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Mønter fra Etiopien /Axum
ca. 270 - 630
Det eneste land i Afrika, der har produceret mønter i oldtiden (udover Nordafrika og Ægypten), er Etiopien. Vi har
kun få kilder til dets historie; det kaldes Axum efter dets
daværende hovedstad. De fleste konger kendes udelukkende fra mønterne; der er derfor betydelig usikkerhed
omkring deres kronologi. Axum er nævnt af Plinius den
ældre, ca 77 e.Kr., samt i Periplus Mare Erythreia* (ca.
160?) og af Ptolemæus ca 200.
Næste gang vi hører om Axum er i 356, hvor den romerske kejser Constantius 2. skriver et brev til Georgios, som
han selv havde indsat som patriark af Alexandria. Vi er i
den tidlig kristne tid, hvor Jesu natur var til heftig debat.
Constantius hældede til arianismen, der mente, Jesus var et
menneske, fordi Treenighedslæren, knæsat som ortodoks
lære på Konciliet i Nikæa i 325, var i strid med at kristendommen var en monoteistisk religion. Kejser Constantius
var følgelig uenig i denne beslutning fra 325, der havde
fordømt arianerne som kættere. Han havde derfor afsat
den monofysistiske patriark Anasthasios i Alexandria,
men inden sin afsættelse havde denne indsat Frumentius
som biskop i Axum ca 330, kort før riget konverterede til
kristendommen. Den nye arianske patriark Georgios skal
derfor (i 356) henvende sig til kong Ezana omkring Frumentius’ rettroenhed. Der kom intet
ud af den sag. Constantius døde i 361
og Ezana var formentlig død tidligere,
så Axum forblev monofysistisk (hvilket kopterne i Ægypten også er nu).
De næste informationer kommer fra Malalas og Kosmas Indikopleustes, sidstnævnte i Den kristne
Topografi først i 500-tallet, hvor han
møder tronfølgeren Khaleb; denne er
også nævnt af Prokopios. Det er en
spændende detalje i datidens storpolitik mellem tidens to mægtigste
herskere, kejseren af Byzans og kongernes konge (shahan-shah) af Iran.

Af Svend Hovard †

*Samling på 66 små skrifter og
artikler om navigation og handelsmuligheder omkring Det Røde
Hav. Ukendt forfatter.
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Syd for disse lå den arabiske halvø, hvor
de to imperier konkurrerede om indflydelsen.
Den nordlige del af den arabiske halvø
var domineret af to stammer, hvor Ghassaniderne i vest støttede Byzans og Lakmiderne i øst støttede Iran. I den sydlige
del i det nuværende Yemen lå det Himyaritiske rige. Dette producerede allerede før
Kristus sølvmønter, der tilsyneladende
under kejser Augustus tilpassede sig den
romerske denar. Der kendes en række herskernavne fra mønten i Raidan (Zafar), der
var hovedstad indtil engang i 300-tallet,
hvor den flyttedes nordpå til Sana, begge
byer i det nuværende Yemen.
Alle mønterne antages at være fra før
flytningen af hovedstaden, og her har vi
desværre overhovedet ingen romerske kilder at trække på for at kunne etablere en
kronologi. Det er nævnt i Periplus ca 160,
hvor kongen hedder Charibael (han har så
ikke præget mønter, så herskerne nævnt
på mønterne antages at ligge før). Byzans
drev kristen mission i området, og tilsyneladende havde kong Ezana fra Axum
også blandet sig engang midt i 300-tallet.
Det førte til at den himyaritiske hersker
Abu-Kariba omkring 390 konverterede til
jødedommen!
Axum blev indblandet igen i 500-tallet. Axum havde sendt en ekspedition til
Himyar og fået kong Yafur til at betale tribut, men han blev styrtet i 522 og den lille
axumitiske garnison i Zafar massakreret. I
524 sad nogle byzantinske ambassadører
hos hos araberen lakmiden Mundhir (der
som nævnt var i alliance med Iran) og forhandlede om løskøbelse af to fanger, da
der kom ambassadører fra Himyar. De berettede at deres nye jødiske hersker Yusuf
havde massakreret de kristne i Narjan (nuværende Saudi Arabien, men lige nord for
grænsen til Yemen) og han ønskede en al-
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liance med Mundhir. De byzantinske ambassadører fik betalt Mundhir for fangerne,
men nu var der gået storpolitik i sagen.
Den byzantinske kejser Justin 1. sendte
ambassadører til kong Khaleb i Axum og
fik en alliance i stand, da han jo også havde sin garnision at hævne. En byzantinsk
flåde blev sendt til Adulis for at transportere en større hær axumitiske tropper over
Rødehavet og i 525 stod et større slag et
sted i Yemen, hvor Khaleb vandt og Yusuf
i desperation red på sin hvide hest ud i
Rødehavet og druknede. Det himyaritiske
rige gik under og Khaleb lavede et axumitisk kristent protektorat over det tidligere jødiske rige. Det holdt tilsyneladende
ikke så længe, da den nye vicekonge gjorde
sig uafhængig, og sidst i shah Xusro 1.’s
regeringstid (531-79) havde Iran igen et
protektorat over det nuværende Yemen.
Endelig har vi fra islamisk side en tradition for, at nogle af Muhammeds tilhængere fik asyl i Axum af kong Ashama i 616;
det gav den etiopiske kirke en vis velvilje
fra islam og en hadith fortæller, at Muhammed sørgede over Ashamas død, hvad så
må være sket før Muhammed selv døde i
632. Med Islams fremkomst så verden ganske anderledes ud. Efter slaget ved Jamuk
636 var Byzans ude af regionen og efter
slaget ved Nihawand 642 forsvandt den
sasanidiske Shah af Iran, idet hele riget
blev erobret af muslimerne.
Der er selvfølgelig inskriptioner lokalt
og andre kilder, der kan bidrage til en relativ kronologi i Axum, men ovennævnte
giver de eneste sikre fikspunkter. Der kan
følgelig ikke siges meget om møntsystemet endsige nominalerne. Udmøntningen
starter med kong Endubis, som formentlig
hører til omkring år 270 og slutter med
kong Armah omkring 630. Når et rige i periferien af møntøkonomien overgår til denne, skyldes det formentlig handel: Axum
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havde havnebyen Adulis ved Rødehavet, hvor der passerede
både guld og sølv igennem. Nu er der omtalt adskillige krigstog, så mønterne i ædelmetal er måske til at betale tropper.
Der præges mindre mønter i guld og sølv. Guldmønten ligner
den senromerske tremissis på 1,4 gram og sølvet minder om
½ siliqva på 1,2 gram, men det kan være lokalt bestemt, og da
en del er anonymt, er nogle af disse mønter svære at placere
kronologisk, så de er måske mest til udenrigshandel. De kan
dog ordnes, da de bliver mindre og mindre lødige!
Det mest interessante er kobberet, for det er utvivlsomt
lokalt. Måske for at styrke troværdigheden har den ene nominal har lidt guld indlagt, og det er helt unikt for Axum. Der
er formentlig to nominaler i kobber, den ene med lidt guld,
den anden uden. Ellers kan mønterne kronologisk ordnes i tre
grupper: 1) Hedenske med græsk tekst. 2) Kristne med græsk
tekst (efter 333). 3) Kristne med tekst på gheez. Guld- og sølvmønterne er alle på græsk, selvom det degenererer over tid.
Mønterne fortæller selvfølgelig en hel del indirekte: Axum
var baseret på landbrug, og kornaks forekommer på flere af
mønterne. Interessant er brug af, hvad vi nu kalder “slogans”
på mønternes bagsider: “Lad der være glæde for landet”,
“Barmhjertighed for folket”, “Kristus er med os”. Det sidste
er en variant af legenden om Konstantins sejr ved den Milviske
Bro i 312, og inspirationen er formentlig de mange “slogans”
på senromerske mønter, men de har her klar lokal oprindelse.
Som så ofte siger mønterne en del om kongens regalia: Det
ser ud til, han på hovedet har et klæde bundet i nakken, og

