STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2017
STYRET
Formann (1 år): Ingvar Austrått
Kasserer (2 år): Oddmund Fuglestad
Styremedlem (2 år): Henning Nevland

Nestformann (2 år): Kjell Undheim
Sekretær (2 år): Tore Nordvik
Vararepresentant (2 år): Gard Emsøy

ANDRE TILLITSVERV:
Valgkomite (2 år): Nils Ove Sjo og Alf Kåre Skjæveland
Revisor (2 år): Roald Holen og Trond Valheim

MEDLEMSOVERSIKT

AUKSJONER

Det var 75 medlemmer pr. 31.12.17

Auksjonsomsetningen var kr. 901.030,-

MØTER
SRMK har i 2017 hatt 8 klubbmøter med auksjon. I tillegg ble det avholdt en storauksjon på
Hotel Residence i Sandnes 4. november. Oppmøte har vært stabilt med mellom 20 og 25
frammøtte. Alle klubbmøtene har vært avholdt på Fogdahuset i Sandnes hvor det har vært servert
kaffe ved hvert møte. Ved oktobermøtet deltok Frank Pedersen som nylig har utgitt boka om
Christian VII’s utmyntning, og han gav et foredrag samt var tilgjengelig for diskusjon og
boksignering etter auksjonen. Foran hver auksjon blir det opplyst om hva som er nytt fra
myntfronten, blant annet om nye mynter og sedler, kommende storauksjoner i inn- og utland, og
turer som blir arrangert i regi av klubben. Medlemmene har også fått tilbud om å kjøpe årets
mynter, ruller, myntsett, samt usirkulerte sedler fra den 8. utgaven, 100 og 200 kroner.
4. November ble det avholdt storauksjon på Hotel Residence i Sandnes. Circa 20 personer møtte
opp, som var noe skuffende med tanke på auksjonens innhold. Derimot var det flere brevbud og
telefonbud, og høydepunktet var 20 kr. 1883 som gikk til budgiver på telefon. Et lokalt bidrag
var et komplett sett nødsedler fra A-S Graverens Teglverk i Sandnes. Totalt 4 komplette sett
kjennes av disse sjeldne sedlene fra 2. verdenskrig. Totalt ble det omsatt for 692 633 kroner, som
er rekord i klubbens historie.
ANDRE AKTIVITETER:
To av medlemmene har også besøkt offentlige samlinger i utlandet som innehar en betydelig
samling av norske mynter. I januar var Oddmund Fuglestad og Tore Nordvik på myntkabinettet i

København. I forkant av møtet hadde de fremmet ønske om hvilke mynter som ønsket å
besiktiges, og mange brett fra 1500, 1600 og 1700-tallet ble inspisert. Men høydepunktet var nok
penningen fra Olav Tryggvasson, Norges første mynt, som forøvrig ikke finnes i Norge. Deretter
gikk turen til marken fra Olav Engelbregtsson, samt en rekke enkle, doble, tre- og firedobbelte
speciedalere fra Christian IV, Frederik III og Christian V. Ikke bare store mynter ble studert,
eksempelvis 2 skillingen 1673 ble behørig iakttatt siden dette er en unik typemynt fra Christian
V. Nevnes bør også 4 dukaten 1671, Norges største gullmynt. Et foredrag av denne turen ble
avholdt på aprilmøtet.
De samme herrer besøkte også Odense myntsamling i oktober, og et foredrag om denne turen ble
gitt på novembermøtet. Her kunne Oddmund og Tore fortelle om hvilke norske mynter og sedler
som befinner seg i denne samlingen, blant annet Gimsøydaleren, samt en rekke norske dukater
og ikke minst nødsedlene fra tidlig 1800-tallet, fra Nordre Hummervær, i kvaliteter som sjelden
observeres.
Ett av klubbens medlemmer, Gard Emsøy, har gitt ut boka Kunsten å samle på mynter. Boka er
på 108 sider og tar for seg litt om Norges mynthistorie, hvordan etablere en samling samt en
omfattende gjennomgang av moderne forfalskinger. Bokem fikk omtale i NNF-Nytt nr. 1, 2018.
Klubben har egen nettside (www.robin.no/~iaustrat/coinclub.html) hvor informasjon om
auksjoner, resultater, klubbturer, foredrag, samt artikler og presentasjoner forfattet av
medlemmene legges fortløpende ut, i tillegg til mye annet nyttig informasjon, og siden
oppstarten for seks år siden har antall besøkende passert 22.000.

Sandnes 6.2.2018
Tore Nordvik
Sekretær

