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7F öR O R D

i samband med 30-årsjubileet 1999 gav Numismatiska klubben i uppsala ut jubileumsboken Samlad 
Glädje. Denna bok rönte stor uppskattning bland såväl samlare som mer erfarna numismatiker genom 
sitt breda urval av artiklar. När klubben nu firar sitt 40-årsjubileum hoppas vi på en lika stor framgång – 
den tidigare bokens fyndiga titel har behållits, nu med beteckningen Samlad Glädje 2009. Numismatiska 
klubben i uppsala har under den senaste tioårsperioden haft en aktiv verksamhet med nya inslag som 
”Myntdag i Uppsala” och ”Myntsamlarmässa”. Vidare har en småskriftserie introducerats, samarbetet 
med andra myntklubbar intensifierats och nätverksamheten blivit en naturlig del av klubbens arbete. 

I bilaga I i slutet på denna bok ges en sammanställning av de klubbmöten som hållits, inte enbart 
under den senaste tioårsperioden, utan sedan klubben bildades 1969. år 2002 hölls den första ”Myntdag 
i Uppsala” på Museum Gustavianum i samarbete med Uppsala universitets myntkabinett. ”Myntdag i 
Uppsala” har därefter blivit ett årligen återkommande evenemang, de senaste två åren på Myntkabinet-
tet, med utställningar och föreläsningar på ett givet tema, samt ”antikrunda” med myntbestämningar 
och värderingar. Affischerna för åren 2002-2009 visas i bilaga II. De senaste två åren har klubben även 
anordnat ”Myntsamlarmässa” i Vaksalaskolans matsal – tillställningar som lockat många utställare/för-
säljare och besökare. Våra aktiva skribenter Kjell Holmberg och Magnus Wijk har svarat för att klubbens 
småskriftserie kommit igång. De två första skrifterna behandlar Svenska numismatiska tidskrifter respek-
tive Gunnar Ekströms myntsamling. Omslagen på dessa skrifter ges i bilaga III, liksom omslagen på vår 
tidigare Samlad Glädje och den omfattande auktionskatalogen Auktion 117 - Anders Frösells pollettsamling. 
Som illustration till klubbens aktiviteter visas i bilaga IV några fotografier tagna de senaste åren. 

Vi tackar alla författare till denna jubileumsbok för det arbete som lagts ned på de olika bidragen och 
önskar alla bokälskare en njutbar numismatisk läsning. 

Ett stort tack framföres till Gunnar Ekströms och Sven Svenssons Stiftelser för generösa bidrag, som 
möjliggjort tryckningen av denna jubileumsbok. 

Curt Ekström
Ordförande i Numismatiska klubben i Uppsala

Förord





9P R E FA C E

preface

in connection with the 30-year jubilee in 1999 the Numismatic Society in uppsala presented the jubilee 
book Samlad Glädje. This book was highly appreciated by collectors as well as by more experienced nu-
mismatists thanks to its wide choice of articles and subjects. When the Society now celebrates its 40-year 
jubilee we hope for a similar success – the title of the former book has been retained, now with addition 
2009, i.e. Samlad Glädje 2009. The Numismatic Society in Uppsala has flourished in the last 10-year period 
with new activities such as ”Myntdag i Uppsala” and ”Myntsamlarmässa”. In addition, a new booklet 
series has been introduced, the cooperation with other numismatic societies has been intensified, and the 
web activities have become a natural part of the Society’s work. 

In Appendix I at the end of this book a summary is given of all Society meetings, not only for the last 
10-year period but since the formation of the Society in 1969. In 2002 the first “Myntdag i Uppsala” was 
held at Museum Gustavianum in collaboration with the Coin Cabinet of Uppsala University. “Myntdag i 
Uppsala” has since then become an annual event, the last two years at the Coin Cabinet, with exhibitions 
and lectures on a given theme. Coin determinations and valuations are popular parts of the event. The 
posters of the years 2002-2009 are shown in Appendix II. The last two years the Society has also arranged 
”Myntsamlarmässa” — activities that have attracted many exhibitors/sellers and visitors. Our very ac-Our very ac-
tive authors Kjell Holmberg and Magnus Wijk are responsible for the introduction of the new booklet se-
ries. The two first booklets are treating Svenska numismatiska tidskrifter and Gunnar Ekströms myntsamling. 
The covers of these booklets are shown in Appendix III, as are the covers of our previous Samlad Glädje 
and the extensive auction catalogue Auktion 117 — Anders Frösells pollettsamling. as an illustration to the 
activities of the Society we show in Appendix IV some photos taken during the last years. 

We want to thank all authors of the jubilee book for the work put into preparing the different articles 
and we wish all book lovers an enjoyable numismatic reading.

We finally acknowledge the generous support of the Gunnar Ekström and Sven Svensson Founda-
tions, support that has made possible the printing of this jubilee book. 

Curt Ekström
Chairman of the Numismatic Society in Uppsala




