l(ungen först i aktion för att rädda djur och natur
Kung Carl Gustaf. verksam hedersordföra nde i den svenska stiftelsen för World Wildlife Fund
<WWF>, fick av Indonesiens ambassadör Katik Soeroso motta ett
guld- och två silvermynt. Dessa indonesiska mynt är de första i en serie specialmynt irån 24länder, som
Världsnaturfonden (WWF) och Internationella Naturvårdsunionen
<IUCN) står bakom och som skall
inbringa pengar för naturvård i
världen och i Sverige.
Världsnaturfondens uppgift är
bl a att förhindra alt vissa djuroch växtarter dör ul. På de indonesiska guldmynten finns sagornas
ursprungliga drake, Komodovaranen. avbildad och på silvermynten
orangutangen och J ava-tigern.

första mvnten till kungen i närvaro
av regeringsrådet Bengt Hamdahl.
ordförande
Svenska Natur-

skyddsföreningen och medlem i
IUCN. samt Sven Wahlberg, generalsekretcra re för WWF i Sverige.

Kungen mottager en gdva av lndonesiens ambassadör .

1\lynten är lagliga betalningsmedel, men får samtidigt ett betydligt
mer påtagligt numismaliskt värde.
Man präglar nämligen både stämpelglansmynt och ocirkulerade
myn t för samlare.
I Sverige distribueras mynten
genom Svenska Naturskyddsföreningen. Världsnaturfonden
<WWF> och Internationella Naturvardsunionen CIUCN> rä kna r med
att projektet skall ge naturvårdsarbetet 50 miljoner kronor.
På bilden överlämnar Indone·
sicns ambassadör Katik Soeroso de

De tre m yntens gemensamma

100.000 Rupiah.

frånsida .

Motiv: Komodovaran.
l
l/

-~

2.000 Rupiah. Motiv: Javatig er.

-ffl \

-·

5.000 Rupiah. Motiv: Orangutang.

Extra stort novemb ernumm er

NOVEM BERERB JUDAND E
NUMISMATICA • Walter Andersson • Rådmonsgatan 10 B • 199 00 EN KÖPING • Tel. 018/1123 57 (efter 18.00)
EXTRAERBJUDAN DE G V
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l ör e
1 öre

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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..........
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typ I
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typ II sp.
typ III . .
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GUSTAV
. . . . . . god
. . . . . .. . . .
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..........
..........
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..........
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..........
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111+
l
O
O
01
l+
O
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250:19S:-

285:-42:-460:-350:-175:40:-680:-225:-

G USTAV VI ADOLF
225:god 01
5 kr 1952 J ub.
19:S kr 1954 ...... . .. . 01/ 0
1S:S kr 19S5 ...... . .. . 01/ 0
55:5 kr 1959 Jub. nära o
19:5 kr 1966 Jub...... . o
16:S kr 1971 ......... . o
33:2 kr 19S2 . . . . . . god 01
2 kr 19S2 ...... . . . . 1+/01 24:25:2 kr W53 ......... . 01 / 0
10:2 k r 1954 ......... . 01/ 0
12:2 kr 1955 .... .. .. . . 01/ 0
12:2 kr 19S6 . ... . .... . 01 / 0
12:2 kr 19S7 . . ... . ... . 01/ 0
10:2 kr 1958 .... . ... . . 01/0
12:2 kr 1959 ..... .. . . . 01/ 0
15:2 kr 1961 ......... . 0110
FY ND G VI A kv. 01/~1+
Samtliga 16 årtal 1953-71 79:-99:25 st. b landade årtal
1kr 1952 . . . . nära
1 kr 1953 . . . . . . . .
1 k r 1954 . . . . . . . .
1 kr 1955
1 kr 1968 nickel . .
50 öre 1968 . . . . . . . .
50 öre 1972 . . . . . . . .

O
O
O
O
O
O
O

25 öre 19S2
25 öre 1956
25 öre 1959
25 öre 1960

69:74:79:69:6:4:3:-

1+/01

o
o
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8:16:9:3:-
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O
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O
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O
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5
5
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öre
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1959
1952
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o
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M.m. U O
M.m. U 01
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EXTRAPRIS PA VARlANTER
5 ör 1969 V-ås 5 01/0
per 5 st.
5 öre 1970
"Dike" i 5 01/0
per 5 st.
5 öre 1970
Klump i V1 01
per 5 st.

2 öre 1952
2 öre 1952
2 öre 1953
2 öre 1953
2 öre 1956
2 öre 1957
2 öre 1958
2 öre 1959
2 öre 1959
2 öre 1960
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2 öre 1961
2 ör e 1961
2 öre 1962
2 öre 1963
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2 öre 1965
2 öre 1965
2 öre 1966
2 öre 1966
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..........
..........
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..........
..........
..........
..........
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..........
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18:4:6:3:8:3:3:12:4:9:8:35:15:8:12:5:6:6:3:5:2:-

''Världens vackraste mynt"
Maria Theresia taler
spegel O 60:O 37:Maria Theresia taler

P OLLETTER
Karlstads spritförsäljningsbolag
27:(7 olika) kvali tet l +
NORGE
2 kr 1902 .... nära
l kr 1877
l kr 1877
l kr 1900
50 öre 1941
50 öre 1953
25 öre 1876 . . . . god
25 öre 1876
25 öre 1876 . . . . god
25 öre 1915
2S öre 1943
10 öre 1876
10 öre 1876
10 öre 1901
10 öre 1903
5 öre 1876
5 öre 1876 .. .. god
5 öre 1876 . . . . god
5 öre 1896 .... god
5 öt·e 1896
5 öre 1902
5 öre 1902
2 öre 1876
2 öre 1877
2 öre 1877
2 öre 1884
2 öre 1889
2 ö re 1889
2 öre 1891
2 öre 1891 . . nära
2 öre 1891
2 öre 1893
2 öre 1893 .... god
2 öre 1899 . . n;ira
2 öre 1907
2 öre 1910 . . . . god
2 öre 1914
l öre 1876 .... god
l öre 1876 .... god
l öre 1876
l öre 1877
1 öre 1889
l öre 1891 . . när;o
l öre 1891
små kantstöt
l öre 1902
l öre 1906 vacker ..
l öre 1907 . . nära
l öre 1908 . . . . god
l öre 1911
l öre 1912 .... god
l öre 1913
l öre 1919 ros tf!. . .
l öre 1942 ....... .
l öre 1943 ....... .
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110:l+
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10:01
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5S:l
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7S:I+
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1/ 1+ 35:40:l+
70:01
37:l+
12:l
35:l+
8:l
l / l+ 18:7:1/ 1?
1/ 1+ 25:60:01
20:1/ 1+
1+/01 50:60:01
20:1/ 1+
40:01
33:01
18:l+
35:01
22:l+
17:l+
lS:111+
12:l
7:l
90:01
4S:I+
37:l+
S0:I+
50:01
35:01
1 + / 01 20:-
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1/ l?

15:95:22:l+
75:I+
1+/01 22:18:l+
15:l+
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30:o
30:o
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Försäljningsvillkor: O bjekten g a ra nteras äkt a . Moms tillkommer ej p & angivna p r iser.
M yn ten sänd es mot postförsk ott varvid porto t ill komm er. Returr ä tt inom &tta dagar.
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TILL VARA LÅ.SARE
Vi börjar dessa rader med att beklaga all tidningen kommit mellan 2
dagar och upp till en vecka försent den sista tiden. Detta beror på att vi
lämnar in vårt material till vårt tryckeri endast två veckor före utgivningsdagen, detta för att få in så aktuella nyheter som möjligt. Vi har nu
ändrat detta då vi ser alt läsarna blir lidande i stället av en försenad tidning. Det blir bättring.
Visste Ni att Gliicks stora värder ingsbok Gustav Vasa-Gustav VI utkommer under november, Tonkins Myntbok 1975 utkommer i s lutet av november. Vår egen Myntkalender 1975 utkommer l december och att Coinlex eventuellt skall komma ut med ny upplaga i samma veva. det blir läsa
av under december månad. Observeras bör också att vårt EXTRA STORA
JULNUMMER utkommer tidigare än normalt i december. Vi räknar med
att tidningen skall finnas tillgänglig för Er redan omkring 7-10 december.
Ar Ni ägare till litteratur om Svenska och utländska mynt?? Helst
tryckta före 1950. Vi belalar bra för en sådan bok, hör av Er i så fall.
l övrigt är vi tacksamma för alla bidrag såsom artiklar, lips om nyheter
och annat som hör branchen till. För införda artiklar betalar vi ca 50 kr
per sida.
l\led vänlig hälsning från redaktionen
Raouhl Ortendahl

Distributör och reklam:
R. Örtendahl Mynthandel AB
Box l , 199 01 Enköping
0171/ 379 50

Eftertryck av text och bilder
ulan medgivande förbjudes.
Tidningen utkommer den 15:e i
varje månad utom månad G o. 7.
Adressändringar bör meddelas
oss o;narast, helst skriftligen genom postens adressändringsblankel t.
ANNO:-ISPRISER :
S. K r.
4 sidor (mittuppslag) 1.325:2 sidor (mittuppslag)
700:1/ 1 sida (2:a o. sista sid.) 425:l / l sida ............... . 320:2/ 3 sida . .............. . 225:1/ 2 sida (2:a o. s ista t id.) 225:l /2 sida ........ . ...... . 170:1/3 sida ............. . . . 120:1/ 4 sida .. .. .. .. ....... . 90:1/ 6 sida . . . .. . .. ....... . 65:1/ 12 sida .. .. ......... . 35:Moms 17,65 % tillkommer på
ovanstående annonspriscr.
MYNTTORGET
(endast för my n tsamlare)
Ett införande: 10 kr. Två införande med samma text i två på
v;J r andra följande nummer: 16:-.
Annonsen får högst innehålla 20
ord
namn och adress eller
telefonnummer. Annonskostnaden skall medsändas på samma
gång som manus.

+

SISTA ANNO NSDAG
3 vecloor före utgivningsdag

PENNINGBÖRSAR
Av E rn st Na th ors t- Böös
Tillverkare och avnämare
När man går igenom delta rika
material - mer än tvåhundra stycken - får man en känsla av att vissa stildrag är så pregnanta att det
kan röra sig om en och samma tillverkare. Det var säkerligen ej alla
givet att ha den skicklighet eller
lw;t fö r sömnad som krävdes. Det
krävs emellertid en noggrann genom gång och kunnighet i textila
frågor för att fastställa detta .
I::n annan fråga är vem som anvlinde dem. Flera av dem är signerade med hela namnet. Det ä r
namn på personer ur ämbets- och
burgna borgarkretsar. Ibland bär
dc emellertid ett kvinnonamn och
man kan då fråga sig om plånboken. ett \'äl oftare manligt än
kvinnligt attribut. också anvlindes
m· dåtidens kvinnor eller om namnet satts där för a ll erin ra om g ivari nna n?
Genom en notis i i\lärta liclena
Hcenstiernas dagbok från dccem-

ber år 1792 vet vi också hm· mycket
en plånbok kostade. Hon skriver
där att hon hos fröken Wrangel avhämtat en ''broderad task bok. med
deviser och Ehrenheimska vapnet ". Den kostade ' 'i sylön 2 riksdaler s pecie·· och dagboksförfattarinnan tillägger litet bittert ''ehuru
jag betalat gulddragargrann låten' ' . Plå nboken ä r bevarad i pr ivat ägo och. ehuru typiskt sengustaviansk. försedd med en kantutsmyckning av guldtrådsspets. Det
förhållandet all l\Iärta Ilelena
Recnst ie ma beställde den kan utgöra en bekräfte lse av att dessa
plånböcker tillverkades kommersiellt. vilket vi tidigare berört.
1800-T/\LETS LÄDERPLANBOC·

KER
Uidcrarbetet berättar sällan någonting om ägaren, men en plånbok har i blindskl'ift "Sm eden Knrl
Gustav Moberg W. Hus by " och årtalet IU46 i romerska siffror och

FO'Tt$. aid. 4

3

!'lån/JO!: med applil.alioner, in- och 111\ida.
Jlafmel lilllr ur den ulduda adliga .!liil.l cu Drufm .
.\"ordi!l.a lll tlfCCI. Slnckholm.

därunder de ·förhoppningsfulla or den " Tryter a ldrig". Många av
plånböckerna är inte e ndast ulformade i dubbla utan tre-. ja fyrdubbla fack så att man får vika
dem lika många gå nger.
En ökad ha nt verksskicklighel
och nya stilideal ledde under 1800·
ta lels senare hälft till nya plånbokstyper. i\len det måste understrykas att de dentellprydda. blindpressade plånböcker vi förut
nämnt
fortsalle
a lt
tillverkas långt in i 180lHa let och vi måste vara mycket förs ikliga då vi söker datera denna typ. De plånböcker som man vill pincera i detta århundrade ä r ofta ln.'<lelade och för sedda med en rem. vilken lindas
kring hela plånboken och därefter
fästs i ett tvä rhand. Det nya var figurativa blindpressningar av tidsaktuell karaktär: Sveriges oc h
Norges vapen eller s tiliserade avbildningar av gällande sedlar <båda exemplaren i Ba nkmuseetl.

