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DNF’s beretning
Foreningsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018
Bestyrelsen og medlemsforhold
Af Preben Nielsen

Formanden, Preben Nielsen, har
svunget hamnmeren over 2.207
auktionsnumre i den forgangne
sæson.
Foto: TJH.

På generalforsamlingen 2017 blev der givet genvalg til
Henning I. Larsen og Torben Juul Hansen. Henrik Jensen
ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Michael Wagner
Christiansen. Niels Bro-Rasmussen ønskede ikke at genopstille som revisor. I stedet opstillede Henrik Jensen, og
han blev valgt sammen med Hans Nielsen for 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 Michael Wagner Christiansen, Torben Juul Hansen,
René Villadsen og Mads Smedman.
Bestyrelsen har holdt seks bestyrelsesmøder, hvor foreningens drift og forestående møder og projekter er blevet behandlet. Pr. 1. juli 2018 havde Dansk Numismatisk
Forening 415 medlemmer mod 432 i 2017. Ændringen
skyldes tilgang af 19 medlemmer, 6 medlemmer som er
døde, og 30 medlemmer, der er udmeldt eller slettet på
grund af restance.

Bestyrelsen har præciseret reglerne for og håndteringen
af personregistrering i foreningen. Dette er sket i henhold
til de nye regler der trådte i kraft 25. maj 2018.
I forbindelse med generalforsamlingen 2016 fremkom
der forslag om, at foreningen tog et engagement på de
sociale medier. Bestyrelsen har imidlertid ikke været i
stand til at løfte denne opgave. Bestyrelsen overvejer at få
én person til at påtage sig denne udfordring, så vi får koordineret kommunikationen på foreningens hjemmeside
og Facebook, i nyhedsmail og de andre øvrige muligheder
der findes.

Litteratur og tidsskrifter
Der er i øjeblikket to arbejder om medaljer, der er i den
afsluttende fase. Det er John Pedersen med en bog om
Anders Nyborgs medaljer og Karsten Kold om medaljør
Anton Meybusch.
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad er som
sædvanlig i foreningsåret udkommet med fire numre samt
indeks for 2000-2011 og 2012-2017. Midlertidig hovedredaktør har været Jens Christian Moesgaard.
Numismatisk Rapport er udkommet med numrene
134–137, med i alt 128 sider og 34 sider med auktionslister. Endvidere er der til auktionen over 1. del af Sven
Erik Dettmers samling trykt et hæfte på 24 sider.

Medlemsmøder
Foreningen har afviklet 11 medlemsmøder med auktion.
Der har været et samlet hammerslag på 1,1 mio. kr. mod
0,8 mio. kr. i 2016-2017. Heraf var ca. halvdelen på lørdagsauktionen i februar måned.
I alt er udbudt 2.207 numre, heraf er 498 gået retur.
Afmatningen i købelysten på ældre danske og antikke
mønter afspejler den generelle markedssituation.
Foreningen har modtaget en stor mængde nyere sølvmønter såvel som andre mønter. Disse mønter er ikke
egnede til salg enkeltvis men kommer i større lot. Bestyrelsen har besluttet også at udbyde disse på auktionerne,
så samtlige medlemmer får mulighed for at erhverve materialet.
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
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Helle Horsnæs fortalte om
“Danefæ før og nu. Praksis,
muligheder og udfordringer”
Foto: TJH.
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medlemmer hjulpet med bestemmelse af
auktionsmaterialet.
I september havde vi besøg af Helle
Horsnæs, der fortalte om “Danefæ før og
nu. Praksis, muligheder og udfordringer”.
En spændende orientering om de igangværende aktiviteter på Den kgl. Mønt- og
Medaillesamling.
I forbindelse med møder med auktion
har der været flere indlæg. Michael Wagner
Christiansen, “Nogle betragtninger omkring
en Svend Tveskæg mønt”. Undertegnede
har fortalt om “Variationer i 2 skillingen
1686” og “Colonia Emerita Augusta i Spanien”. Mens Anders Harch under titlen
“Krøller eller ej” gennemgik forskelle på
fremstillingen af Fortuna på Christian IVs
mønter fra Glückstadt.
Torsdag 1. marts havde vi besøg af Thomas G. Poulsen, som fortalte om sine studier
af mønterne fra Svend Estridsens sønner.

af Svend Hovards død, men møderne genoptages i den
nye sæson.

Møntbørs 2017

Udadvendte aktiviteter

Dagen efter generalforsamlingen i 2017 afholdt foreningen MøntBørs 2017, Copenhagen Coin Fair i nye spændende omgivelser på Scandic
Hotel, ved Søerne.
Det store lokale, hvori alle aktiviteter var samlet på et
plan gav de bedste forudsætninger for en god møntbørs. Et
deltagerantal mellem 450 – 500 personer i løbet af dagen
gav mange hyggelige gensyn med udveksling af erfaringer og fremvisning af nyerhvervelser. Mere end 100 af
foreningens medlemmer besøgte møntbørsen, der absolut
er det arrangement, der har størst tilslutning i foreningen.

Foreningen var atter i 2018 repræsenteret på møntbørsen
i Aalborg arrangeret af Aalborg Møntsamlerforening. Det
er blevet en fast tradition at vi her møder en stor del af
medlemmerne fra Nordjylland, samt viser auktionsmaterialet til årets to sidste auktioner og vore publikationer.
I efteråret 2017 meddelte Sieg’s Forlag, at udgivelserne
af mønt- og seddelkatalogerne standser. Dette har medført,
at bestyrelsen har igangsat en undersøgelse af mulighederne for at fortsætte med en tilgængelig og ajourført oversigt
over Danmarks mønter.

