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N ågra av höstens auktioner har redan
varit. Trenden ~ir densamma som tidigare, dvs priserna stiger, speciellt då
i mycket höga kvaliteer. I detta nummer komme r re ferat bl. a. ifrå n B.
Ahlströms auktion, Numismatisk Ordens auktion, Sporrongs medaljauktion samt ett par ifrån Norge och
Danmark. l nästa nummer hoppas vi
på att kunna referera 1-Iirsch Mynthandels auktion samt SNF:s auktion.
Det har kommit en del nyheter från
Myntve rke t som Ni kan läsa om Hingre fram i tidningen. Nu börjar också
referaten om de nya värderingsböck e r
som börjar komma i marknaden. Vi ska försöka följa upp såväl de
Kö· enhamn
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Sensationspriser på Ahlströms l2:e auktion
B. Ahlströms Mynthandel AB
höll sin 12:e auktion på Sheraton
hotell i Stockholm lördagen den 16
och söndagen den 17 oktober. Auktionslokalen var fullsatt första dagen, det innebär e n bit över 300 personer. Priserna rusade i höjden på
ett sätt som blivit allt vanligare på
dessa storauktioner. Vi ska börja
med att nämna de mynt vi skrev
om i MK nr. 6.
Erik XIV 2 daler u. år RRRR 01/0
000.000) 120.000 kr. Gustav Vasa
daler 1534 RRRR 1/1 + (80.000)
125.000 kr. Sigismund daler 1595 RR

Vi ska även nämna en del andra
mynt som har fått priset långt över
utropspr iserna . Erik XIV 16 öre/2
mark 1565 I/1+ (900) 2.100 kr. Jo-

l + (5.000) 60.000 kr. Karl XII riksdaler 1718 med cleve vapen RRR
01/0 (60.000) 110.000 kr. Adolf Fredrik dukat 1754 RRR 01/0 (75.000)
115.000 kr Karl XIII dukat 1810 RR
praktex . 01/ 0 (30.000) 43.000 kr.
Karl X Gustav 5 dukater 1654
RRRR l+ (75.000) 92.500 k r .
Samtliga Karl :XII :s nödmynt
hamnade mycket högt i pris, speciellt Flink och Färdig 1718 i kval.
01/0 (250) 1.850 kr. Detta utgö r en
ökning med 640 % från utropspriset, vilket som nog får anses som
auktionens rekordökning.

••••••••••••••••••••••• n• • •••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är sedan ett par år etablerad sammanslutning av mynthandlnre, hitintills 16 företag
i åtta olika städer i landet. Föreningen är
e nsam i sitt slag i Sverige. Samtliga är
medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet
mol myntförfalskningar.
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster.
De nuvarande medlemmarna är:
B. Ahlströms Mynthandel AB
Malmö Myn thandel AB
Mäster Samuelsgatan 11
Kalendegatan 9, 211 35 Malmö
103 85 Sthlm 7, te!. 08/10 10 lO
te!. 040/11 65 44
Yngve Almer Myn thandel
Mattssons Myn tha ndel
Storgatan 49, Box 2068
Kungsängsgatan 21 B
7QO 02 Örebro, tel. 019/13 50 61
753 22 Uppsala, te!. 018/13 05 54
B. Björnssons Myn than del
Norrtälje Mynthan del
Kullaga t. 56, 252 20 Helsingborg
Tullportsgat. 7, 7o1 00 Norrtälje
te!. 042/141211
tel. 0176/168 26
F lodbergs Mynthandel
Nordisk Varutjänst Nova
Stora Nygat . 17, 21137 Malmö
Södra Strandgatan 3, Box 40,
701 02 Örebro, tel. 019/ 12 05 l l
te l. 040/ 12 99 30
Hi rsch Mynthan del AB
Myntaffären Nu mis
Vallgalan l, Box 2332,
Malmskillnadsgatan 29,
11157 Sthlm, tel. 08/ 11 05 56
403 15 Göteborg, t. 031/ 13 33 45

Svea Mynt & Frimärkshandel AB
stureplan 4, Box 7232,
103 84 Sthlm 7, t. 08/10 03 85/95
Ulf Nordlinds Myn thandel
Nybrog<Jtan 36, Box 5132
102 43 sthlm, te!. 08/62 62 61
.T. Pedersen Mynthandel
Skoigatan 24, 502 31 Borås
tel. 033/1124 96
Peo My n thandel AB
Drottninggatan 11,
111 51 Sthlm, tel. 08/2112 10
Stran dbergs Mynthandel AB
Mäster Samuelsg. 25, Box 7003
103 81 Sthlm, te l. 08/2142 65
Ticalen Mynthandel
stureplatsen 3, 41139 Göteborg
te!. 031/20 8111

SVERIGES MYNTHAN DLARES FÖRENING
Box 7183, S-103 85 Stockholm

•••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• •
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han III daler 1578 varit hängd
1+/01 (4.000) 8.500 kr, 1/2 daler
1574 RR l +/01 (20.000) 32.000 kr.

Uppnådda priser på Numismatisk
Ordens höstauktion
Numismatiska Ordens höstauktion ägde rum den 9 oktober i
Borås. Som vanligt fanns det gott
om folk i lokalen, och priserna visade en tendens att öka som vanligt. Det bör dock sägas att efterfrågan på polletter och meda ljer
var mycket måttlig, med priser under utropspriserna som följd.
Nedan ska vi ge en del prisexempeL Vi börjar med de objekt vi omnämnde i MK nr. 7, utropspriserna
står inom parentes.
Gustav IV Adolf dukat 1796 HR
praktex. Spgl. O(35.000) 33.000 åter.

Bland de äldre svenska mynten
var priserna nästan genomgående
över vtropspriserna , vi ska här t<:~
med de som visade störst höjning-

ar.
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Gustav Vasa Mark 1540 rengjord
e450l 950 kr, Carl (IX) Riksföreståndare 1/2 öre 1600 l( +)
(150) 425 kr. Adolf Fredrik Rdr.
1767 V. m ont, polerad, där till l ?
( 275 ) 550 kr. Gustav IV Adolf 1/ 3
Rdr. 1800 R lätt risp å kind N. o
(3.400) 7.000 kr. Bild 3. Carl XV Carolin 1869 S 1+/l+åOl ( 1.750) 2.300
kr.
l(?)

Karl IX 6 mark R 01 (12.000) 31.000
kr. Drottning Kristinas l-öringar
gick så gott som samtliga för tredubbla utropspriserna . Karl XI dukat 1669 RRR l+/ 01 (25.000) 42.000
kr.
Av moderna mynt fanns del inte
mycket av, men det som fanns var
av genomgående höga kvaliteer.
Dc romerska mynten visade inga
större lendenser på athrusa i höjden. de flesta hamnade under utropspriserna. Ett av de romerska
mynten var Antonianus, Rome
IMP. PROBVS AVG. 1+ / 01 <100)
600 kr.
Bland de europeiska guldmynten
ska särs kilt nämnas Nederländer -

Bild 2. Carl XIII Rdr. 1815 Inga
plant rispor R praktex. O ( 11.000)
15.000 kr. Bild 4. carl XIII Rdr. 1819
O. L. R 01/0 00.000) 10.000 kr.
Reval Markmynt 1562 RRR delvis med ordinarie glans l + åOl / 0
02.000) 13.500 kr. Johan III UppsaJa örtug 1589 R vikt 01 (3.000) 3.300
kr. Bild l.
na. Priserna på dessa guldmynt
steg i stort sett likadant som på de
svenska mynten. Totalt omsattes
4,6 miljoner kronor på de båda dagarna.

(Forts. sid. 24)

KÖPER, SÄLJER, BYTER och VÄRDERAR
SVENSKA och

UTL.ÄNDSKA MYNT, SEDLAR, MEDAUER, POLLETTER och TILLBEHÖR
FRIMÄRKEN och BREV

Lagerprislista sändes gratis.

MYNTAF FÄREN NUMIS
Vallgatan 1, Box 2332, 403 15 Göteborg - 031 / 13 33 45

Vard. 11 - 18. lörd. 10- 14. l unch 14- 14.30
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De monetära systemen under antiken
av Gunna r S idorow
(Forts. fr. föreg. nr)

Bronsmyntet var i a llra första
början visserligen ett värdemynt,
dvs dess metallinnehåll motsvarade det pålydande värdet (jämför
vårt kopparmynt under 160Q-talet),
speciellt i Egypten, Etrurien, Ol bia
och centrala Italien, men senare
och redan i början överallt annorstädes, var det endast ett växelmynt. Det präglades under antiken
på ett synnerligen irreguljärt sätt
och enligt flera olika lokala system, vilka variera i all oändlighet.
Detta mynt kom aldrig tiiJ användning vid internationella handelsförbindelser, dess lokala användning kunde däremot mer eller
mindre lyckat ansluta sig tiJJ de
gängse systemen. Om man alltså
reserverar sig på detta sätt, kan
man säga, att det attiska chalcus
på Alexanders tid vägde c:a 8,60:
den athenska silverobolen motsvarade då 8 chalcus.
I de då primitiva områdena, såsom Etrurien och centr ala Italien,
påträffar stora koppartackor i
form av tegelstenar (aes rude) och
något senare aes signatum. Frånsett dessa påträffar man knappast
kopparmynt, vilkas vikt överstiger
25 å 30 gr annat än Egypten, Lipa-

r iska öarna och Carthago. Under
ptolemaecrna pr äglar (eller gjuter) man dessa stora stycken av
brons, vilkas vikt uppgår till den
attiska dodechalcus 103,20 gr: i
Carthago har man några liknande
bronser, med vikter på upp till 120
och t o m 130 gr.
Det romerska silvermyntet har
sin fasta punkt i denaren. Det har
stått en mycket långvarig och hård
strid om när denna denar första
gången präglades. Först ansåg
man det fastslaget att detta skedde
269 f. Kr., sedan fastställde man
långt senare, att det måste ha varit
187. Numera torde man dock ha
flyttat denna tidpunkt något bakåt,
så att denaren troligen präglades
någon gång omkring år 212, dvs under andra puniska kriget. Nyare
myntfynd ha bidragit till att rektifiera denarens kronologi. Myntorten var givetvis Rom. Den utgjorde
1/72 av det romerska pundet eller
libran, och dess vikt var 4,55, dess
underavdelningar voro quinaren
eller halvdenaren och sesterlien eller 1/4 denaren. Det är härvidlag
att observera, att sesterlien faktiskt förekommit som silvermynt:
man är ju eljest van att betrakta
den såsom ett bronsmynt.

Den, som först präglade guldmynt i Rom var diktatorn Sulla år
81 f. Kr. , åtminstone något så när
reguljärt, sporadisk och tillfällig
guldprägling hade visserligen redan tidigare förekommit , men då
mest vid särskilda extrema situationer och av lokala militärbefälhavare. Så t ex hade under perioden 167-155 präglats stycken om
20, 40 och 60 ass, men dessa äro
synnerligen sällsynta. De av Sulla
utgivnavoro "aurei" (latinska pluralformen till "aureus" den gyllena) och äro av tvenne olika viktsystem. Den ena sorten väger
10,915 gr och utgöra 1/30 av libran,
den andra väger 9,10 gr och utgör
1/36 av libran. Trenne aurei av den
tyngre sorten motsvara 400 sestertier och 9 aurei av den lättare motsvara 1000 sestertier. Anda fram
till J ulius Caesars seger över Pompeius förblev aureus en ovanlig företeelse, däremot blevo utpräglingarna år 46 mycket stora (för att
belöna Caesars veteraner, myntmästare var Aulus Hirtius, vars
namn förekommer på mynten, han
blev sedermera konsul för år 43
tillsammans med Vibius Pansa) .
Denaren förblev under denna tid
den stora rikslikaren. Den aureus

MYNTBOKEN 1977
AKTUELLA VÄRDERINGSPRISER
SVENSKA MYNT 1611 - 1976
SVENSKA SEOLAR 1868 - 1974
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DANSKA, NORSKA, FINSKA MYNT, VÄRDERINGSPRISER
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ATT BEDÖMA MYNT - KVALITETsBETECKNINGAR
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ATT BEDÖMA SEDLAR- KVALITETsBETECKNINGAR
l ORD OCH BILD.
SVENSKA REGENTER ca 994 - 1521
EN KORT SUMMERING AV SVERIGES MYNTHISTORIA