4

En ny t yp träder nu fram hell i tidens anda. Vi avser här de petit
poin t-bt~ode rade plå nböckerna, ofta försedda med pärlbroderier. De
är stundom utrörda så a tt de också
innehåller almanackor, ibland med
infogade annotationsblock . En annan variant, som verkar var·a serietillverkad. a r en plånbok med
två stadsbi lder från Stoc kholm ( i
BankmuseeU .
!"orts srd 5

ERT NAMN
OCH

ADRESS
och N.i får efter hand vår
»nyinkommetlista ».
Stor sortering.
Moderata priser.

Danska mynt köpes

Vänd Er med förtroende till

Speciellt •öko•
l öre 1878, 81. 2 öro 1876. .5 öre
1890, 1913, 1923. 10 öre 1888, 192Cl,
19.47. 2.5 öre 191.4, 1917, 1933.
1/2 krona 1939. l kr 192.4, 1930,
1935. 2 kr 1897, 1899, 19.41.

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL

AltA GUlDMYNT

S. Kungsgatan 19, Gävle.

•oml mynt 1874 och äldre.

Te l. 026/ 12 82 25

P R Mfl)NTER
Nörre Alle 81, OK 8000 Arhua C
Danmarlc. Tel. 06/12 12 95

Öppet: l 6- 18,
lördagar 9- 1.4

l en blindpressad och gulddekorerad plånbok från 1800-talets första hi.ilfl hittar vi föru tom annota-

lionsboken också en förteck ning på
tyska språket över herrars kli.ider.
Kan den möj ligtvis ha var it avsedd
att tjänstgöra som memorandum
under resa? l så fall får vi veta
mycket om vad en herre den gången borde ha . F örutom sådant som
för oss är helt naturligt skulle han
ha med sig nattmössor, speciella
handdukar till rakning, kuddöverdrag, lakan och damasker samt
överdrag för bädduppvärmningsapparaten. Denna plånbok finns för
övrigt i ett par exemplar till. den
ena daterad 1823 och den andra
1829.

Läderplastiken firade i slutet av
sek let och in i jugendperioden stora
triumfer. På samma sätt som under det föregående seklet plånböckerna gjordes av broderingskunniga fingrar. formades nu plånböcKakel 11~/l.l lllakarc
skrriet.r fiiiii J!, J. k. penuingka/1. N tull liC/ vii l
härle/l {Hill all mn11
nnl'iindt• knll<kin11.
1700-talctf hii1 jan. E n li.~:t tl11111k llfldition
nnl'iindn långt in på
l HOO-tnlct fil'llll ing-

knll cn III' ,l!.lirdfarihnndlmc, lmndnt kring
lil'rl l'llcr hiingt~~ulc
iil'rr 11\1' /n. / . 5H r 111.
.\'artfj,J.f/ III 1/JCC/ .
Stnrklwfm .

Vi säljer

ker av amatörhänder i läderplastikens tecken. Resultaten var konstnärligt sett sälla n r iktigt tillfredsställande, men det var sista gången
plånböcker fick en personlig utformning . l vMt sekel har industrin
fått ta över ansvaret för dessa ting,
som från att ha hyst baneosedtar
nu står redo att i "The Cashless So·
ciety" få en for m som svarat· mot
våra kreditkort.

SMH
SVENSKA
MYNTHANDBOKEN
populärt kallad SMH, har en
fullst ändig årtalsförteckning
övet· S\'enska regenters mynt
ink!. unionsmynten. Utförlig
variantbeskrivning och ' tpplagorna specificerade. Priser
i fem k lasser. Uppgifter om
metall, halt, diam. (D och vikt.
på alla mynttyper och ett
stort antal varianter samt
uttionsmynten. Dessutom fö1·
varje regent typkatalogisering. Fullständig katalogisering av alla provmynt och flera bilds idor. Kastpenningar
och minnesmedaljer b eskrivna och illush·erade. Präglingstabeller med myntförordningar. Numismatiskt lexikon.
Bilder på 110 olika sedlar
m. m., m. m. A 5-format i
förstklassigt boktryck på ca
200 sidor.
Pt·is 16:50

DANSKA TYPMYNT
och 2 öre koppar
Pris per set
(10 st) 60:p ortof ritt

SKANDI NAVISCHE
••

MUNZE N
G. ORTEL

D- 1 Berlin 45
Postfach 11 O
VÄSTTYSKLA ND

GRATIS PRISLISTA
Vår 20 s idot· stora prislista
över mynt från hela världen
innehåller speciellt mynt från
Europa och Skandinavien.

F REI> SVEENEY
RARE COINS INC.
P. o. Box 10144-K
Kansas City
Missouri 64111

USA
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INTERNATIONELLA
POSTMÄSTARESÄLISKAPET

INTRODUCERAR

Denförsta
samlingen i världen av
Internationella
Första sbrev med
Medalj
Sällskapets begränsade uppl aga av Förstadagsbrev
kommer var je månad att förena en av de mest betyc.lelsefulla nya
frimärksutgåvorna i världen - poststämplad på
FÖRSTA UTGIVNINGSDAGEN - med Sällskapets egen
MINNESMED ALJ l STERLI NG SILVER.
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INTERNATIONAL SOCIETY OF POSTMASTERS
OFFICIAL COMMEMORAliVE ISSUE
ASSOCIATION INTERNATlONALE DES
RECEVEURS DE LA POSTE
EMISS.ION COMMEMORAliVE OFFICIELLE

UMITED EDITION PROOF • STERUNG SILVER
EMISSION UMrTEE EPREUVE • ARGENT STERUNG

En exempel på lntemntionel/n Postmästareså1lskapets utgivning av Förstadagsbrev med Medalj (brevets. verkliga
storlek är 15 7 X 114 mm). Della brev- det första i serie1~ -hedmr 100-drsminnet av
Dr. Albert Schweit::ers födclsedtJg. Det kommeratt poststämplas i Bonn, Västt; sklnnd, detl15 januari 1975.
1

Beställningar kan göras nu.
Beställningssedlar måste vara poststämplade
senast den 30 november 1974.
en 15 januari 1975 kommer Internationella Postmästaresällskapet att
utgiva ett Förstadagsbrev med Medalj - Yärldens första i sitt slag. och början på en värdefull ny samlarserie.
Denna historiska utgåva högtidligh åller 100-årsminnet av D r. Albert
Schweitzers födelse. Den kommer att utgöra början på den första serien av Internationella Förstadagsbrev med M eda l j som
hedrar betydelsefulla historiska personer.
platser och händelser över hela världen.

D

Minnesmedaljer i
Sterling Silver
Av alla de frimärken som utgives över hela
världen kommer Sällskapet att varje månad välja ut ett enda - det förnämsta i
fråga om motiv, utförande och samlarintresse.
När månadens frimärke valts ut,
kommer också Sällskapet att hedra den
person, plats eller händelse som är avbildad
på frimärket genom att auktorisera utgi-

7

vandet av en särski lJ minnesmedalj präglad i solitt Sterl ing Silver. Varj~ medalj h~r
en storlek av 39 mm i diameter. och kommer att präglas i proof-kvalitet - med motivet utsökt skulpterat och frostat mot en
spegelblank bakgrundsyta.
Både frimärket och medaljen kommer att kombineras i ett speciellt minneskuvert. som poststämplas individuellt nå
frimärketsförsta utgirmingsrlax på det po~t
kontor i utgivariandet som handhar förstadagsutgåvan.
Dessa internationella brev med medalj kommer att utgivas i en strängt begränsad upplaga och endast till accepterade p~enumeranter. Den totala upplagan
av vaq e Förstadagsbrev med Medal j begräns_as till exakt det antal beställningar
som mkommer poststämplade senast det
datum som fastslagits som sista beställningsdag. Brev utöver Jett a antal kommer
i~te att iordningstäl las för framtida försäljnmg, och tidigare utgåvor kornmer inre fin·
~ as tillgängliga annat än från en ursprunghg prenumerant.

Några av världens förnämsta
nya frimärken
Breven kommer sannolikt att vara av stort
intresse för sam lare av följande sbl:
l. De kommer att bära niigra av Yärldens
förnämsta och mest betydelsdul la nva
·
frimärken.
2. De kommer att innehaila originalmedaljer av solitt Sterling Silver i högsta
präglingskvalitet.
3. De kommer att bära särski ldu försra·
dagspoststämplar från hela viiriden.
VIktigt är också att de personer som
gör beställningar vid detta till fälle kommer
att vara de endu samlare med möjligher arr
bygga upp en kompleti .ramling av dessa
historiska förstadagsbrev - frim förs ra
början.
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Hur man blir accepterad
prenumerant
l ntcr~lationella Post mästaresiillskapct fö·
resknver att beställning av Jen första rreå~sprenumerati oncn på Sällskapets utgiv·
nmg endast accepteras under november
197ft. Det första brevet utgi,·(·s i januari
1975 till ett pris av kronor 110: - inklusive 17.65 % moms (exklusive moms kronor 93:50). Der följs därefter varje månad
av ett nytt förstadagsbrev. Accepterade
prenumeranter i Sverige f?tltmJ/eras under
belt1 l redrsperioden ert fast pris av kronor
9.~: 50. exklusive moms. för ,·ar je första tingsbrev med Medalj. Deua är en mvcket
viktig garanti med tanke pä dagens infla·
tion och sannolikheten av fortsatt inflation
under kommande år. Prisgarantin kan dock
cj omfattu eventuella förändringar i mervärdesskatten.
Varje accepterad prenumerant har
riitt alt avbeställa när som helst med )0
dagars varsel. Observera dock att när en l>cställning väl är inhibcruJ kommer lnidc
prisgarantin och Jet cxklusi\·a tillfiillct atr
hygga upp en komple/l Xflmlin,s: med dessa
b_~tydclsefulla internationella bre,· att git
forloraJe för all framtid.
Varje prenumcranr kommer att utan
ex tra kostnad crh<ill a ctl vackert samlara l·
hum för att bevara och visa hela samli n,t.:en
av Internationella Fiirstadat!shrl'v med
'
McJalj.

Sista beställningsdag:
Den 30 november 1974
lk·stiil lningar skall vara postsUimpladt: se·
nast den }0 no\'crnhcr l')7tl. och siindas t iii
~;r:tnkl_in Mint AB. c:xk lusiv rcprt'setttant
1 Svcngc:. Endast dt· hcstiillningar som ;ir
poststUmplatle senast dc:n .1 0 nm·l·mhcr
197ft kornmc:r att accept<:ras. Alla ht·stitlln inga r rostsrämplade meJ st· nare· Jat um
mas H: avböias och ret u rncras.