Fraktionsmøder

Med en tur til Lolland genoptog vi i juni traditionen med
en årlig udflugt. Turen gik i strålende sommervejr til
Reventlow-Museet på Pederstrup Slot. Efter frokosten
blev vi af Torben Juul Hansen guidet gennem landskabet
og landsbyerne til det nye monument “Dodekalitten” og
nød den storslåede udsigt herfra. Dagen sluttede med kaffe
og kage i Oreby Kro.

Seddelfraktionen holder fortsat et månedligt møde i sæsonen, der går fra september til juni. Det bliver således til
ti årlige møder med stor aktivitet i Foreningens bibliotek.
Medaljefraktionen har haft møder med emnet Grønland, loge-medaljer samt medaljer med H.K.H. Prins
Henrik.
I Antik- og Middelalderfraktionen har der kun været
et par møder. Aktiviteten har desværre været påvirket

Sommerudflugt

Hermed slutter beretningen.
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Der var en livlig aktivitet ved
MøntBørsen 2017.
Foto: Preben Nielsen.

8

9

numismatisk rapport 139

numismatisk rapport 139

Dansk Numismatisk Forenings resultatopgørelse for 1. Juli 2017 til 30. Juni 2018

Dansk Numismatisk Forening Balance pr. 30. Juni 2018

I N D T Æ G T E R		
		
Kr.
Kontingenter
133.870,80
Salg af NR blade
8.840,00
CoinFair
97.991,00
Renteindtægter
550,00
Kursreguleringer
3.210,07
Salær
175.690,30
Annoncer i NR
12.034,43
NNUM Annonce opkrævning
7.355,00
Forsendelsesgodtgørelse
30.358,12
Salg af mønter/bøger/mv.
8.817,40

A K T I V E R		
Kr.
Kr.
Kontant, giro og check			
589.745,51
Bankindeståender i øvrigt			
856.557,15
Kontormaskiner			
1,00
Ejendom: Søndre Boulevard 65: EV 2018 kr. 710.000			
80.000,00
Beholdninger af mønter, medaljer & litteratur
Primo
116.005,00
		
Tilgang (køb)
26.375,00
		
Afgang (salg)
107.138,65
		
Taget til indtægt
8.817,40
		
Moms
1.454,75
		
Nedskrivning
38.278,50
		
Beholdning		 7.235,00
Debitorer:
Bestyrelsesmedlemmer			 3.364,21
Rekvirenters forskud			
250,00
Medlemmers uafregnede auktionskøb mv.			
22.052,21
Øvrige debitorer
		
0,00

Indtægter i alt

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

Budget for
2018/2019
135
5
90
0
1
130
30
5
35
15

416

446

33.000,00
33
53.995,80
50
88.318,94
85
105.038,30
90
13.713,11
8
3.049,00
4
25.712,21
35
5.206,55
6
7.115,00
10
38.849,96
45
5.500,00
3
6.069,20
4
14.800,00
10
26.578,00
0
7.180,00
0
11.529,40
10
6.185,35
4
25.100,58
20
1.821,00
3
0,00		
4.855,30
3

33
50
85
90
12
4
27
6
10
45
6
6
15
5
0
10
6
30
3
250
3

478.717,12

UDGIFTER
NNU's Medlemsblad
Numismatisk rapport
Porto
CoinFair
Kørsel og parkeringsafgifter
Renter og gebyrer
Kontor og WEB
Kontingenter
Biblioteket
Søndre Boulevard 65
Annoncer
Bestyrelsesmøder
Leje af lokaler
Generalforsamling
Sommerudflugt
Forplejning ifbm. Medlemsmøder
Rejser - Præsentation
Forsikringer
Foredrag, gaver og repræsentation
Møntkataloget, etableringsomkostninger
Tab på debitorer
Udgifter i alt
Periodens resultat
Nedskrivning af litteraturbeholdningen

483.617,70

423

696

-4.900,58
-7
38.278,50		

-250

ÅRETS NETTO-RESULTAT:

-43.179,08		

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-43.179,08		

Balance			1.559.205,08
P A S S I V E R		
Kr.
Kr.
Gæld til Told og skat (moms)			
11.402,51
Kreditorer			158.393,22
Forudbetalt kontingent			
5.371,01
Skyldige omkostninger			
937,50
Eksterne midler til rådighed for foreningens udgivelser
Midler til rådighed primo foreningsåret		
158.193,73
Modtagen fondsstøtte i foreningsåret		
0,00
Anvendt til forarbejder i (kommende) udgivelser
48.941,50
109.252,23
EGENKAPITAL
Fond af livsvarige kontingenter (56 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 2017		
Overført driftresultat		

734.901,65
-43.179,08

355.500,00

226.626,04
691.722,57

Balance			1.559.205,08

Henning Ingemann Larsen Slagelse den 5. september 2018
Foranstående regnskab er revideret. Beholdninger af mønter, medaljer og bøger,
samt disses værdiansættelse er ikke kontrolleret af os. København oktober 2018
Hans Nielsen, revisor | Henrik Jensen, revisor
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Speciedaler 1764 med tekstfejl
Af Frank Pedersen

Navnkundige H. H. Schou1 ydede i begyndelsen af 1900-
tallet en stor og prisværdig indsats i numismatikkens tjeneste. Bedst kendt er hans mange møntaftryk2 og ikke
mindst hans imponerende møntkatalog,3 der her 100 år
senere fortsat findes i udbredt anvendelse hos møntinteresserede.

