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Generalforsamlingen afholdtes lørdag 27. oktober i Bethesda. 
Formanden indledte med at byde velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Allan Rasmussen som dirigent. Forslaget 
blev vedtaget med bifald og uden modkandidater. Dirigenten 
udtrykte håbet om at vi ville få en god og saglig generalforsam-
ling. Han fortsatte med at konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet i henhold til lovene og dermed beslut-
ningsdygtig. Ligeledes blev den anførte dagsorden godkendt. 
Derefter overlod dirigenten ordet til formanden for forman-
dens beretning.

2. Formandens beretning 
Beretningen er trykt i Numismatisk Rapport nummer 139, 
som var udsendt til medlemmerne inden mødet, så formanden 
henviste til denne.

Foreningen har endnu ikke fået en ny protektor efter HKH 
Prins Henrik. Bestyrelsen afventer besked fra Kongehuset.

Mange numre er gået retur på foreningens seneste auk-
tioner. Der er generelt sket en faldende interesse for danske 
mønter i almindelige kvaliteter. Bestyrelsen er for sent blevet 
opmærksom på dette, men vil på de kommende auktioner 
justere minimumspriserne, så der forventes færre returnumre. 
Et alternativ kunne være en nedsættelse af købergebyret, men 

Referat fra Generalforsamlingen i 
Dansk Numismatisk Forening 2018

Generalforsamlingens dirigent  
Allan Rasmussen, Kasserer  
Henning I Larsen, bestyrelses
medlemmerne Mads Smedman,  
Lars Christensen, Michael Wagner 
Christiansen og René Villadsen
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bestyrelsen ønsker ikke at konkurrere med lokal-
foreningerne om at have det laveste salær, men at 
være et attraktivt alternativ til Bruun Rasmussens 
auktioner.

Bestyrelsen er endnu ikke kommet i gang med 
promovering af numismatikkens mange mulig-
heder på de sociale medier. Vi har forgæves ef-
terlyst hjælp hertil. Vi påtænker at udarbejde en 
plan for at gøre foreningens hjemmeside mere 
aktiv og ændre foreningens kommunikation med 
medlemmerne, så vi får en bredere kontakt over 
til de elektroniske medier. Vi har således alle-
rede nu lagt de seneste numre af Numismatisk 
Rapport ud på hjemmesiden. Her ønsker vi også 
at Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 
(NNUM) bliver tilgængeligt. Herefter kan medlemmerne, hvis 
de ønsker det, blive web-medlemmer og fravælge udsendelsen 
af de trykte tidsskrifter. En sådan omlægning vil både spare 
omkostninger til bladene og forsendelserne. Dansk Numisma-
tisk Forening er den største aftager af NNUM, og vi har givet 
tilsagn om at aftage det nuværende antal frem til 2019, men 
ikke nødvendigvis at udsende bladet! En mulighed kunne 
være at levere bladene i samlede årgange.

Bestyrelsen har kendskab til fem medlemmer, der er afgået 
ved døden under foreningsåret. Formanden læste navne op 
og bad forsamlingen mindes de afdøde med et minuts stilhed.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til formandens 
beretning. Det var ikke tilfældet, og beretningen blev herefter 
godkendt.

3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab
Dirigenten gav ordet til kassereren for fremlæggelse af det 
reviderede regnskab. Regnskabet er trykt i Numismatisk Rap-
port 139 (side 8 og 9). Kasseren henviste til dette og knyttede 
nogle bemærkninger til det.

Indtægterne fra auktioner har været større end budgetteret, 
primært på grund af storauktionerne. Udgifter til Generalfor-
samling har været større end budgetteret, da afholdelse af 
generalforsamling på Hotel Scandic var en del dyrere end i 
Bethesda. Endvidere var sommerudflugten ikke budgetteret, 
da det var usikkert om der ville være tilslutning til turen.

Dirigenten spurgte dernæst om der var spørgsmål til kas-
serens gennemgang af regnskabet. Det var ikke tilfældet og 
regnskabet blev herefter godkendt. 

Næstformand John Lind og  
formand Preben Nielsen 
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4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent 2019 – 2020 
Som nævnt i formandens beretning er det bestyrelsens plan, at både Numis-
matisk Rapport og NNUM bliver tilgængelige på numismatik.dk. Når der er 
kommet nogle erfaringer om, hvorledes dette vil påvirke omkostningerne 
til trykning og forsendelser, vil det være relevant at tage en ændring af 
kontingentet op. Muligheden for at sende bladene med Bladkompagniet i 
stedet for Post Nord blev foreslået. Flere tilkendegav, at de ønskede de trykte 
blade. Jens Christian Moesgaard nævnte, at de trykte udgaver er vigtige for 
fremtidens forskning.

Inge Hansen fortalte at man i Nibe Møntklub havde positive erfaringer 
med at lade nye medlemmer være fri for at betale kontingent i det første 
foreningsår.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 2018-2019 på 350 kr. og uændret 
kontingent for unge mellem 14 og 18 år på 175 kr. – og for web-medlemmer 
(medlemmer som ikke får tilsendt Numismatisk Rapport og NNUM) 200 
kr. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
Preben Nielsen, René Villadsen og Mads Smedman var på valg, og alle tre 
var villige til at modtage genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre, 
som ønskede at stille op til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet, så alle tre 
blev genvalgt. 

7. Valg af revisorer
Hans Nielsen har været revisor for foreningen siden 1980, og han ønskede 
ikke genvalg. Kim Simonsen tilbød at stille op som revisor. Henrik Jen-
sen var villig til at modtage genvalg. Henrik Jensen blev genvalgt, og Kim  
Simonsen blev nyvalgt som revisor, begge for 1 år.

8. Eventuelt
Jens Christian Moesgaard orienterede om nedskæringerne på Nationalmu-
seet. Der er varslet opsigelser, heriblandt Jens Christian Moesgaard selv. 
Det er endvidere besluttet at møntudstillingen, som har været lukket siden 
2014, ikke genåbner. Fremover bliver mønter kun vist i forbindelse med 
andre udstillinger på Nationalmuseet.

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling vil fremover kun have to faste med-
arbejdere, Helle Horsnæs og Line Bjerg. Der er tale om en markant ned-
prioritering af numismatikken fra museets side. Peter Preuss foreslog, at 
bestyrelsen skal skrive et åbent brev til Folketinget eller Kulturministeren 
for at udtrykke vores bekymring over beslutningen. Formanden opfordrede 



7numismatisk rapport 142Dansk Numismatisk Forening 2018

til, at man melder sig ind i: ‘Selskabet Den kgl. Mønt- og Me-
daillesamlings Venner’.

