationers sjörövare och fribytare
hoppades alla kunna kapa den årliga gallionen och de kryssade för
detta ändamål utanför Mexicos
kust. Så t ex lyckades kapten Anson 1744 taga den spanska gallionen
som god pris.
De spanska köpmännen och hantverkarna i själva Spanien beklagade sig hos regeringen över den handelsrättighet, som tilldelats Mexico. Det gjordes gällande, att silkemanufakturen i Valencia och andra
delar av Spanien i hög grad led
skada och att även det från Cadiz
sända linnet i försäljningsavseende
lede avbräck, emedan det kinesiska silket, vilket anlände nästan di-

rekt till Acapulco, kunde säljas vida billigare än det motsvarande
europeiska av samma kvalitet, och
bomullsvarorna från Coromandel
medförde, att det knappt fanns nå·
gon användning för europeiskt linne. Manilahandeln gjorde såväl
Mexico som Peru mindre beroende
av Spanien för leverans av deras
behov än vad nyttigt vore, och berövade bägge länderna en avsevärd kvantitet silver, av vilket
största delen, om denna handel förbjödes, skulle hamna i Spanien i
stället, antingen i form av betalning för spanska varor eller som
vinster for spanska köpmän. Nu
vore den enda nyttan av hela historien, att jesuiterna och några en·
staka privata personer i andra ändan av världen berikade sig. Det
ovan förda resonemanget förefaller kunna tillämpas på även andra
tidsepoker och på andra nationer
än de nyss nämnda.
Handeln från Manila till Acapulco
och vice versa verkställdes vanligen med ett, högst tvenne årliga
skepp. De lämnade Manila i juli
och anlände till Acapulco påföljande december till februari. Efter att
ha lossat återvände de till Manila
någon gång i mars, dit de ankommo i juni, för att på nytt starta i juli. Denna cykel omfattade alltså regelbundet ett Ar. Av detta skäl hade
spanjorerna tre eller fyra stora
gallioner insatta på ovannämnda
sträcka, så att ett skepp alltid låg
fårdigt att avsegla när ett annat
ankom. Sålunda kunde trafiken på·
gå kontinuerligt, även om något
olycksfall inträffade. De största a v
dessa skepp beskrivas vara jäm·
bördiga med de största engelska
örlogsmännen, medförande 1.200
man passagerare och besättning,
jämte last. De mindre gallionerna
voro omkring 1.200 ton eller mera
med en besättning på 350 till 600
man och med minst 50 kanoner för
försvar. De voro spanske konungens skepp, en kapten kallades "generalen", och han tjänstgjorde som
kommendör i flottan samt hade det
kungliga standaret hissat i den
ståtliga sormärstoppen.
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Betr. ""Promemoria angående bedömning av
förslag till ny prägel på rikets mynt""
Myntverket har 1975-06-09 anmodats avge yttrande över rubricerande promemoria. Med anledning härav får verket anföra följande. Inledningsvis vill verket
framhålla att mynt i första hand är
nyttoföremål och att de därför
bland annat måste ha en sådan utformning att de lätt kan skiljas
från varandra och i möjligaste
mån också från utländska mynt.
Myntens format och färg är mycket betydelsefulla faktorer. Utgångspunkten för ny prägel på rikets mynt har emellertid varit
oförändrade dimensioner och material och identifikationsproblemen
måste således av de tävlande lösas
enbart genom myntens utseenden.
Förutom kravet på identifierbarhet vill myntverket starkt framhålla att reliefbilderna på mynten
måste vara sådana att mynten går
att prägla till rimliga kostnader.
Med hänsyn till att verket både vill
och måste utnyttja sin maskinkapacitet i högsta möjliga grad kan
verket inte acceptera sådana förslag till ny prägel som kan tänkas
åstadkomma störningar i produktionen på grund av exempelvis
onormalt stort stampslitage med
åtföljande täta stampbyten och
därmed sammanhängande stillestånd i präglingspressarna. Myntverket har i oktober 1974 haft en genomgång med de inbjudna konstnärerna av tekniken kring mynt-

fick tillfälle att efter offentliggörandet, men innan juryn formellt
överlämnade ärendet till chefen för
finansdepartementet, mera utförligt studern de förordade förslagen.
Myntverkets skrivelse till juryn i
ärendet ingår som bilaga till juryns
promemoria. Juryn har i sin
promemoria i viss mån tagit
hänsyn till vad myntverket anfört i
skrivelsen.
Myntverket går givetvis inte in
på juryns konstnärliga bedömning
av förslagen men då valet av
prägel på särskilt femkronemyntet
och enkronemyntet är synnerligen
viktigt vill verket framhålla att det
varit önskvärt om juryn hade
diskuterat förtjänster även hos
några övriga förslag. De förordade
förslagen till nämnda mynt är
dessutom så pass egenartade att
man, utan att ifrågasätta deras
konstnärliga kvalitet, kan anse att
de i fråga- om porträtten bättre
skulle passa till en medalj än till
mynt som beräknas präglas under
decennier

..

Det är synnerligen viktigt att det
nya enkronemyntet får ett allmänt
utseende som nära ansluter sig till
det nuvarande enkronemyntet för
att underlätta valet av prägel på
det nya femkronemyntet. I första
hand bör därför det s k planet på
det förordade förslaget till
enkronemynt göras blankt och inte
schatterat. Den av konstnären
inlämnade modellen har utförts i
metall i stället för i gips en patinering som kraftigt framhäver bildkompositionen. Denna patinering
går givetvis inte att utföra på mynten i massproduktion. Med en sänkt
reliefhöjd och med såväl myntets
botten som kungaporträttet utfört
som blanka plan framstår porträttet närmast som en lätt streckteckning och myntet kommer därför att
skilja sig från det nuvarande
enkronemyntet i högre grad än vad
som verket anser tillrådligt.
.--

(!

~~

framställningen med specit!ll lon-

vikt på de krav man från teknisk
synpunkt måste ställa på utformningen av mynten.
Några dagar innan juryn offentliggjorde sitt beslut bereddes myntverket tillfälle att ta del av
tävlingsförslagen och att från teknisk synpunkt kommentera de förslag som juryn avsåg att förorda.
Vissa preliminära påpekanden
gjordes därvid om bl a reliefhöjder
och ytstruktur men myntverket
8

Modellerna till det förordade förslaget till femkronemynt har realistiska reliefhöjder som torde kun-

na användas utan eller med endast
obetydliga förändringar. Utöver
vad som juryn anfört om den otillfredsställande utformningen av
texten vill verket framhålla att
flaggan på myntets frånsida inte
har korrekta dimensioner. Mest
markant är att korsets vertikala
del har en bredd som är ungefär
1/10 för liten. Detta tillsammans
med vad som juryn anfört i sitt utlåtande medför att konstnärens
förslag, om det kommer till utförande, bör utsättas för avsevärda
omarbetningar.
Kungaporträttet på åtsidan till det
förordade femkroneförslaget är
närmast att likna vid en streckteckning och inte någon sedvanlig
myntrelief, vilket från präglingsteknisk synpunkt inte möter några
problem. I fråga om detta mynt,
som ju utgör den högsta valören av
bruksmynten, hade det emellertid
varit tilltalande med ett mera
påkostat utförande, vilket för övrigt gäller även förslagets frånsida. Det enkla utförandet gör myntet onödigt lätt att kopiera av
eventuella myntförfalskare. Det är
vidare angeläget att femkronemyntet inte bara markant skiljer
sig från enkronemyntet i sitt allmänna utseende utan också framstår som just ett mynt i valören
kronor. Myntverket skulle därför
helst se att myntet ges en sida där
valörbeteckningen utgör det dominerande motivet.
Vad beträffar de förordade förslagen till öresmynt vill verket först
erinra om det tekniska kravet på
ett visst avstånd mellan texten på
mynten och myntets kant. Detta
krav har inte berörts av juryn fastän det framförts i myntverkets
brev till juryn. Valörsiffrornas
höjd på förslagen är relativt liten
och den ytfyllande teknik som juryn omnämner beträffande myntförslagens frånsidor försvårar
möjligheten att snabbt iakttaga
valörsiffran. Detta bör dock inte
utgöt·a något hinder för att förverkliga myntförslagen även om tydligare valörbeteckningar hade varit
att föredra. Förutom att frånsidans

text måste krympas något för att
ge plats åt ett avstånd mellan bokstäverna och myntets kant är det
lämpligt att göra en översyn över
textens utformning, bl a bokstävernas inbördes avstånd.
Mot bakgr und av det ovan anförda
finner verket det nödvändigt att åtminstone frågan om femkronemyntets och enkronemyntets utformning studeras ytterligare och
att alternativa förslag diskuteras.
Man bör här vid inte nöja sig med
enbart de förslag som inkommit
under tävlingen. Mot bakgrund av
den kritik som framförts mot det
nuvarande femkronemyntet och i
beaktande av riksdagens uttalande
hösten 1973 om myntet finner verket att största omsorg bör nedläggas på femkronemyntets utformning både som fristående företeelse och i relation till nuvarande och
kommande enkronemynt. Skulle
det nya femkronemyntet inte accepteras som betalningsmedel bör
man helt dra in valören och det blir
då fråga om att återta mynt till ett
antal av några tiotal miljoner stycken med betydande förluster för
staten såväl i inlösningskostnader
som i förlorade bearbetningskostnader.
Myntverket vill slutligen erinra om
att lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk kan inverka på möjligheten att utföra de
förändringar av de inlämnade förslagen som föreslagits av juryn eller myntverket.
Vid avgörande av detta ärende,
som handlagts av myntdirektören,
har närvarit avdelningsdirektör
driftsingenjör
förste
Nilsson,
Carlsson och ingenjör Fredriksson.

MYNT-

LANTZ GRAZ
AUKTION Nr. V
den l :a december 1975
på Hotell Daniel, Graz

ANTIKA
SILVERMY NT
Keltiska-Grekiska-Romerska
från en intressant gammal
samling.

AUKTION Nr. VI
den 2: a december 1975
Hotell Daniel, Graz

ltiYNT ocb
MEDALJER
från de andliga stånden i
TYSK-ROMERSKA RIKET
AUGSBURG-REGENSBURG
Thalrar-Multithalrar-Medaljer
stora rariteter
från en gammal samling.

Dustrerad katalog, pris 12 skr.
beställes från:

KONTAKT

Mönzhandlung

Ni får den bekvämt i
bt·ev lurlan va tie mru;ad.

LANZ

(•rcn.pris: Helår 43:75
inkl. moms och porto.

Hauptplatz 14 Postfach 677
A- 8011 Graz

österreich
9

Tolv kungliga svenska slott.
!förnämlig plakett-seriefrån Sporrong.
"

]
~- ·-~.:l

L~t

.c.. .~;~~~·i .=..~1r.;!Ji~.~E-·;.
------~:~~r------

Tolv berömda svenska kungligaslott i en konstnärlig kollektion bestående av lika många plaketter i iidla metaller. en ny serieutgåva från
Sporrang med högt värde.
A lla slotten associerar till viktiga beslut
och stiillningstaganden som flirgat v:ir historia.
men samtidigt också med kungligheter som
satt sin personliga prUgel på slott sinteriörerna:
Kalmar, Gripsholm. Drottningholm. Ulriksdal, Tullgarn. Stockholms Slott. Sofiero. Solliden. Roscrsbcrg. Haga. Stenhammar och
Rosenda l.
Urvalet har skett under medverkan av
Sigvard Bernadotte, Sporrangs konstnUrliga
rådgivare. Fyra av plaketterna har formgivits
av den kUnde skulptören Åke l lammarberg
och efter hans bortgång 1974 har Eric H ags t rö m
synnerligen skickligt fullföljt serien med resterande åtta plaketter.
Plaketterna präglas i platina. guld. silver
och brons i starkt begränsade upplagor. Kontrollstämplar. löpande tillverknif)gsnummer
och totalupplagans storlek st;implas in i varje
plakett. Ett elegant samlingsetui medföljer

varje serie liksom ett iikthctsintyg med upplagegaranti. Sista bcstiillningsdag Ur den 15
november 1975. Bestiillningar som postst;irnplats efter detta dat Lllll kan vi tyv;irr inte an:cptcnt. Vi förbehåller oss dc:ssu tom riittcn att avböja best;illningar niir upplagan fu llteck nats.

Fakta om plakeffema.
Skulptö rcr: Åke H:mun;Hb.:rg och Eri.: l h~g>tri.un
Utgivare och tilh·erk:trc: ,\l.l Sporrong. Norn iiiJ..:
Plakcuernas storlek : 59 x 43.5 mm
Pris/plakcll
Max upplaga \'if.. t/
Metaller
plakcll
90:55 g
1.000 SCI
Brons
208:60g
500sct
Silver
2.800:80g
l 50 set
Guld
t()() g
4 818·25 SCI
Platina

Fönnåntig leveransplan.
Le verans sker mot JlO)llilfskoll med en plakcll i
månaden - den första i november 1'.175. den ~a>l<~ i
november 1976( uppch;ill i juli 1'.1761. Eli törm;inligt
villkor! Leveransterminen utstrikksövc r ctl helt :ir
utan extra kostn<tdcr fiir Er.

moNJ

·----------·l

l.~
l

l __bt•srälle~
Ja;:

l
l __

Till AU S I'ORRONG. Samlar,rktorn.
Fack. 761OQ Norn äijc.

