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Redaktören har ordet!             
 

Välkomna igen kära klubbmedlemmar! 

Vintern har kommit till slut, och snön som jag önskat till jul har till 

slut dykit upp, men kanske en aning mer än vad jag bett om. 

Men det är skönt att solen är tillbaka och lyser upp omgivningarna. 

 

Vi går snart över i Råttans år enligt den Kinesiska kalendern, och det 

är tydligen enligt kinesernas mening en ny cykels början då råttan är 

först av djuren enligt deras kalender. Vi får hoppas på en nystart efter 

förra året som man väl får kalla coronans år (eller fladdermusens år 

om man ska ha ett djur enligt den kinesiska kalendern).  

 

Klubbens första två månadsmötena blir inställda, men att vi håller det 

öppet för att mötesverksamheten kan starta senare i vår, beroende på 

det då rådande läget. Det kommer i så fall att informeras i nästa blad 

som kommer ut i början av april. 

Läs mer i bladet om hur vi  ska göra med årsmötet, som ju inte kan bli 

av i februari.  

 

Våra myntauktioner fortsätter dock och auktionslistor följer med 

bladet och bilder på flera av objekten kommer att läggas upp på 

hemsidan. Det blir fortsatt anbudsauktioner, och instruktioner följer 

med auktionslistorna. 

Vi har fått in en hel del intressanta objekt, och vad jag hoppas ni 

tycker är en intressant mix av gammalt och nyare, mynt och sedlar.  

 

På myntfronten finns har det skett några anpassningar till det rådande 

läget, att rapportera. Frimynt, den stora myntmässan i landet, har 

flyttat datum från slutet av april till 4:e september. 

Misabs auktion som brukar hållas i februari har likaledes flyttat till 

15-16 maj. Jag har hört att den är väl värd att vänta på! 

 

Philea trotsar coronan, och håller auktioner med mynt och sedlar, den 

18 februari och 18 mars. Man kan bjuda på distans i realtid via datorn. 

 

Med förhoppning (och förväntan) om en snart bättre tid önskar 

redaktören. // Joakim Frostne 
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2021 års medlemsavgift 
 

Betala gärna årsavgiften - oförändrad 150 kr - 

till klubbens bankgironummer 5062-3446 

 

 

 

Årsmötet flyttat till juni 

 
Efter samråd i styrelsen och intagandet av information om hur 

föreningsverksamhet allmänt förhåller sig till den rådande 

pandemisituationen har styrelsen beslutat att flytta årsmötet från 

februari till juni. Enligt juridisk expertis går smittskyddslagen före 

eventuella begränsningar i olika föreningars stadgar. 

 

Valet av datum är baserat på att försöka hålla årsmötet åtminstone 

under vårterminen, och att i juni kan man möjligen hålla mötet 

utomhus ifall det fortfarande skulle finnas restriktioner om möten i 

lokal.  

// Styrelsen 

 

 

STOCKHOLMS MYNTKLUBB 

 

Verksamhetsberättelse för år 2020 

Styrelse för Stockholms Myntklubb lämnar härmed redovisning för 

verksamheten under året 2020. 

 

Styrelse och funktionärer 

Årsmötet den 18 februari 2020 valde Joakim Frostne till ordförande 

samt Jan Owe Frostne, Mats Johansson, Anders Tullberg, Per 

Johansson samt Johan Porsborn till ordinarie ledamöter i styrelsen. 



4 
 

Till klubbens revisorer valdes Hans Kajblad (sammankallande) och 

eventuell ersättare är vakant. 

Till valberedning för årsmötet 2020 valdes Anders Hallberg (tillika 

sammankallande). 

Arbetsfördelningen inom styrelsen har i stort sett varit Joakim Frostne 

ordförande, Jan Owe vice ordförande, Johan Porsborn tar hand om 

auktionsverksamheten, Per Johansson sekreterare, Joakim Frostne 

kassör och redaktör för Myntbladet och webbsida, Mats Johansson 

lotterier och ansvarig för klubblokalen, Anders Tullberg bibliotek och 

Sven Sjöberg (utom styrelsen) för upprättande av auktionslistor och 

Myntkrysset samt Per Göran Carlsson (utom styrelsen) verkar som 

auktionskoordinator  

 

Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under det gångna året hållit fyra sammanträden, ett i 

klubblokalen samt tre på distans via telefon 

De flesta av mötena har rört den rådande pandemisituationen och hur 

klubben ska förhålla sig till den, där möten, auktioner och hur de ska 

ordnas och organiseras, samt lokalfrågan har varit av betydelse. 