In ternationella Postmästaresällskapet,
Geneve
Internationella Postmästaresällskapet (The International Society of Post·
masters), som har sitt säte i Geneve. är en världsomspännande organisation
vars medlemmar består av postmästare från 120 olika länder över hela världen.
Som en del av sitt informations· och under\'isningsprogram har Säll·
skapet etablerat utgivningen av Förstadagsbrev med Medalj.
Med sin första utgåva hedrar Sällskapet Västtysklands högtidlig hållande
infö r JOO-årsminnet av Or. A lbert Schweitzers födelsedag. Andra ämnen som
för tillfället övervägs som åminnelser under 197 5 innefattar 500-:irsminnet
av Michelangelos födelse: USA:s och Sov jets gemensamma rymdprojekt: Kcj·
sarens av J apan femtionde regeringsår samt Vatikanens proklamation av det
heliga året. Dc frimärken som kan komma att utgivas fö r att hylla dessa bet y·
dande händelser kandiderar för Sällskapets Förstadagsbrev med Medalj . Det
slutgiltiga avgörandet kommer dock att s ke först 60 till 90 dagar före utg ivan·
det. när den faktiska frimärksutformningen och utg ivningsdagen på sedvan·
ligt sätt är fastställda av de utgivande poststyrelserna.

--------------------------BESTÄLLN ING

INTERNATIONELLA POSTMÄSTARESÄLLSKAP ET S FORSTADAGSBREV

MED MEDALJ
Bewansning: En beställning per person.
Giltig e ndast med poststämpel senast den 30 november 1974.
Till ex klusiv representant i Sverige:
Franklin Mint AB. Lummakargatan 66. 11 3 51 Stockholm.
Var god acceptera min hcstiillning av en treårig prenumeration på Internationella
Postmii';tarcsiills kapets Förstadagsbrev meJ M eJalj som utgives meJ ett brev i
månaden fr:in och med januari 1975.
Priset f(lr varje Förstadagsbrev med Medalj är under be/a trcd1:1·perioden
fast och ~aranrcnlt till 93:50 exklusive mom~. Priset , inkl us i\'~ moms. är med
17.(>5 'Y.. skatt Il O kronor per brev. Pr isgarant in ~iill ~r ej eventuell a förändringar
a\· rm:rvärdcsskat ten.
O Ja.l! hetalar ell brev i rn;inaden i förväg via post,!! iro. Ski<.:ka mig ett ifyllt inbetal·
ningsko rt p:i Il O kronor för Jet fö rsta brevet.
O ja~ löser ett brev i månaden mot postförskott. Postforskottsavgift 1:90 per
brev t iii kommer.
Jat~ har rätt att a\'hcställa min prenum~ration när som hdst med 30 da,l!ars varsel.
UnJl:rskrifr - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

~amn _______ -----------·----------~~~--

1\1 K nr 9
t\ Jr~'~-----~---------------------Postnummt·r ________ Postadress _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

L

----------------------------

~' 1 974 Franklin Mint AB 1
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NUMISMATISKA ORDENS HÖSTAUKTION
Lördagen den 12 oktober höll Numismatiska Ordern i Borås sin
höstauktion. Till stadshotellet där
auktionen ägde rum hade ett too-tal
intresserade köpare sökt sig. Utbudet var stort och de flesta numismatiska områden var representerade. Auktionsobjekten bestod av
mynt, besittningsmynt, kastpen·
ningar, provmynt och plåtmynt.
Men även ett 35-tal svenska sedlar
samt polletter förekom . Totalt var
det omkring 520 objekt som utbjöds.
Redan i inledningen av auktionen
utbjöds Gustav Vasas Mark 1543 i

00.000:-), 4 caroliner 1718 kv. l +
å 01 2.900:- (2.000:-. Karl XII:s
svåraste nödmynt " Hoppet" i kv.
god 01 betalades med 380:- (225:>. Från Gustav III:s tid utropades
bl. a. 1/3 Rdr i D.S.M. 1776 i kv. 1+
för 210:- (240:-). Ett Pojköre

praktex. Köparen till detta mynt
fick betala 4.500: - (2.800:-). Inte
långt efter såldes ett av auktionens
dyrare objekt 1/2 Rdr 1576 Johan
III i kv. nära 01, myntet .såldes för
25.000:- (17.000 :-). Här nedtill
följer ett urval a v försäljningspriserna. 2 öre 1570 kv. nära O 975:(800:-) Christina 1/ 2 Rdr 1644 kv.
l + 2.000: - (1.450:-) 2 mark 1659
praktex 01 å O3.700:- (2.200:-), 2
öre 1665 nära 01 280:- (125:-).
Landskrona 2 öre 1675 god l+
1.200:- (600:- ), Dukat 1710kv. l+
7.400:- (6.800: - ), Rdr 1707 med
peruk kv. god 01 16.500:10

1772 i kv. 01 betalades med 7.700:(7.000:-). Auktionens dyrbaraste
objekt blev en Dukat från 1804 i Da-

larnas guld med kv. 01 å o, som betalades med 27.000:- (23.000:- ).
En Rdr 1827 Troyska Ass i kv. god
01 betalades med 16.500:03.500:- ). 4 skillingbanco 1849 i o
kv. pris 625: - (500:- ). Karl XV:s
5<kiring 1862, ett mycket vackert
mynt i kv. spegelglans Ogav en köpare 17.000: - (13.500:-) för.
Bland Oskar II:s mynt utbjöds ett
flertal guldmynt, 27 st, varav 15
var 20 kronor. Dessa 20 kronor,
kostade omkring 1.500:- och de
flesta höll sig i kvalitet omkring 01.
En 20-krona 1925 i kv. 01 kostade
4.300:- (3.500:-). Järnfemöringen från 1919 i kv l(+ > betalades
med 120:- (75:->. Hela myntset
från Gustav VI Adolfs tid i stäm·
petglans Osåldes till ett antal av 13.
Några exempel 1952 320 :- (240:), 1961 475: - (400:-), 1969 40:(20:-) samt 1971 40:- (30:-).
Tre stycken plåtmynt från Adolf
Fredriks tid såldes och högsta pri·
set fick 2 D.S.M. 1755 kv. l+ å 01
1.450:- (1.200:- ). Av de 9 kastpenningar som såldes kan nämnas
Carl X Gustafs kröning 1654i kv.
1+/01 pris 2.400:- (2.000:-). Lovisa Ulrikas begravning i kv. 01
pris 875: - (500:- ), kastpenning
vid Carl XIII:s begravning i stämpelglans O pris 1.200:- (600:-).
Bland ett stort utbud av besitt·
ningsmynt kan nämnas Angsburg
Rdr 1632 i 01 kv. pris 2.850:(1.600:-), Wtirzburg Rdr 1632
H +> 2.600:- (2.200:-), Reval 4
öre 1667 kv. 1/ H?> 150:- (60:-), 1
heller 1730 kv. 1, 20: - (25:-).
Bland sedlama såldes Carl XII:s 5
daler 1717 i kv. l+ för 270:(150 :-> , 100 kr 1911 med svart valörsiffra i kv. 1+ /01 pris 475:Forts. sid. 17

NUMISMATISKA TIPSET
RATT T!PSRAD FORRA MANADEN VAR:
x2x x12 x22 2llx
l :a pris Bengt Strutz, Domherreg 4 Halmstad.
2:a pris E. Andersson, Kanalg 10 Nässjö.
3:e pris Uno Martinsson, Osby Skogskola, Osby.

Sänd denna sida eller enbart Er tipsrad till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 Enköping, märk kuvertet
"nu m. tipset". Tipsraden skall vara oss tillhanda senast 30/111974. Först öppnade rätta svaret vinner. 1:a
pris: Myntskåp Lembit 400. 2:a pris: Myntskåp JUNIOR. 3:e pris: Myntskåp JUNIOR.

l

x 2

1 Vid fyndet av plåtmynt i Yttermalung i slutet av mars 1974 återfanns hur
många plåtmynt? l) 145 st, x) 240 st, 2) 367 sl.
2 Den skandinaviska myntkonventionen 27/5 1873 ledde till myntunion mellan Danmark och Sverige. Genom en tilläggskonvention tillkom Norge.
När var del? l) 30/51875, x) 30/51873, 2) 16/10 1875.
3 Sedlar från Alun-Bruket i Andrarum är s k privata sedlar. Vilket år förbjöds dessa sedlar? l ) 1766, x) 1802, 2) 1849.
4 Med anledning av riksdagens antagning av de nya grundlagarna 1974 lä l
Sporrong utge en medalj samma å r. Vad heter konstnären som skapet medaljen? l ) BERNDT HELLEBERG, x) BO THOREN, 2) THOMAS QVARSEBO.
5 Julius Ceasar satte sitteget porträtt på denarerna, under sin livstid. Detta
ansågs som en hädelse, medan däremot avlidna' personers porträtt kunde
förekom ma. Vilket år dog J Ceasar? l) 186 f Kr, x) 44 f Kr, 2) 146 e Kr.

l

6 Polletter från Löfås silver- och kopparverk i Dalarna bär en nymåne. Nymånen är beteckning för? l) Bruket. x) Silver, 2) Präglingsår.
7 Guldmynt präglades i valören "Carolin" 1868-1872. Valören "Carolin"
har även präglats i silver, vilken regent gjorde det? l) Karl IX, x) Karl XI,
2) Karl XII.
8 Den 16 november 1973 öppnades en myntutställning på Myntkabinettet
Utställare var "Samfundet Kungliga Myntkabinettets Vänner", som firade 25 årsjubileum. Vad hette utställningen? l) Daler-Krona-Ore, x) Numismatik och Myntsamlande under 500 år. 2) Världens mynt under 25 århundraden.
9 Valsverksprägling är en myntpräglingsmetod, som upphörde i Sverige
vilket år? 1) 1550, x) 1625, 2) 1715.
10 Kengis är en myntort där plåtmynt har präglats. Men, varifrån togs kopparn till denna plåtmyntsprägling? l) BASINGE, x> GARPENBERG, 2)
SVAPPAVAARE.
11 Under senare tid har konserveringsrader från Otill lO försökt införas.
Vad motsvarar konserveringsgrad 6 i det gamla systemet? 1) 1 ( +), x)
l +, 2) l + å 01.

12 Vilket år börjar sedlar cirkulera med olika färgat papper för olika nominaler? l) 1836, x) 1852. 2) 1856.
12 Maria Teresiathalern anses av många som världens vackraste mynt. Vilket år präglades den första av dessa thaler? 1) 1753, x> 1780, 2) 1793.
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MYNT

Charles a. Iindbergh

TILLBEHÖR
LITTERATUR

Medaljnyh et från The Uni ted States Mint

KöPER- SÄU ER- BYTER

Svenska och utländska mynt
i stor sortering till moderata
priser.
Välkommen in och se
vad vi har.
PRISLISTA GRATIS
Öppet:
Måndagar
Stängt
Tisd.-Fred. l 0-12 14-18
Lördag
10-13

MYNTHÖRNAN
ENGELBREKTSGATAN 36
ÖREBRO 0 19/11 21 80

N~

NORDISKA MYNT

Landsvägen 56
172 36 Sundbyberg
08/ 28 67 56
vard. 15.00-18.00
lörd.

9.00-13.00

KÖPER - BYTER

SÄlJER

DEN LEGENDARISKE
ATLANTFLYGAREN

Den världsberömde atlantflygaren, svenskättlingen Charles Lindbergh avled i sitt hem på Hawaii
den 26 augusti i år. Lindbergh, en
av vår tids stora hjältar blev legendarisk genom att den 20 maj 1927
med sitt plan The Spirit of ST Louis
staria en soloflygning New YorkParis non stop. På kvällen den 21
maj landade Lindbergh på Le
Bourget i Paris och fick en hjältes
mottagande. Än magnifikare blev
mottagandet han fick i Washington
och i New York där hundratusentals människor samlats för att hylla honom. Lindbergh genomförde
flygningen på 33 timmar, 29 minuter och 30 sekunder och vann därmed Orteig-priset på 25.000 dollar
för den första non-stop flygningen
New York- Paris. För sin bragd
befordrades Lindbergh till överste
och tilldelades Kongressens he-

Prenumerera

allt i N01·diska mynt.

på

Vi hjälper Er gärna

MYNT·
KONTAKT

med värderingar
och rådgivning
12

Sveriges ledande
Numismatiska tidskrift
P ren. helår : 43:75
ink!. moms o porto

dersmedalj för "visat mod och
skicklighet" . Lindbergh tilldelades
kongressmedaljen i guld. Samtidigt präglades också en upplaga i
brons för försäljning till allmänheten. De nu aktuella medaljerna är
hämtade ur denna ursprungliga
upplaga.
ATSIDA

Porträtt av Charles Lindbergh i
förd flygarhjälm. Inskriptionen
"Act May 4 1928" syftar på kongressbeslutet samma datum.
FHANSIDA

Frånsidan visar en ensam örn i
flykten, solen och stjärnorna symboliserande flygningen genom dag
och natt.
FAKTA OM MEDAWEN

Medaljen som tillverkas av det
Amerikanska myntverket är skapad a v skulptrisen Laura Gardin
Fraser. Medaljen är präglad i
brons och mäter ca 57 mm i diameter. AB Sporrong säljer medaljen
med ensamrätt i Norden.

