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På generalforsamlingen 2016 blev der givet genvalg til
Birger Bentsen, John Lind og Lars Christiansen. Revisorerne Hans Nielsen og Niels Bro-Rasmussen blev genvalgt
for en periode på et år.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret
sig således: formand Preben Nielsen, næstformand John
Lind, kasserer Henning I. Larsen, provinsrepræsentant
Birger Bentsen, sekretær Lars Christensen, bestyrelsesmedlemmer Henrik Jensen, Torben Juul Hansen, René
Villadsen og Mads Smedman.
Bestyrelsen har holdt fem bestyrelsesmøder, hvor aktuelle spørgsmål og planlægning af de kommende møder er
blevet behandlet. Pr. 1. juli 2017 havde Dansk Numismatisk Forening 432 medlemmer mod 445 i 2016, ændringen
skyldes tilgang af 14 medlemmer, 6 medlemmer som er
døde, og 21 medlemmer der er udmeldt eller slettet på
grund af restance.
I forbindelse med generalforsamlingen 2016 fremkom
der forslag om, at foreningen tog et engagement på de
sociale medier. Der har imidlertid ikke i bestyrelsen, hverken været tid til eller erfaringer med de sociale medier.
Bestyrelsen byder hjælp fra en eller flere medlemmer
velkommen.

Litteratur og tidsskrifter
På sidste møde i foreningsåret, havde vi
den glæde, at kunne præsentere Frank
Petersens bog: Christian VII’s mønter.
Det er blevet en virkelig smuk bog, som
har vakt begejstring i Norge, og fået flotte anmeldelser i de danske møntblade.
Frank Pedersen modtog i forbindelse
med udgivelsen af bogen foreningens
Holger Hede medalje i sølv.
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad er som sædvanlig i foreningsåret udkommet med fire numre samt

Af Preben Nielsen

Frank Pedersens nyudgivelse
“Christian VII’s mønter” studeres
ivrigt af Flemming Gaston Brabo,
John Lind og Henrik Jensen.
Foto: TJH
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Frank Pedersen modtog i forbindelse med udgivelsen af bogen
“Christian VII’s mønter” foreningens Holger Hede-medalje i sølv.
Foto: TJH

Dansk Numismatisk Forenings beretning

Foreningsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017
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indeks for 2000-2011 og 2012-2016. Hovedredaktør har i
hele perioden været Frédéric Elfver i Stockholm.
Numismatisk Rapport er udkommet med numrene
130–133, med i alt 128 sider og 40 sider auktionslister.

var alle meget positive, imidlertid må jeg indrømme, at
evnen til at iværksætte og gennemføre de gode ideer kun
sjældent sker.

Auktionsmøder

Møderne i seddelfraktionen er fortsat med ti møder om
pengesedler fra vidt forskellige områder.
Medaljefraktionen holdt et møde, hvor emnet var medaljer med tilknytning til Danske Vestindien. På de følgende møder havde emnerne Stevns og derefter Århus.
Desværre måtte det planlagte møde i maj om medaljør
Anton Meybusch aflyses.
Antik- og Middelalderfraktionen holdt et møde
hvor Svend Hovard fortalte om “Den romerske provins
Spanien”. Endvidere har et møde haft “Kejser Diocletian”
som emne samt “julekomsammen med mønter”.

Foreningen har afviklet 11 medlemsmøder med auktion,
heraf én lørdagsauktion i februar måned. Der har været et
samlet hammerslag på 0,8 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 2015-16.
I alt er udbudt 2.052 numre, heraf er 518 gået retur.
Årsagerne til de mange returnumre er nok flere. Nogle af
emnerne har været for specielle og der har efter min opfattelse været et fald i markedet på de almindelige mønter,
medens de sjældne mønter stadig opnår høje priser. Hvad
må, kan og skal en mønt koste? Er det til egen samling,
giver de fleste vel gerne en overpris, er det derimod med
videresalg for øje bliver buddene mere tilbageholdene.
Jeg håber, at vi kan opretholde fornuftige priser på mønterne, kun derved får vi indleveret attraktive mønter til
auktionerne, alternativt bliver de mest spændende mønter
udbudt på offentlige auktioner eller på internettet.
Udvalgte numre har været afbilledet på foreningens
hjemmeside. Mogens Skjoldager har hjulpet bestyrelsen med at fotografere de mange mønter, som i sæsonen
har været afbildet på numismatik.dk. Endvidere har
flere medlemmer hjulpet med bestemmelse af auktions
materialet.
I forbindelse med medlemsmødet i april fortalte
Michael Wagner Christiansen nogle interessante betragtninger om “borgerkrigsmønter”, mønter som ellers kan
virke “lidt kedelige”, men som beretter meget historie fra
en samfundsmæssig højspændt tid.

Fraktionsmøder

Udadvendte aktiviteter

I Medaljefraktionen starter man
ofte møderne med en bid mad.
Her Jens Skovly og Niels Nielsen
med “dyrlægens”.
Foto: PN

Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2016, afholdt
foreningen for 8. gang den årlige møntbørs på Hotel
Radisson Falconer. Antal stande og besøgende var i 2016
en smule større end de tidligere år og mere end 100 af
foreningens medlemmer besøgte møntbørsen, der i 2017
flytter til Scandic Copenhagen Hotel, da Hotel Falconer
Radisson er ved at blive renoveret.
I starten af april deltog vi i den årlige møntbørs arrangeret af Aalborg Møntsamlerforening.
Deltagerne til unionsmødet i Oslo, som bliver omtalt i
NNUM, deltog i en reception, som Universitetets Myntkabinett holdt i anledning af 200 året for samlingens etablering.
Hermed slutter beretningen for foreningsåret 2016-17.

