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Gunnar Andersson, Strängnäs, Lars Nicklasson, Katrinehom, Hans Sand, Stockholm

”Mynt i Mälardalen” – konstituerande möte i Katrineholm den 20 januari 2013

Kent Forss, Sigtuna

Hans Sand, Stockholm, Roland Svensson, Eskilstuna

”Mynt i Mälardalen” – möte i Eskilstuna den 11 maj 2013

MiM-möte i Katrineholm
2014-05-17

Mynt i Mälardalen i Ladan på Farsta Gård den 28 mars 2015

18 mars 2019
MiM-mötet i Strängnäs

Gorgon’s blog

Igår var det MiM-möte i Strängnäs. Ett 60-tal medlemmar i de sju till MiM anslutna myntklubbarna hade valt att
prioritera detta framför andra trevliga helgaktiviteter. Utöver trevlig samvaro och en utmärkt lunchbuffé, så var
dagens huvudnummer en myntauktion, där ca 500 objekt lämnats in av medlemmarna i de sju klubbarna.
Budgivningen var på vissa objekt livlig, medan intresset för andra objekt var lite svalare. Rent generellt så får dock
auktionen betraktas som lyckad. Man kan nog som en generell observation konstatera att en del objekt nog hade
åsatts ett något för högt utropspris, vilket ju som bekant lägger sordin på budgivningen.
Hur som helst så skall Strängnäsklubben ha all heder av arrangemanget! Stafettpinnen överlämnades till
Numismatiska Klubben i Uppsala, som alltså ansvarar för MiM-träffen 2018.

Visning av auktionsobjekten

Thomas Schütt och Sven-Erik Ekström vid NKU:s bokförsäljningsbord

Del av den numismatiska utställningen

Auktion med auktionsförrättaren Hans Sand

Lunch från Knattebo Catering

Lotterivinster

Auktionen fortsätter efter lunch

Bo Gunnarsson

Kö för betalning av vunna objekt

Mats Hellman

Stafettpinnen överlämnas av Gunnar till Curt

INBJUDAN
Numismatiska klubben i Uppsala
arrangerar 2018 års Mynt i Mellansverige

NUMISMATISKA KLUBBEN
I UPPSALA

Mötet kommer att äga rum
lördag den 17 mars kl 10:30 – 16:00
Vaksalaskolans matsal, Vaksala torg, Uppsala

Mynt i Mellansverige

Alla sju klubbar ska bidra med mellan 50 och 70 objekt.
Inlämnade objekt ska vara både intressanta och säljbara. Gärna lite blandat: Svenskt och utländskt, mynt, sedlar,
medaljer, polletter, litteratur eller annat med numismatisk anknytning.
Det är en bit kvar till mars, men alla listor skall vara klara och inskickade till Uppsalaklubben (info@nku.nu) senast
den 1 februari, så att en komplett auktionslista kan distribueras till samtliga klubbar i god tid. Listor sammanställs
som tidigare år enligt bifogade Excel-fil. För att göra auktionslistan mera attraktiv bifoga gärna fotografier på några
av de bättre objekten.

Respektive klubbs numrering:
Sigtuna
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs

nr 101-199
nr 201-299
nr 301-399
nr 401-499

Uppsala
nr 501-599
Stockholm
nr 601-699
Falu-Borlänge nr 701-799

Vid mötet ingår enligt tradition en utsökt lunch från Knattebo Catering. Inträdesavgiften är ännu inte bestämd –
sponsorer sökes. Avgiften lär dock inte bli högre än tidigare års 50 kr/person.

Varje klubb anmäler antal deltagare senast den 1 mars till info@nku.nu
Meddela namn på de anmälda så att dubbelbokningar pga medlemskap i flera klubbar kan undvikas.

Regler och villkor:
Varje klubb ansvarar för sina inlämnares objekt avseende beskriven identitet, äkthet och att kvalitetssättningen
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 avslutat auktion eventuella osålda objekt till inlämnare.
Om böcker, sedlar, förordningar o dylikt otympligt förtecknas är det lämpligt att numrera med papperslappar som
läggs i tidskriften eller i skyddade omslag. Använd helts INTE självhäftande etiketter direkt anbringade på
pappersobjekt eftersom 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 ovannämna förutsättningar beaktar inte arrangörsklubben några reklamationer. Auktionisten från arrangörsklubben korar vinnande bud och vid oklarheter bedömer om budgivningen ska förnyas.
Efter avslutad auktion sker klubbvis redovisning, varefter varje klubb fördelar nettobehållningen (dvs klubbat pris
minus 10% till arrangörsklubben) till sina inlämnare.