Därutöver dryftades frågor rörande ekonomi, bladdistribution, 

information om olika händelser och planering inför MiM mötet.  

 

Årsmötet  

I årsmötet för Stockholms Myntklubb, som hölls den 18 februari 2020 

i klubblokalen i Sundbyberg deltog 18 av klubbens medlemmar. 

Sedvanliga årsmötespunkter gicks igenom enligt tidigare utsänd 

kallelse. Joakim Frostne valdes som ny ordförande och två nya 

ledamöter, Johan Porsborn och Per Johansson valdes in i styrelsen. I 

anslutning till årsmötet genomfördes en auktion. 
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Medlemsutvecklingen 

Som styrelsen i tidigare verksamhetsberättelser har redovisat har 

frågan om utvecklingen av antalet medlemmar i klubben varit ett 

prioriterat ämne under flera år. Under 2020 har några nya medlemmar 

kommit till och ett antal medlemmar har slutat av olika anledningar 

eller gått bort. Vid årsskiftet fanns det 71 medlemmar (inkl. 

hedersmedlemmar), dvs en minskning från 83 medlemmar vid 

årsskiftet 2019/20. 4st nya medlemmar har tillkommit.  

 

Klubbmöten/Öppet hus 

Sammankomster i klubbens regi har avhållits vid sammanlagt 6 

tillfällen i klubblokalen Vasagatan 9 i Sundbyberg/Bällstahof. 

Dessutom vid 3 tillfällen på vår tillfälliga lokal på Svartensgatan 6. De 

få antalet möten beror förstås på pandemin, som har stoppat flera av 

våra planerade möten.  

18 januari. Öppet hus med auktionsvisning 

21 januari. Klubbmöte med auktion. 

15 februari. Öppet hus med auktionsvisning. 

18 februari. Årsmöte, med 18 deltagande medlemmar och 

efterföljande auktion. 

14 mars. Öppet hus med auktionsvisning 

17 mars. Klubbmöte. Presentation av Per Göran Carlsson av Birgitta 

Holms och PG:s  nya fotografiska myntbok. Efterföljdes av en 

auktion. 

21 april. Inget möte, men en anbudsauktion hölls. 

19 maj. Inget möte, men en anbudsauktion hölls. 

16 juni.  Inget möte, men en anbudsauktion hölls. 

26 september. Öppet hus. Ny tillfällig lokal hos Philea på 

Svartensgatan 6. Visning av auktionsobjekt. 
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29 september. Inget möte, men en anbudsauktion hölls. 

17 oktober. Öppet hus. Visning av auktionsobjekt. 

20 oktober. Klubbmöte med auktion. 

17 november. Inget möte, men en anbudsauktion hölls. 

15 december. Inget möte, men en anbudsauktion hölls. 

Vid mötena har förekommit byte och försäljning av mynt och sedlar 

samt utbyte av kunskaper och erfarenheter.  

Vid de tre första klubbmötena har ett lotteri arrangerats med attraktiva 

vinster vilket har gjort försäljningen av lotter enkel. Servering av kaffe 

och tårta med varierande bröd- och kakutbud har erbjudits besökarna 

vid dessa tre möten. 

De tre första klubbmötena har besökts i genomsnitt av 15-20 

medlemmar. 

Det fjärde klubbmötet på Philea besöktes av 8 medlemmar. Kaffe och 

kaka serverades. 

Det har som synes varit svårt att hålla några möten under pandemin, 

men vi är glada att ha kunnat erbjuda mötesverksamhet under det 

”fönster” då det var en lägre smittspridning nämligen under september 

och oktober. 

Anbudsauktionerna som har ersatt de regelrätta klubbauktionerna har 

varit i gång under alla de månader vi skulle ha haft klubbverksamhet 

och har under de senaste tillfällena också kunnat tillhandahålla bilder 

på de flesta auktionsobjekten.  