Telefem UJ 76·127 20.

l
l

hä:mcd plakerrserien "A'unKiiKa S\'1'1/Ska slo11·:

-et 1 r>allnerdll
bron) å kr 1.080:set i kontrollerat

-et 1 18 brJl>
guld J kr JJ 600-.et 1 linplatina

l

1

J ~r ) 7 816.sihcr ;i kr 2.496:l
l priset ingår 17,65". mo ms. fr:ak t och c1u1 Le, erans . kcr mot
l poströrskoll metl en plakcll per m:ln<~ll. den fiirsta i no , cmbcr
1 1975 Ol'h den tolfte och sista i november 1976 tuppch:\11 juli 197111
~•mn
ll _.

l
l
1
ll

~ ~-

l
l

1 -

l

PU>tnr

l

Datum

_ • _ _ Pos1atlr~»

Undcr)kril1

1
l

~------------------ ..
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/ MED ALJ NYH ETE R
Tre medalj er över mynttyper prägla de
un d er Gust af VI Adolf s regeri ngstid
daljen med 32 mm diameter upptar
de olika typerna av silver- och
kopparnickelmynt samt texten
SILVER OCH KOPPARNI CKELMYNT. Bronsmedaljen slutligen
upptar de olika typerna av bronsmynt. Medaljerna är präglade i
myntpress och har därför en myntliknande reliefhöjd.
Eventuellt kommer denna medalj

Myntverket kommer med början i
oktober 1975 att försälja tre medaljer över olika mynttyper präglade
under Gustaf VI. Adolfs regeringstid. Förre myntgravören Leo
Holmgren svarar för den konstnärliga utformningen.

Alsidan visar en bild av Gustaf VI
Adolf, på ena sidan därom lilla
riksvapnet och på andra sidan Konungens monogram samt därunder
texten:
MYNTTYPER PRAGLADE
UNDER GUSTAF VI ADOLFS
REGERINGSTID.

Medalj

Jubileumsmynt
Silver- och kopparnickelmynt
Bronsmynt

Alsidan är gemensam för de tre
medaljerna.
Frånsidorna visar olika mynttyper
under Gustaf VI Adolfs regeringstid. På silvermedaljen med 36 mm i
diameter återfinns samtliga jubileumsmynt som präglats samt texten JUBILEUMSMYNT. Silverme-

Metall

Diameter

Ber vikt

Pris

Silver 925/1000

36mm

27 gr

70:-

Silver 830/1000
Patinerad brons

32 mm
32 mm

18 gr
16 gr

35:-

Priserna inkluderar kassett, moms
och frakt. Leverans sker mot postförskott med början under hösten
1975. Sista beställningsdag är
1976.03.31.

50:-

Finns även att köpa genom alla
välsorterade mynthandlare.
Vid köp av förpackningar om 20
resp 100 st gäller särskild prislista.

attåtföljas av motsvarande medaljer upptagande mynttyper präglade under Gustaf V:s regeringstid.

Mynt, frimärken
för 800000 kr
stals i l ägenhet
Mynt och frimärken för cirka
800.000 kronor har stulits ur en
lägenhet i centrala Malmö medan
ägaren var bortrest. En granne
upptäckte inbrottet. Sedan ägaren
hörts av polisen, fick man klart för
sig att det stulna uppgick till så stora värden.
Både mynt och frimärken förvarades i ett låst kassaskåp. Tjuven el( Forts. sid.32)
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V ad Ni bör l{änna till om
ÅRETS MEDALJ
En överensko1nmelse

en dylik serie. Efter diskussion har
man i fullständigt samförstånd och
för att tillgodose såväl de båda intressenternas som framför allt
samlarnas intressen ingått en
överenskommelse, vilken innebär,
att Samfundet Kungl Myntkabinettets Vänners årliga utgivande av
en medalj som resultat av en
konstnärstävling kommer att ske
under beteckningen "Arets Medalj".
Stockholm i september 1975
Samfundet Kungl Myntkabinettets Vänner
AB Sporrong
Samlarsektorn

Köpes
Bytes

Sveriges Radio 50 år, utgiven av Samfundet Kungl. Myntkabinettets
Viinncr som Arets Medalj 1975. Av Rune J{adwn. Silver och brons, 70 mm

I annonser har beteckningen
"Arets Medalj" använts om såväl
Samfundet Kungl Myntkabinettets
Vänners "Sveriges Radio 50 år"

som AB Sporrangs "FN :s internationella kvinnoår 1975".
Parterna har konstaterat, att man
var för sig planerat utgivandet av

Äldre inbundna tidningar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/30348 Enköping

Me dal j samlare! Coinlex nr sex - 1976
Ska nu f innos i handeln.

Komplettera Er meda l jsamlin g frå n l. Hjelm
fnvest

HB. Specialföretaget för vack ra och

moderna samlarmedaljer som ger m e rv ä rd e.

Kan bl. a . köp as i följand e a ffä re r:
BOKHANDELN I . LJNDS TÖM AB, Os by .
Te L 0479 - 103 39.
FRJMÄRKSTJ Ä NS T, ÖREBRO. Tel. 019 -1 1:!299.

Vi lagerför nya och tidigare utgå vor av nordiska samlarm edaljer i guld, silver och brons
med god sorteri n g .
2 4 K Guld speci ellt f örmö nligt för investera re .
" Det är aldrig för senat att inv estera rö tt" .

HERMAN AN DEHSSONS BOKHAN DEL,
stad. Tel. 054 - 11 12 23.

K arl-

H.JALMAJ'l PETT ERSSONS BOKHANDEL,
K a.-lstad.
H A WE:s l\1 YNTS HO P . Linkö p:ng. Te l. 01:.1- 13 44 55.
LlTIORJNS BO KHANDEL, Kris tianstad.

L. J . MYNT & KONST, Stoekholm. Te l. OR - 68 67 23.
Rekvirera lagerli sta i dog .

MONETA, An tikhalhtm a , G iiteho rg. T .

o:n - 13 92 23.

M Y N T & T A LLH II<.Al{. .Ä.ngdholm. T . 0~3 1 - 177 20.

L. HJELM INVESl, HB

WISENSI<A BO KHAN D E LN, ö sterst md.

Creutzgatan 2, 112 44 Stockholm

08/ 52 62 35 (autofon med talreg istrerin g)
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SAl\TLAHH USi·:T. FRITSI..\. Tel. 0320 - 720 78.
m . f l.. m. f L

Stjärn märkta sedlar
För myntsamlaren finns det varianter av alla de slag att samla på.
För sedelsamlaren finns inte så
många varianter. Mest intressant
är väl, enligt min mening, de stjärnmärkta och feltryckta sedlarna. Tänkte därför nämna något om
våra stjärnmärkta 5 och 10 kronorssedlar. Många har nog funderat över varför vissa sedlar är forsedda med en stjärna efter numret.
De stjärnmärkta sedlarna trycks
separat i egen nummerföljd, för att
sedan ersätta sedlar, som vid
tryckningen har blivit defekta. Dtn
defe.k ta sedeln tas då ut ur bunten

och ersätts med den stjärnmärkta
sedeln. Detta f<irekommer från
åren 1956 och framåt. Före 1956
trycktes en ny sedel med samma
nummer, men det måste ha varit
mer komplicerat för tryckeriet.
Många samlare har kanske undrat
vilka årtal det egentligen finns sedlar, som är försedda med en stjärna. Uppgifter om årtal varierar
när man läser de olika utgåvor av
mynt- och sedelkataloger som finns
utgivna i handeln.
Förfalskning av sedlar förekommer tyvärr. Vanliga sedlar använ-

Artalen 1956 till 1963 har en murnmerserie som börjar på 900.000 och
uppåt. De senare årtalen har iriga
speciella nummerserier. Artalen
1966 och speciellt 1967 har en mycket stor upplaga, eftersom dessa användes som ersättningsedlar även
fOr åren 1968, 1969 och 1970. Enligt
sedeltryckeriet
från
uppgift
(Tumba Bruk, där våra sedlar
trycks) så är upplagan mycket liten för 1972 års stjärnmärkta 5-kronorssedlar. Kanske blir den lika
svår för sedelsamlaren att få tag
på som de mellan åren 1956 till
1963. Däremot har en väsentlig
större upplaga tryckts med årtalet
1974.
1Q-kronorssedlar
Stjärnmärkta
finns tryckta i följande årtal :
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962
(Ny typ)
1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1975
När det gäller årtalet 1956 så har
den en nummerserie från 50.000.000
och uppåt. Från 1957 till 1962 är
nummerserien från 90.000.000 och
uppåt. För årtalen från 1963 och
framtill 1975 har ingen speciell
nummerserie använts. Artalen
1966och framåt har så stor upplaga
att dessa knappast kan väntas
komma upp i något större samlarvärde.
" RUNE GUSTAFSSON"
Karlstad den l oktober 1975

Prenumer era
des,som med hjälp av skrivmaskin
förses med en stjärna efter numret. Det kan vara svårt att genast
upptäcka om det är en förfalskning.Så det gäller verkligen a tt se
upp.

5-kronorssedlar
Stjärnmärkta
finns tryckta i följande årtal :
1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963

på

My ntkontakt

(Ny typ)
1965, 1966, 1967, 1972, 1974

MYNT AUKT ION
Till vår nästa a uktion jan./febr. 1976 motta ga vi bä ttre MYNT, MEDAUER, SEDLAR, POLEfterhör våra fö rmå nliga försä ljningsvillkor.
lffiER och NUMISMATISK LITTERATUR. -

MYNTET l MALMÖ
STOR A N YGATAN 17, 211 37 MALMÖ • Tel. 040/ 12 99 30
13

Tillbehör

Myntblod Serie 1 190X 210 mm

lEMBIT
Myntblad i det populära
formotet 190 x 210 mm
med 4-hölu tonsning, hål
fö,.törkning, dubbelsidigt
genomskinliga och ov ob·
solul bösta material.

LN -6

lN-2 1
Myntblod Serie

IN-20

LN -1 2

LN-24

l N-30

l N-48

190x210 mm

••• .,..<J. ··-v·•·
LN-6
LN -1 2
LN -20

6
12
20

LN -21
LN-24
lN 30
LN·'B

21
24
30
48

65x65
48x 48
38x38
118 >'- 30x30
1 3" 65x65

J?v 32

l :75
l :75
t : 75

Myntblad Serie 3

l : 75
l :75
l :75

30x30

2?..:22

190x210 mm

DL-20
Dl-30
Dl -48

l :75

20
30

41X41
32x32

48

l :50
1 :50
1:50

24 x2~

Yuerhgore 2 ot.ko blod typer under ulorbetonde. Passonde pö rmor lP-1- lP-6

Pcmande oormor LP-1 - lP-6
MYNTALBUM MED BLAD lnkl. mellanlaggsblod med förtryc k
Nvmmer

M od blod

M ol!on·

lögo>blod

Pi:r!'!' ,.,

MYNTALBUM MED BLAD lnkl. mellanlägg sblad med förtryck

PI.~ POl ll

o•kl skou

MeIla/\·

Med b.,ad

MA·3
MA·S
MA-7

Serie 1, 8 si sortoral
Serie l, 8 s1 sorterat
Serie 1, 8 st soneror

MM f
MB
MBP

l P-2
LP-2
LP-2

32: 32: -

MA· l
MA-2

40 : -

t~ggsbl (l (l

Scfie 3. 8 st sorterat
Sene 3. 8 s t satte·at

MMF

Pns per s1

Pi'II(Ji tl!

cxkl $~t t

LP-2
LP-2

MB

29:50
29:50

SUPER-SERIEl\

SUPER-SEH I EN

.\1 YNT- SEDEL- BHE\'- FDC- FHIJ\1 i\RKS-

tt.: rt: U·tr~ I f.Nt

l o prcn l • l b\lM
oc:h en prydno)(!
! ö r VU}<' bo\l', ylh ,

OGI-I FOTOALBUI l LY.XKVALITI::

!:u! 1 !'".Oq<t •ns rrn l(.r pto:-tto~t r a rvann<J
och v~1) r .u.t. .
\'Il l) l..e•bt t .

!r,•,••• t . J:, x J~ r:' ~ :: ~J/ •• !t r .. • t·u · J S ! O f'. ( ... !t')(l• :-:t .. :- vadder~d.
:.r.;..: : H t·r o<Jl:r~ • <..:!•.-('; ,. .. ,! t t• r. r:t.er t::C"'" !,t•·.ut": • .., •r tnCJ$ >d~.sn!! !"' 1
:n': , ..:\o! l1o~ ti~cHOz3t .. , ,;.._ttlll anr;~r~tc,o.o~ "'et ttf\'H.. loc t pt ast!ocl rt1-t.