Nordisk Numismatisk Unions møde
Den 27. maj afholdt Nordisk Numismatisk Union møde i
Oslo med Norsk Numismatisk Union som vært. De fremsendte forslag til ændringer af love § 2 samt arbejdsreglerne for Nordisk Numismatisk Unions Fond og Nordisk
Numismatisk Unions Medlemsblad blev vedtaget, mens
forslaget om ændring af § 9 blev trukket tilbage.
Der blev givet en orientering om aktiviteterne hos de
enkelte foreninger, kabinetter og institutioner. Blandt
delegaterne blev der udtrykt stor vilje til at samarbejde
indenfor Nordisk Numismatisk Union. Tilkendegivelserne

Bygballe Coins
Køb – Salg – Vurdering
Mød os ved mønter,
Copenhagen Coin
Fair søndagog
den numismatisk
1. november på Radisson
Falkonér
Danske
medaljer
litteratur
Se vores spændende udvalg
af danske mønter, medaljer og numismatisk litteratur på
www.bygballecoins.com
www.bygballecoins.com
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Dansk Numismatisk Forenings resultatopgørelse for året 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Dansk Numismatisk Forening		Balance pr. 30. juni 2017

INDTÆGTER

A K T I V E R		
Kr.
Kontant, giro og check 			
Bankindeståender i øvrigt 			
Kontormaskiner 			
Ejendom: Sønder Boulevard 65: EV 2017 kr. 710.000 			
Beholdninger af mønter, medaljer & litteratur
Primo
9.135,00
		
Tilgang (køb)
138.060,00
		
Afgang (salg)
44.916,60
		
Taget til indtægt
18.042,60
		
Nedskrivning
4.316,00

Kr.
545.781,37
679.320,31
1,00
80.000,00

		
Beholdning 		
Debitorer:
Tilgodehavende told og skat (moms) 			
Bestyrelsesmedlemmer 			
Rekvirenters forskud 			
Medlemmers uafregnede auktionskøb mv. 			
Øvrige debitorer 			

116.005,00

Balance 			

1.548.744,11

		
Kontingenter
Salg af NR blade
CoinFair
Renteindtægter
Kursreguleringer
Salær
Annoncer i NR
NNUM Annonce opkrævning
Forsendelsesgodtgørelse
Salg af mønter/bøger/mv.
Indtægter i alt

Kr.
133.700,40
7.877,00
96.455,00
601,78
-13.963,54
126.489,10
27.840,00
4.026,25
40.137,49
18.042,60

Budget for
2016/2017
145
5
90
0
1
80
35
5
35
20

Budget for
2017/2018
135
5
90
0
1
100
30
5
35
15

441.206,08

416

416

37.395,00
49.500,00
90.091,02
86.700,06
5.807,75
2.556,25
38.577,74
10.448,60
15.359,62
43.414,41
4.000,00
5.867,23
15.666,20
15.263,00
2.557,20
20.093,63
1.739,00
3.296,43

35
55
85
90
10
4
25
6
10
45
3
4
20
0
4
20
3
3

33
50
85
90
8
4
35
6
10
45
3
4
20
0
4
20
3
3

448.333,14

422

423

-7.127,06
4.316,00

-6

-7

UDGIFTER
NNU's Medlemsblad
Numismatisk rapport
Porto
CoinFair
Kørsel og parkeringsafgifter
Renter og gebyrer
Kontor og WEB
Kontingenter
Biblioteket
Sønder Boulevard 65
Annoncer
Bestyrelsesmøder
Leje af lokaler, medlemsarrang. mm
Rejser - Unionsmøde
Rejser - Præsentation
Forsikringer
Gaver
Tab på debitorer
Udgifter i alt
Periodens resultat
Nedskrivning af litteraturbeholdningen
ÅRETS NETTO RESULTAT:

-11.443,06

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-11.443,06

16.258,75
6.903,72
4.696,98
66.770,58
33.006,40

PASSIVER
Kreditorer 			
Forudbetalt kontingent 			
Skyldige omkostninger 			
Eksterne midler til rådighed for foreningens udgivelser
Midler til rådighed primo foreningsåret 		
109.252,23
Modtagen fondsstøtte i foreningsåret 		
55.000,00
Anvendt til forarbejder i (kommende) udgivelser 		
6.058,50

45.197,69
7.700,00
20.625,00

158.193,73

EGENKAPITAL
Fond af livsvarige kontingenter (59 livsvarige medlemmer) 		
Egne midler "øremærket" til foreningens udgivelser
Foreningens publikationsfond
Primo
226.626,04
Modtagen støtte i foreningsåret
Tilgang
0,00
Anvendt til udgivelser
Forbrugt
0,00
Formue 1. juli 2016 		
Overført driftresultat 		

355.500,00

226.626,04

746.344,71
-11.443,06

734.901,65

BALANCE 			

1.548.744,11

Henning Ingemann Larsen, Slagelse den 19. september 2017
Foranstående regnskab er revideret. Beholdninger af mønter, medaljer og bøger, samt disses
værdiansættelse er ikke kontrolleret af os. København 6. oktober 2017
Hans Nielsen, revisor | Niels Bro-Rasmussen, revisor
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På Scandic
Dansk Numismatisk
Forenings MøntBørs 2017
afholdes på Scandic Hotel
København

Søndag 29. okt. · kl. 10-16

Norde
absoluns
hygge t
l
møntbigste
ørs

Vester Søgade 6.
Tæt på Vesterport station
og Hovedbanegården.
Entre DK 80,Medlemmer af DNF
gratis adgang med
tilsendte billet.
“Minde-overraskelse”
til de første 100 med
lemmer

Arrangør: Dansk Numismatisk Forening

Møntmester Christian Wineke
den Yngre og Rundetårn
Medlemmer af Dansk Numismatisk Forening modtager
som bekendt ud over Numismatisk Rapport også Nordisk
Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM). Takket være
Michael Märchers studier i det store og for en stor del
uudnyttede skriftlige kildemateriale, har man i dette blad
indenfor de sidste år kunnet stifte nærmere bekendtskab
med møntmesterdynastiet Wineke. Således har vi hørt om
Christian Wineke den Ældres (møntmester 1690-1700)
udmøntningstal samt hans problemer med at brødføde
familien, da møntproduktionen var lav i anden halvdel
af 1690’erne (Märcher 2011; 2012). Også i 1710’erne var
der problemer for hans søn Christian Wineke den Yngre
(møntmester 1700/04-1746), og her kom to jødiske forretningsfolk med sølvforsyning, så udmøntningen kunne
opretholdes (Märcher 2008).
Det er heller ikke længe siden, at familien Wineke var
aktuel i anden sammenhæng. Det var da Købstadsmuseet
Den gamle By i Aarhus i 2009 indviede den genopførte
majestætiske Møntmestergård (Ravn 2009, se også NNUM
2009, s. 116-117, 164-169; 2010, s. 127). Det er en pragtbygning fra Borgergade i København. Den var opført i

 f Preben Nielsen og
A
Jens Christian Moesgaard
Vi takker Rundetårns direktør Jesper
Vang Hansen, Thomas Bloch Ravn,
Den gamle By, samt Bjørn Westerbeek Dahl og Michael Märcher,
Nationalmuseet, for hjælp og kommentarer. Artiklen er udarbejdet i
forfatternes fritid.