Tekstfejl

Fig. 1. Schous monterede
aftryk af mønten

For nylig hyggede jeg mig med lidt dybere granskning i
historien om udmøntningen af den danske speciedaler fra
1764-65, Hede 27,4 og havde i den forbindelse lejlighed til
at gennemgå Schous i alt 58 møntaftryk af denne specie
type.5 Jeg opdagede da til min store overraskelse, at en af
mønterne fra 1764 havde en tekstfejl på bagsiden – spejlvendt D i ordet P R U E N T I A .
Den fejlmønt havde jeg ikke tidligere læst eller hørt
om! Schou havde set mønten under et besøg på museet
i Trondheim6 og givet den variant-nr. 1.1b,7 (fig. 1), som
den eneste af de nævnte 58 mønter. Han havde bemærket,
at mønten havde et afvigende bagsidestempel, men ikke,
at stemplet tillige var behæftet med en tekstfejl. Han gav
den derfor ikke et selvstændigt nummer i sit katalog, hvor
den, bortset fra fejlen, svarer til nr. 1764-1.
Ved en henvendelse til museet i Trondheim kunne
bekræftes, at mønten fortsat findes ved museet (fig. 2).8

Fig. 2. 1 speciedaler 1764 med
tekstfejl på bagsiden.
Foto Åge Hojem

Fig. 3. Giannellis bagsidestempel
med spejlvendt D i RIGSDALER

Stempelskærer Bauert
Fejlstemplet er skåret af Johan Bauert9 forholdsvis kort
tid efter, at han blev ansat som stempelskærer ved Mønten i København. Stemplet er et af ca. 20 stempler,10 som
han skar til den pågældende specieudmøntning i perioden
august 1764 – maj 1765. Han arbejdede i samme periode
med stempler til 4 skilling 1764 (Hede 39), 24 skilling 1764
(Hede 35B), DVI 12 skilling 1764-65 (Hede 5B), DVI 24
skilling 1764-65 (Hede 6) og formodentlig også enkelte
stempler til oldenborgske mønttyper.
Den store arbejdsbyrde, utilstrækkelige lysforhold og
formentlig også et betydeligt tidspres er tænkelige årsager
til, at Bauert ikke opdagede, at han i skyndingen havde
vendt sin D-punsel på hovedet på et af stemplerne.
35 år senere gjorde stempelskærer Peter Giannelli, Bauerts efterfølger, sig pudsigt nok skyldig i en lignende fejl.
Her var det et bagsidestempel til en speciedaler 1799,
hvor Giannelli spejlvendte D’et i RIGSDALER (fig. 3).11

1 Hans Henrik Schou (1858-1932). Dansk numismatiker.
2 H.H. Schous samling af ca. 50.000 monterede og umonterede folieaftryk af danske og norske mønter fra
perioden 1448-1873. Findes ved Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet i København.
3 H.H. Schou: Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923,
København 1926.
4 H. Hede, Danmarks og Norges Mønter 1541.1814.1977, Dansk Numismatisk Forening, 3. rev. udg. 1978.
5 Tak til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling for adgang til Schous møntaftryk.
6 I dag NTNU Vitenskapsmuseet.
7 Jfr. Schous foreløbige nummereringssystem.
8 Tak til Jon Anders Risvaag og Åge Hojem for oplysninger om mønten og hjælp i forbindelse med
tilvejebringelse af foto.
9 Johan Ephraim Bauert (1726-1799). Tiltrådte den 25. april 1763 som stempelskærer ved Mønten i København.
10 Forfatteren, upubliceret stempelundersøgelse.
11 Se Sven Aagaard, Fejlvariant af Gianelli-specie 1799, Numismatisk Rapport 38,
Meddelelser fra Dansk Numismatisk Forening, 1993 nr. 3, side 158.
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Få større
tryghed i
hverdagen

Solgt på vor Storauktion 197 i januar:

1/8 Spd. 1636 i Kv. 1
SølvMedalje,
nok 48.000,- inkl. prov. frederiK iv i Kv. 01.
nok 34.800,- inkl. prov.

5 Spd. 1828 i Kv. 1
nok 138.000,- inkl. prov.

Alarm til din bolig.
Ingen ekstra udgifter til
abonnementer.
1 rouble 1896 CM,
KM. Kv. 01.
nok 7.440,- inkl. prov.

12 SK 1850 i Kv. 0.
100 Kr 1944 x london
nok 11.760,- inkl. prov. nok 108.000,- inkl. prov.

Første. Anden. Solgt!
Mer end 2500 budgivere deltager på hver auktion

Denne smarte alarm passer på dig og dine ting.
Røgalarm · Vandskade · Glasbrud · Overfaldsalarm
App for iOS/Android · Og mange flere muligheder.
Ring for et tilbud, skræddersyet til dig!
Tlf: 40 56 89 06
Villadsen Metal & Design

Tømrervænget 5 · DK-4700 Næstved

Har du noget, du ønsker at sælge? Indlevering til næste Storauktion og daglige
onlineauktioner modtages fortløbende. Kontakt vort kontor i København eller
Århus snarest!

Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg

Tlf. +45 46 56 38
- Fax.København
+45 46 56 39 80
www.skanfil.no Skanfil København: Frederiksborggade
41,571360
K / 20 91 10 37 /
kobenhavn@skanfil.no // Skanfil Århus: Anker Jensens Vej 4, 8230 Åbyhøj / 41 99 02 99 / arhus@skanfil.no
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Fra den numismatiske verden

     Af Niels Stampe

Pengeseddel med hårdt arbejdende
støberifolk

UNDER den kolde krig efter Anden Verdenskrig var det
et yndet motiv i de kommunistiske lande på deres pengesedler at vise motiver af energiske arbejdere, som skulle
vise verden, at det var arbejderne, som skulle opbygge en
ny og bedre verden som modstykke til de fæle kapitalister
i Vesten.
Tiden har vist, at ingen af idealerne er perfekte. Findes det ideale samfund? Hmm! Måske i de små stammer i urskovene? Tja og
dog, for de fører jo også
stammekrig, hvis de føler sig truede eller går på
erobringstogt, så herfra
ingen løsning, så bare
nyd synet af de svedige
og hårdt arbejdende støberiarbejdere på denne
jugoslaviske 5000 dinarseddel fra 1950.
IMPONERENDE. Firmaet Coincraft, som ligger lige over
for British Museum i London har udsendt sin salgsliste
nr. 500 siden 1982 med 24 sider i BT-format med tilbud
på hundredvis af mønter, sedler og medaljer fra hele verden. Indehaveren Richard Lobel, født i USA, er 73 år, har
handlet siden 10-årsalderen. Kalder sig selv gammeldags,
har hverken mobiltelefon eller går med ur. Han beskæftiger 19 fuldtids- og 5 deltidsansatte. Er stolt over, at de
i gennemsnit har været ansat hos ham i 15 år. Ligeledes
over at Coincraft foruden Phoenix har udgivet andre ca. 25
publikationer årligt. Vurderer selv at have trykt og postet
18 mio. eksemplarer af Phoenix med et samlet sidetal på
432 mio. sider!
Lobel gør igen og igen opmærksom på, at Coincraft ikke
sælger noget til investering, men udelukkende for oplevelser og historier bag objekterne til glæde for samlere.
Forretningsfilosofien er at købe billigt op, evt. hele restlagre og gemme objekterne i op til 20-30 år, til der igen er
et marked. Har lagerlokaler syv forskellige steder, så det
kan være svært for ham at huske, hvad han har, og hvor
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objekterne ligger. Derfor er Phoenix
et mix af alting med priser fra nogle
få pence til 2.450.000 pund (kæmpesamling af Edward 8). Prøveeksemplar er gratis: info@coincraft.com.
Køber man noget, får man automatisk næste liste tilsendt.
EURO.-SAMLERE har gode muligheder for at finde fejl
og varianter. Tyskland fx har flere udmøntningsbyer, og
her har en vaks samler opdaget, at på 2-euroen 2008 er
der benyttet både det gamle og det nye europakort, som
pryder værdisiden med 2-tallet.
PÅ E-BAY er der mange mærkelige tilbud. Således en
‘Rare 1981 2 pence coin. You must buy it. It is worth it –
1 mio. eng. pund!’ En redaktør kommenterede annoncen
med, at selv til et tilbud på en mønt, som kun er 2 pence
værd, er der ’dumme’ købere.
Hvad sker der? – Jo, der er en glad køber og en glad sælger. Sidstnævnte regner med at indkassere et pænt beløb
fra e-buy for at generere en stor omsætning på nettet. Men
der kommer ingen penge ind på kontoen, for køberen var
hverken dum eller åndssvag. Hvis en udbyder laver grin
den ene vej, må vedkommende være forberedt på selv at
få en over nakken.
AUTO-DOLLAR. En kinesisk krigsherre og guvernør, Zhou Xicheng,
var en rigtig bilentusiast. Han indførte som den første mand i sin
provins en Packard fra USA. Da
der ingen veje var i hans bjergrige
egn, så lod anlægge en vej, som i
begyndelsen førte til ingen steder,
men dog senere blev forbundet med
andre veje. Zhou var så begejstret for sin
bil, at han ville lade udmønte en erindringsmønt med
både hans kære bil og sit portræt og navn. Især det sidste
blev han frarådet, for han kunne risikere at blive slået
ihjel.
Zhou satte ikke sit portræt på mønten, men hans kære
bil blev foreviget. Det gjorde hans navn skam også. Hans
navn er godt skjult i græsset under bilen, og ses når mønten bliver drejet 90 grader! Historien er så, at han på en

