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Redaktören har ordet!
Välkomna igen klubbmedlemmar!
Snart startar ett nytt år som jag hoppas kommer att vara framgångsrikt och
intressant för alla medlemmar.
Nejdå, jag har inte tappat minnet helt ;-) jag menar förstås det kinesiska nyåret
(19 februari). Ur ett numismatiskt perspektiv är det en alltmer viktig dag med
alla de mynt och även sedelutgåvor som ges ut i olika länder. Vi skall tydligen
gå från hästens år till fåret/getens med elementet trä. Hoppas bara att det är ett
bra tecken.
Myntets dag som hölls i mitten av november blev en välbesökt tillställning med
varierande åldrar bland besökarna. Med dagens stora utbud av konkurrerande
aktiviteter är det bra med en dag för att sprida kunskap och nyfikenhet bland
allmänheten och även myntkunniga om vår hobby och vår klubb (mer om detta i
bladet).
När ni får bladet i er hand har också en annan intressant mynthändelse passerat,
nämligen Sigtuna myntklubbs myntmässa, som har vuxit sig allt större genom
åren.
Klubbens årsmöte kommer strax igång och för ovanlighetens skull kommer vi
att hålla både en vardagsauktion och ett föredrag.
Klubben kommer också att vara värd för det stora myntklubbsmötet med de 5
andra myntklubbarna i Mälardalen (MiM) (28 mars). Mer om detta i bladet.
Marsmötet kommer att inledas med ett föredrag från vår nye medlem Hans
Kajblad, som har samlat franska kolonialsedlar under lång tid och har en mycket
fin samling.
Philea (Myntkompaniet) kommer att hålla två auktioner i mars, 11:e med en
internationell auktion och den 17:e , samling Kent Johansson.
MISAB håller en tvådagars myntauktion 13-14 mars.
Kaplans håller en myntauktion den 2 april.
Falu-Borlänge myntklubb håller en myntmässa den 18 april (notis i bladet)
FriMynt sätter igång sent, först den 25 april.
Det är alltså en hel del att se fram emot under den annars kanske trista
vinterperioden.
Gott Nytt (trägetens) Myntår 2015 
Joakim Frostne, redaktör

2015 års medlemsavgift
Betala gärna årsavgiften - oförändrad 150 kr till klubbens plusgiro 459 39 51

Var snäll använd tillhandahållna skoskydd i lokalen,
alldeles särskilt vid slaskigt väglag!
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Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen för Stockholms Myntklubb lämnar härmed redovisning för
verksamheten under året 2014.
Styrelse och funktionärer
Årsmötet den 18 februari 2014 valde Anders Hallberg till ordförande
samt Jan Owe Frostne, Joakim Frostne, Mats Johansson, Anders
Tullberg, Per-Göran Carlsson och Bengt Granath till ordinarie
ledamöter i styrelsen.
Till klubbens revisorer valdes Karl-Einar Stridh (sammankallande)
och Eva Ebbman med Anders Falk som ersättare.
Till valberedning inför årsmötet 2015 valdes Bertil Olstrup.
Arbetsfördelningen inom styrelsen har i stort sett varit Jan Owe
Frostne distribution av Myntbladet, Per-Göran Carlsson sekreterare
och auktioner, Joakim Frostne redaktör för Myntbladet och webbsida,
Mats Johansson lotterier, Anders Tullberg klubbmästare och bibliotek
och Bengt Granath kassör t o m juni 2014. Därefter har Anders
Hallberg varit t f kassör i väntan på att hitta en ny.
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under det gångna året hållit 8 sammanträden i styrelseledamöternas bostäder eller i lokal anordnad av ledamot.
Styrelsen har behandlat sedvanliga frågor rörande ekonomi och
information. Styrelsen har också i betydande utsträckning diskuterat
och fattat beslut om för klubben viktiga strategiska frågor rörande
verksamhetens uppläggning, auktioner, medlemsrekrytering m.m.

Årsmötet
I årsmötet för Stockholms Myntklubb, som hölls den 18 februari 2014
i klubblokalen, deltog 20 av klubbens medlemmar.
Vid mötet behandlades stadgeenliga frågor. Den avgående
ordföranden Hans Sand och styrelseledamoten Bertil Olstrup
avtackades och blev hedersmedlemmar i Stockholms Myntklubb för
deras långvariga insatser i olika funktioner för klubben.
I anslutning till årsmötet genomfördes en auktion med drygt 60 utrop.
Budgivningen var flitig med gott resultat.
Medlemsutvecklingen
Som styrelsen i tidigare verksamhetsberättelser har redovisat har
frågan om utvecklingen av antalet medlemmar i klubben varit ett
prioriterat ämne under flera år. Bakgrunden till denna fokusering är att
vi under senare år hade kunnat notera en kräftgång i utvecklingen.
Under 2014 har medlemsantalet varit oförändrat, d v s 70 medlemmar.
Det är också glädjande att kunna notera att de nytillkommande sänker
medelåldern i klubben vilket är viktigt för klubbens framtida utveckling.
Klubbmöten
Klubbmöten har avhållits vid sammanlagt 10 tillfällen i klubblokalen
Nybohovsgränd 17. Mötenas uppläggning har varit följande:
21 januari. Föredrag och vardagsauktion.
18 februari. Årsmöte avhölls i den egna lokalen med vardagsauktion.
18 mars. Roger Svensson höll föredrag om brakteater och en
vardagsauktion genomfördes.