Slagscene fra Konstantins
triumfbue, der blev bygget i
315 til minde om hans sejr
over Maxentius i slaget ved
Den milviske Bro i 312.
commons.wikimedia.org –
Foto; Marcus Cyron (Flickr)
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eventuelt en åben krone derover. Hans scepter kan være med
kors eller udformet som et kornaks.
Jeg vil her gennemgå seks mønter alle i kobber. De er bestemt og tolket efter Stuart Munro-Hay: Aksumite History 1991.
Teksten er baseret på opslag og Tom Holland: In the Shadow of
the Sword fra 2012, specielt s. 1-2, s. 270-72 og s. 356.

Kobbermønt, lille nominal. 12 mm/0,82 g
Forside: BACIΛΕVC (konge), højrevendt buste.
Bagside: TOY TO APECHTH XWPA (Til glæde for landet),
stort kors.
Typen tillægges kong Ezana (ca 325-355) “og efterfølgere”, da den er anonym. Med sit store kors må den være
efter 333, hvor Axum overgår til kristendommen. Ezana
fører store titler på steler om, han er konge over dele af
Sudan, Saba, Raidan (i Yemen) og Hadramwt (øst for Aden),
og han beretter om et krigstog i det sydlige Sudan på en
stele i Meroë, så det har fundet sted. Som nævnt beordrede
den østromerske/byzantinske kejser Constantius 2 (337-361)
patriarken af Alexandria at skrive til Ezana, for at få afsat
den lokale biskop Frumentius.

Kobbermønt, store nominal. 17 mm/1,58 g
Forside: OVAZHBAC BACIΛΕVC (kong Ouazebas), højrevendt
buste med “hættekrone”, omgivet af kornaks.
Bagside: TOV TO APECHTH XWPA (til glæde for landet),
højrevendt buste i ring med baggrunden indlagt med guld.
Ouazebas antages at have regeret ca.380-400. Han kendes
kun fra mønterne.

Kobbermønt, store nominal, 16 mm/0,79 g
Forside: XALHB (Khaleb), højrevendt buste med åben krone,
øverst kors, holdende scepter med kors.
Bagside: TOY TO APECTH XWPA (Til glæde for landet),
kors i ring, inkus i centrum med guldindlæg.
Kong Khaleb regerede ca. 510-540 og er som nævnt omtalt af Kosmas Indikopleustes. Som fortalt var han aktiv på
den anden side Rødehavet i Himyar/Yemen i flere omgange,
og som blev lidt af en “stedfortræderkrig” mellem Byzans
og Iran. Legenden vil vide, at Khaleb abdicerede og trak sig
tilbage til et kloster i Jerusalem. Hans regering er et toppunkt i Axums historie og han æres i flere kirkekrøniker
som Axums største hersker.

Kobbermønt, store nominal 14 mm/1,36 g
Forside: tekst på gheez: “Han som passer til folket”, højrevendt buste med hovedklæde og holdende kornaks.
Bagside: tekst på gheez: “Fra kong Za-Wazen”, to korslagte
kors, i centrum inkus med guldindlæg.
Kong Wazena antages at have regeret 540-555 og var søn
af Khaleb. Han kaldes også i kilderne Wazeb eller Za-Gabaza (axumitiske konger har flere navne, yderst forvirrende).
Han måtte tilsyneladende opgive eventyret i Yemen, men
udsendte Abba Libanos som Eritreas apostel.
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Kobbermønt, lille nominal, 11 mm/0,88 g
Forside: tekst på gheez:”kong Joel”, buste en face med krone
Bagside: tekst på gheez: “Kristus er med os”, stort kors.
Kong Joel antages at have regeret ca. 570-80 og vi kender kun
hans navn fra mønterne. 570 er i Islâm “Elefantens År”, hvor
Mohammed blev født, og i det år prøvede ifølge en muslimsk
hadith kong Abraha fra Axum at plyndre kabaen i Mekka, men
hans krigselefant nægtede at krydse bygrænsen, så indbyggerne slap. Den historiske kerne kan hænge sammen med at der
deromkring igen var kampe mellem Axum og Byzans på den
ene side og Iran på den anden om dominansen i Yemen, der kan
have ført en axumitisk hær nordpå. Der må også have været visse ambitioner hos de axumitiske herskere, når vi fra steler mm
ved de i Afrika har angrebet nord- og sydpå (Sudan og Somalia)
og på den arabiske halvø østpå (Yemen) og nordpå (Mekka)!