~ y~Jq~tl kette r
~d \f'll:. l

S)·1•1!1 d•\

""J

! ~ ~ihqlr;-t 'q,

~.,n n n'J"4-+•U.

tlO ':.

~YN":'ALijlJH

CO H~ S

skd trd n9 ,,., r olt'l'onr.a ('i >. '

roTO
J' IUI".XPK(f\

r:x-

1.

- r t.

r:

8 o:;t

v

C!,;STAl' 'lt

.\tJOt. t'
M.UTf'At.

.., cnr1C.c .

r ('• lt.~ti._

r

••r"' Id ad r,lad fl ckor-u,, h ru fin•Je r <;r epp f ö r
c.:I"\J , t'cl)o:~n),'i~y:sbl"t! 1 1-rl'I IUy \.1rtong med

''1'0T- ~; u l

!t :. n r~·(' !<.

.

~ ',' YQ t Nn

nn,"7 .

so.-

1 ~, . ..

"' ::.~ · ~,;;~r ·.:~

O$CAJt 11

:l•r

i(1fl1tilul .

z.so

; ·7.-: ·:l'r •!': ..; .,,. ..

c ~, ,..,

N~~rv
MAI"ft:~

r.vr:r~or

"'\~d

1Jo<J)VIdu~•J1t

<~- tll>:c:. t.

dl ..l"o• rlC' .o;;r:e J·q 'tl\t !l l rt ll•"Ul l bok'r. )• ~l 

:.\1 r-11<-,tot

t',\'t~'r
S:LO~R

... ~ t.~·tlJ.H

tro o:.it.! $•·nll'1

•' ·" · • ••: -' r it \ !.H fint :

.. :- ~- - :.. · . ..

- . 5-0

St.OEU..t.BUM >:"C<! 8 :t~ :.:· ~ .. t-l•d .

~· t"l! .. ~u 119 s lld d 1 'iu!uq

t

al

t.:.s- : .

!> St !.!· !'· 1 C:Ch 2 $l t.::S•l .

> H ~ o r-<1 . Pj·qq teJC;. stt.!..AF<.

) -;:.t . .: .. .....
~

C.r t r1 ~·-:c :,-;:; - : ,
,O,:.! !liJo; lJ ;g«'l:lad
~
~; ,1 "";

·.,. r

r ·•

f.' ,z:

tH\:rM.l SOI'I'

t.t, .,. • J

:. :::- - · ,
~r .: .f tl1

~ :r e(Jr-~

f;Qd('),\thHI"' cn li9t C VMi IN!!\

!'~d

ry99U >tl (}R[V,

.s Ut•"~

40 .-

l"'f':l.:.'l !4;?sl la.t ,,..

rt>C·Al..hl-14 1 .,.1 & :H. !;;l.;td '
t:'!· l:~ !. u t.~:s - 1 Sr N'!'• :

l't1~1:%Zb :.f'l·

t. :. :·S r· sc n~n

:n L:;:--Jn; .

~d sYout lo.•1t0n91nlagq .
Rr9t:~tt>lct r nc .

l

s t

.u. >. -

II.ÄP"'N ;SAI.8tJH rnc-:J 6 st b tad 1 L!. &·~et J ~I\ . 2 S!. L~OS • l oc:h 6
r:.ell"'n lhqq~b lad 1 l(r af ti9 ku tor.g . ~yqqt;.~ xt IIXrTr:t-: .

""''"'l

ws- 4.

~cd

l~: c a: ~:. l"'

l.'~ t ra

(> l (.l d

u;:-- 3. :..."/.''' ...•

.~w llu"ll,'!pu ,l•: od

i :-.,.a,ft/()

.i·art l."'>?q

FRUU.Rtc,SAL8VH med SO b lad n1 200/'. :70 . E:XtU ~ntft.iq l.;ttrt.Onlj . Chc!er:
l"e-d !tn tut.r..Cr.s !:r l nq c c tl knt!U9 ra%!1lttqc . Rygq1 U\ FRJKXRJCLN .

J.: • ; :. :: o Il .. '"'
! zrr -t ~l a.! ~~#/'1;~ ;or: .. ,

K.c r-;

,.; ~: :. .. {

-:;

:.~ •t ait- ~o~..-

f:t(t•a Uad :..,'iS/XS p • ,. l tJ ..f iJ rrachtio:g

~ 1 .-

s.-

• o . ..
7.-

Vid o r de r .. n{P 'J •super · r.lJ I'I f'n " . s.,:nt. t l ga b l ad l f o r m• t 2 4S x27S rnl'tl .
:..o .... q'<I V('t~k(' ttcr lo:M'l torhlllh• qr.., tts mot pOrto . r al'ti\A t' 29/1 \lun in ..
la(JO I' 't.Otl toH 21 ,-

14

SEDElBLAO
FORSTORINGSGLAS

l dco pc pulooo iorma oeo 190X 210 mm l•ommo som myntblod seroe l , 2 och
J t Med h61forsocirkn<ng och "foc<los" s6 a ll sedeln •C~e kon glodo ul mot
ungrrelc:on•Yne,
fi c\o•nol

Nr 818.01 8X
t;': \l Il .1' ;o (l(!(' [
1(

' C.

('lt:. -J,,•

C"...\!.'

O(rl . ,_ ......~ ~ • J~(t , Or(

,·.y!11

Nv""t·"'e r

Amot it<\Cf

$t orle ~ • tM'I

p,,, e-..\1 l i-cu

O opo<ng

.J t ..t;1' 1

! "'

15·2

21. "' '" 5\•''C'I't 2f. "'' M,~ \<J! 1 nwd 1/ 10
" "'\ ... :J,.I,,,,lO 1 r 't•!:·· . il e•!
25 : -

170x 2 10
170 x 105
170 x70
170 x 52

1
2

I S· l

t•PS )0;:)1 t~ q

3

LS·3
lS·4

4

upptill

l :-

v5ns!er
vöns'er
vonstot

1,1,1· -

SEOElALBUM MED 10 BLAD + MEllANBLAD

Nr 804.02 5X

~-,~·-:l.. ',.:: o/ ·~~-· · ~t., .~Sv ;;~5~ ~5
...

,p.

f'-:rC':l ·-

~ s). .:~

Med blod

SA·1
SA·2

6 st. LS·2. 2 sr LS· l. 2 " IS·J
Doto
Dooo + ovorto mellonloggsblod

SA·SK

1

,.. •

Nu-nme r

SEDELALBUM lYX MED FORTRYC:K

.... ,.; ...,,,...

En vN<Iog nyheo for sedelsomlera or del ny<; sed~fo lbumeo SA ·lyx med mel·

24 '

lo,,loggsb'od l'lled iom yck. N t kon 1ot varje ~edel goto ontc clcni llgOt om
bl. C!. No , <'irtol. serie, kvolote. ClO\Sk. don och pris/veudc. Albumet leve•eros
som srondord med 10 sedelblod, 6 Sl LS·2, 2 si. 15·1 och 2 11 LS·J somt 10
l or1ry c~sblod .

N • 5A·ly• ·2 r poHn IP·2
28 :50
N r SA ·l v • ·3 , porm LP·3
30:50
A nm. Allo sedela l bum med l P·oofr-Of le.. etetcs g r.,..erv•\ med lltelblod. d ubb·
lo blooforo1e och ~ ati Orlg lc. o~>eH

MEllANLÄGGSBLAD FOR SEDELBLAD
l

l

-

-.

LEMBIT TillBEHOR
Föntotingslompo a pdmo utf6ronde med dubblo
l•ns<:H och 7 x försror~ng Souerid·ih. Korlong·
lorpod od Exkl. bolle~<er.
21 , -

MlKROSKOP CBS
''Jvn•of' rned 30 x
to•mOI

lcr~to · •ng Slavmodell ,

Kanongio'po'kod

lS·l
LS·2

M85 ·3

15·3

"Scnior"

l / .· .

Som o van men dessu1om 111cd molskola och b e·

...,. t\,.

ly:.rung P1tlsentlötpod:od ' eru• Hogklossig tysk

; r.

123,-

tS·I

Nr 801.01 3·6X
ll'>• tv' h••t<! ~""''" ' .. ·~ J'''~
l ~:. • r•NJ

!,.

t,

plo1lld ~.$\\.

u.· .::.~

., ~'"l 1 <"' () •
23 "' 23 n•
S• 't.: •

.:\5. ' 20 '''•" 16

\1

-

!.• Y ;1<({11 ·

--

.... - ~

lS·4

LS·3

15·2

..

?, .. .,, 16:50

lf'l '<11

- :25
- :25
-: 25

•

ilcft-

48:-

~vo l ote"voro .

MBS·I
MBS·:?

SEDElALBUM l FORMAT 175x 135

li

' ",1.

l •, . -' :
< .

!-

LEMBIT NUMISMA T
MYNTPLANSOCKER

mm

En ny ooppo11ikel for allo sedel somlore. Med
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~ö vol

aldtE: som nyorc 100 k r.
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i högsta
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FEM ARS GARANTI PA ALLA
LEMBIT-ARTIKLAR

850 : -

L E M B l T - 141 0 2. Huddinge
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Höstens första myntauktion

SVEN FLODBERG

•

Höstens första myntauktion
förrättades i Malmö av Sven
Flodberg, chef för MYNTET i
Malmö. Cirka 200 intresserade
köpare från hela landet och även
en del utländska samlare hade
infunnit sig. Över 500.000 kr omsatte de 523 olika objekten.
Övervägande var det svenska
mynt och sedlar, men även en
del polletter, medaljer och utländska mynt.

Auktionen varade i 6 timmar
och det mesta blev sålt med bara
få undantag. Det mesta materialet kom från sterbhus via advokater och bankernas n otariatavdelningar.
Sven Flodberg räknar med 2
st. auktioner varje år, höst och
vår. Nästa kommer att h ållas
månadsskiftet jan.-febr. 1976.
Redan nu har inkommit material
som nästan helt täcker nästa
auktion. De som önskar vara
med måste vara ute i god tid.
Sven F lodberg lovar också att
klassningen kommer att vara
hårdare till n ästa gång, samt
bättre bilder i katalogen.
Auktionens dyraste objekt var
ett Japanset från 1875 bestående
av 5 st guldmynt (1, 2, 5, 10 och
20 yen) , 5 st silvermynt (Tradedollar 5, 10, 20 o. 50 sen), 4 st
kopparmynt (l rin samt 1/2, l
och 3 sen) . Setet som är ett mycket bra internationellt investeringsobjekt klubbades för 36.500
kronor.
Gustav Vasa Riksdaler 1542 R.
Enligt listan kval. n ä s t a n 01.
(Antingen ä1· det 01 eller om inte
I + a'01) gick för 5.200:-. (Värderingspris enligt listan 6.000:-)
Objekt nr 10 Erik XIV Riksdaler old ,107 var. med beteckningen 1+/ 1++ klubbades till
4.700: - (värderingspris enl. listan 6.000:-).
Nr 11. Riksdnlex· 1568/7 kv.
(listans pris

l+ gick för 8.100:10.000:-).

Nr 39. 2 mark 1664 RRR. Bo
saknas, lik 143 med 2 blommor
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på harnesket inropades av en
känd C XI-samla re i Skåne för
3.600:- (värderingspris 1.500:-)
kv. 1( + ).

VARNING!

