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Bestyrelsen og medlemsforhold
På generalforsamlingen 2019 blev der givet genvalg til 
John Lind, Birger Bentsen og Lars Christensen. Til valg af 
revisorer var både Henrik Jensen og Kim Simonsen villige 
til genvalg. Begge blev valgt 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 fem bestyrelsesmøder, hvor for-
eningens aktiviteter og virke er blevet behandlet. Pr. 1. juli 
2020 havde Dansk Numismatisk Forening 423 medlem-
mer mod 419 i 2019. Ændringen skyldes indmeldelse af 
35 medlemmer, og 31 medlemmer, der er udmeldt heraf 
to kendte dødsfald. 

Muligheden for at blive web-medlem har tiltalt mange, 
og der er nu omkring 100 som har tilsluttet sig denne 
medlemsform. De fleste nye medlemmer registrerer sig 
som web-medlemmer. 

Bestyrelsen har i sæson 2019-2020 gjort fire medlem-
mer kontingentfri, da de har været betalende medlemmer 
i 50 år. 

Litteratur og tidsskrifter
De to store arbejder, som er i en afsluttende fase er: John 
Pedersen med en bog om Anders Nyborgs medaljer, som 
forventes udgivet i starten af 2021, og Karsten Kolds værk 
om medaljør Anton Meybusch, som netop er trykt og ud-
givet. 

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad er udkom-
met med fire numre på i alt 128 sider. Hovedredaktør har 
været Jens Christian Moesgaard, som i begyndelsen af året 
blev udnævnt til professor ved Universitetet i Stockholm.

Numismatisk Rapport er udkommet med numrene 
142–145, med i alt 128 sider samt 40 sider med aukti-
onslister. Til auktion 557 over 3. del af Sven Erik Dettmers 

DNFs Beretning 
Foreningsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020

 Af Preben Nielsen

Karsten Kolds store og gennem-
gribende værk om medaljør Anton 
Meybusch virke og levned.
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samling er der desuden udsendt et hæfte på 24 sider. Det 
trykte indeks til Numismatisk Rapport for årene 2016-
2019 er ligeledes på 24 sider.

Både NNUM og NR er tilgængelige på Foreningens 
hjemmeside: numismatik.dk

Til Møntbørsen 2019 blev der ligeledes fremstillet en 
16-siders præsentationfolder med mindre tekster om Børs-
medaljen og Dannebrog.

Arbejdet med møntkataloget.dk fortsætter og nyt ma-
teriale bliver stadig tilføjet. 

Medlemsmøder
Aktiviteterne har siden medlemsmødet den 11. marts væ-
ret påvirket af covid-19 pandemien. Alle efterfølgende 
møder blev aflyst. Vi gennemførte de to auktioner 559 og 
560 med brevbud, og har i alt afviklet 11 auktioner. Der 
har været et samlet hammerslag på 0,99 mio. kr. mod 0,70 
mio. kr. i 2018-2019. I alt er udbudt 2.230 numre. 

Møntkataloget.dk med vurde-
ringspriser på danske mønter
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Afmatning i efterspørgslen af ældre danske mønter i 
almindelige kvaliteter er fortsat. Vi har reduceret antal-
let af returnumre, men indimellem fremkommer emner 
på auktionerne, som ikke har medlemmernes interesse. 
Vi har udsigt til en reduceret omsætning i 2020-2021, da 
vi ikke har materiale til en “storauktion” i februar 2021.

Det øgede antal af mønter, der har været afbilledet på 
foreningens auktionslister, har haft en positiv indflydelse 
på salget. Mogens Skjoldager har ydet stor hjælp til besty-
relsen med at fotografere mønterne. Endvidere har flere 
medlemmer hjulpet med bestemmelse af auktionsmate-
rialet.

På medlemsmøderne har vi haft forskellige indlæg. 
Helle Horsnæs fortalte om “Guldmønterne fra Boscoreale”–  
en samling med flere ubesvarede spørgsmål. Claus Feveile 
vendte tilbage til spørgsmålet om “Ribes tidligste udmønt-
ninger” jfr. de seneste resultater af udgravningerne. Steen 
Jacobsen gav eksempler på “Numismatik og Sociale medier” 
ved at vise nogle af de værktøjer han benytter. Torben 
Juul Hansen fortalte i foredraget “En pornomedalje kommer 
op at stå” om baggrunden for, og ideen og realiseringen af 
en medalje i anledning af 50-året for pornoens frigivelse. 
Michael Wagner Christiansen påpegede nogle relationer 
mellem “en romersk Republik-denar og Norden”.

MøntBørsen 2019 på Scandic  
Hotel blev igen et tilløbsstykke 
med tilfredse handlere og samlere.
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Slå op på DNF’s online mønt  katalog 
med vurderingspriser:

møntkataloget.dk

MøntBørs-medaljen 2019 med  
motiv af Dannebrog hentet fra en 
mønt slået under Valdemar I – den 
Store – (1154-1182).

MøntBørs 2019
Søndag 27. oktober afholdt foreningen MØNTBØRS 2019, 
Copenhagen Coin Fair på Scandic Copenhagen Hotel med 
42 stande primært handlere, auktionsfirmaer, og mønt-
klubber. Til lejligheden fik vi fremstillet en medalje med 
motiv af Dannebrog i 800-året for fejringen af flaget.

Møntbørsen havde i alt 454 deltagere, besøgende og 
bemanding i standene, og møntbørsen er absolut den 
begivenhed, der har flest medlemmers opbakning. Som 
noget nyt, udsendte vi billetterne vi til web-medlemmerne 
elektronisk. 

Fraktionsmøder
Fraktionsmøderne blev i 2020 ligesom medlemsmøderne 
aflyst på grund af corona-restriktionerne. 

Ellers har der været møder i Seddelfraktionen, Medal-
jefraktionen og Antik- og Middelalder-fraktionen. 

Udadvendte aktiviteter
Foreningen var atter tilmeldt til “Historiske Dage” i Kø-
benhavn og Møntbørsen i Aalborg. Begge arrangementer 
blev aflyst. 

