
                      
  

Norsk Numismatisk Forening  
Styrets årsberetning for 2021  

  
Generelt 
Også året 2021 ble et spesielt år for NNF grunnet korona-pandemien og alle de offentlige 
påleggene som kom og gikk gjennom hele året (og fortsatte helt inn i 2022). Styret er likevel 
tilfreds med at foreningen har lykkes i å holde møteaktivitetene rimelig godt i gang hele året, 
delvis som fysiske møter, delvis ved økt bruk av nettbaserte møter (Teams). På vei inn i 2022 
er vi i ferd med å utvikle (og forbedre) hva man kan kalle en «dobbelt strategi» - dvs. at vi 
holder fysiske medlemsmøter og samtidig gir alle medlemmer mulighet for deltakelse over 
nettet. Dette var et viktig mål som ble fremhevet i fjorårets årsberetning fra styret. Styret er 
tilfreds med at kvaliteten på foredragene har vært god, og at det har vært rimelig god 
spredning i temaene. Vi mener også at auksjonene har holdt godt nivå. Interessen for 
auksjonene påvirkes positivt av at forhåndsutleggelsen på nettet (inkludert fotos) fungerer 
stadig bedre. Årets siste auksjon ble krydret med første del (av fire) fra Martin Schøyens 
generøse gave til foreningen. 
 
NNF-Nytt 
Dessverre har det ikke lykkes å holde tempoet oppe på samme måte når det gjelder NNF-
Nytt. Redaksjonen klarte av ulike grunner ikke å få utgitt noe nummer i løpet av året. Dette 
har selvsagt vært en skuffelse for våre medlemmer. Derfor var det ekstra hygelig at det i 
januar 2022 kunne sendes ut et praktfullt dobbeltnummer (nr. 1-2/2021) med en rekke flotte 
fagartikler spredt over 102 sider. Styret har som et klart mål at foreningen skal fortsette å utgi 
medlemsbladet med jevne mellomrom også i tiden fremover, men må erkjenne at det gjenstår 
å få på plass en fullsatt redaksjon som kan løfte denne viktige oppgaven. Styret oppfordrer 
sterkt til alle medlemmer om å tenke gjennom hva de kan bidra med i denne sammenheng, 
herunder som bidragsytere med artikler, nyhetsstoff og debattinnlegg.  
 

Oppsummering av årets aktiviteter 
Tirsdag 26.01.21 
Avlyst på grunn av korona 
 

Tirsdag 23.02.21 
Avlyst på grunn av korona 
 

Tirsdag 23.03.21 
Teamsmøte med foredrag av Rune Rysstad om "Fra silkeveiene i Sentral-Asia i før-islamsk 
tid – Afrigidene i Khwarezm". 
 

Tirsdag 27.04.21 
Teamsmøte med foredrag av Rune Rysstad om " Fra silkeveiene i Sentral-Asia i før-islamsk 
tid – Perioden ca år 500-800 i området Sogdiania/Transoxiania". Auksjon med 75 objekter og 
hammerslag på kr 8985. 
 



Tirsdag 25.05.21 
Årsmøte på Teams. I samsvar med styrets forslag ble Carl Henrik Størmer og Gunnar Thesen 
utnevnt som æresmedlemmer av foreningen. Foreningens medaljekomite (Schivekomiteen) 
besluttet å tildele Schivemedaljen til åtte personer: 
 
Schivemedaljen i sølv: 

 Frank Pedersen: For hans praktverk om Christian VIIs mynter. 
 Sven Aagaard: For hans banebrytende arbeide med stempelstudier av danske og 

norske mynter. 
 Michael Märcher: For hans publisering av embedsbrev til myntmesteren på 

Kongsberg i NNFs småskrifter samt en rekke andre bidrag. 
 Karsten Kold: For hans praktverk "Anton Meybusch - Kongelig Hofmedaillør". 
 Roberto Delzanno: For hans monumentale "Sveriges Myntbok 995-2022" samt 

"Sveriges Guldmynt 1512-2020". 
 Stein Evensen: For praktverket «Ancient Rome by coins» samt diverse artikler. 