15 april. Mats Johansson höll föredrag om bitcoin och en
vardagsauktion genomfördes.
20 maj. Vårauktion.
17 juni. Våravslutning med gåvoauktion och vardagsauktion.
16 september. Per-Göran Carlsson höll föredrag under
temat ”Myntauktionsfilosofi en samlares viktigaste erfarenheter, taktik
och några anekdoter” samt vardagsauktion.
21 oktober. Gunnar och Doris Andersson från Strängnäs Myntklubb
höll ett seminarium om kvalitetsbedömning av mynt.
18 november. Höstauktion.
16 december. Årsavslutning.
Vid mötena har förekommit byte och försäljning av mynt och sedlar
och utbyte av kunskaper och erfarenheter.
Under hela året har relativt omfattande och föraviserade auktioner, s.k.
vardagsauktioner, ägt rum vid klubbmötena.
Vid varje klubbmöte har ett lotteri arrangerats med attraktiva vinster,
bl.a. äldre svenska kopparmynt, vilket har gjort försäljningen av lotter
enkel. Ett attraktivt moment i lotteriverksamheten har gällt
inteckningen i guldmyntet. Ett särskilt lotteri arrangerades också i
samband med gåvo-auktionen i juni. Den sistnämnda aktiviteten har
byggt på medlemmarnas givmildhet och resulterat i ett värdefullt
tillskott till klubbkassan. De omnämnda verksamheterna behandlas
mer ingående nedan.
Servering av kaffe och rikhaltigt varierande bröd- och kakutbud har
erbjudits besökarna vid varje möte.
Klubbmötena har besökts i genomsnitt av 20-25 medlemmar.

Förutom de redovisade månatliga klubbmötena har många av
klubbens medlemmar deltagit i sammankomster, som styrelsen aktivt
har arrangerat eller tagit aktiv del i dess genomförande. Här åsyftas i
första hand följande aktivitet:
17 maj arrangerades andra mötet i MiM (Mynt i Mälardalen), med
myntklubben i Katrineholm som värd. Åtta medlemmar från
Stockholms Myntklubb deltog.
Större auktioner
Styrelsen har under året arrangerat två större auktioner, en i maj och
en i november, samt 8 s.k. vardagsauktioner, d.v.s. vid samtliga
klubbmöten. Totalt har vi vid auktionerna sålt objekt för ca 125 000 kr,
jämfört med 155 000 kr under 2013. Eftersom huvuddelen av denna
försäljning har omfattat material som följt huvudregeln att klubben
kan tillgodogöra sig 10 % av försäljningssumman har verksamheten
alltså gett ett bra tillskott till klubbkassan. Närmare redovisningar av
de ekonomiska förutsättningarna för auktionsverksamheten ges i den
särskilda ekonomiska översikten.
I samband med auktionen i april 2014 utnyttjades dock de sista
delarna av materialet från Carl-Axel Lindbloms dödsbo. Klubben har
under resterande delen av året lyckats mobilisera nya källor som har
gett en bra bas för auktionsverksamheten.
Som en bidragande orsak bakom de goda auktionsresultaten, och
särskilt avseende vår- och höstauktionerna, måste också noteras att vi
har lyckats att få andra än klubbmedlemmar att intressera sig för vår
klubb och dess auktioner som en god marknadsplats. Det material som
på detta sätt har ställts till vårt förfogande har på ett påtagligt sätt
attraherat deltagarna vid auktionerna och gett synnerligen bra
utdelning till dessa intressenter.
Genom den säkrade tillgången på auktionsobjekt har styrelsen kunnat
föravisera innehållet i auktionerna genom publicering i
Myntbladet. Genom denna föravisering har god spridning av
auktionernas innehåll kunnat ske och de skriftliga anbuden har ökat.

Vår bedömning är också att objekten vid auktionerna har uppnått bra
eller rimliga prisnivåer och att klubben därmed som nämnts har
utvecklat en plattform som kan vara attraktiv också för andra att lägga
ut sina objekt och kunna påräkna hyggliga försäljningsresultat.
Gåvoauktioner
Klubben har under ett antal år genomfört s.k. gåvoauktioner i samband
med klubbmötena i juni och december. Genom generösa bidrag från
klubbmedlemmarna har dessa gåvoauktioner utvecklats till
framgångs-rika aktiviteter och inneburit värdefulla tillskott till
klubbkassan. Resultaten under senare år tyder också på en viss
avmattning i bidrags-givningen. 2013 beslutades att begränsa antalet
gåvoauktioner till en gång per år, nämligen i samband med
våravslutningen i juni. Det är också den ordning som har gällt under
året. Auktionen i juni innebar att gåvorna såldes ut till ett totalbelopp
om knappt 600 kr.
Eftersom styrelsen dessutom har lagt sig vinn om att se till vinsterna
vid det särskilda lotteri som har arrangerats för dem som har gett
gåvor till gåvolotteriet skall vara attraktiva har nettobehållningen av
denna verksamhetsgren varit mindre än den ovan angivna.
Lotterier
Som följd av de diskussioner som på styrelsens initiativ tidigare har
arrangerats inom klubben har styrelsen beslutat att utveckla
lotteriverk-samheten så att priserna skall vara mer attraktiva för
medlemmarna/ lottköparna. Sålunda har styrelsen beslutat att
huvuddelen av intäkterna i lotteriverksamheten skall användas för att
inhandla vinster. Styrelsen har funnit ett glädjande gensvar hos
medlemmarna för denna ambition. Redan under år 2011 förvärvade
styrelsen en större mängd äldre svenska mynt för att utnyttjas som
vinster i lotteriet. Detta förvärv har kunnat utnyttjas också under hela
året 2014. Sålunda utgörs numera hälften av de tio vinsterna av sådana
mynt.