Møntmestergården på torvet i
Den gamle By i Aarhus. Foto; TJH
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Den lille udstillingsmontre med
Christian Wineke den Yngres
kisteplade.

Christian Wineke 1680-1746

1683 og blev revet ned i 1944, dog på en så skånsom
måde, at den kunne genopføres. Navnet har bygningen
fra sine første beboere, Gregorius Seseman, møntmester
1680-1690, de to Wineke’r og dens sidstes enke, Ingeborg
Maria Brandt, der var fungererende møntmester 17461749. Faktisk havde endnu en møntmester, nemlig Gotfred
Krüger 1664-1680, også ejet grunden, før bygningen var
blevet opført. Grunden i Borgergade, hvor bygningen lå
indtil 1944, lå længe ubebygget hen (se NNUM 2009, s.
116-117), men for nyligt er der blevet opført et hotel på
stedet. Hotellets facade ligger dog
længere tilbage end Møntmestergårdens gjorde i sin tid, da gadebredden i mellemtiden er øget.
Men trods bygningens jyske eksil kan man stadigt i København se
et minde om slægten Wineke. Borgergade var sognegrænse, og dens
nordvestre side hørte til Trinitatis
Kirkes sogn (Danmarks Kirker, s.
2249). Derfor blev familien Wineke
begravet i denne kirke, der som bekendt er bygget sammen med Christian IV’s berømte Rundetårn.
Fra Rundetårn er der adgang til
kirkens imponerende tagkonstruktion, det såkaldte Ringerloft, der i
sin nuværende stand blev bygget i
1730 efter skaderne på kirken under
Københavns brand i 1728. Loften
har i tidens løb været brugt til lidt
af hvert (se rundetaarn.dk/faktaom-tarnet/ringerloftet/).
For nyligt er der indrettet en lille
instruktiv udstilling om kirkens historie. Og det er her, at man møder
møntmester Christian Wineke den
Yngre (1680-1746). I en af montrene
er hans kisteplade nemlig udstillet.
En kisteplade er en pyntelig metalplade der sad oven på en kiste.
Indskriften fortalte den begravedes
identitet. På Winekes kisteplade
læser man:

Christian Wineke 1680-1746
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Heri er gjemt
Legemet
af
Hans Kongel. Mayetts Mynt =Mester
Ædle
CHRISTIAN WINEKEN
Han er föd
den I November Aaret 1680
Han er död
den 22 Augusti Aaret 1746
Han levede altsaa
65 Aar 9 Maaneder, 22 Dage.
I den Tid
Tjente Han Kongen i 44 Aar
levede Han i Ægteskab med 2de Hustruer
den förste
Margreta Elisabeth Klinge
og avlede med Hende
1 Sönn og 3de Dottre
den Anden
Ingeborg Maria Brandt
og avlede med hende
1 Sönn og 2de Dottre
I all den Tid
Tjente Han Gud af sit gandske Hjerte
levede med sin Næste i Kierlighed
derfor
døde Han en salig Död
og
venter en glad Opstandelse
Som allerede antydet var Christian Wineke søn af guldsmed og senere møntmester Christian Wineke og Anna
Maria Jürgens (Galster 1984; Jensen 2000, med referencer).
Han omtales derfor ofte som Christian Wineke den Yngre.
Hans møntmestermærke, som han havde overtaget fra
faderen, var et hjerte, som optræder på alle mønterne fra
København. Han fik ingen løn på Den kongelige Mønt,
men en indtægt af slagskatten, der til tider – især under
Store Nordiske Krig (1700-21) – kunne være betydelig.
Han søgte senere om at komme på fast løn, og det opnåede han i 1739. Han må som kongelig møntmester have
haft en fremskudt social status, som også den statelige
Møntmestergård viser.

Mark 1716 og 24-skilling 1733.
Bemærk Christian Winekes initialer
CW, med hjerte imellem på den
ene af mønterne.
Foto: Jens Christian Moesgaard.
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Christian Wineke 1680-1746

Christian Wineke 1680-1746
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Christian Winecke den Yngre.
Miniature af Georg Saleman
(ca. 1670-1729, olie på pap,
ca. 1710, 2,5 x 1,3 cm.
Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg Slot.
Foto: Kit Weiss

Uddrag af Trinitas Kirkes Ligprotokol 1740-1756. Statens Arkiver.

Det formodes, at Wineke havde lært medaljørkunsten
hos Anton Meybusch, og han overtog med kongeligt privilegium Meybusch’ medaljepresse og værksted i 1704.
Georg Galster har ved hjælp af arkivundersøgelser påvist,
at han virkede som medaljør, denne virksomhed synes
koncentreret til hans yngre år. Han fremstillede bl.a. en
medaljerække over de oldenborgske konger til Frederik IV,
Landmilitsen 1701, Frederik IV’s rejse til Norge 1704, Slaget ved Höchstedt 1704 og Marstrands erobring 1719. Christian Wineke var, hvad hans universitetsstudier antyder,
en lærd mand, som selv forfattede de latinske bagsideindskrifter til medaljeserien Den oldenborgske Kongerække,
ligesom han også optrådte som lejlighedsdigter, således
med vers om den ny dok 1739 og Christiansborg slot 1740.
Kistepladen nævner Christian Winekes to hustruer og
børn, dog uden navn. Dansk Biografisk Leksikon og Weilbachs
Kunstnerleksikon nævner også en unavngiven tredje hustru,
der skulle være hans første (Galster 1984; Jensen 2000).
Rundetårns direktør, Jesper Vang Hansen, har venligst
oplyst, at Winekes kisteplade førhen var ophængt i krypten under alteret sammen med mange andre, der stammer
fra de 63 kister, der blev genbegravet ved oprydningen i
gravkrypterne under koret i forbindelse med nyt varmesystem (1922-1927) (Danmarks Kirker, s. 322-323, 376-377).
Wineke var imidlertid ikke begravet i koret, men i skibet,
hvilket fremgår af Trinitatis Kirkes begravelsesprotokol.
Ifølge Chr. Villads Christensens bearbejdning af protokollen publiceret i 1902 skulle Wineke 27. august 1746
være blevet begravet i en krypt i Nordre Gang (Christensen 1902, s. 167). Imidlertid viser et tjek i det oprindelige dokument, at der står “den større Gang”, det vil sige
midtergangen (se fuld transskription nedenfor). Det må
vente til en senere undersøgelse at få afklaret, om denne
uoverensstemmelse skyldes en af Christensens “adskillige
Tilføjelser eller Berigtigelser optagne efter [klokker Søren
Mathiesens optegnelser og kirkebogen] […] [som er] indflettede i Uddragene uden særlig Angivelse” (Christensen

