STAVANGER OG ROGALAND MYNTKLUBB
ÅRSBERETNING 2018
STYRET
Formann (1 år): Ingvar Austrått (g.v.)
Kasserer (2 år): Oddmund Fuglestad (g.v.)
Styremedlem (2 år): Henning Nevland (g.v.)

Nestformann (2 år): Kjell Undheim (i.p.v.)
Sekretær (2 år): Tore Nordvik (g.v.)
Vararepresentant (2 år): Gard Emsøy (i.p.v.)

ANDRE TILLITSVERV:
Valgkomite (2 år): Nils Ove Sjo (g.v.) og Alf Kåre Skjæveland (i.p.v.)
Revisor (2 år): Roald Holen (g.v.) og Trond Valheim (i.p.v.)
MEDLEMSOVERSIKT
Det var 76 betalende medlemmer, og ett korresponderende medlem pr. 31.12.18.
AUKSJONER
Auksjonsomsetningen var kr. 528.800,MØTER
SRMK har i 2018 hatt 8 klubbmøter med auksjon. I tillegg ble det avholdt en skriftlig auksjon på
ialt 1473 objekter. Oppmøte har vært stabilt med mellom 25 og 30 frammøtte. Alle klubbmøtene
har vært avholdt på Fogdahuset i Sandnes hvor det har vært servert kaffe ved hvert møte,
dessuten smørbrød på julemøtet i desember. 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, 50 og 500 kroner.
Medlemmer fra SRMK har i tillegg deltatt på myntmessene i Berlin både i februar og oktober, og
også deltatt på flere auksjoner i Oslo og Molde.
På møtet i september ble det avholdt et minikurs innen proveniens og sjeldenhetsanalyse, spesielt
med tanke på auksjonsomsetninger av norske mynter. Oddmund Fuglestad og Tore Nordvik gikk
igjennom det som er viktige momenter innenfor denne delen av norsk numismatikk og viste til
konkrete eksempler hvor dette har vært benyttet. Ved oktobermøtet deltok Linn Eikje Ramberg
som nylig er utdannet arkeolog ved Stockholms Universitet, og hun gav et foredrag om
utmyntningen i Norge på 1100-tallet. Etter foredraget hadde medlemmene anledning til å stille
spørsmål, og Linn hadde også med kopier av avhandlingen som medlemmer kunne få gratis.

ANDRE AKTIVITETER:
To av medlemmene har også besøkt offentlige samlinger i utlandet som innehar en betydelig
samling av norske mynter. I oktober var Oddmund Fuglestad og Tore Nordvik på myntkabinettet
i Berlin. Dette museet har en av verdens største myntsamlinger, og det ble tydelig da de ble
invitert inn i hvelvet som rommer hele samlingen. Avdeling Norge ble undersøkt i sin helhet, og
de mest interessante myntene ble avfotografert, blant annet 2 marken 1531, fra Christian II
gjenerobringsforsøk, det eneste kjente eksemplaret. Deretter ble det en kort omvisning i
utstillingen, og siden utvalget er enormt var det bare funnet plass til en norsk mynt, penningen
fra Olav Tryggvason, funnet ved Vossberg i Pommern i Nord-Tyskland. Et foredrag fra denne
turen ble avholdt på novembermøtet.
Ett av klubbens medlemmer, Gard Emsøy, har publisert artikkelen Erkebiskop Jørund og
erkebiskop Eiliv sine brakteater, i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 4, 2018. I
artikkelen lanserer forfatteren alternative tolkninger av det norske myntmaterialet fra 1200- og
1300-tallet og mener at noen av disse heller bør henføres til utmyntningen i Nidaros, under
erkebispene Jørund og Eiliv, blant annet gjelder dette brakteaten som Skaare har attribuert til Jon
Raude.
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 17. januar 2012 har antall besøkende passert 26.000. Klubben har også egen facebook
side: Stavanger og Rogaland Myntklubb hvor diverse informasjon legges ut fortløpende.
Sandnes 5.2.2019.
Tore Nordvik
Sekretær