Hermed slutter min beretning for forenings året 2019-
2020.
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Dansk Numismatisk Forenings resultatopgørelse for 1. Juli 2019 til 30. Juni 2020
  
I N D T Æ G T E R  Budget for Budget for
  Kr. 2019/2020 2020/2021
 Kontingenter 118.548,62 115 120
 Salg af NR blade 8.608,00 5 5
 CoinFair 111.153,00 105 0
 Renteindtægter       297,00 0 0
 Kursreguleringer -71.032,26 1 1
 Salær 100.944,10 130 100
 Annoncer i NR        22.500,00 30 23
 Støtte til nye reoler fra Ernst legat 2.050,00 0 0
 NNUM Annonce opkrævning     7.501,25 5 5
 Forsendelsesgodtgørelse 30.688,94 35 30
 Salg af mønter/bøger/mv. 52.895,60 30 20
 Andre indtægter 0,00 0 0

 Indtægter i alt 384.154,25 456 304

U D G I F T E R Kr. t.Kr. t.Kr.

 NNU's Medlemsblad 33.000,00 33 25
 Numismatisk rapport 54.579,51 50 55
 Porto 84.153,75 95 85
 CoinFair 121.053,99 100 5
 Kørsel og parkeringsafgifter 11.591,91 20 12
 Renter og gebyrer 2.570,61 4 4
 Kontor og WEB 25.581,46 31 27
 Kontingenter 2.633,08 6 4
 Biblioteket 5.411,00 10 10
 Søndre Boulevard 65 48.141,83 45 45
 Bestyrelsesmøder 10.619,87 6 10
 Leje af lokaler 21.276,00 15 20
 Generalforsamling 2.000,00 5 5
 Sommerudflugt 0,00 5 5
 Forplejning ifbm. Medlemsmøder 527,54 10 5
 Rejser - Unionsmøde 0,00 25 25
 Historiske Dage + Præsentation 9.729,00 25 15
 Forsikringer 27.570,01 30 30
 Foredrag, gaver og repræsentation 11.148,92 6 6
 Møntkataloget 17.103,66 20 15
 Tab på indleveret falsk mønt 5.020,00 0 0
 Tab på debitorer 982,00 3 3

 Udgifter i alt 494.694,14 544 411

 Periodens resultat -110.539,89 -88 -107
 Nedskrivning af  litteraturbeholdningen 632,00  

 ÅRETS NETTO RESULTAT: -111.171,89  

 OVERFØRT FRA EGENKAPITAL -111.171,89  
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Dansk Numismatisk Forening – Balance pr. 30. Juni 2020
  
A K T I V E R  Kr. Kr.
 Kontant, giro og check   562.322,65
 Bankindeståender i øvrigt   470.642,90
 Kontormaskiner   1,00
 Ejendom: Søndre Boulevard 65: EV 2018 kr. 710.000   80.000,00
 Beholdninger af mønter, medaljer & litteratur  Primo 505.835,00 
 
 Tilgang (køb) 67.820,00  
 Afgang (salg) 526.797,00  
 Taget til indtægt 52.895,60  
 Moms 11.927,90  
 Nedskrivning 632,00 Beholdning 111.049,50
 Debitorer:   
  
 Bestyrelsesmedlemmer   8.333,00
 Rekvirenters forskud   5.444,27
 Medlemmers uafregnede auktionskøb mv.   27.670,75
 Øvrige debitorer   15.644,07
  
 BALANCE   1.281.108,14
  
P A S S I V E R  Kr. Kr.
 Gæld til Told og skat (moms)   5.323,22
 Kreditorer   140.189,11
 Forudbetalt kontingent   7.950,00
 Skyldige omkostninger   982,50
 Eksterne midler til rådighed for foreningens udgivelser 
 Midler til rådighed primo foreningsåret  117.553,03 
 Modtagen fondsstøtte i foreningsåret  7.000,00 
 Anvendt til forarbejder i (kommende) udgivelser  35.711,14 88.841,89
  
 EGENKAPITAL   
 Fond af livsvarige kontingenter (52 livsvarige medlemmer)   355.500,00
  
 Egne midler "øremærket" til foreningens udgivelser  
 Foreningens publikationsfond Primo 226.626,04
 Modtagen støtte i foreningsåret Tilgang 640,00
 Anvendt til udgivelser Forbrugt 0,00 227.266,04
  
 Formue 1. juli 2019  566.227,27
 Overført driftresultat  -111.171,89 455.055,38
  
 BALANCE   1.281.108,14
  

Henning Ingemann Larsen Slagelse den 9. september 2019
Foranstående regnskab er revideret. Beholdninger af mønter, medaljer og bøger,  
samt disses værdiansættelse er ikke kontrolleret af os. København oktober 2020

Henrik Jensen, revisor | Kim Simonsen, revisor



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 mønt har to sider
Tanker omkring Christian 3.s udmøntning af 4-skillinge 1535

Af  Niels Jørgen Jensen og  
Mogens Skjoldager

Forud for Christian 3.s møntreform 1541 udmøntedes 
betydelige mængder af 4-, 2- og 1-skillinge med årstallene 
1535 og 1536, dvs. under Grevens fejde (1534-36).

Nedenfor redegør vi for nogle af de tanker, vi har haft 
om 4-skillingene, der alle bærer årstallet 1535. Vi har for 
nylig fundet disse to 4-skillinge:

Lad os indledningsvis fastslå, at de to møntsider er 
stempelidentiske.

Vi har siden 2009 anvendt og anbefalet vores digitale 
metode til sammenligning af møntstempler1: Vi aftegner 
på en tegneplade den pågældende mønt, fritlægger teg-
ningen og lægger den på computeren ind over andre teg-
ninger eller møntbilleder, som vi ønsker at sammenligne 
tegningen med.

Herunder vises tegning af mønt 1 lagt ind over mønt 
2 og derefter tegninger af de to møntforsider kombineret. 
Der er ingen tvivl om, at de to mønter er slået med samme 
stempel.