Att lotterierna har blivit allt attraktivare visas av att verksamheten
numera oftare baseras på utnyttjande av 200 lotter per tillfälle. Bakom
den fina utvecklingen av lotteriverksamheten ligger sannolikt också
framgångarna med den av styrelsen introducerade aktiviteten
inteckningslotteriet. Aktiviteten innebär att den som vinner första
priset vid ett av de ordinarie lotterierna också får en inteckning i ett
svenskt guldmynt. Den som först får tre inteckningar tar hem myntet.
Sedan 2008 har alltså ett antal klubbmedlemmar kunnat glädjas åt inte
bara de förnämliga förstavinsterna vid lotterierna utan också,
åtminstone för några av dem, en vinst i form av ett förnämligt
guldmynt. Totalt har under årens lopp sju guldmynt kunnat delas ut.
Myntbladet och Webbsidan
Klubbens Myntblad har under året utkommit med fyra nummer. Det
har distribuerats till medlemmarna i pappersform och - där det har
varit möjligt - i elektronisk form. Till övriga klubbar i landet har
bladet huvudsakligen distribuerats elektroniskt.
Genom ett aktivt arbete från webbredaktörens sida har webbsidan
kontinuerligt kunnat uppdateras och utnyttjas dels för att förmedla
central klubbinformation till medlemmarna, dels till att publicera och
sprida artiklar och nyheter inom det numismatiska området.
Ett nytt webbhottel har anlitats. Ett treårigt avtal har slutits med
Crystone Sverige AB.
Flerklubbssamarbetet
Sedan ett antal år tillbaka ingår Stockholms Myntklubb i ett fördjupat
samarbete med myntklubbarna i Eskilstuna och Katrineholm.
Samarbetet har inneburit att klubbarna i ett roterande system har tagit
på sig ett årligt värdskap för ett möte som har omfattat en större
gemensam auktion och gemytlig samvaro präglat också av god mat
och dryck.

Eftersom vi från Stockholms sida har kunnat notera ett klart ökat
samarbete mellan ett antal klubbar i Mälardalstrakten , bl.a. i form av
vidgad spridning av auktionslistor och annat klubbmaterial,
aktualiserade vi under 2011 upp frågan om inte treklubbssamarbetet
formellt borde utvidgas till att omfatta också klubbarna i Sigtuna,
Strängnäs och Uppsala. Efter en positiv reaktion från de övriga
klubbarna kunde den nya verk-samheten - Mynt i Mälardalen eller
förkortat ”MiM” - dras igång. I ett planeringsmöte med företrädare –
huvudsakligen på ordförandenivå - för samtliga berörda myntklubbar i
Katrineholm i januari 2013 lades riktlinjerna för det nya
flerklubbssamarbetet fast.
Myntets dag
Söndagen 16 november 2014 var Stockholms Myntklubb medarrangör
till det återstartade Myntets Dag på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Tillsammans med Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper och Myntkabinettet samverkade man om flera arrangerade
aktiviteter. Närmare 200 besökare kom och kunde åhöra fem föredrag,
varav klubbens Per-Göran Carlsson berättade om Att samla mynt.
Joakim Frostne och Anders Tullberg bemannade klubbens informationsbord och hanterade medlemsrekrytering. Mats Johansson med
biträde av Johan Wihlander hanterade Fiskdammen för barn till vilken
Per-Göran Carlsson skänkt en del identifierbara äldre svenska mynt
och modernare motivmynt som "fiskafänge". I övrigt hade också
Svenska Numismatiska Föreningen och Svenska Pollettföreningen
informations-bord. Muséet hade "öppet hus" och arrangemanget
ansågs mycket lyckat propagandamässigt för hobbyn. En längre
resumé har publicerats i olika tidningar.
Möteslokal
I september fick styrelsen reda på att vi inte kan använda vår
klubblokal för verksamhet från och med december 2014. Anledningen
är att utbyggnad av Nybohovsområdet gör att lokalen ska användas
som arbetsledar-lokal. Styrelsen satte omedelbart igång ett arbete att
finna en ny lokal. Till sist löste sig frågan genom att klubben i

anslutning till den gamla lokalen kan disponera en ny, däremot av
mindre typ. Lokalen bedöms däremot kunna härbärgera klubbmöten
med 20-25 medlemmar. Styrelsen beslöt att hyra lokalen för år 2015.
För att kunna vara värd för Mynt i Mälardalen i mars 2015 har
klubben hyrt en lokal i Farsta Gård.
Det ekonomiska resultatet och verksamheten
Styrelsens ekonomiska redovisning görs som vanligt i särskild ordning
med en översikt över vilka intäkter och kostnader som klubben har
haft under det aktuella verksamhetsåret och hur klubbens tillgångar
och skulder har utvecklats. Styrelsen vill dock i detta sammanhang
göra några mer allmänna kommentarer avseende den ekonomiska
situationen.
Klubben har under året haft en ekonomisk utveckling i stort sett i plan
med lagd budget.
På intäktsidan har behållningen från auktioner, medlemsavgifter och
lotteriverksamhet blivit något mindre än budgeterat. Medlemsavgiften
har för år 2014 legat kvar på 150 kronor. För år 2015 fastställdes
medlems-avgiften till 150 kr på årsmötet i februari. På utgiftssidan har
kostnaderna för informationsmaterial i form av trycksak för Myntets
dag och abonnemang av ett webbhotell resulterat i något större utgifter
än planerat. För servering av kaffe på klubbmötena tar klubben ut ett
pris av 20 kr för att någorlunda täcka utgifterna. Klubbkassan uppvisar
sålunda vid december månads utgång en behållning på ca 60 000 kr,
något mindre än vid utgången av år 2013. Styrelsen kommer för
framtiden att ha focus på hur verksamhetens kostnader kan
rationaliseras, utan att servicen till medlemmarna försämras. Det må
uppfattas som en mycket tillfredsställande buffert om det skulle visa
sig att vi får problem med framtida oväntade förändringar i
kostnadshänseende, t.ex. med lokalfrågan.
Övrigt
Som har framgått av den tidigare redovisningen ser styrelsen positivt
på klubbens utveckling under 2014: medlemsantalet har fortsatt att
öka, flera i yngre åldrar är tidigare medlemskader. Auktionerna har

fortsatt att vara attraktiva vilket förmodligen har påverkat möjligheten
att rekrytera nya medlemmar. Lotteriverksamheten har utvecklats både
vad gäller vinstkvaliteterna och intresset för verksamheten.
Föredragen har varit intressanta. Den egna klubblokalen har fungerat
väl och skaffningen vid klubb-mötena har varit uppskattad.
Samarbetet med broder- och systerklubbar har
intensifierats. Klubbens ekonomi, som en konsekvens av ovan
nämnda utveckling, är mycket god.
Finns det då inga orosmoln på den ljusa himmel som här har målats
upp?
Ja, det skulle i så fall vara den nya mindre klubblokalen. Kommande
år 2015 får visa hur den kommer att vara lämpad som vår klubblokal.
Om den inte är åndamålsenlig så kommer styrelsen påbörja ett arbete
med att finna en ny sådan.