Förutom de redovisade månatliga klubbmötena och öppet hus har 

några av klubbens medlemmar deltagit i sammankomster, som 

styrelsen har tagit aktiv del i dess genomförande. Här åsyftas i första 

hand på följande aktivitet: 

Mynt i Mellansverige (MiM) – Flerklubbssamarbetet, 24 oktober 

Sedan 2013 ingår Stockholms Myntklubb i ett fördjupat samarbete 

med myntklubbarna i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Sigtuna, 
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Uppsala och Falu-Borlänge. 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. Samarbetet omfattar sju olika 

myntklubbar.  

Den 24 oktober genomfördes MiM i Sköldinge under Katrineholms 

myntklubbs regi. En handfull klubbmedlemmar deltog både genom att 

resa på egen hand samt genom samåkning. 

 

Auktioner  

Styrelsen har under året arrangerat auktioner vid årets samtliga 

klubbmötestillfällen. I de fall klubbmöten inte kunnat hållas har 

anbudsauktioner genomförts. Totalt har vi vid auktionerna sålt objekt 

för ca 126 000 kr, jämfört med ca 75 000 kr under 2019.  

Den ökade försäljningen trots coronapandemin och anbudsauktionerna 

som hållits, är ett gott betyg till våra inlämnare och 

auktionskoordinator som kunnat få fram intressanta auktionsobjekt. 

Också ett gott deltagande av våra medlemmar som genererat en livlig 

budgivning och därmed en bra omsättning.  

Genom den säkrade tillgången på auktionsobjekt har styrelsen kunnat 

föravisera innehållet i auktionerna genom publicering i Myntbladet. 

Dessutom har klubben använt sig av hemsidan som plattform för att 

avbilda de olika auktionsobjekten, så att medlemmarna bättre skall 

kunna bedöma vad de ska bjuda på samt till vilket pris. 

 

Gåvoauktion 

Har tyvärr inte kunnat hållas under året.  

Lotterier 

Lotterier har bara kunnat hållas på de tre första mötena under året. När 

klubbverksamheten väntas komma igång igen, kommer dessa att 

återupptas, tillsammans med inteckningslotteriet. 
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Myntbladet, webbsidan och mailutskick 

Klubbens Myntblad har under året utkommit med fyra nummer. Från 

och med det 2:a numret har medlemmarna fått valet att övergå till 

digital utgåva. De flesta har gått med på detta, vilket har besparat 

klubben en stor utgiftspost. Ca: 20 nummer per utgåva trycks 

fortfarande. Tryckerikostnaden har ytterligare kunnat minskas genom 

att klubben kan göra dessa utgåvor ”in house” alltså på egen hand. 

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. 

Hemsidan har också använts för att lägga upp auktionsbilder, så att 

medlemmar kan bättre bilda sig en uppfattning om auktionsobjekten 

då auktionerna hålls på distans. 

Ett trevligt inslag i Myntbladet har varit ett s.k. Myntkryss. De som 

kan få fram ett lösenord från korsordet har fått bra priser. 

Email till medlemmar via mailinglistan har under pandemitiden ökat 

betydligt i frekvens, för att kunna hålla medlemmarna uppdaterade 

med så färsk information som möjlig.  

 

Möteslokal 

Lokalen är i markplanet på Träffpunkten Sundbyberg, Vasagatan 9 i 

Sundbyberg och har ett bra läge i förhållande till Tunnelbanan, 

Pendeltåget/Sundbybergs järnvägsstation, Tvärbanan och busslinjer. I 

anslutning till lokalen finns också ett kök som möjliggör 

kaffeservering på ett enkelt sätt. Vid behov kan också en större 

samlingslokal för drygt 200 deltagare disponeras. Klubben har också 

kunnat få disponera golvyta för inventarier och bibliotek. 
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Under pandemitiden (från april och framåt), har tyvärr lokalen inte 

kunnat utnyttjas, men den finns tillgänglig då verksamheten åter 

kommer igång. 

 

Under hösten, då smittotalen varit lägre har en ny tillfällig lokal 

kunnat användas. Mynt och frimärksfirman Philea har generöst kunnat 

för en mindre kostnad tillhandahålla sin auktionslokal för vår 

klubbverksamhet, på Svartensgatan 6. Den står också till förfogande 

när så smittläget avtar. 