1902, s. 152), eller om det er misforståelse fra Christensens side. Der var under alle omstændigheder, som det
fremgår både af protokollen og af en plan over kirken
fra ca. 1740 (Danmarks Kirker, s. 319, fig. 51), adskillige
gravkrypter i skibet, både i nordre, søndre og midterste
gang – i sidstnævnte både under mandestolene og under
kvindestolene (Christensen 1902, s. 158, 160). Disse er
imidlertid ikke nær så veludforskede som dem i koret.
Nogle er blevet forstyrret af etablering af varmeledninger
i 1800-tallet (Danmarks Kirker, s. 322), og det er måske ved
den lejlighed, at Winekes kisteplade er dukket op og blev
flyttet over i de lettere tilgængelige krypter i koret.
Arkiverne gemmer sikkert stadigt på mange spændende historier for fremtidig udforskning. I mellemtiden er
Winekes kisteplade nok et besøg værd – og som bonus
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Christian Wineke 1680-1746

får man den fantastiske oplevelse af opstigningen i Rundetårns
sneglegang og udsigten over hele København og Øresund med
Malmø i baggrunden!
Uddrag fra opslag 113/180, Statens Arkiver (www.sa.dk/ao),
Arkivalier online, Kirkebøger, Københavns amt, Trinitatis sogn,
Enesteministrialbogen (1660-1833), Døde 1740-56 (”Trinitas
Kirkes Ligprotokol 1740-1756”) (Bjørn Westerbeek Dahls
transskription):
“Ao 1746 dn 27. Aug: Christian Wineche Mynt Mester / fra
Borregaden i sin arvelig Muurede Grav i den / større gang, om
Morgen[en] 6½ med Aft. Kl.[okken/er]
10 [rdlr.] 1 [mk.] 4
[sk.]”. I margen til venstre er anført dødsårsagen “Svindsoet”.
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En grønlandsseddel med
en særlig historie
I efteråret 2016 fik Dansk Numismatisk Forening en indlevering, til en kommende auktion, som blandt andet
indeholdt en grønlandsk 25 øre-seddel fra 1905.
Som billedet viser, så er det den mere sjældne type med
underskriften Krenchel. Men, det der vakte min største
interesse er stemplet bag på sedlen.
Stemplets tekst: Detlev F. Schnack – Hafnia (København) samt datoen 13-5-1878. Forneden er de latinske ord
“Post Tenebras Lux” som betyder “Lys efter mørket”. I en
oval i midten ses en vinranke med en lille fugl. Vinranken
i midten peger på et stempel fra en vinhandel.
Ved at søge på navnet fandt jeg frem til en vinhandel i
København. I 1774 grundlagdes en vinhandel af Lars Fogh
Rasmussen, der i 1776 flyttede vinhandelen til adressen
Nyhavn nr 1. Blandt de senere ejere var Detlev Frederik
Schnack.

Af Flemming Lyngbeck
Hansen

Foto: Rene Villadsen
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Detlev Frederik Schnack
1878-1947

Billedet heroverer viser indehaveren
ved sideindgangen i Store Strand
stræde. Kontorerne ovenpå husede
Cunard-linien, en af datidens mest
kendte passager-rederier, som i øvrigt
stadig eksisterer som krydstogtrederi.
For interesserede kan der læses mere
om rederiet på Wikipedia.
Her er vi gået rundt om “Det Skarpe
Hjørne” fra Store Strandstræde til
Nyhavn. Billedet er fra 1946. Trappen
hvor far og søn står, er hovedind_
gangen til vinhandelen.

En grønlandsseddel med en særlig historie

En grønlandsseddel med en særlig historie

Detlev Frederik Schnack fødtes 13. maj 1878, og det er
det, der refereres til med datoen i stemplet. I 1895 blev
han ansat i vinhandelen, hvor hans far også var ansat.
Faderen overtog forretningen i 1896 og Detlev Frederik
Schnack overtog ejerskabet i 1913 ved faderens død. Hans
søn Hugo Detlev Frederik Schnack (f. 1905) blev optaget
i firmaet i 1939, som medindehaver, og overtog den helt
efter faderens død den 23. oktober 1947. Hugo Detlev
Frederik Schnack blev den sidste indehaver af vinforretningen, idet den lukkede i 1968.
Hvordan denne grønlandske seddel er kommet til vinhandelen, er kun et gæt. Men et kvalificeret gæt er, at den
er modtaget som betaling, og at den derefter er beholdt
som souvenir. Hvornår er også et åbent spørgsmål. Sedlen
var i omløb i Grønland indtil 1913, hvor sedler med andet
design blev sat i omløb, men vinhandelen kan godt have
modtaget den senere.
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“Kahytten” i gamle dage og i
mere moderne stil – indtil 2015.
Et udskænkningssted hvor der
var adgang fra vinhandelen
– men kun for mænd.

Siden vinhandelens tid har kvarteret omkring Nyhavn
ændret karakter, idet flere restauranter er kommet til. Lokalerne i bygningen ved “Det Skarpe Hjørne” som i sin
tid husede vinhandelen, Cunardliniens kontorer samt
“Kahytten”, huser nu restaurant “Barock”.
Billederne herover fra 1904 viser det indre af “Kahytten”. Et udskænkningssted hvor der var adgang fra
vinhandelen – men kun for mænd. Efter lukningen af
vinhandelen i 1968 er lokalerne i Nyhavn 1 blevet nyindrettet flere gange. På et tidspunkt er “Kahytten” blevet
flyttet til det lokale i bygningen, hvor vinhandelen tidligere lå. I 2015 ændredes navnet til “Grillbar”/“Harbour
Griil” efter endnu en nyindretning – tiderne skifter. Dog
er noget af det gamle interiør bevaret og det er stadigt et
udskænkningssted.
Det nederste billede viser interiøret fra “Kahytten” før
den seneste nyindretning til “Grillbar” i 2015.
Så en Grønlandsk seddel fra 1905 kan gemme på en
uventet historie blot man vender den om!
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      Af Niels Stampe

TIDSSKRIFTER om numismatik stortrives i lande som England, Tyskland, USA m.fl. Men i Frankrig er landets eneste
større magasin, Numismatic et Change, lukket. Det kan
godt få følger for samlerne, når landets største talerør ikke
er der mere. Årsagen skyldes Frankrigs generel dårlige økonomi og magasinets svigtende indtjening fra annoncører.
ENGLAND har også en årgangsmønt, som stikker ud fra
mængden. Efterår 2016 blev den legendariske 1933 penny
solgt på Heritage auktion for 194.000 dollar – over en mio.
kr. Knap så dyr blev Amerikas formodede første dollar,
en sølvdollar 1732 fra Mexico, solgt for 152.000 dollar.
Immervæk en god slat penge.