Der fulgte en debat blandt andet om de fundmønter, der 
er danefæ. Nu da fi nderen ikke længere vil kunne se deres 
fund udstillet på museet, vil de så være lige så tilbøjelige til 
at indlevere fundet? Helle Horsnæs oplyste, at netop behand-
ling af danefæ er højt prioriteret med museets begrænsede 
ressourcer, og at man har et særdeles godt samarbejde med 
‘detektor-folket’.

Derefter var der præsentation af Møntkataloget, Numis-
matisk Forenings nye online katalog over danske mønter. 
Birger Bentsen fortalte om arbejdet og John Lind fremviste 
Møntkataloget (på møntkataloget.dk), der netop var åbnet for 
offentlig adgang. På nuværende tidspunkt omfatter kataloget 
de danske årgangsmønter med vurderingspriser. Det er planen 
at det efterhånden udvides til at omfatte alle danske mønter. 
Der er fri adgang for alle. Man behøver ikke at være medlem 
af foreningen for at bruge hjemmesiden.

Dirigenten bad sluttelig de tilstedeværende om at udbringe 
et trefoldigt leve for Dansk Numismatisk Forening, og kunne 
derefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.
 Lars Christensen & Allan Rasmussen

Christian den VII’s mønter 
1766-1808/1812 
Frank Pedersens bog “Christian den VII’s 
mønter 1766-1808/1812” handler om 
mønterne, der blev produceret ved møntste-
derne i Danmark, Norge og Slesvig-Holsten. 
Bogen er inddelt i to hovedafsnit: 
Tekstdel og katalogdel. 
400 sider i formatet 210 x 280 mm.

Pris for medlemmer af DNF: kun 250 kr. 
(for ikke-medlemmer 300 kr.)
Bestilles: numismatik.dk
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Danske piedforter fra  
middelalderen

 Af Jens Christian Moesgaard I Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2018 nr. 2 publi-
cerede jeg sammen med Gabriel Foglia en piedfort af en 
planlagt skillingudmøntning fra Lund på Erik af Pommerns 
tid (1396-1439). Piedforter er stykker præget med møntmo-
tiv på en tyk blanket, ofte i et andet metal end den normale 
mønt. Nogle gange er piedforten i pågældende mønts stør-
relse, ofte har den dog en lidt større diameter. 

Piedforternes funktion – prøvestykke, præsentations-
mønt, passertegn, model for gravøren eller andet – er et 
omdebatteret emne, som ikke skal berøres nærmere her. 
De er forholdsvis almindelige i Europa, og også i Danmark 
findes en del stykker fra middelalderen. Jeg vil her pub-
licere en liste over dem, jeg kender til fra tiden før cirka 
1500 (se tabel). Denne liste er ganske givet ikke komplet, og 
jeg vil være meget interesseret i at høre om andre stykker.

I Hvid, Skilling, Øre. Bidrag til nyere tids mønthistorie fra 
2011 omtaler Jørgen Sømod s. 39-40 en del stykker af 
mønttyper fra 1500-tallet, der er formodede piedforter 
(også kaldet klumpmønt). De fleste er imidlertid erkendte 
som værende støbte og ikke prægede, og Sømod anser 
dem for at være produceret senere, indtil andet er bevist. 

Netop problematikken om prægning eller støbning er 
også relevant her. Spørgsmålet kompliceres af, at teoretisk 
set kan nogle blanketterne, der jo er tykkere end normale 
blanketter, være støbte og dernæst præget. Det indebærer, 
at nogle stykker måske bærer spor af begge teknikker. 
Støbning kan give sig til kende på flere måder. Der vil 
være en støbekant langs randen – det er imidlertid ikke 
tilfældet på nogen af de her behandlede stykker. 

Der er heller ikke entydige spor af slibning eller ham-
ring hele vejen rundt med henblik på at fjerne en støbe-
kant. Der vil ligeledes være rester efter fjernelse af støb-
ningskanalen på kanten. De spor af efterbearbejdning af 
kanten, som er konstateret, kan dog også skyldes fjernelse 
af eventuelle øskner. 

En ujævn overflade med spor af luftbobler er også tegn 
på støbning. Flere af de her præsenterede stykker har 
netop en ujævn overflade, som især gælder for bundfladen 

Foto: TJH. 
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Fig. 1Fig. 1

Fig. 3Fig. 3

Fig. 2Fig. 2

Fig. 4Fig. 4

Foto af mønter: 
Victor Palsted Bizoev 
(Nationalmuseet)

Ca. 120%

MB = MansfeldBüllner. Datering og møntstedstilskrivning for nummer 14 følger Keld GrinderHansens værk, 
Kongemagtens Krise, udgivet i år 2000. Metallet er bedømt visuelt.

 Type Møntsted / Dater. Vægt / Ø / Tykk. Metal Kommentar

1 MB 147-150 Roskilde, 1260’erne 8,50 / 24 / 2 kobber  Korroderet overfl ade. 
Efterbearbejdning to 
steder på kant

2 MB 556, 558 Roskilde, 1330’erne 4,04 / 21-22 / ? ?  Tilsyneladende korroderet 
overfl ade og blanket-
sprække

3 MB 566-67 Roskilde, 1330’erne 5,73 / 19 / 3 kobber  Dobbeltpræg på 
bagsiden. Skarp kant

4 MB 571 Roskilde, 1330’erne 7,42 / 18-19 / 3 kobber  Korroderet overfl ade. 
Blanketsprækker

5 I øvrigt Danmark,  5,76 / 20 / 2 kobber  Yderst korroderet 
 ukendt type  Tidligt 1300-tal   overfl ade

6 Erik af Pommern  Lund,  9,58 / 17 / 3 guld Let dobbeltpræget. 
 Sterling  Ca. 1412-1420   Skarp kant

7 Erik af Pommern  Lund,  2,96 / 21 / 1 kobber Meget korroderet. 
 Kobbersterling  Ca. 1420-1435    Stedvis spor af efterbear- 

bejdning af kant. Revne

8 Erik af Pommern  Lund, 1430’erne 14,43 / 27 / 3 kobber Forgyldt. Gennemboret.
  Planlagt skilling     Korroderet

9 Hans. Hvid Malmø, 1483-1513 5,56 / 18-19 / 2 kobber  Forgyldt. Korroderet. 
Øsken orienteret efter 
monogramside 

10 Hans. Hvid Malmø, 1483-1513 7,75 / 18 / 3 sølv  Skarp kant. Blanketuvejr. 
En del ridser

11 Hans. Hvid Malmø, 1483-1513 1,55 / 18 / ? kobberholdig 
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og mindre for relieffet. Det minder dog mere om korrosion 
og kan derfor ikke uden videre tages til indtægt for støbning. 
Sprækkerne på blanketternes kanter på to af stykkerne er 
derimod tegn på prægning, og det er den forholdsvis skarpe 
dobbeltprægning også. Det mest suspekte stykke med hensyn 
til mistanke om støbning er nr. 5.