GRATIS
PRISLISTA
MED MYNT FRAN
HF~LA VÄRLDEN
SPECIELLT SKANDINAVIEN
AAGE KHISTENSEN

IVAR IIULTFRELOTSGADE :n
!1200 AAHII US N

DANi\lAHK

Mynt viktigaste fynden vid
årets grävningar i Lödöse
1 öDöSE· At·ets utgrävningsverksamh et i den ga mla stadsjorden i Lödöse

~en verk~amhet med arkeologis k och kulturhistorisk in~iktnit~g -står nu

inför sin avslutning. omtalar undersökningsledaren , anhkva t·te l~un e Ekr e.- Vi kommet· väl inte att hålla på längre än ungefär en vecka ltll.

- Aven om å rets utgrävningar .
som påbörjades den 15 juli, huvudsakligen skett endast på ett par
ställen i samhället - vid museet,
samt på platsen för pa rkeringsplatsen vid nya kyrkogården -så
har de dock resulterat i ett synner ligen stort och framför allt värdefullt fyndmaterial.
Slörsta och viktigaste fyndet var
väl dessa myntningsunderlag som
påträffades i schaktet vid museet.
Härigenom har vi ju kunnat fastslå
att det är möjligt att räkna med ytterligare två typer av mynt som
man inte anknutit till platsen tidigare. Det rör sig dels om den så
kallade B-brakteaten från slutet av
t200-ta let. dels ett mynt från slutet
av 1100-lalet. viikel tidigare räknats som norskt.
lnt rrssanta
- Vi har också påträffat väldigt intressanta gjutformar, dels i guldsmedshuset i Långa gatan. dels i
kopparsmedens hus uppe vid kyrkogården. Originellt nog ha r mycket av den gångna som marens

ve rksa mhet kommit att koncentreras kring dessa två hantverkshus.
och vi kommer all i en liten utställning i museets lokaler redovisa
fy ndmaterialet därifr ån.
Fiirsvårande
Vad som i viss mån försvårat å rets
utgrävningsarbete ha r varit, dels
att vissa konstruktioner va rit svåra att forcera, dels a tt man fält röra sig på synnerligen små ytor vii·
kel föranlett organiserande av
mindre arbetslag.
- Sjä lva g rävarstyrkan har hå llit
sig kring fyra personer , berä ttar
antikvarie Ekre. Vad det nu närmast mycket gäller är ett upparbetande och bearbetande av fyndmaterial från de gångna årens grävningar samt vissa efterarbeten på
dc senaste schakten. Allt i syfte alt
få fram nödvändigH slutsatser.
- Vi är nu tvungna a tt göra ett
visst uppehåll i utgrä vningsverksamheten. När nästa utgrävning
kan starta vet jag inte. Nästa år är
helt ovisst på den punkten ännu säger antikvarie Ekre.

FL YTTNINGSMEDALJ
FRÅN MYNTVERI(ET
i\Icd anledning av myntverkets
flyttning till Eskilstuna 1974 kommer myntverket att utge en
minncsmedalj. För det konstnärliga utformandet svar ar Leo Holmgren. Alsidan visar myntverkets
fasad i Eskilstuna och texten :
Sveriges mynt präglas i kvat·ter et
Vlirjan Eskilstuna från juni 1974 .
Frå nsidan visar tornspiran från
myntverksbyggnaden i Stockholm
och texten: I kvarteret KongL
rnynlet på Kw1gsholmen i Stock-

hol m präglades Sveriges mynt i 124
år samt å rtalen 1850, 1974.
Medaljen försäljes förpackad i
kassett dels enstycksvis, dels i förpackningar om 20 st eller 100 sl.
Försäljningen av silvermedaljen
begränsas till alt omfatta liden november 197~aj 1975 <sista bcstä llningsdag 1975.05.31 l.
Leverans sker mot post förskol l och
beräknas kwma ske med början i
vecka 49 i den ordning beställningarna inkommer.

FYNDET I GRYT
De jättelika 10 dalrarna frå n år
1644 som fanns i Gryts Skärgård
har ställts ut på Hisloriska Museet
i stockhol m. Var plåtmynten slutligen kommer att hamna är än så
länge inte avgjor t.

SAMLARHUSET
«COLLECTOR»
BYTER AlVI
Collector, det nyöppnade samlarhuset i centrum av Stockholm fick
inte behålla namnet, det var redan
upptaget. I stället blev det namnet
·• Arkadhallen".
Arkadhallen öppnade porta rna
Torsdagen den 24 oktober och möttes av en stor publ_ik och en stormande succe blev facit av öppningsdagen för de ca 20 handlarna
som inrymts i lokalen.

5 kr t9i2 "Spräckt nacke"
Denna variant publicerade vi i
vårt augus tinummer i år. Agaren vill nu sälja myntet till
högstbjudande. Bud kan sändas
till Myntkontakt F.V.B.

PRISLISTA
1974 . 1975

HAR UTKOltiMIT
PRIS 5 :·
Sänd 5:- och vi sänder Er vår
nyu tkomna prislista gällande
mynt från hela världen.
OBS vår nya adress.
Strandbergs Mynthandel
Arkadhallen
Mäster Samuelsgalan 25
S 103 81 STOCKHOLM
TeL 08/21 42 65.
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SVENSKA MYNT
OJ
l/2Sk. 1803
45:01
l/8 RDR1832
175:1+ /01 70:l / 16 ROR 1855
o
200: 1/32 RDR 1852/51
1+/01 40:1/3 Sk. B. 1852
01/0
45:l / 6 Sk. B. 1855
l Oöre 1865
01/0 160:o
lO öre 1871
150:01/ 0 600:2 öre 1860
l öre 1870
Ol/O
60:50 öre 1899
0110 300 :01/0 225 :lO öre 1892
1+ /01 95:2 kr 1924
01/0 110 :2 kr 1930
o
2kr 1934
60:01
llO :2kr 1937
Nära o
2 kr 1943
llO :60:2 kr 1950omgr. TS o
o
440:1 kr 1916
01/0
150:l kr 1924up
1 kr 1931
o
85:o
l kr' 1933
75:0/01
90:50 öre l940Ni
o
90:50 öre 1947
o
215 :25öre 1916
l+/01 100:25 öre 1921 Ni
o
225 :lO öre 1915
01 / 0
90:lO öre 1920Ni
1+/01 80:5 öre 1909 L.K .
l+
165:5 öre 1916/15
goc! 01
70 :2öre 1909
01/0 150:l öre 1909 St. K.
o
70:l kr 1954
o
50 :1 k r 1957
01/0 285:1 kr 1959
01/0
15:5 öre 1954
Ol/O
15:5 öre 1955
01/ 0
15:5öre 1957
01 /0
15:5 öre 1958
01 / 0
15:Söre 1959
o
300:Arssell957 <8 >
475:o
At'sset 1959(7 )
o
450:Arssetl961 03)
Leverans mot postförskott. Porto tillkommer . Pris lista översändes gratis på begäran .

••••

SVENSKA MYNT KOPES
Bra priser betalas

••••

ANDERS WETIERBERG
Box 168
101 22 STOCKHOLM l
Tel. (ef. 19) 08/ 21 18 35
14

VÅRT NYA
MYNTORTSMÄRI(E!
Myntverket i Eskilstuna har hos fina nsdepartementet hemställt att
tävlingen om nytt utseende på
svenska mynt med anledning av
kung Carl XVI Gustafs trontillträdc måste förlängns till 1975 års
ha lvårsskifte. Det gälle r myntvalörerna 5 öre, 10 öre, 25 öre och 50
öre samt l kr och 5 kr.
Man är inne på tanke n a tt låta nya
präglingsorten Eskilstuna få figurera i vad som kallas "myntverkets märke" där tidigare Stockholm fått bidra m ed S: t Eriks-huvud et.
Myntverket finner det naturligt att
som mynt <orts) märke i fortsättningen använda bokstaven E i det

stiliserade utförande, med mellers ta s trecket utformat som en
hammare, som Eskilstuna kommun använder s ig av i bl a informalionssammanhang. De tta har
accep terats av Eskilstuna kommunstyrelse.
Inbjudna tävlingsdeltagare har informerats om detta E i samband
med s kapandet av nytt utseende på
svens ka växelm ynt. Myntverket
förutsätte r all mindre justeringar
vid utförandet av bokstaven kan bli
nödvändiga med hänsyn till dels
myntets stilistiska utformning,
dels det ringa format bokstaven
väntas få på främst de mindre
mynten.

stulna hos sam la re

Norrl and

:-.lägra av de my nt som st als

Guldmynt, meda ljer, plåtmynt till ett värde av över 80.000 kronor stals i
mitten av oktober Ul' ett kassaskåp tillhörande s krothandlaren Ville Sandgran i Bensbyn. Kuppe n förövades under tiden fam iljen var bortres t och
huset stod tom t. Allt tyder på a tt tjuvarna känner till Sandgrens samling
och var han förvarade denna.
Detta fåranleder oss att åter varna
Er samlare: Förvara Era värdefulla mynt i bankfack. åtminstone
då Ni är bortresta. E n brottsvåg
s veper just nu över landet och
myntstölde r· inrapporte ras till oss
varje vecka.

Srorauktioni S~khohn
Hirsch Mynt hande l AB. Stockholm ,
arra ngerar Lördage n den 15 februari e n kvaliletsauktion på Svens ka och utländska myn t på Operakä lla ren i Stockholm . Utförligare
informationer i kommande nummer.

Serien Nordiska konstmedaljer
1973 kom " ISLA ND" och
" GRONLAND" skulpterade av
professor E lLA HILTUNEN i
FINLAND och de är sedan länge slutsålda hos utgivaren ANDERS NYBORG A/ S i DAN1\lARK. 1974 kom fyra olika meISLAND,
nämligen
daljer
GRONLAND. FAROARNA och
DANMARK . Skulptör ä r dansken SVEN HA VSTEEN-MIKKELSEN och även de är slutsålda hos utgivaren. 1975 är det
NORGES PER UNG som skulp-

terar fem olika medaljer och
" NORGE" tillkommer. 1976 blir
det sex olika medaljer skulpterade av svensken FOLKE
TRUEDSSON och "SVERIGE"
tillkommer. 19n blir serien fulltalig med sju olika medaljer av
en finsk mästare som utses genom en pristävling och "FINLAND" tillkommer.
Medaljerna har en kraftig relief, väger 270 g och är 70 mm i
diameter. Endast brons finns
och kommer att finnas. Varje

~amn

Skicka mot postförskott
följande antal medaljer.

medalj är numrerad och hela
upplagan av var je 5000 st som
inte överskrids. Formarna förstörs efterhand. Medaljerna
skall ses som ko nst verk man
har framme på ett skåp, på väggen e. dyl. Staliv och silkefodrat
etui medföljer. Fjolårsmedaljerna har stigit flerdubbelt i pris
och årets ökar lika kraftigt- en
fin penningplacering med andra
ord. Fjolårsmedaljerna i lager
är snart slut. Medaljerna köps
tillbaka och säljs om igen. Full
returrätt.