Kinesisk auto-dollar har en
spændende historie
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af sine ture faldt i et baghold og blev dræbt
af sine fjender! Tilfældigt eller ej. Det får vi
aldrig at vide. Dollaren blev lavet fra 1927
til 1929. Med den historie er mønten eftertragtet blandt samlere.
BERLIN. For 300 år siden – i 1718 – fattede en bibliotekar mistanke til betroede
medarbejdere i møntkabinettet på Berliner
Schloss; Slotkastellan Valentin Runck og
Hofkleinsmed Daniel Stieff. Det viste sig, at
de ikke blot havde stjålet 176 guldmønter
fra kunstkammeret, men også 10.000 taler
plus sølvarbejde fra andre værelser.
Straffen var hård for de betroede medarbejdere. Kong Friedrich Wilhelm I lod nemlig tyvene torturere med glødende tænger på
vejen til henrettelsesstedet. Til yderligere
afskrækkelse blev der lavet dette flyveblad.
En e-Bay køber, slog hjernen fra, da han
købte en slidt Victoria 1 penny 1862 til
startpris 99 pence. Sælgeren havde talt mønten op som
en sjælden variant, der havde opnået høje priser på store
auktioner. Køberen betalte 823 pund, og i dette tilfælde
har sælgeren nok gnedet sig om munden, for en køber
burde have brugt sin sunde fornuft og selv have fundet
oplysninger om den ’sjældne’ mønt, som ikke var spor
sjælden, og ikke bare stole på annoncens ord.
ET PRIVAT firma lod i 2002 lave et uofficielt sæt danske
euro-mønter i en flot æske med fløjl, påtrykt en krone og
teksten DANSKE PRØVE EURO. 66 g sterlingsølv. Oplag
4000 eksemplarer. Hvis jeg husker ret, så protesterede
Nationalbanken vildt og inderligt og ville have dem trukket tilbage, hvad der er forståelig. Men nu er der gået
16 år og meget er
glemt eller mildnet. Sættet er set
til salg i England
til 75 pund.
Danske ’euro-mønter’
2002
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COIN Invest Trust (CIT) er kendt for at lave mønter og medaljer med nye teknikker og i høj kvalitet. For Cook Island har firmaet i en længere
serie foreløbig lavet tre sæt med hver tre skarabæer. 5 dollar, 38 mm, 1 unze og i .999 sølv
i proofkvalitet, oplag 499 ekspl. De simple motiver med de smukke skarabæer tiltaler samlere,
for de første sæt blev omgående solgt.
ENGLAND. I kølvandet på succes’en med udgivelse af
mønter med Beatrix Potter motiver vil Royal Mint nu
også udsende 10 pence mønter med samtlige 26 bogstaver, som er i alfabetet. Hvert bogstav skal illustrere noget
særligt britisk.
AMERIKANEREN J. Standford Saltus var en stor velgører
for British Numismatic Society. For sine tjenester blev han
valgt til formand i 1921. I 1922 ville han fejre udnævnelsen på et hotel i London. Dagen før ville han rense nogle
mønter med cyanid, som var skik og brug dengang. Han
må have inhaleret lige lovlig meget af det giftige skidt, for
han kom til at møde sin Mester i stedet for at komme til
møde med andre numismatikere!
TYSKLAND. Verband der Deutschen Münzenhändler har
denne sommer holdt møde i Lübeck og vedtaget, at de ikke
kan godkende ægtheden af de såkaldte ’slab’-mønter, fordi
både handler og kunder ikke har mulighed for at røre ved
mønterne. Ej heller kontrollere vægten eller studere, om
mønterne er falske.
En slab-mønt er en mønt, som er kvalitetsbedømt af
eksperter og hermetisk lukket ind i en plastkapsel. Meningen med denne handling er dels at beskytte mønten
og dels, at næste gang mønten sælges, så er den allerede
bedømt. Hverken sælger eller køber kan lave om på det.
Hvis kapslen brydes, så bortfalder eksperternes kvalitetsgaranti.
På verdensplan er der to dominerende firmaer. Den ene
af dem har oplyst, at de allerede har bedømt over 35 mio.
mønter. Hvem benytter sig af slab-mønter? Det gør først
og fremmest dem som bruger mønter som investering.
Okay, lad dem om det, men denne pennefører vil være
’slæm kyv’ a’et’, hvis min møntsamling skal ses gennem
tykke plastkapsler.

Hver serie består af tre skarabæer
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NEW YORK. En nyhed om at der i en bankboks er fundet
16.000 ucirkulerede Morgan sølvdollar, som har ligget
urørte siden 1964. De mange dollar var samlet i originale
US Treasure stofposer med 1000 stykker i hver. Sådan et
’fund’ er jo enhver møntsamlers drøm at få fingre i, om
det så bare er for at undersøge dem. Og, ja! Selvfølgelig
er en del af sølvmønterne allerede bedømt af eksperter,
som har spærret dem inde i plastkapsler!
ROYAL MINT er flittig til at udsende erindringsmønter, men her er nogle tilfælde, hvor man har tøvet, fordi
der pludselig gik politik i det. Skotterne er et stolt folkefærd, der ville have deres eget land. For 700 år siden – i
1314 – slog skotterne Englænderne i et berømt slag ved
Bannockburn.
Heller ikke Queen Annas død samme år blev markeret. Man var simpelt hen bange for at puste til skotternes
nuværende løsrivelsestrang. En tredje begivenhed, som
ikke blev markeret, var 50-året for året 1966, da England
blev verdensmestre i fodbold. Onde tunger mener, det
var i skuffelse over, at England kun havde vundet VM
en enkelt gang.

BØRSER & MARKEDER
COPENHAGEN COIN FAIR 28. okt. kl. 10-16. Scandic Hotel Copenhagen,
Vester Søgade 6, København. Dansk Numismatisk forening. Entré 80 kr.
(medlemmer af DNF gratis). Se også hjemmesiden: www.cphcoinfair.dk
LONDON. Hver lørdag Charing Cross Market, Embankment Place.
LONDON. 3. nov. The London Coin Fair. coinfairs.co.uk

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

Fra den numismatiske verden

numismatisk rapport 139

Er Bitcoin fremtidens penge
– eller er den helt død?
Få et indblik i internet-fænomenet “Bitcoin”. Er det blot
et svindelnummer eller spekulativ boble. Meningerne om
bitcoin og digitale valutaer er mange, og det er svært at
forstå og få rede i de rette sammenhænge.
Forfatterne sammenligner de nye digitale valutaer med
kendte pengesystemer baseret på guld og sølv – er der i
virkeligheden tale om gammel vin på nye flasker?
Ifølge bogen er Bitcoin slet ikke død, som mange har
hævdet, og forfatterne gennemgår flere fremtidsscenarier og peger på, at der ligger et potentiale for udvikling
af mere avancerede pengesystemer. Nye teknologier kan
måske, ifølge forfatterne, tilføre nye afgørende egenskaber,
der har været en mangel ved de guldbaserede pengesystemer, der har været dominerende i flere tusinde år. TJH

Peter Hertz &
Alexander Wullf
Bitcoin - fremtiden penge?
160 sider, 250 kr.
Gyldendal Business.