Mexicansk dollar 1732

USA. Den berømte 1933 Saint Gaudens 20 dollar guldmønt er aldrig officielt udgivet, men for at tækkes Egyptens kong Faruk blev der i 1944 givet en eksporttilladelse.
Denne mønt kom ad omveje tilbage til USA og blev i 2002
som eneste nummer solgt på en auktion for 7,5 mio. dollar.
Nogle år senere arvede en Joan Longbord efter sin far 10
ekstra 1933 guld 20 dollar, som hun fandt i en bankboks.
I god tro sendte hun dem ind til US Mint for at få dem
godkendt som ægte. Det var de, men de er aldrig blevet leveret tilbage. Kampen om at få dem tilbage har stået på lige
siden. Hun føler, at hun har mistet muligheden for at få en
betragtelig gevinst ved ikke at kunne sælge dem. Som sagen
står i øjeblikket, er den offentlige sympati på hendes side.
KUNSTHISTORIKERE og numismatikere er enige om,
at forsiden med kong Orophernes på en tetradrakme
fra Cappadocia er det smukkeste portræt, der findes fra
antikken. Døm selv! Orophernes herskede kun kort,
fra 158-157 f.Kr. Der kendes kun 9-12 eksemplarer.
HERITAGE er USA's største auktionshus. I 2015 formidlede firmaet numismatiske objekter for ca. 300 mio.
dollar eller ca. to mia. danske kroner.

Det måske smukkeste portræt af
en hersker fra antikken

SÅDAN kan det gå. En didrakme – en masterpiece – fra
Rhodos, som har været på auktion hos eBay er blevet
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solgt for 1.486 eng. pund. Startpris 99 US cent. Der var
10 bydere og 117 bud. En byder stod alene for at placere
97 bud. Tror I, at han fik mønten? Nej-da. Det gjorde en
byder, som blot havde placeret to bud!
ENGLAND. Gennem en annonce i en avis fattede en begynder interesse for de nye udgivelser fra Royal Mint. I et
par år købte han med fornøjelse ’stort ind’. Herefter indså
han, at det ikke var den vej, han skulle gå. Derfor kastede
han sig over historiske mønter, nemlig pæne portrætter af
engelske monarker gennem de sidste 500 år.
Internettet måtte være et godt sted at finde dem. Han
blev skuffet den ene gang efter den anden, for enten var
mønterne fejlbeskrevet, i dårligere kvalitet end beskrevet
og alt for dyre. En mønt var endda tydelig falsk. Han lærte
faget på den hårde måde. Nu køber han hos handlere, som
averterer i numismatiske tidsskrifter.
ENGLAND. For 200 år siden var landets sølvmønter i
en elendig forfatning. De havde på det tidspunkt været i
cirkulation i op til 100 år, dårlige og slidte og meget lidt
vellidt blandt befolkningen.
I 1817 kom masser af nye sølvmønter i omløb. De blev
kørt på hestevogne ud til alle dele af riget og godt modtaget. Undtagen én, half-crown med Georg III på forsiden.
I skyndingen havde man valgt et forkert portræt af ham,
hvor han fremtræder med tykke kinder og en bred hals.
Mønten blev i folkemunde kaldt Bull Head eller tyrehoved. Allerede året efter udkom mønten med et pænere
portræt af regenten.
ENGLAND. En sjælden 5 guinea 1703 med portræt af
Queen Anne, og som havde tilbragt flere årtier i en kasse
blandt børnelegetøj, blev på en auktion sidste november
solgt for 280.000 pund!
Mon ikke flere forældre har haft travlt med at undersøge, hvad der ellers gemmer sig i børns rodekasser? Mønten
var en guldmønt med indskrift VIGO, udmøntet af guld
erobret i Vigo-bugten.
HOLLAND. Det er ikke kun Den kgl. Mønt, som har uddelegeret sin møntproduktion. Royal Dutch Mint (RDM)
med 90 ansatte er blevet solgt til en gruppe belgiske investorer, Groep Heylen, for 3,5 mio. euro. RDM flytter til

Half-crown med Georg III blev
kaldt Bull Head

Mønt fundet i barns rodekasse
solgt for 280.000 eng. pund
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mindre lokaliteter i Utrecht, da også møntanstalten er
blevet solgt til en privat person. Men RDM skal stadig
stå for at overvåge falske mønter og for inddrivelse
beskadigede mønter.

5 yuan 1938 udstedt af
Hua Xing Commercial Bank

KINA. Da Japan i 1937 invaderede Kina, overtog de
udstedelsen af pengesedler, som blev udstedt af forskellige banker. Disse sedler udkom i store mængder
og blev berygtede og ilde set af kineserne. Helt til nu
er mange af dem lettilgængelige og billige. Men, pas på!
Adskillige af dem har farverige og flotte designs, som på
auktioner i Europa opnår pæne priser.

En vidundermaskine?

      Af Kai Hoffman
1) Politikens dokumentarserie nr.
10 fra 1968 – Berømte svindlere,
side 115-136, Manden der solgte
Eiffeltårnet to gange.