~"~
• ra.M.u.ld

<V. g. textra! l

-..........
Adn•,.wtt-n
I.Ubr
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ISLAND
1973 å 400
~
1973 å 400
GRONLAND
~
ISLAND
197-4 å 200
~
GRONLAND 1974 å 200
~
Fi\ ROARNA 1974 å 200
DANMA RK 1974 å 200
AHa sex
å 1570
Alla sex
å 15-40
men mot förskottsbeL till
postgiro 62 73 28-8.
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Bostad

SAMLAR s iKEN

Post nr.

Svarsförsändelse
Kon to n u m m er

Postanstalt

64-02

S-43120 MOLNDAL
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ANNONSSIDA FÖR MYNTSAMLARE
Ni som vill annonsera i MYNTTORGET, kan fylla i kupongen nedan och skicka den till MYNTKONTAKT, Box 1, 199 01 Enköping. Kostnaden är 10 kr. per annons och får högst innehålla 20
ord+telefonnummer eller namn/adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra
.följande nummer=16:-.
Annonsmanus måste vara oss tillhanda senast 3 veckor före utgivningsdagen.
Annonskostnaden skall medsändas på samma gång som annonsmanus.

K

ö P ES

Mynt från Norden, Frankrike,
Tyskland, USA, Schweiz köpes
kontant till höga priser. 'Aven andra bättre mynt, enstaka och större
samlingar.
Thomas
Nilsson,
Angstugev. 15, 2 tr. 611 00 Nyköping. Tel. 0155/863 84.
Onskar köpa Holländska mynt före
1946. Skriv vad Ni har och priser
till: J . Riet, Minrebroederstaat 4,
Utrecht - 250, Holland.
Osterrike: 25 Sch. 1955, 1959, 1963,
1964, 1966, 1968, 1971. 50 Sch: 1965,
1970, .1971 ev. byte. Prisuppgifter.
Horst KUhn, De la Gardievägen 82
C, 531 00 Lidköping.
Norska mynt köpes. Gärna medeltidsmynt Höga priser betalas. Helge Kristoffersen, Kristinav. 17, N2600 Lillehammer, Norge.
Svenska och Amerikanska poletter
önskas köpa. Svar med förteckning
och pris. Stig Andersen, Sjövägen
15, 171 32 Solna.
SÄLJES

Passa -på! Stort antal dubbletter
säljes eller bytes. Gustav V, Gustav VI och Oscar II. Prislista gratis. Bo Baudin, Ostra Nibble 13 A,
734 00 Hallstahammar.
Mynt från Oscar II och Gustaf V.
Starkt reducerade priser. Passa
på. Myntlista gratis. Conny Linderudt, Gnejsv 1-1, 902 42 Umeå.
090/19 24 80.
100 st ENKRONOR GV av normal
kvalile säljes för 145:-. Enbart silvervärdet i dessa enkronor är f n
mellan l :85 till2 kronorenligt förra
numret av Myntkontakt Likvid till
pg 22 58 90-3. Fraktfritt. Ulf Bokinge, Angsv 10, 680 50 Ekshärad.
16

"Mynt billigt, O Il, GV, GVI.
Passa på tillfället. Aven varianter.
Gratis prislista." Kent Ljungh,
Lövsta, 150 14 Vagnhärad.

Första myntset fra Danmark med
Dr Margrete salges. Pris ved for handsbetalning 10 SKR. Christensen, Sabioresvej 8, 3000 Helsingör,
Danmark.

SVENSKA MYNT
Rd Specie 1846, 4 RdRm 1856-63·69·
71 kval. nära 01 Rd 1857, o 50 öre
1857, o m. fl. Anbudslista rekvireras från Gustav Antonsson, P1 4516
Strand, 450 10 Ljungskile.

Mynt 1873- 1973, 100-tals varianter
säljes. Lista mot 0:75 i frimärken.
Bo Carlsson, Kronet.orpsgatan 104
A, 212 27 Malmö.

Jag säljer hela min myntsamling
Svenska och utländska sedlar och
mynt. Myntlista gratis. Thomas
Joelsson, Hammarv 35, 175 35 Järfälla.
Lista över mynt, mest vanligare
årtal sändes gratis. Lämpligt för
nybörjare. Mycket låga priser. Ake
Eriksson, Bergbacken 118, 826 00
Söderhamn, 0270/153 29.

Prislista på danska och norska
mynt sändes mot porto, namn och
adress. Lennart Svensson, Tunnbindarvägen 4, 352 50 Växjö.
112st O II l kr- l öre k v. 1? /l. 1.976
st GV5 kr- l öre kv. 1-Ql. 5.833 st
GV15kr-1 örekv. l+-Ql. Vanliga
årtal. Te l. 0470/176 65.
Finland: 10 MK jub. 1967 25:-, 1970,
71 EM å 20:·. 5 MK 72 25:-. 74 års
mynt p-5 mk 13:-. Allt i kv. O. Tel.

Prislista över Svenska dubblettmynt gratis. A. Hedlund, Box 3144,
S-162 03 Vällingby.

036/13 77 94, P. Nerg, Carlsfors,
561 00 Husqvarna.

Utgångna 1·, 2· och 5-öringar säljes
2,4 kg 50:- . Bra kvalite. Lidvid till
pg 22 58 90·3. Fraktfritt. Ulf Bokinge, Angsvägen 10,680 50 Ekshärad.

stort antal dubbletter säljes. Oscar
II. Gustav V och Hakom VII. Aven
äldre mynt. Prislista mot 75 öre i
frimärken. H. Woldberg, Slånbärsv
9, 182 36 danderyd.

!,'=,,_:'"'''~~=j1~~!~~~~~:··:~;:"~"·~=-~·"'"
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
D Härmed beställes nedanstående annons att iniöras i de två
nästkommande nwnmer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT ....................................... ............................. .......................... .
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Nyöppnad m yn thandel
Någon gång under första veckan
i december öppnas en ny Mynt och
Antikhandel i Jönköping. Myntkontakt önskar lycka till.
Jönköpings Mynt & Antikhandel
Klostergatan 8
552 68 Jönköping.
Tel. 036/ 12 10 so

ANTIKHAL LARNÄ
I GÖTEBORG
Ett nytt samlarcentrum
Aven Göteborgssamlarna kommer att kunna glädjas åt ett samlarcentrum. I SE-bankens gamla
lokaler vid Västra Hamngatan/ Drottninggatan i Göteborg
kommer ett samlar- och antikcentrum att öppnas under våren 1975.
Lokalerna kommer att inrymma 33
butiker i två plan med försäljning
framförallt: Mynt, Frimärken, Antikviteter, Guld, Silver och Porslin.
Av Mynthandlarna är två f n klara,
nämligen: BESO Mynthandel AB,
Göteborg och Göteborgs MynthandeL

Annonsera
und er

MYNTTORGET

*

4.000 myntsamlare
läser

MYNTKONTAKT
En annons ger resultatf

Manus till

decembernumret
måste insändas
senast 25/ll

Nytt n1yntortsm ärke
på de nya mynten??
Sällskapet ST Eskil har tillställt
Myntverket i Eskilstuna följande
skrivelse:
" I Våras anhöll Sällskapet S :T
Eskil att Myntverket måtte på de
nya mynten från Eskilstuna ange
tillverkningsorten genom att prägla helgonet S:T Eskils bild. Då vi
under hand fått veta att det ställer
sig svårt att i ytterst liten skala
framställa en bild som lätt kan
identifieras med helgonet, vill sällskapet ' S:T Eskils fristadsgrupp
komma med ett alternativ."
Inom fristaden stämplades produkterna dels med tillverkarens
initialer, dels med E. F. S. som betyder "Eskilstuna Fri Stad". För
små produkter, som inte rymde
denna stämpling, gav kommerskollegiet tillstånd den 10 juni 1801
att alternativt använda en stämpel
med enbart bokstaven " E" med
krona över. Kultur och Museichefen Göran siliverstolpe har också
för sin del velat förorda denna sistnämnda stämpel för att ange präglingsorten.
NUM. ORDEN.
Forts. från sid. 10
(400 :-). En klicheskadad kotia
<från 1920) fann ej någon köpare.
Att polletter är på uppgång visades
tydligt på de priser som noterades.
Rekordnoteringen fick en pollett
från Store Kopparberg 5 M 1723 i
kv. 01, som såldes för 1.300:(500:-). Andra exempel är Laxsjö
12 T kol l+ 260:- (75:-), Skiepswarfwet Wiken l kanna dricka l+
220:- ( 170:-).
Efter de svenska objekten togs en
paus. Senare fortsatte auktionen
med de utländska auktionsobjekten
bl. a . med ett stort utbud av norska, danska, tyska och finska
mynt. Auktionen var välordnad och
flöt snabbt.
Fotnot: Priserna inom parentes är
de i auktionslistan upptagna värderingspriserna.
M. W.

forts mynttorget
lfröre 1887 kv. 01, 25 öre 1874 kv. 01,
2 öre 1874 kv. 01 , 5 öre Dansk 1874
kv. 01 Till Högstbjudande. Gustav
Eriksson, stationssamhället 21,
780 41 Gagnef.
Kronmyntet 1873-1973, 100 år.
Vacker väggtallrik med Sveriges
riksvapen i koboltblått. Nu.mrerad
upp!. 3.000 ex. 50:- st. 3 st Fraktfr.
Emil Olsson, N. Järnvägsgatan 10
B. 827 00 LjusdaL 0651/ 132 81.
Jenny Nyströms o Rörstrands, Jul
och Vasatallrikar samt Gustavsbergs minnestallrikar. 0510/297 78.
Lista på Svenska och utländska
mynt gratis. Olle Hansson,
Föreningsgatan 38 C. 275 00 Sjöbo.
GV MYNT. 50 öre 46 st 1911- 1950
kv. 1- 1?. 25 öre 145 st 1915-50 kv.
1?- 1+ . 10 öre 130 st 1909--1950 kv.
t?- 1+. 5 öre 481 st 1909:-1950 kv.
t-1+. 2 öre 449 st 1909--1950 kv.
1- 1+. 1 öre 420 st 1926-1950 kv.
1- 1+. Säljes för 1.000 eller högstbjudande. Tel. 0470/176 65.
Passa på. Jag säljer ut hela min
myntsamling av Svenska mynt till
billiga priser. Myntlista gratis.
Thomas Joelsson, Hammarvägen
35, 175 35 J ärfälla.
Myntlista gratis sändes mot 50 öre i
frimärken . Bengt Andersson. S.
Parkgatan 16 B, 214 22 Malmö.
Nya Zeeland årsatser 1967-1971 i
plastplånbok, vardera 36:-, samtliga 160:-. Gambia 1970 djurserie,
7 mynt Penny - 8 Shilling, kasett
38: -. Schweder, Box 258, 751 06
Västerås.
Gibraltar 1967-1970 fyra st 5 Schilling mynt i kasetter, 68:- pr sats.
Canada 1964 Prooflike silverdollar
''Charlottentown" 27:-. Schweder, Box 258, 721 06 Västerås.
Panama 1973 Proofmynt 20 Baibaos 125 gr, silver, sertifikat,
260: -. Canada 1967 prooisats, etui,
1 cent - 20 Dollar guld, 835:-. Schweder. Box 258. 721 06 Västerås.

1.7

Myntauktio n på hotel sheraton
Många toppobjekt
U>rdagen den 9 november och
söndagen den lO:e avhöll Ahl·
ströms Mynthandel sin 7:e mynt·
auktion i Slockholm.
Lördagen började Med kvalitets·
myntfrån Sverige med besittningar
och fortsatte på söndagen med
mynt från Gotland, Danmark med
trankebar, Danska Västindien,
Norge. Finland och Ryssland.
Några priser från a uktionen ka n vi
tyvärr inte här ge Er, då tidningen
går i tryck före auktionen. Vi åter·
kommer dock om detta i vårt Jul·
nummer.
Lördagen började direkt med me·
dellidsmynt i 10.000 kronorsklas·
sen. Nr 3 var denna avbildade
" Penning"

Nr 79,15 Ore klipping 1543 (T 126) i
kvalile 1+ och med en liten plants·
spricka, värderad till 12.000 kronor, men med största säkerhel ell
försäljningspris av 14.00Q-19.000
kronor.