Resultat - Rätta
svar sa1nt vinnare
i tävlingen

I dagspressen förekommer speciellt på söndagarna annonser
med tvivelaktiga utfästelser angående moderna mynt i hög kvalitet.
En h andlare berättar om en
kund som per annons köpt 1.400
st G VI Ad. l kr kv 01 från l:a pris My ntskåp 400 med filt
1952-63 för 14.000:- . Kvaliten Nils Kjell, Långsjö, Borlänge
skulle e nligt annonsen vara 01. 2:a pris Myntskåp Junior m. filt
HandJnren värderade mynten,
Nils Calderon, Farmaregatan,
som visade sig vara rentvättade Linköping.
med fel lyster och ett fåtal höll
en kvalitet av maximal l + och 3:e pl'is Myntskåp Junior m. filt
resten l.
Leif Sundberg, Rommeholm,
Handlaren
kunde
offerera 13orlänge.
kunden samma mynt till 2.400:- .
Vi lyckönskar vinnarna och
Kunden hade gjort en förlust på
översiinder vinstema. T ack alla
11.600:- . Tyvärr helt bortkasNi andra som deltagit i tävlingen.
tade pengar.
Vi hoppas a tt köpet går tillbaks (Vinstema skänkta av Lembit
Nr 74. C XII dukat 1711 R,
och om inte att polisarunälan AB, Huddinge).
kv l + å 01 g ick fö t· 15.700:- (lisgöres.
tans pris 18.000:-).
Är Du ej säket· på bedömning
och klassning av ett mynt, vä nd RÄTTA SVAR:
Dig till Din h andlare eller den Bild l K astpenning Karl XIV
n umism atiska förening Du tillJohans kröning
hör.
A = Stockholm
Det är onödigt att slänga bort
B = 1 /3 Riksdaler
sina pengar.
C = F olkets kärlek min belö1\fichael
ning. K arl XIV J ohan
på
2.200:och
gick
tillbaks
till
Nr 118. C XIII dukat 1814 R.
säljat·en.
Bild Il 2 kronor jubileum 1938
Kv 1++ 101 6.200:- (listpris
D elta förvånar ingen. Vi hopA = 508815 st
8.000:-).
pas att inh·esset blir stön-e då
B = L atin
det gället· medaljer. Intresset
C = Erik Lindberg
Något högre bud hade mon kommer att vara svalt så länge
väntat sig då det gäller guldinte
riktiga
medaljauktioner Bild m K arl XII:s
nödmynt
mynten O II. Några exempel.
hålls minst 2 gånger om året och
J u pi ter
att värderingsböcker lik de
A = 4,5 gram
20 kr 1873 kv 01 / 0 1.725, 20 kr
myntpriskataloger som utkom1889 stgl O 1.825, 20 kr 1898 stgl O
B = 23/ 6 1718
mer vat·je å r, och dessutom b ör
C = 3 000 000 st
1.750:- , 10 kr 1873 01å0 825:-.
10 kr 1874 OlåO 660:- , 10 kr 1901 sträcka sig minst 300 år tillbaka
tiden. (Endast 2 st böcker har
OlaO 520:- , s kr 1881 stgl o iutkommit.
L. Ridströms F örlags Bild IV Finskt jubileumsmynt
1.225:-, 5 kl' 1901 OlåO 540:- .
500 Markkaa 1951, finns också
AB, Medaljboken 1974, 197S,
med åt· 1952 d å olympiaden
S öt·e 1910 och 1927 for tsätter men täcker tyvärr endast mehölls.
daljer s lagna året innan. Vi fö-.
stigningen uppat. B ägge k v l +
A = 1952
klubbades för 1!)10 750:- och 5 reslät· att Numismatiska Bokföt·B = Helsingfors
laget
som
hat·
all
tänkbar
exöre 1927 för 480:-.
C = 32 mm
~rt is bakom sig ger ut en dylik
D å det gäller medaljer utropa- handbok.
des de sex B ernadottema styckVi önskar Sven Flodberg lycka Bild V 20 k ronor guld 1925
vis i guld (Sporrong nr 80 entill med sina kommande aukA = 8,96 gram
dast 300 ex. guldvikt 65,5 gr) . tioner.
B = 382 257 st
Samlliga hade e tt vät·deringspris
Michael
C = RäfOad

"!( luriga Klipp"
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50-k rono rsmy ntet sensa tion och en
natio nell skan dal!

~nsation

var nog ordet när Myntverket meddelade att man skulle
ge ut ett minnesmynt på hela 50 kr
med anledning av den senaste
grundlagsretormen, som alltså
träder i kraft i år. Både i dagspress .
och fackpress har man presenterat
det nya myntet, men ingenstans
har man kunnat få ta del i en
grundlig redogörelse för det nya
myntets utseende. Detta gäller i
synnerhet fråns idan. Om denna
har sagts, att där finns "en fackla
omgiven av uppsträckta händer,
symboliseran de folket till val" och
vidare finns det "framför facklan
och händerna en kvist av ek". Och
något mer av vikt har man inte fått
veta annat än vad man kan se med
blotta ögat.
Men redan en sådan undersökning
visar att presentationen av det nya
myntet skett på ett anmärkningsvärt slarvigt sätt. Förre myntgra18

vören Leo Holmgren, som gjort
förslaget, borde ha vridit händer
när han läste den.
Eller kan det möjligen finnas orsaker till att man ville undvika en
alltför noggrann presentation. Den
som bara lärt sig något om konsthistoria och heraldik är nog böjd
att misstänka detta. Ty just frånsidan rymmer så mycket tvivelaktig
och grumlig symbolik att det är
skandalöst.
Det som forst faller i ögonen är att
somliga händer visar långfingret
och pekfingret samt tummen uppe
och lillfingret och ringfingret nere.
Ofta har många sett den gesten,
nämligen när påven välsignar
massorna utanför S:t Peterskyrkan i Rom vid t ex påsken. Då slår
han ett korstecken med denna gest.
På gamla kyrkornålningar från
särskilt den tidiga kristna kyrkan
ser man ofta Jesus sittande med

just högra handen upplyftad med
samma "fingersättning". I uttrycket "svära med två fingrar på Bibeln" återliMer ma n också en rest
av delUla gest, som sedan urminnes
tider använts vid avläggande av
domstols- och trohetsed.
Så till kvisten av ek. Man behöver
inte titta särskilt noggrant för att
upptäcka att denna inte är "framför facklan och händerna" . Den ingår i stället som en del av vad man
kallar "fackla ". Mer om denna
längre fram.
Ek, varför har denne erfarne gravör valt just det träslaget? Naturligt vis har han ett skäl, men han talar inte om det. I Nordisk familjebok står det bl a om eken att den
"hos nästan alla primitiva folk betraktas eken som ett heligt träd".
Vidare sägs att "i synnerhet hos alla indogermanska folk (svenskarna hör dit, liksom romarna) var
eken ett heligt träd. Hos dem sattes
e.ken i förbindelse med åsk- och
blixtguden (Tor t ex) vilket måhända haft sin grund däri, att blixten med förkärlek slår ner i ekar".
Och sist och inte minst sägs att "i
det forntida Grekland var eken i
Dodona mest bekant, av suset i
dess grenar hämtade prästerna
orakelsvar".
Den symboliska meningen verkar
klar. Här har vi ett knippe med
(FoTts. sid. 25)

Förhandspresentation av B. Ahlström
Höstauktion
B. Ahlslröm Mynthandel håller sin Höstauktion på Hotell Sheraton
i Stockholm lördagen den l och söndagen den 2 november. Som vanligt
rör del sig om mängder av rariteter från Sverige, Norden samt många
andra länder. Ahlströms auktioner brukar dra fulla hus samt visa stora
stcg1·ingar i myntpriser. Den totala summan av de sammanlagda värderingspriserna ä1· 1.698.385 svenska kronor. Katalog kan beställas direkt
från B. Ahlström Mynthandel genom insättning av 10 skr på postgiro
3003-1.
Vi ska här ge nt!gra exempel
ur katalogen:
J ohan III Daler 1587 RRR. Av
detta ytterst sällsynta mynt torde ej fler än 2-3 ex finnas i
privat ägo. Kvalitet 1+/01 med
värderingspriset 20.000 skr.

Nämnas bör att auktionen innehåller mynt ända från Olof
Skötkonung till Gustav VI Adolf,
rikt med guldmynt samt plåtmynt. Ett rikt urval av Svenska
Kungliga och Enskilda Medaljer
från Johan III och framåt.
Från Danmark kan nämnas en
Speciedaler Christian IV 1590 i
kvalitet 1+, värderingspris 25.000
skr.

En dansk medalj Christian IV.
Älvsborgs erövring 1612. Atsidan
visar konungen till häst. Frånsidan visar i förgrunden det
danska lägret med dess fyra
kvarter, i mitten visas artilleribeskjutningen mot Älvsborgs
fästning i bakgrunden. Gravör
Thomas Borstorff. Medaljen är
i silver med en diameter på 53
mm. Kvaliteten är (l+), värderingspriset 4.000 skr.
(FoTts. sid. 21)

Sigismund 1592-1599 Daler 1594
RR Kvalitet l + värderad till
40.000 skr.
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Till minne av dc tjugoförsta Olympiska Spelen i Montreal 1976 har Kanadas regering
myntat en särskild serie Kanada-dollar i begränsad upplaga. Hela sam lingen består av
sju serier om varelera fyra mynt, 2 st 5-dollar
och 2 st lO-dollar och ii r legalt betalningsmedel.

En verkligt innehållsrik olympisk
myntsamling
Varoch e nav de sj u serierna harsitt eget tema

och varje mynt sitt motiv. Serie J geografiska
motiv. Serie 2 detantika Olympia. Serie 3 kanadensiska sportgrenar. Och nu serie 4 om
allmiin idrott.

Kungliga Kanadensiska Myntverket
garanterar kvalitt~n
Varje mynt ii r i Sterling silver (92,5%) med en
finsilverhalt av 44,9445 g i lO-dollarn och
22,4878 g i 5-dollarn. Mt1tten ~i r 45 mm diqmeter resp 38 m m.

Priser i Sverige ink!. moms och porto.
Ett set med 4 OCIRK ULE RADE MYNT i standardetui kr 355:Ett set med 4 PROOF-MYNT i de Lu xc-etui kr495:B. AHLSTRÖM MYNTHANDEL AB MiisterSamuelsgatan II,Box 7292
103 85 Stockholm 7. Tel. 08/ lO lOlO
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Förh a nd sprcsen la t i on ...
(Forts. fr. sid. 19)

Från Norge 112 speciedaler
1873 RR Oscar II kvalitet O med
värderingspriset 20.000. Detta är

ett praktexemplar av ett ytterst
sällsynt mynt.

25 år i FN:s tjänst
Det är i år 25 år sedan den första
samlade svenska FN-truppen gjorde sin tjänst i Korea. Med anledning därav har just kamratforbundet från denna , tjänstgöringstid
(Kamratförbundet Svenska Koreaambulansen) beslutat att utge en
minnes- och jubileumsmedalj som
skapats av skulptör Thomas Qvarsebo.
Behållningen av försäljningen
kommer att utgöra grundplåten i
en stipendiefond för asiatiska studenter.
Medaljens åtsida visar en observerande FN-soldat - FN-truppernas

huvudsakliga uppgift - och en
fredsduva. Solens strålar fonnar
årtalen 1950-1975 och däremellan
bokstäverna FN.
Frånsidan återger en världskarta
på vilken är utprickat de platser
där Sverige genom sina FN-soldater har tjänstgjort. Dessutom finns
den svenska flaggan tillsammans
med FN :s. Som balans till flaggorna finns på nedre delen av medaljen en platta, som upptar namnen
på samtliga platser där svenska
FN-soldater har tjänstgjort.
Medaljen är 70 mm i diameter och
tillverkas i silver och brons.

F1·ån Nede rländerna en mycket sällsynt typmynt, pr~glat i
endast 860 exemplar, kvalitet O
med vä1·deringspriset 9.000 skr.

Bättt·e g1·ekiska och romerska
mynt finns naturligtvis också
med i auktionen.
Frå n J apan kan nämnas Matsuhito 20 yen RR kva.litet 01 /0,
vät·deringspt·is 30.000 sia-.

Metall

Upplaga

3.000 st
Brons
Silver 999/1000 2.000 st

Diameter

Vikt

Pris

70 mm
70 mm

270 gr
270 gr

490:-

I priset ingår medaljställ av äkta

valnöt, moms och frakt. Tillverkiungsnummer anges på medaljerna.

165:-

Försäljning sker genom tillverkaren Svenska Medaljgille t, Eskilstuna.

Svenska Numismati s ka Fö r e nin ge n s
n : s a t i Il S ov j c t
Den 27- 30 september anordnade
SNF en resa till Leningrad och
Moskva. Att intresset för en sådan
resa var stort kan utläsas av antalet deltagare, som ej var mindre än
42. Det var inte enbart SNF:s medlemmar som hade hörsammat inbjudan till denna resa , utan även
deltagare från övriga föreningar i
Nordisk Numismatisk Union samt
Göteborgs Numismatiska Förening hade anslutit sig.

Resand huvudmål var Eremitaget
i Leningrad, delta jättelika museum, som bl a är inrymt i de gamla tsarernas Vinlerpalats. Museet
har imponerande samlingar av
konstföremål och antikviteter från
alla tidsåldrar, men det största intresset tilldrog sig naturligt nog
den numismatiska avdelningen.
Våra förväntningar ifrå ga om besöket där infriades helt och fullt.
(Forts. sid. 29)

21

NORDENNYTT
Red. N<m lisb

Mynt, Landsvägen 56. 172 3G

Sundhvber~.

Tel. 08/ 28 67 56

ten är räfflad. Det ocirkulerade
myntet levereras i ett plastfodral.
Detta är det första finska jubileumsmynt för en person som är
verksam som statsöverhuvud.
President Rekkonen-jubileums-

myntet säljs av alla finska banker.
Vid försäljning utomlands tillkommer en försändelseavgift samt oftast en expeditionsavgift (omkring
2 mark/mynt) till nominalen.

Värdering av H aal{on VII:s mynt
At1.al

Upplaga

o

01

l+

l

l?