1521-1976
MYNTRÄKNING l GÅNGNA TIDERS SVERIGE m.m.
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Caesar lät Hirtius prägla utgjorde
1/40 av1ibran och vägde 8,186 gr. I
litet antal utgavs även quinarcn
(1/2 aureus). Under Auguslas blev
detta vackra mynt något modifie·
rat, utmyntningsgrunden blev nu
1/ 42 av libran, vilket motsvarade
en vikt av7,80 gr. Sedan förblev au·
reus oförändrad fram till Nero
(54--68), vilken ändrade utmyntningsgrunden till 1/45 av libran
med en vikt av 7,60, senare 7,40.
Plinius säger t o m att Nero, sam·
tidigt som han nedsatte denarens
vikt, förändrade aureus' motsvarande till vad vi kaJla 7,28 gr. Un·
der dessa omständigheter erfordrades för ·att köpa en Iibra guld 900
silverdenarer. Smärre variationer
kunna senare fastställas i vikten på
aureus, men detta beror i stor utsträckning på osäkerheten av förhållandet mellan de bägge metallerna guld och silver.
I den romerska utpräglingen
alltifrån det tredje århundradet utgör aureus det enda verkliga viirdemyntet: silverdenaren utgör icke längre något annat än deprecierad billon (alltså ett mynt, vars sil·
verhalt understiger 500/1000). Det
hela urartar så, att under de s k
soldatkejsarna
"antoninianen"
(vilken ursprungligen, då den introducerades av Caracalla, skulle
motsvara tvenne silverdenarer,
nästan bestod av bara koppar, vilken överdragit av ett slags silver-

liknande pasta. Denarens halt
sjönk till 3 % och därunder. Därem0t bibehöll guldet, den enda
myntfotsmetallen, för det mesta
hög halt, endast vikten varierade
kraftigt. Under CaracaJla baserades myntfoten så, att aureus blev
1/50 av libran, med en vikt av 6,55
nominellt, men de verkliga vikterna ligga både över och under denna
teoretiska. slutresultatet blev
emellertid ett nedsättande av
myntvärdet för guld. Moromsen
yttrar sig härom - i sin historia
om det romerska myntväsendet på följande sätt: "Guldmyntet betraktades icke längre som mynt,
man betr aktade i fortsättningen de
enskilda styckena som fragment
av tackor, försedd a med den kejserliga bilden och det kejserliga
emblemet, och dessa fragment accepterades icke i handeln utan att
man hade vågen till hands" .
Diocletianus, och efter honom
Constantio I, ville råda bot på denna oordning. Den förstnämnde skapade ett gott nytt silvermynt, och
312 utgav den senare ett edikt, som
fastställde, att aureus skulle utgöra 1/72 av libran, a lltså med en vikt
av 4,55. Vad som då tillskapades
var den sedermera så ber ömda
"solidus aureus" eller vanligen bara "solidus" , vilken skulle bliva efterträdare till aureus och bestå nära nog till det bysantinska rikets
sammanbrott mer än 1000 år sena-

re. Emellertid varierade den verk·
liga vikten i hög grad. Underavdelningar voro 1/2 solidus, vanligen
ka llad "semissis" eller "semis",
och 1/3 kallad "tremissis" eJler
" triens" , med vikterna respektive
2,27 och 1,52 gr.
Constantios silverdenar , byggd
på samma grund som solidus,
m.a.o. 1/72 av libran , vägde alltså
4,55: man kaJlade den "miliarense", emedan dess värde uppgick
till 1/ 1000 av guldlibran. dess hälft
kallades "siliqua''.
Beträffande den romerska tidens
växelmynt, alltså det av koppar, är
dess oregelbundenhet visavi vikt
och modul så stor, att man bland
numismatikerna a vstått från att
söka klassificera de olika sorterna
enligt deras ursprungliga benämningar (vilka skulle kunna kallas
de rent vetenskapliga) och i stället
nöjtsig med obestämda uttryck så·
som "stora bronser", medelstora
bronser" och "små bronser". Den
som gått in för detta är Henry
Cohen i sitt klassiska standardverk
" Descriptiun hisluriquc des mon·
na ies et medailles imperiales".
Han skriver följande: " De empiriska uttrycken 'slorbronser ' , 'medelstora bronser' och ' småbronser'
ha icke blott vunnit universell användning, men vid den fullständiga
osäkerhet i vilken vi befinna oss
beträffande det verkliga värdet på
bronsmynten under den romerska

MYNTSET 1973
Ett begränsat antal set av 1973 års mynt ha r nu f örpackats i plastfolie och kan beställas
hos myntverket. Mynten är utvalda reguljära mynt som förpackats i ocirkulerat skick. leverens sker i den ordning beställningarna inkommer. Verket förbehåller sig rätten att avböja
beställningar om efterfrågan på mynten visar sig övers tiga verkets leveranskapacitet.

Pris
1- 99 st myntset 1973
20:För bcställninga1· på minst l 000 st lämnas
100- 999 "
17:särskild offert.
Prisema inkluderar moms. Expcdition.sko!>i.nadcr tillkommer enl nedanstående exempel.
Best antal
1-10
11-20
21-40
41-99
100 hel förpackning)
etc
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Ex J>. kost n
~
10:MYNT
Beställningar av:;ccndc myntset kan insiindas till
VERKET
15:20:MYNTVERKET, Box 401, 63 106 Eskilstuna . Tfn 016/ 120300
25:30:

Leverans skc1· mol postJörskott utan extra kostnad.

kejsartiden, äro dessa benämningar, vilka i och för sig naturligtvis
icke uppvisa något varken vetenskapligt eller reellt, dock de enda
vilka tillfredsställa alla numismatiska anspråk inom den romerska
myntvetenskapen. Ofta är medelbrons större än en stor dito, och i
sin tur kan en storbrons vara större
än en medalj. Atskillnaden mellan
dessa moduler, baserad på den
större eller mindre reliefen, plantsens tjocklek eller storleken av huvudet, är sålunda bara en känslofråga , men trots allt är det sällsynt, att numismatikerna icke vore
ense härom".
l största allmänhet kan man väl
säga, att det som kallas "storbronser" för romarna själva motsvarades av "sestertier", de "medelstora" av "ass" och "dupondier" och
"småbronserna"
innefattas

Prislista nr 3
sändes på begäran.

R. UPPGRENS
MYNTHANDEL
Skånegatan 73
Box 11 080, 100 61 Stockholm
Öppettider:
vard. 10-18, lörd. 10-15

"quadrans" och "semis". Från och
med Caracalla präglar man icke
annat än ass, du pondler och sestertier, detta till följd av den djupgående förändring som försiggått
med silvermynten, vilka slutligen i
sin urartning sammanblandades
med småbr onserna. Dessutom
vägde bronssestertien, vilken ursprungligen teoretiskt skulle motsvara ett uns, från or h med Augustus endast 1/2 sådant och t o m 1/ 3.
Det stycke om ett uns, vilket man
präglade från och med Trebonlanus Gallus (251-253) är en brons
med stor modul, vars officiella
namn var "bronsquinarius", det
mindre stycket med 1/2 uns vikt är
även en multipel av bronssestertien.
Under Diocletianus uppträda
som växelmynt stycken av billon
med mycket lågt silvervärde, endast 1,5% av denna metall mot 98,5
%av zink, tenn och koppar. Dessa
stycken ä ro av tvenne slag: det
ena, som väger omkring 10 g r betecknas med siffra n XXI (den troliga betydelsen härav om vilken det
mycket diskuterats, är att 20 av
dessa mynt en sestertius) den
andra väger 2,50. Den förstnämnda
är " pecunia major" eller "majorina" och den andra är "nummus
centenionalis". Det behövdes 756
av dessa "nummi" för att motsvara en aureus, i Diocletianus' edikt

om maximipriser repressentera 25
av dessa stycken en dagslön för en
vägarbetare. Efter Constantio äro
kopparmynten "follis" och 1/2 follis, en benämning, vilken fortplantad till Bysanz, har givit upphov till
det arabiska "fels " (pluralis "felous").

Helvetische
Miinzenzeitung
Utkommer varje månad
Helårsprenu meration
S. Fr.
utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00

KATALOGER
Schweiz-Liechenstein
1798- 1975, 64 sidor,
Katalog 1976 . . . . . . . . . . . . 5.00
HMZ-Katalog, SchweizLiechtenstein, 1500-tal
till i dag, 240 sidor . . . . . . 18.00

HMZ
P ostfach 26
CH- 3652, Hilterfingen

Postchecltkonto
Luzern 60-11691

MYNT &MEDALJER
B. J ö NS S ON

Sveavägen 96

E. DUVELI US

Fack S-104 32 Stockholm 19 - Tel. 08-343423

KÖPER, BYTER, SÄLJER

MYNT, SEDLAR, MEOAUER

VÄRDERAR

TILLBEHÖR

KOMMISSIONSUPPDRAG

NUMISMATISK LITTERATUR

JULiTALLRIKAR
9

Tisdagen den 19 oktober invigdes
utställningen Mynt i 1\'littens Rike
sammanställd av Ernst NathorstBöös. Materialet är insamlat från
bl a Ostasiatiska och Etnografiska
museerna. Utställningen är den
första över kinesiska mynt i Europa och täcker en tidsr ymd på ca
4000 år.
- Annu så sent som 1910 kunde
kineserna använda samma mynt
som för ca 2500 år sedan. Kina var
första land att använda sedlar,
dessa började cirkulera bland köpmännen redan 800 år e Kr, dock
med flertalet inflationer som följd.
Kinas första rundmynt kom ca 400 f
Kr och hade ett hål i mitten, hålet
ändrades ca 200 f Kr till ett fyrkantigthål som behållits fram till våra
dagar.
I samband med utställningen har
Ernst Nathorst-Böös också skrivit
ett häfte om det kinesiska myntets
historia . Häftet är lättläst och rikt
illustrerat och faktatexten är upplättad med en del anektdoter. Vi
avslutar med ett citat ur företalet:
"Aven om man inom numismatiken är van att räkna med ganska
stora tidsrymder eftersom de ä ldsta europeiska mynten är mer än
tvåtusenfemhundra år gamla, blir
man litet eftertänksam inför de ki nesiska betalningsmedlen, då man
här till denna tidsrymd !ungt kan
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lägga mer än tusen år. Det skall
visseriigen sägas, att man därvid
når till en tidpunkt, då man säkerligen också i väster använde en eller flera grupper värdeföremål
som betalningsmedel, men det
gamla talet om " redan kineserna"
visar ånyo ha fog fdr sig."
- Ett studium av den kinesiska
mynthistorien öppnar en helt ny
värld som egentligen inte är otillgänglig, endast kräver litet beläsenhet, litet mer kunskaper i österländsk historia och geografi.

Myntträd och myntsvänt Dessa
ansågs skydda mot onda andar.

LEMBITMYNTSKÅP
Mynt- &

Sedelalbum

och många, många a ndra
tillbehör köper man enklast
från oss.
Fraktfritt vid 100:Denna månad spcialpris på
Lembits lilla TBT-album med
8 blad.
Pris 32:-

-

~RIIu&ET

118

Geta kärrsvägen, Box 1133
51 O 20 Fritsla
Ernst Na th orst-Böös lör cvisar en
monter för Hiksa nlikval"ie Rol a nd
Pålsson, e n J"CJircscn la n l för kines iska a mbassaden s amt första a ntikvarie Ulla \\"eslmark.

Telefon 0320-720 78
Porslinsshopen, Kinne 149 40
RING, SÅ SÄNDER VI .•.

HÖSTENS TRE VIKTIGA KATALOGNYHETER

SVERIGES MYNT

NORGES MYNTER

The Coinage of Swed e n

The Coinage of Norway

1521 - 1977

955- 1976

Illustrerad värderingskotalog
A 4-formot, 330 sidor

Illustrerad värderingskotalog
A 4-formot, 168 sidor

Skr 98:-

inkl. moms

Skr 130:-

inkl. moms

• AKTUELLA VÄRDERINGSPRISER
• SAMTLIGA TYPMYNT AVBILDADE
• ENGLISH TRANSLATIONS

SVERIGEs MYNT
The Comoge of Sweden

1818- 1976
Illustrerad värderingskotalog
Värderingspriser 1977
A 5-formot, 88 sidor
Skr 14:95 inkl. moms
Just utkomna

FinnJ· boJ Er mynt!Jandlare
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1976 har var it och fortsätter att
vara ett stort myntår, framför allt
genom alla stora
AUKTIONER
l detta nummer presenterar vi
valda resultat och kommentarer
från:
- Arne Bruun Rasm ussen, nr 349
- Numismatiska orden, H. 76
och några förhandsglimtar från
- Hornung, nr 9
- Kongsvinger MyntSamlerKlubb
- Milller, nr l.

Dukat 1691. Hede 29. 1+. (10.000).
10.000. Se bild 2. nr. 575, 2 Fredrik
d'or 1837. Hede 5 A, <Rl, 1+/01.
< 12.000>. 10.500. Se bild 3.

ARNE BRUUN RASMUSSEN
AUKTION NR. :149.
den 14- 15 juni omfattade totalt
1184 objekt. För a lt följa hans egen
rubrisering fanns under Danmark
340 objekt, under Danska Västindien 35 objekt, under Trankebar
11 objekt och under Norge 42 objekt. Observeras bör dock att många av objekten var lots med mynt
från flera länder. Dessutom förekom 13 objekt från Grönland under
Danmark.
DANMARK
bjöd på många intressanta objekt både klassiska och moderna.
Beträffande det moderna återkommer vi i vårt stora Julnummer med
en artikel som jämför Rasmussens
auktions guldutbud, omfattande
hela 114 objekt, med Sieg's värderingspriser. Här ska vi emellertid
ta fram en del intressanta objekt

som: nr 524, 2 dukater 1673, Hede 3.
detta mynt a nses av Ras mus. s. 189
vara slaget med anledning av högtidligheten av Elefa ntorden. 1+.
( 18.000), 18.000. Se bild t. nr. 533.
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NORGE
var rik t representerat av många
intressanta objekt. Många kan
nämnas. Av de dyra tar vi upp:
nr, 834, Speciedaler 1644, Hede 78,
<RRR), Rv, med inristad initial,
1/1 ( +) . (20.000). 28.000.
Här fanns guld både från Oskar
II och Haakon Vll, men inga som
avvek speciellt från accepterade
Beträffande
värderingspriser.
kr/ öre-mynt, efter lyser vi fortfarande en auktion där dessa mynt
utbjuds i perfekt kondition.
Note : Till ovan nämnda klubbpriser tillkommer 12,5% i for m av
auktionsomkostnader + 15 % för
kunder bosatta i Danmark.