Nya medlemmar
Vi hälsar våra nya medlemmar Jacob Chanow, Henri Jungkvist,
Lennart Sjögren, Hasse Willén samt Johan Ågren, välkomna till
Stockholms Myntklubb.

Ekonomisk redovisning för år 2014, preliminär
Utfall 2014

Intäkter

Budget

Utfall

Medlemsavgifter

9 500,00 kr

Lotterier

2 000,00 kr

740,00

Annonser

1 200,00 kr

1 980,00

Auktioner

5 750,00 kr

5 400,00

18 450,00 kr

16 745,00

Summa

8 625,00

Årsresultat

-3 990,50

Aktuella tillgångar och skulder

Ing balans

Tillgångar
Kassa

Res 2014

Utg balans

1 039,00 kr

218,00 kr

1 257,00 kr

Plusgiro

12 915,65 kr

-4 943,75 kr

7 971,90 kr

Bank

50 836,97 kr

735,25 kr

51 572,22 kr

64 791,62 kr

-3 990,50 kr

60 801,12 kr

S:a

Kostnader

Budget

Utfall

Lokalhyra

-3 050,00 kr

-3 000,00

Myntbladet

-12 000,00 kr

-12 027,00

Uppvaktning

-800,00 kr

-547,00

Räntor och avgifter

-350,00 kr

-125,25

Litteraturinköp

-1 000,00 kr

-600,00

Informationsmaterial

-1 000,00 kr

-3 983,25

Servering

400,00 kr

-453,00

Oförutsett

-2 000,00 kr

0,00

-19 800,00 kr

-20 735,50

Summa
Skulder och eget kapital 2014
Skulder

2 250,00 kr

Eget kapital

58 551,12 kr

S:a

60 801,12 kr

Myntets Dag - en allmän nytta i samlandets tjänst!
Söndagen 16 november 2014 arrangerades Myntets Dag på Kungliga
Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum - i Stockholm. I samarbete med Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper (SFHV)
och Stockholms Myntklubb öppnade Myntkabinettet museiportarna
till en familjedag kl. 11-17. Närmare 200 besökare i alla åldrar
hörsam-made engagerat annonserade evenemang och tog del av det
blandade programmet som erbjöds under hela dagen.

I förgrunden Marita Strandberg från föreningen Historiska värdepapper samt SMK medlem
Johan Wihlander. Bakgrund, SMK:s bord. Foto Anna Gnyria

En grundtanke med denna satsning har varit att locka samt möta
nyfikna och intresserade som ännu inte är bekanta eller delar intresset
för numis-matik och dess roll i vår historia. Därför anslöt också
arrangörsförening-arna tillsammans med representanter för Svenska
Pollettföreningen samt Svenska Numismatiska Föreningen och
tillhandahöll tryckt information och berättade beredvilligt om sina
verksamheter och specialiteter, samt inbjöd till sina klubbträffar i
andan "samla för att lära och veta".

Evenemanget invigdes med ett kort öppningsanförande av organisatörernas utsedde representant, samlaren och en av drivkrafterna PerGöran Carlsson. Tillsammans med John Örtengren, ordförande i
SFHV, agera-de han också sedan som sammanhållande under dagens
program i hör-salen där fem namnkunniga presentatörer bjudits in att
på olika teman i 30-minuters pass upplysa publiken.
Entreprenörer, finansiella dokument och klingande skatter
Inledningstalare var Ronald Fagerfjäll som gav en översiktlig bild av
entreprenörskapets betydelse för ekonomisk utveckling och hållbarhet,
samt lyfte fram ett antal nyckelpersoner som utan tvekan satt sin
prägel på olika tidsepoker från 1800-talet till nutid. Han framhöll både
ett urval av de som profilerat sig och lyckats och några som haft stort
inflytande men borde lärt av sina egna och andras tidigare erfarenheter
och måhända agerat försiktigare. John Örtengren, nestor om historiska
värdepapper och industrihistorik, redogjorde därefter passande nog
hur man kan beskriva samlarvärdet av aktiebrev, som typiskt
entreprenörerna varit med att ta fram vid anskaffningen av
investeringsvilligt kapital. Traditionen med tryckta och samlingsbara
aktiebrev inleddes ju 1728 men upphörde bland börsnoterade
aktiebolag i samband med Värdepapperscentralens digitalisering följt
av anslutningen till Euroclear under 1990-talet. För enskilda onoterade
företag är det dock fritt fram att fortsätta framställa egna aktiebrev
med dekorativa bilder och design. John redogjorde mycket tydligt och
pedagogiskt hur man kan se och betrakta olika "värden" i ett historiskt värdepapper, vilket nu för tiden alltså består inte av det nominella
värdet utan av det representativa värdet som tillgång och efterfrågan
samt andra dimensioner av intresse skapar. Det är dessutom ett
samlarområde med stark tillväxt i framgångsländer som Kina och
Japan där man numera börjar "ta sig råd" att spara på sin
näringslivshistoria! Därefter kom Myntkabinettets antikvarie och
forskningsansvarige Cecilia von Heijne lämpligt in på dagens
huvudingrediens, klingade mynt! Hon berättade och åskådliggjorde
tydligt om fem myntskatter som under olika epoker hittats och vilka
betydelser dessa haft ur forskningssynpunkt. Cecilia berättade också
hur fyndmynten på olika sätt bidragit till att förädla våra insikter om
detaljerade förhållanden kring myntens tillkomst, användning och

spridning.