Tillverkad i Guld, vikt 36.04 gram,
diameter 42 mm. ( RRRL Medaljen
präglades under Gustav II Adolfs
lid och visar på ålsidan Gustav Il
Adolfs framvända bröstbild, högra
handen på en kommandostav.
Frånsidan visar en tredubbel om·
skrift kring ett krönt stående lejon
med svärd och bibel. Värderad till
hela 15.000 kr.
Under Kristinas lid såldes bl a de nna mycket vackra riksdale1·

Ett a v auktionens dyraste mynt var
denna.

Nr 133, 16mark 1607 (T 30) i kvalile
01 och värderad till hela 45.000 kro·
nor.
från Olof Skötkonungs tid (9951022> i kvalile OJ värderad för
12.000 kr. Efter Olof Skölkonungs
rarileler utbjöds under en halvtim·
mes tid de mera vanliga brakteat·
rarna från 13- och 1400-talet där
värderingspriserna låg vid 2oo500 kronor styck.

Bland alla de dyrbara och vackra
mynten fanns en intressant medalj
vid nr 195

utropsnummer 208. l ROR 1653 <T
3>k va lite 1+ och raritet tre gånger
om. Värderad till 30.000 kronor.

Ett mynt man mycket sä llan ser är
denna ,

Brakteatrar från Magnus Eriksson
(1 319-1363)

Moderna tidens mynt började med
ett rikt urval av Gustav Vasas sällsynta silvermynt bl a denna myc·
kel sällsynta klipping.

5 kopek 1787, alltså den äkta Svenska varianten, värderad lill 3.000
kronor, vilket är starkt undervärderat och säkert också kommer att
säljas för ett pris betydligt högre.
18

Auktionens dyraste mynt. Ett gigantiskt plåtmynt från Karl XI:s
tid.

1668 i kvalite 01, värde 20.000 kronor.
- - --

Guldkrona 1668
utropsnummer 680, 8 daler 1663 . Bland de Norska mynten hölls vär(RRRl. Troligen det enda kända deringspriserna på samtliga objekt
exemplaret i privat ägo, värderat under 10.000 kronor, trots ett myctill inte mindre än 75.000 kronor. ket rikt urval av äldra markmynt
och speciedalrar. Här ett exempel
Bland Gustav VI :s mynt tycker vi
på ett mycket vackert gammalt
att detta mycket intressanta provNorskt mynt.
mynt bör nämnas. En enkrona från
år 1951 i kvalile O, värde 3.000 kro-

Detta är en 10 Penniä 1867 präglad i
guld. Vikten är 26.95 gram, kvaliteen 01 och värdet inte mindre än
100.000 kronor.
Guldmyntfoten infördes i Finland
först genom myntlagen av den 9
augusti 1877 och de första guldmynten med markvalör började
tillverkas följande år. Det förliggande myntet är med andra ord
den första finska präglingen i guld.
Det väger avsevärt mer än 20 och
10 marks-mynten.
Presentationen av Auktionen är
här slut och vi ber få återkomma i
nästa nummer med redogörelser
om priser m m.

Guldmynten falskstämplas
Bland Danska intressanta mynt
bör nämnas detta praktexemplar

Utropsnummer 987, 4 Mark 1723 i
kvalile 1+/01, värde 2.500 kronor.
De Norska mynten är alla starkt
undervärderade i auktionens katalog, varför buden snabbt kommer
att passera värderingspriserna
som står angivna för varje mynt.
Det Svenska 8 Dalers plåtmyntet
kommer alt få svår konkurrens
med detta unika finska guldmyntet
om auktionens
mynt.
Nr 766, Solvgylden från Christian
III :s tid 1547 i kvalile 1/1+ och värderad till 15.000 kronor.
Att det även fanns toppobjekt bland
de Danska mynten bevisar även
denna raritet, en Guldkrona från år

STOCKHOLM {TI') De falska guldmynt som köptes av en myntsamlare i Visby 1971 skall inte tas i beslag. Högsta domstolen har nämligen avslagit ett yrkande om detta
från riksåklagaren. Visbyvon får
därmed behålla mynten men de
skall förses med falskstämpeL
Mannen köpte 43 amerikanska 20dollar guldmynt och fyra svenska
20-kronor guldmynt för 13.000 kr.
Senare visade det sig att de var förfalskade. Distriktsåklagaren i Visby yrkade på att mynten skulle förklaras förverkade för att förebygga missbruk.
Gotlands tingsrätt avvisade detta.
Svea hovrätt ansåg att det räckte
om guldmynten försågs med en
falskstämpeL
Riksåklagaren kopplades då in på
målet. Han menade att mynten enligt en särskild tolkning a v ett
lagrum- kunde forverkas. HD anså dock att detta var _en alltför vid
tolkning och avslog yrkandet om
beslag.
Däremot anser HD - liksom Svea
hovrätt- att guldmynten skall förses med falskstämpet
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Nya Norska jubileumsnlynt och en ny medalj
Ur nummer 16 av Oslo Mumismatiske Forening har vi hämtat
följande nyhet:
MYNT OCH MEDALJ MED ANLEDNING AV UTVANDRARJU BILEUM.
Med anledning av att man nästa år
firar 150-årsminnet av den organiserade norska utvandringen till
Amerika, kommer både ett minnesmynt och en minnesmedalj att
utges. Vad beträffar medaljen har
nyligen en offentlig inbjudan utgetts. Ur inbjudan har följande text
hämtats:
Pkl A2
Efter förslag från "1825-kommitten" kommer Norges Bank att under 1975 utge ett jubileumsmynt i
valören 5 kronor. Det kommer inte
att arrangeras tävling om motivet
till detta mynt, som på åtsidan
kommer alt visa en officiell rikssymbol och på frånsidan förmodligen slupen " Restauration" samt
texten " Veien mot vest", årtal, valör etc.
Pkt D
delvis refererad. <Angående medaljen).
Motivet bör anspela på att vi 1975
firar 150-års minnet av den mer organiserarlc utvandringen från Nor-

20

ge .... Som text i ett eller annat
sammanhang bör årstalen "18251975" eller " 150 år" komma med.
... själva slupen "Restauration"
och texten "Veien mot vest" reserverad som motiv för s-kronan ...
Vidare är det inte önskvärt att
riksvapen och kungakrona/kun gaporträtt används ....
Uppgift om det andra norska jubileumsmyntet har vi hämtat från
Artenposten som i sin tur refererar
tiU Kontorsjef Kåre Sagård vid
Norges Bank:
Den 17 april 1975 är det 100 år sedan " Pengeloven av 1875" trädde i
kraft. I samband med detta ges
alllså ett tillfälle att utge ett jubileumsmynt och finansdeparteme ntet vill därför inte utesluta möjligheten att 100-års dagen för övergången från daler till krona celebreras med ett s-kronors mynt.
På åtsidan kommer en rikssymbol att återfinnas och frånsidan får
ett motiv med anknytning till införandet a v kronorsystemet 1875.
För båda mynten gäller att de
kommer att präglas i kopparnickel
i den ordinarie s-kronans storlek i
sådana upplagor all de under utgivningsåret 197S kan ersätta den
ordinarie s-kronan.
Det är tänkt att utvandrarmynte t
ska vara färdigt till den 17 maj 1975
medans minnesmyntet med anledning av kronjubileet skall föreligga
i ell r imligt antal den 17 april 1975.

B. Ahlström
Mynthand el AB
Auktio u 7
1974 har varit ett år då myntsamlarna har erbjudits det mesta. B
Ahlströms mynthandel har bidragit med en stor del av utbudet genom att ordna 3 auktioner. Den sista, nummer 7, hölls lördagen den 9
och söndagen den 10 november på
hotell Sheraton i Stockholm.
På grund av Myntkontakts
pressläggningsda tum hinner vi tyvärr inte få med auktionsresultaten, men vi ska ta upp dem i december numret.
Materialet i auktionen omfattade
Sverige med besittningar , Gotland,
Danmark, med Tranqebar och
Danska Västindien, Norge, Finland
och Ryssland.
Auktionskalalogen som upptar
drygt 1200 nummer med öv~r 200
fotografier av mer än 600 objekt
var som vanligt gjord i absolut
högsta kvalitet. Den kommer med
säkerhet att betraktas som ett
framlida referensverk.
Auktionens pärla var objekt 1103
och vi citerar katalogen :
1103
10 penniä 1867. Präglad i guld.
Vikt 26,95 g. Unik 01 100.000
Guldmyntfoten infördes i Finland först genom myntlagen av den
9 augusti 1877 och de första guldmynten med markvalörer började
tillverkas följande år. Del förelig-

gande myntet ä r med andra ord
den första finska prägligen i guld.
Det väger avsevärt mer än 20- och
10-marksmynten, som utmyntades
med en bruttovikt av 6,45 respektive 3,23 g. 10-pennimyntet i guld är
troligen ett provmynt, tillverkat i
samband med diskussionerna om
övergång till guldmyntiot. Denna
guldprägling fanns ej representerad i t.ex. Tolstojs och Mikhailovichs samlingar , och det föreliggande exemplaret torde vara
unikt. Ett objekt av stort intresse
och en första rangens sällsynthet.
Det fömlimsta norska objektet
torde ha blivit nummer:
948

Speciedaler 1654. S.6. H.17. 01
13.000
Högsta utbudet från Danmark
var objekt nummer : 806
Guldkrone 1668. H.46. S.2. F .92.
R. Repa 01 20.000
Följande tabell visar utbudet
med nordisk anknytning exklusive
Sverige:
Antal Summa
objekt utropspris
186

345.925

Danska Västindien 6

2.550

179

247.955

Trankebar

14

6.950

Finland -mynt

10

136.300

-sedlar

34

11.850

429

751.530

Danmark

Norge

TOTALT

Sieg 1n ~ntkatalo~

1975
Är en gedigen, seriöst gjord
värderingsbok över Danmarks
mynt från 1808 till 1972 (1974).
Danmarkupp.agan som innehåller värderingsuppgifter från Danmark, Grönland, Färöarna, Island

och Danska Västindien har i år
också utökats med Trankebar.
Försöket är lovvärt med hänsyn
tagen till det starkt ökade intresset
för dessa mynt. Vi vill dock göra
samlarna uppmärksamma på att
det endast är typer som är upptagna.
Siegs katalog är och verkar förbli
en bibel över dessa mynt. Den är
ett måste fOr samlarna. För att
bäst illustrera bokens innehåll och
dessa mynts utveckling saxar vi
följande ur förordet:
" Katalogen är i år utvidgad med
mynt från Trankebar. Detta är endast er\ kortfattad beskrivning av
huvudtyperna, som också är avbildade.
I förbindelse med att mynt från
Trankebar är infört, har de priva ta
mynten från Danska Västindien utgått.
Priserna på mynt som ä r sällsynta och de i hög kvalitet är fortfarande stadd i stor prisutveckling.
Bland annat har de danska guldmynten stigit mycke t på den internationella marknaden, varför vi är
tvingade att följa med om inte dessa mynt ska fOrsvinna till utlandet. "
Vi kanske ifrågasätter lite om
kontinenten ska styra utvecklingen
på bättre skandinaviska mynt. Om
efterfrågan är hög på interna tionella auktioner och hos större utländska mynthandlare, är detta
allmängiltigt? Är det samlare som
köper mynten? De flesta av dessa
mynt kommer förmodligen att dyka upp till utbjudande ganska
snart.
För all trycka på katalogens innehåll presenterar vi också dess innehållsförteckning:
Vejledning : Beskrivning över
danmarks myntorter, myntmästare och kvalitetsbedömning.
Värderingspriser
Danmark:
över danmarks mynt 1808-1972
(1973-1974).
Frimärken
Postskillemonter:
·Som mynt.
Fortegnelse over typset: Danska
årsset 1956--1972 (1973-1974) med
värdering.
Fae ngselvae senels monter:

Kort redogörelse utan värdering.
Produktionstal: Upplagor av
danska mynt per finansår.
Dans Västindien: Värderingspriser 17<ID-1913.
Fae roerne: Värderingspriser.
Gronland: Värderingspriser.
Island: Värderingspriser 1922-.
Det finns också ett tillägg om kur iosamynt som är mycket läsvärt.
Siegs myntkatalog 1975, Danmark,
är en välgjord katalog både vad beträffar sakinformation och värderingspriser. Priset ä r 15 Dkr är
mycket moderat.