1. Jensen og Skjoldager (2009)
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Jens Chr. Moesgaard skrev i NNUM 2008 en spændende 
artikel: Dateringen af Christian IIIs mønter 1534-1540. Hans teo-
rier og konklusioner gengives i let bearbejdet form i skemaet 
herunder.

Som Moesgaard anfører, er Christian 3.s underlødige 4-, 2- 
og 1-skillinge slået i en længere periode op mod møntreformen 
i 1541 – permanent antedaterede til 1535-36 for at skjule, at 
man fortsat slog dårlig mønt.

Men hvor Moesgaards sigte er at etablere en kronologi, vil 
vi fokusere på, hvilke mønter der kom ud af produktionerne.

Lad os vende de to mønter om. Det viser sig altså, at den ene 
mønt påstår at være slået i Roskilde, den anden i København, 
Schou hhv. 230 og 103. Stempelsammenblandingen er måske 
ikke overraskende: Vi har længe undret os over den påfaldende 
lighed mellem 4-skillingene fra de fire udmøntningssteder 
Århus, Ribe, Roskilde og København. Der er forskelle mellem 
kongenavnets endelse:  …NVS eller  …NI, ligesom regenten 

Møntsted Formodet præge- Formodet præge- Kendetegn Schou Galster  Sieg 
 periode start  periode slut  1926 1972 2018

Århus Januar 1535   Årstal under brystbillede,  
   2 cirkler ved skjold  65-68  95A 8.1

Århus  Sandsynligvis til  Årstal ved skjoldet.  
  mindst august 1537  Kløverblad i omskriften.  
  / september 1538 Manglende kløverblad   69-99  95B 8.2 
   på enkelte stempler fra  
   Århus og Roskilde anses  
   for en separat udmøntning

Roskilde September 1535 Sandsynligvis til  
  mindst august 1537  146-238   99 11

Ribe ? Efterår 1538  135-145  107  9

København Juli 1536 1539-40  100-135  104 10
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angives at være konge over DACIE, DACI, DACE, DAC eller 
DA. Endelig er der forskelle mellem de enkelte bogstaver: A 
findes med og uden tværstreg, N findes retvendt og spejlvendt 
osv. Alligevel er der tale om en større indbyrdes lighed end 
tilfældet er for søslingene, hvor det som regel er lettere at 
se på møntens fremtoning, herunder kroner og årstal, end 
det er at se på stedsangivelsen – der i øvrigt undertiden er 
forkert: således har vi dokumenteret, at en række søslinge 
med bynavnet Ålborg i virkeligheden er slået i Ribe2 ligesom 
Ronneby-søslingene efter Søren Norby-perioden måske er slået 
i Malmø – i hvert fald er stemplerne skåret der3.

Hvis man anerkender Moesgaards kronologi over mønt-
stederne – og det gør vi – skal man altså ikke forestille sig, 
at møntslagningen er flyttet med hæren rundt i landet. De 
forskellige møntsteder har i større perioder været i drift sam-
tidig. Det rejser naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt vi har 
flere stempelskærerteams siddende i de fire byer, alle i stand 
til at leve op til en fællesnævner mht. udseende og fabrik 
(idet vi ikke er blinde for, at Århus og Roskilde4 har en højere 
frekvens af stavefejl og variationer end Ribe og København). 
Den anden mulighed er, at stemplerne er skåret på et cen-
tralt stempelskærerværksted og efterfølgende fordelt til de 
fire møntsteder – hvis da ikke mønterne er slået centralt men 
med påståede (falske) bynavne.

Vi vender tilbage til de to mønter, som har givet anledning 
til denne artikel. Der er tale om de mønter, som nævnt 1535 
Schou 230 og 103.

Der er flere mulige forklaringer på, at de to ens forsider 
kobler til to forskellige byer:

1) Møntstempler kan være overført fra Roskilde til Køben-
havn i forbindelse med byens overgivelse. Dele af møntper-
sonalet er så forflyttet til København – traditionelt anses det 
for sandsynligt, at man har kunnet overtage de faciliteter, som 
Christian 2.s tilhængere havde brugt til deres møntfremstil-

2. Jensen og Skjoldager (2012)

3. Jensen og Skjoldager (2010) 
side 41f.

4. Således fx MONETA NOSA 
på et Roskildestempel – se  
Jensen og Skjoldager (2015)
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ling i hovedstaden – og har slået mønt med et forsidestempel, 
der allerede havde været i anvendelse i Roskilde, og et nyt 
bagsidestempel, der angav møntstedet som København. Det 
vil i givet fald tidsfæste stemplerne som hhv. et af de senere 
i Roskilde og et af de tidligste i København. Tankegangen 
forekommer logisk, men hvorfor skulle det være så vigtigt, 
først at slå mønt med stedsangivelsen HAFNIENSIS efter 
byens overgivelse – i forvejen havde man jo fiflet med årstals-
angivelsen?

2) Begge mønter kan være slået i Roskilde. Enten i for-
ventning om Københavns snarlige overgivelse eller som ren 
propaganda tidligere eller senere i forløbet. Der ligger prestige 
i at kunne påstå at udmønte i rigets hovedstad og det er let 
at forestille sig, at man ikke har villet lade denne mulighed 
gå fra sig.

Det ville indebære, at stedsbetegnelsen på Københavner-
mønten er ukorrekt, men for det første er allerede årstallet 
som nævnt misvisende – og aldeles uhistorisk, København 
overgav sig først 29. juli 1536 – og for det andet er det ikke 
noget særsyn, at der omgås lemfældigt med stedsbetegnelserne 
på tidens mønter, mest markant med serien af søslinge, der 
trods byangivelsen Ålborg er præget i Ribe.