   

 

 

Det ekonomiska resultatet och verksamheten  

Den ekonomiska redovisningen kommer att redovisas i nästa 

myntblad som kommer ut i april. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Länk till auktionsbilder för klubbens anbudsauktioner 

 
Adress till sidan där klubben kommer att lägga ut auktionsbilder är: 

http://www.stockholmsmyntklubb.se/auktionsbilder2021/ 

 

 

OBS!! Glöm inte att betala in årsavgiften 

Oförändrad pga. pandemin till 150kr 
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MiM 2021 

 
Årets MiM möte (Mynt i Mellansverige) kommer åter att arrangeras 

av Katrineholm-Flen-Vingåkers Myntklubb.  

Preliminärt datum för mötet är Lördag 24 april och hålls i  Sköldinge 

Folkets hus Köpmangatan 6  KL: 10:00-16:00  

Entré kostar 60 kr och då ingår buffé. Förtäring finns att tillgå.  

 

Anmälan av objekt till auktionen görs senast 12 mars. Anmälan 

skickas till vår auktionsansvarige, Johan Porsborn på 

Johan.porsborn@salk.se 

 

Anmälan till mötet görs direkt till Katrineholmsklubbens 

kontaktperson, Bengt-Arne Dehlin, ba.dehlin@telia.com, senast den 

17 april. Tel.: 070-5928175 

  

 

Karl-Einar Stridh har gått bort 
 

Det är med stor sorg jag meddelar att Karl-Einar har gått bort den 25 

november 2020, vid en ålder av 88 år, efter en tids sjukdom.  

Begravningen hölls i Brännkyrka kyrka, den 18 december 2020 i 

kretsen av de närmast sörjande. 

 

Karl-Einar var en god vän som jag lärde känna då jag började i 

Stockholms Myntklubb för många år sedan. Han var ofta med och 

ställde upp för klubben och var en viktig resurs för oss. Hans 

oförtröttliga arbete i styrelsen och som auktionskassör och sedan 

fortsatt som revisor har varit till stor hjälp för klubben. 

  

Karl-Einars djupa kunnande om mynt och livserfarenhet delade han 

gärna med sig och har berikat många av oss medlemmar. Man hade 

alltid trevligt i hans sällskap.  

 

Vila i frid! 

 

Joakim Frostne 
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Lösning till Myntkryss Nr.19 

 
 
 

 
 

Rätt lösenord på Myntkryss nr 19 var alltså DJUPTRYCK. 
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Myntkryss Nr 20. Inte en susning eller det vete tusan ... 
 

 
I Myntkryss nr 20 söks ett lösenord på fem bokstäver från de 

skuggade rutorna uppifrån och ned. Svar kan mejlas till 

elritsa@hotmail.com senast 2021-03-31. Skraplotter ligger i 

vinstpotten. 
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Meybusch - En svensk-dansk mynt- och medaljhistoria 

 
Under våra drygt tusen år av nordisk mynthistoria finns det epoker 

som av olika skäl sammanflätats med gemnsamma nämnare. 

Maktbegär kan genom krig och konflikter söndra och förena. 

Sublimare varianter på detta tema är de mångfaldiga personunioner 

som ingåtts genom resonemangsäktenskap men också handelstraktat 

och försvarsallianser. Sådana händelser och perioder sammanlänkar 

ländernas historia vilket ofta ger rejäla avtryck i Historia Metallica, 

dvs de präglade mynten och medaljerna, gränsöverskridande 

myntvalörer och myntstandards. På en annan, mera konst- och 

hantverksmässig nivå skapas så gemensamma personhistorier som vi i 

våra dagar kan beundra, samla och undra över! 

 

Under hösten 2020 utkom i Danmark en mycket vacker, välskriven 

och -färgillustrerad bok i klotband omfattande 320 sidor som minner 

om en sådan alldeles särskilt lyckad sådan gränsöverskridande 

gemensam historia, personifierad av Anton Meybusch, kunglig 

hovmedaljör. Författaren till denna praktbok är Karsten Kold, en av 

vår samtids riktigt stora och kunniga medaljsamlare och egenforskare 

- med ett finare begrepp amatörforskare(Sic!). Att vara samlare och 

dessutom utvecklare av numismatisk forskning och dokumentation 

ska uppfattas som och är något mycket fint och sällsynt i 

samlarvärlden. Det har också genom tiderna visat sig att sådana 

lyckade "numismatiska hybrider" - genom dedikation, passion, energi 

och målmedvetenhet, systematik och andra därmed förenliga förmågor 

och talanger - verkligen gjort bestånde avtryck i vår bokliga 

myntvärld! Nu sällar sig alltså dansken Karsten Kold till denna illustra 

skara! 