Stykkernes samlingshistorie og nuværende 
opbevaringssteder
1. Befi nder sig i systematisk samling på Den kongelige 

Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer Retroproto-
kol 1821.1. Dette stykke er aftegnet på planche XXVI,43 i 
Ramus og Devegges ufuldendte værk om danske 
middelaldermønter fra 1800-tallet og som Mansfeld-
Büllner 148.

2. Forevist Jørgen Steen Jensen i 1972 af mønthandler Nils 
Fabricius Lundin (journal 206/72). Den kongelige Mønt- 
og Medaillesamling har et gipsaftryk af stykket.

Fig. 9Fig. 9

Fig. 7Fig. 7

Fig. 10Fig. 10

Fig. 8Fig. 8

Fig. 5Fig. 5 Fig. 6Fig. 6
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3.   Stammer fra museumsdirektør C. J. Thomsen (1788-1865) og har nr. 10799a i kata-
loget over hans samling der blev udgivet i 1876. Det befinder sig i dag i systematisk 
samling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer Gaveproto-
kol 752.9.

4.   Stammer fra museumsinspektør Peter Hauberg (1844-1928) og har nr. 2403 i aukti-
onskataloget over hans samling. Det befinder sig i dag i systematisk samling på  
Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer Købsprotokol 1715.361.

5.   Systematisk samling på Den kongelige Mønt- og  
Medaillesamling, inventarnummer Købsprotokol 1218.4. Købt 1911/12 af postbud 
Wagner, Assens.

6.   Systematisk samling på Den kongelige Mønt- og Medaille samling, inventarnummer 
Retroprotokol 590. Jørgen Steen Jensen har i værket Nummi et Humanitas, der blev 
udgivet i 2017 i anledning af den polske numismatiker Stanisław Suchodolskis 80 
års fødselsdag beskæftiget sig indgående med stykket, der stammer fra Niels Foss’ 
(1670-1751) samling, der i 1739 blev solgt til kongen.

7.   Systematisk samling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer 
Gaveprotokol 611.51. Gave fra Per Magnus, svensker bosiddende i Berlin, novem-
ber 1868.

8.   Systematisk samling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer 
Gaveprotokol 4679.1. Gave fra Gabriel Foglia 2016, stammer fra sbc-coins, Berlin, 
2015, se NNUM 2018, nr. 2.

9.   Fundet 1949 på Gurre Slot i Nordsjælland. Det befinder sig i systematisk sam-
ling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer Fundprotokol 
2263.1.

10.  Systematisk samling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer 
Retroprotokol 2034. På den gamle etiket i samlingen angives det, at det drejer sig 
om samme eksemplar som Beskrivelsen af 1791, Hans, nr. 35. Dog er kobberstikket i 
Beskrivelsen ikke i alle detaljer ligesom stykket i samlingen. Stykket er illustreret i 
H. H. Schous Beskrivelse af Danske og norske Mønter fra 1926 som Hans, nr. 19. 

11.  Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, meddelt af Lars Lagerqvist til Jørgen Steen 
Jensen, maj 2006.



Auktion - så er det os!

Takket være vort enorme kundegrundlag så har 
de sidste auktioner givet os rekordpriser for bl.a. 
mønter, sedler og gode filatelistiske objekter. 
 
Kontakt os for gratis værdivurdering. 

www.skanfil.dk  Skanfil Århus: 41 99 02 99 / arhus@skanfil.no //  
Skanfil Fredensborg: 46 56 38 57 / niels@skanfil.no  

Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
Tlf. +45 46 56 38 57 - Fax. +45 46 56 39 80
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En næsten konsekvent stavefejl 
på mønter fra Glückstadt

Af Anders Harck

Glückstad som møntsted
Det bemærkes, at man på mønter aldrig ser den nutidige 
staveform ‘Glückstadt’, men kun forskellige former af 
‘Glückstad’ – uden ‘T’ (eventuelt forlænget til Glücksta-
densis). Glückstad har altså nok været tidens korrekte 
stavemåde. Jeg vil derfor ikke anse formen uden ‘T’ som 
en stavefejl.

Mønter fra Glückstad er normalt ikke vanskelige at hen-
føre korrekt til dette møntsted, der blev oprettet i 1619 og 
med afbrydelser fungerede frem til 1716. De fl este mønter 
er forsynet med mindst en af følgende karakterer:

1. Møntmestermærke (Figur 1)
2. Ordet Glückstad (Figur 2)
3. Fortuna-fi guren (Figur 3)
4. Holstens våben (Figur 4)
5. Møntmesterens initialer (Figur 5)

Under punkt 1. er der fl ere mulige møntmestermærker (se 
Harck 2015). Her er blot vist et eksempel, da møntmester-

Figur 1. 2 Mark 1645 hvor møntme
stermærket (to korslagte ildragere) 
ses nederst. Dette mærke blev brugt 
fra 1644 frem til og med Christian 
V’s udmøntninger.

Figur 2. 6 Skilling Lybsk med ordet 
GLVCSTADIENSIS (antagelig en 
stavefejl idet ’K’ mangler efter ’C’) 
– og møntmestermærket øverst.

Figur 3. Dukat 1682 med Fortuna
fi gur – og møntmestermærke og 
initialer (C W).

Figur 4. 8 Skilling 1704 med 
Holstens våben nederst.

Figur 5. Speciedaler med initialerne 
I og S for Jacob Schwieger.
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mærket ikke er væsentligt i sammenhæng med emnet, som 
skal behandles her. Det første og de to sidste punkter er 
ikke fuldt éntydige, men må anvendes i forbindelse med 
møntens datering. 

For Frederik IV’s 2-Skilling 1714-1716 (Figur 6) er dette 
ikke engang tilstrækkeligt, da initialerne kan tolkes som 
Christopher Wolterech eller Christian Wieneke. Desuden 
er Christian IV’s rytterpenge (Figur 7) helt uden hentyd-
ning til møntstedet. Bestemmelsen af udmøntningssted 
for disse mønter fra henholdsvis Frederik IV og Christian 
IV kræver anden viden, men det lader vi ligge.