3) Endelig foreligger der vel den mulighed, at man ikke har 
taget det så nøje med, hvilke bynavne der stod på de enkelte 
stempler. Stemplerne er måske leveret fra et fælles stempel-
skærerværksted med ukendt beliggenhed, som har forsynet de 
enkelte møntværksteder, og det er så en levering af et forkert 
bagsidestempel, der er skyld i den ene af vores to mønter. I 
givet fald kan man forestille sig adskillige 4-skillinge, hvis 
omskrift ikke svarer til den by, hvor de faktisk er blevet ud-
møntet. Indrømmet: Det er ren spekulation fra vor side, men 
vi kan ikke se, hvorfor den mulighed skulle udelukkes.

Københavner-firskillingene har som hovedregel et konge-
navn, der slutter på  …NI til forskel fra  …NVS, der er alminde-
ligst i Roskilde. Men selv om København var den sidste mønts-
medje, der producerede disse 4-skillinge, er det ikke sikkert, at 
 …NI-mønterne er yngre end  …NVS-mønterne. Muligvis er det 
et spørgsmål om, hvilke møntskærere, der er blevet forflyttet 
til hovedstaden; forskellen mellem  …NI og  …NVS kan være 
et indviduelt stempelskærerlune snarere end en tidsmæssig 
udvikling, således har Århus cirka samme andel  …NI og  …
NVS, mens Ribe udelukkende har  …NI.

Til sidst må vi påpege det element af tilfældighed, der ligger 
bag den opdagelse, der førte til denne artikel. Vi har længe 
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haft en mistanke om, at der kunne foreligge koblinger mel-
lem de enkelte byers mønter. Mønternes ensartethed taget 
i betragtning er det en nærliggende tanke, men én ting er, 
at en møntslager i 1535 har præget mønter med et “forkert” 
bynavn – noget andet er, at vi ikke kan bevise noget, hvis han 
undlader at blande stemplerne. De to mønter med den noget 
usædvanlige forkortelse DACE5 var i efteråret 2019 udbudt 
til salg hos en jysk mønthandler. Mønterne stammer fra en 
samling, der har ligget i dvale i en bankboks i årtier. Med bil-
lederne på handlerens hjemmeside fik vi materialet serveret 
på et sølvfad.

4-skillingene er slået i betydelige mængder, hvilket giver 
sig udtryk i antallet af Schounumre. For- og bagside på hvert 
Schounummer kan dække over flere stempler, så en grundig 
undersøgelse af denne møntgruppe kræver billeddokumenta-
tion – et godt sted at begynde vil være Schous aftrykssamling 
på KMMS, København. Vi vil blive meget overraskede, hvis et 
studium af denne møntgruppe ikke resulterer i opdagelsen af 
flere – måske større – hemmeligheder. Stempelsammenblan-
dingen mellem Roskilde og København har en vis logik; en 
stempelsammenblanding mellem for eksempel Ribe og Kø-
benhavn ville rokke ved hele vores forståelse af møntgruppen.

Litteratur
*) Galster, Georg: Reynold Junges Møntmesterregnskaber 1534-1540. I: Festskrift til  

Kr. Erslev 28. december 1927, København 1927 side 271-290
Galster, Georg (udg.), Reynold Junges Møntmesterregnskaber 1534-1540, København, 1934
*) Galster, G.: Roskilde mønter. I: Fra Københavns Amt 1929 side 409-438
*) Galster, Georg: Ribe Mønt. I: Fra Ribe Amt XI. IV 1947 side 587-619
*) Galster, Georg: Århus’ Mønter. I: Den gamle By”s Årbog 1956 side 19-43
Galster, Georg: Unionstidens Udmøntninger, København 1972
*) Jensen, Niels Jørgen og Skjoldager, Mogens: Stempeltegninger - den digitale metode.  

I: NNUM 2009 side 67-75
Jensen, Niels Jørgen og Skjoldager, Mogens: Frederik 1.s søslinge 1524-1528, DNF, 2010
*) Jensen, Niels Jørgen og Skjoldager, Mogens: The missing link - søslingeudmøntningen i  

Ribe og Ålborg 1524. I: NNUM 2012/1 side 14-17
*) Jensen, Niels Jørgen og Skjoldager, Mogens: MONETA NOSA. I: NR 125, 2015 side 8-11
*) Moesgaard, Jens Christian: Dateringen af Christian IIIs mønter 1534-1540.  

I: NNUM 2008 side 119-127
Schou, Hans Henrik: Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814 og Danske Mønter 1815-

1923, København 1926. Genoptrykt 1983 af Bengor Publica. Inc., Seattle Washington
Siegs møntkatalog 2018

– de med *) markerede titler findes som fuldtekst på www.danskmoent.dk

5. Schou 228-230 (Roskilde) 
og 103-105 (København). 
Der kendes ikke DACE- 
mønter fra Århus og Ribe
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I forbindelse med at en af sparekasserne på Færøerne, 
Norðoya Sparikassi, sidste år fyldte 100 år, blev jeg anmo-
det om at holde en udstilling med mønter og pengesedler. 
Udstillingen blev holdt i det gamle, men nu renoverede 
spinderi i Klaksvig i dagene 18. – 23. februar 2019.

Fra min samling havde jeg valgt at vise mønter fra 
Christian I til og med Frederik IX. Desuden blev der vist 
færøske pengesedler fra begyndelsen i 1809 til og med den 
sidste udgave, der blev sat i omløb den 19. marts 2012. 
Der blev også vist alle fire udgaver af færøske mønter, 
samt mønter fra Grønland – både de officielle og private.

I god tid inden udstillingen havde jeg annonceret med, 
at alle var velkommen at komme med mønter, pengesedler 
samt frimærker for at få disse vurderet – og der var flere, 
som benyttede sig af denne mulighed.

På den sidste udstillingsdag kom der så en mand med 
denne 2-speciedaler fra 1653, fig. 1. Det var hans ældste 
brors kone, der ejede mønten. Min søster, Marita, der var 
tilstede denne dag, tog så nogle billeder af mønten. Jeg 
kunne straks se på portrættet af Frederik III, at denne mønt 
var en af de lidt mere usædvanlige. Ved første øjekast 
troede jeg, at det var en speciedaler, det drejede sig om, 
men så kunne jeg se på kanten, at mønten var mistænkelig 
tyk. For at være helt sikker fik man fat i en vægt, og nu 
var der ingen tvivl. Mønten vejede godt 57 gram, som er 
vægten på en 2-speciedaler (den vejer ucirkuleret 57,55 
gram). Denne mønt er i en flot og god kvalitet med smuk 
brunlig patina. Den har Sieg nr. 72.1 og Hede nr. 53A.  

