Ordföranden funderar och informerar
Våran föredragshållare Moesgaard är sedan februari 2020 verksam som professor i numismatik
och penninghistoria vid Stockholms universitet. Han har erhållit flera internationella
utmärkelser och har publicerat mer än 300 artiklar. Moesgaard forskar på mynt och
myntanvändning under vikingatid och medeltid i Frankrike, England och Skandinavien.
Se även bifogad information om övriga föreläsningar han kommer att hålla.

Vi kommer att ha våran myntmässa söndagen den 22/5 på Dalheimers hus Kl. 09.30-15.00.
På lördagen har SNF sitt årsmöte med en liten auktion och vi tyckte att det var en bra ide`
att vi har mässan i samband med det. Det kommer cirka 15 st. handlare. Inträde 20:-.
Så hjärtligt välkomna.
Vi har börjat med föranmälan på några av våra sektionsmöten. Anledningen är att om det är för
få deltagare så behöver inte dom som lägger ner tid och arbete på förberedelserna att åka dit i
onödan. Mail-adresser för anmälan står vid sektionsmötena.
Det vore bra om ni som kan ta emot kallelsen via mejl istället för brev gör det och mejlar mej
eran mejladress till e.lie@telia.com Det är nu drygt hälften av medlemmarna som har gjort det.
En fördel med att få kallelsen med mejl är att när det händer något speciellt får man ett mejl om
det.
Vi har fått in en hel del bra mynt till våra auktioner så håll ögon och plånbok öppna. När det
kommer in bra objekt blir det budgivning i salen och det är roligt både för oss och säljaren.
Vi har börjat med en fotosektion som Yngve Karlsson ska hålla i. Den kommer inte att ha en fast
tid eller dag utan ni som är intresserade av att fota era mynt får ta kontakt med Yngve och
komma överens om tidpunkt. Yngves mejladress är. yngvekarlsson@hotmail.com

Vi efterlyser bättre mynt till våra auktioner. Som ni kan se på resultatet från våra förra
auktioner får vi bra betalt för bra objekt så var inte oroliga för att lämna in mynt till oss.
Minimipris är numera 20 kr. Övriga villkor är oförändrade.
Göteborgs Museum har öppnat en utställning med mynt, medaljer och ordnar, ca 350-400
objekt.
Glöm inte bort våra trevliga kvällar i klubblokalen!
Erik Lie.
Auktioner, Mässor.
Misab 39. 29/4
Misab 40. 30/4-1/5
Frimynt: 7/5 Helsingborg
21/5 Årsmöte SNF i
Göteborg.
Myntmässa: 22/5
Göteborg.

Myntauktioner i Sverige AB är Sveriges ledande auktionist på mynt, sedlar,
medaljer, polletter etc. Vi har ett världsomspännande kundregister med de
köpstarkaste kunderna. Vänd dig med förtroende till oss om du står i
begrepp att sälja eller köpa mynt.
Besök vår hemsida www.myntauktioner.se
Dan Carlberg, Telefon 08-41046565 eller 070 -9990609