Kobbermønt, store nominal, 19 mm/1,68 g
Forside, tekst på gheez: “kong Armah”, kongen siddende højrevendt på trone med åben krone, holdende scepter med kors.
Bagside; tekst på gheez: “Lad der være glæde for folket”, stort
kors i krans, midt i korset inkus med guldindlæg.
Armah er formentlig identisk med Asama ibn Abjar, der som
fortalt modtog Muhammeds tilhængere som flygtninge i 616 og
antages at have regeret ca.610-630. Axum var da på retur, det
var langt fra storheden under Khaleb, og han udsender ingen
guldmønter, kun få sølvmønter med ringe lødighed. Til gengæld er hans kobbermønt den største i serien. Han er den sidste
axumitiske hersker, der udsender mønter, og Axum blev delvis
forladt midt i 600-tallet og andre byer var derefter hovedstad.
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Spillemøntmager slog fejl
Dette er historien om et spillemærke
med teksten “Stensved Automat Udlejning”
– udgivet af Stevns Automatservice ApS
Af Jens Skovly

Som bekendt bør man se sig godt for, inden kan kaster sig
ud i en opgave. Den lære måtte en jysk virksomhed sande.
Forklaringen på den belærende indledning er, at Stevns
Automatservice ApS, som blev etableret i 1982 efter opkøb
af et automatfirma, som havde base i Vipperød, i midten af 10’erne ville have produceret nye spillemærker.
Mærkerne skulle erstatte det mærke, med en værdi på
20 kroner, som blev benyttet efter fremstilling af 4.000
eksemplarer i midten af 00’erne.
På produktionsdagen i det jyske må der have været
travlhed, idet medarbejderen, som skulle sørge for at slå
et nyt oplag spillemærker i en kobberlignende legering,
greb de gamle stempler og læste blot de tre første bogstaver i ordet. Det var bogstaverne Ste, og derved opdagedes
ikke, før det var for sent, at der blev slået et par tusinde
spillemærker med teksten Stensved Automat Udlejning.
Bestillingen på spillemærkerne kom fra Stevns Automatservice ApS., som ønskede teksten Stevns Automater på
mærkerne.
Der forefindes alså et 20-kroners spillemærke, som
angiver at være fra Stensved Automat Udlejning, men
fejlagtigt slået med teksten stevns automater .
Fejlen blev opdaget ved afleveringen af spillemærkerne
til Stevns Automatservice ApS, hvis ejer foruden de fejlslåede mærker som erstatning også modtog et større antal
spillemærker med teksten Funny Play.
Da Stevns Automatservice ApS var på sit højeste i slutningen af forrige århundrede, havde firmaet opstillet cirka
200 forskellige spillemaskiner. Maskinparken bestod af
de såkaldte en-armede spillemaskiner (kaldet en-armede
tyveknægte) samt elektroniske spil, tv-spil, flippere og
musikbokse. Maskinerne var opstillet stort set over hele
Sjælland; på værtshuse og på kasernerne på Stevns, i
Jægerspris, Ringsted og Antvorskov i Slagelse med flere.
I midten af 1990’erne blev der puttet gangbare mønter
og spillemærker i firmaets automater svarende til cirka
22 millioner kroner.

Markedet for spil på morskabsautomater har gennem
de seneste cirka 20 år ændret sig markant. I dag kan de
unge (og ældre) sidde derhjemme og benytte en pc, som
er blevet en alvorlig konkurrent, også i forhold til gevinstgivende spil, fortæller Tina Jørgensen, som i 2000 overtog
Stevns Automatservice ApS efter sine forældre. “Jeg skal
dog ikke klage. Vi har opstillet lidt flere end 100 maskiner, dels
på værtshuse, og dels i spillehaller. Geografisk har vi maskiner
opstillet på stort set hele Sjælland og på Lolland”.
Selskabet betalte alene i 2015 en afgift til staten på 2,3
millioner kroner, fortæller Tina Jørgensen, som driver
selskabet fra sin base i Nordvest-Sjælland.
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Stevns Automatservice ApS. fik i
midten af 00’ne fremstillet et værdimærke på 20 kroner (til venstre),
som firmaet ønskede at udskifte
med et nyt mærke (i midten) 10
år senere.
Men der er som bekendt forskel
på halvøen Stevns og landsbyen
Stensved, som ligger fem kilometer øst for Vordingborg.
Til højre ses det mærke, som
Stevns Automatservice ApS. fik tildelt som erstatning for producentens fejlslagning.

Det er meget ofte et orgie af farver, lyde og valgmuligheder der
møder en, når man frekventerer
en spillehal.
commons.wikimedia.org/wiki
Foto: Friman

13

numismatisk rapport 137

Mindesten med medalje over
“finnebørns plejeforældre”
Tidligt sidste forår gik jeg en tur omkring Kastellet og
Churchillparken og kom forbi en mindesten over danske
“finnebørns plejeforældre”. Det var godt nok spøjst – jeg
kendte ikke rigtigt udtrykket finnebørn, men kunne dog
alligevel med lidt godt gemt historiekendskab sjusse mig
frem til, hvad det måske kunne betyde.