 

Kolds intresse för Anton Meybusch väckts av ett par myntförvärv  - 2 

krone 1693 samt 1 mark 1693 - i slutet av 1970-talet. Det visade sig 

vara ganska sällsynta mynt men det var utförandet som väckte åtrån 

samt det kuriösa att de fanns avpräglade i både guld och silver. Anton 

Meybusch hette myntgravören till stamparna och han hade varit 

verksam i såväl Sverige, Frankrike som Danmark. En del år senare 

blev just präglingar av Meybusch hand centralt i Karstens samlande. 
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Detta visar med tydlighet tillkomsten av denna bok vars katalog 

förtecknar och avbildar 184 specifika objektsnummer, varav de flesta 

illustrerad tillhör Kolds egen samling, de övriga mer eller mindre 

unika tillhör offntliga museisamlingar. 

 

Anton Meybusch födds i Essen, troligen 1645 och avled i Köpenhamn 

1702. 1669 - efter att dåvarande gravören Breuer flytt Sverige för en 

skuld -anställs han hos Kungliga Myntet i Stockholm på meriter efter 

guldsmeds- och gravörstudier i England och hos guldsmeden Valentin 

Toutin i Stockholm. Meybusch var dyr i drift och aningen kaxig då 

han framhävde sin eminenta förmåga "...annars hade Myntverket stått 

stilla"! Efter diverse kotterier (korridorpolitik) utnämns Meybusch till 

Karl XIs medaljsnidare 1674. Detta var samtidigt som den svenske 

och store Arvid Karlsteen konkurrerade om utnämningen, även 

Hindrich Zedritz fanns i kulisserna. Efter diverse turer lämnar 

Meybusch 1684 och styr kosan till Paris där han verkar som 

medaljgravör fram till 1687. Därefter drar flyttlasset mot Stockholm 

men på vägen  med sejourer i Tyskland, Amsterdam, kanske även 

London 1689. 1691 lämnar Meybusch Stockholm för tjänst hos 

danske kungen i Köpenhamn och förblir där till sin död 1702. Hans 

produktion där var mycket ymnig, som framgår av katalogen. 

 

Den medalj- och myntproduktion som Meybusch lämnat efter sig 

representerar bland det skickligaste som tidens gravörer mäktade med. 

I Sverige var det konstnären David Klöcker-Erhenstrahl som skapade 

många allegoriska förebilder till medaljmotiven. Därför är denna 

metallhistoria så mäktig och högtstående, de gravörtekniska 

frihetsgraderna var stora. Vad gäller de tidiga kungliga konterfejerna 

på mynten kan de beundras på 8-markerna och Meybusch var 

sannolikt innovatören till den första randskriften på svenska mynt 

1670. 

 

Katalogbeskrivningarna är detaljerade och intressant är också att Kold 

uppger när stamparna finns bevarade. Det är alltså ganska fantastiskt 

att dessa länder där Meybusch verkade förenas av hans ggraverade 

mästerverk. Som extra krydda avbildas i bokn ett antal 

samtidsdokument handskrivna av Meybusch med hans signatur. 
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Således kommer vi Meybusch vardag mycket nära vilket ytterligare 

väcker metallstyckena "till liv". 

En del andra föremål avbildas som också kan anknytas till Meybusch 

leverne. Vi får i ett särskilt kapitel bekanta oss med att Meybusch 

även var storsamlare, vilket en auktionskatalog från 1737 förtäljer 

noggrant om! Vi kan också lära mer om hur medaljer marknadsfördes 

och såldes i sin samtid. Sammantaget är detta en vacker praktbok med 

kalejdoskopiskt innehåll med många facetter. Även som lärdomsbok 

står den robust i hyllan bland andra tidlösa numismatiska verk. 

 

Per-Göran Carlsson 

 

 

Tyskt guldmyntsfynd leder inte till hittelön 

 
En man som hittade en stor mängd guldmynt i samhället Dinklage, 

nordvästra Tyskland, ser inte ut att få någon hittelön för sitt fynd. 

Mynten hittades i nära anslutning till en kyrkogård, där mannen som 

jobbade för ett landskapsarkitets företag, höll på att röja rötter och 

buskage. Mynten var gömda i olika plastbehållare. 

 

 
 

 
Bild på några av mynten i fyndet. Foto AFP 
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Mannen anmälde fyndet till polisen. Nästa dag hittade han och andra 

anställda flera behållare fyllda med mynt. 