NUMISMATISK ORDEN
hade sin höstauktion den 9:e
oktober, som vanligt på stadshotellet i Borås. NO :s auktioner har arbetat sig upp till en hög position i
myntbranschen och deras auktioner bevakas numer av en stor publik, såväl svensk som internationell. Det ä r dags för NO att omarbeta sina auktionskataloger till
ett hårdare forma t, så att de kan
uppbevaras som referenslitteratur , vilket de tveklöst kommer att
bli i framtiden, speciellt eftersom
NO tycks besitta fotografisk kompetens.
ka n
Följande sammandrag
göras:
DANMARK
av 44 utbjudna objekt såldes 36
stycken för totalt 10.500 <uppskattat till 30.080, vilket utgör 96.8 %
av uppskattningen.
NORGE
av 37 utbjudna objekt såldes 24
stycken för totalt 29. 130 <uppskattat till 15.050). vilket utgör 92,4 %
av uppskattningen.
FlNLAND
Av 21 utbjudna objekt såldes 10
st. för tota lt 1:3.900:- (uppskattat
till 15.050), viikel utgör 92,4 % av
uppskattningen.
Tyvärr blev de l'lesta objekten vi
i förväg valt ut som intressanta,
återropade. <Kanske är det dags
för auktionsfirmor att inta en hårdare inställning till inlämnarna).
Bland "enkla re" mynt tycker vi
följande bör nämnas:
DANMARK
2 kr 1906 jub, O, 040) , 180
10 kr 1967 jub, O, (35). 25
10 kr 1972 jub, O, (35 ). 25.
NORGE
l kr 1900, 01/0låO, (400), 360
50 öre 1885, l( +). (400). 330
1 öre 1885, s. Rispor fråns. ,
1+ 301/1+ , (380). 340
FINLAND
500MOiym piad 1951: R. Ol, (1.500).
1.300.

Tack vare att
vi betalar så höga
priser för svenska mynt,
får vi varje dag köpa in
mängder av mynt och givetvis
även hela samlingar- men
det räcker ändå inteVI BEHöVER MER!

Funderar Ni på att sälja??

Tag kontakt med oss!!
Vi b etal ar toppriser för allt i sven sk a mynt- oftast betalar vi 80-90 %
av fullt utför säljningspris !!!

VEM UTöVER OSS GöR DET??

o

R ing vår affiir i Arkadhallen
T el. 08/ ll 85 55 och prata med oss.
O E ller skriv.

R. ÖRTENDAHL MYNTDANDEL AH
Posta dl'ess: Box l S- l!l!l 01 Enköping. Sweden.
Affä l' : A•·kadha llcn. Mäs te r Samuelsgata n 25, S-103 51 Stockholm. te l. 08/11 85 55
Oppcl Iis-. ons-, fredaga r kl. 13-17.30, lördagar 1~1 3.30.
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HORNUNGS MYNTAKTIONER
NR9
den '1:1 till 28 oktober,
bjöd som vanligt på ett intressant
nordiskt material med lonvikten på
Danmark. Det intressanta med
denna auktion (och det har även
observerats på andra auktioner i
år) är att årgångsmynt i hög kvalitet börjar dyka upp. Har priserna
nått det läget att ägarna finner det
motiverat att sälja?
Av de totalt 510 rena danska objekten var fördelningen följande:
- mynt 297 stycken (ej guld)
- guld 51 stycken
- medaljer 120 stycken
- sedlar 42 stycken.
Dessutom förekom en del numismatisk litteratur från Danmark.
Av de 297 myntobjekten var 103
stycken kronor/ör e exklusive guld
och jubileum. Många objekt tillhörde klassen sällan utbjudna.
Av de 103 kronor/ öre objekten
var 76 stycken satta i kvalitet O eller bättre ! Nämnas bör bland andra:
2 kr 1876, O, (1.000) 1.100:10 öre 1888, o, <1.500) 1.550:2 öre 187&, O, (2.900) 2.650:l öre 1876, O, (6.500) 5.400:2 kr 1941, Proof, (2.000) 2.500:10 öre 1947, Proof, (2.000) 1.775:·
(setet 1876 måste vara värdefullt>.
Bland det äldre materialet fanns
givetvis många objekt som borde
nämnas men vi har valt följande:
nr la, Danmark, Dukat 1694, Hede
35, Schou 5, 0-<>1, 00.000). 12.200:-.
se bild 1.

E B 1\>liiller

kända i privat ägo (enligt auktionskatalogen), l+, (30.000), 28.500:-.
Se bild 3.

blir den tredje stora myntauktionären i Danmark.
Firmans initiativlagare och ägare, den 36 åriga Erik Bernd Milller
har en gedigen numismatisk bakgrund. Förutom sitt mångåriga
samlande, har han varit skapare
av och ordföra nde i Br~nderslev og
Omegns M~ntsamlerforening.
Milller som är övertygad om att
det finns plats för fler i branchen
och att stora auktioner inte behöver lokaliseras till en huvudstad,
har arbetat efter målsättningen:
kvalitet, både på katalog och innehåll (och vi erkänner villigt alt han
lyckats i detta avseende). Han har
också deklarerat att hans auktioner i huvudsak skall innehålla
mynt, sedlar och medaljer från
Skandinavien.
Auktion nr l, som avhölls den
12-13 november på hotell Ph~nix i
Br~nderslev, bjöd på 360 danska
objekt, 47 objekt från "danska besittningar", 5 objekt från Island, 69
objekt från Norge och 1 objekt från
Finland. l tillägg fanns ett par
blandade objekt plus medaljer,
sedlar, litteratur och mynt från
andra länder, bland annat från
Sverige.
Det är klart att det fanns många
dyra och/eller intressanta objekt
och ett par ska vi nämna nedan.
Det roligaste var emellertid det
stora och fina utbudet på danska
årgångsmynt <se även Hornung nr
9l.

nr 165a, Danmar k-Wolfen Biitlel,
Speciedaler 1627, Hede 3B, blkfl (ej
översatt i förteckningen över förkortningar - blal}kelt fel? ). 1+ .
(20.000). 19.800:·. Se bild 2.
nr 5e6, Norge, 2 Speciedaler 1661,
RR. Hede 34, Schou 10, 57:2 g,
Fredrik III's 2 Speciedaler förekommer mycket sällan på marknaden. Detta exemplar är det enda
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Till ovan nämnda "försäljningspriser" tillkommer 12,5 % auktionsomkostnader plus 15 % moms
för danska kunder.

Guldmynten förekommer ofta på
auktioner, och så även här. 37 stycken i varierande kvalitet och årtal,
bland annat en 20 krona 1874 i 01
som uppskattades till 7.500 kronor.
Ovriga årgångsmynt fördelades på
hela 149 objekt. varav 43 bjöds ut
som ocirkulerade. Vi observerar I
öre 1892, mörk patina, O, (2.000). 5
öre 1874, praktexemplar, O, (700),
25 öre 1914. O, <1.400), 25 öre 1960,
typ II, 0/ Proof, (175), 2 kr 1959,

ARETS OFFICIELLA UNESCOMEDALJ
I SERIEN MONUMENT I FARA
Carthage måste
räddas
Området vid Carthage. ett av dc
vackraste vid Medelhavet hotas av
de n snabbt växande staden Tunis.
För 2000 åt' sedan förstördes sta den
av Romerska at·mcn, men återuppbyggdes senat·c, i dag återigen ho·
tad av den moderna utvecklingen.

(

UNESCO:s MEDALJSERIE utges för att bevara och beskydda märkliga monument och platser.
lntäckterna går lill Unesco's hjälpfond.
Brons, 59 mm, 100 g, 85:-, Silver925/1000, 40 mm, 30 g, 175:- Guld 900/1000, 23 mm, 7,5 g, 550:·. Medaljerna levereras i etui.
Ytterligare information från Norrtälje Mynthandel, officiell distributör för skandinavien.

N yhe ter fr å n M yntverket
Medalj med anledning av MYNTREALISATIONEN 1776
Patinerad brons, 45 mm, 55g, upp! 2000 110:Pat. silver 999/ 1000,45 mm, 65 g, uppl2000 185:i\IY.NTTYPE R UNDER GUSTAF V:s REGERINGSTIO

Följande medaljer kommer att pr äglas i en upp! av 10.000 ex vardera. Guldmynt, Guld 23 ka rat,
18 mm - J ub ileumsmynt, Silver 925/1000, '1:7, 36 mm Silver o kopparnickelmynt, silver 830/ 1000,
18 g, 32 mm, Bronsmynt, P a t. brons, 16 g 32 mm.
Priserna ä nnu ej fastställda men vi levererar till originalpris.
Leverans beräknas i början av 1977.
TVA N YA M E DJ\ L.J ER öVE R M YN TGRAVöRER

Adolr Lindberg - Myntgravör 1898- 1916
Lea Ahlborn - Myntgravör 1854- 1897
Fakta för bägge medaljerna: Pat. brons, 45 mm, 45 g, uppl 2000. P atinerat silver 999/1000, 45 mm,
55 g, upp! 2000
Utförande och pris ungefär som tidigar e utgivna Erik Lindberg-medaljen. Kan beställas genom
oss till originalpris. Leverans i början av 1977.
ARSSET l i\lY ~TVE RK ETS Fö HPAC K~Il\G

1973 års set. 6 mynt .............................................. .... ............................ ... ............................30:1976års set. 6 mynt <utkommer under fCrsta halvåret I9n >............... .. .... ..........................ca 30:·
!vår nya prislista får Ni deta ljerade upplysningar om alla nyheter- Mynt - Sedlar- Medalier
- Tallrika r m .m. Priserna inklusive moms och porto.

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
T ullpo•·tsg at. ; -

i 61 00

~orrtä ljc -

Te l. 0176/ IG!I 26.
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0/Proof, (275). Till kronor/ öre
mynt hör också 34 objekt jubileumsmynt med bland annat en 2
krona 1903, utan valörangivelse,
O,
RR,
" Ministerexemplar",
(3.000).

familjeägo och blev från början inskaffat på Bornholm. Myntet är
undersökt av den Kg! M~nt- og Medaillesamling, Nationalmuseet K~
benhavn, och de menar att den är
äkta. Antagligen är myntet slaget
med stamparna till Speciedalern
1633.
(Ovanstående är en översättning
från auktionskatalogen).
Ramen kring
:\IYNTMÄSSAN i

Vi vill också i detta förhandsreportage nämna två av auktionens
mest intressanta objekt, nämligen:
nr 35, Danmark, 1 Speciedaler 1655,
Hede 54A, Schou 9, mycket vackert
ex, 01, 06.500), se bild 1
och
nr 409, Norge, Dubbel Speciedaler
1633, Hede-, Schou -, som typ Hede
7A, myntet är monterat som
brosch, UNIK, (28.000), se bild 2.
Exemplaret, som här är utbjudet
till försäljning, upptäcktes 1973.
Myntet har befunnits cirka 50 år i

KONGSV I ~GER

den 27-28 november är nu klar. 8
handlare + l bord r eserverat för
Kongsvinger MyntSamler Klubb
samt 5 utställare utgör den externa
representationen. KMSK har dessutom bjudit till en relativt förnäm lig auktion över de två dagama
som omfattar 406 objekt.
De åtta handlarna är 1) Tore
S0rensen Oslo, 2) Ingemar Wallin,
Stockholm, 3) Terje S~rcnsen,
Skien, 4) P E O Mynthandel, Stockholm, 5) Hans Rode, Oslo, 6) K M S
K, 7) Oslo Mynthandel, Oslo, 8 )
Kongsvinger Mynthandel, Kongsvinger, 9) Moneta Seandinavia and
Ab road & Co, Fjerdingby.
Utställare är A> Norsk Numismatisk Förening, B ) Per Hansen,
Primitiva betalningsmedel, C>
Gunnar Thesen, Romerska Mynt.
D> B Larsson, Nordiska Jubileumsmynt, E ) Schibbye, Norska
l7:e maj-medaljer.
Auktionen som omfattar 406 objekt, innehåller mynt både för
samlare och investerare. Naturligtvis ligger tyngdpunkten på norska mynt.
NORGE

representeras med 205 nummer.
Som större nummer kan nämnas:
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nr 204. Speciedaler 1631, Hede 5A,
01. 01.000).
Men det finns också objekt för
den normala samlaren, som 68 objekt från Oskar II, 71 objekt från
Haakon Vll, 8 objekt från Quisling
och 1 objekt från Olav V, exempelvis:
nr 276, l kr 1904 , l , (350)
nr 283, 50 öre/15 sk 1874, 1+. (700)
nr 295, 50 öre 1920, utan hål, 1+,
(350)
nr 303, 25 öre 1904, o, (350)
nr 318, 10 öre 1877, kantskadad, l,
(200)
nr 319, 10 öre 1878, l , (150)
nr 321, 10 öre 1888, O, (350)
nr 353, 5 öre 1945 järn, 1/1+, C350)

DANMARK
toppnummer är
nr 125, 1 Speciedaler 1855 FF, Hede
3, 1+/01, (1.300)
nr 126, 2 riksdaler 1855, Hede 6,
kantskadad, 01 , ( 1.900)
Från ISLAND utbjuds bland andra
nr 165, 500 kr 1961, guld, O, (2.500).