Af Torben Juul Hansen

Finnebørn
Finnebørn er betegnelsen for de omkring 75.000 finske
børn, der under “Vinterkrigen” 1939-40 og “Fortsættelseskrigen” 1941-44, blev evakueret til de skandinaviske
lande, først og fremmest Sverige, Danmark og Norge.
Der kom ca. 4.000 af disse børn til Danmark, som blev
fordelt hos plejefamilier over hele landet. Størstedelen
vendte tilbage til Finland efter kort tid, men mange valgte
at blive i Danmark til krigen var overstået. Lidt under 10%,
ca. 350 af finnebørnene blev i Danmark for bestandigt.
Nogle dog efter at de havde været hjemme i Finland uden
at kunne finde sig til rette, fordi de havde glemt deres
tidligere sprog, eller fordi de var groet sammen med deres
nye danske familie, som de havde boet hos i mange år.
Mange af de finske børns fædre var faldet i krigen, og i
flere tilfælde var der heller intet hjem at vende tilbage til.
De fleste vendte dog hjem, ikke mindst fordi deres finske
familier krævede det, men også
fordi den finske stat krævede sine
børn tilbage. De sidste organiserede hjemsendelser fra Danmark
fandt sted i 1947.

Mindestenen
Mindesmærket er opsat efter
ide og initiativ fra Foreningen af
finnebørn i Danmark og Københavns finske Forening. Stenen
er naturligvis finsk granit og har
været en del fra “Salpa-forsvarslinien” i Sydøstkarelen, hvor den

Foto: www.bistrupby.dk
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Med medaljen fulgte et diplom
fra den finske stat.

var en del af en panserspærring. Stenen blev opsat i september 2004, og er skænket af den finske stat med bistand
af Erkki Heinilä og rigsdagsmand Olli Nepponen.
Der er en medalje-plakette ca. 30 cm i diameter påsat
på for- og bagsiden – tilsvarende aversen og reversen på
en lignende medalje på ca 5 cm: “Benignitatis Humanæ
Finlandia Memor”.
Man scannede den lille medalje tredimensionalt og
med denne “fil” skabtes matricen i den størrelse, man
ønskede medaljonen skulle støbes. Matricen ankom fra
USA og støbningen blev udført af Ålborg Bronzestøberi.
Stenen blev klargjort af en stenhugger i Køge og opstillet i Churchillparken.

”Benignitatis Humanæ Finlandia Memor”
Medaljen, som danner forlæg til plaketten på mindestenen, blev af den finske stat skænket til finnebørnenes
plejeforældre i 1946 som tak for hjælpen. Med medaljen
fulgte et bevis (diplom) fra den finske regering med navnet på modtagen underskrevet af den finske republiks
president Juho Kusti Paasikivi og socialminister Matti
Janhunen: “Benignitatis humanae Finlandia memor –
Såsom bevis på erkänsla för uppoffrande arbete för de
nödlidande i Finland åren 1941-1946”. Den latinske tekst
på medaljen kan oversættes: Erindring om humanitær
hjælp til Finland.
Medaljen er udført af den finske billedhugger Gerda
Franziska Qvist 1883-1957. Hun var en af pionererne
inden for den moderne medaljekunst i Finland i begyndelsen af 1900-tallet. Hun har blandt andet modeleret en
medalje i 1932 med portræt af H. C. Andersen1.

Om finnebørnenes historie: www.finnebarn.dk
perolofdk.blogspot.dk/2006/12/finsk-medalje-benignitatis-humanae.html
www.immigrantmuseet.dk/index.php?page=alias-43
www.hca-medaljer.dk/medaljer-oversigt/

1) Beskrevet af Flemming Gaston Brabo, ”Medaljer med H.C. Andersen og
hans eventyr”, nr.7. Tillæg til Numismatisk Rapport (uden år!).
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ene side, sedlerne blev kørt ud til bankerne i lastbiler, og
det var så som så med kontrollen af sedlerne. Til sidst gav
regeringen op. Seddelen med den højeste nominal blev
trykt den 26. oktober 1923.
Pålydende lød på svimlende 100 billioner mark, som
er et et-tal med 14 nuller bagved: 100.000.000.000.000!
Der udspandt sig mange tragedier. Dem, som havde
penge og gæld i fast ejendom kunne så let som ingenting
blive gældfrie. Selv den dag i dag påvirker hyperinflationen efter Første Verdenskrig mange tyskere.

100 billioner mark er mange
penge – og dog

Fra den numismatiske verden

     Af Niels Stampe

Hvad bliver det næste?

JA, HVORFOR ikke? Modern Coin Mart har i samarbejde
med S&A Partners udgivet en 1 dollar sølvmønt i form af
en Coca Cola kapsel, vægt 6 gram og i fin pakke til 29,95
dollar. Mønten kan også fås i både proof og endnu mer’
fin kvalitet til endnu højere priser.
EN SAMLER, lad os bare sige, at han bor i England, fortæller, at han som barn sammen med andre børn brugte
tid på at finde ’sjældne’ og andre mærkværdige mønter
fra dagligdagen – ikke for selv at samle på dem, men for
at sælge dem til andre ’ægte’ møntsamlere, og fortjenesten
skulle bruges til slik, fornøjelser og ballade. De voksne
samlere havde selvfølgelig i baghovedet, at de også engang kunne sælge mønterne med fortjeneste. – Pause – Så
bliver førnævnte børn voksne og flere af dem også rigtige
møntsamlere.
Jo længere tid de så har samlet, jo mere hæger de om
deres klenodier og tænker ikke umiddelbart på at sælge.
Men når den tid kommer, hvor de skal af med mønterne
eller skifter kurs til et andet samlerområde, så er det klart,
at de igen gerne vil af med deres mønter til den bedste
pris . . . Jamen, jamen, historien går jo i ring!
GODT NYT til alle euro-samlere. Selv med nye teknikker
bliver der lavet fejl. Så mange at der er opstået uanede
muligheder for at finde fejlmønter af både den ene og
den anden art – og samlere har ikke været sene til at gribe
mulighederne. Chancen for gevinst er klart størst i lande,
hvor euro er gældende omsætningsmiddel.