Stavefejlene i navnet Glückstad
På mønterne med bynavnet Glückstad optræder ordet 
i fl ere former (forkortelser er ikke regnet for forskellige 
former). For det første er det – som vanligt i 1600-tallet – 
tilfældigt om der står GLUCKSTAD eller GLVCKSTAD, og 
forskellen på disse varianter har ikke den store interesse, 
da der ikke er tale om forskellige stavefejl. 

Figur 6 Figur 7

Figur 6. 2 Skilling 1715 med 
initialerne C og W for 
Christopher Wolterech.

Figur 7. 4 Skilling Lybsk uden 
angivelse af møntsted.

Figur 8. Speciedaler 1629 med 
stavefejl GELUCKSTADE.

Figur 9. 3 Skilling Lybsk 1645 
(Hede 176A) med GLÜCKSTAD.

Figur 10. 3 Skilling Lybsk 1644 
(Hede 177) med GLÜCKSTAD.

Figur 8Figur 8

Figur 7

Figur 9 Figur 10
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På specien fra 1629 (Figur 8.) er det derimod en regulær 
stavefejl, idet man her læser GELUCKSTADE. Denne stavefejl 
er imidlertid en decideret undtagelse, og den er beskrevet i 
Knudsen og Nielsens oversigt over stavefejl. På 6 Skilling 
Lybsk 1665 (Figur 2) læses den afvigende form GLVCSTADI-
ENSIS (to stempelvarianter ifølge Schou), og jeg vil betragte 
det manglende ‘K’ efter ‘C’ som en decideret stavefejl. Det 
indskudte ‘I’ kan være en latinisering, som jeg imidlertid kun 
kender fra denne mønttype. 

Schou angiver et bagsidestempel til Halvspecie 1623 med 
stavefejl GLVCRST (Schou 43 og 44), men jeg har aldrig set en 
sådan mønt. Jeg har imidlertid set flere eksempler på bagsider 
med GLVCKST, som ikke kendes af Schou. Jeg antager, at der 
er tale om en trykfejl i Schous oversigt.

Anderledes er det med de to stavefejlsvarianter GLUCKSTAD 
og GLVCKSTAD. Disse er næsten konsekvent anvendt gennem 
hele perioden (Christian IV – Hede 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 170 og 176A, Frederik III – Hede 149, 
151 og 152 og Christian V – Hede 124). 

At der er tale om næsten konsekvent brug af stavefejl fremgår 
af nogle mønttyper fra Christian IV. Typerne Hede 176B (Figur 
9.) og Hede 177 (Figur 10.) findes med stavemåden GLÜCK-
STAD, som må anses for at være det korrekte, eftersom ‘lykke’ 
jo skrives ‘glück’ på tysk. Disse mønttyper viser klart, at man i 
1644 - 1645 har været opmærksom på den rette stavemåde for 
byens navn (det korrekte GLÜCKSTAD findes mig bekendt kun 
med årstallet 1645 for Hede 176B). Det kan så undre, at stave-
fejlen uden prikker over U’et har fået lov at dominere billedet 
så totalt. Det er jo almindelig kendt, at andre stavefejlsvarianter 
er temmelig sjældne eller overordentlig sjældne.

Variationen er observeret af Schou, idet samtlige mønter fra 
1644 (Hede 177) er angivet med stavemåden GLÜCKSTAD, 
men i hans oversigt er varianten med GLUCKSTAD ikke an-
givet. Jeg har ikke undersøgt staniolaftrykkene på national-
museet, hvorfor det er muligt, at Schou har overset eksempla-
rer uden prikker over U’et. Fra 1645 angiver Schou normalt 
GLUCKSTAD men seks Schou-numre angives at have prikker 
over U’et, så for 1645 har Schou altså været opmærksom på 
variationen. 

Med hensyn til sjældenhed er der dog ikke tvivl om, at 
varianten uden prikker fra 1644 er sjælden. Jeg har set to ek-
semplarer af denne variant (Figur 11 og 12), og besynderligt 
nok er der tale om to forskellige stempler. De to stempler kan 
klart adskilles ved omskriftens placering af ‘A’ i forhold til 
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teksten inden for perleringen. Varianten med prikker over 
U’et fra 1645 synes også overordentlig sjælden selvom 
der er seks Schou-numre. De seks Schou-numre ser ifølge 
oversigten ud til at repræsentere to forskellige stempler, 
men dette er altså ikke undersøgt ved sammenligning af 
staniolaftrykkene. Jeg har kun kendskab til angivelserne 
hos Schou samt det afbilledede eksemplar (Figur 9). 

I omtalen af disse varianter skal det sluttelig bemærkes, 
at jeg ikke har kendskab til mønter, hvor der er prikker 
over et ‘V’. Den beskrevne type stavefejl er ikke behandlet 
i Knudsen og Nielsens oversigt over stavefejlsvarianter.

Afsluttende spekulation
Hvad der ligger til grund for den, alt i alt, sjældne sta-
vemåde med et korrekt tysk ‘Ü’ i GLÜCKSTAD er der 
ikke en forklaring på. Vi kan observere, at det optræder 
ved tiltrædelse af Johan Schwieger som møntmester, men 
stavemåden optræder kun på 3 Skilling Lybsk og ikke på 
speciedaleren fra 1644. 

På 3 Skilling Lybsk kan vi yderligere konstatere, at der 
sideløbende er fremstillet stempler med begge stavemå-
der. Det er jo ikke muligt, at stempler med ‘Ü’ fra 1644 er 
videreført til 1645 eftersom de aktuelle bagsidestempler 
bærer årstallet og i øvrigt har forskellig tekst i midterfel-
tet. Der er således ikke tale om en tidslinie, hvor man på 
et fi kseret tidspunkt har besluttet at ændre stavemåden, 
hvorefter der kun er fremstillet stempler uden prikker, og 
gamle stempler så blot er anvendt frem til nedslidning. 
Der må være tale om en tidslinie, hvor de to stavemåder 
er blevet fremstillet samtidig – dog i en ret kort periode.

Årsagen til at prikkerne er udeladt på langt de fl este 
mønter kan skyldes vanskelighed med  det praktiske ar-
bejde ved stempelfremstillingen. En mulighed er, at der 
har været fremstillet en punsel med ‘Ü’. Det har så vist 
sig, at prikkerne let er knækket af fra punslen. 

En anden mulighed er, at punkterne har skullet punsles 
separat, og det har oplagt været en vanskelig opgave at 

Figur 11 Figur 12

Figur 11. 3 Skilling Lybsk 1644 
(Hede 177) med GLUCKSTAD. 
Bagside 1.