For nogle dage siden hørte jeg om en mirakelmaskine til
at rengøre mønter i, alene ved brug af rent vand og måske et par dråber opvaskemiddel – kaldet en “ultrasonisk
renser”! Stor var min skepsis. Det lød nærmest som Victor
Lustigs1 rumænske æske.
Jeg er normalt meget, meget skeptisk overfor rengøring
og rensning af mønter. Men intet skal være uprøvet; rent
vand og lidt opvaskemiddel kan ikke skade nogen mønter.
Fik opsnuset at vidundermaskinen blev forhandlet hos
Harald Nyborg via deres hjemmeside. Bestilte den mindste af dem til kr. 294 inkl. forsendelse. Den er stor nok til
de fleste, måske med undtagelse af detektorfolket.
To dage senere ankom mirakelmaskinen. Nu skulle den
bestå sin prøve. Havde indkøbt destilleret vand, økologisk
opvaskemiddel. Destilleret vand, fordi der hvor jeg bor, er
vandet ret kalkholdigt og det indeholder også lidt okker.
Startede forsøget med nogle 5 mark sølvmønter der
var beskidte og ikke særlig pæne at se på. Efter 5 x 480
sekunder i mirakelmaskinen, var de skinnende blanke.
Skyllede dem, for at de sidste opvaskemiddel blev skyllet af og lagde dem til tørre på en blød klud, hvorefter jeg
duppede dem med køkkenrulle og lod dem eftertørre en
times tid.
Forsøg to var tre jordfundsskillinger fra henholdsvis
Fr. VII og Chr. IX. Resultatet blev mønter, ikke i kvalitet
0 – men fra at være næsten ukendelige til tre mønter i
kvalitet 1-. Dette forsøgt krævede dog flere hold vaskevand
og mere end 15 x 480 sekunder i “møntvaskeriet”.

Fra den numismatiske verden
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Jeg siger ikke, denne vidundermaskine er Guds gave til
os møntsamlere/numismatikere, men nok det bedste der
er på markedet indtil nu. Kan varmt anbefales.

Efterskrift
Vand og sæbe er jo altid godt til fjerne snavs. Men husk,
at rensning af en mønt ikke kan øge kvaliteten, en mønt i
kvalitet 1 er 1 hvad enten den er snavset eller rengjort (PN)

Ny Snurremønt fra Herning
I lighed med tidligere udsender Herning Møntsamler Forening en Snurremønt i anledning af foreningens 40 års
jubilæum den 24. oktober 2017.
Motiv: Jyske Bank Boxen (oprindelig MCH Multiarena).
Præges i kobber, kr. 50. Forsølvet kobber, kr. 70. Sølv, kr.
270. Hele sættet: kr. 390.
Bestilling til: Poul Erik Jacobsen, Berberisvej 24, 7400
Herning. Tlf. 9712 2499 / 4161 2499 (bedst mellem kl.
18.00 - 19.00. mail: pej39@post.tele.dk
(PresMed)

AUKTIONER
sixbid.com, skanfil.dk, bruun-rasmussen.dk, kuenker.de, CNG.com,
muenzzentrum.de, peus-muenzen, Gorny & Moss.de o.m.fl.

BØRSER & MARKEDER
COPENHAGEN COIN FAIR 29. okt. kl. 10-16. Scandic Hotel Copenhagen,
Vester Søgade 6, København. Dansk Numismatisk forening. Entré 80 kr.
(medlemmer af DNF gratis). Se også hjemmesiden: cphcoinfair.dk
LONDON. Hver lørdag Charing Cross Market, Embankment Place.
BERLIN: 14.-15. okt, Numismata. numismata.de.
LONDON. 4. nov. The London Coin Fair. coinfairs.co.uk.

Udstillinger
FRANKFURT. Deutsche Bundesbank har
genåbnet en over 1.000 m2 pengemuseum
med både vedvarende- og særudstillinger.
Her kan man med ny teknik lære om finanser og mønter fra tidernes morgen. Også for
børn. Gratis entre i bankens åbningstid.
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2 euro-mønter er populære

      Af Niels Stampe

Mario Kamphoff:
Die 2-Euro Münzen.
Katalog Der 2-EuroUmlauf- und Sondermünzen aller Euro-Staten.
8. Auflage 2017, 576 s., ill.
i farver, 12x19 cm.
Pris 17.90 euro. Battenberg
Verlag, Postfach 166,
93122 Regenstauf.

Luxemburg med storhertug Henri

2 euro-mønter er blevet blandt de mest eftertragtede samlermønter i euro-landene. Det skyldes bl.a., at der indtil
dato kun er udgivet et overskueligt antal typer, så samlere
stadig har mulighed for at få en ’næsten’ komplet samling,
bortset fra prøvemønter. Alle 2-euro-mønter – også særmønter – er gyldig betalingsmiddel i alle eurolandene. For
at samlere ikke skal drukne i masseudgivelser, som f.eks.
Frankrig gør med forskellige værdier, så er EU-landene
blevet enige om en begrænsning af 2-euroerne. Foruden
den almindelige 2 euro-type til omløb har hvert land kun
ret til at slå yderligere to – og under særlige omstændigheder – tre særmønter årligt.
Kataloget deler samlerne op i tre kategorier: Den første
er samlere, som samler et motiv fra flere lande, men ikke
alle årgangene. Den anden kategori samler kun særmønter,
mens tredje kategori samler alle officielle 2-euro og alle
særmønter. Ja, der er mange andre muligheder: Enkelte
mønter, historie, personer, kunst, videnskab . . . .
Det omfangsrige ’lille’ katalog giver et overblik over
samtlige euro-mønter – inklusive prøvemønter. Alle kurserende 2-euro-mønter såvel som særmønter samt officielle udgivelser i proof, i blister, på møntkort mv. er afbilledet
i farver. Hver enkel mønt er beskrevet med oplagstal og
prægekvaliteter, det være i ucirkuleret og i proof-kvalitet.
Mønterne er vurderet med ’markedspriser’, dvs. i de fleste tilfælde med erhvervelses- eller udgivelsespriser fra
møntanstalter, auktioner, handlere m.v. Der er en oversigt
til hurtigt at kunne finde en bestemt mønt, en nem oversigt over hvilke udgivelser hvert enkelt land har udgivet.
Ligeledes hurtig oversigt over alle 2-euro i høje kvaliteter
plus en liste over de 45 mest sjældne 2-euro o.m.m.
Kataloget er siden årtusindskiftet solgt i et oplag på
350.000 eksemplarer, så det er ikke en døgnflue. Personligt kender jeg ikke så mange, som samler 2-euro stykker.
I Danmark bruger vi som bekendt ikke euro i vor omsætning, men der må også være mange danske samlere
iblandt os.
Nogle lande slog de første 2-euro i år 2000, enkelte
endda i 1999, men det var først i 2002 euro-mønter blev
brugt i forretninger og handel.
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Tager man 2-euro fra cirkulation, så koster de ikke
mere end 2 euro, men skal du f.eks. have 2-euroen fra
Luxemburg, er den i ucirkuleret stand prissat til 8 euro,
men ønsker du mønten i polierte Platte (proof), uha, så
står den til 4.500 euro! Ja, hvem der bare havde erhvervet den, da den blev udgivet. Sådan er der så meget. Vi
samler vel for vores fornøjelse skyld? Eller har vi også en
lille kræmmersjæl?
Kataloget er nydeligt med skarpe illustrationer og godt
opbygget.
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Finland 2 euro 2007