Fejlprægning på euro

FØRSTE VERDENSKRIG ødelagde som bekendt Tysklands økonomi. Indtil 1914 kunne pengesedler stadig
veksles til guldmønter i bankerne, men derefter begyndte
priserne at stige. Langsomt i begyndelsen, men der blev
færre og færre varer at købe, dyrtid indfandt sig, arbejdsløsheden steg, og det var en ond cirkel, som staten havde
sværere og sværere ved at takle.
Først i 1920’erne blev det for alvor svært for befolkningen. Indtil da var pengesedlerne trykt på begge sider. Det
måtte seddelpressen opgive. Nu blev der kun trykt på den

BERLIN. I forbindelse med World Money Fair i februar
har en international komite, COTY – møntbranchens pendant til en filmens Oscar – kåret den tyske 5 euro polymermønt som ’over all’ vinder af ni forskellige kategorier . . .
ERIC NEWMAN – nævnt i NR 136 – kan tilføjes, at han
var møntsamler fra syv års-alderen i 1918 og de næste 90
år. Hans samling blev solgt i over 19.000 lot, som omregnet til danske penge indbragte 500 mio. kr,, der bl.a. gik
til uddannelse af numismatikere og velgørende formål.
TYSKLAND. Ifølge Fyens Stiftstidende havde en tysk
chauffør samlet, lagt til side eller gemt 1,2 mio. 1- og 2
pfennig-stykker fra D-markens tid til sine arvinger – eller
havde han bare glemt at komme af med dem i tide? Det
får vi aldrig at vide, for nu er manden død. Mønterne,
der vejede 2,5 tons, var samlet over 30 år og opbevaret i
100 sække.

Vinderen over andre vindere
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Da fugt havde fået adskillige af mønterne til at hænge
sammen, så de ikke kunne gå gennem bankens tællemaskine, tilbød en flink bankmand at håndtælle mønterne i
sin fritid. Det tog ham et halvt år.
Samlet var der for 15.680 DM, som i en filial i Oldenburg blev vekslet til 8.000 euro. Videre står der, at DM
kan veksles gebyrfrit til euro i alle tyske banker. Ja, det
står der, men skribenten har sin tvivl, om det nu også
gælder småmønt eller om det bare var en reklamestunt .
. . . men, altså, han plejer nu kun at have ret sådan cirka
hver anden gang.
JAPAN. Østrigs én unze Philharmoniker guldmønt er den
mest populære guldmønt i Japan. Den illustrerer den store
musikalitet, som udspiller sig i Wien. Dette markerede
Münze Österrich i samarbejde med den japanske importør
nogle dage før jul med et pyntet juletræ, beklædt med 2017
Philharmoniker med en samlet vægt på 63 kilo. Stjernen
i toppen var sågar på 20 unze. Værdi: 2.3 mio. euro. Mon
ikke træet har oplyst sig selv uden elektricitet?
DET TYSKE Mønthandler Forbund, VdDM, holdt i sommeren 2017 medlemsmøde. På dagsordenen var bl.a. de
såkaldte slabs, hvor mønter er forseglede i plasticetuier,
og hvor udbyderne mod betaling garanterer mønternes
kvalitet. Det er en stor industri i USA, og tendensen er ved
at brede sig også til Europa. Det er noget, som bekymrer de
tyske mønthandlere, som påpeger, at man ikke kan undersøge en mønt, som man ikke kan komme til at røre ved.
Ligeledes påpeger de problemer med, at der blandt de
’indespærrede’ mønter også er konstateret falske mønter,
som på denne måde bliver blåstemplet som ægte.
Arne Kirsch, formand for den tyske afdeling af det
schweiziske auktionshus Sincona, blev optaget som nyt
medlem. Arne er i øvrigt præsident for Den Internationale
Mønthandlerforbund, og han har i flere år haft stand på
DNFs børs i København.

En såkaldt “slap mønt”

YPRES, WW1. Australien har udsendt en 50 cent erindringsmønt i anledning af 100-året for det tredje slag ved
Ypres i Flandern, hvor de allierede skulle drive tyskerne
over en højderyg ved Passchendaele, hvor et af de blodigste, dårligst planlagte og mest unødvendige angreb fandt
sted under den selvrådige general Haig.

Soldater på vej til helvede

Fra juli til oktober flyttede fronten sig kun få km. Soldaterne stod i mudder til knæene efter sprængte drænrør,
den længste regntid i 30 år og desuden uden nogen særlig
beskyttelse. I alt mistede en halv million soldater livet.
Australien havde 38.000 døde eller sårede. Det gør altså
indtryk på en, når man som på 50 centen ser soldater
marchere på vej til fronten for måske aldrig at vende hjem.
MUENZEN ONLINE COM er et nyt site på nettet, hvor
man kan bruge oceaner af tid på at klikke sig ind på aktuelle nye mønter, artikler om mønter, litteratur, ugentlige
nyheder, mønthandlere og auktioner og såvel børser som
foreninger og samler mand og mand imellem. Opdateres
jævnligt.
MÜNZE BERLIN har lavet en erindrings’mønt’ i kun 2.500 eksemplarer for at markere, at det i år er 70
år siden – 28. juni 1948 – at Vesttyskland skiftede Reichsmarken
ud med DM. Hver person kunne i
banken veksle 40 Reichsmark til 40
nye DM mark. Østtyskland gjorde
ligeså. Forholdet var i dette tilfælde
70 Reichsmark til 70 nye østtyske
mark. Her ses erindrings’mønten’
sammen med et billede af, hvor
lange køerne var foran bankerne
for at omveksle gamle penge til nye.