Kobbergryden hos “Rige Jacob”
2-speciedaleren 1653 – og lidt om Jacobs slægt

Af Eyðálvur Gulklett

Fig. 1. Frederik III,  
2-speciedaler 1653.
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Mønten har haft en omtumlet “tilværelse”,  
og til dens historie hører følgende fortælling
I det 18. århundrede skete der i Klaksvig to kæmpestore sne-
kred, der krævede menneskeliv. I det første sneskred, der skete 
den 12. marts 1745, døde fem mennesker og flere kreaturer på 
den ene bondegård. I det andet sneskred, der skete nøjagtig 
samme dag 20 år senere, den 12. marts 1765, døde 20 men-
nesker samt flere kreaturer på den selvsamme bondegård samt 
på nabogården, der var bygget fast i før omtalte bondegård. 
Efter det andet sneskred blev gårdene ikke bygget op igen på 
samme sted, men flyttet 200 m længere ned – ud af farezonen.

På den første bondegård boede fami li en Jacob Poulsen og 
hans hustru Birgitte Joensdatter. Inden de blev gift, havde de 
begge fra deres respektive forældre arvet store mængder af 
jord ejen dom og kontante penge. 

Men lykken er hverken guld eller fæ. De to, som var kom-
met levende fra det første sneskred i 1745, omkom begge i det 
andet sneskred i 1765.

I det andet sneskred, den 12. marts 1765, lykkedes det Jacob 
Poulsens søn, Joen Jacobsen, at bryde sig op gennem tømmer, 
jord og hushøj sne klokken ni om morgenen den 14. marts. 
Dagen efter sneskredet havde han hørt mennesker grave oven 
over ham, men de havde ikke hørt hans råb om hjælp. Vejret 
var af det allerværste med storm og snefog, og med truslen om 
flere sneskred var folk holdt op med at lede foreløbig.

Foruden Joens forældre og flere af hans nærmeste slægt 
døde alle hans fire børn i sneskredet. Dog godt et år senere, 
den 29. april 1766, fødte Joens kone, Anna Olesdatter, en søn, 
som blev døbt Jacob. Denne Jacob var bare 9 år gammel, da 
begge hans forældre døde henholdsvis 10. og 14. oktober 1775.

Et år senere, 10 år gammel, fæstede Jacob gården med alle 
dens mange jordbesiddelser i Klaksvig og i 16 andre bygder 
vidt omkring på Færøerne. Disse jordbesiddelser havde gen-
nem lang tid hobet sig op på gården gennem arv, køb og fled-
førelse. Og så var det ikke at forglemme den store kobbergryde, 
som var fylt med speciedalere, fig. 2. Det er ikke til at undres 
over, at Jacob blev kaldt “Rige Jacob”.

Indtil Jacob blev myndig, var hans farbror, Poul Jacobsen 
Gjærdum, sysselmand og bonde, formynder for ham. Jacob 
blev gift den 3. december 1785, 19 år gammel, med Anne 
Danielsdatter, 21 år (efter lovlig holden Trolovelse den 11. oktober).

Det fortælles, hvordan Jacob ofte plejede at sidde og kæle 
toppen af dyngen i kobbergryden, der var fyldt med specie-
dalere. Men i al sin rigdom var Rige Jacob også fattig. Han 
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Fig. 2. Den 18. maj 2019 var 
jeg og min søster, Marita, så 
tilbage i Klaksvig for at tage 
billeder af kobbergryden. 

Den er meget større, end vi 
havde regnet med: diameteren 
er 58 cm og højden 30 cm. 

Så den har kunnet rumme helt 
mange speciedalere.

havde nu været gift i flere år, men nogen livsarving havde han 
ikke fået. Der var heller ikke meget at vælge imellem blandt 
hans nærmeste slægtninge, fordi det havde “den hvide død” 
sørget for.

Den 21. august 1824 underskriver Rige Jacob og hans kone 
et testamente, der gør Joen Daniel Jacobsen til enearving – fra-
regnet nogle gaver, som skulle gives til nogle mere trængende 
personer. Nogen tid før underskrivelsen af testamentet kan 
man også se, at de har bortgivet 4 mark af odelsjorden samt en 
ikke ubetydelig sum kontante penge til 12 personer. Kirken i 
Klaksvig fik også flere gaver. I testamentet står der også, at nu 
er der “kun” 184 rigsbankdalere (omregnet fra speciedalere) 
tilbage i kobbergryden.

Historien gentager sig
Hvem er så denne Joen Daniel Jacobsen, der skal arve Rige 
Jacob? Han er født den 27. september 1817, er søn af Daniel 
Jacob Joensen, som er brorsøn til Rige Jacobs kone, Anne, og 
desuden er Daniel Jacobs kone, Karen, også søskendebarn til 
Rige Jacob.

Rige Jacob dør den 19. mai 1828 – konen døde året forin-
den. Nu gentager historien sig. Rige Jacob stod som enearving 
i 1776, kun 10 år gammel – og nu sker det samme igen, at en 
anden 10-årig dreng står som enearving i 1828. Det bliver dog 
Joen Daniels far, Daniel Jacob, der kommer til at forvalte den 
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store bondegård med dens mange besiddelser, indtil hans søn 
bliver myndig.

For at gøre en lang historie kort, så er alle de sidste 184 
“rigsbankdalerne” (speciedalerne), som var tilbage i kobber-
gryden hos Rige Jacob i 1824, ved arv og gaver – og fra 1875 
ved omveksling til kroner – gået tabt. Dog er der én specie 
tilbage, og det er denne 2-speciedaler fra 1653, der alle disse 
mange år fra generation til generation er nedarvet fra fader 
til ældste søn.