Vi har fått in några korrigeringar till presentationen av
Myn thandlare i Norge

och presenterar dem nedan med
ändringen understruken:
t Be-Ka Kunst og Antikvitetshandel A/S
Gn~nlandsleiret 5
Post: Mandalsgt. l
Oslo 1
02/688238
14 Tordenskjold ArmQ!!I"y
Roar Foliestad
Innherredsv. 64
7000 Trondheim
075/271 47
15 Tore S~rensen Myntforretning
Tullinsgt.!..
Post : St. Olavsgt. 31
Oslo 1
02/11 05 79

NYHET

F~R SAMLARE
3 PENNING SK ILLING 1420

12 PENNI NG SKILLING 1554

Medeltida gotländska
mynt i vackra, välgjorda repliker.
Goten, det nya bonderepublikanska myntet, har
på frams idan en en face-bild av Hövding Erik
och på baksidan Gotlands medeltida sigill med
texten: Gotlands signet här du ser, Kristi märke
Lammet är.
Dessa Bondereplikanska mynt pryder sin plats i
varje numismatikers samling. De representerar
elt värde som mitts i skönhet. Beställ nu .

Bonderepubliken Gotland, med anor från medeltid, har återuppstått. Gutarna, detta frihetsälskande folk i Östersjön, vill på detta sätt
markera sin självständighet.
I Bonderepubliken finns myntet I GOT samt
repliker av medeltida penning skilling-mynt.
Icke gångbara i allmän handel, men med samma
silvervärde som den rikssvenska kronan.

.
Utgivna i samråd med

Sänd namn och adress eller ring till
Gotlandskonst AB, Södra Kyltiogatan
18, 621 00 VIsby, telelon 0498/ 164 60
sil kommer mynten per postförskott.
Pris för samtliga 4 myn t: 65: - lnkl.
porto och exp. avgifter.
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NORDENNYTT Forts.
OY Finncanastors auktion 5/12 -76
OY Finncanastor AB anordnar
en auktion den 5/ 12 1976 på hotell
Intercontinental i Helsingfors. Visning av auktionsobjekten sker
fr o m kl 10.00 till dess auktionen
börjar kl 12.00. Denna gång har
man lyckats få tag på en hel del
bättre svenskt material. Vi kan
bl a nämna följande: 1 Rdr 1640, 1
Rdr 1645, l Rdr 1776, 77, 92 och 95. 1
Rdr Specie 1838 och 1842. 2 mark
1563, 1666, 88, 93, 64. 4 mark 1647 och
1695. l mark 1564 och 1689. I/ 2 öre
klipping 1624, l öre klipping 1626, 2
öre klipping 1626. En Avesta kopek
1787 nästan 01. Bland Kristinas 1
öringar finn s 1627, 28, 39, 47, 49, 50
m fl. Icke att förglömma är ca 200
ryska objekt i goda kvaliteer, bl a
ett fler tal rublar.
FINSK SPORTMYNT
Finlands myntverk ger inom kort
ut ett minnesmynt till VM på skidor
1978. Det präglas i silv.er i valör en
25 mk och diametern 37 mm.

Ungerskt guldgylden
- Helsingör 1608

Skönt kendskabet til de danske
mönter er stort, og fortegnetser
over möntrökkerne findes i rigt
maal, og at rnaaske ingen andre
landes numismatik er saa godt
däkket, fremkommer dog til stadighed nye og hidtil ukendte mönter.
Ved auktion nr VII i firmaet Lanz
Graz i Ostrig skete "underet" igen.
Som nr 52 blev udbudt:
Dänemark, Christian IV., 15881648, Ungarsk Gylden 1608, Helsingör (Hans F lemming), CHRISTIANVS - 1111 - D:G:DANIAE.
stehender König, Rs. NOR :VAN:GOT:Q:REX 1608 Mmz,
Wappen, Sch-, F-, äusserst seJten,
3,43 g, s .sch.
lndehaveren af firmaet, Prof.dipl.ing. Her mann Lanz har ifölge
ovenstaaende forgäves Jedt efter
18

mönten i H.H. Schous beskrivelse
fra 1926 og i Friedbergs guldmön tkatalog. Derimod har han rigtigt
fundet betydningen af möntmestermärket hos Schou, og placeret
mönten som en udmöntning af
Hans Flemming i Helsingör.
Mönten blev köbt i kommision ti1
en dansk samler.
En noget Ugnende mönt kender
vi fra 1607 - ogsaa mön te t af Hans
Flemming. Schou nr l, Hede nr 16.
Den kendes i blot 3 eksemplarer.
l) Den kongelige Mönt- og medaillesamling, Köbenhavn. Indgaaet i samlingen för 1791, idet den
i Beskrivetsen af 1791 er opfört som
nr 119.
2) L E Bruuns Mön t- og Medaillesamling nr 4732. Köbt paa Bech's
auktion i 1906 (nr 150) for 135 kroner.
3) Kunsthistorisches Museum,
Sammlung von Medaillen, Miinzen
und Geldzeichen, Wien. For dette .
eksemplar kan der gives nogen
proveniens, men ifölge samlingens
leder Dr Bernhard Koch, har man
haft mönten i over 200 aar.
Fornden aarstallet, er der en meget väsentlig forskel mellem den
nyfremkomne mönt og de allerede
kendte fra 1607. Vaabenskjoldets 3
og 4 felt er forbyttede . De Gothers
over ni hjerter gaaende Jöve er til
venstre for beskueren og til höjre
ses unionens tre kroner. Denne heraldiske sammensätning er meget
usädvanlig. Den synes saaledes ikke nävnt i Poul Bredeo Grandjean:
Det danske Rigsvaaben, Köbenhavn 1926.
Man kan dog ikke kalde sammensätningen fejlagtig, idet der ikke var helt saa fastlagte heraldiske
regler, som idag.
J ~rgen Stmod

UR VÅR
NOVEMBERLISTA
2 Skill. bco
1836
1836
1836
1837
1839
1840
1840
1841
1841
1843

1+/01
1+
1
1
1+
01/ 1+
1+/01
1+
1
1+

400:300:150:70:150:525:450:175:80:200:-

1+/01
01 R
1+
01
1+

200:400:120:250: 100:80:200:-

l Skill. bco
1835

1836/ 35
1836
1837
1837

1+

1838
1842

01

2/3 Skill. bco
0/ 01
1836
01
1836
1+/01
1836
l+
1836
l
1839
l
1842

350:150:75:-

40:35:50:-

1/3 Skill. bco
1835
1835
1936
1837
1837
1839
1839
1841
1842

1+/ 01 90:60:l+
60:l+
80:01
30:l
80:01
1+/01 60:800:l R
25:l+

1/6 Skill. bco
1835
1836
1836

0/01
01/ 0
01

125:80:40:-
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MEDALJNYHETER
Myntgravörer

De fire store
Denna medaljserie utges av
Sporrong och är skapa d av skulptören
Oddround
Raudberget.
Raudberget är född 1932 i Trändelag och har studerat för bl a Per
Palle Stonn. "De fire store" är
Henrik Ibsen 1828- 1906, Björnstjerne Björnson 1832-1910 (Nobelpris i litteratur 1903) , Jonas Lie
1838- 1908, samt Alexander L Kielland.
Alsidorna representeras av ett
porträtt av var och en av författar-

na medan frånsidorna illustrerar
en välkänd scen ur diktarens mest
berömda verk.

Myntverket har uppdragit åt
skulptör Le<> Holmgren att utforma
två nya medaljer över myntgravörerna Adolf Lindberg och Lea
Ahlborn. Medaljerna kommer att
präglas i begränsade upplagor i
metallerna guld 23 K, silver
999/1000 och brons. Diametern blir
45 mm. För vardera av dessa medaljer blir upplagan fciljande:
Guld 23 K
50 st
Silver 999/1000
2.000 st
Brons
2.000 st
Medaljen över myntgravören
Erik Lindberg finns fortfarande att ·
beställa. Aven för denna medalj är
upplagan för guld 23 K 50 st, silver
999/1000 2.000 st och brons 2.000 st.

Mynttyper under
Gustaf V:s
regeringstid

Metall

storlek

Patinerad brons
Kontr. silver
18 k guld
Finplatina

45
45
45
45

mm
mm
mm
mm

Vikt
per styck

Maximiupplaga

47 g
53 g

1500
1000
100
10

60g
75 g

set
set
set
set

Pris per
medalj

Pris
per set

100:210:1.845:3.450 :-

400:840:7.380:13.800:-

I priserna ingår frakter, moms 17,65 % samt ett etui i trä.

Som en fortsättning på präglingen av tidigare medaljer som präg·
lats i myntpress kommer verket all
under första halvåret 1977 låta
prägla medaljer över mynttyper
under Gustaf V:s regeringstid.
Aven dessa medaljer utformas av
Leo Holmgren. Medaljerna kommer att präglas i en nyinköpt
myntpress med flerslagsautomatik, vilket kommer att underlätta
präglingen samtidigt som bättre
kvalitet förväntas. Följande medaljer kommer att präglas:
Silvermedalj 925/1000
36 mm JUBILEUMSMYNT
Silvermedalj 830/ 1000
32 mm SILVER- OCH KOPPARNICKELMYNT
Bronsmedalj
32 mm JARN- OCH BRONSMYNT
Guldmedalj 23 K
18 mm GULDMYNT
Upplagan blir 10 000 st av vardera medaljen. Priset är ännu ej fastställt.
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l MEDALJNYHETER
Myntsa1nling
stulen i Oviken

Statsbesöksmedal)en

Till statsbesöket har skulptören
Eric Hagström, format en medalj
som minner om kungaparets första
officiella statsbesök. Atsidan visar
·~amg Carl Gustaf i vänsterprofil
och klädd i generalsuniform. På
medaljens andra sida porträtteras
drottning Silvia i vänsterprofil och
till höger om henne en bild av
drottningkronan.

Skulptören Eric Hagström
Erik Hagström är född 1910 i
Eskilstuna. Efter arbete med stålgravyr började Hagström 1949 på
Konstfackskolan i Stockholm, där
han studerade skulptur under bl a
Ansgar
Almqvist.
1968-1974
tjänstgjorde han vid Kungl Myntverket i Stockholm.

Metall

Vikt
50 g
55 g
65g
SOg

Storlek
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

Upplaga
3.000 ex
2.000 ex
300 ex
50 ex

Pris

Ovikens hembygdsgård har besökts av tjuvar som stal en myntsamling samt diverse kopparsaker. Tjuvarna beredde sig tillträde
genom att bryta upp fönsterrutor i
tre av hembygdsgårdens hus och
sedan valt det som varit mest begärligt. Myntsamlingen låg i en
glasmonter som man bröt upp och
länsade. Mynten var 145 till antalet, och det värdefullaste var en 3
daler SM från 1872. Stölden innebär
för Ovikens hembygdsgård en stor
förlust då det stulnq ej var försäkrat. Dessutom hör till saken att allt
det som stulits har skänkts till gården av Oviksbor under åren och
med andra ord helt oersättligt.

Medaljauktion i Stocl{holm

rektör Georg Nyström, Sporrong.
En panel bestående av skulptörerna Elsie Dahlberg, Berndt Helleberg och Axel Wallenberg diskuterade med, och svarade på frågor
från de närvarande Auktionen
innehöll 136 oblekt, varav de flesta
hittade köpare.

Närmare 300 personer deltog i
den medaljriksdag med auktion
som för andra gången arrangera-

Ungefär 70 objekt blev sålda per
inropsuppdrag medan ca 40 objekt
gick till salongen. De återstående
knappa 30 objekten blev återköp.

Patinerad brons
Kontr. silver
Guld 18 karat
Finplatina

90:-

190:1.885:3.480:-

des av Sporrongs Samlar Sällskap.
Under medaljriksdagen hölls föredrag av Lars O. Lagerqvist och di-

Nästa medaljriksdag blev bestämd tiU den 16 oktober 1977. Vi
ska nedan nämna några av medaljema som utropades, ursprungspriset inom parentes.
1970 års no belpristagare i silver
(558) 1.900 kr. Av HKH Kronprinsen Carl Gustav sålde 4 medaljer i
silver till mycket varierande priser
nämligen : (133) 825 kr. (133) 710 kr,
( 133) 550 kr, ( 133) 900 kr, skillnaden
mellan lägsta och högsta pris blir
d.'l hela 350 kr. Detta gör en procentökning mellan ca 300 % och 575

%.
Sporrongchefen dir Georg Nyström inle<tningstalade för de besökandc vid meda lj.-iksdagen.