Den nye erindrings D-Mark med
anvendelse af farvetryk.
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Sieg´s første katalog

Et af hovedstykkerne er det
såkladte Achilleus-fad – et ottekantet fad med motiver der i
elleve scener beskriver Achilleus
bardom og ungdom.
Foto: Adrian Michael

Fra den numismatiske verden

SIEGS KATALOGER udkom i efteråret for sidste gang –
indtil videre. Det var med 2018-udgaven. Kataloget udkom
første gang i 1968 som et lille hæfte på 56 sider med danske årgangsmønter fra 1874 og med færøske, grønlandske
og islandske mønter i kun én kvalitetsvurdering. Siden er
Danmark/Norden-katalogerne stille og roligt vokset år for
år til velvoksne tykkelser.
Frovin Sieg solgte rettighederne til katalogerne til Jens
Pilegaard i Aalborg, som havde dem i 10 år. Herefter overtog
Thomas Højland og Samlerhuset fra Norge hver en halvdel.
Samlerhuset overtog senere alle rettigheder og lukker så pr.
1. januar 2018, fordi firmaet ikke mener der er økonomi i at
udgive dem mere. Samlerinteressen for mønter er dæmpet,
og der sker for lidt i prisudviklingen fra år til år. Ja, det tror
da pokker i en tid med nulrenter og ingen inflation.
Samlere bør dog ikke fortvivle. Der er dialog i gang på to
fronter. Måske kommer der stadig en udgave på nettet eller
en papirudgave hver anden til fjerde år, og det er trods
alt bedre end aldrig. Sieg’s katalog nåede at fejre 50-års
jubilæum plus et år mere. Det er trods alt en præstation.
TRIER er en af Tysklands ældste byer, hed i antikken
Augusta Treverorum og var en overgang både provinshovedstad og kejserresidens. I byen og omegn er fundet mange store skatte. F.eks. blev der i 1628 fundet 49 dekorerede
sølvkar, som tilsammen vejede 125 kg. Ved gravearbejde
ved Neutor har man fundet 1.635 guld- og sølvmedaljoner
fra den konstantinske tid i 300-tallet.
I 1693 dukkede 588 aurei op på en mark. Af dem
lod kurfyrsten 463 stykker indsætte i sølvkar, hvoraf
nogle i dag befinder sig dels i den engelske hertug
af Bedfords og i storhertugen af Luxemburgs
skatkamre. Det største fund blev dog fundet i Trier midtby i 1898, hvor man i tre
broncekar fandt 36.000 antoninianer fra
200-tallet.

Claudius, Aureus, 46-47, Lugdunum
(Lyon); 7,6 g. RIC 33, S 1830.
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BØRSER & MARKEDER
VESTSJÆLLANDS NUMISMATISKE FORENING har børs og auktion,
Søndag den 18. marts fra kl. 10.00 - 15.30., i Nordhallen,
Nørrevangstorvet 8, Slagelse.
ÅLBORG MØNTBØRS, Søndag 8. april. 10-15. Vejgårdhallen. Udstillinger,
handlere konkurrencer, god mad m.m.
HELSINGBORG 21.e april. Myntmässa i Idrottens Hus frimynt.se
LONDON Coin Fair, Holiday Inn, WC1 - 2. juni.
LONDON: Bloomsbury coinfair.com 7. april og 5. maj.
WIEN. Numismata 6.-7. april.

AUKTIONER

I denne rubrik er tidligere nævnt Sixbid.com. Nu kan vi også tilføje
Biddr.com og NumisBids.com, hvor der er mange andre auktionsfirmaer,
som måske ikke er så kendte herhjemme. Og tillige; skanfil.dk,
bruun-rasmussen.dk, kuenker.de

UDSTILLINGER
GLASGOW. Ny udstilling i Hunterian Museum: Scotlands Own Coinage.
Fri entre.
LONDON. Udforsk pengenes historie i British Museum. Fri entré.
MÜNCHEN. Staatliche Münzsamlung: Luther imagines.
DRESDEN. Møntkabinettet er genåbnet efter at have konserveret ca. 100 mønter,
som var angrebet af sølvklorid. Den permanente samling består af 3.300 objekter.
FRANKFURT. Historichen Museum boltrer sig på 500 m2 med mønter fra
alle tider, men især fra og om Frankfurt, fordi byen i århundreder har været et
finanscentrum.

Årets skovtur går til

“Sydhavsøerne”
Lørdag den 2. juni tar’ DNF på sommerudflugt – vi
har hyret en bus og kører dernedad fra morgenstunden. Der bliver gjort holdt ved et par ikke nærmere
bestemte udflugtsmål/museer/seværdigheder etc.
Der gøres ligeledes holdt for indtagelse af frokost
og et krus øl samt holdt ved eftermiddagskaffen.
Tilmelding til formanden, Preben Nielsen
- formand@numismatik.dk eller på numismatik.dk.
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Møntsamlingen på Thorvaldsens Museum
De antikke mønter er med sine knap 3500 inventarnumre
den største genstandsgruppe i museets samlinger og samtidig den næststørste offentlige samling af sin art i Danmark. Den domineres af mønter fra den græske verden,
men rummer også et betragteligt antal romerske mønter.
Samlingen er resultatet af Bertel Thorvaldsens og hans nære
ven, den danske arkæolog P.O. Brøndsteds, fælles interesse for
antikkens mønter. Både Thorvaldsen og Brøndsted opbyggede
store møntsamlinger i starten af 1800-tallet. I 1823 måtte Brøndsted bede Thorvaldsen om et stort lån til at udgive resultaterne af
sin forskning. Som sikkerhed stillede han sine mønt- og bogsamlinger. Det lykkedes aldrig Brøndsted at tilbagebetale lånet. Efter
hans død i 1842 overgik samlingerne derfor til det kommende
Thorvaldsens Museum.
Med afsæt i museets samling af antikke mønter bliver den besøgende taget med på en rejse tilbage i tiden – fra samlingens
etablering i starten af 1800-tallet via de første møntsamlinger i renæssancen og helt til antikkens verden. Blandt udstillingens temaer
kan nævnes Thorvaldsen som møntsamler, mønternes billedverden
som kilde til inspiration – såvel for Thorvaldsen som for periodens
medaljeskærere – samt de antikke mønters værdi og herkomst.
Montreudstillingen kan ses i vinduesnicherne i antiksamlingen
på museets 1. sal. Den er arrangeret af projektmedarbejder Bjarne
Bodholdt Purup, som led i et større projekt om digital registrering
og publicering af Thorvaldsens Museums møntsamling.
thorvaldsensmuseum.dk/besoeg/nyt-fra-museet/