Totalt värderades samlingen till ca: 500 000 Euro (500 000Kr). De 

yngsta mynten i samlingen var daterade 2016, vilket visar på att 

skatten gömdes för inte så länge sedan. 

 

Staden tog hand om samlingen, och försök gjordes att hitta den som 

gömt undan mynten. Dock har ingen trätt fram trots en stor 

informationskampanj. 

Upphittaren hoppades därför på hittelön, efter att ha väntat 6 månader. 

Staden ville inte lämna ifrån sig mynt eller heller utge en hittelön, 

varför upphittaren gick vidare till domstol. 

 

Domstolen, avböjde dock att ta upp ärendet. Som motivering angavs 

att då mynten gömts avsiktligt i marken, kan man inte anse att de har 

förlorats eller borttappats. Då kan inte lagen om borttappade föremål 

gälla, och det utesluter en hittelön. Då de dessutom hamnat i marken 

rätt så nyligen så kan fyndet inte räknas som ett skattefynd, vilket 

annars hade lett till att upphittaren fått behålla hälften av fyndet. 

Domstolen sammafattade det hela: ”du kan endast hitta det som blivit 

förlorat”. 

 
Källa: DW news 

 

 

Nytt rekord i priset för ett guldmynt 

 
På Heritage´s auktion i New York i januari, uppnåddes en 

sammanlagd auktionsförsäljning på över 90 miljoner Dollar. 

Bland auktionsobjekten utmärkte sig sex mynt som bröt 1-miljon 

Dollar gränsen. Bland annat dessa: 

 

$5.28 miljoner : 1804 enkel 4, Eagle (10 Dollar) , BD-2, JD-1, Judd-

33, High R.7, PR65+ Deep Cameo PCGS 

 

$2.52 miljoner 1792 Silver Center Cent, Judd-1, Pollock-1, High R.6, 

SP67 Brown PCGS. 
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$2.1 miljoner 1885 Trade Dollar, PR63+ Cameo PCGS, det högsta 

priset någonsin för typen.  

 

$1.38 miljoner 1796 Quarter Eagle (2.5 Dollar) , Stjärnor på åtsida, 

BD-3, High R.5, MS65 PCGS. 

 

Det dyrbaraste myntet gick dock för hela 9,36 miljoner Dollar. 

 

 
 
Det var ett Amerikanskt guldmynt av typen Brasher Dubloon, daterad 

1787.  

Förutom många dyrbara mynt såldes också för en rekordsumma den 

dyrbaraste feltryckta sedeln. 

En 20 Dollarsedel som på något märkligt vis tryckts ihop med ett 

Delmonte bananklistermärke.  

 

 
 
Sedeln såldes för 400 000 USD. 

Källa: Heritage Auctions 

Brasher Dubloon från 1787 

från auktionen. Foto: 

Heritage auktioner 

20 Dollarsedel 

daterad 1996. En 

modern raritet. 

Bild: Heritage 

auctions 
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Medlemsannonser 
 

Att annonsera i myntbladet är helt gratis för medlemmar, och är så  

enkelt att genomföra. Kontakta bara Joakim F,  08 7412185. 
 

 

Köpes: 
 

Antika grekiska och romerska framför allt silvermynt men även  brons, koppar i 

bättre kvalité samt litteratur. 

Daniel Tansbo, 070-2669949, tansbo@icloud.com , enklast via mail 

 

Notgeld tysk/österrikisk. Kvalitéer 01 till 0 sökes samt notgeld-litteratur. Åke 

Janson, tel 054.565869 

 

Sedlar köpes. Jag köper äldre afrikanska sedlar i bra skick, hela samlingar är 

också intressanta samt specimen/ provsedlar eller "replacement" sedlar, skicka 

email till stavros.bilis@gmail.com med information och bilder. 

 

 

Säljes:  
 

Thailandsedel 10 Baht 1935 i kvalite 1?/1. Prisförslag 500 kronor. 

 

Grönland, sedlar från (1913 års utgåva) 25 öre p11 (stor sign) och 50 öre p12 

(liten signatur) i perfekt UNC kvalité. 1500 respektive 2200 kronor.  

Joakim F, tel:087412185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:087412185
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SOLNA FRIMÄRKSHANDEL 

DAIDALOS AB 
 

Två offentliga auktioner om året, mynt och 

frimärken.Toppriser för bättre material! 
 