20

4 st tronskiftesmedaljer i silver
300-340 kr. Bröllopsmedaljen 19 juni 1976 silver (190) 500 kr.
<180)

lEMBIT

TBT RAMAR
och

ALBUM
TBT-Ra mar typ Standard
Pris per too st 20 :-, per 1000 s t 165:-. per 10.000 st
1.500:-.
Hög standardkvalite. Med glasklara fönster .
100 förpackningar.
Ytterformat 67 x 67 mm. 50-förpackning.
Med följande utskärning:
Ytterforma t 50 x 50 mm
50 mm 9
Med följande utskärning :
20mm ~. 25 mm • • 30 mm 6, 35 mm • och 40 mm 4. Pris per 50 st 19:- , per 500st 185:-.

HB SJ ÄLVHÄFTANDE LYX
TBT-Ramar typ Lyx, sjä lvitärtande med ga ra nti
Högsta kvalite. Med glaskla ra fönster. Kartongförpackade om 50 st per kartong. Ytter format 50 x 50
mm.
Med följande utskärning:
17,5mm ~. 20 mm ~ . 22,5 mm ~ . 25 mm fl, 27,5 mm 9,
30 mm ~. 35 mm 0, och 39,5 mm fl

Album och blad
Lembit TBT-Album MA·55 med 8 biad T BT-00 med
mellanblad i pärm LP-2
............................................................. ......... 36:Lösa blad TBT-00 ............................................. 2:Enbartpärmen LP-2 ........................................ 18:Lembit TBT-al bum Super med 8 blad (bladformat
245 x 275 mm) och mellanblad med neutrala fOrtryck. I pärm 29/1. Ma rknadens elegan taste
TBT-album ...... ............................................ ...57:·

Pris per 50-forpackning 17.50, lO-förpackningar
170:-.
Ytterformat 67 x 67 mm. 50-förpackning
Med följande utskä rning:
50 mm ~
Pris per 50-förpa ckning 34:-. lO-förpackninga r
330: -.
HB-sortiment- och skyltkartong med samtliga
storlekar 17,5-39,5 400 st självhäftande ramar , 50 st
av varje sort. Pris 130 :- .

Lösa bla d TBT-16 ............................................. 3: Mella nläggsblad med neutra la förtryck
1\'IB-16 ........................................................... :50
Enbart pärmen 29/1 .........................................29:HB-TBT-Aibum. For mat 28 x 30,5 mm. Med 8 st
TBT-blad, 7 st GM-20 och l st GM-9
...... ............................................................... .48 :x 283

Lösa blad GM-20 eller GM-9. Bladformat 240

mm
·································· ·································· 2:85

Prover och kataloger mot 3:- i frimärken.

LEMBIT AB 141 02 Huddinge. Tel. 08/711 36 78
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MEDAL JNYHET ER
Myntrealisationen 1776

Ett finskt myntjubileum
·r •

Mynt utgivna under Urho Rekk<r
/ ·- •
nens 20 år som president.
':\.,l'tJ!lS
Som en hylJning till presidenten
•. ~- :.t~ JI>I,..'I.Il
har Finlands Numismatikerför- ~ _;.;. •
r.e
bund låtit prägla en jubileumsme;r. \J~
dalj. På åtsidan har president Rek.
·,;.:~.:w·
konen avbildats medan frånsidan ~:
J;~t~~·_::s
avbildar de mynt som präglats just
.
·,:·a·l· (' ...
';)
under den tid Rekkonen styrt Fin'! ~
-land.
1
Denna jubileumsmedalj har
b'P"'~~~.' ·
·
1
formgivits av en av Finlands
•
. /(~
skickligaste porträttörer - Heikki
~ ~, 1 ~ )
Häiväoja. Förutom medaljer har
~ .1\..
han också skapa t dc flesta mynt
som utgivits under Rekkonens re- tionen "Numismaattisia Tutltielgeringstid.
mia l".
Finlands Numismatikerförbund I priserna ingår mom!>, frakt och
utger denna medalj i samarbete etui.
med Sporrong. Overskottet från utI Sverige kan medaljen endast
.givningen kommer föreningen att beställas fram till den 30 november
använda för att finansiera publika- 1976.
Storlek
Vikt
Upplaga
Pris ink!.
moms

<

~

Brons
Krontr. silver
18 karats guld
Finplatina
Fram till 1776 hade Sverige i
praktiken en dubbelmyntfot, myntet var inte endast baserat på värdet av silver utan också på värdet
av koppar. Det blev ett stort problem att uppehålla en balans me!lan värdet på koppar och silver ,
som flukturerade betyc.lligt mer än
vad som var lämpligt för myntväsendet. Detta och hela det medeltida myntsystemet med räkning
i mark, öre och penningar upphörde genom myntrealisationen 1776.
Man övergick till en räkning i
silvermyntfot I riksdaler <silver>
indelades i 48 skillingar (koppar) .
Med anledning av myntrcalisationeo kommer verket under hösten att försälja en medalj skapad

45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

60g
70 g
90g
120 g

av skulptören Bo Thoren. Medaljen
som får relativthöga reliefer, visar
på ena s idan åt- och frånsidan av 1
riksdaler 1776, därunder en myntpress från 1700-talet, årtalen 1776,
1976 samt 200 år. P å andra sidan
återfinns följande text med omväxlande nedsänkt och upphöjd
relief: MARK ORE PENNINGAR
DUBBELMYNTFOT MYNTREALISATIONEN 27 NOVEMBER 1776
SILVERMYNTFOT RIRSDALER
SKTLLING.
Pris inkl. etui. frakt och moms gälle!' t o m 1977..02-28.
För återförsäljare gäller specialoffert.
Leverans beräknas ske fl· o m vecka 47, 1976.

Metall

Dia meter

Vikt

Upplaga

Pris

Patinerad brons
Patinerad silver 999/ 1000
Guld 23 K, numrerad upplaga

45 mm
45 mm
45mm

55 g
65 g
105 g

2.000
2.000
50

185:3.090:-
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llO:-

1.500 ex
1.000 ex

150 ex
10 ex

ty-,- ·

120:240:2.700:5.480:-

Jul-Daler
1976
Nu kommer den andra Jul-Dalern från Lembit AB, den första
kom 1975. Tyvärr har vi inte lyckats få tag i någon acceptabel bild
men vi hoppas kunna återkomma
med det i senar e nummer. Medaljen är skulpterad av konstnären S
Zauchner, Basel. Alsidan har en
bild från Kristi födel se samt omskrift medan frånsidan visar julfirandet i Betlehem och de tre vise
männen samt omskrift. Materialet
är Sterling silver (925/ 1000). diametern 42 mm och vikten 25 gram.
Den totala upplagan för 30 länder
är 5.000 exemplar och priset ca
147:-

Lars J Jönson: Erik XIV, Älvsborg och 3 mark 1562
Författaren har uppenbart tagit
sig illa vid av min kritik av hans
broschyr i nr 7 av Myntkontakt och
kommit med ett längre genmäle i
nr 8. l huvudsak upprepar han endast de synpunkter han redan
framfört i sin broschyr, och det
mesta av detta har jag ju icke a lls
uttalat mig om , då jag varken är
kirurg eller konsthistoriker . Det är
herr J önsons ensak huru han behagar definiera begreppet " numismatik", för min personliga del anser· jag icke, att Eriks skottskada
lika litet som hans vänsterhä nthet
har något med numismatik att
skaffa.
Förfa ttaren skriver bl a: " Betr
all dåligt mynt tas emot till högre
kurs kan nämnas att underhaltigt
svens kt markmynt cirkulerade i
Frankrike i sådan mängd att dess
användande straffbelades genom
ett dekret av den 27/8 1563. Detta
indikerar också i viss mån vart
svenskt mynt bl a tog vägen".
Att underhaltigt svenskt markmynt vid angiven tid <1563) i stor
mängd cirkulerade i Frankrike betvivlar undertecknad ingalunda,
samma var nog förhålland et även i
andra lä nder. Men vad bevisar
egentligen detta? Hen .Jönson som
åtminstone enligt eget
ju bedömande - bl a är en så beläst
mau och även så framstående nationalekonom , har troligen hört talas om ' 'Gr eshams lag''. Denna utsäger del välkända faktum , att om
ett högvärdigt mynt cirkulerar

jämsides med ett underhaltigt, det
sistnämnda städse avgår med segern. det goda myntet försvinner
(tesaureras) och det dåliga cirkulerar värre ä n någonsin. J ust på
grund av att del var så dåligt cirkulerade naturligtvis det svenska
markmyntet av hjärtans lust, t ex
just i Frankrike, man kan vara
övertygad om, att både 1 1/2 och 3
marken 1562 - propagandamynten enligt herr J önsons terminologi
- deltogo i denna ringdans. Men
ka n herr Jönson bevisa. att dessa
underhaltiga mynt även mottogos i
Frankrike till högre kurs, såsom
han gör gällande? Och menar han
verkligen, vilket han synes göra,
om jag nu fattat honom rätt, att
dessa deprecierade markmynt
voro ät::nade att göra propaganda
för Sveriges och enkanne rligen
Erik XIV:s r ikedom och makt.
Man Kan givetvis göra propaganda för sitt land och sig själv på
många sätt, men när det är fråga
om t ex 3 marken 1562 måste man i
alla fall komma ihåg att det är ett
mynt. och ett sådant tar man väl
icke gärna emot bara för att det
propagerar för en konungs eller ett
lands makt och välmåga, utan för
att detta mynt representerar ett
värde! Vi kunna ju ta ett exempel
från romareUden. Som bekant importerades rätt många denarer
från de s k högkejsarna i vårt land,
d v s fram till ungefär Commodus
080-192). Dessa denarer innehöllo
även i mycket stor utsträckning

propaganda av olika slag, men tror
någon att de gamla nordborna togo
emot dem av denna anledning? Bevis på raka motsatsen är, att det
praktiskt taget icke alls förekommer s k antoninianer i skandinaviska fynd, beroende på, att ingen ville ha dem, då de voro minst lika
underhaltiga som markmynten
från Erik XIV:s tid. Likaväl innehöllo de minst lika mycket propaganda som denarerna fram till
Commodus, om icke rent av betydligt mera. Kan herr Jönson möjligen förklara mig detta faktum . utgående från sin vittberömda "propagandateori"?
Herr J önson anför till stöd för sin
uppfattning en mängd kronvittnen,
bl a Sven Ulric Palme. Förlåt en
yngling, men vilka kvalifikationer
har Sven Ulric Palme enligt herr
Jönson som numismatisk for skare?
Herr J önson ondgör sig slutligen
över, att undertecknad vågat
påstå, att hans broschyr handlar
om allt· möjligt. I och får sig är väl
icke ett dylikt uttalande något man
behöver reagera emot, om man
blott vid sin sakframställning hållit
sig till, vad det är fråga om. Att
herr Jönson lika fullt reagerat på
sätt som skett, ger en antydan om,
att hans samvete i detta avseende
måhända icke är alldeles rent.
F ö önska r jag icke vidare polemisera med herr Jönson i denna
sak, då det uppenbarligen icke tjänar något vettigt ändamål.
Gunnar Sidor·ow

Två nya ln ecllenlnlar i Sveri ges Mynthandlar e Förening
Vid Sveriges Mynthandlares
Förenings styr elsesammanträde
den 10 oktober 1976 invaldes ytterligare 2 mynthandlare som fullvärdiga medlemmar .
De två nya medlemmarna är
Myntaffären Nu m is, Vallgatan 1,
Box 2332, 403 15 Göteborg, innehavare, Sture Lemsjö, samt NOVA
<Nordisk Varutjänst) S Strandg 3,
Box 40, 701 02 Orebro, innehavare,
Lars-Magnus Björkqvist. Det totala antalet medlemmar i mynthandlarföreningen uppgår nu lill!G
stycken vilka bedriver sina myntSture Lemsjö
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ affä rer i seriösa avsikter.
23

(Forts. fr. sid. 5)

Myntverk et meddelar

De svenska 5, 10 och 20 kronorna i
guld var hela 98 till antalet. Även
bland de moderna mynten var priserna på uppåtgående, då speciellt
i de högsta kvaliteerna.
10 öre 1919 och 1929 båda i Spgl. 9
med priserna 060) 400 kr resp
(225) 650 kr. 5 öre 1910 i kval l och
H?) (600) l.lOOkr resp (500) 950 kr.
Gustaf VI Adolfs 1 kronor var
med i årtalen 1953-1960 samtliga i
kval. o, utropspriserna var i ordning {90) , (90), (130), (60), (60),
(250), (300), (40) de uppnådda priserna är 130 kr, 120 kr, 210 kr 90 kr,
140 kr, 525 kr, 475 kr, 60 kr.

Myntverket präglade 1972 ett
minnesmynt med anledning av Konung Gustaf Vl Adolfs 9()-årsdag.
Maximiupplagan var 2 milj st och
myntet har hittills utväxlats till ett
antal av ungefär 1,3 milj st. Myntet
ska enligt regeringsbeslutet utväxlas med en överkurs av 5 kronor
som tillfallar Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur.
Myntverket har efter samråd med
hovförvaltningen och riksbanken
nu beslutat att dra in de mynt som
inteutväxlats vid utgången av 1976.
Då efterfrågan på myntet numera
är ganska liten torde således upplagan komma att stanna vid drygt
1,3 milj st.