Sølvmedalje udført af medaljør
Jan Petersen på Den Kongelige Mønt
for Dansk Numismatisk Forening
i anledning af HKH Prins Henriks
60 års fødselsdag
Diameter: 55 mm | Vægt: 95 gram | Sølv: 999‰
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Europæiske middelaldermønter

Fjerde bind i mastodontserie

Grosso fra Genoa. 1200-tallet.
Ca. 300%

Europæiske middelaldermønter

     Af Niels Stampe

William R. Day,
Michael Matzke and
Andrea Saccocci:
Medieval European Coinage
with a Catalogue of the Coins
in the Fitzwilliam Museum,
Cambridge. 12 Italy (1)
(Northern Italy). xxix +
1135 s. inkl. 80 tavler.
2016, 20x25 cm, indb.,
vægt 2,6 kg.
ISBN 978-0-521-26021-3.
Pris 175 pund. Cambridge
University Press.

Dette storværk (MEC), som er beregnet til 17 bind om
europæiske middelaldermønter, udkom med første bind i
1986. Næste bind i 1998 og tredje bind i 2013. Og nu fjerde
bind i 2016. Serien bygger på den omfattende samling, der
befinder sig i Fitzwilliam Museum i Cambridge. En stor
part af mønterne, måske hovedparten stammer fra professor Griersons samling, som blev grundlagt i hans unge
dage, hvor kun få interesserede sig for middelaldermønter
og derfor kunne erhverves for ganske få penge. Grierson
var ungkarl hele sit liv. Han døde 96 år gammel i 2006. I
levende live testamenterede hans sin samling til museets
i forvejen store samling, der i dag fremstår som en enestående bestand af europæiske middelaldermønter fra midten
af det niende til begyndelsen af det sekstende århundrede.
Ingen havde forestillet sig, at værket skulle blive så
omfattende og med så megen research og så mange eksperter indblandet eller tilknyttet, som tilfældet er blevet. Så
vidt vides arbejdes der nu på flere bind, som må forventes
udgivet i hurtigere tempo end hidtil.
Den historiske baggrund begynder i midten af 900-tallet, hvor saracenske stammer trængte ind i de ottoske
konger og kejseres områder. Ottoerne havde planer om
at opbygge en central magt over deres tyske og italienske
områder. Planen faldt til jorden, da Otto III døde i 1002
og ikke efterlod sig nogen arving. Trods flere forsøg på at
genoplive stormagtsdrømmene, blev de kvalt. Her er det
så, at tiden danner baggrund for imponerende mange små
selvstændige stater, hertugdømmer, pavestater og byer,
som anmelderen aldrig har kendt eksistensen af.
Men det forstås, at udmøntningerne i de områder var
ledetråde for udmøntninger i det øvrige Europa på deres
samtid. Og når mønterne i de italienske områder blev
mindre eller skiftede karakter, så dannede de fortsat skole
for tilsvarende mønter i Europa.
Der findes intet samlet katalog om mønterne fra disse
nordlige italienske regioner, som i datiden også bredte
sig ind over grænserne til nutidens nabolande. Og det er
møntsamlernes egen skyld! De har nemlig fokuseret på
deres egne snævre samlerområder af nærområder, en by
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eller to eller måske blot nogle få møntsteder. Derfor har
der ingen katalogmæssig koordinering været. Ikke før nu.
MEC er dog heller ingen tryllestav, fordi værket kun
består af de mønter, som befinder sig i Fitzwilliam Museum, men den samling er så stor og repræsentativ, at
den giver det indtil dato det bedste overblik over de før
så upåagtede småmønter, som sandt for dyden ikke imponerer ved deres udseende. Men det er altså mønterne i
kombination med historien, som fascinerer og interesserer
samlere og historikere.
Og man må sige, at man både bliver belært af den almindelige historie i hvert enkelt område og om møntstedernes historie og hvem, der stod bag. Når omskrifterne
omtales i teksterne, så er omskrifterne både fremhævet
med fed skrift og desuden skrevet så korrekt som man kan
komme originalbogstavernes form på mønterne. Ligeledes
kan man se mønternes proveniens, dvs. hvor de er købt
eller stammer fra.
Der er 80 tavler, som er bygget op i syllogeform med
tekst på venstresider og illustrationer af både for- og bagsider på højresiderne. I alt 1.424 mønter er afbildet. Ingen
varianter er med – kun hovedtyper. Ellers ville værket
svulme op som Schous værk om danske mønter.
Italien har sin egen Corpus Numorum Italicorum (CNI),
som har 100-150 år på bagen. Derfor er den ikke længere
optimal, fordi den efter vor tids syn er omstændeligt opbygget med mange fejlplaceringer, mens forskningen er
buldret derudad. For de, som benytter både MEC of CNI
er der en konkordans, så man kan finde samme mønttype
begge steder.
Index’er er uundværlige. Her kan man i alfabetisk orden lynhurtigt finde omskrifter på mønter. Desuden navne
på personer, hvad mønttyperne kaldtes i forskellige regioner og hvad der har betydning i forbindelse med deres
status og omgivelser.
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Sølv, guld og penninge
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Mange glade samlere

Stregtegning af Friesacher pfennig,
Kärnten Østrig. 1200-tallet.