VARMT VÄLKOMNA

Mynt i Mellansverige - 2018

Gorgons Blogg

För drygt sex år sedan samlades representanter för sex myntklubbar i Mälardalsregionen för att diskutera ett
närmare samarbete. Resultatet blev att Mynt i Mälardalen (”MiM”) initierades – ett informellt samarbete med
primärt syfte att en gång per år arrangera en auktion för medlemmarna i de sex klubbarna. Samarbetet har nu rullat
på i sex år, och enligt det schema som lades upp när samarbetet startades, så var det denna gång Numismatiska
Klubben i Uppsala (”NKU”) som var arrangör. Ett 60-tal mynt- och medalj-entusiaster har anmält intresse och tagit
sig till Uppsala. Det bör noteras att under resans gång har en sjunde klubb tillkommit (Falu-Borlänge Myntklubb), så
numera betyder MiM ”Mynt i Mellansverige”.
Mellan kl. 9 och 12 dukades borden med ca 600 auktionsobjekt, och objekten kunde studeras av de potentiella
köparna samtidigt som kaffe och kaka fanns tillgängligt. Strax före 12 serverades den numera obligatoriska
buffélunchen, och alla lät sig väl smaka. Efter lunchen var det dags för auktion, och ca 3 timmar senare var det sista
utropet klubbat.
Som sista moment i programmet överlämnade NKUs ordförande Curt Ekström stafettpinnen till Tomas Schütt från
Falu-Borlänge Myntklubb, som alltså kommer att vara arrangör för MiM-träffen 2019!
Sammantaget en mycket trevlig och lyckad dag i den numismatiska förbrödringens tecken.

16 mars 2019
Mynt i Mellansverige - 2019

Gorgons Blogg

Den 16 mars 2019 samlades ett drygt 60-tal myntentusiaster i ”MiMs nordligaste punkt” – Borlänge – för den årliga MiMträffen. Det var sjunde gången detta årligen återkommande arrangemang gick av stapeln. MiM är en lös sammanslutning av 7
myntklubbar i Mellansverige. Varje år arrangeras en träff med auktion, och detta år var det Falu-Borlänge Myntklubb som stod
som värd.
Utöver trevlig samvaro med likasinnade, så innehöll dagens program den obligatoriska auktionen, där medlemmar i alla 7
klubbar bidragit med objekt. En välsmakande buffélunch hör också till traditionen.
Visningen av auktionsobjekten började kl. 10, och därefter kördes halva auktionen före, och halva efter, lunch. Framåt kl. 16 var
auktionen avslutad, och betalning och utlämning av vunna objekt tog vid.
Falu-Borlänge Myntklubb skall ha en eloge för ett väl genomfört program. Ett hedersomnämnande till auktionisten Thomas
Schütt är också välförtjänt.
MiM-träffen är ett bra exempel på vad ett antal myntklubbar i samarbete kan arrangera. Kanske finns underlag för något
liknande i landets södra och/eller västra delar?

MiM i Soltorgsskolans aula, Borlänge

Bokförsäljning

Auktionistpodiet

Stafettpinnen överlämnas till Roland Svensson, Eskilstunaklubben, av Thomas Schütt

Katrineholm-Flen-Vingåkers Myntklubb MIM-möte i Sköldinge
den 24 oktober 2020

Curt Ekström, Lars Eriksson och Ronny Jansson – NKU- och MIM-medlemmar, SNF- och SSS-styrelsemedlemmar

Katrineholm-Flen-Vingåkers Myntklubb
Ansluten till Svenska Numismatiska Föreningen

Lördag 11 sept 2021 MIM i Katrineholm. Sköldinge Folkets hus, Köpmangatan 6, 10:00-16:00
Entré 60 kr då ingår buffé.

BAR KOCHBA REVOLT, 132-135 e.Kr.

Farsta Gård, Farsta
3 april 2022
Mynt i Mellansverige

En god lunch från Knattebo Cating

Styrgruppsmöte under lunchen

Dan och Valentina Carlberg, MISAB

MiM auktion

Auktionsförrättning, PG klubbmästare

PG, Siguna Myntklubb, får stafettpinnen av Joakim