1 KRO N E

f/> 25 mm- vikt 7,5 gr- 800/1000
R.249; Y.41

1908 Mo-märket plt 180.000

350

200

100

50

170.000
450
250
100.000
1.000
700
200.000
550
350
230.000
400
275
250
150
602.000
498.000
250
150
400.000
250
150
600.000
225
125
(/> 25mm- vikt 7,0 gr
8.686.400
75
25
1.983.800
75
25
1.000.000
75
25
700.000
75
25
1.000.000
75
25
926.000
75
25
2.253.200
50
15
3.890.000
50
15
5.498.600
40
10
802.300
50
15
7.846.000
30
10
9.491.800
30
10
4.761.100
30
10

150
450
200
175
75
75
75
65

75
300
125
100
45
45
45
40

40
150
50
40
25
25
25
20

4

2
2
2
2
2
2

600

upphöjd platta
R.249 a; Y.41

Ett lO-marks jubileumsmynt i sil-

ver präglas i anledning av president Urho Rekkonens 75-års dag
den 3:e september 1975.
Urho Rekkonen har varit Republiken Finlands president sedan år
1956. Han har befåst de förtroendefulla relationerna till grannländerna, lagt grunden för Finlands aktiva och fredsinriktade neutralspolitik samt skapat medborgarsämja i
Finland.
Myntet har utformats av skulptören Heikki Häiväoja. Upplagan är
en miljon och myntet gavs ut i september.
Myntet har på åtsidan president
Rekkonens ansikte avbildat framifrån och längs kanten löper hans
namnteckning och årtalet 1975.
Frånsidan uppvisar ett typiskt
finskt landskap med fyra smäckra
furustammar i förgrunden och i
bakgrunden skogsbevuxna höjder
och en grandunge.
Myntets nominella värde är 10
mark. Silverhalten är 500/1000,
vikten 23,5 gram och diametern 35
mm. Cylinderytan är slät och kan-
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1908

1910
1912
1913
1914
1915

1916
1917
R.265; Y.52

1925
1926
1927
1936
1937
1938
1939
1940
1946

1947
1949
1950
1951

7
7
7
7
7
7

5
5
3

5
3
3
3

R.266; Y.65

1951

3.818.900

25

10

3

1.465.000
3.045.000
1.970.000
4.300.000
7.630.000

20

10
8
8
8
8

3

15
15
15
15

R.266 a; Y.65

1953
1954
1955
1956
1957

2
2
2
2

4
4
4
4
4
2
2

NORDENNYTT

Rl'd. Nn•:•~k;o :\l \'111. l.:alld~vlil!cn :i!i. li2 3fi Sundtw b<.'l '\!. Tel. 08/ 28 67 56

Norska
2-öringen 1968
förf alskas?
Från M~ntsamlarnyt har vi hämtat
fo1jande varning:
- Obekräftat, har det påståtts att
den norska 2-öringen 1968 har
framställts i falska exemplar. Vidare påstås att förfalskningarna
skulle varit framställda i Västtyskland och det så välgjort att det nästan är omöjligt att skilja de äkta
från de falska. De falska har bland
annat försökts att omsättas i Stavanger.
Den sällsynta 2-öringen 1968, som
av Nor:ges Bank bara är präglad i
3.400 exemplar, för att användas
till framställning av årsset 1968,
bar ett värde av cirka 2.000 Nkr.

Suo1ni - Finland

N:o 4 1975
Värderingsb~k över finska mynt
och sedlar, av Erkki Borg, utkom
strax före sommaren.
Boken som är i As-format, tryckt i
högsta kvalitet, omfattar hela 124
sidor och kan med behållning läsas
av alla. Delar av den finska texten
är skrivna både på svenska och
engelska.
INLEDNINGEN
berättar lite om bokens tillkomst
och personerna bakom den. Därefter följer en beskrivning av kvalitetssättning, både verbalt och illustrerat.
Finlands myntdirektörer anges till
namn, symbol och anställningsperiod. Myntorter och undantagspräglingar är också noterade.
Avslutningsvis följ er en kort artikel "Om Aldre Finländska Mynt"
samt " Mynt som ej utkommit".

MYNT 1864-1975
har samtliga typer avbildade.
Dessutom finns flera bilder och
skisser av varianter. Värdering av
mynten är gjort i 5 levallteer och
det intressanta är (vilket också
framgår av bokens inledning) att
författaren vid översättning av
kvaliteer till engelska termer, har
använt fdljande skala: O BU,
01 AU, 1+ EF/VF, l VF/F,
l? VG/G.
Myntverkets årtalsförpackningar
finns också värderade.
SEDLAR 1811-1963
är ett mycket intressant kapitel
som inleds med lite fakta om vattenmärken, valörer och serier.
Först presenteras, på 6 sidor omfattande 16 närmast unika bilder,
sedlar mellan åren 1811-1857 i ryska valörer.
En tabell över kända ex, fördelade
på valörer och årtal, ägda av museer och samlare avslutar denna
period. För att komplettera denna
tabell skriver författaren: "Jag är
tacksam, om jag för fortsatta undersökningar i ämnet, av läsarna
erhåller uppgifter om sedlar av de i
tabellen förekommande typerna.
Härvid önskas vetskap om sedeltyp, nominellt värde och utgivningsårtal, ävensom eventuella
vattenstämplar, numreringssätt,
dateringsort <Abo, Helsingfors)
1818-1820, undertecknare m m".
Ett försök till värdering av periodens sedlar har gjorts i kvalitet 1+
och l för valörer i kopek och i kvalitet l för valörer i rubel. Ett sådant
rörsök är intressant men givetvis
mycket vanskligt, speciellt efter;;om bara 490 ex är kända av författaren.
l valörerna mark och penni är sedlarna noterade i 4 kvaliteer (0, 01,
l+ och l) med uppgift om upplagor. Typerna och en del varianter
är också avbildade. För samlarna

finns mycket fårdefulla beskrivningar av kända förfalskningar.
Boken avslutas med tabeller över
mynten, utgivningsår och upplagor.
Boken kan köpas hos de flesta
mynthandlare till ett cirkapris av
w kr eller beställas direkt från:
Merkki Borg
Keskuskatu 6,
Xll 00 Helsinki 10, Finland.

Bosporanska
mynt
På Tamanhalvön mittemot Kertj
på Krim har mängder av fornfynd

gjorts. Nyligen gjordes ännu ett.
Efter schaktningsarbeten utanför
Temrjuk hittades en mängd mynt
-920 stycken. Mynten är från början av 200-talet före vårtideräkning
och är präglade i den Bosporanska
staten, ursprungligen en Grekisk
koloni. På myntens framsida finns
ett satirhuvud, omramat av en
krans, och på baksidan en spänd
båge och de grekiska bokstäverna
Pan, en förkortning av Pantikapaion, det Bosporanska rikets huvudstad (nuvarande Kertj). Lerkärlet som mynten förvarades i
förstördes helt av schaktningsmaskinen.

ANNONSERA l MYNTTORGET
Priset ör 1 O kr pr annons.
Dubbelinförande (2 ggr) 16:-

SAMLARH USET för

lEM BIT

C:a 98 % av Lembits produktion har vi i vårt sortime nt.
Bl. a. kon följand e nämnas:

MYNTS KAP
Som är det absolut bästa och säkraste förvoringssättet.

.

~~--~
<••

.•.•.....•....-

~-- ~>

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

. .. . . .

~<

1fl! -~~- .

, .,

Lembit skåp 400 vnriablc

Vi har över 25 ulikn modeller
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Ett mycket st01·t anta l
kombinationer kan sammnnställas.

Lembit skåp 850

L embit junior

Samtliga skåp kan fås med eller utan filtbotten och g laslock.
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FöRSTORINGSGLJ\S
:~+6=9 X försl
Inskj utbara linser
Skr 19:50 inkl. moms.
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FÖRSÄLJ NII'\G

SamlarHuset HB

i sflViil Jlll t·ti

Sune Jo hansson

som minut!

FRITSLA (51 O 20)
Telefon 0320-720 78

Vi har också: Album - pärmar - blad - TBT-ramar - myntpåsar - e tuier
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Banker gör övervinster
på anställdas samlariver
Som bekant släpptes forra månaden ut ett 1()-mark mynt i silver
som låtit mycket tala om sig för sitt
höga artistiska värde. Enligt vanlig växelkurs är ett sådant mynt
värt ungefär 11:80 sv. kr.
strax innan myntet skulle släppas
ut på marknaden talade vissa banker i Stockholm om for sina anställda att det skulle ske den och
den dagen och priset skulle förmodligen bli 25:-, men det berodde på hur mycket mynthandlarna
skulle ta.
Många anställda tog tilUället i akt
att skaffa sig mynt, för det sades
vara ont om dem. Man var till och
med rädd ror att det inte skulle bli
övernågot åt kunderna. Men priset
var 30:-! De gick åt ändå.
Den som läste förra månadens annonser om detta mynt drar sig kanske till minnes att två mynthandlare tog 25:-. Hur går detta ihop?

50-kronorsm yrllet ...
(Forts. sid. 18)

spön av ek som antänts av den gudomliga elden. På så sätt får riksdagsmännen, dessa nutida lösare
av samhällsgåtorna, kraft att tolka
de svar som susar i samhällseken.
dvs vad de uppsträckta händerna
har röstat för och lovat i sitt vart
tredje år återkommande "k~n
trakt" med varandra. De har svurit att hålla vad riksdagsmännen
beslutar på deras vägnar. Facklor,
har de någonsin haft betydelse,
symboliskt sett i samband med
"folk" eller folkförsamlingar? Nej,
men så är "facklan" ingen fackla
heller! Som synes är det ju ett
knippe spön sammanhållna av
band. En välkänd symbol. Före år
1922 var den en aktad symbol. Sådana bars i varierande antal framfor romerska ämbetsmän redan före vår tideräknings början, i den
romerska republiken. I Nordisk familjebok står det att de "sänktes

Mycket bra, vadjag kunnat utröna
har man tagit normal vinstprocent
Men bankerna de kan verkligen sägas ha tjänat grova pengar, om än
inte så stora belopp sammanlagt,
på sina anställdas och kunders bekostnad.
Inte bara det att man tar fem kronor mer än mynthandlarna. Eftersom det rör sig om till synes normal handel med valuta kan bankerna dra av momsen på de allmänna kostnaderna. Enligt vissa
uppgifter kan den s k övervinsten
röra sig om sammanlagt 8:- och
bruttovinsten ligger på omkring 80
procent.
Det ä r inte dåligt när det gäller ett
mynt som går ut i en miljon exemplar och med 50 procents silverhalt! Ar det verkligen nödvändigt
for bankerna att göra sig så märkvärdiga?
Hnnn
inför det forsamlade folket som erkännande av dess överhöghet".
Där har vi åter en anknytning till
de folkvalda, riksdagsmännen.
Utanför Rom och i fält satt i spöknippet en bila, symbol för rätten
att straffa någon till döden.
På latin kallas dessa spöknippen
fasces. Efter 1922 blev knippena
åter kända över hela världen, nu
som en symbol för fascismen! Det
var det år då Benito Mussolini
olagligen tillgrep makten i Italien.
Ar detta ett sätt att fira vår nya
grundlag?
Bör man inte kräva ett omedelbart
svar och indragande av detta
skändliga mynt. Det är inte värdigt
vår svenska demokrati !
Hrmn
"Fasces" en välkänd symbol när
det gäller sedlar. Moder Svea har
på flera konstverk porträtterats

R. Uppgrens
Mynthandel
Skånegatan 73
116 37 Stockholm
Tel. 08-44 82 81

KÖP E R

BYTER
SÅLJ E R
ö p p et:
Yard.

17.0D-19.00

lörd.

l O.OD-15.00

med sådana (se bilden). När de senast porträtterades var de omformade till oigenkännlighet, på tu-

senkronors-sedeln ser de mest ut
som en bukett svärdsliljor. Men
sambandet med symbolen för det
nya italienska imperiet är ändå
klar. I det gamla Rom var fasces
utan någon bila, utanför staden och
i fält symboliserade den Rornarimperiets rätt att döma den de ville
till döden. Något som de sentida romarna, fascisterna, praktiserade
framför allt i Etiopien, dåvarande
Abessinien.
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Förfalskningar
Kommitten mot myntförfalsk ningar sammanträde•· 8-9 gånger per år och äkthetsbedömer
mynt som insänts av allmänheten. För varje bedömt mynt uttas 15 kL Dessutom tillkommer
5 kr. i faktura- och expeditions kostnad för varje inlämnare. l
ett fåtal fall gå1· mynten till analys efter inlämnarens godkännande, varvid ev. kostnad debiteras extra. Alla mynt som befunnits vara äkta fotograferas.
Fotot fästes vid äkthetsintyget
och förses med viktstämpet
Kommitten drivs gemensamt
av Svenska Numismatiska Föreningen och Sveriges Mynthandlares Förening. En anställd från
Kungl. Myntkabinettet deltar
dessutom vid sammanträdena,
liksom teknisk expertis.

Erik XrV. Da le r 1963. Rätt vikt skall vara 29,25 g, men förfalskningen
väJ!cr betydligt mindre. Kopian ha r framkommit i bl. a. Västtyskland
och Schweiz.

Sigismund. Polen. taler 1629. I likhet med förel!iiende skall rätt vikt
vara ca 29 g. Ett ex. av förfalskningen väger dock endast 25,69 g.

Kommittens adress ä•·:
Kommitten mot myntförfalskningat·
c/ o Svenska Numismatiska
Fönmingen

·:t3f.
fj .