Coins In The Peloponnese
La Monnaie Dans Le Péloponnèse
By Eva Apostolou, Charles Doyen (eds.)
Papers in Greek, English, French.
Two volumes. Soft cover, 19x24 cm, 528+288 pp., ill.
ISBN: 978-2-86958-295-8.
EUR 88.00 + Shipping cost.
Orders: send a message to dem.siatras@gmail.com

Sophia Kremydi:
Autonomous Coinages Under the Late Antigonids
National Hellenic Research Foundation, 2018.
MELETEMATA Series, No. 79.
In English. Hard cover, 24x28 cm, 408 pp. + 71 plates;
shipping weight 2,5 kg. 142 €
ISBN: 978-960-9538-69-5
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Schweiziske skyttemedaljer

Schweiziske skyttemedaljer
Et nyt samlerområde for danskere?

     Af Niels Stampe

Jürg Richter
Die Schützentaler und Scützenmedaillen der Schweiz
2. oplag 2018, 564 sider.
I farver, 2.9 kg, 23.5x28
cm, indb. Pris 85 euro.
Battenberg Gietl Verlag,
Postfach 126, D-93122
Regenstauf.

Geneve. Skyttemedalje (1899) i
sølv. Sjælden

Dette værk er en moppedreng på næsten tre kilo. Heldigvis
er den forsvarligt indbundet, så den kan tåle hård behandling. Men lad os lige begynde med forfatteren, Jürg Richter.
Han er født i 1963. Lige siden han var barn har han interesseret sig for skyttemedaljer. Han er professor i numismatik
og har skrevet både kataloger og afhandlinger derom. Siden
1985 har han arbejdet sig op til topstillinger inden for
møntbranchen. I dag er han ejer af auktionsfirmaet Sincona
(tidl. UBS). I 2005 sammensatte han den første udgave om
skyttemedaljer, hvilket udløste et hav af priser.
Nu er anden udgave kommet med flere hundrede tilføjelser, så der nu er 2124 hovednumre, som med undernumre
bliver til over 2500. Schweiz har omkring 3100 skytteforeninger med 175.000 medlemmer, hvoraf ca. 65.000
deltager i sportsbegivenheder. Resten må så være ’hyggemedlemmer’, som søger sammenhold i foreninger og i de
hundredvis af skyttefester, som der bliver afholdt årligt.
Der er en grundig, letlæst indføring i skytteforeningernes historie på både tysk og engelsk. Desuden er der syv
sider med billeder af og forklaringer om de forskellige
bøssetyper, som har været eller bliver brugt af skytterne.
Hvordan opstod skytteforeningerne? Schweiz er en
sammenslutning af 26 kantoner, som hver for sig ikke er
store, og som slet ikke kan mønstre en slagkraftig hær. Den
første skytteforening blev dannet 1824 i Arau, hvorefter
det gik slag i slag, for meningen med ’galskaben’ var, at
schweizerne var villige til at organisere sig og slås for
deres land om nødvendig – især med Napoleonskrigene
i frisk erindring. I de første mange år benyttede skytterne
bøsser og rifler, og hvad man eller
havde af håndvåben. Da skytterne
begyndte at organisere sig og
vise deres færdigheder, blev
mange af dem mere militært
trænet og uddannet, og gradvis
fik de også bedre våben og fri
ammunition til deres øvelser
i marken og i konkurrencer på
festivaler.

Efter en del år kom revolvere til,
men de blev kun udleveret til officerer og højere rangerende personer. Skytteforeningerne kan være
delt op i mange enheder. Der er
fraktioner for kvinder, studerende,
veteraner lige som der er adskillige
klubber rundt om i verden, hvor der
bor schweizere og efterkommer med tilknytning til moderlandet, Helvetia.
Det er et flot katalog med knivskarpe illustrationer. Objekterne er udmøntet dels som præmier og dels som erindringsmedaljer og -tegn. De er lavet i sølv, bronze og andre metallegeringer. De kan være forgyldte eller forsølvede. Der findes
også jetons, men de er ikke vist i dette katalog.
Objekterne er henført til deres kantoner og byer. Årstal
er angivet for, hvornår de er udgivet og benyttet. Objekterne
findes i mange størrelser og former: Runde, ovale, firkantede
eller rektangulære. De kan være rene medaljer med og uden
øje, med hul, bjælke eller med sløjfe. Nogen har graveringer
eller har plads dertil. Hvor oplagstal kendes, er de angivet –
de kan være helt ned til en enkelt eller ganske få stykker - og
så er de vurderet i de to bedste kvaliteter, som er ucirkuleret
og kvalitet nul. Oplagstallene afspejler vurderingspriserne.
Kataloget er let at finde rundt i. Der er et index, som viser
alle stednavne og et, som viser alle omskrifter.
Herhjemme i Danmark er det sjældent at vi støder på
schweiziske skyttemedaljer, men i hjemlandet Schweiz er de
yndede samlerobjekter, netop fordi de repræsenterer noget
særligt for dem. Når kataloget bliver mere kendt herhjemme i
Danmark, kunne der måske blive en større interesse for dette
specielle område? Ja, hvorfor ikke?
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Geneve. Forenings-skyttemedalje i kobber beregnet til indgravering
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Smukke oplysende vedlægssedler