Figur 12. 3 Skilling Lybsk 1644 
(Hede 177) med GLUCKSTAD. 
Bagside 2.
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sætte disse prikker præcist mellem ‘U’ og den ydre perle-
ring. Imidlertid er det mærkeligt, at vi kun ser stavemåden 
med prikker på de små mønter, hvor det praktiske besvær 
med fremstillingen har været størst. 

Alt i alt må disse overvejelser omkring den korte indfø-
relse af det tyske ‘Ü’ betegnes som ren spekulation og dette 
afsluttende afsnit er derfor ikke blevet kaldt en konklu-
sion, hvilket ellers er på sin plads som afslutning. Det kan 
dog konkluderes, at mønterne med ordet ‘GLUCKSTAD’ 
giver en falsk opfattelse af at komponisten Christoph  
Willibald Gluck skulle have noget med byen at gøre. Dette 
er selvsagt umuligt, da denne komponist først bliver født i 
1714 – altså stort set samtidig med, at møntstedet i Glück-
stadt nedlægges permanent.

Litteratur
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Jeg har i min samling nogle pengesedler, jeg betegner som 
“Souvenier-Sedler”. Det er pengesedler påført autografer, 
datoer, stednavn m.m. Nu har jeg, ved at læse en artikel i 
Bank Note Society Journal No 2, 2017, fundet ud af, at nogle 
af dem er såkaldte “Short Snorter-sedler”.

En Short Snorter er en pengeseddel med autografer 
skrevet af piloter, der mødtes på deres ruter. Traditionen 
startede i Alaska i 1920’erne bland de piloter, der fløj til 
øde bopladser med Bushfly. Et “Bushfly” er karakteristisk 
ved, at det har vingerne til at side højt, så det kan lande 
i lav kratbevoksning. Det har et kraftigt understel med 
brede dæk og et hjul under bagenden. Flyet havde derfor 
forholdvis let ved at lande på uvejsomme steder.

På bopladserne efterlod piloterne ofte en pengeseddel 
med deres autografer. Sedlen blev givet til andre piloter, 
der landede på samme boplads. De tog den med til nye 
bopladser, hvor sedlen igen fik ny autografer.

Fra Alaska spredte Short Snorter-ideen sig til civile 
og militære piloter i USA. Under Anden Verdenskrig, 
da amerikanerne kom med i krigen, var der nogle af de 
amerikanske piloter, der tog traditionen med sig, hvor de 
nu kom frem.

Den 10. maj 1940 besatte engelske tropper Island for 
at forhindre tyskerne i at få en base i Atlanterhavet. I juli 
1941 overlod briterne forsvaret af Island til amerikanerne, 
der etablerede en besættelsesstyrke på ca. 40.000 mand, 

Short Snorter-pengesedler

                Af Preben Eriksen

Et “Bushfly” under tankning.

Foto: TJH

Autografer og påskrifter på lokale pengesedler af amerikanske  
soldater under Anden Verdenskrig fra Island i vest til Japan i øst
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hvilket oversteg antallet af 
voksne islandske mænd.

På fi g. 1 ses en ameri-
kansk 1 Dollar Serie 1935 
som blev bragt til Island 
i 1943. Øverst på sedlen 
står der: “Short Snorter-
Iceland 11-12-43”

Næste linie er ulæselig. 
Derefter: “J. S. Fralling”, 
“Arthur Ford” og “Wil-
liam B. Hendriks” – Nav-
nene henviser sikkert til 
en flybesætnings navne. 
Hvis det havde været an-
dre piloter, der har skrevet 
på sedlen, havde de nok også sat dato på. Sedlen har været 
tapet på et stykke papir.

USA gik med “Operation Torch” ind i krigen i Nord-
afrika, og den 13. maj 1943 kapitulerede de tyske og itali-
enske tropper i Nordafrika. På en egyptisk 10 Piastres 1940 
(fi g. 2) ses påskriften: “(EGYPT) CAIRO SEPT 1944”. Desværre 
er der ikke påskrevet navne, men det er en angivelse af, 
at amerikanske piloter er kommet til Egypten.

Under Stillehavskrigen var der amerikanske tropper 
på Ny Kaledonien, som ligger øst for Australien. I 1946 
blev øerne igen et fransk oversøisk territorium, hvor ur-
befolkningen fi k franske borgerrettigheder. 

Fig. 3 viser en 1 Franc 1943 med teksterne: “Sol Spatz”. 
“FLIGHT NO 5 D 118”. Med lidt utydelig skrift står der i
bunden: ”H Ralph & Miele Trippen” og “VR 13”.

Fig. 2

Fig. 1
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Filippinerne som ligger meget stratetisk i Stillehavet 
var besat af Japans militære styrker under det meste af 
Anden Verdenskrig. Befrielsen af Filippinerne begyndte 
den 20. oktober 1944, og kampene fortsatte i små områder 
helt frem til krigens slutning i august 1945.

Øerne fi k således også besøg af amerikanske piloter, og 
på fi g. 4 ses en 50 Centavos 1942 Pilippines med: “Sgt. H. 
J. Shorty Lonsway Philippines may 1945”.

Da Japan blev besat af amerikanerne medførte det 
naturligt en masse Short Snorter-sedler. Fig. 5 viser en 
japansk 1 Yen 1946 med: “Mildred Peterson MILLERS-
BURG, PENNSYLVANIA”

Filippinerne som ligger meget stratetisk i Stillehavet 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Indenfor de seneste år er der blandt poletsamlere frem-
kommet en “skive” med en diameter på 23,5 mm, et mid-
terhul på 6 mm og en vægt på 4,8 g. På forsiden er indslået 
“Danmarks Jægerforbund” samt “En tak for hjælpen”. 
Bagsiden er blank.

Der er ikke tale om en polet med betalingsevne. Det er 
en regulær pynteskive. Det har en rutineret jagtkonsulent 
i Danmarks Jægerforbund oplyst. 

Foreningen arvede en meget stor trofæsamling fra et 
bornholmsk medlem. De lå gemt væk et stykke tid, ind-
til en fi k den geniale ide, at de mange seksender-trofæer 
kunne bruges til samfundshjælpere. De blev sendt til nu 
forhenværende guldsmed Jørgen Kelø i Maribo, som er 
ivrig jæger. Han forarbejdede seksenderne, og fremstil-
lede slut- eller pynteskiven i bunden af stangen. De blev 
efterfølgende anvendt som gave til de af vore frivillige 
tillidsfolk, som havde gjort en god indsats.