••

'Kristi na. 2 mark u. år. Rätt vikt skall vara 10,40 g. Ett ex. av kopian
väger 9,54 g.

Östermalmsgatan 81, 2 tr. ö. g.
114 50 STOCKHOLM

Kommitten har för avsikt att
fortlöpande publicera nya fö•·falskningar av nordiska mynt
som framkomme1·. Enstaka äldre avgjutningar etc. komme1· givetvis ej att behandlas, utan
friimst modema kopior, som ju
ofta är välgj orda och sprids i
stön·e antal.
26

Kristina. Avc~ t~1. l öre 1649. Kar:lklcl'istiskt för kopinn iir den g1·ova
ulformningen av bokstäver och t. ex. det.,ljer· i rik svapnet.

B Hn

lEMBIT

TILLBEHÖR l
HÖGSTA KVALITE

SUPERSERIEN

Myntalbum för TBT (fönsterfodral), lyxpärm 29/ 1 i storlek 285x290 mm, vadderad, 6-ringsmeknnisrn, färger: röd, svart, blå eller grön. ·Pänn med 8 blad samt förtrycksblad i kar54:tongkassett. Rymmer 128 mynt ..... . .......... . .. .... .................. . ... . ... .,. .
Extrablad "TBT-Super" . ............... . .. ... ..... .. .. . ........... . ........ . ..... ,. .
Mellanläggsblad "TBT-Super" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lembit TBT- fönsterfodral (mycket bra kvalite) . ... . .............. .. 50 st 9:-, 100 st

2:75
-:50
16:-

ELEGANTA ETUIER l LYXUTFÖRANDE

Nr 1657 UP Stodek 57x55 mm, för myntstorlekar 15-40 mm.
Universalutförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:50
Nr 1616 SPU Storlek 100x 68 mm. Universalutförande för valfria
myntstorlekar eller serier... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:50
SPU-ETUI Nr 1924
Lyx utförande, storlek 254 X 175 mm, rymmer t. ex. alla guldmynt
Oscar n och Gustaf V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85:Finnes även Olympiadetuier "Miinchen" och "Montreal" m. fl.
Vi har stor sortering av Lembit tillbehör: Myntskåp. pärmar, plastblad, förstoringsglas m. m.
Rekvirera gratis prislistor.
N YHET SMH Coinlex Nr 6

Mynt ink!. unionsmynten, setila r m. m. från c:a 1850 till nutid. lllustre1·ad. Värderingspriser, varianter. Ny utökad och förbättrad upplaga, 128 sid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:SPECIALERBJUDANDE
l öre 1917 järn, helt ocirkuleradc ........ .......... ...................... Stpl.gl

O

45:-

Alla priser ink!. moms.

NORRTÄL JE MYNTHA NDEL
Tullportsgata n 7, 7 61 0 0 N orrtä lje- Tel. 01 7 6/ 168 26 - Postg. 7 1 20 0 5- 8 - Bankg. 124-9 17 6
i\Jcclll'm :w

Sveri~(.'S

l\Iynthandlarcs Förcnjng
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Annonssida för myntsamlare

N:...i_s_o_m_ v_i_ll_ a_n_n_o_ns_e-ra_i_M
_ y_n_t-to
- r-·g_e_t_,_f_y _ll_1___k_u_p_o_n_g_e_n_n_ed
_a_n_e_ll_e_r-en_a_v_s_k_r_i-ft_;~~ ,

. • ,-.· .4sr..~~<-n-d_d_e_n_til
__....;l

" Kos tnaden är
MYNTKONTAKT, Drottningg. 11, 11151 Stockholm, lllärk kuverte t "Mynttorget".
10 kronor per annons och får högst inne h å lla 20 ord
telefonnr. e ller namn o. adress. Vid två annonseringar med samma t e xt i två på varandra följande nummer är kostnaden 16 kronor för b åda annonserna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda se nast 3 veckor för·e utg ivningsdagen. Annonskostnaden
skall medsändas på samma gång som m anus.

+

SÄLJES
Finland oöppnad rulle 10 mk 71
25 st 425:- , 40 st 5 mk 74 i rulle
315:- . Portofritt. Nyårstallrik Nr I
1973 25:- . Proof-set Is land 74 till
högstbj. P . Nerg, Carlfors, 561 00
Huskvarna.

100 st l-kr före -942 300:+
porto. 0416/ 102 07. Olle Hansson,
Föreningsgatan 38 C, 275 00 Sjöbo.
Sverige. Mynt mellan 1872-1970
köpes. Mynt från små na tioner
(Kolonier·) . Tel. 031/ 551122.

l öre 61 u 01 35:- st, 59 med str äd
l+ 13:- st. 2 öre 36 lång 6 I+ a
J 3:- , 61 u l + 01 a 13:- , l+ a 8:- ,
5 öre 40 med ändr. 4 l+ a 35:- , 42
br l + a 15:- . 64 med 50 i kronan
1+ -01 a 45, Väster·ås 5 öre 69 O
å 25:- . T. Pyykölä, Midvinterstigen 3, 95145 Luleå. 0920/ 625 81.

En sats Nobelpristagat-e 1974 års
säljes för 900 sv kr mot postförskott. Kjell Olsson, Box 2017, 318 02
Kalmar 2.

GV och GVI mynt. Byter enklare
utländska mynt mot andra utliindska mynt. Sänd förteckning
över vad ni önskar byta. Bror
Carlsson, Stenstorp 3305, Fagerlid,
54070 Hova.

Norge 5 kr jub. "Veien mot vest"
8 kr/ st, "Kronemynt i 100 år" 8
kr/ st. Danmark: Set 1972 5 kr l öre (banki örpackning) 8 kr/ st.
Allt i kv O. Bertil Eriksson, Furuvägen 17, 29165 Kristianstad.

Kompl ett samling svenska koppar
mynt 1819- 1873 (inga varianter).
Summa 178 s t. Värderad till c:a
13.000:- . Säljes odelad för 10.500:kont. 0155/ 368 86 månd.- fred. eft.
16.30.

Jul- o. minnest.alll"ikar Rörstrand,
Hackefors, Gustavsberg o. Bmg
Gröndal. Humana pl"iser·. Begär
prislista. B. Olofsson, Stationsg. 8,
822 00 Alfta.

Ett GOO-tal l -50 öringar, normalkvalite, mest GV men även GVI,
300:- . Bo Sandström, Rödhakev. 38,
903 37 Umeå.

USA- mynt o. 2 kr 1942- 1950 och
guldmynt och Gustaf V. Ray
Hackett, Visåtravägen 6, 14149
Huddinge.

Frän O II- G VI silver, koppar,
t. ex. 2 J re 76/75 o. andra rarite ter.
Billigt. Begär prislista. Börje Lindqvis t, Gbciärv. 23 II, 803 60 Gävle.

C:a 200 st l-honor 1942-50 i normillkval säljes till högstbj. Bengt
Ohlin, Näsbydalsväg. 2 XV, 183 31
Täby.

Myntlista n r 3 över svenska mynt
1718- 1973 sändes gratis . E1·ns t
Nilsson, Börs torpsg. 13 A, 54500
Töreboda.

l Sk. Banco, tät krans, kv 1?, säljes, Skr 250:- . A. Kirkaune, 2847
Kolby, Norge.

2 kr 1952- 71 sälj. komplett serie,
li st 135:-, kv 1+/ 01/0. Även
styckvis ex. -52:a 1+ 101 45:-, -57:a
1+ / 01 9:- . Bertil Nicklasson, öst.
Skärvallsgal 17, 42153 Västra Frölunda.
Prislista nr 3 över svenska mynt
gratis. A. Hedlund, Box 3144,
S-162 03 Vällingby. 08/89 52 01.
100 st 5 kr 1971 i O, 10 st 5 kr 1973
i O, 25 st 2 kr 197{) i O, 75 st 2 kr
1971 i O. Eric Lindqvist, Box 100,
620 l! Havdhem.
GV o. GVI mynt i god kval., många
varianter. Begär prislista. Kaj Blad,
Nämndemansgårde 20 C, 245 00 Staffanstorp.
Svenska mynt säJjes. Pt"islista sändes gratis. Lennart Wettcrström,
Centralgatan 13 A, 825 00 Iggesund.
Mynt O II G V, G VI, säljes eller
bytes mot andra mynt. Serie 2 kr
52-71 85:- . 3 st sed eltallrikar
115:- . 0758/ 524 66. Hans Larsson,
Blåbärsstigen 63, 150 24 Rönninge.

28

Finska mynt i kv O, 20 p. 67, 68
å 6:-. 69 a 13:- , 10 a u:- . 50 p.
68 å 8:- , l mk 67 a 8:- , 69 a 6:-.
Dessutom felpr. sven!>ka mynt av
alla valörer. T. Pyykölä, MidvinteJ·stigen 3, 95145 Luleå. 0920/ 625 81.
Vackert hängsmycke av gamla femöringar med ditt eget å rtal. De flesta å rgångar 1920-1971 finns. Guldförgylld 22:- plus porto. Sven Andersson, Kronvägen l, 433 00 Parlille.
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D Hät·med beställes nedanstående annons att införas i nästa
numme r av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
LJ Härmed beställes nedanstående annons att införas i de två
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
m e dsändes.
ANNONSTEXT: .................... ...... ...............................

.........

D

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

SÄLJEs

NAMN:
ADRESS:

.................................... ................................... ........ ........ ................................
KöPES D öVRIGA SAMLARO MRADEN

D

.................................................................. ······ ..................

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

.............................................................................................................................................-

SÄLJES

KÖPES

O II. 28 st 2:-, 700 st 1:-, 50 st
S-ören, 50 st l-ören. GV. 50 st 2:-,
200 st 1:-, 25 st 50- ören, 1.000 st
25-ören, 100 st 1.0-ören, 400 st Sören, 200 st 2- ören, 200 st l -ören.
Gärna hela partiet till samme köpare. Högstbj. Sixten Weck en, Bansätersvägen 2 B, 654 64 K arlstad.
Tel. 054/ 11 74 49 'efter kl. 18.00.

5 öre 1910 önskas köpa. Sänd uppgift om kvalitk och begärt pris till
Bo Larsson, Fack 80, 950 30 Råneå.
l öre 1909 litet kors, 2 öre 1910,
5 öre 1909 stort kors och 1910 köpes, spegel till minimum 01/ 0. Lenn art Walll!n, Box 5385, 102 46 Stockholm.

Mynt 1873-1973, 100- taJs varianter
säljes. Lista mot 0:90 i frimärke.
Bo Carlsson, Kronetorpsg. 104 A,
21227 Malmö.

2 öre SM. 20 kr/ st. 1/4 och 1/ 2 skillingar G IV A 10 resp. 15 kr/ st, 1/ 2
skillingar Karl Xlll 20--45 kr/ st.
Lägsta kvalitet l. Tel. 08/ 96 5314.
Jan Erichsen, Love Almqvists v. 36,
19144 Sollentuna.

2/ 3 RD 1780 på 79, 1 RD 1776 kv
1+-0, 5 kr 1962 kv O spegel, 2 kr
1914, 26, 29, 40 kv 01-0, 2 kr jub.
21, 32, 38 kv O, 5 öre j. 1917 kv 01-0
samt 25 st vm·ianter bl. 50 öre 1944
genomtryck i kronan. 0470/176 65.

25 öre 1946, 50 öre 1929, 1955, 1957,
2 kr 1945 TS, 1945 TS på G, 1971
''utan svans". Prislista önskas. P eter
Edling, Västergatan l D, 902 48
Umeå, 090/ 1213 48.

Sedlar l kr 1 st, 100 kr 4 st, 50 kr
3 st, 10 kr 17 st, 5 kr 21st. K v 01-0.
Nominellt värde kr 900:-. Säljes
till högstbjudande. 0470/176 65.

Äldre svenska, även besittningar,
samt indiska mynt. Rolf Ekelund,
Dirigentgatan l, 42138 Västra Frölunda.

Norge. l pre 1915-21 b-23-27 - 45 j og
2 pre 1915 og 5 pre 1923--33 og 10
pre 1927. Sieg i n . kroner + 15 %.
Portofritt oven 100 kroner. Tore
Dag Thune, 3100 T~nsberg, Norge.

Svenska mynt före 1873 samt jubileumsmynt 1897-1962. Gäma i parti. Betalar upp till 300:- för 5 kr
19()2. Björn Kinnhammar, Gullregnsv. 33, 434 00 Kungsbacka, te!.
0300/132 97.

Be om min prisliste oven norsk
mynt. Bjprn Morten Thune, Lyngveien 14, Trudvang, 3100 Tji!nsberg,
Norge.

Svenska mynt köpes. Sänd förteckning om kvantitet och pris. PerEt·ik Sjögren, Maratongatan 4,
19900 Enköping.

Samlartillrikar: Elgs Brantingjubi~~~et, upplaga 500, trefärgad, Radio jubileet med Sven Jerring, Slaniatallriken "Jenny Lind", Stckbilds
"Jul i Småland" -74 - - 75, Gustavsbcrgs "Berguve n" m. fl Henrik
Larsson, Box 92, 34014 LAGAN.
Tel. 0372 / 300 7-1.