Når man ser bort fra selve årstallet 1653, så er denne 2-spe-
ciedaler, der har “overlevet” to store sneskred, måske blevet 
gemt, fordi det netop var en god stor dobbelt-speciedaler, som 
sædvanligvis var en mere ualmindelig mønt.

Helt tilbage fra Rige Jacobs bedstefar, Jacob Poulsen, der 
fæstede den store bondegård i 1713, har alle de ældste sønner 
hveranden gang heddet Jacob og Joen. Den sidste Jacob (Jákup) 
døde i 2013, og nu har hans kone, Elsebeth Malena, kaldet 
Lena, 2-speciedaleren og kobbergryden i varetægt. Deres søn 
Joen (Jógvan) vil som den 8. generation efter Rige Jacob til den 
tid overtage klenodierne. 

Alfa Numismatics søger til auktion
numismatisk materiale.
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DET LÆNGSTE felttog under 1. Verdenskrig foregik i 
det tidligere Tysk Østafrika (i dag Tanzania). Royal Navy 
blokerede kysten og allierede tropper gik i land og afskar   
alle forsyninger, herunder bl.a. mønter og sedler fra Ber-
lin. I 1915 blev hovedstaden Dar es Salaam truet af britiske 
tropper. Derfor flyttede tyskerne i hast deres administra-
tion til Tabora, som ligger ca. 700 km inde i landet med 
meget få og dårlige veje dertil. Det meste habengut skulle 
transporteres ved hjælp af bærere. 

I Tabora oprettede tyskerne et møntværksted i en tidli-
gere stationsbygning. Fingersnilde og opfindsomme hånd-
værkere konstruerede en ‘prægemaskine’ og hvad der eller 
skulle til for at smelte metal, støbe og udforme blanketter 
og stempler – altså alt på bedste beskub. Ingen havde 
forstand på at lave de rigtige blandinger. Deres drejebog 
var – et leksikon! Der blev slået ca. to mio. 5-, 10- og 20 
heller med varieret metalindhold, så derfor finder man 
disse mønter i mange farvenuancer.

Fra et sted i junglen kom bærere med guld til udmønt-
ning af 15 rupeen. Ej heller her kunne man ramme en 
ensartet blanding eller vægt. Mere end en halv snes mand 
bestilte ikke andet end at finjustere vægten på guldmøn-
terne. Oprindelig skulle forsiden prydes med et portræt 
af kejser Wilhelm II med hjelm og tyske ørn. Da det 
var for svær en øvelse for medarbejderne, så endte 
det med en mere overkommelig figur, nemlig en 
elefant, som var almindelig i landet. I alt nå-
ede man at slå godt 16.000 guldstykker, inden 
byen blev erobret af tropper fra Belgisk Congo. 
15 rupeen guldstykker er i dag eftertrag-
tede samlerobjekter i prisklasse ca. 
20.000 kr.

Da de allierede erobrede 
Tabora, blev Schumacher, 
lederen på mønten, arreste-
ret og ført til Europa. Med 
sig havde han 40 stykker 
af guld 15-rupeen, som 
selvfølgelig blev opdaget 
og frataget ham – undtagen 
én, som han havde polstret og 

Stampes Numismagiske Univers
Af Niels Stampe

Mønter fra Tysk Østtafrika
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skjult i sin armhule. Med til historien hører også, at man 
i flugten ikke fik en boks med ca. 200 guldstykker med 
ud af landet. De skulle angiveligt ligge begravet en meter 
under jorden. 50 år efter krigen tog Schumacher sin hem-
melighed med sig i graven. Trods flere eftersøgninger er 
de endnu ikke fundet . . . 

HERHJEMME i Danmark har vi i disse corona-tider  
næsten udelukkende – i min lille, lukkede verden – brugt 
dankortet eller bankoverførsler, så man skulle tro, at kon-
tanter var på vej til en snarlig død. 

Intet er mere forkert. Der er meldinger fra alle verdens-
dele, at mønt- og seddeludstedelsen i omløb er steget uset 
meget. Om pengene så bliver brugt i omsætning eller stop-
pet ind i madrasser, har jeg endnu ikke fundet ud af. Folk 
må trods alt have lov til at have bare en smule privatliv . . .

USA udmønter millioner og sågar milliarder af mønter 
hvert år. Normalt er der rigelig til alle samlere. Men en 
gang imellem som i dette eksempel udsteder US Mint en 
forbedret bagside af 2019 proof dollar med møntmærket 
‘S’ til en pris af 65,95 dollar. Oplag 30.000 stk. Kun én 
mønt pr. kunde forstås. 

Hvad skete der? Ja, mønten var udsolgt på få minutter! 
99.000 prøvede on-line at komme igennem til salgsstedet, 
mens 4700 andre forgæves forsøgte at komme igennem pr. 
telefon! – Jamen, jamen, var det nu også nødvendigt, at 
opgradere en i forvejen proof-mønt?

STADIG ET MYSTERIUM. Samlere af antikke romerske 
mønter støder af og til på mønter (især denarer), som er 
savtakkede eller ligner muslingeskaller i randen. Også 
kaldet serratus-mønter (serra = sav, på latin). 

Spørger man handlere og numismatikere, bliver det 
bedste svar, at takkerne skulle tjene til at vise, om den 
indre kerne i en sølvmønt nu også var sølv eller bare en 
dårlig og billigere legering. Skikken med takker trækker 
dog spor tilbage til Aleksander den Stores tid i Lilleasien, 
lang tid før de første romermønter. 

I Lilleasien findes takker på rene kobbermønter, og det 
rimer jo ikke med, hvad vi har fået fortalt. Andre fortol-
kere hælder til en teori, om takkerne kunne have noget at 
gøre med himmelvælvingen og universet. Noget som folk 
dengang gik meget op i.