Guldsmed Jørgen Kelø oplyser, at skiverne blev frem-
stillet i midten af 1990’erne i et antal på cirka 150 styk-
ker. Skiverne er fremstillet i messing, og efterfølgende 
forniklet.       

En skive til pynt fra 
Danmarks Jægerforbund

Af Jens Skovly

Seksender. En ung hjort har kun små 
chancer for at udvikle sig til en stor 
kapitalhjort, ifølge en rapport fra 
Århus Universitet. Hjortene bliver 
simpelthen skudt af danske jægere 
inden de når at vokse sig store.  
 naturguide.dk. 

Foto; NaturGrafi k.dk

Foto: TJH
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Den 30. og 31. marts løb de Historiske Dage af stablen i 
Øksnehallen, i København, for 5. gang, og denne gang 
med deltagelse af DNF. Formidling af numismatik er én 
af DNFs kernepligter, hvorfor bestyrelsen besluttede at 
deltagelse ved denne begivenhed. De historiske dage er 
traditionelt meget velbesøgte, med op mod 10.000 delta-
gere – børn og voksne i alle aldre, og fælles for dem alle 
er at de har en interesse i historie. 

Deltagelse ved sådan et stort arrangement er dog ikke 
billigt. Forventningen var at møde et helt nyt publikum, 
og måske inspirere nogle til at inkludere numismatik-
ken i deres historiske interesser – og vi havde naturligvis 
medbragt en stak friske indmeldingsblanker.

DNF havde lejet en stand på 3 x 3 meter, inklusiv en 
større disk, hvorpå der blev placeret to udstillingsmontrer 
med mønter, et udvalg af vores lekture, og ikke mindst en 
spand med blandede årgangsmønter og medaljer. 

I de to udstillingsmontrer viste vi: Mønter fra kejser 
Augustus, Mønter fra Frederik IX – hver af disse med in-
formative beskrivelser og billeder. Den tredje indeholdt en 
spændende samling mønter fra antikken til 2. Verdenskrig, 

DNF på “Historiske Dage 2019”

Af Michael Wagner  
Christiansen

Det store blikfang på standen var de 
fire plancher der hang på bagvæg
gen, udsmykket med udvalgte bille
der af nogle af de fineste mønter fra 
henholdsvis Antikken, Vikingetiden, 
Middelalder & Renæssancen, samt 
en flot designet reklame for DNF.
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Man så mange spændende udstil
linger og megen opfindsomhed 
med at illustrere de historiske 
“budskaber”. Her ses en udstilling 
om 1. Verdenskrig.

Der var en pæn interesse for DNF 
“foredrag” – salen var fyldt godt op 
med besøgende, der håbede på, at 
vinde et par romerske mønter. Det 
er sjældent, vi ser så mange besø
gende ved foredrag i foreningen.

Alle fotos: MWC

og med vikingetiden, Christian den 4., korstogene, og alt 
muligt andet historisk indimellem. 

De mange mønter i montrerne og på plancherne blev 
flittigt brugt, når de mange besøgende blev introduceret 
til historiske baggrunde. Derudover havde vi også med-
bragt en mindre samling slidte romerske mønter, der lå 
frit fremme på disken. Det var tydeligvis en stor oplevelse 
for mange, at holde en 2.000 år gammel mønt i hånden, og 
også meget overraskende for dem at høre, hvordan sådan 
nogle mønter kan fås for helt ned til kun 30-40 kr. 

Ikke desto mindre var det dog spanden med blandede 
årgangsmønter og medaljer, hvor folk blev opmuntret til at 
snuppe én og starte deres egen møntsamling, der var det 
store tilløbsstykke. Det var meget populært blandt både 
børn og vokse, og der blev snakket meget om medaljer, 
gamle møntsamlinger og ikke mindst mønter som folk 
kunne huske fra deres ungdom, henover denne spand.

Quiz på scenen
Klokken 15.20 på førstedagen havde DNF fået tildelt 
20 minutter på en af de fire store scener, til at formidle  
“historie gennem mønter”. Hertil var der forberedt en 
række korte præsentationer af forskellige historiske møn-
ter, eksempelvis Frederik III’s EbenEzer-krone, slået efter 
stormen på København i 1659, og den romerske EID MAR 
denar, der fejrer mordet på Julius Cæsar. Der var også in-
kluderet et mindre quiz-element, hvor publikum kunne 
svare på numismatiske spørgsmål og vinde ægte romerske 
mønter. Det var meget glædeligt, at stort set hvert et sæde 
var optaget med knap 70 tilskuere.

I sidste ende blev det dog ikke til mange nye medlem-
mer. Ikke desto mindre blev der dog uddelt en lang række 
eksemplarer af både Numismatisk Rapport, NNUM og 
DNF visitkort, gjort reklame for vores nye online-møntka-
talog møntkataloget.dk – og forhåbentligt sået en spire 
hos rigtig mange især unge mennesker. Det forventes så-
ledes at der sandsynligvis vil komme flere medlemmer til 
DNF. For bestyrelsen var deltagelsen ved Historiske Dage 
2019 en succes, og noget der sagtens kunne gentages i 
fremtiden eller ved lignende arrangementer. 

Slutteligt vil bestyrelsen gerne takke de frivillige med-
lemmer, som hjalp til med både opsætning af stand og 
bemandingen i løbet af arrangementet. Det drejer sig især 
om Flemming Gaston Brabo, Niels Nielsen og Alex Jensen.
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MÜNCHEN. Politiet har arresteret fi re mand for tyveriet 
af den 100 kg tunge Maple Leaf guldmønt, som var ud-
stillet i Bode Museet. Selve tyveriet skete i bedste Egon 
Olsen stil. Der skulle bruges en stige, en trillebør og en bil. 

Tyveriet kunne kun lade sig gøre, fordi en af museets 
vagter have informeret tyveknægtene, hvordan de kunne 
omgå sikkerhedsalarmerne ved at kravle ind ad et vindue 
på tredje sal og ud igen ad samme vej. I en trillebør kørte 
de mønten hen over et jernbanespor til en bil, som var 
parkeret i en tilstødende park. 300 politifolk undersøgte 
14 ejendomme. 

Tre af de tiltalte var medlemmer af en arabisk-libanesisk 
klan. Der er berammet 12 retsmøder. Til det første mødte 
80 journalister op. Selvfølgelig krævede forsvarerne fri-
fi ndelse af mangel på beviser. På nuværende tidspunkt er 
der intet spor af den ca. 30 mio. kr. dyre mønt, men den 
formodes at være omsmeltet. Indtil sagens afslutning er 
de tiltalte på fri fod . . .