Tillbehör

De minnesmynt som myntverket
fått tillstånd att prägla med anledning av giftermålet mellan Carl
XVI Gustaf och Silvia Sommerlath
har blivit försenade l utgivningen
p g a att leveransen av en för denna prägling avsedd stor myntpress
blivit avsevärt försenad. Myntverket kan visserligen prägla mynten i
nuvarande pressar men kvaliteten
blir då inte fullgod. l stället för att
leverera ett mindre bra mynt' har
verket valt att skjuta fram utväxlingen och prestera ett fullgott
mynt. Utväxlingen till allmänheten
som tidigare beräknats kunna ske
till jul kommer att förskjutas några månader framåt i tiden. Någon
exakt tidpunkt för utgivningen har
ännu inte kunna t fastställas men
detta kommer att ske sedan den
nya myntpräglingspressen installerats och satts i drift.

l(ris tianstadsortens

Numis1natiska
förenings 2:a

TB MYNT HB
U. Thimbe rg

storauktion

R. Be rglund

KÖP E R
BYTER
SÄLJER
MYNl & TILLBEHÖR
Ny lista utkommen.

Till den nya 50-kronan <Uröllopsmyntct) kommer Myntvet·ket inte
att leverera någr a kassetter. Detta
har föra nlett Tonkin AU i Linköping att låta fram ställa Sandhillskassetter passande till dessa.
Kassetten kommer aU kunna köpas
hos de flesta mynthandlare till e tt
pris a v ca 2:95.

Sändes på begäran.
Erstagatan 14
116 36 Stockholm
Te l. 08/ 41 01 33
Öppethållande:
Vard.
Lörd.
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10.~18.00

10.~13.00

MYNTKO NTAKT
Ni får den bekvämt i
brevlådan varje månad.
Pren.pris: Helår 43:75
inkl. moms och porto.

Det preliminära datumet för
nästa storauktion i Krislianstad är
bestämt tilllördagen den 29 januari
1977 på Restaurang Kong Christian. Föl'hoppningen äl' alt auktionen blir av samma klass som den i
januari i år.

PRISLISTA
nr. 2 1976
har utkommit och kan erhållas
gratis på begäran.

Firma Arne E. Hedlund
Box 3144, S-162 03 Vällingby
Tel. 08/89 52 01
Vard. 17.30-19.00

Lörd.

10.~16.00

En ny

Samlarmynt

variant från Myntverket
Tiltar man bara på bilderna här
nedan kan man undra vad det ä r
för specie1lt med 50-öringen, ja
man undrar också vilken av dem
det ä1· frågan om. Svaret är den
till vänster. Den stora olikheten
syns inte sa bra på bilderna m en
desto bättre i verkligheten. 50öringen till vänster är nämligen
gjord helt i koppar. Myntet har
varit inlämnat till Korrunittkn
mot Myntförfalskningar och dess
utlåtande lyder som följer:
"Kommitten mot myntförfalskningru· har vid sitt sammanträde
granskat följande av Er inlämnade föremål Gustav VI Adolf,
50 öre 1971, slagen på 2-öt·es
platt, vilket ha1· bedömts som
äkta."
Från Myntverket i Eskilstuna
kan man nu beställa färdiga årssel
med 1973 års mynt. Mynten är utvalda reguljära mynt i ocirkulerat
skick. Vnrje set är färdigpackat i
plastfolie (se bilden ) med inbakad
textremsa med upplysningar om
metallegering, vikt. storlek, kantens utförande samt uppgift om
myntens konstnär. Arsseten säljs
till samlarna direkt lill ett pris av

Om några

l~isare

20 kr per set (1- \J!J ) och 17 kr per
set vid köp av 100 eller fler. Till
dessa priser kommer sedan en expeditionskostnad som varierar
med hänsyn till det köpta antalet.
Myntverket fritar sig från eventuella kvalitetsförsämringar vid
längre tids förvar ing i plastfolien,
varför man bör placera om mynten
så s nart man erhållit dem.

känner till

flc t·a exemplar av denna variant

vot·e vi på redaktionen tacksamma om ni vill höra av er. De
som eventuellt ä r intresserade
av a tt köpa detta exemplar kan
också höra av sig till redaktionen
med anbud som vi sedan vidarebefordrar till ägru·en.
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Sveriges regenter under 1000 år
(Forts. fr. Jöreg. nr)

1\'ledaljerna i serien Sveriges
Regenter Under Tusen Ar är skulpterade av hela nio olika konstnärer.
Var och en har framställt medaljer
ur varsin ätt. Här nedan kan ni se
vem som gjort vad.
Skulpror Berndt Helleberg
Ur Ynglingsätten
1 Enk Segersall. dod ca 995
2. Olof Skotkonung. ca 995- t022
3 Anund Jakob. ca 1022- 1050
4 Emund Gamle. ca 1050- t060
Västgöteka stenkilaätten
5 Stenkrl. ca 1060- 1066
6 Hallsten. ca 1067 - 70. 1079- 8 4
7. Inge den aldre. ca 1079- 1110
och Blot·Sven. ca 1084 - 1087
8 Filip, ca 11 10- 1118och
Inge den yngre. ca 1110- 1123
9 Ragnva1d Kn aphovde
c a 11 24 - 1125
10 Magnus Nrlsson. ca 1126- 1130
Skulptdr Erik Höglund
Svef'i(eraka och Erikska ätterna
11 Sverker den aldre. c a 1130- 1156
12 Enk den Helige. 1156- 1160
13 Magnus Hennksso n. 1160- 1161
14. Karl Sverkersson. 1161 - 1167
15 Knut Enksson. 1167- 1196
16. Sverker Karlsson. 1196- 1208
Skulptdr Sven Lundqvrst
Svef'i(eraka och Erikeka ätterna
(forts l
17. Enk Knutsson. 1208- 1216
18. Johan Sverkersson. 1216- 1222
19 Erik Laspe och Halte.
1222- 29. 1234- 50
20 Knut Långe. 1229- 1234
21 B~rger Magnusson.
nkets 1ar1. 12~ - 1266

nio skulptörerna
,·änst er
främre raden: Ernst Nordin , Axel
Wallenberg, Elsie Oahlbea·g. Christer Sjögr en. L eo Holmgr en. bakre
raden: Berndt Hcllebea·g. K a t· i
RoHsen. Sven Lundc1v ist, E a·ik
Hög hmd.

Skulptbr Elsie Dahlberg
Folkungaätten
22 Valdemar. 1250- 1275
23 Magnus Ladulås. 1275 1290
24 Brrger Magnusson. 1290- 1318
25 Magnus Enksson. 1319 - 1364
26 En k Magnusson 1356- 1359
och Hakan Magnu~:.or>
1362- 136<1
27 Albrekt av Mecklenburg
1364-1389
Skulptör Kari Rolfsen
Unionstidena regenter
28 Margareta. 1389 - 1396
29 Enk av Pommern 1396-1439
30 Knsto fer av Baye rn. 1441-1448
31 Karl Knutsson Bo nde.
1448-57. 1464-65. 1467-70
32 Krrs1ian l. 1457- 1464
Skulprb r Ernst Nordrn
Unionatidens regente r (forts l
33 Sten Sture den aldre.
14 70- 97. 1501 - 03
34 Hans. 1497-1501
35 Svanle Nilsson Sture
1504- 1512
36 Sten Sture den yn gre
1512- 1520
1520- 1521

Skulpror Axel Wallenberg
Vasaätten
38 Gustav 1Vnsa 15?1 1560
39 [r k XIV 1560 15b~
40 Johara III 1569 -1592
<l l Sagasmund 1597 1599
42 Kara IX. 1599 1611
43 Gustav Il Atloll 1\>11 1632
all Kt~strna 1632 1654

Skulpror Lf~o Holmgren
Pfalziska ätten
45 Ka rl X Gustav 1654 - 1660
<1 6 Karl XI. 1660 1697
4 7 Karl XII. 1697 171 8
<18 Ulrrka Eleonora. 17 18-1720
49 l-re<1rrk l. 1720- 1751
Hols tein-Gottorpska atten
50 Adolf r redrrk. 1751-177 1
51 Gustav 111. 177 1- 1792
52 Gustav IV Ado ll. 1792- 1809
53 Karl XIII. 1809 1818

Sk ulpror Chnsrer S1ogren
Bernadotteska ätten.
54 Karl XIV Johan. 1818- 1844
55 Oscar 1. 1844 1859
56 Karl XV. 1859 1872
57 Oscar Il. 1872 1907
58 Gustav v. 1907 1950
':'3 GustavVIAdolt 1950-:9- 3
61' Carl XVI Gustal 1973

N ä r ~ ] komm er till
ll ELSJNG llORG
~ör

ell be:"Hk ho:-:

56. S -252 20 Ht>Jsingborg
Tel 0~ 2 U 12 Il
Opper vard . 10- 18, lord . 9-13

K ulla g a l ~ n
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UTLANDSNYHETER
öSTERRIKE

COLUMBIA

Från Columbia kommer detta
fyrkantiga guldmynt ti11 jubileum
för den 300 åriga staden Medellin,
huvudstaden for departementet
Antioquila in Columbia. Det blir
två mynt i valörerna 1000 och 2000
pesos i en upplaga på vardera 4000
exemplar.
Den 22 oktober har esterrike utgivit ett kurserande guldmynt till
ett värde av 1000 Schilling med anledning av 1000 års jubileet av Babenberger dynastin i esterrike.
Mynten är utförda i en legering av
900/1000 guld och 100/ 1000 koppar.
De har en diameter av 27 mm, och
en rå vikt av 13,5. Finvikten är 12.15

öSTTYSKLAND

NYHET!
MYNTEN
MED ÄLVSBORG
av Lars-Ingvar Jönson
Ytterligare intressant material
om 3 mark 1562.
Ur innehållet:
Tecknaren - konstnären
Misshandel och armskada
sturemorden
Myntbilden spegelvändes

g.

Den ena sidan visar en bild av
Hertig Fredrik Il : s ryttarsigill, och
med inskriften "Einsetzung der
Babenberger" "976-1976".
Den andra sidan har esterrikes
vapen med omskriften Republik
esterreich och valören 1000 Schilling.
Myntet har haft en strykande ålgång i esterrike, och då bankerna
ej fått ti1lstånd att exportera dessa
mynt är myntet trots upplagan 1,2
milj svårt att få tag på. Ett fåtal
exemplar kan erbjudas av NOV A.
erebro.

silver 625/1000 med valören 200
zloty. storleken är 31 mm i diameter och vikten 14,5 gram.

48 sidor, rikligt illustrerad

Till minne av

nationella folkarm~ tillkomst för 10 år
sedan ges denna 10 mark ut. Myntet är 31 mm i diameter och väger
12 gram.

POLEN
Från Polen
kommer
två
jubileumsmynt med anledning av
olympiaden i Montreal. Mynten är i

Säljes genom mynthandeln. Där
sådan ej finns, kan Ni ~ställa
direkt från utgivaren genom att
sätta in 20 kr. på postgiro
87 8124-7.
Numismatiska

NLs
1970

LitteraturSällskapet
i Göteborg
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Lönar det sig att investera i n1oderna medaljer?
En utredning grundad p å priserna från Sporrongs auktion 1976
Som bekant finns två skäl för att
samla moderna medaljer. Det
första ä r att man gillar dem för a tt
de är vackra, intressanta och inger
en behaglig känsla, när man tar i
dem eller m.a.o. de är taktila. Det
andra skälet är att man räknar
med att göra en mer eller mindre
fönnånlig investering.
Sporrongs samlarsällaksp har
den 24 oktober hållit sin andra auktion sedan sällskapets bildande.
Det stora flertalet objekt vid auktionen utgjordes av medaljer som
präglats av Sporrong. De tidigaste
medaljerna härrörde från år 1970,
de senaste hade sålts detta år.
I den följande undersökningen
har medtagits 72 objekt, som varit
möjliga att identifiera ur investeringssynpunkten. Den första metodikfrågan gäller hur man skall beräkna ev vinst, resp förlust. I det
följande är utgångspunkten att det
kapital, som motsvarar kostnaden
för inköp av en medalj, vid placering i bank skulle givit sin ägare en

årlig inkomst av 3 %. Den reella
ränteinkomsten måste nämligen
minskas med vad som erläggs som
skatt. Vidare har den årliga inflationen antagits utgöra 10 %. Man
kan naturligtvis välja andra förutsättningar, men vad man än väljer
innehåller de alltid ett visst mått
av subjektivitet. Man får inte heller komplicera beräkningarna för
mycket. Slutligen har den erhållna
ersättningen vid försäljningen
minskats med 15 %, motsvarande
vad som erlägges i auktionsprovision. Denna siffra är kanske i
minsta laget, eftersom det även
kan förekomma porto och andra
odefinierbara kostnader. Det är
emellertid svårt att välja någon
annan siffra som passar hela materialet, som härrör från minst36 olika säljare.
Under dessa förutsättningar har
medaljerna indelats i följande fyra
grupper: Nobelpristagare, kungsmedaljer, konstmedaljer och personmedaljer.