2 kr. före 1940, l kr före 1930, 50
öre fö1·e 1921, 25 öre före 1890, 10
öre före 1897, l, 25 öre före 1890.
Hilding Johansson, Bodastigen 13.
2 tr, 151 45 Söd ertälje.

l kr 130 % silver 3:- st. Staffan
Lindström, Durrnäsvägen 18 A ,
94100 Piteå, 0911/ 164 96.

Svenska brukssedlar (Assignationer ) typ Huseby bruk, m. fl. Polletter ft·ån Jönköpi ng (Jönköpings
Ångslup, Restarang Limugnen, äldre Spårvägspollctter, gaspolletter
m . m.). T!n 036!13 74 57 eft. kl. 18.

SVEA Mynt-

Prislista över s\·enska och norska
mynt och sedlar önskas tillsänt. Jan
Ahlbäck, PI 2415, 931 00 Skellefteå.

Svenska . . .

(Forts.

fr.

sid. 21)

Gruppen mottogs av en svensktaJande ryska, anställd vid museet,
och därefter välkomnade myntavdelningens förutvarande chef, dr
Spasskij, oss besökare.
Vi förevisades därpå delar av samlingarna, bl a besågs en imponerande kollektion ryska guldmedaljer och ett antal sällsynta svenska
medaljer. Däribland kan nämnas
ett par över Gustav Vasa samt dennes dotter Cecilia, båda samtida
och i utmärkt skick.
Dagens höjdpunkt kom emellertid
utan tvekan att bli utställningen av
de svenska 15- 16- och 17oo-talsmynten. Där fanns flera verkligt
sällsynta mynt. Samlingen inleddes t ex med ett exemplar av
sturemarken 1512. Vidare inregistrerades två tidigare okända
årtal, nämligen Gustav Vasas 1/2daler 1546 och hertig Karls daler
1596.

Resan bestod dock inte bara av
numismatiska aktiviteter, utan
även folkdansuppvisning, cirkus
och balett samt sightseeing. slutligen gjordes en snabbvisit i Moskva, där bl a Kreml, Röda Torget
och Pusjkinmuseet besöktes.
Det återstår emellertid en hel del
intressanta saker att studera i Eremitaget, t ex den omfattande samlingen av svenska medeltidsmynt
Vi får väl hoppas att de blir föremål för granskning vid ett framtida återbesök.
BHn

Frimärkshandel

MYNT, SEDLAR, MEDAUER, TILLBEHÖR, FRIMÄRKEN
BREV, VYKORT
köpes, bytes, säljes, värderas
kommissionsuppdrag

SVEAVÄGEN

96

BOX

19032. - 10432. STOCKHOLM 19

Tel. 08-320101,329696
Öppet: vard. 9.30-18.00, lörd. 9.00-14.00 (!) Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan
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UTLANDSNYDETER
med en dinmeter på 39 mm och
en vikt av 25 g.
50 Rupees är i silver med en
vikt av 35 g. och en diameter på
44 mm. 500/ 1000 silver.

PHILIPPINERNA

Philippinerna ger ut ett guldmynt i valören 1500 Piso och ett
silvetmynt i valören 50 Piso.
Båda mynten har samma motiv
och utges med anledning av
Världsbankens möte i Manilla
1976. Atsidan utgörs av en karta
over Manilla samt omskriften
REPUBLIKA NG PILIPlNAS
samt valören.
Ft·.ånsidan visar symbolerna
för International Monetary Fund,
IMF, International Bank for Reconsh·uction and Developmcnt,
IBRD, International Finance
Corporation, IFC, och International Development Association,
IDA, samt omskriften: BOARDS
OF
GOVERNORS l ANNUAL
MEETINGS 1976 MANILA.
1500 Piso G uld 916/1000
27 mm, 15 g.
50 P iso Silver 840/1000
40 mm, 28 g.
ÖSTERRIKE 100 Schilling
Myntet ges ut till 20-arsminnel
av statsfördraget 1955. Upplagan
blir på 3,6 miljoner· och gör·s i
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både stgl. O, handplockade och
proof. Metallen är silver 640/1000
och vikten 24 g, diametern är
36 mm.

INDIEN
Indien get· ut 2 jubileumsmynt
med tanke på det internationella
kvinnoåret. Valiin!rna blir 10
resp 50 Rupees. Ålsidorna visar
statsvapnet oeh valören. Frånsidorna visar· ett kvinnoporträtt,
risa:", IWY - emblemet samt inskriften: "Equality Devclopment
Peace".
10 Rupees är i koppar-nickel
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Försäljningsvillkor: Objekten garanteras äkta. Moms tillkommer ej på angivna priser.
Mynten sändes mot postförskott, vorvid porto tillkommer. Returrätt i·nom åtta dagar.
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/LITTtJR ATURNV HETER
ringsp r isemu finns m ed på ett
löst blad, vilket gör att själva
boken inte behöver förnyas varje
ar. Även denna bok (52 sidor)
bör kunna köpas hos de flesta
mynthandlare. Priset blir c :a 25
skr.

OM
GREKISKA
MYNT

SMH

COINLEX

OM GREKISKA M YNT

Om grekiska mynt heter en tunn
bok på 16 sidor som utgavs i
våras. Tyvär är det väld igt få
som k änner till denna bok då den
inte omtalats tidigare. Boken u tgavs av Kungliga Myntkabinettet med anledning av utställningen "Gustav VI Adolfs gåvor".
Författare till boken är Ulla
Westermark som är anställd på
Myntkabinettet. Boken riktar sig
till de som inte anser sig som
experter på området och t ill den
riktiga nybörjaren. Dc mynt som
är omtalade är också avbildade
med myck et bra bilder. Häftet
finns ännu så länge endast hos
ett fåtal handlare man bör kunna få större spridning då den både är mycket intressant och lätt-

är avbildade med tydliga bilder.
Texten är på danska, engelska
SMH COINLEX nr. 6
och tyska. Om vissa mynt finns
lVIH står för Svenska MyntS
också mindre at·tiklar. Boken
finns hos alla välsorterade mynt- h andboken och utges av Lembit
F örlags AB. Författare till bohandlare och kostar c:a 19 skr.
ken är Olof J. Andersin. I inledningen talar man om h ur prissiittningen gått till. Boken behandlar Mynt Sedlar och Medaljer. Medaljer utkvr...~a mcllal
1971- 1974. För variantsamlaren
är boken alldeles utmärkt. Annat som är intressant med b oken ä1· ett pat· sidor om Rom erska siffror, Numismatiska
termer som fö d claras, Myntgravörer samt Myntmi.istare. I sl utet av boken finns de myn ttillbehör som distribueras till mynthandlare av Lembit AB. Priset
på boken är c:a 8:75.

läst. Det går även att rekvirera

Nl yn t, fr imärken ...

den direkt från Myntkabinettet.
Priset är endast 5 kr.
N ORGES M~NTER 1483- 1578

Boken ges ut av C ity Coin Cen ter A/S och är för fattad av den
kända danska n umismatikem
Jp1·gen Spmod Då dc mynt som
boken behandlar är så sällsynta
att de oftast bara förekommer· i
enstaka exemplar är värderingspriser ej medtagna Alla mynten
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FRI M~R K EPENGE

(Forts. Jr. sid. Il)

Boken h andlar om drmska frimärkspengar är författad av Carl
Lund-Jensen och J prgcn S~m od.
l inledningen berättar dc om hur
iden till dessa mä1·kcn kom till.
De berättar även om hur de tillverkas. Alla märken är avbildade med teckningar vilket ger
skärpa till alla detaljer. Värde-

ler tj uvarna förefa ller ha va rit väl
orienterade. De har utan att behöva vä nda upp och ned på lägenheten hittat den gömda kassaskåps·
nyckeln.
Frimärkssamlingen representerar
ett värde av nära 700.000 kronor
men ägaren är inte utåt känd som
storsamla re.

J

MEDDELANDEN

f Auktioner o. Mässor \ l Nyutkomna prislistor l
Mynt 75
Mynt 75 är en mässa som komme!· alt hallas i Arakadhallen , Mäster Samuelsgatan, Stockholm. Mässan kornmer att h ålla
öppet 31 oktober- l och 2 noklockan 10.00-18.00.
vember
Både svenska och utländska
handlare kommer att ställa ut
~ina mynt till försäljning. Arrangör: Sea ndinavan Coin Fair, Antikhallama, V :a Hamngatan 6,
Göteborg.

Socstcr Alinzcabinett Lista nr 8
kom ut i september innehållande
bl. a. c:a 1000 tyska småmynt.
Listan sändes gratis. Soestcr
Alinzcabinctt D - 477 Soest
'
PosHack 211, Tyskland.
Denna lista innehåller b åde störI'C och mindre mynt från hela
viidelen med stor vikt på Scandinavian. Gratis. Christine B oczarska, Box 1171, Tallahassee,
F ll)rida, USA 32302.

B . Ahlström Mynthandel håller
auk tion den l :a och 2:a novemb er. Auktionen hålls på hotell
Sheraton i Stockholm.

Svea Mynt- & FrimärkshandeL
Nyn illust1·erade listor sändes
g ratis. Box 190 32 104 03 Stockholm 19.

I Götebo1·g kommer en stor
mynt- och antikmässa att hilllas
öppen unele r tiden 24 april till
och med 2 m::Jj 1!)76. Namnet på
mälsan blir ANTIK -76.

Hil·seh Mynthandel AB. Kvart;llsprislista nr 83 september
l!li5. Pris. 3 kr + porto.

l\Ioneta -75
Mässan h!illcs söndagen den 9
nov. kl. l 0.00-18.00. Infonnation: Birgitte Goldhofer Dr 2000
Hamburg 65, Postfack 690 150.

~------

22 Int.c rnationclla myntsamlarmötet i Hannover hålls den 7 december Id. 10.00-17.00.
Miinzcn - und AcdaiJlen gakrie
S usanne Ehrmann D - 3000
Hannover llausmanstl·asse.
Myntauktion nr IX hålls den 20
och 2 1 no,·embe1· på antika, m edeltida, nyare mynt och medaljer
i Wien, Fiihriclg. 6.
Mlinzhancllung Lanz hflller auktion d en l iia december och den
2:n dce<'mbc1· liver an ti ka silvermynt m· h mynt och medaljer frå n
Tysk - Romerska riket.
2~ okt. Scrah & Son Ltd h~ ller
auktion den 2!) okt. Information:
;,; King Strcct. Sl. J ames. London SW 7., England.

Föreningar

--------~

SVENSKA NUMISMATISKA
F öRENI NGEN, östermalmsg. 81,
114 50 Stockholm. T el. 08/ 67 55 98
vard. 10.30-13.00.
Postgiro 15 00 07 - 3.
H östprogrammet 1975. Samluraftnar anordnas kl. 18.00-20.30
onsdaga rna 29 oktober och 26
november. Alla samlaraftna1· inleds med kåse rier. D en 24 oktoher kascn1r Lars O. Lagcrqvist
över en numismatisk resa till Polen. Alla samlaraftnar hålls i
museums
historiska
Stalens
l uncl11·um. Ingång från Storgatan 41.
Föredrag med mindre auktion
nnordnas i statens hislodska
nHISC IIOl lisdagen d en 18 novembe r kl. 18.30.
CöTEI30RGS NUMISMATfSKA
FöREN ING
Nii~>la m öte ~iger nm1 den 10
november och diirp~ den 8 dc-

cember. Nästa bytesafton blir
den 20 oktober. Öppet hus blir
det den 27 oktober och 3 och 17
november. Mötena äger rwn i
lokaler,
Hantverksföreningens
Haga Kyrkogtan 3, Göteborg..
MYNTKLUBBEN NICOPIA
Nyköping
Ordinarie möte äger rum onsdagen den 12 november i Pensionärsgården, Västra Trädgårdsgatan 57, Nyköping. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per
telefon 0155/ 131 31.
JöNKöPUNGCBYGDENS
NUMISMATISKA FöRENING
Trärgå rdsgatan 25, 552 55 J önköping.
Niisla möte äger rum f1·edagen
den 7 nov. i TalavidsgEu·den. För
upplysningar m. m . kontakta
klubbmästare J. Tacats, Box 146,
560 21 Taberg. Nya m edlemmar
ii r hjärtligt välkomna.
GRIMSLöVS-TORNEORTEN S
MYNTKLUBB
Hynnenäs, 340 33 Lönashult
Klubben h åller möte med myntauktion onsdagen den 29 oktober
kl. 19.00 å Vislanda Hotell. Nya
medlemmar välkomna.
GölNGEBYGDEN1S SAMLARFöRENING
!Vlöte hälles den 21 okt. Upplysningar fås på telefon 0451 / 225 63
F.bbe Persson.
S IGTUNA MYNTKLUBB
Myntets dag 1975 med utställning och värderingar - kontakt
rn ed allmänheten. 26 oktober,
Mlirst.a Täto rt.
KRISTIANSTADSOR'l'ENS
NUMISMATISKA FöRENING
Box 11068, 29111 Kl"istianstad.
i
sammanträder
Fqrcningen
p rinc1p den 3:e fredagen i varje
( F orts. 1m uii:~ta sida )
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Meddelanden
(Forts. fr. föreg. sida)

månad. Nästa möte hålles således 17 oktober kl. 19.30 på. Hemgården, Norretulssgatan 9, Kristianstad. Efter förhandlingarna
följer auktion. Auktionsobjekten
visas från kl. 18.00. Medlemsavgift 15:- /å.r. Nya medlemmar
hälsas välkomna.
Föreningar och klubbar som
önskar få sina träffar införda
i denna spalt måste sända ma nus till redaktionen senast 3
veckor före utgivnigsdagen.
Gärna manus som täcker ett
år i taget.