Tel: 08-271772 
Hannebergsgatan 20, Solna. 

www.solnastamps.se 
 

ERIKSBERGS MYNT - FRIMÄRKEN 
 

Norrtullsgatan 11       T-bana Odenplan 
 

Tel. 08-32 00 55     
 

KÖPER: 
 

GAMLA MYNT,   FRIMÄRKEN 

SEDLAR, BREV OCH VYKORT 
 

 

HAMRIN & SVAHN MYNT 
 

Köper och säljer svenska och  

utländska mynt och sedlar 
 

Tel. 08 732 66 86 

Mob. 070 212 64 55 
 

Email:  christian.hamrin@telia.com 

 

Strandbergs Mynt 
&  Aktiesamlaren AB 

 

köper och säljer 
 

Mynt, sedlar, ordnar, medaljer, aktiebrev, 

äldre handlingar m.m. 

charta sigillata, fornsaker m.m. 
 

Se vår hemsida  www.aktiesamlaren.com 
 

Hantverkargatan 36  Tel: 08-611 01 10 
 

 

Selins Mynthandel AB 
 

 

KÖPER - SÄLJER – VÄRDERAR 
 

 

MYNT - SEDLAR - MEDALJER - ORDNAR 
 

 

OBS Ny adress! 
  

Hantverkargatan 8 Tel. 08-411 50 81 
 

 

MYNTKOMPANIET 
 

8 frimärks- och myntauktioner per år 
 

 genom AB Philea 

 

med ca 2 000 utrop per gång. 

 

 

 

 

På denna sida annonserar mynthandlare 

främst i Stockholm med omnejd. Du 

mynthandlare som är intresserad av att 

annonsera i Myntbladet (200 kr för helår), 

kontakta Myntbladets redaktion 

 

Vi köper kontant silver- och guldmynt  

samt andra föremål av ädla metaller. 

Vi betalar bra – ring eller kom in till oss. 
 

Tel: 08-640 09 78   Svartensgatan 6 
 

www.myntkompaniet.se 

 

http://www.solnastamps.se/
mailto:christian.hamrin@telia.com
http://www.myntkompaniet.se/
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Välkommen till Stockholms Myntklubb 
 

Träffpunkten äldreboende      Vasagatan 9,  Sundbyberg 

 

Klubbmöten tredje tisdagen varje månad kl 18.00 - 20.00 

 

Program för  vårterminen 2021  
 

 

16 februari  Klubbmöte inställt! Anbudsauktion med deadline  

  18:00 kommer att hållas. 

 

16 mars  Klubbmöte inställt! Anbudsauktion med deadline  

  18:00 kommer att hållas. 

 

17 april  Öppet hus, lördag kl 12-14 Preliminärt datum! 

 

20 april  Klubbmöte, med auktion. Preliminärt datum! 

 

15 maj  Öppet hus, lördag kl 12-14 Preliminärt datum! 

 

18 maj  Klubbmöte, med auktion. Preliminärt datum! 

 

12 juni  Öppet hus, lördag kl 12-14 Preliminärt datum! 

 

15 juni  Årsmöte, med auktion. Preliminärt datum! 

 

 

Stockholms Myntklubbs styrelse 
 

Joakim Frostne, ordförande red. f blad o hemsida. 0702066469      me_bifrost@hotmail.com  

Jan Owe Frostne, vice ordförande, 087412185                                     jan_owe@hotmail.com  

Per Johansson, sekreterare 0705602710                  perjohansson123@telia.com 

Johan Porsborn, auktioner 0701919520      jporsborn@gmail.com 

Anders Tullberg, bibliotek, 0729317317                                                 flaffa4@hotmail.com  
 

 

Övrigt  
 

Hans Sand, Hedersmedlem, 087492739                              hans.sand@telia com  

Bertil Olstrup, Hedersmedlem,  087763215                    bertil.olstrup@telia.com 

Per-Göran Carlsson, auktionskoordinator 073 714 95 07       pgc21@hotmail.com 
 

Klubbens hemsida http://www.stockholmsmyntklubb.se Årsavgift 2021  150 kr   Ungdom 

under 20 år 75 kr   Bankgiro 5062-3446 

mailto:hans.sand@telia
http://www.stockholmsmyntklubb.se/