Inom de tre sista grupperna har
även undersökts vilken betydelse
medaljmetallen har. Där emot har
ingen hänsyn kunnat tagas till de
upplagor, som medaljerna präglats i. F ö är samtliga upplagor rätt
små och några typiska drag har inte kunnat märkas. Man måste
emellertid hålla i minnet att det
undersökta materialet är relativt
litet och de slutsatser, som dragits
måste bedömas med viss försiktighet.
Den första gruppen - Nobelpristagare - omfattar 8 medaljset,
präglade åren 197()-1974. Hälften
av dem, alla fr ån år 1971 , har lämnat vinst. Ovriga har gått med förlust. Ett set med 6 guldmedaljer
från år 1973 har sålts med avsevärd
förlust och ett set -silvermedaljer
från år 1972 sålts med en mindre
förlust. De båda återstående seten
har endast i stort täckt säljarens
utgifter.
Den andra gruppen - kungamedaljerna - uppvisar gynnsamma(Fort~.

SANDHILL KASSETTER
GARANTERAR"PERFEKT"SKYDD
FÖR EDRA
VÄRDEFULLA MYNT OCH MEDALJER
Finns hos välsorterade mynthandlare eller direkt från

TONKIN AB

HU\O Ud ii.OtltOf O buhk

BuUk

Platensgatiln 1

Samla larkadtn
Master S atn ~o~th•g '~

5f2 20 llnkoping
0 13/ 12 41 70, 12 41 79
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1 t 1 44 St ockholm
1el08 /1 121 ~ 1

sid. 31)

Sverigepremiär för de första låsbara

ändlösa- myntskåpen
med de många möjligheterna
Lådomas fackindelning:
57 x 62 mm

24 fack 4 X 6

=
=

40 fack 5 x 8

=

35 x 35 mm

15 fack 3 x 5

47 X 47 mm

Ett skåp för dig som vill bygga efter eget behov. Basenheten bestör av 3 lådor, skyddsplexiglas, lock, ramar samt botten.
Pris 225:- inkl. moms.
Extra lådor kompletta med fack, skyddsplexiglas, ramar samt låsanordning. Pris 40:-/ st
inkl. moms.

Se skåpet hos din handlare
Ge neralagent: Numismatiska Bokförlaget AB, Box 7183, 103 85 Stockholm

NYHET
myntväska i svart
konstläder

Myntväska med 6 lådor i 5 olika storlekar på indelningen. Alla lådor har ett genomski nligt skyddsplexiglas. Fin ns även med bygelhandtag. Inde lning i följande storlekar:
77
54
40
24
15

fack
fack
fack
fack
fack

7X
6X
5X
6X
5X

11
9
8
4
3

=
=

=

-

27 X 27
33 X 33
40 X 40
52 X 52
65 X 70

mm
mm
mm
mm
mm

En komplett väska med valfri indelning
kostar ca 350:-

inkl. moms.

Se den hos din handlare

Generalagent: Numismatiska Bokförlaget AB, Box 7183, 103 85 Stockholm
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!MEDDELANDEN
l Auktioner o. Mässor l
MYNTAUKTION

Hirsch Myntauktioner AB håller
auktion den 27 november på
Operaterassen i Stockholrn.
MYNT- och MEDALJAUKTION

Svenska Numismatiska Föreningen anordnar auktion pu
Historiska Museet i Stockholm
den 16 och 17 november 1976.

Museer
Kungl. Myntkabinettet, Statens
museum för mynt-, medalj- och
penninghistoria.
Narvavägen 11-13, 2 tr, Stockholm. (Samma byggnad som
Historiska museet.)
Utställningar: Svenska mynt
från 1000-talet tiU nutid. Mynt
från forna svenska besittningar.
Världens mynt under 25 å rhundraden. Medaljkonstens historia.
Sveriges Medaljhistoria.
Museet är öppet alla dagar kl.
11- 16. Mottagning för allmänheten lisdagar kl. 13-16. Andra
tider endast efter överenskommelse. Föremål kan även insändas till museet för utlåtande under adress: Box 5405, 114 84
Stockholm. För arbeten är museet skyldigt utta viss ersättning.
Obset-vera: äkthetsbestämningar
och värderingar utföres ej.
Uppsola Universitets Myntk obinett
Lokal: Universitetshuset
Utställning av svenska mynt,
sedlar och minnespenningar. Tillgängligt onsdagar 18.3~19.30
eller efter överenskommelse på
tel. 018-13 94 40 (Waern) eller
018-15 54 00 (Klibanski).
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Malmö Museum
Malmöhusvägen, S-211 20 Malmö
Myntkabinettets utställning.
Slottets ståthållarevåning..
Malmöhus öppet vard. 12-16,
sönd. o. helgd. 11- 17. Mottagning för allmänheten tisd. 1315.30. Tel. 040-733 30 ankn. 49,
K. Vakar.

Föreningar
SVENSKA NUMISMATISKA
FöRENINGEN
ÖstermalmsgaL 81, 114 50 S tockholm. Tel. 08/ 67 55 98
vard. 10.30---13.00.
Onsdagen den 24 november hålls
medaljafton på Östermalmsgatan
81. Filip Härenstam kåserar om
inskrifter på mynt och visar bilder.
Onsdagen den 8 december kl.
18.30 är det klubbafton på östeJ·malmsgatan 81 med lotteri, liten
auktion m. m.
En nybörjarkurs ~ numismatik
kommer att arrangeras. Kursledare blir Lars O. Lagerqvist.
Kursen kommer att hållas i Statens Historiska Museum. Upplysningar kan erhållas från TBV,
te!. 08/ 24 71 60.
SIGTUNA MYNTKLUBB
Box 44, 190 40 Rosersberg.
Klubbmöte den 24 nov. på
Drakegården. Bytesafton, samkväm och ett aktuellt fö1·edrag
om numismatik.
Den 11 decembe1· ano1·dnas en
julresa till Falun, där besöks
Stora Kopparmyntmuseet och
J örg J eschkes atelje.
SANDVIKEN-GÄVLE
MYNTKLUBB
c / o Gertson, Smassens väg 73 C,
811 00 Sandviken
håller möte med myntlotteri och
mindre auktion på Eos Ca1· Rotel
den 23 nov. kl. 19.00. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar
per te!. 026/ 27 00 19.

NORDSTJÄRNAN
SANKT ERIK
Bytesafton med miniauktion anordnas den 18 nov. och 7 dec. på
Karlbergsv. 32, Stockholm. Nya
medlemmar v~il komna. Upplysningar per te!. 08/ 96 05 08.
KRISTIA.NST ADSORTENS
NUMISMATISKA FöRENING
Box 11068, 29111 Kristianstad.
hå ller sammanträde med auktion fredagama den 19 nov. och
J U dec. 1976.
Medlemsavgift 20:-/år.
Nya medlemmar välkomna.
FROSTA NUMISMATISKA
FöRENING, Hörby
Möte med auktion äger rum den
18 nov och l G dec. på ungdomsgården i Hörby kl. 19.30. Visning
av mynten från kl. 18.30. Auktionslistor utsändes i förväg. Nya
medlemmar vi.ilkomn a. Upplysningar per te!. 0415/108 07 el.
0415/611 81.
MYNTKLUBBEN NICOPIA
håller möte onsdagen den 8
dec. i pcnsionärsgården, Västra
Trädgå1·dsgatan 57, Nyköping,
kl. 19.00. Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per tel.
0155 /131 31.
SKANES NUMISMATISKA
FöRENING
Kungsg. 38 A, 211 49 Malmö har
sammanträde med auktion för
medlemmar kl. 19.30 den 26 nov.
på Sjömansgården.
FöRENINGEN
NORDVÄSTMYNT, KLWPAN
har sammantriide med myntauktion van!. andra fredagen i varje
månad på Folkets Hus, Klippan.
Uppl. per te!. 0435/105 72.
TOMELILLA F ILATELisTKLUBB
NUMISMATISKA SEKTIONEN
Möte med auktion hålls i Hantverksgården den 9 dec. Upplysningru· per te!. 0417/120 79.
(Forts. nästa sid.)

re resultat. Av 30 objekt har 24 sålts
med vinst, ett har gått jämnt ihop
och 5 har lett tiiJ förlust. Vinsterna
varierar mellan 4 och 2.100 kr, men
har i regel hållit sig mellan 100 och
200 kr. Medaljer med danska och
norska kungaporträtt har visat sig
föga vinstgivande. Detta är kanske
inte så märkvärdigt, eftersom erfarenhetsmässigt intresset för
främmande länders mynt och medaljer alltid är mindre än för hemlandets och följaktligen auktionspriserna i dylikt fall alltid är relativt låga.
En analys visar att försäljningspriset på medaljer, som lämnat
vinst, i medeltal var 1.056 kr och att
vinsten utgjorde 50 % på inköpspriset. Förlustmedaljerna låg högre i
pris eller i genomsnitt 2.417 kr och
förlusten utgjorde 31 % på inköpspriset. Det skall anmärkas att i
dessa beräkningar är medtagna 2
medaljset, dels "De sex Bernadotterna" i guld, som gav en vinst på
2.012 kr, dels "Gliicksburgska konungarna", också i guld, som gav
en forlust av 2.972 kr. Dessa båda
set är markanta undantag och om
vi följaktligen bortser från dem får
vi ett medelpris vid försäljningen
av 616 kr och en vinst på inköpspriset av medaljgenomsnittet med 164
kr. Det motsvarar något mer än 50
% av inköpsbeloppet Förlustmedaljerna -totalt 4 st - kostade då
846 kr i inköp och så Ides för 1.102 kr
med en förlust, som beräknats tiiJ
202 kr. Detta motsvarar 24 %.
Till en tredje grupp har förts s k
konstmcdaljer. dvs medaljer utan
anknytning till någon kw1glig eller
annan person. Gruppen omfattar 19
medaljer. Nio såldes med vinst, en
gick jämnt ihop och nio ledde till
förlust.
Konstmedaljerna Hr inte så
gynnsamma ur investeringssynpunkt. Genomsnittliga försäljningspriset på vinstmedaljerna var
738 kr, motsvarande en vinst av 20
%. Förlustmedaljerna var avsevärt dyrare eller i medeltal 1.146 kr
och förlustprocenten utgjorde 31.
Slutligen har vi gruppen personmedaljer. I den fanns 15 medaljer,
varav 12 såldes med vinst och 3
med förlust. Här finns sålunda en
viss likhet med kungamedaljerna.
De vinstgivande personmedaljerna
kostade i genomsnitt 417 kr och
vinsten var 46 % på inköpsbelop-

pet. Förlustmedaljerna kostade 327
kr i genomsnitt och förlusten var
något mer än 16 %.
Det synes vara intressant att veta om det finns någon märkbar
skillnad mellan medaljer av brons
och av silver ur investeringssynpunkt. Däremot är det klart att
medaljer i guld förefaller att vara
mycket osäkrare, vilket kan bero
på att det alltid rör sig om högre
priser och att hänsyn sannolikt
också tas till hur guldpriset fluktuerar.
Inom gruppen kungamedaljer
har vinsten på bronsmedaljerna
beräknats utgöra 60 % och vinsten
på silvermedaljer 67 %. Det verkar
inte att vara någon större skillnad i
verkligheten. Ifråga om personmedaljerna är vinsten för bronsmedaljer37% och för silver 52%. Här
leder silvret överlägset.
Förhållandena är omkastade när
det gäller konstmedaljer. Där har
bronsmedaljerna givit en vinst på
31 % och silvermedaljerna endast
12 %. Man kan undra om detta beror på att medaljkonstnärerna
tänkt sig medaljerna i brons eller
att de &r så mycket biiJigare.
Vilka slutsatser kan dras?
Undersökningen av dessa auktionspriser syns visa a tt en investering i medaljer kan vara ett bra
komplement till andra åtgärder för
att någorlunda bevara värdetillgångar i tider av stark inflation.
Man får emellertid inte bara se
medaljerna som investeringsobjekt. Följaktligen får man inte
bortse från att en del medaljer,
särskilt konstmedaljerna , kan ge
tiJifredsställelse på annat sätt än i
reda pengar.
slutligen bör understrykas att
den period, som de undersökta medaljerna tillhör, är mycket kort. På
lång sikt är det möjligt att investeringarna inte blir så gynnsamma
som nu varit fallet.
CH. L.

Köpes
Bytes
Äldre inbundna tidningar
CURT ERIKSSON
Tel. 0171/303 48 Enköping

MEDDELANDEN
(Forts. Ir. föreg. sida)
GRIMSLöVS o TORNEOR~
MYNTKLUBB
hat· sammanträde med myntauktion måndagen den 29 november
1976 kl. 19.00 på Vislanda Hotell
Nya medlemmar välkomna. Upplysningar per te!. 0470/ 510 09.
TAWE MYNTKLUBB
Södertälje, håller möten följande
torsdagar hösten 1976: 18 nov. o.
l El dec. Mötena börjar kl. 19.00
och avslutas alltid med bytesafton, vanligen med ett litet kåsed över numismatiskt ämne
samt en mind1·e auktion. Lokal:
Föt·eningsg.ården, Torekällberget.
Nya medlemmar hjärUigt välkomna. Upplysningar per teL
0755/ 623 49, Lars Wetterberg.
Föreningar och klubbar som
önskat· få sina träffar införda
i denna spalt måste sända manus till redaktionen senast 3
veckor före utgivnigsdagen.
Gärna manus som täcker ett
år i taget.