BEIJING International Coin Expo var den mest velbesøgte 
møntbørs i 2018 med 30.000 besøgende til 240 stande. 
Europas største møntbørs var World Money Fair i Berlin 
med 15.000 besøgende til 330 stande. USA's største mønt-
børs var The Worlds Fair of Money i Philadelphia med 
400 handlerstande. Antal besøgende ukendt.

I TYSKLAND er udgivet en medalje med en karrypølse! 
Det har affødt masser af kommentarer i pressen verden 

over. Mange synes det er en sjov eller vanvittig ide, 
en skændsel og mere i den dur. Det kan man da 

ikke – indtil en læser tilkendegiver, at ideen 
med en pølse skam er en god ide med den 
begrundelse: En pølse er nemlig tidstypisk 
for Tyskland. 

Medaljen vil derfor blive husket i al 
fremtid. I øvrigt spørger læseren, hvem 
husker egentlig motivet på Tysklands sidst 

udgivne medalje? Eller erindringsmønt? 
Hmm, nja – en karrypølse er måske ikke så 

tosset endda!

Stampes Numismagiske Univers

 Af Niels Stampe

Tysk karrypølsemedalje

en skændsel og mere i den dur. Det kan man da 
ikke – indtil en læser tilkendegiver, at ideen 

med en pølse skam er en god ide med den 
begrundelse: En pølse er nemlig tidstypisk 

husker egentlig motivet på Tysklands sidst 
udgivne medalje? Eller erindringsmønt? 

Hmm, nja – en karrypølse er måske ikke så 
tosset endda!Tysk karrypølsemedalje
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GEOCACHING er blevet et nyt samlerområde. Baggrun-
den er både at opleve byer og bevare naturen, mens man 
leder efter miniting og notitser, som andre har lagt eller 
skrevet. På ens mobiltelefon kan man se, hvor man kan 
gå på geojagt. Man får opgivet en position, og herfra kan 
man nøjagtigt afl æse, hvor en boks med små genstande 
gemmer sig. 

Så går legen ud på, at man på en blok skriver sit navn, 
og hvornår man har været der. Er der en kasse med små-
ting, så tager man en lille ting og lægger selv en lille ting 
tilbage. Somme tider ligger der endda en speciel geomønt 
(medalje), som man naturligvis tager med sig. 

Det har så ført til, at der på verdensplan er fl ere millio-
ner, som har fattet interesse for denne særlige sport. Der er 
masser af private medaljer som vidner om denne hobby. 

Og – hvis dingenoterne bliver lavet i større oplag, så 
er der straks de mere knap så aktive geocacher, som nøjes 
med at købe medaljerne og være tilfredse med det. Per-
sonligt kender jeg fl ere som med ildhu og små souvenirs 
i lommerne går på jagt næsten hvor som helst i Danmark 
– og det gælder selvfølgelig også udlandet. Jeg har endda 
været med en, som i en hel time kredsede om en lygtepæl, 
inden han fandt et sammemrullet stykke papir på en gange 
en centimeter!

CANADA har i en erindringsserie om historiske frimær-
ker udgivet en 20 dollar i form af en 1 unze sølvmønt 
med motiv af en 10 cent frimærke fra 1942 med Canadas 
våbenskjold og forskellige krigsfl ag.

USA. Ursula Kampmann, en dame med ben i næsen, og 
som har prøvet næsten alle poster inden for numisma-
tik. Det gælder som skribent, redaktør, forskning, salg og 
katalogisering. Hun driver også CoinsWeekly News. Her 
skriver hun om det delikate emne: Forsvinder mønterne 
til fordel for elektroniske betalingsformer? Det gør de ikke 
foreløbig – i hvert fald ikke i Philadelphia, hvor de ameri-
kanske dagligdags mønter bliver lavet. Simpelt hen fordi 
hver ottende indbygger er for fattig til at have et kreditkort. 

Derfor har myndighederne lovgivet om, at de fattige 
må benytte kontanter. Hvis forretninger og virksomheder 
nægter at modtage kontanter, så vanker der bøder. Nu 
melder der sig så et dilemma: Vil der nu blive en over- og 
underklasse mht. til betalingsmåder? 

Geocashermedaljer

Canadisk frimærkemønt.

Geocashermedaljer
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Ursula Kampmann havde hellere set de velstillede lave 
et oprør, hvor de ønsker retten til selv at kunne bestemme 
og ikke hænge hele deres privatliv til skue for banker og 
myndigheder.

AT SMÅ BØRN sluger mønter ved vi godt, men knap så 
kendt er det, at voksne kan få en eller flere lidelser, som 
giver dem en uimodståelig trang til at sluge mønter. Det 
er der adskillige lægelige beretninger om. Kolde kontan-
ter kan faktisk slå en ihjel. Der er bl.a. beretning om en 
franskmand, som i flere årtier slugte mønter. Sidst han 
blev opereret fandt man 350 franc og euromønter, som 
vejede 6 kilo, i hans mave. Han overlevede, men døde 
senere hen af komplikationer.

En 51-årig japaner satte i 2017 ny rekord med hele 8 
kilo mønter i sin mave. Man fandt 1890 mønter af værdi-
erne 1, 5, 10 og 50 yen. Manden, der led af depression og 
skisofreni, var heldig, at han havde ’spist’ mønterne over 
så kort tid, at de ikke var begyndt at korrodere.

Rent lægeligt kan mennesker godt tåle at spise en del 
mønter. Det skal dog helst være kobbermønter, som ikke 
går i blodet. De allerværste er mønter af zink eller de 
zinkholdige. Dem kan man blive rigtig syg af. Så lad være 
med det!

USA. Heritage Auctions er verdens største auktionshus 
hvad angår mønter. Sidste år solgte firmaet amerikanske 
mønter for ca. 2.2 milliarder kr., og mht. antikke mønter 
blev det til over 350 mio. danske kroner.

NUMISMATA i München er den største årlige møntbørs 
i Sydtyskland. Den afholdes i marts måned, og i 2019 
havde 272 udstillere og 4500 besøgende fundet vej dertil 
Børsen varer to dage. Sidste dag lukkes der kl. 15, så alle 
kan nå hjem i løbet af dagen. Der meldes om god stem-
ning og livlig handel. I år havde man prøvet at lægge en 
auktion i åbningstiden, Det var ikke en ubetinget succes, 
for der var mange, som havde svært ved også at komme 
hele handlerstanden rundt, så det bliver der nok lavet 
om på næste år.