Tillbehör
Lembit AB har utkommit med
fönsterdia s. k. Two by Two i
materialet cellon som ska vara
så bra att Lembit lämnar 5 års
garanti. De tilh•erkas i storlekarna 20-60 mm med yttermåtten 50x50 mm samt 75x 75 mm.
Nr

Kv

Värde

Museer
Kungl. 1\lyntknhincttct, Sintens
museum för mynt-, medalj- och
penninghistoria
Narvavägen 11- 13, 2 tJ·, Stockholm. (Samma byggnad som
Historiska museet).
Utställninga1·: Svensim mynt fr-ån
1000-talct till nutid. Mynt från
forna svenska besittningar. Värl-
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dens mynt undt!r 25 århundraden. Medaljkonstens historia.
Sveriges medaljhistoria.
Museet äz· öppet alla dagar 1116. Mottagning för allmänheten
tisdagar 13-lG. Andra tider endast efter överenskommelse. Föremål kan ä\'en insändas till miseet för utlåtande undez· adress
Box 5405, 114 84 Stockholm. För
arbeten är museet s.k ylidgt utta
viss ersättning.
Obeservera: äkthetsbestämningar
och värderingm· utförs ej.

Insändare från
läsel{retsen
Som gammal myntsamlare och läsare av Myntkontakt önskar jag
lyckönska Michael Ohlsson som
dess nye utgivare. Jag fann det senaste numret mycket intressant.
Jag måste dock uttrycka en viss
forundran då jag läser en handlares annons, vars rubrik basunerar
ut att VI BETALAR BAST I SVERIGE. Jag kan väl forstå en handlares belägenhet att försöka anskaffa mynt till sina kunder och
därtill nödgas att betala premium,
men att framföra i text att vi betalar bäst i Sverige, strider mot sunt
fornuft och kan även visa sig vara
osant.
Jag anser att tidningen bör ifrågasätta dylika annonser i framtiden.
Prenumerant

Nlyntklubben i
Smedje backen
Myntklubben i Smedjebacken har
hållit höstmöte med myntauktion
inom klubben. Cirka 200 mynt omsattes och bytte ägare under förmedling av ordförande Erik Osth
och auktionist Gösta Nilsson. Man
beslutade atthålla fortsatta möten
varannan månad, i biblioteksloka~
lerna och då även ordna offentliga
auktioner.

TB MYNT HB
U. Thimberg

R. Berglund

KÖ P E R

BYTER
SÄLJER
MYNT & TILLBEHÖR
Erastagatan 14

116 36 Stockholm
Te l. 08/ 41 01 33

Öppethållande:
Tisd.. Torsd., Fred. 10.00--18.00
Lörd. 10.00-13.00

NU
kommer vår nya illustrerade
lagerprislista, som bl. a. innehålle r ett sjuHiotal guldmynt och ett stort antal riksdalrar i mycke t höga kvalite te r m. m.

Du för den gratis om du
sönder oss namn och adress.

SVEA
Myn t- & Frimärkshande l AB
Sveavägen 96, Box 19032

l 04 32 Stockholm 19
Tel. 08-32 01 01 , 32 9696

Vi hålle r vår sedvanliga

HÖSTAUKTION
på HOTEL SHERATON i Stockholm
lördagen den 1 och söndagen den 2 novembe r
Som van ligt kommer v i att erbjuda ett r i kt u rv al av skondi-

Karl (IX) Riksföreståndare
Daler 1601 T 17 RR
1+/ 01 Utropspris 30.000: -

naviska m ynt . Dessu tom a uktio nera s den na gång en samling
v ackra svenska medal jer, utlä ndska g uld m ynt samt a nti ka mynt.

Den rikt ill ustrerad e kato logen u tkommer o m kring den 1 okto ber o ch ka n erhålla s mot
insändande av l 0:- på p()stgiro 30 03-1.

B. AH LSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Box 7292 - Mäste rsamuelsgatan 11
S-10385 Stockholm . Tel. 08/ 101010

'
KLIPP HAR
PRENUJ\IERATI ONSTALONG - S UBSCRIPTION BLANK

O Prenumer ation

l år från
Subscription l Year from
Abonnement l Jahr ab

J

porto

!

........ .................J

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

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

V. v. texta tydligt l Please use b lock capitals
PRENUMERATIONSPRISER:
SVERIGE )
NORGE
DANMARK
FINLAND
ISLAND

EUROPA

ink!. moms
och porto

62 SK.R
)

MYNTKONTAKT

O Likviden översändes bifogad
43:75 SKR

i check/ kontanter
l enclose payment in cash/
in cheque

O Jag betalar när inbetalnings-

USA
CANADA
1\IIEXICO

BETALNINGSVILLKOR:

(Air mail)
52 SK.R

PREN.TJÄNST
BOX l

199 01 ENKöPING l

kor tet kommer.

O Betalningen

insatt på Ert
postgiro: 73 0233- 4
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SÄLJER - MYNT - SE»LAR - MEDALJER - FRIMÄRKEN

ROMERSKA MYNT
REPUBLIKEN
Pub. Sulla, Denar 145- 138 f. Kr.
Romahuvud - Victoria i biga
Syd. 386 1-1-/ 01 ..... . .. .. 375:L. Saufcius, Denat· 145- 138 f. Kr.
Romahuvud - Victoria i biga
Syd. 384 01 . . . . . . . . . . . . . . 450:C. Te rentus Lutanus 135- 126 f. K.
Romahuvud - Dioscurerna
Syd. 425 01 . . . . . . . . . . . . . . 450:Cn. Lucrctius Trio, Denar
135-126 f. Kr.
Romahuvud Dioscurerna
Syd. 450 01 . . . . . . . . . . . . . . 465:T. 1\finucius, Denar 119---110 f. Kr.
Romahuvud - Jonisk pelare
Syd. 494 01 . . . . . . . . . . . . . . 525:C. Claudius Pulchcr, Denar
loO f. Kr.
Romahuvud - Victoria i biga
Syd. 569 l + . . . . . . . . . . . . 260:L. Appuleius, Denar 100-97 f. Kr.
Romahuvud - Victoria i quadriga
Syd. 578 01 ... .. ...... . . . 500:C. Egnatuleius, Quinar
100-97 f. Kr.
Applolohuvud - Victoria
Syd 588 l / l+ .. .. .... . . 350:M. Cato, Denar 93 - 91 f. Kr.
Kvinnahuvud - Victoria sittande
Syd. 956 l . . . . . . . . . . . . . . 160:M. Cato, Quinar 93 91 f. Kr.
Manshuvud - Victoria sittande
Syd. 597 l . . . . . . . . . . . . . . 215:Q. T itus. Quinar 88 f. Kr.

Victoria - Pegasus
Syd. 693 l / l + . . ....... . 435:-

KEJSARDÖMET
Julius Caesar, Den ar 54-51 f. Kr.
Elefant - Offet·verktyg
Syd. 1006 l+ ............ 775:Julius Caesar, Denar 47 f. K r.
Venushuvud - Aenas o. Auchises
Syd. 1013 01/0 snedcentr. 2.600:Cassius, Denar 42 f. Kr.
Frihets huvud - Amfora
Syd. 1306 1 + / 01 plantsfel 1.500:Lcpidus-Marcus Antonius, Quinar
43 f. Kr.
Offet·vcrktyg - Amfora, korp
Syd. 1158 l sällsyn t . . . . 400:LCJ>idus- Octa vianus, Denar
40 f. Kr.
Lcpidus - Octavianus
Syd. 1323 l? l l . . . . . . . . . . 1.200:l\tarcus An lonius, Denar
32- 31 f. Kr.
Legionsstandar - Galär
Syd. 1228 l ......... . ... . 180:l\l m·cus Anton ius- Cieopatra,
Denar 32-31 f. Kr.
Mat·cus Anton-ius - Cleopatra
Syd. 1210 l ?/ 1 mkt sälls. 3.600:Tibcri us, 14-37 e. Kr., Denar
Porlrätt - Sittande Livia
Coh. 16 1+ ...... .... . . 1.400:Nero, 54-68 e. Kr. AE Semis
Porträtt - Vas på bord
BMC 275 01 prakt.ex. . . 1.475:Galba, 68- 69 e. Kr., Denar
Porlrätt - Salus
Coh. 238 111+ . . . . . . . . 1.100:Vitcllius, G9 e. Kr., Denar
P01·trätt - Vic to l'ia
Coh. 21 l . .. . . .. ......... 600:Vittclius & Rarn, Denar
Porträtt - Vitcllius son o. dotte t·
Coh. 2 l? / l mkt rar .... 2.100:-

Rubriu s Dossenus, Quinar
87-86 f. Kr.
Vcspasianus, 69-79 c. Kr., Denaz·
Neptunus - Victoria
Po•·tt·ätt - Sittande Pax
Syd. 708 l+ ...... ... ... 380:- Coh. :!6G 01 . . . . . . . . . . . . 1.500:L. Manlius, Denar 82-81 f . Kr.
Vcsr>asiunus, 69-79 e. Kr., Denar
Romahuvud - Victoria i quadriga Porträtt - Titus o. Demitianus
Syd. 757 01 . . . . . . . . . . . . 525:Coh. 539 l . . . . . . . . . . . . . . 775:Pub. CrtJlUSius, Denar 82- 81 f. K. Titus. 79- 81 e. Kr., Denar
Lagerkrönt Appolohuvud-Ry ttarc Porträtt - Örn
Syd. 738 l + ........ .. .. 300:Coh. 59 l / 1+ .. .. ... . .... 425:Q. Caccilius, Denar 47-46 f. Kr. Julia Titi (Titus dotter), Denar
Jupiter - Elefant
Porträtt - Venus
Syd. 104G l + .... ... .. . 450:- Coh. 12 l? / 1 . .. . ..... . .. 1.600:ANTIKA MYNT KÖPES TILL HÖGSTA
Enköpings·Posten AB 1975
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Domitianus, 81-96 e. Kt·., Denar
Porträtt - Minct·va
Coh. 244 l . . . . . . . . . . . . . . 280:Domitianus, 81-96 e. Kt·., Denar
Porträtt - Mars
Coh . 280 l+ .... ....... . 650:Domitianus, 81-96 e. Kr., AE as
Por trätt - Moneta (br<~ pot·trätt)
Coh. 327 111+ ...... .. .. 325:Nerva, 96-98 e. Kr., Denar
Porträtt - Forluna
Coh. 66 l . . . . . . . . . . . . . . . . 325:Trajanus, 98- 117 c. Kt·., Denar
P01·trätt - Arabia
Coh. 89 1+/01 .......... 600:'frajanus, 98- 117 c. Kr., Denar
Porträtt·- Victoria
Coh. 213 l . . . . . . . . . . . . . . 170:Hadrianus, 117-138 e. Kr.
AE Dupondius
Porträtt - Frihetsgudinna
BMC 1383 l / l + ...... . . 300:Antonius Pius, 138-161 e. Kr.
Denar
Porträtt - Altare (Posthum den.)
Coh. 357 l + . . . . . . . . . . . . 350:Marcus Amclius, 161- 180 e. Kr.
Denar
Porträtt - Concot·dia
Coh. 37 l+ . . . . . . . . . . . . 275:lllarcus Aurelius, 161-180 e. Kr.
AE Sestertius
Porträtt - Salus (bra porträtt)
Coh. 564 l+ ..... .... ... 850:Faustina I (M. Aurelius fru) Den .
Porträtt - Pietas
Coh. 26 l-j-/01 ... . .. .. .. 300:Lucius Vcrus, 161- 169 e . Kr
Porträtt - M . Alll·cl. o. L. Verus
Coh. 28 1+/01 .. ...... 3.100:Commodus, 181- 192 c. Kr., Denar
Porträ tt - Kejsare n sittande
Coh. 504 l+ ............ 350:Scptimus Sevcrus, 193---211 e. Kr.
Denar
Porträtt - Victoria
Coh. 475 l+ .. . . . ....... 225:Ca.-acalla, 198-217 c. Kr., Denar
Porlrätt - Libertas
Coh. 143 1+ / 01 .......... 225:Gordianus JU, 238- 244
Antoninianus
Porträtt - Victoria
Coh. 357 l+ ....... ... . . 180:PRIS