2019 dollaren med den forbed-
rede bagside

Savtakket sølv-denar, serratus.  
C. Poblicius (80 f.Kr.)
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HERITAGE Auctions solgte i 2019 Aage Niels 
Bohrs Nobelpris-medalje i fysik for 108.000 dol-
lars. Han var født i 1922 og døde i 2009, og var søn 
af berømte Niels Bohr, som også fik Nobelprisen.

FØRHEN KUNNE man i rodekasser af og til finde 
en fransk 10 cent overpræget med PEARS SOAP. 
Forhistorien er den, at sidst i 1800-tallet var – pga. 
mangel på småmønt – italienske og franske 5- og 
10-cent mønter ligestillet i England med de lokale 5- og 
10-pence mønter. På et tidspunkt ville myndighederne 
have de udenlandske ud af cirkulation ved, at de bl.a. 
kunne indløses på posthuse. 

I London var der en sæbefabrikant, der fik den lyse ide 
at købe 250.000 10-cent stykker og overpræge dem med 
PEARS SOAP. Lige som i Danmark må man heller ikke i 
England ødelægge kongens mønt. Derfor var de udenland-
ske mønter lige til højrebenet. Men det tirrede trods alt 
regeringen, som gjorde alt for at inddrage mønterne med 
store tab til følge, fordi de nu kun kunne sælges som skrot. 

Sæbefirmaets direktør Thomas James Barratt (1841-
1914) var direktør for firmaet, og han er tillagt at have 
lagt grunden til den moderne annoncering. Han yndede 
at spørge andre: Har du brugt din Pears Soap i dag? Lige 
som han også fik en populær kvindelig skuespiller til 
at demonstrere sæbens fortræffeligheder. Og, ja, firmaet 
eksisterer skam den dag i dag.

ENGLAND. Nogle samlere erindrer måske, 
at Numismatisk Rapport for nogen tid 
side havde en lille historie om engel-
ske guldmønter fundet i et piano 
2017 i Shropshire, og som fik stor 
omtale i pressen. 

Via donationer er 12 af de gyld-
ne stykker vendt tilbage til det lo-
kale museum, hvor de nu kan få 
lov til at fascinere såvel uvidende 
gæster som dem, der kender histo-
rien bag.

KINESISK tidsregning er delt op i  
cyklus’er a 7 år, Hver periode henviser 
til et dyr, som betyder noget for de men-

Aage Niels Bohrs Nobelpris-medalje

Pianofundet 



numismatisk rapport 14724 Stampes Numismagiske Univers

Foto: absfreepic.com – andy

Her er et smuk og vægtigt værk om de engelske herskere 
over Hannover. Det er både en historiebog og et katalog, 
som henvender sig til såvel historikere som medalje-
elskere. Det begynder 1714 med Georg I og slutter i 1837 
med Dronning Victoria, som ikke kunne blive regent over 
Hannover, fordi der havde kvinder ikke ret til at bestige 
tronen. 

Det er også historien om den industrielle revolution 
med Englands opstigen til en verdensmagt både land, 
areal-, industri- og handelsmæssigt. Så stor var Englands 
indflydelse, at solen aldrig gik ned i dets imperium.

Englands forbindelse med Hannover  
– belyst med medaljer og historier

 Af Niels Stampe

nesker, som er født inden for dette tids-
rum. Kineserne tror, at et cyklus har 

betydning for, hvilket job eller kar-
riere, man er egnet til, eller hvordan 
ens liv vil forme sig. Den 5. februar 
2019 begyndte så grisens år. 

Mange møntanstalter kappes 
om at udgive erindringsmønter og 

medaljer med illustrationer af en eller 
flere grisebasser – ofte i små oplag. Disse 

udgivelser er enormt populære og har i dag vel vokset sig 
til det største samlerområde af nyere mønter. Her vises 
blot nogle få stykker. Har man fået smag for samlerområ-
det, er det bare med at g-o-o-g-l-e!

Prominente personer, som er født i grisens år er bl.a. 
Ernest Hemingway, Alfred Hitchcock, Henry Ford, Jules 
Verne, Amadeus Mozart og Ronald Reagan.

I 1978 luftede nu hedengangne Mønt-Avisen tanken om 
mindemønt, hvor overskuddet skulle gå til bekæmpelse af 
arbejdsløsheden. Ligeledes var forslagsstilleren inde på en 
50 kr.-mønt med aktuelle emner med et oplag på 50.000 
stk. Daværende finansminister Knud Heinesen påpegede, 
at man i Danmark fortrinsvis markerede kongehuset og 
nationale begivenheder. Forslaget blev ikke til noget.
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Forfatteren Richard Smith har sat sig for at fortælle om 
både de udgivne medaljer og om de kongelige/hertugeliges 
ofte brogede liv og familieforhold. Man må forstå, at på 
den tid var det ikke altid, man giftede sig af kærlighed. 
Hvis en ung royal mand havde udsigt til land, jord og 
magt, måtte han ud i Europa og søge sig en ægtefælle af 
passende stand. Det var ikke altid, de to mennesker syntes 
om hinanden, for sådan et arrangement var dengang ofte 
ren og skær politisk betonet. Med magt følger, at de skal 
vise flaget for folket, og så må de privat have deres liv 
enten sammen, alene eller dobbelt.

Georg I var konge over både England og Hannover. Han 
var gift med sin kusine, Sophie-Dorothe af Brunswick-
Lüneburg. I øvrigt har bogen fine oversigter, generalogier 
hedder det vist, slægtstavler eller familieoversigter, så 
skarpsindige kan følge med i det hertugelige og royale 
persongalleri, som ikke lige er anmelderens spidskompe-
tence. Men fakta er, at der foregik ægteskaber på tværs af 
hertug- og kurfyrstendømmer, så et landområde sjældent 
var en konstant størrelse.

Queen Anna af England døde 1714 efter 17 svanger-
skaber, hvoraf kun et barn overlevede nogle år, hvorfor 
hun ikke efterlod en arving til Englands trone. Da man i 
England ikke  ønskede den  katolske Stuart-familien på 
tronen igen, vendte man sig til kontinentet, hvor man i 
Georg Ludwig, elektor of Brunswick-Lüneburg fandt en 
protestant, som blev Englands konge som Georg I. Han 
var i øvrigt i familie med dronning Anna.