NORGESMYNTER
av SorenVärderingslistan
sen/Sorensen har glädjande nog, i
nytryck, försetts med sydd bindning. Detta garanterar att den håller ihop.
Vi har också erfarit att författarna arbetar med att utvidga nästa
års värderingslista till att gälla
från 1528.

NORSKA SET 1974
Den nya s-kronan och 25..(5ringen
är nu satta i cirkulation därmed är
hela den nya myntserien från 1973
färdig .
Denna serie avlöste den så kallade djurserien från 1958. Det är ingen forändring gjord på diameter
och tjocklek med undantag för söringen. Den är förminskad så att
den påminner om den svenska.
Fortfarande gäller dock även den
äldre modellen som betalningsmedel.
På Norges Bank uppger man att
de av dem förpackade seten blir
färdiga i skiftet oktober/ november.

NORSKASET 1974
ocirkulerade 10:-/set
SM <Förpackade
av Norges Bank ) 20:-/set
Tommy Falk

Snapphanevägen U
17534 Järfälla
Sändes mot postförskott.
Porto och postförskottsavgift
tillkommer.
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OFFICIELL UTGÅVA
EESTI VABARIIK,~)~
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EESTI

Guldmynt
Nominal: 1 Dukat
Metall: Guld 900/1000
Vikt: 3,6 gram
storlek: 21 mm 0
Upplaga: 950 exemplar
Utgivning: Okt/nov 1974
Alsida: Bild vp Konstantin Päls med omskrift. I avskämingen I 1'ukat och därunder Gvi M.
Frånsida: Lagerkrans och vapensköld med tre leoparder. Upptill EESTI VABARIIK och nederst As

Silvermynt
Nominal : 10 Krooni
Metall: Silver 925/ 1000
Vikt: 18 gram
storlek: 33 mm 0
Upplaga: 950 exemplar
Utgivning: Okt/nov 1974
Alsida: Bild hp General Johan Laidoner. Till vänsler 10 KROONI. Runtom omskrift.
Frånsida: Lagerkrans och vapensköld med tre leoparder. Upptill EESTI VABARIIK och nederst As

1974.

1974.

Anm. I samma valör, storle.k och metall väntas ytterligare ett mynt under hösten med bild av President Jaan Tönisson (åtsidan>. Frånsidan samma
som Päls-Dukaten.
Pris 1-6 st 290:- st
280:- st
6-

Pris 1-6 st 88:- st
85:- st
6-

En mycket snabb värdestegring kan påräknas för
dessa mynt. Redan nu den 15.10.1974 är ca 75% av
upplagorna försålda. En god kapitalplacering. Beställ därför omgående.
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Utgivare : Estonica, (tillstånd nr 27-28 för Dukater
- för 10 Krooni nr 24 ) Estlands Regering.
Upplagarna maximerade och y tterligare prägling
helt utesluten.

Beställningar till : Lembil AB , Box 2092, 141 02 Huddinge 2, Sverige.
Angivna priser i Skt·. Moms inom Sverige + porto
tillkommer.

lEMBIT

Variable
VÄRLDSNYHET
Registrerat hos
Patent & Registreringsverket.

Maximal kapacitet
1152 mynt
Fem års garanti på
alla Lembit-skåp

LEMBIT 400 VARIABLE
ger Er mer möjligheter till individuell förvaring. Med Blådor med sinsemellan variabel inredning.
Andringar sker med enkla handgrepp och kan utföras av vem som helst. Myntstorlekar i samma låda från 10 mm~ tillll5 mm~. r varje låda kan man ha samma eller olika fackstorlekar allt efter
önsll.an och behag. Variable-lådorna har samma storlek som de vanliga "Senior" lådorna.
Variable kostarkr.l51:-, Variable F kr.l75:-och FPG kr. 231:-.
Efterfrågan på Variable-skåpen väntas bli mycket stort varför leveranstider kan uppstå under en
första period.
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NYHET Typ 2000
Myntskåp 2000 i teak eller jakaranda. Maximalkapacitet med "Senior" lådor ca 3000 mynt. Med
Variable-lådor ca 5500 mynt.
Pris 2000 kr 695:- med "Senior" lådor. Med Variable-lådor kr. 919 :-. Filt kr. 3:- per låda och
PG kr. 7: - /st extra. Jakaranda kr. 100:- extra.

MYNTALBUM

SMH

med 5 års garanti

SVENSKA
MYNTHANDBOKEN

l november utkommer vi med ett
nytt myntalbum och en ny typ av
myntblad. Bladen är i samma formal som våra frimärksblad 245 x
275 mm och pärmarna i samma
storlek 285 x 290 mm.

Vi vill påstå att detta myntalbum
överträffar allt i elegans, kvalile
och säkerhet och att det står i en
klass for sig. Eleganta och säkra
myntblad och mellanblad med flexibelt fortryckssystem som passar
alla . Pärmarna äro av mycket hög
klass, vadderade med lodrät silverprägling. Ryggficka för etikett,
dubbla bladförare, titelblad i plast·
fodra l och kartongkasett. Med s
blad ink!. mellanblad kpl. kr. 42:-.
Sedelblad finns i samma format
245 x 275 mm. l, 2, 3 eller 4-delade.
Pris med mellanblad i vit kartong
1.50, isva rt -~artong 1.90.
Album kpl. med 8 blad med mellanblad i vit kartong kr. 34: -.
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populärt kallad SMH, har en
fullstän,dig årtalsförteckning
över svenska r egenters mynt
inkl. unionsmynten. Utförlig
variantbeskrivning och upplagoma specificerade. Priser
i fem klasser. Uppgifter om
metall, halt, cliam. </J och vikt.
på alla mynttyper och ett
stort antal varianter samt
unionsmynten. Dessutom för
varje regent typkatalogisering. Fullständig katalogisering av alla provmynt och flera bildsidor. Kastpenningat·
och minnesmedaljer beskrivna och illustrerade. Präglingstabeller med myntrörordninga t·. Numismatiskt lexikon.
Bilder på 110 olika sedlar
m. m., m. m . A 5-format i
förstklassigt boktryck på ca
200 sidor.
Pl'is 16:50

NMH

Norska
Mynthandboken
populärt kallad NMH, har utkommit med 1974 års upplaga.
NMH är helt utarbetad efter
samma principer som SMH
och ä t· den populäraste värderingskatalogen för norska
mynt. I NMH finner Ni allt
Ni behöver veta och priset är
överkomligt för vem som helst.
Pris 13:50

Katalogmot kr. l: i frimärken.

Lembit AB
HUDDINGE 2

DET SÄKRASTE OCH BÄSTA FÖRVARINGSSÄTTET

MYNTSKAP
kr. 595: 1600
kr. 691:1600 F
1600 FPG kr. 915:-

MYNTSKAP
kr. 330:850
kr. 378: 850 F
850 FPG kr. 490:-

25 MODELLER

ATT VÄUA PÅ

MOMS TILLKOMMER
PÅ SAMTLIGA PR ISER.

- MYNTSKAP DMP - l med
flexibel inredning för 500
ramar/ påsar 5 x 5.
Pris endast 32:Katalog mot 1:- i frimärken.

LEMBIT AB
HUDDINGE - 08/ 711 36 78
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FRIMÄRKSSI DAN
NYA SVENSI(A FRIMÄRI( EN
SJOFART

MOSAIKBRODERIER

Den 16 november 1974 ger Poststyrelsen ut frimärkshäftet Sjöfart.
Häftet innehåller 5 märken med
olika motiv hämtade från svensk
sjöfartsnäring: varvsbiJd, linjefartyg, isbrytare och bogserbåtar. Valören är l kr.
Frimärkena har tecknats av
konstnären Tom Hultgren och graverats av Majvor Franzen-Matthews och Zlatko Jakus. Formatet
är 44,0 x 26,6 mm ( A2C-formatl och
märkena trycks i stålgravyr vid
frimärkstryckeri.
Postverkets
Häftets layout har utförts av Jan
Magnusson. Motiv: Propellerritningar.
De nya frimärkena säljs på postanstalterna fr o m den 16 november
1974.
Postens Filateliavdelning PFA,
Fack, 101 10 STOCKHOLM säljer
förstadagsbrev fra nkerade med
dessa nya frimärken. Priset är 5 kr
per brev.

Den 16 november 1974 ger Poststyrelsen ut årets julfrimärken,
Mosaikbroderier. Tio motiv ges ut i
ett block i valören 45 öre och ett
motiv, valör 75 öre, i r ullar med 100
märken.
Motiven till 45-Qres märkena är
hämtade från ett 1400-tals mosaikbroderi från Skepptuna kyrka i
Uppland och 75-öres märket visar
en detalj av ett 1300-tals mosaikbroderi från Hög kyrka i Hälsingland. Märkena har formgivits av
J an Magnusson. Formatet på blocket är 144 x 94 mm och på frimärkena 24,0 x 31,41 mm. Rullfrimärket har formalet 24,0 x 31,25 mm
<B-formatet). Frimärkena har
tryck~ hos Harrison & Sons Ltd i
England i flerfärgs fotogravyr.
Den nya frimärkena säljs på
postanstalterna fr o m den 16 november 1974.
Postens Filateliavdelning PFA.
Fack, 101 10 STOCKI-IOLM säljer
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förstadagsbrev <format 205 x 125
mm> frankerade med en hel sats
av dessa frimärken (ett block och
ett märke ur rulle). Priset är 5 kr
25 öre per brev eller sats.

•.•...••..•. .••.•........•.

Tre länder jubilerar en av vår tids största stalsmän

SIR WINSTON CHURCHILL

RAPPORT
FRAN
UTLANDET
Red. Norrtälje Mynthandel
Tullportsgatan 7
761 00 Norrtälje
0176/ 16826

Cayman Islands -Cook Islands - Turks and Caicos Islands
100-årsminnet a v Sir Winston ChurcWU's födelse, 30 november 1974, kommer att markeras
av en världsomr:-ttande hyllning till hans minne, inkluderande utgivningen av tre nya
mynt från Brittiska Sam väldet, samUiga med Churchills porträtt.
COOK ISLANDS ger ut ett 50 dollars ntynt i solid sterling silver och ett 50 dollars mynt i 24
ka rat guldförgyllt sterling silver , bägge mynten med en dJameter av 58 mm. Bägge mynten präglas i mycket starkt begränsade upplagor, silve rmyntet i io.ooo ex, och det fOrgyllda silvermyntet i endast 2.500 ex. Mynten säljes till maximerad upplaga slutsålts.
CA YMAN ISLANDS ger ut ett mynt, 25 dollar sterling silver, 45 mm, nominalvärdet är lika
med 30 US dollar. Sista beställningsdag 31 j anuari 1975. Anta let beställda Ull detta datum
blir den exakta upplagan.
TURKSAND CAICOS ISLANDS ger ut ett mynt, 20 Crowns sterling silver, 45 mm, nominalvärdet lika med 20 US dollar. Sista beställningsdag 31 januari 1975. Antalet beställda till
detta datum blir den exakta upplagan.
Samtliga mynt präglas i proof Cspegelglans) kvalite och lever eras i etui.
Samtliga mynt giltiga betalningsmedel i res p. länder.
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NORDISK A MYNT erbjuder
Landsvägen 56, 172 35 Su ndbyberg. Te l. 08/ 28 67 56
Försä ljni ngens villko r: Mynte n sändes mot postförsko tt, varvid porto tillko mmer.
Moms ingår. Full returrä tt inom 8 dagar.
1

