DANSK NUMISMATISK FORENING
Flemming Skovlund
Fremstillet i forbindelse med FS’s
pensionering. FS fik Seddeltrykkeriet og Den Kgl. Mønt ISO 9001
certificeret så men bl.a. kunne
byde på fremstilling af medaljer.

Hans Denkov
Chef for Den Kgl. Mønt fremstillet
i forbindelse med HD’s fratrædelse.

Torben Nielsen
Nationalbankdirektør medalje
fremstillet i forbindelse med TN’s
fratrædelse.

Jørgen Strandgaard
Chef for Seddeltrykriet og Den
Kgl. Mønt. Fremstillet i forbindelse
med Jørgen Strandgaards 60 års
fødselsdag.
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SMÅ NYHEDER

Den Kongelige Mønt
Danmarks Nationalbank
Der er igennem mange år præget medaljer med tilknytning til
Den Kongelige Mønt. Enten på
initiativ af Møntens medaljører,
eller som hyldest til regenten.
Under Christian V blev der således 1693 udgivet en medalje i
anledning af ”Møntens forbedring.”
Medaljer fra nyere tid
Det er vanskeligt at udpege hvilke medaljer, der siden er udgivet, og listen er på ingen måde
komplet.
Frode Bahnsen skabte en medalje over Møntens etablering i
1749, den er uden årstal, men
et bud kan være 1975 (se NR 35
side 143).
Medaljen blev uddelt til medarbejderne når de havde jubilæum. 25 år modtog de medaljen i
kobber og ved 40 år medaljen i
sølv.
Da Den Kongelige Mønt blev
nedlagt i Havnegade og produktionen flyttet til Finland modtog
hver medarbejder en medalje i
kobber.

2020 NR.1

PERSONLIG MEDALJE
Markedsføring
Den Kgl. Mønt, Møntkatalog efterår/vinter 2010 blev muligheden for at få fremstillet en personlig medalje til en rimelig pris
præsenteret. Prisen var 3.000
kr. inkl. moms.

Møntdirektør konference
I af anledning af konferencen i
1984 blev der præget en mindemedalje, med et noget specielt
motiv. Forsiden viser et møntstempel og nogle ubestemmelige 5
kroner, mens bagsiden viser et
”nordisk slyng”.
MØNTSÆT MEDALJER
Da Nationalbanken i 2004 introducerede møntsæt med en indlagt medalje, inspireret af mønt-
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sættene fra Sverige og Finland,
kom der frem til 2017? en årlig ny
medalje.
I de almindelige møntsæt er medaljen præget i aluminiumsbronze, ”Nordic Gold” en legering af:
Cu 89, Al 5, Zn 5 Sn 1.
I proof møntsættene blev det en
sølvmedalje i finhed .999 promille.
Diameteren på alle disse medaljer
er 30 mm, og de har alle på forsiden et kronet hjerte og teksten
DEN KGL. MØNT

Medaljen blev fremstillet efter et
digitalt fotografi, fræset ud i
messing og kun med motiv på
den ene side og en diameter på
60 mm.
Siden fræsede man også bagsider ud på disse medaljer. Alle
kun fremstillet i ét eksemplar.

Arne Sørensen
Fremstillet i anledning af AS’s
pensionering fra Den Kgl. Mønt.
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BODIL
NYBOE ANDERSEN

2004 Slaget i Køge Bugt
Christopher Schneider, 1677,
største medalje præget i Danmark. Galster 124

I forbindelse med
nationalbankdirektør Bodil
Nyboe Andersens
fratrædelse i 2005 blev der
præget en medalje udført
af kunstneren Tina Maria
Nielsen.
Medaljen blev præget i
sølv og givet til alle
medarbejdere i Banken.
Medaljen har en diameter
på 38 mm og vejer 31,23 gram.

2005 Slaget på Reden
Peter Leonhard Gianelli, 1801,
Bergsøe 28
2006 Flydedokken
Christopher Schneider, 1691,
Galster 398
2007Galathea
Knud Gunnar Jensen, 1917

FAMILIEDAG 2016
Danmarks Nationalbank
inviterede i 2016
familiemedlemmer til ansatte i
banken til en rundvisning i Den
Kongelige Mønt og i
Seddeltrykkeriet.

2008 Slaget ved Kronborg
Galster 83
2009 Orlogshavnen
Johan Carl Hedlinger, 1736,
Galster 373

På det tidspunkt havde ledelsen
bestemt, at både mønt og seddelproduktionen skulle afsluttes,
og det var således sidste mulighed for at se de to institutioner i
funktion.

2010 Tørdokken
Georg Wilhelm Wahl, 1739,
Galster 740
Medarbejder jeton
Jeton til Den Kgl. Mønts medarbejdere. Ved anmodning skulle
medarbejderen fremvise sin jeton. Hvis dette ikke kunne ske,
skulle vedkommende give et bidrag til ”julekassen”.
Hver havde 2 jetoner, en til lige
datoer og en til ulige datoer.
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2011 Frederik IX
Harald Salomon
2012 Christian X
Knud Gunnar Jensen
2013 Frederik VIII
Knud Gunnar Jensen
3

2014 Christian IX
Harald Conradsen
2015 Frederik VII
Frederik Christopher Krohn
2016 Christian VIII
Ny konstrueret da der ikke blev
præget danske mønter med kongens monogram.

Temaet blev herefter efter Jeanette Schou Jensens arbejde
ændret til et ”bamsemotiv”.
Bagsiden var nu en bamsepote.
I 2015 kom et nyt forsidemotiv.

Nu for første gang fra Den Kgl. Mønt
en medalje med farver. Året efter var
forsiden igen ændret, denne gang til
et strandmotiv, og uden farver.

H.C. ANDERSEN
MØNTSÆT
MØNTSÆT FOR BØRN
MEDALJER
Fra 2006 solgte Danmarks Nationalbank specielle møntsæt beregnet som gaver til børn. Foruden
de almindelige cirkulerende mønter for året indeholdt sættet en
sølvmedalje, hvor det var påtænkt at giveren kunne få indgraveret barnets navn, og medaljen
var til at tage ud af monteringen.
Forsiden med billen med gevir og
krone er designet af Cato ThauJensen, mens bagsiden er af Henrik Wiberg.
Herefter blev medaljerne præget i
”Nordic Gold” og med DEN KGL.
MØNT tilføjet på bagsiden.
Medaljerne i denne udgave blev
udsendt med ændret årstal frem
til 2011, hvor der kom et nyt
trolde inspireret motiv. Møntsættet blev suppleret med en lille
bog, hvori navn og fødselsdato
kunne noteres.
Det nye design blev derefter benyttet i 2012 og 2013.
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Da man i 2007 havde udsendt
den sidste mønt i Eventyrserien i
anledning af H.C. Andersens
200-års fødselsdag i 2005, samlede man de fem 10 krone mønter i aluminiumsbronze i et sæt,
hvor de blev suppleret med en
medalje, med et portræt af H.C.
Andersen. Portrættet var udført
af medaljør Frode Bahnsen.
NORDISK NUMISMATISK
UNION
I 2010 var Dansk Numismatisk
Forening vært for Nordisk Numismatisk Unions møde i København. Nationalbanken var så
generøs, at den skænkede foreningen et antal medaljer til
uddeling til deltagerne. Endvidere var Nationalbanken vært for
en rundvisning og reception i
banken.
Medaljen er designet af Torben
Juul Hansen.
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