En spændende auktionsdag
med stort udbud og godt salg
Tillæg forklarer om møntfremstilling, om heraldik og
symboler, coin hoards, bibliografi og omtale af samlere,
handlere og donatorer og ikke mindst er der en udemærket
oversigt over relateret litteratur.
Som bruger af det 7 cm tykke og 2,6 kg tunge værk
kunne man godt ønske det delt i to bind, så det blev lidt
mere brugervenligt, men det er jo en sag, som forlaget
bestemmer. Tilbage står dog, at det er et fantastisk værk.
Aldrig før er middelaldermønter blevet så grundigt analyseret som i MEC. Til glæde for både samlere, numismatikere og historikere.

Kærlighed til Kongens Mønt
I Penge & Privatøkonomi februar 2018 er på side 11 en
artikel af Peter Møller Christensen med overskriften
“Kærlighed til Kongens Mønt”. Artiklen beror på et interview med Anders Harck, der fortæller om sin fascination
af mønter og de historier som knytter sig hertil.

Du kan med fordel sælge dine
guldmønter i DNF
Sælg dine guldmønter på auktion i DNF – UDEN salær
Da mange guldmønter sælges omkring de aktuelle guldpriser
har DNFs bestyrelse besluttet, at du kan sælge dine guldmønter
UDEN at betale sælger-salær.
Det betyder, at du betaler kr. 0,- (nul) ved salg af guldmønter
på DNFs auktioner.
For yderligere salærer ved salg af mønter se: numismatik.dk

Lørdag den 24. februar havde omkring
40 medlemmer fundet vej til Bethesda, hvor
DNF udbød de første 650 lot fra Sven Erik
Detmers samling – auktion nr 535
Udover de tilstedeværende medlemmer, havde 40
medlemmer sendt brevbud på i alt 352 numre. På
auktionen blev solgt 470 numre, mens et nummer
blev trukket tilbage. Den samlede opråbspris var på
399.160 kr., og hammerslaget blev på 504.100 kr., enkelte
numre er så efterfølgende solgt til medlemmer, hvor de
ikke fik hammerslag på deres første prioriteter.
Vi var meget spændt på, om det store udbud af
Trankebar-mønter kunne sælges, da det er længe
siden vi sidst har haft mønter til salg fra dette område. Vores skeptisk blev gjort til skamme, den
samlede minimum pris var på 71.550 kr.
– og hammerslaget endte på 134.250 kr.
Lørdag 24. februar blev således
en dag, hvor mange medlemmer i
tidsrummet 9 - 16 erhvervede nye
spændende stykker til supplement
af deres samling.

De højeste opnåede priser:
Nr.		
Hammerslag Minimum
494 Norge, Christian 7. 1 Specie 1776 Bauert
25.000
(6.000)
174 Danmark, Christian 4. ½ Dukat 1645 let buklet
21.000
(14.000)
175 Danmark, Frederik 4. Kurantdukat 1714
20.000
(8.000)
474 Trankebar, Christian 6. 1 Royalin 1731
18.000
(7.500)
178 Danmark, Frederik 7. 2 Frederik D'Or 1853
16.000
(7.500)
481 Trankebar, Christian 7. 2 Royaliner 1771
12.000
(3.300)
127 Dansk Vestindien/U.S.A., 1 Dollar 1842 “FRVII” 11.000
(7.500)
132 Dansk Vestindien Christian 9. 4 daler 1904 AU
7.000
(2.800)
480 Trankebar, Christian 7. 1 Royalin 1791
10.000
(2.050)
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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

Onsdag 14. marts
Auktion 536
Foredrag; Preben Nielsen:
Colonia Emerita Augusta

Onsdag 18. april
Auktion 537
Foredrag: Anders Harck,
“Krøller eller ej”.
Kom og syng med på Seebachs
gamle slager.

Onsdag 16. maj
Auktion 538
Spisning efter mødet.
3 retter + vin og kaffe
300 kr. pr. person

Fraktionsmøder
Fraktionsmøderne afholdes
i foreningens bibliotek:

 ønder Boulevard 65, Stuen
S
København V
MEDALJER
Mandag 16. april kl. 18 – 20
Prins Henrik-medaljer
Deltagelse i spisning kl. 17.30 – tilmelding til
Preben Nielsen.

PENGESEDLER

Tilmelding: John Lind, 20 70 85 78
e-mail: webmaster@numismatik.dk
Senest onsdag 9. maj 2018.

Første tirsdag i måneden kl. 19-21
3. april	Madagascar, Maldiverne og
Comoros
1. maj
Grønland og Færøerne
5. juni
Rusland efter 1917

Lørdag 2. juni

ANTIK & MIDDELALDER

Sommerudflugt
Se side 23 for nærmere beskrivelse og på
www.numismatik.dk

Onsdag 11. april
Sidste nyt fra Wien; ved Niels Nielsen
Måske et stykke smørrebrød; nærmere
følger.
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Bestyrelsesmedlem

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

Provinsrepræsentant

Birger Bentsen
20 27 42 73
brevbud@numismatik.dk

Bestyrelsesmedlem

Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

Sekretær

Lars Christensen
sekretaer@numismatik.dk

DNF-kalenderen
Marts
14. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 536.

April
3. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
9. Mandag Medaljefraktionen – SB65
18. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 537.

Maj
Tirsdag
Seddel-fraktionen – SB65
16. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 538
Spisning efter mødet.

Juni
2. Lørdag	Sommerudflugt?
Se side 23 for nærmere
beskrivelse og på
www.numismatik.dk

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