Jub. 5 kr. 1952
2 kr. 1910

l kr.
50 öre
25 öre
10 öre
5 öre
l öre

l+ 125:1?
12:-

1912
1915
1924
1926
1928
1929
1931
1932
1934
1939
1940
1928
1943
1916/ 15
1933
1909

1

30:30:15:1
15:1
25:1
15:1
12:0
100:0
200:0
75:0
30:01/ 0 60:0
20:1
80:1
5:01
90:1
1

1962
1934
1935
1936
1938
1939
1940
1943
1948
1936
1940
1953
1941
1941
1961
1919 järn
1942 brons
1910

01 250:1 10:1 10:1 10:01 15:01 15:01 15:1+ 35:01 30:0 35:0 20:0 80:0 30:0 20:0
5:1 80:1
5:01 100:-

10 st. 01 l-kronor 40:-. 100 st. lO-öringar 1909-40 alla årtal 70:-

GULDMYNT l D ukat exilreg. i Oslo . .. . ..... . .......... Pris per styck ........ Kr. 295:Upplaga endast 900 styck.
SILVERMYNT
Island 500 + 1000 kr. ocirkulerade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
proof
S IL VERl\1YNT
Olympiaden Canada Serie I Geografiska motiv,
4 st. ocirkulerade ... . . ... . ....... . ...... .. ..... ... ...... .
4 st. proof . ..... . . . ........... . . ... . .. . .. . . .. . ......... .
Sel"ie II 4 st. ocirkulerade . . ..... . ....... .. ............ .
Frankrike, årsset 1973 med 10 Frs ...... . .............. .
:.
årsset 1974 med 50 Frs silver ............... .
(Endast förhandsbeställning)
Danmark, komp!. serie 1973 med D r. Margercthe .... . .
Island, 50 kr. 1973 Kv. O, upplaga 50.000, det minsta antal
som präglats av 50 kr. . .·........... . ................. . . .
Island, 50 kr. jub. 1968 K v. 01 ... ...... .. .. ............ .

Pris per par .......... Kr. 175:Pris per par ... .... . .. Kr. 295:-

Kr.
Kr.
Kr.
EXTRAPRIS .... . .. . Kr.
Pris per S<:t .. . ...... . Kr.
P ris

Pris

225:425:345:115:-

250:-

Kr. 15:-

EXTRAPRIS ENDAST Kr. 15:EXTRAPRIS . . . . . . . . Kr. 20:-

Moms. ingår i samtliga priset'.

FIRMA VIKTOR OLSSON
~öPl\lAN GATAN
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8, 722 15 VÄSTER AS Tel. 021- 13 0090

skandinavisk a
myntmässan 1975
Den 22 och 23 februari nästa år arTårnström
Torvald
rangerar
<samma arrangör som samlarmässorna i Skara och Göteborg)
Skandinaviska Myntmässan 1975 i
Marmorhallarna i Stockholm. Ett
30 tal handlare från framföra lll
Sverige och Danmark är anmälda.
Förhandsreportage kommer i vårt
januarinummer.

Varningförfalskare igen
En mängd myntsamlare fram förallt i södra Sverige har blivit lurade på ansenliga summor pengar av
en myntförfalskare som härjar
nedåt Skåne.
Hittills har polisen fått in ett flertal
polisanmälningar från skåningar
som köpt falska femöringar av årtalet 1910.
Två män är gripna och misstänkta
och kommer att ställas inför rätta
denna månad för falskmynteri.
Bl a fann polisen hos den ena mannen en bärkasse full av fa lska femöringar omgjorda från å rta let 1940.
Vi upprepar återigen: KÖJ) alltid
fem öre 1!110 av Myuthaucllare. där
Blir Ni aldrig lurade.

JURY NU UTSETT
Finansminister Gunnar Sträng har
nu utsett den jury som skall bedöma förslag till ny prägel på mynten. Atta konstnärer har inbjudits
att komma med förslag till den nya
myntserien där kung Carl XVI
Gustafs bild skall ingå.
De som skall bedöma föt·slagcn blir
grafikern Karl-Erik Forsberg. f d
professorn Eric Grate. avdelningsdirektören Brita i\lalmer, f d professorn Bror Marklund och statsheraldikern Gunnar Scheffer .
Till sekreterare åt jlll·yn har förordnats departementssekrete raren
i finansdepartementet UIf Lagerström.

Myntskatten i gryts
skärgård behålls
troligen p å
länsmuseet i
Linköping
Myntskatten som i somras bärgades ur ett vrak på drygt 20 meters
djup utanför Häradsskär i Gryts
Skärgård kommer kanske att bli
kvar i estergötland om Landsantikvarie Sven Noreen få r som han
vill.
I så fall blir det Länsmuseet i Linköping som får den attrakti va samlingen koppar och silvermynt.

Stor internationel l
n1 yntmässa i Berlin
Dagarna 26 och 'Z7 oktober anangerarles den nionde internationella
myntmässan i Berlin, på mässområdet i Funkturm. 150 mvnthandlare från hela världen hade ställt upp
från världens samtliga världsdelar. Ca 5.000 besökare infann sig
till den jättelika Mynt mässan.

Föreningar

Göingebygdens

Samlarförening

2ll0 22 Viist.iö
Möte med auktion äger rum tredjetisdagen i varje månad. Nästa
samlarträff alltså tisdagen den 19
november vid Vittsjö medborgarhus. Nya medlemmar hälsas välkomna.

SkillinB Banco
Rydsvägcn 78 B
LinkÖJli ng
Nästa möte äger rum Fredagen
den 29 november i Lingården, Norgegatan i Linköping kl 19.00. Mötet
börjar m ed en halvtimmes förhandlingar avseende klubbens årsmöte, varefter klubben ordnar en
tipstävlan och som pris medlemskort för 1975. Aven auktion på mynt
och frimärken kommer att hållas.
Nya medlemmar hälsas välkomna.

Nordstjernas Myntsektion
i Karlstad
Ka r lst ad

Möte med myntauktion äger rum
andra måndagen i varje månad.
Nästa träff måndagen den 9 december kl 19.00.

Sigtuna Myntklubb
nox 44,
l!lO .JO Hoset·sberg

Klubben anordnar myntauktion i
Flyghotellet, Hantverkscentrum,
l\lärsta. Söndagen den 17 nov 1974
med början kl 13.00. Ca 150 utrop.
Visning fr kl 12.00. Servering. Nya
medlemmar hälsas välkomna .

Frosta Numismatiska
Förening
2~2

Jönköpingsbygdens
Numismatiska Förening
Trädgårdsgatan 25
;;;;2 55 Jöuköping
Nästa möte äger rum Fredagen
den 6 december i Talavidgården i
Jönköping. l\lyntauktion. byten av
mynt m m .

00 Il ör by.

Klubben anordnar l\lynt. sedel och
medaljutställning på Frosta Spar bank i Hörby under JulslyilningsSöndagen den l december mellan
kl 12.00- lH.OO. Myntauktion kl
15.00.
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Uppl och auktionslista 0415/300 77.

Kristianstadsortens
Numismatiska Förening
B ox 110 6H

2!JI Il Kristianstad.

Möte med myntauktion äger rum
Fredagen den 15 november. Alla
nya medlemmar välkomna.
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1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1972, 1973 . . . . . . . . . . . . . .
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NY llET DANMARK 1!173
Arsset l :a utgåvan med d rottning Margar ethe stgl O . . 19:-

OLYMPI ADEN CANADA
l:a utgåvan (25 sl 5$, 2 st lOS)
stgl O pris 300:- per set
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PEO MYNTH ANDEL AB
Drottninggatan 11 , S-111 5 1 STOCKHOLM, te l. 08/ 21 12 1O

Med lem av Sveriges My ntha nd la res Fö re n ing

lNyutkomna prislistor l

B Ahlst röm ;\lynthand cl AB

:\liistet· Samuelsgatan 4
Stockh olm
Td 08/ 10 10 10.

H. örtr ndahl :\l_ynthan dr l AB
Rox t. 199 01 E nköping l
Tel. o 1i 1/3i9 50.

Kvarta ls prislista nr IG har utkommil med my nt från framföra llt
Norden . Sändes gra tis till a lla intresserade.

i\y lagerlista beräknas utkomma i
bör jan a v december . Som va nligt
ell r ikhaltigt urval av myn t från
hela världen. Illustrerad. P r is : 3
kronor.

Arta ls förteckni ng oc h värd erin gs-

Finland

Ny litteratur

Td !10/4!1211 17.

Pacific Beach Coin Gallcries
P O Box 9472. San Di rgo.

Californien. USA.
Speciallista över skandinaviska
mynt har utkommit. Sändes uta n
kostnad till alla intresserade.

Utkommer enligt löften i slutet av
november. Som \·anligt värderi ngspriser 177 1-1975. a rtikla r. avbildningar och illustratione r m m .

priser liver Svens ka .'I·Jy nl
_.v B \Vcnnc r berg, H Hi rsch.

OY Finncanas t or 1\B
Il llcs pcriag atan 21 B
SF-002 Ull Iletsingfors ~(i

Lagerlis ta nr 5/74 ha r utkommit
gälla nde m ynt från Norden samt
från Ryssland. Sändes gratis.

i\lynthokcn 1975
a v A Tonkin.

~----~

Utkommer månadsskiftet nov/ dec
med ny upplaga. Mera komple tterande upplys ningar i näs ta nummer.

-----~

l\ Iyntkalender 1975
H Ortendahl

av E Borg

Be rä knas utkom ma i början av decembe r . Säljes i hela Skandinavie n. Värderingspriser 1873- 1975.
illus tr upplagesiffror. inköpspriser
hos Sveriges mynthandla r e m m
m m . Pris 6:95 inkJ moms.

En ny upplaga av de n populä ra fi~
s ka vä rderingsboken " F inla nds
mynt oc h s edlar" har utkommit.
Som va nligt i samma lilla format
som förra upplaga n. 56 s idor oc h
tyvä r r fortfarande inga illus tr .

Finlauds My nt och Sedlar

KLIPP HAR
PRENUJ\IERATJONST ALONG - SUUS CRIPTION BLANK
[J Prc n11mcrat ion l å r frå n
pol to

Subsc:ription l Ycar from
Abonncrncnt l J ahr ab

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

V. v. texta tydlig t l Plcasc use b!ock capitals

l

P RENUMERATIONS PRISER:
S VERIGE
NO RGE
DANMA RK
F l:\LA='10
IS LAND
USA
C ANADA
r.1EX!CO
EUROPA

l

BET ALNINGSVILLKO R:

MYNTKONTAKT

CJ Likviden
43:75 SKR
mk l. moms
och porto

b2 SKR
( A ir ma il)

52 SKR

översändes bifogad
i check/ kontanter .
I cn close pay ment in cash /
in chequc

;] J ag betalar när inbetalnings kortet kommet·.

PREN.TJÄNST

BOX l
199 01 ENKöPING l

O Betalningen

insatt på Ert
pos tgiro: 73 02 33 - 4

31

VI ÖPPNAR FILIAL
I

ARKADDALLEN
MÄSTER SAMUELSGATAN 25
STOCKHOLM
Tel. 08/11 85 55
För att kunna ge alla de tusentals stockholmare som köper och säljer av oss en ännu bättre service har vi öppnat en filial i Stockholm i det nybyggda samlarhuset AR·
KADHALLEN.
VI HÄLSAR AU.A GAMLA OCH NYA KUNDER
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA Till VAR BUTIK.
Vill Ni köpa?? Vi har som vanligt ett mycket rikhaltigt sortiment av Svenska mynt
från medeltiden till våra dagar samt de välkända och attraktiva FYNDLADORNA, där
10.000- tals mynt vräks bort till fantastiskt låga priser.
Vill Ni sälja?? Vi är i mycket sto~t behov av framförallt mynt från Skandinavien. Då
vi nu får dela upp vårt lager på två affärer behöver vi snabbt köpa upp mynt för hund·
ratusentals kronor. Vi betalar absolut högsta priser och köper Er samling kontant oavsett om denna är värd 500 kronor eller 500.000 kr.

R.öRTENDAHL MYNTHANDEL AB