     Af Torben Juul Hansen

I løbet af de næste par år kommer der en samling af mønter
på auktion i DNF, som dels udmærker sig ved alsidigheden – især indenfor antikken og middelalderen. Men som
i rigtig stor grad er beundrigsværdig for sine fine instruktive vedlægssedler. Det er Svend Hovards (1953-2017)
samling, der kommer under hammeren.
Tidligere næstformand i DNF Bent Petersen skrev til
mig ved Svend Hovards død; “Aldrig har jeg set så smukke
og oplysende sedler, som da vi engang i Antik- og Middelalderfraktionen fik fremvist samlingen hjemme hos
Svend – meget imponerende og meget inspirerende”.
Samlingen sættes til auktion under de forskellige emner, som Svend havde bygget op – på vores ordinære auktioner. Og man kan glæde sig til de fine vedlægssedler,
som følger med – det er langt de fleste, som har sedler.
Emnerne som Svend rubricerede sine mønter efter var
Danske og Norske nominaler, Romersk Republik & Kejsertid, Romerske Provinsmønter, Senromerske Rige, Byzants,
Orienten, Europæisk Middelalder og Korsridderne m.m.
Sedlerne har for det meste Svends egen kvalitetsvurdering påskrevet – en vurdering der tit er “hård” i bedømmelsen. Han giver ofte sine mønter en grad eller to ringere,
end man (jeg) normalt ville give. Besynderligt nok også i
forhold til den kvalitet, han har købt dem som – det ses
ofte af de medfølgende købssedler.

Fra den numismatiske verden
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Prins Henriks Mindemedaille
Hoffets hjemmeside oplyser at Dronning Margrethe på
Prins Henriks fødselsdag den 11. juni uddelte en nystiftet
mindemedalje. Medaljen uddeles til den kongelige familie, hoffets medarbejdere og personer, der har bistået
på særlig vis ved Prinsens sygdom, død og bisættelse.
Prins Henriks Mindemedaille er udført i sølv og
med krone og er på aversen præget med Dronningens
portræt og indskriften “MARGARETA II REGINA
DANIÆ”. På reversen vises Prins Henriks kronede
monogram og indskriften “11.6.1934 / 13.2.2018”.
Medaljen er ophængt i rødt krydsbånd med en
bred hvid midterstribe mellem to smalle guldstriber og
bæres i rækkefølge forud for tidligere tildelte erindringsog mindemedaljer – den officielle forkortelse er Pr.H.Mm.
En tilsvarende medalje blev uddelt ved dronning
Ingrids død.

Uheldig bagside
Bagsiden er ikke særligt godt løst med hensyn til datoerne
for fødsels- og dødsdag. De står så underligt og skriger med
forskellige skriftstørrelser ved siden af det kronede H;
Prins Henriks monogram. Initialet er i særdeleshed faldet
meget uheldigt ud – det er ikke er det fine og harmoniske
H, som i sin tid blev designet til Prins Henrik.
Det “originale” H er højt og slankt med tynde seriffer
(fødder) – se foto herunder. På medaljen er man gået bort
fra det slanke H, og har brugt et mere bastant og ordinært
bogstav med knap så fine seriffer. Kronen over H’et er
overdimensioneret, ser lidt klodset ud i forhold til “originalen” og er placeret en anelse for tæt på H’et.

Af Torben Juul Hansen
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Fund af romerske guldmønter
Af Torben Juul Hansen

En fornem skat, en samling af flere hundrede guldmønter
er fundet i en nedrivningsejendom i byen Como i det
nordlige Italien. Bygningen blev indviet i 1870 som teater,
men blev som mange andre teatre i tidens løb omdannet til
biograf. Det hele lukkede i 1997, og har stået tomt siden.
Alså, indtil nu hvor nedrivningen er begyndt – der skal
bygges et luksushotel på grunden. Nu er nedrivningen
og byggearbejdet dog i stedet sat på pause, så tomten kan
granskes af museumsfolk for evt. flere skatte.
Mønterne var gemt i en lerkrukke, og på foto ser de ud
til at være i særdeles god stand. Man kan da sagtens ane,
at det drejer sig om senromerske solidi. Jeg kan bl.a. se en
solidus fra Honorius 393-423, som er rimeligt almindelige
RIC 35, og som findes i flere varianter. Men, jeg kan også
ane en meget sjælden solidus fra Severus III 461-465, C8.
Det er lidt af en lækkerbisken for de numismatiske
arkæologer i Milano, der får få lov at granske i fundet.
Værdien anslås til 15 millioner kroner. Men selv på nedlæggelstidspunktet må der have været tale om et anseligt
beløb. Det er absolut en rigmand, som har gemt (eller
glemt) beløbet – det er ikke en lille børnesparebøsse.

Fra den numismatiske verden
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Skolepenge tilbage?

En fra DNFs bestyrelse, har ansøgt og på det kraftigste
anmodet om at få sine skolepenge tilbage, og havde i den
henseende regnet med en grandios formue. Man kan så
hver især tænke lidt over, hvad denne lidt naive forestilling bunder i – og hvem det i grunden er.
“Det er trods alt ikke meget, jeg har brugt skolen”
hævder vedkommende. En smule overrasket blev han
alligevel, da det blev til sølle 6 kroner, og så i “ægte”
TJH
plastik-skolepenge!!