Fantastiske fotos af
romerske mønter
Slap af og nyd billederne
At samle på mønter har altid eksisteret, men det var først
i renæssancen det for alvor blev populært, først i de finere
kredse, hvor overklassen havde midlerne til køb. Senere
bredte samleriet sig nedad i samfundsklasserne
Overklassen samlede antikke mønter. Både græske og
romerske. Romerske mønter blev især populære, fordi der
var portrætter af kejserne. Man ville gerne have mønter
med så mange kejsere som muligt. Derefter var det nærliggende at samle mønter med kejsernes familier, hvis de
også var afbildet.
Denne bog, dette værk på tre kilo i vægt er et pragtværk,
simpelt hen, og så stor, at den ikke kan være i anmelderens
skanner, for slet ikke at tale om at skanne enkelte illustrationer. Derfor må ordene tale. Kort sagt: Værket henvender
sig til både møntsamlere, historikere og kunstelskere.
Katalogets hovedformål er at vise portrætter. Ikke at
vise alle kejsere, ej heller hele deres historie. Udvalgte
bagsider er vist for sig selv. Men der er både historie om
kejserne, deres familier og om kunstsammenligninger med
skulpturer og figurer på mønter og statuer.
Forfatteren Andreas Pangerl begyndte tidligt at samle
romerske mønter og fik interesse for kejserportrætter. Dem
samlede han som mønter og som fotos fra museer, handel
og andre samlere. Det blev en lidenskab, der udmøntede
sig i at lave de flottest mulige fotos af de mest perfekte
mønter i de fineste kvaliteter.

Andreas Pangerl:
Portraits 500 Years of
Roman Coin Portraits /
500 Jahre römische
Münzbildnisse.
452 s., ill., 2017, 25x29.5
cm, indb. 59 euro plus fors.
Staatliche Münzsammlung,
Residenzstr. 1, D-80333
München.
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Galba, 68-69. Denar, Rom;
RIC 195; BMC -; Coh. 203.
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Tidsmæssigt spænder bogen over et halvt årtusinde, fra
en denar med Sulla (54 f.Kr.) til Julius Nepos (475 e.Kr.). I
alt er der 722 forsider med portrætter. Andet steds i bogen
er vist 70 udvalgte bagsider. De fleste mønter er vist ca.
10 cm i diameter (fire mønter pr. side). Adskillige er vist
med en diameter på 20 cm (én mønt pr. side)!
Romerriget var stort i udbredelse. Det var svært at få
nyheder ud i de fjerneste kroge af riget. Aviser eksisterede
jo ikke dengang. Hvad var så mere nærliggende end at
bruge mønterne til at fortælle, hvad der skete. Kejseren
havde f.eks. erobret nyt land eller slået angribende fjender.
Hvis der havde været nød, lovede kejseren bedre tider for
befolkningen, han sørgede for skuespil og drama i arenaerne. Folket kunne se, hvor længe kejseren var blevet valgt
til øverste hærfører og ypperstepræst o.m.m. Ikke mindst
kunne folket på mønternes forsider se, hvordan kejseren
så ud i virkeligheden. Det sidste kan godt være svært, for
ingen ved, om man har idealiseret regenterne.
Vi er nødt til at stole på, at kunstnerne, som formede
skulpturerne, og dem, som lavede mønterne gjorde deres
bedste for, at deres arbejder skulle ligne dem, som skulle
portrætteres. På nogle sider er Marcus Aurelius Antoninus
(121-80), kendt som kejser Marcus Aurelius 161-80, afbildet med et portræt 40 år i træk. Man kan godt se ligheden,
men der er forskelle fra tidligste til seneste.
Katalogdelen spænder fra side 13 til side 268. Studier
af romerske portrætter går fra side 269 til side 435. Her
er 13 kapitler, hvor diverse numismatikere og kunstnere
giver deres bidrag til, hvordan kejserne kommer ud til
sit ’publikum’: billede af Roms første kejser. Mode og
program. Poppaea Sabina. Titus’ datter Julia Titi.
Førnævnte Marcus Aurelius’ 40 års portrætter.
Commodus – konstruktion af en ikon. Septimus
Severus. Julia Domna. Fjendebrødrene Caracalla og Geta. 13-årige Gordianus III og Philippus I. Gallienus – en mand med mange ansigter.
Tetrarkerne og Konstantin den Store og Theodosius og hans tid.
Mønterne er katalogiseret efter RIC, og der er
index’er til hurtigt at finde det, man søger.
Andreas Pangerl er manden bag det imponerende
katalog, hvortil kommer bidragyderne til studierne. Stattliche Münzsammlung i München står for udgivelsen. Se
kataloget eller bedre: køb det og nyd det!

Fra den numismatiske verden
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Plastikøen i Stillehavet
udgiver egne pengesedler
– vil anerkendes som nation; The Trash Isles
I den nordlige del af Stillehavet har havstrømmene
gennem mange år samlet enorme mængder af plastik
affald. Så meget, at det er på størrelse med Frankrig.
Der er sendt en ansøgning til FN, om at blive anerkendt
som selvstændig nation. Ideen er udviklet af de to
reklamefolk Michael Hughes og Dalatando Almeida –
og sammen med miljøorganisationen Plastic Oceans
Foundation og det britiske netmedie LADbible.com
prøver man, at få FN til at godkende den gigantiske
flydende plastikophobning som selvstændig nation.
Det eneste der mangler, for at fremstå som en
“rigtig nation”, er sådan
set indbyggere – alså
mennesker.
LADbible.com indsamler underskrifter
for at overbevise FN;
hvis du skriver under,
bliver du borger i
The Trash Isles.
Til formålet har man
allerede konstrueret et
flag, pas, frimærker og
pengesedler – og valutaen hedder Debris, som
betyder vragrester.
Sedlerne er fremstillet i nominalerne 20-,
50- og 100 Debris.
TJH


Debris-sedlerne for The Trash
Isles er designet med illustrationer af kunstneren Tony Wilson.