Konstellationen England-Hannover blev en stor for-
del for England, som hermed fik forbundsfæller i de  

Richard Smith: 
An Illustrated History of 
the House of Hannover 
1714-1837. 
Medals, Pictures and  
Cartoons. 
A-4 format. 312 sider, il-
lustreret, Indb. 98 euro. 
Battenberg Verlag,  
Postfach 166, D-93122 
Regenstauf.

Georg II. Medalje over Freds-
traktat i Wien 1731 mellem 
England, Holland og Spanien
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tyske stater i kampen imod Napoleon, der drømte om at 
underlægge Europa. England kunne dog ikke forhindre 
Frankrig i at fravriste Englands dets sidste bastion i lan-
det, havnebyen Calais, som havde været et guldæg mht. 
til opkrævelse af told på varer. I 1815 led Napoleon dog 
sit endelige nederlag ved Waterloo.

Andre historier handler om dagligdag, fejringer af mær-
kedage, begivenheder på slagmarken, personligheder som 
bl.a. Napoleon. Samtidige satiriske tegninger liver op i 
bogen. Alt dette er med til at give et levende billede af 
en svunden tid, som ikke ligger så langt tilbage. Når man 
ser sig tilbage, så er det helt utroligt så meget, der er sket 
siden.

Bogen hører sammen med ‘The Coiange of the Anglo-
Hannoverian Personal Union 1714-1737’ af samme for-
fatter. Tilsammen giver de to bøger et noget nær komplet 
billede af Englands forbindelse med Hannover.

Det skal lige nævnes, at såvel indskrifter som illustra-
tioner på medaljerne bliver forklaret. 

Bygballe Coins
Køb – Salg – Vurdering

Mød os ved Copenhagen Coin Fair søndag den 1. november på Radisson Falkonér

Se vores spændende udvalg af danske mønter, medaljer og numismatisk litteratur på

www.bygballecoins.com

Danske mønter, medaljer og numismatisk litteratur
www.bygballecoins.com
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Nogle af foreningerne fejrer jubilæet med token- og  
medaljeudgivelser – hvad kan være mere nærliggende. 
Og, hvad er mere håndgribeligt end at bruge foreningens 
bomærke eller logo på medaljen, eller kendetegn der hører 
lokalsamfundet til.  

Her ses tre medaljer, som er udført og udgivet i foråret. 
Alle er fremstillet i diameter ca. 35 mm hos Villadsen  
Metal & Design i Næstved. 

Storstrøms Møntklub har brugt det, der ligger lige for; et 
kort over Storstrøms Amt på den ene side og Storstrøms-
broen på den anden side – et symbol på det der binder 
landsdelen sammen. Medaljen er fremstillet i 
finsølv og i en bronze-legering (tombak).

Kan bestilles hos Ole Madsen,  
storstrømsmøntklub.dk

Hjørring og Omegns Numisma-
tiske Forening har valgt at bruge 
en mønt fra Hjørring udgivet af 
Svend Grathe (1146-57) Hbg 13. 
På rever sen er afbindet “Ringen” 
fra Springvandspladsen med 
50 MMXX. Medaljen er 
fremstillet i finsølv  
– hjmont.dk

Numismatisk 
Forening for Vest-
sjælland bruger en 
mønt fra Knud den 
Store (1018-35) Hbg 
41, slået i Slagelse, 
hvor “Guds hånd” er 
gengivet. På den anden side 
figurerer datoen for foreningens 
stiftelse i Slagelse. Medaljen er 
fremstillet som en snurremønt 
med en pil i toppen – i “tombak”.

En del numismatiske foreninger rundt omkring  
i landet har 50 års-jubilæum i disse år
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Dansk Numismatisk Forening

Ordinær  
generalforsamling

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

Onsdag 28. oktober 2020, kl. 19.00 
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 2021 – 2022.

6.  Valg til Bestyrelsen. På valg er Henning I. Larsen,  
Torben J. Hansen og Michael Wagner Christiansen

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 

Der arrangeres IKKE spisning.



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

numismatik.dk

MEDALJER
Mandag 16. november:  

Bertel Thorvaldsen.
Deltagelse i spisning kl. 17.30 – tilmelding til 

Preben Nielsen.

Onsdag 28. Oktober

Præsentation af Kasten Kolds bog:  
 “Kongelig Hofmedail lør  
  Anton Meybusch” 
Se nærmere på numismatik.dk 
Tilmelding vil være nødvendig til  
formand@numismatik.dk – inden 26. oktober. 

Generalforsamling kl 19.00 
Auktion 563.  
 Bemærk: Ingen spisning. 

Onsdag 18. november
Auktion 564

Foredrag. Anders Harck:  
“Metalanalyser af denninge”.

Onsdag 16. december
Auktion 565

Onsdag 13. januar
Auktion 566

Onsdag 10. februar
Auktion 567

PENGESEDLER
Første tirsdag i måneden kl. 19
3. November USA
1. December Australien
5. Januar Bolivia
2. Februar Sverige

ANTIK & MIDDELALDER
Onsdag 21. oktober: Tag til Judæa med 

Peter Preuss.
Onsdag 9. december: Lidt Glöck og med-

bragte mønter.
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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 
MoibilePay: 94 27 50.

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 Brevbud

Brevbud afgives bedst og  
lettest på vores hjemmeside: 

numismatik.dk
Vær venlig at afgive brevbudene i god 
tid, da det er tidskrævende at registre-
re 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

Oktober
21. Onsdag Antik & Middelalder
28. Onsdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Generalforsamling kl 19.00 
Auktion 563.

November
 3. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
16. Mandag Medalje-fraktionen – SB65
18. Onsdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Auktion 564.

December
 1. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
 9. Onsdag  Antik & Middelalder.
16. Onsdag  Bethesda, Rømersgade 17. 

Auktion 565.

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

Auktion 566