Myntkabinettets antikvarie och forskningsansvarige Cecilia von Heijne presenterar sitt
föredrag ”Fem spännande myntskatter från Sverige. . Foto Anna Gnyria

Myntsamlande som hobby och Frimärksvalutornas dilemma
Hungriga på mer kunskap tog auditoriet passande nog en lunchpaus,
där Myntkrogen (i museets lokaler) kunde tillhandahålla lättare förtäring. Eftermiddagspasset inleddes med en allmän orientering om
Myntsamlandet som hobby. Den erfarne samlaren Per-Göran Carlsson
orienterade utifrån sitt eget samlandes utveckling den kunskapsresa
som samlandet är och charmen - känslan - att hålla ett stycke i handen
som "var med" på den tiden historien upplevdes! Ofrånkomligt är
också att samlandet på ett eller annat sätt blir en del av ett sparande
men också konsumtion, som man anpassar till livets upp- och
nergångar. Investe-ringsaspekterna tonade han ner, men klargjorde
också att det är viktigt skaffa sig kunskap om kvalitetsbedömning och
marknadens prissättning, samt förstå dynamiken i de marknadskrafter
som orsakar värderörelser. Per-Göran betonade att man bör avstå från

att rengöra objekt utan lära sig istället njuta av ett åldersstiget
numismatiskt föremåls skönhet och patina, i det skick som det kommit
i ens ägo. Man vet vad man ser när ett föremål är orört men kan aldrig
vara säker på hur det blir efter en rengöring! Konservering för museala
ändamål är en annan företeelse. Köp med kunskapens eftertanke och
när det blir dags att avyttra händer det att sparslanten återvinns med
råge. För nybörjare är myntföreningarna ett stöd i
kunskapsutvecklingen och det praktiska samlandet. Klart är att
myntsamlandet är en global hobby med USA som ledande
samlarnation. E-handel samt tillkommande ny litteratur bidrar
fortlöpande till ett sundare samlande och bättre insikter.
Mot slutet av dagen fick vi belyst ett sällsynt ämne med viss
numismatisk och ekonomisk anknytning, nämligen
frimärkstillverkning och hur man avslöjar förfalskade frimärken.
Torbjörn Larm, Posten Frimärkens säkerhetssamordnare, tog ett
handfast grepp om publikens uppmärksamhet och orienterade om de
många aspekter som hans arbetsgivare har att kontrollera och
förebygga beträffande dessa självhäftande små "värdepapper". Föga
anade publiken vilket problem detta varit när Posten "delegerade"
försäljning av frimärken och en del av posthanteringen i stort. Affärsproblemet expanderade när de valörlösa märkena gjorde sitt intåg och
varken ombuden eller allmänheten hade någon bra uppfattning vad
som var äkta och giltigt eller motsatsen. En del lustiga förfalskningar
presenterades och några anekdoter berättades hur man avslöjat dem.
Torbjörn nämnde också att det är en fortsatt "lönsam" verksamhet att
avslöja och beivra falska märken. Idag har man även ett funktionellt
samarbete med "spanare" bland såväl samlare som auktionsföretagen.
Förfalskningar har nämligen blivit "inne" att samla på, så plötsligt har
det blivit "inne” att avslöja och "äkthetsbestämma" en förfalskning!

Fiskar varma
Parallellt, hela dagen, bjöds det på olika aktiviteter i Myntkabinettets
Flygelbyggnad. Mäkta populärt bland de yngsta var den gratis
Fiskdammen, där en styrelseledamot i Stockholms Myntklubb hade
skänkt en del identifierbara mynt från 1600-1800-talen men även
modernare motiv-mynt att "fångas". En annan av klubbens eldsjälar
bidrog med en dos historia kring varje "napp" och nöjda föräldrar
flockades runtom och kunde hämta andan en stund. Att de ungas ögon
lyste av nyfikenhet gick knappast att ta miste på. Helt klart blev de
dessutom inspirerade att få klippa och knåpa ihop en egen liten fin
sparbössa med tillhandahållna färgade papper under vägledning av en
mycket engagerad och bra pedagog. Denna aktivitet var nästan hela
tiden upptagen till sista stolen! Det var liksom "fina fisken" att sedan
få stoppa det gamla myntet i sin egensnickrade sparbössa. Måhända
inspirerar detta - förr eller senare - till nya samlare i våra led.
Samtalsämnet vid kvällsmaten den dagen var nog givet!

Även de yngsta hade fullt upp att göra på myntets dag. Foto Anna Gnyria

I stunder av välförtjänt paus engagerade sig också denna unga
kvinnliga museipedagog i att "slå mynt"! Strax bredvid fanns en stor
träkubbe uppställd på vilken man kunde kombinera ett par
hylskombinationer under- och överstampar. På ett runt blankt
lättmetallämne kunde man sedan slå sin "prägling", av minneskaraktär
och stilmässigt inspirerad av våra tidigaste Olof-penningar från runt år
1000 e.Kr. En "tia" för ett "myntämne" stötte inte på något hinder och
även vuxna fann det mycket roande! Många besökare försåg sig
intresserat av utbudet av informa-tion, muntlig och tryckt från de
närvarande klubbarna, vars volontärer också ska ha en stor eloge för
sitt engagemang denna dag och dess förberedelser. Fritt inträde var
dessutom till hela museet och alla dess utställningar, en del med
specialteman.
Det är aldrig försent...
Avslutningsvis, värt att notera, är det trevliga gäng glada norrmän –
myntsamlare och -handlare - som dagen innan kommit till Stockholm
för att bevista en bättre myntauktion, men som också stannade kvar till
söndagen för att ta del av ett evenemang som de inte hade haft i
manna-minne i Norge. Dessa äkta numismatiska entusiaster bekantade
sig grundligt med Myntkabinettets fina utställningar och mot slutet av
dagen fick museets lilla bok- och presentshop ett oväntat uppsving i
kassan då norrmännen handlade rejält med numismatisk litteratur och
lite annat, nästa på övertid! Det visar att behovet av en återkommande
Myntets Dag likt denna och med roterande programpunkter kan bli en
nog så attraktiv återkommande företeelse, bland ung som gammal,
bland nyfikna såväl som de mest passionerade!
Per-Göran Carlsson, Cecilia von Heijne, John Örtengren