NORGE. Mønthandler Kjell William Riibe har i 2018 ud-
givet en bog/katalog med sin norske samling af norske 
pengesedler fra 1695 til 2017. Bogen er på 903 sider og 

Godt råd: Lad vær’ med at ’spise’ 
mønter!

Børsstemning i München
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rummer 3502 numre. I en tidlig alder fandt Riibe ud af, 
at norske sedler var meget sjældnere end hidtil antaget. 
Derfor brugte han tusinder og atter tusinde timer i jagten 
over norske samlinger verden over og overbød sine kon-
kurrenter. 

Alle sedler er vist med både for- og bagside i farver og 
med alle relevante oplysninger og provenienser og med 
hans egne prisvurderinger. Han ville dog have ønsket at 
lave et forord til samlingen, men da han blev alvorligt 
syg med kræft, mente han det var bedst at offentliggøre 
samlingen nu, selv om den ikke er perfekt. Der er den 
hidtil største offentliggjorte samling om norske sedler med 
masser af både sjældne og unikke stykker. Bogen koster 
knap 1.300 NOK.

Riibe har også planer om offentliggøre sin samling af 
sedler fra Sverige, Danmark, Island, Grønland, Færøerne 
og DVI. – I øvrigt har Riibe Mynthandel et lager med ikke 
mindre end 180.000 mønter og sedler fra de skandinavi-
ske lande.

DANSK MØNTFORUM holder børs søndag 15. september 
Kl.10-15, Valby Kulturhus, Toftegårds Plads. Udstillin-
ger, vurdering, bytteborde, mønthandlere, ny snurremønt 
m.m.

SKANFIL solgte 3. maj bind 13 i Jørgen Sømods ‘Det Store 
Projekt’ for godt 3900 norske kr. Bogen, som omhandler 
mønter fra Gulland, Trankebar, Guldkysten, Dansk Vestin-
dien, Island indtil 1944 og Grønland samt svenske mønter 
fra Christiern I til Frederik II, udkom i 2013.

RUDS VEDBY. Her boede en ivrig møntsamler og -handler 
Kiehn Georg Andersen i sit hus, som lå afsides. Kiehn 
forsvandt forud for en brand i sit hjem 21. april. Næste 
dag blev han fundet død i en grusgrav, hvor sporene her 
sidst i maj måned tyder på, at han blev brutalt myrdet. 

Kiehn var formand for Vestsjællands Numsmatiske For-
ening og i øvrigt kendt viden om, for hvilken passion han 
havde. Han var vellidt og nem at snakke med. 

Undertegnede (NS) mødte ham sidst i efteråret ved en 
møntbørs i Sakskøbing. Her følte han sig i sit es blandt 
ligestillede, hvad han også gjorde efterfølgende, da børsen 
skulle evalueres. Herfra “Rapporten” skal lyde et “Æret 
være hans minde”.

Bog om norske mønter
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Arrangeret af Dansk Numismatisk Forening

Dejlig overskuelig 
møntbørs med 
masser af plads 
mellem bordene!

Scandic Hotel.
Tæt ved Vesterport 
Station og Københavns 
Hovedbane gård.

 Søndag 27. oktober kl. 10-16

Her tales rent

numismatisk!

cphcoinfair.dk
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Dansk Numismatisk Forening

Ordinær  
generalforsamling

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

Lørdag 26. oktober 2019, 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. Ind komne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent 2020 – 2021.

6.  Valg til Bestyrelsen. På valg er John Lind, Birger Bentsen og  
Lars Christensen.

7. Valg af revisorer; Henrik Jensen og Kim Simonsen.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  
formanden i hænde senest én måned inden generalforsamlingen 

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning.
Tilmelding senest 18. oktober til

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



Medlemsmøderne med auktioner 
afholdes onsdage i:

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

Medlemsmøder

Fraktionsmøderne afholdes 
i foreningens bibliotek:

 Sønder Boulevard 65, Stuen 
København V

Fraktionsmøder

MEDALJER
Mandag 23. september: Dansk Idræts 

Forenings medaljer og -Museum,  
Per Leon Jørgensen

Mandag 18. november: Møntsamlingen 
på Møntergården i Odense – database-
adgang.

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

Onsdag 11. september
Auktion 550
“Guldmønter fra Boscoreale”  
ved museumsinspektør Helle Horsnæs.

Onsdag 9. oktober
Auktion 551
“Ribes tidligste udmøntninger”  
ved arkæolog Claus Feveile.

Lørdag 26. oktober
Generalforsamling.
Auktion 552

Søndag 27. oktober
MøntBørs på Scandic Hotel ·  
Vester Søgade 6 · Kl. 10.00 - 16.00

Onsdag 13. november
Auktion 553

Onsdag 11. december
Auktion 554

PENGESEDLER
Første tirsdag i måneden kl. 19-21
3. september Italien & nødsedler
1. oktober  Dansk Vestindien &  

Caribiske smålande
5. november Mozambique
3. december Indonesien
7. januar Tjekkiet & Slovakiet
4. februar Colombia
3. marts Kina & Formosa
7. april Egypten
5. maj Bulgarien

ANTIK & MIDDELALDER
Onsdag 25. september: Hyggemøde med 

medbragte mønter fra ferierejsernes 
indkøb etc.

Mandag 20. november: Emne under 
udarbejdelse.numismatik.dk
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 Formand
Preben Nielsen
20 20 78 16
formand@numismatik.dk

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

Bestyrelsesmedlem
René Villadsen
40 56 89 06
nyhedsbrev@numismatik.dk

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

Provinsrepræsentant
Birger Bentsen
20 27 42 73
brevbud@numismatik.dk

Sekretær
Lars Christensen  
sekretaer@numismatik.dk 

Bestyrelsesmedlem
Mads Smedman
40 36 16 84

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

Bestyrelsesmedlem
Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

DNF-kalenderen

September
 3. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
11. Onsdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Auktion 550.
23. Mandag  Medalje-fraktionen - SB65
25. Onsdag   Antik & Middelalder-

fraktionen - SB65 

Oktober
 1. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
 9. Onsdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Auktion 551.
27. Lørdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Generalforsamling. 
Auktion 552 

28. Søndag MøntBørs på Scandic Hotel

November
 5. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
13. Onsdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Auktion 553.
18. Mandag  Medalje-fraktionen - SB65
20. Onsdag   Antik & Middelalder-

fraktionen - SB65

Brevbud

Brevbud afgives bedst og 
lettest på vores hjemmeside: 

numismatik.dk
Vær venlig at afgive brevbud i god tid, 
da det er tidskrævende at registrere 
– 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