ERT NAMN
OCH

ADRESS
och Ni för e fter hand vår
" nyinkommetlisto".

STOR SORTERING
MODERATA PRISER
Vänd Er med förtroende till

GÄVLE NYA
MYNTHANDEL
S. Ku ngsgatan 19, Gävle
Tel. 026/ 128225

Öppet: 16- 1 8
lördagar 9-14
31

lLITTERATURNYHETER
Nederländska mynt
från 1795 till i dag
1!177

de nederland se
munte n
v an 1795 to t h ed e n

Från del holländska förlaget Mevius & Hirschhorn kommet· denna
bok över holländska mynt med
värder ingspriser för 1977. Författare är Johan Mevius och boken
är den 8:e omarbetade reviderade
upplagan.
Boken innehåller bilder på alla
typmynten och sidantalet är 100.
Boken behandlar också mynt från
nederländska Västindien, Suriname-Curaco och nederländska Antillerna. Priserna är upptagna i 5
kvaliteer och är skrivna i holländska floriner. Boken är trevligt
upplagd och lätt att förstå även om
man inte behärskar det holländska
språket.
Upplagesiffrorna finns med för
alla mynt.

Norges mynter
955-1976
Boken "Norges mynter" är författad av B Ahlström, B F Brekke
samt B Hemmingsson och är en
fortsättning på " Norges mynler
1483- 1969". De två upplagorna har
inte m ycket gemensamt. Alla pr i-

32

ser har reviderats, uppställningen
omdisponerats och denna gång har
samtliga typmynt illustrerats.
Formatet är A 4 och sidantalet hela
168.
Vid varje ny regent har författarn a sammanställt ett kortare
eiJer längre stycke om regenten,
myntningen, myntens dåvarande
värdeförhållande o s v . Speciellt
utförligt har man beskrivit de äldre
regenterna. Vi anser boken vara
den mest kompletta när det gäller
Norges m ynt från medellid till i
dag.
Boken
är
utgiven
av
numismatiska Bokföt·laget, Box
7183, 103 85 Stockholm , och kostar
inbunden ca 130 kr.

några tillägg. Katalogen är r ikt
illustrerad med bilder på typm):Ilt,
provmynt, avslag samt en del
varia nte r . Ur förorde t ka n vi bl a
hämta följande:
' 'Författarna har sökt hålla
variantmaterialet inom rimliga
gränser och har ej medtagit rena
knappologier, t ex sådana som
sammanhänger med svagt stamptryck vid präglingen, snedslag
m m. Förutom huvudt yper har en
del välkända och sökta varianter
illustrerats, som annars skulle bli
svårförståeliga för läsaren" .
Utgivare är Numismatiska Bokförlaget AB, Box 7183, 103 85 Stockholm.

Sveriges mynt

1818-1976
Författare tiU Sveriges mynt
1818- 1976 med vär.deringspriser
för 1977 är B Ahlström, Y Almer. B
Hemmingsson och L O Lagerqvist.
Katalogen är den 2:a omarbetade
upplagan på närmare90sidor i format A 5. Priserna i katalogen
inkluderar moms vilket ej var falJet med den föregåend e upplagan.
Detta innebär att man lättare kan
följa priserna utan att behöva göra

Priset är ca 14:95 inkl moms.

Nyöppnad mynthandel
i Stockholm
A Wetterbergs Mynt AB öppnade
den 18 oktober en butik i Stockholm. Butiken är belägen på Agnegatan 18, Box 8109, 104 20 Stockholm, tfn: 08/53 26 66. öppettiderna är Måndagar, lisdagar och on sdagar kl. 17.()()-20.00 samt lör dagar kl. 10.00- 15.00.

EXTRA EXTRA
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NU DAR DEN

KOMMIT!!
1977

Pris 8:95 inkl. moms

Värderingsboken alla väntat på!!
O Värderingspriser 1872-1977 som stämmer med verkliebeten O Upplagesirfror
O Avbildningar i normal storlek på alla mynttyper O Avbifdiiingar och bes krivningar på varianter O Det enda officiella registret över Sveriges Mynthandlare O
O Artiklar O Råd till Samlare O Hur man bäst investerar m. m. m. m. m . m .

Använd MYNTKALENDERN 1977
· då har Ni en bok
i handen som Ni verkligen kan lita på
Har köpts i åtta lä nder i nära 100.000 exemplar!!!

l Myntkalender 1977 finns även en speciell avdelning om vad Sveriges
mynthandlare betalar vid inköp av mynt!
-Ni får reda på öret vad som betalas för edra mynt-

MYNTKALENDE RN 1977
Finns att köpa i hela Skandinavien fr. o. m. 20 nov. 1976.

MYNTTO RGET
Annonssida för myntsam1art'

Ni som vill annonsera i Mynttorget, fyll i kupongen nedan eller en
MYNTKONTAKT, Drott.ningg. 11, 11151 Stockholm, ntärk kuvertet "Mynttorget".
Kostnaden är
10 kronor per annons och får högst innehålla 20 ord + lelefonnr. eller namn o. adress. Vid två annonseringar med samma text i två på varandra följande nummet· är kostnaden 16 kronor för båda annonserna. Annonsmanus skall vara oss tillhanda senast 3 veckor fö1·e utgivningsdagen. Annonskostnaden
skall medsändas på samma gång som manus.

KÖPES
Jag önskar byta till mig eller köpa
svenska 2 kr 1961, 1957, 1952. 19-19,
1948, 1943 och tidigare. 018/ 12 29 03.

Samlarkatalog Silver Porslin 1:50.
32 sidor. O. Törnqvist, Koltorpsgatan 6, 751 00 N~issjö.
Jultallrikar: Rörstt·and jul 69- 76,
Hackefors 70-76, Heidelberg 71- 76,
Desiree jul 71, morsd. 71- 76, Bing
& Gröndal 68- 76. Tel. 0372/ 104 72.

Guldmynt och riksdalrar köpes omgåend e på dagen till bästa pris.
Ulf Bladh, Slottsgatan 15, 703 61
Örebro, te l. 019/ 10 07 20 el. 20 04 14.

Mynt från hela världen till salu.
Prislista gratis. Olle Sand borg, Källhagsgatan 2 B, 723 36 Västerås.

En- och tvåkronor samt jubileumsmynt i hög kvalilet köpes. Ring eller skriv till Tage Markström,
Fack 2, 100 73 Stockholm 44. Tel.
08/ 97 73 75.

Lista på svenska mynt !rå n G ustav
Vasa-Gustav VI Adolf sändes gra
tis. Även en del utländska mynt och
p!åtmynt finnes . 018/ 14 89 06. Stefan
Jaensson, Elias Friesgatan 9, 752 31
Uppsala.

S Ä LJ E S
5 kr 1952, 62, 66, 71, 73. 50 öre 1877,
80, 1914. 25 öre 1878, 1914. 18, 19,
38. 39, 40 Ni. 5 öre 1927. Tel. 0383/
148 71.

Utländska mynt samt några svenska.
Gratis lista. Sven Bäckström, Erik
Dahlbergsgatan 41-43, 115 32 Stockholm.
Guldmynt från hela världen säljes
till bra priser och bra kvalitccr.
Ull Bladh, Slottsgatan 15, 703 61
Örebro, te l. 019/10 07 20.

Oscar 11 och Gustav V:s mynt.
Lista sändes. Y. Karl!.'Son, Box 19!),
574 01 Vetlanda.
Speciella mynt. l öre-l kr kv. l +
- 0. Negativ präg ling . 1\Iässingsf::it·g.
Kopparfärg. Ej full i kant. Slampskador o. d. Tel. 0470/ 176 65.
Guldmynt 2 s l. 1000 rcis 1855 (Portugal) 01 resp. 1+ . Till högstbjudande. Privat te l. 08/ 718 15 08 efter
17.00.
8 st. järnmynt 1917 och 1918 50:- ,
50 öre 1921 25:- , 2 kr 1928 25:- ,
1943 60:-. 1942, 48, 49 15:-/st.
Tel. 08/ 739 12 22.

BESTÄLLNfNGSKUPONG MYNTrORGET
O Hänned beställes nedanstående annons att införas i nästa
nummer av tidningen. Annonskostnaden 10 kr medsändes.
O Härmed beställes nedanstående annons att införas i dc två
nästkommande nummer av tidningen. Annonskostnaden 16 kr
medsändes.
ANNONSTEXT:
.. ...... .................. ...
.

0

SÄLJES

O n, G V, G VI alla 2 kr, 1 kr,
0:50 i olika kval. samt alla jub.mynt i bra kval. Oiv. sedlar· och
guldmynt. Slip, Hansson, Box 5207,
Ekeby, 692 00 Kumla, tel. 019/74152.
l kronor 1876/75 24 :-, 1918 17:-,
1883 o. 1912 13:- h;l., 1877, 80, 81.
84, 1901, 13, 25, 27, 34 7:- / st.

Vykort, kungakort, film/ tcatcrkot·t,
järnväg, kyrkor, konst, skämtkor·t,
gratulation, far tyg samt motiv från
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping m. fl. orter. Prislista mot
1:- i ft-im. fdm Roland Birgcrson,
Albrektsv. 95, 603 50 Norrköping.
Jul- o. Minnc>Jlulll'ikur, bokmärken,

äldre brev, Ulurc aktier, beg. serietidningar 0:50 s l. Deckar·e o. Westernböckct· J :- st. Prislista mol l
kr i frim. fr.ln Roland Bir·gerson,
Albrcktsv. 95, 603 50 Norrköping.

Komple ttera
Ditt bibliotek
Alla ni som saknar ett eller
flera num111er av Myntkontakt
kan kö1)a dessa för en kostnad
av 4 kr/st ink!. porto + postförskottsavgift (utgår vid förskottslikvid ). Ring eller skriv
direkt till o:.s på redaktionen.
OBS! Samtliga nummer från
nr 1 1972 och framåt finns i
lager, om iln i begränsad tillgång.

.................................... ............. ... ·-········· ......
0 KöPES 0 öVRIGA SAMLAROMRADEN

NAMN:

;

........................................................ ········ •·
ADRESS: .............................................................................................. ..............................

Prenumerera på

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

MYNTKONTAKT

...........................................................................................................................................·
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AU KT IO N
på

OPE RAT ERR ASS EN
LÖRDAGEN DEN 17 NOVEMBER 1976
kl. 9.00-11.00 och 13.30-ca 18.00

Svenska~ utländska mynt och medaljer
däribland:
Svarts jö 1/ 2 daler 1545; 4 öre 1582 (off. saml.); Johan av Östergötland, 4 mark 1614;
Kröningsrdr u. å . (1617); Karl X Gustav, 1 dukat u. å .:

4 öre 1582

Karl X

u.n.

Karl X u.å.

4 öre 1582

1 Rdr 1707 med och utan peruk: en stor samling Fredrik l:s silvermynt; Oscar ll:s och
Gustav V:s mynt i höga kvalitete r; Pole n, 1 dukat 1590. Antika my nt m . m.
Auktionskotalo gen kon fås före a uktionen g en om insättning a v 15 kr p å p ostg. 70 26 86-7.

Hirsch
Mynthandel AB
Molmskillnods goton 29, 11 1 57 Stockholm
Te l. 08/ 11 05 56 - 08/ 21 34 59
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EXTRA EXTRA EXTRA
FöR NYA LÄSARE

t\o•s

-'e.-•

l!~e•- ERB JVDJ lNDE !

Till alla som inte tidigare prenumererat på MYNTKONTAKT,
PRENUMERERA med början januari 1977 och Du får den nyutkomna värderingskatalogen MYNTKALENDER 1977 utan extra kostnad!!
Du får alltså en. helårsprenumeration (10 nummer) för kronor 43:75
inklusive Myntkalender 1977.

TA ch ansen att få en värderingskatal og för 1977 GRATIS!
Det enda du b ehöver göra är att sända in nedanståen de talong före den
20 december.

-----------------------för-- -------~
GRATIS
värderingskatalog
nummer> innefattande
Prenumeration på MYNTKONTAKT

1977 (lO

O Jag önskar prenumerera på Myntkontakt med början januari 1977 och får utan extra kos tnad
Myntkalender 1977
O Jag önskar tillvarata ert erbjudande och vill ge följande person en helårsprenumeration :
Namn: ................ _ .. ................................. ............................. .......................... ........................... ..
Adress ............................... ..................... ................................. ............................... ................... .

Postnr: .... ... ..... ... ................................... ................................ ....... ........... ................................... .
Postadress : ............... ..... .... .......... .... ...................... .... ...... .... .. · ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· ·.. · ·· ·· ·· ·· ...... · ·.. ·· ·· ·· .. · ·· ·· ·· ·
Till MYNTKONTAKT Drottninggatan 11, 111 51 Stockholm
Enköpinga • Poatena AB