Vi behöver funktionärer till MiM
För att kunna genomföra ett arrangemang av MiM behöver klubben
några medlemmar som kan var funktionärer under dagen eller del av
dagen. Anders Hallberg, T56694336@hotmail.com eller 070-209
8646 tar gärna emot din anmälan.
Nulägesrapport från valberedningen, bestående av Bertil Olstrup:
Det förefaller som om hela styrelsen enligt sista sidan i detta blad
kan nomineras även för år 2015.
Dock saknas alltjämt, trots valberedarens intensiva påstötningar,
två angelägna poster, i styrelsen, nämligen en kassör
och en suppleant! Du som känner dig manad att bli nominerad
till någon av dessa poster, hör snarast av dig till valberedaren!

Mynt i Mälardalen
Stockholms Myntklubb har nöjet att bjuda in till myntmöte i
Stockholm lördagen den 28 mars 2015, kl 10.30 – 16.00.
Välkomna till Farsta Gård (Ladan) Farstaängsvägen 16-22 i
Stockholm
Vi börjar kl 10.30 då respektive klubb kan lägga ut sina
auktionsobjekt. Kl 11.30 serverar vi en lunchbuffé som har gjorts
iordning av Knattebo Catering. Ca 12.30 startar auktionen med
följande ordning för auktionsutropen:
1 – Strängnäs (Sä 1 – Sä 70)
2 – Uppsala (U1 – U70)
3 – Stockholm (So1 – So70)
4 – Sigtuna (Si1 – Si70)
5 – Katrineholm (K1 - K70)
6 – Eskilstuna (E1 – E70)

Minsta utrop är 30 kr. Varje klubb har möjlighet att lägga ut 70 objekt.
På klubbat pris betalar säljaren 10 % provision till arrangören.
Köparen betalar klubbat pris. Endast kontant betalning om inget annat
har överenskommits. Respektive klubb ansvarar för distribution av
auktionslistan bland sina medlemmar. Se vidare det finstilta nedan.
Förhandsanmälan är nödvändig, då lokalen av brandskyddskäl har
begränsningar. Anmälan görs till Anders Hallberg med epost
T56694336@hotmail.com eller 070-209 8646. Respektive klubb gör
en kollektiv anmälan av hur många som kommer från respektive klubb
senast måndagen 23 mars. Senast måndagen den 9 mars måste
respektive klubb skicka in sin förteckning i utskickade excelformat
över mynt som respektive klubb vill ha med på auktionen till
ovanstående epostadress.
Pris för att få vara med 50 kr/person. Betalas med jämna pengar vid
entrén. I detta pris ingår en lunchbuffé med dryck. För att delta i
auktio-nen krävs medlemskap i någon av klubbarna i MiM.
P-plats finns vid Farsta Gård och kostar 5 kr/timme.
Pendeltåg till Farsta Strand.
Välkomna!

Stockholms Myntklubb

Farsta gård

Karta från Eniro.

Det ”finstilta”
Varje klubb ansvarar för sina inlämnares objekt avseende beskriven
identitet, äkthet och att kvalitetssättning inklusive ärliga anmärkningar
om betydande skador och åverkan följer hygglig Sverige-norm.
Vidare ska varje klubb förpacka och med objektnummer enligt ovan
märka "sin klubbs objekt i den ordning man förtecknar dem". Varje
klubb utser EN namngiven ansvarig att medtaga listade objekt, lägga
ut dem vid visningen, bevaka dessa samt avhämta efter avslutad
auktion eventuella osålda objekt för retur till inlämnare. Om böcker,
sedlar, förordningar o.dyl. otympligt förtecknas är det lämpligt att
numrera med papperslappar som läggs i skrifterna eller i skyddande
omslag. Använd helst INTE självhäftande etiketter direkt anbringade
på pappersobjekt efter-som det medför bestående, skadliga fläckar.
Närvarande anbudsgivare, även de som bjuder för frånvarandes
räkning, ansvarar för att kontant betalning sker samt att inropade
objekt avhämtas direkt i anslutning till avslutad auktion. Under
ovannämnda förutsättningar beaktar inte arran-görsklubben några
reklamationer. Auktionisten från arrangörsklubben korar vinnande
bud och vid oklarheter bedömer om budgivning ska för-nyas. Efter
avslutad auktion sker klubbvis redovisning, varefter varje klubb
fördelar nettobehållningen (dvs klubbat pris minus 10 procent till
arrangörsklubben) till sina inlämnare.