Fotos: Luca Bruno/AP

Børsmedaljen 2018
Medaljen er fremstillet i begrænset antal på 100 stykker i
metallet “nordic-gold”. Den foræres til de første 50 fremmødte medlemmer af Dansk Numismatisk Forening på
MøntBørs 2018. Medaljen kan købes for 75 kr. så længe
lager haves. Fremstilles også i .999 sølv – pris 275 kr.
(oplag 15 stk).

www.eb.dk
www.thelocal.it

Idé og design: Torben Juul
Fremstilling: Villadsen Metal & Design, Næstved
Metal: Nordic-gold (kobber, alminium, zink)
Diameter: 30 mm · Vægt: 13,3 g

Gratis til
d
50 første e
DNFmedlemm
er på
MøntBør
sen
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Pris kr. 300,-

Medlemmer af
DNF kr. 250,-

På Scandic

alje
Børsmed te
rs
til de fø
50 DNFmer
medlem

Nordens største
møntmesse afholdes
på Scandic Hotel Kbh
Vester Søgade 6

Søndag 28. okt. · kl. 10-16
Offentlig transport:
S-tog: Vesterport Station
og Hovedbanegården.
Bus 9A og 31.
Entre DKK 80,Medlemmer af DNF gratis
adgang med tilsendte billet.

numismatik.dk
Arrangør: Dansk Numismatisk Forening
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Dansk Numismatisk Forening

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

Lørdag 27. oktober 2018, kl. 17.30
Bethesda · Rømersgade 17 · Israels Plads
1362 København K
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent 2019 – 2020.
6. Valg til Bestyrelsen; På valg er Preben Nielsen, René Villadsen og
Mads Smedman
7. Valg af revisorer; Hans Nielsen og Henrik Jensen.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest én måned inden generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning.
Tre retter med vin/øl og kaffe 300,-

Tilmelding senest 22. oktober til
John Lind 20 70 85 78 – webmaster@numismatik.dk
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Advokat Axel Ernsts og Frøken Alfrida Ernsts Legat
til fremme af numismatisk forskning i Danmark
Resultatopgørelse for tiden
1. april 2017 – 31. marts 2018
Indtægter
Renter, bankkonti
Renter, obligationer
Renter, investeringsfondsbeviser
Udgifter
Legater
Omkostninger

kr.
1
4.658
25.463
30.122
-8.000
15.647
22.475

Årets resultat
22.475
der disponeres således:
Bunden egenkap. 1/10 af renteindtægter 3.012
Disponibel egenkapital
19.463
22.475

Preben Nielsen | Michael Andersen
Legatet har i regnskabsperioden uddelt
12.000 kroner. Legatportionerne er givet til
støtte til publikationer.

Balance pr. 31. marts 2018
AKTIVER
Obligationer
Investeringsforenings beviser
Aktier
Bankindestående
Mellemregning disponible aktier
Bundne aktiver
Tilgodehavender
Indeholdt udbytteskat
Bankindeståender
Mellemregning bundne aktiver
Disponible aktiver
Aktiver i alt
PASSIVER
Bunden fondskapital
Saldo pr. 1.4.2017
Overført af årets resultat

kr.
156.246
1.057.970
15.120
8.277
181.912
1.419.525
999
2.112
247.370
-181.912
68.569
1.488.094

1.416.513
3.012
1.419.525

Disponibel fondskapital
Overført resultat pr. 1.4.2017
Kursregulering, køb/salg af obligationer
Overført af årets resultat
Fondskapital i alt
Hensættelser
Hensættelser til senere uddeling
Hensættelser i alt
Gæld
Skyldige omkostninger
Bevilligede ej udbetalte legater
Gæld i alt
Passiver i alt

9.106
0
19.463
28.569
1.448.094
0
0
13.000
27.000
40.000
1.488.094

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 27. oktober
Auktion 541
Generalforsamling i Bethesda
– se indkaldelse side 28.
Spisning efter mødet.
Tilmelding: John Lind, 20 70 85 78
e-mail: webmaster@numismatik.dk
Senest onsdag 22. oktober.

Søndag 28. oktober

Fraktionsmøder
Fraktionsmøderne afholdes
i foreningens bibliotek:

 ønder Boulevard 65, Stuen
S
København V
MEDALJER
Mandag 19. november kl. 18 – 20
Medaljer fra “Kongeriget Elleore”

DNF-kalenderen
Oktober
27. Lørdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 541
Generalforsamling.
Spisning efter mødet.
28. Søndag	MøntBørs på Hotel Scandic

November

December

Onsdag 12. december

Første tirsdag i måneden kl. 19-21
6. november Gyana, Surinam
4. december New Zealand
8. Januar
Skotland
5. februar
Malaysia, Singapore
5. marts
Congo, Zaire, Katanga
2. april
Peru

4. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
12. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 543.
Spisning efter mødet.

ANTIK & MIDDELALDER
Mødeplan er under udarbejdelse.

Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

Lars Christensen
sekretaer@numismatik.dk

PENGESEDLER

Tilmelding: John Lind, 20 70 85 78
e-mail: webmaster@numismatik.dk
Senest mandag 10. december.

Bestyrelsesmedlem

Sekretær

Auktion 542
Auktion 543
Juleønsker fra formanden.
Spisning efter mødet.

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

Birger Bentsen
20 27 42 73
brevbud@numismatik.dk

Deltagelse i spisninger kl. 17.30
– tilmelding til Preben Nielsen.

Onsdag 14. november

Bestyrelsesmedlem

Provinsrepræsentant

6. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
14. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 542
19. Mandag Medaljefraktionen – SB65

Dansk Numismatisk Forenings
MøntBørs på Hotel Scandic kl. 10-16.

32

Januar
8. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
16. Onsdag	Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 544.

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