Foto: Francis Pérez.
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Advokat Axel Ernsts og Frøken Alfrida Ernsts Legat
til fremme af numismatisk forskning i Danmark
Resultatopgørelse for tiden
1. april 2016 – 31. marts 2017
Indtægter
Renter, bankkonti
Renter, obligationer
Renter, investeringsfondsbeviser
		
Udgifter
Legater		
Omkostninger
		

kr.
1
6.662
36.664
43.327
18.000
15.607
33.607

Årets resultat
der disponeres således:
Bunden egenkap.1/10 af renteindtægt.
Disponibel egenkapital
		

9.720
4.333
5.387
9.720

Preben Nielsen | Michael Andersen

Legatet har i regnskabsperioden uddelt 18.000
kroner. Legatportionerne er givet til støtte til
publikationer og studierejse.

Balance pr. 31. marts 2017
Aktiver		
Obligationer
Investeringsforenings beviser
Aktier		
Bankindestående
Mellemregning disponible aktier
Bundne aktiver
Tilgodehavender
Indeholdt udbytteskat
Bankindeståender
Mellemregning bundne aktiver
Disponible aktiver
Aktiver i alt

kr.
199.943
1.057.970
15.120
7.754
135.726
1.416.513
1.335
3.590
212.907
-135.726
82.106
1.498.619

Passiver
Bunden fondskapital
Saldo pr. 1.4.2016
1.412.180
Overført af årets resultat
4.333
		
1.416.513
Disponibel fondskapital
Overført resultat pr. 1.4.2016
3.719
Kursregulering, køb/salg af obligationer
0
Overført af årets resultat
5.387
		
9.106
Fondskapital i alt
1.425.619
Hensættelser
Hensættelser til senere uddeling
0
Hensættelser i alt
0
Gæld
Skyldige omkostninger
13.000
Bevilligede ej udbetalte legater
60.000
Gæld i alt
73.000
Passiver i alt
1.498.619

Dansk Numismatisk Forening

Ordinær
generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter §7
indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag 28. oktober 2017, kl. 17.30
Hotel Scandic København, Vester Søgade 6
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent 2018 – 2019.
6. V
 alg til Bestyrelsen; Henning I. Larsen, Torben Juul Hansen.
Henrik Jensen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Michael Wagner Christiansen.
7. Valg af revisorer; Hans Nielsen og Niels Bro-Rasmussen.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest én måned inden generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning på Hotel Scandic.

To retter med vin; 300,- Tilmelding senest 22. oktober til:
Preben Nielsen 20 20 78 16 – formand@numismatik.dk
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Bestyrelsen
Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Preben Nielsen
20 20 78 16
formand@numismatik.dk

Henning Ingemann Larsen
25 33 71 42
kasserer@numismatik.dk
Bankkonto: Den Danske Bank
Reg: 1551 Konto: 3517 556300

Mads Smedman
40 36 16 84

Næstformand

John Lind
20 70 85 78 - til kl. 21.00
webmaster@numismatik.dk

Medlemsmøder
Medlemsmøderne med auktioner
afholdes onsdage i:

Bestyrelsesmedlem

Bethesda

René Villadsen
40 56 89 06
nyhedsbrev@numismatik.dk

Rømersgade 17, 1362 Kbh K
Auktionseftersyn kl. 18.15 - 19.00
Auktion kl. 19.15

Lørdag 28. oktober,
generalforsamling – se side 29
Auktion 530
Mødet afholdes på Hotel Scandic.
Efter mødet arrangeres spisning
samme sted – pris; 300,- pr. person.
Tilmelding til Preben Nielsen.

Fraktionsmøder
Fraktionsmøderne afholdes
kl. 19.00-21.00 i foreningens bibliotek:

 ønder Boulevard 65, Stuen
S
København V

Søndag 29. oktober

Medaljer

Møntbørs i Hotel Scandic, kl. 10-16.

Mandag 4. december kl. 18 - 20
Status på DNF’s medaljeregistrering.
Deltagelse i spisning kl. 17.30 – tilmelding til
Preben Nielsen.

Onsdag 15. november
Auktion 531
Michael Wagner Christiansen:
(U)mulige koblinger – omkring en mønt
fra Svend Tveskæg

Onsdag 13. december
Auktion 532
Efter mødet arrangeres spisning hos
restaurant “Under Uret”.
Tilmelding til Preben Nielsen.

Onsdag 17. januar
Auktion 533
“Måske lidt kransekage”
– hvis formanden er i godt lune.

Pengesedler
Første tirsdag i måneden kl. 19-21
7. november	Guatemala, El Salvador og
Honduras
5. december Uganda, Kenya og Tanzania
2. januar
Benelux

Antik & Middelalder
Onsdag 25. oktober kl. 19.
Galerius’ triumfbue i Thessaloniki.
Tirsdag 19. december kl. 18.
Lidt julefrokost og møntballade.
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Bestyrelsesmedlem

Henrik Jensen
39 56 07 90

Provinsrepræsentant

Bestyrelsesmedlem

Birger Bentsen
20 27 42 73
brevbud@numismatik.dk

Torben Juul Hansen
32 97 43 93
num-rap@numismatik.dk

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Lars Christensen
sekretaer@numismatik.dk

DNF-kalenderen
Oktober
25. Onsdag ANTIK-fraktionen - SB65
28. Lørdag	DNFs generalforsamling
på Hotel Scandic.
Auktion 530.
29. Søndag	Møntbørs på Hotel Scandic.

November
7. Tirsdag Seddel-fraktionen - SB65
15. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 531.

December
4. Mandag Medalje-fraktionen – SB 65
5. Tirsdag Seddel-fraktionen - SB65
13. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 532. Spisning
efter mødet.
19. Tirsdag ANTIK-fraktionen - SB65

Januar
2. Tirsdag Seddel-fraktionen - SB65
17. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 533.

Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

Brevbud
Brevbud afgives bedst og
lettest på vores hjemmeside:

numismatik.dk

Vær venlig at afgive brevbudene i god
tid, da det er tidskrævende at registrere dem – især når der kommer mange
bud i sidste øjeblik.
Brevbud kan også afgives via mail
eller brev til provinsrepræsentanten

brevbud@numismatik.dk
BEMÆRK:

Der lukkes for budgivning dagen før
auktionen – kl. 18.00