Inteckningslotteriet
Inteckningslotteriet har fått sin förste dubble inteckningsvinnare,
sedan senaste myntblad kommit ut. Karl-Einar ligger alltså riktigt bra
till att få den gyllene vinsten. Så här ser läget ut för närvarande:
september: Arne Allesson
oktober: Doris och Gunnar Andersson
november: Karl-Einar Stridh
december: Karl-Einar Stridh
januari: Hans Åhlin
Styrelsen

Falu-Borlänge myntklubb inbjuder till myntmässa
Falu-Borlängeklubben kommer att hålla en myntmässa i Maserskolans
Aula, Hagavägen 70 i Borlänge den 18 april, kl 10.00-16.00. Inträde
20kr.
De säljare som önskar medverka på myntmässan är välkomna att ta
kontakt med någon av kontaktpersoner för närmare information:
Thomas Schutt 073-048 32 04, thomasschutt@hotmail.com
Björn Lindqvist 076-104 80 65, bjoern.lindqvist@telia.com

Svensk falskmyntare dömd i Danmark
En 56-årig svensk man döms av byretten (tingsrätten) i Roskilde till
fängelse i ett år och tre månader för myntförfalskning. Hans 51-årige
bror frias dock.
Åklagaren anklagade bröderna för att ha förfalskat tiotusentals danska
20-kronorsmynt som i stor stil proppats ned i spelautomater på
färjorna på rutterna Göteborg-Frederikshavn och Grenå-Varberg.
Därtill dök de i december förra året upp i Danmark med 60 000
kronor i falska mynt, men åkte fast när de försökte växla in dem mot
sedlar.
Båda männen förnekade brott. Den dömde 56-åringen hävdade att han
lånat ut 100 000 kronor till en av hans vänners vänner, och att lånet
delvis hade betalats tillbaka med mynten. Egentligen ville han lämna
tillbaka dem eftersom han trodde att de kom från uppbrutna
parkeringsautomater. Men då hade låntagaren redan försvunnit till
Kina.
Källa SvD

IS planerar att ge ut egna mynt
Den extrema jihadistgruppen Islamiska staten (IS) vill lansera en egen
valuta. Syftet är att ersätta det "despotiska valutasystem som
påtvingats muslimerna och som lett till förtrycket av dem".
Valutan är tänkt att användas över hela det område som IS
kontrollerar och ska finnas i metallerna guld, silver samt koppar.
Nyheten förmedlades i ett uttalande från islamistgruppen och har
spridits på olika jihadistforum på internet.
Valutan ska, enligt islamisterna, motverka den amerikanska dollarn
och frige muslimer från "vinstdrivande, satanistiskt ekonomiskt
förtryck", skriver bland annat nyhetsbyrån AFP.
IS har också släppt bilder på hur mynten ska se ut. På den ena sidan
finns namnet Islamiska staten och "ett kalifat enligt profeten
Muhammed" tryckt och på den andra finns olika symboler.

Några exempel på mynten i koppar, silver och guld

Den militanta jihadistorganisationen strider mot regeringarna i Irak
och Syrien. Gruppen utropade i somras ett kalifat, alltså en stat enligt
deras extremt stränga tolkning av islamisk lag, vilket mycket få
muslimer ställt sig bakom. Islamiska staten har bland annat genomfört

halshuggningar och korsfästelser i områden de kontrollerar, mot
personer de ansett skyldiga till brott.
Källa ICA kuriren

Bitcoins uppmärksammas på världsekonomiskt forum i
Davos
Bitcoins är kanske mer känd som ett egensinnigt alternativ till en
världsvaluta men har nu lyckats hitta en mer framträdande roll bland
den globala eliten vid det världsekonomiska forumet i Davos.
Den alpina anläggningen står värd för en mängd politiker, ekonomer
och centralbankschefer varje år. Ämnen som avhandlas inkluderar
oftast global tillväxt , ojämlikhet och klimatförändringar , men den
begynnande industrin av digitala valutor har lyckats få en plats på
årets agenda.
”From bucks (övs. dollars) to bitcoins” är titeln på ett seminarium som
hålls på forumet.
Seminariet fokuserar på hur långt digitala valutor har kommit i
utveckling, vilka aktörer som är involverade samt hur valutor som
bitcoin kan förändra konsumtionsmönster bland konsumenter.
Bitcoin är en " virtuell " valuta som tillåter användare att utbyta online
krediter för varor och tjänster . Det finns ingen centralbank som ger ut
dem , men Bitcoins kan skapas på nätet med hjälp av en dator som
slutför svåra uppgifter , en process som kallas mining. Den digitala
valutan är känt för sin volatilitet ( gick bland annat ner 2014 från 300
USD till 200 USD per enhet) och med förmågan att hålla användare
anonyma, vilket har lett till att den har kritiserats hårt för att underlätta
olaglig verksamheter.
Även den lokala ekonomin i Davos har blivit av en mini-bitcoin
karraktär, genom att delegater i år kan betala sin bostad i bitcoin eller
kanske ta en kälktur eller hyra en ny Nissan genom att använda den
digitala valutan.

Källa CNBC

Nytt gigantiskt myntfynd i England
Strax innan årskiftet hittades vad som beskrivs som en av Englands
största anglosaxiska myntskatter. 5251 anglosaxiska mynt i mycket
fint skick, hittades av en amatörskattsökare i Buckinghamshire.
Upptäckaren Paul Coleman, 59 var nära att missa fyndet pga. att han
inte hade bensinpengar till undersökningen. Han övertalade dock sin
son och en vän att följa med så att alla kunde dela på
bensinkostnaderna.
Undersökningen i Lenborough, Buckinghamshire var en årlig slutet på
jul expedition organiserad av en lokal förening kallad Weekend
Wanderers Detecting Club.

En del av mynten som hittades

Men den arbetslöse fadern till två söner, lyckades med ett fantastiskt
fynd när han grävde upp mer än 5000 silvermynt i utmärkt skick från

bland annat kung Ethelred II (den vilrådige) 978-1016 e.Kr. samt kung
Cnut 1016-1035 e.Kr regeringar.
Teorin för närvarande är att fyndet kan vara kopplad till ett myntverk
som etablerades av Ethelred II i närliggande Buckingham och som
fortsatte att vara aktiv under Cnut.

En av de välbevarade mynten.