 
Schivemedaljen i bronse: 

 Karl Sæthre: For hans kataloger over norske pengesedler. 
 Hans-Gunnar Eldorsen: For hans hefte over privatsedler, nødsedler, rabattmerker og 

kredittmerker samt bidrag til den store seddelkatalogen. 
 
Foredrag av Guttorm Egge om Christiansø og medaljene fra 1684 og 1687. Auksjon med 75 
objekter og hammerslag på kr 26 565. 
 
Etter valgene på årsmøtet 25. mai 2021 har NNFs styre følgende sammensetning:  

 Formann: Guttorm Egge   
 Nestformann: Sverre Dyrhaug  
 Jo Buvik  
 Arild Moen Pedersen  
 Kjetil Kvist  
 Lars Erik Høitomt  
 Rune Rysstad 

 

Tirsdag 22.06.21 
Sommermøte på Norsk Teknisk Museum. Omvisning og foredrag av Svein H. Gullbekk om 
"Pengene som forandret verden - En historie om gullmynter". Auksjon med 60 objekter og 
hammerslag på kr 13 770. 
 

Tirsdag 31.08.21 
Fysisk møte i våre faste lokaler. Foredrag av Finn Erhard Johannessen om "Verdens vakreste 
mynter - Dekadrakmene fra Syrakus ca 400 f.kr.". Auksjon med 80 objekter og hammerslag 
på kr 13 345. 
 

Tirsdag 28.09.21 
Fysisk møte i våre faste lokaler. Foredrag av Guttorm Egge om "Utmyntningen i 1776 - Typer 
og varianter". Auksjon med 78 objekter og hammerslag på kr 16 145. 
 

Tirsdag 26.10.21 



Fysisk møte i våre faste lokaler. Årets "Nordbø-foredrag" av Vidar Kristensen om 
"Jaktgudinnen Artemis – utsatt for overgrep i Efesos?". Auksjon med 75 objekter og 
hammerslag på kr 43 715. 
 

Fredag 26.11.21 
Åpent møte i våre faste lokaler, men på en fredag i forbindelse Oslo Myntgalleris 
høstauksjon. Vi hadde følgende temaforedrag: 
1. Ole Bjørn Fausa "Myntfunn i England og Danmark" 
2. Michael Märcher "Norske fundmynter og deres beretning om møntomløb i 

 Norge i slutningen af middelalderen" 
3. Guttorm Egge  "Medaille fra Rydningscommissionen" - Fortjenestemedaljen for 

 norske bønder av Vitus Monrad" 
4. Rune Rysstad  "Regnemynter i Nederlandene under Åttiårskrigen 1568-1648" 
5. Roberto Delzanno "Nye svenske myntbøker" 
6. Kjetil Kvist  "Skråblikk på myntunionen 1870-1877" 
 
Auksjon med 80 objekter og hammerslag på kr 49 160 (inkludert første del av Martin 
Schøyens gave til NNF). 
 

Fredag 10.12.21 
Julemøtet måtte dessverre avlyses grunnet forsterkede koronatiltak fra myndighetene. 
 

Annet 
Styret har i tiden etter sommeren 2021 hatt fokus på bl.a. følgende saker utenom 
møteaktivitetene og situasjonen for medlemsbladet: 
 

 NNFs medaljebeholdning og medaljepolicy 
 Medlemsregisteret 
 Medlemskontakt, styrking av foreningens webside 
 Foreningens spredte lagersituasjon 
 Gaver til NNF (fra Martin Schøyen og Trygve Lindback) 

 

Medlemssituasjonen 
For 2021 hadde vi 138 betalende medlemmer samt 35 ikke betalende. I sistnevnte kategori 
inngår æresmedlemmer og livsvarige medlemmer (22) samt korrespondernde medlemmer, 
museer, bibliotek og annonsører (13). Totalt 173 stk. 
 

Oslo 29.03.2022  
  
Guttorm Egge (Formann) 
 
   
  
Sverre Dyrhaug      Jo Buvik           Rune Rysstad  

  
   
  
Arild Moen Pedersen     Kjetil Kvist    Lars Erik Høitomt  
 