Mynten hittades i en blyförseglad behållare ca: 60cm under marken.
Ännu har bara ett fåtal av mynten rengjorts, men alla dessa har
befunnits vara i mycket fint skick.
Myntfyndet har skickats till British museum för konservering och
identifikation, och man hoppas att museumet skall köpa in fyndet så
att det kan göras tillgängligt för allmänheten.
Fyndet kan vara värt så mycket som 1 miljon Pund eller ca: 11
miljoner kronor.
Källa: DailyMail

Friad för danska mynt från Kina
Flera asiater hann fängslas för falskmynteri i Danmark innan man
upptäckte vad som verkligen hänt. Mynt värda tiotusentals kronor var
inte alls falska. De hade vaskats fram ur skrot och skräp som Europa
säljer till Asien.
I fallet som löste mysteriet var det en kines som kom till
Nationalbanken, Danmarks riksbank, med 75 000 kronor i tjugor som
han ville växla in. Mynten såg så konstiga ut att mannen greps. Men
när fallet rapporterades i tv slog en skrothandlare på Själland larm.
– Kineserna hittar mynt från hela världen som de försöker få växlade i
respektive land. Det är inget oärligt i det, säger skrothandlaren, som
vill vara anonym.
Han beskriver hur det kan gå till.
– Alla har väl haft en tjuga i fickan som plötsligt är borta. Du har legat
i soffan och så har den glidit ut, säger han enligt nyhetsbyrån Ritzau.
– Sedermera åker soffan till förbränning. Men mynt brinner ju inte, så
de kommer ut som slagg.
Restprodukten slagg säljs sedan till Asien, där mynten hittas när
metaller och andra material sorteras ut för återvinning.
Dansk polis har enligt Ritzau nu besökt skrothandlaren, och kunnat
bekräfta att mynten får ett underligt – måhända misstänkt – utseende
efter att ha utsatts för hetta och andra starka krafter i
sophanteringsprocessen.
Källa: Metro

Visste du att……
att den lilla kaurisnäckan är ett av världens mest spridda
betalningsmedel. Det kinesiska tecknet för värdesak, béi, 贝 är
detsamma som för snäcka och ordet bao betyder dyrbar eller skatt. Ett
vanligt smeknamn på sin käraste är kombinationen av ordet för dyrbar
och ordet för snäcka, bao béi.

Klubbens nya logotyp
Styrelsen har utarbetat en ny logga som skall representera Stockholms
myntklubb, nämligen Stockholms stads äldsta sigill (från 1296).

Vi är ännu inte helt klara med den slutgiltiga utformningen, men något
liknande ovanstående bild borde det bli.

Visste du att……
Den lilla ögruppen Palau gav 2007 ut en silverdollar med jungfru
Maria som motiv, och innehållande en liten behållare med heligt
vatten från pilgrimsorten Lourdes, Frankrike.
Mongoliet slog 2007 ut ett mynt på 500 Tugrik avbildande USA:s
president John F. Kennedy och som är försedd med en knapp som när
den trycks spelar upp hans berömda tal i Berlin ” "Ich bin ein
Berliner” från 1961.

Medlemsannonser
Att annonsera i myntbladet är helt gratis för medlemmar, och är så
enkelt att genomföra. Kontakta bara Joakim F, 08 7412185.
Köpes:
Notgeld tysk/österrikisk. Kvalitéer 01 till 0 sökes samt
notgeldlitteratur.
Åke Janson, tel 054.565869
Sedlar hela världen även modern gångbar valuta
Alla möjliga länder sökes. Bra betalt för intressanta objekt.
Joakim F, tel 08-7412185
Följande mynt köpes
- 1 Öre KM 1726
- 1 Öringar KXII i silver
Jan Appelqvist, tfn 070-4816373, mail: jan.appelqvist@spray.se
Säljes:
Sedel Island 5 Kronur 1912 (Kung Christian X) P7b
Hålmakulerad och i slitet skick men mycket ovanlig
Pris: 800kr
Joakim F, tel 08-7412185
Sökes:
Material för stampstudier och fotografering
Mynt från Stureperioden (1470-1503) för användning i Sverige,
myntprojektet.
Jan Appelqvist, tfn 070-4816373, mail: jan.appelqvist@spray.se
Bytes:
Önskar byta Karl Knutsson Bonde örtug Stockholm mot dito Åbo.
Bertil O, tfn 08-7763215, mail: bertil.olstrup@telia.com

Välkommen till Stockholms Myntklubb
Lokala hyresgästföreningens lokal

Nybohovsgränd 17, Liljeholmen

Klubbmöten tredje tisdagen varje månad kl 18.00 - 21.00
Program för våren 2015
17 februari Årsmöte, Peder Langenskiöld kåserar om sitt samlande av antika
mynt, Vardagsauktion
17 mars

Hans Kajblad håller ett föredrag om "Sedlar från f d franska
kolonier - konst och samlarobjekt”, Vardagsauktion

28 mars

MiM (Mynt i Mälardalen) möte arrangerat av vår klubb

21 april

Klubbmöte, Vardagsauktion

19 maj

Vårauktion

17 juni

Terminsavslutning, Vardagsauktion, gåvoauktion

Stockholms Myntklubbs styrelse
Anders Hallberg, ordförande, 666 98 43
T56694336@hotmail.com
Per-Göran Carlsson, sekreterare, auktioner, 073 714 95 07
pgc@hotmail.com
Jan Owe Frostne, distrib. myntblad, 741 21 85
jan_owe@hotmail.com
Joakim Frostne, redaktör för blad och hemsida, 741 21 85
me_bifrost@hotmail.com
Mats Johansson, lotteri, 29 04 87
paranumis@comhem.se
Anders Tullberg, bibliotek, 531 914 18
flaffa4@hotmail.com

Hedersmedlemmar
Jackie Hansén, 19 88 50
Hans Sand, 749 27 39
Bertil Olstrup, valberedare 776 32 15

jackie.h@comhem.se
hans.sand@telia com
bertil.olstrup@telia.com

Klubbens hemsida http://www.stockholmsmyntklubb.se
Årsavgift 2015 150 kr Ungdom under 20 år 75 kr Plusgiro 459 39 51- 9

