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Referat fra Generalforsamlingen
i Dansk Numismatisk Forening 2020
Årets generalforsamling blev afholdt
onsdag 28. oktober klokken 19:00 i Bethesda
Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen. Årets generalforsamling var præget af
Coronarestriktionerne. Bordene var fjernet og stolene var
stillet op med en meters mellemrum. Deltagerne blev opfordret til at blive siddende mest muligt på deres plads
og til at bære mundbind, når de forlod pladsen. Der var
fremmødt 28 deltagere.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Allan Rasmussen som dirigent. Forslaget blev vedtaget med bifald og uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til lovene og
dermed beslutningsdygtig. Ligeledes blev den udsendte
dagsorden godkendt. Derefter overlod dirigenten ordet til
formanden for formandens beretning.

Formand Preben Nielsen tester
mikrofonen, så han ikke bliver
overhørt.

2. Formandens beretning
Beretningen er trykt i Numismatisk Rapport
147, som var udsendt til medlemmerne inden mødet, så formanden henviste til denne.
Han tilføjede at foreningen tidligere på dagen
havde holdt en reception for at markere udgivelsen af Karsten Kolds bog: Anton Meybusch,
Kongelig Hofmedaillør.
Foreningen oplever for øjeblikket en pæn
tilgang af nye medlemmer. Heraf er godt
halvdelen web-medlemmer.
Flere af årets aktiviteter er blevet aflyst på
grund af Corona. Det gælder Møntbørsen og
deltagelsen i Historiske Dage. To af forårets
auktioner har været afholdt alene som brevbudsauktioner.
En dansk samling er indleveret til auktion. Samlingen var påbegyndt som en
specielsamling af Frederik III toskillinger.
Indleveringen kan danne grundlag for en
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storauktion. Den bliver formentlig afholdt i løbet af foråret 2021.
Formanden oplyste at bestyrelsen havde kendskab til
at to medlemmer var afgået ved døden. Han bad forsamlingen om at rejse sig og ære de to afdøde med et minuts
stilhed.
Derefter spurgte dirigenten om der var spørgsmål til
beretningen.
Der blev spurgt om det ville være muligt at holde efterårets møde som fysiske møder. Formanden svarede at
det ville bestyrelsen afklare.
Der var ikke flere spørgsmål, så dirigenten spurgte om
generalforsamlingen kunne godkende formandens beretning. Det kunne forsamlingen og kvitterede med et bifald.

3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab
Dirigenten gav ordet til kassereren for fremlæggelse af det
reviderede regnskab. Regnskabet er trykt i Numismatisk
Rapport 147 (side 8 og 9). Regnskabet er godkendt og underskrevet af de to revisorer og underskrifterne er forevist
for dirigenten.
Kassereren oplyste at vi nu har ca. 420 medlemmer.
Heraf er ca. 25% web-medlemmer. Siden opgørelsen er
nogle medlemmer, der ikke har betalt kontingent og ikke
har reageret på rykkere slettet.
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Kassereren knyttede supplerende bemærkninger til
nogle af posterne. Regnskabet bærer præg af de to aflyste
arrangementer - Historisk Dage og Møntbørsen. Der var
dog allerede brugt penge på forberedelse til Historiske
Dage inden arrangementet blev aflyst. Endvidere er Nordisk Numismatisk Unions møde i Island udskudt til 2021.
Der er bogført et tab på 71.000 kroner i kurstab på vores
norske konto. Tabet er dog ikke realiseret, idet bestyrelsen
håber på en kursstigning på den norske krone.
Forening har haft et tab på en formodet falsk mønt, som
det ikke har været muligt at få rekvirenten til at dække.
Dirigenten spurgte dernæst om der var spørgsmål til
kassererens gennemgang af regnskabet. Da det var ikke
tilfældet blev regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent 2021 – 2022
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 350 kr. og 175
kr. for unge under 20 år. For web-medlemmer (medlemmer
som ikke får tilsendt Numismatisk Rapport og NNUM)
200 kr. og 100 kr.
Formanden oplyste at foreningen ikke længere optager
livsvarige medlemmer ved indbetaling af 10 års kontin-
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gent. Ordningen stammer fra de tider, hvor forrentningen af det indbetalte beløb svarede til årskontingentet.
Medlemmer bliver dog kontingentfri efter 50 års betalt
medlemskab.
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
Henning I. Larsen, Torben J. Hansen og Michael Wagner
Christiansen 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
De to revisorer Henrik Jensen og Kim Simonsen var begge
villige til genvalg og da der ikke var andre kandidater,
blev de begge genvalgt.

8. Eventuelt
Bestyrelsesmedlem Mads Smedman
reglementeret påklædt til aftenens
møde.

Formanden oplyste at han er på valg næste år og at han
ikke genopstiller.
Bestyrelsen tildelte Holger Hede-medaljen til Else Rasmussen. Formanden takkede Else Ramussen for hendes
mangeårige virke i Medaljeafdelingen på Nationalmuseet.
Han nævnte hendes mange tillidsposter og udtrykte sin
glæde over hendes imødekommenhed, når foreningens
medlemmer har henvendt sig med medaljespørgsmål.
Dirigenten spurgte om der var nogen spørgsmål. Det
var der ikke
Forsamlingen udråbte herefter et trefoldig leve for
Dansk Numismatisk Forening. Påvirket af Corona-situationen var der tale om det mest lavmælte hurra i mange
år – men det var velment!
Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for
afsluttet.
Formanden takkede sluttelig dirigenten for en god
ledelse af generalforsamlingen.

Lars Christensen
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Danske pengesedler dumpet i
Østersøen på vej til Christiansø
Englændernes bombardement af København i 1807 blev
efterfulgt af en periode på flere år, hvor sejlads i de danske farvande var behæftet med stor risiko for engelske
kapringer af skibe, besætninger og last; den livsvigtige
samfærdsel mellem Danmark, Norge og Slesvig-Holsten
var stærkt generet.
Situationens alvor kom tydeligt til udtryk i en skrivelse fra Finanskollegiet (FC) til Den konglige overordentlige Finans Casse Commission i forbindelse med en
forsendelse af nogle kobbermønter fra Kiel til København:
Omendskiöndt Finanz=Collegii ikke veed, at der for Øyeblikket
kunde være nogen Risico ved at lade de ved Zahlcassen i Kiel
beroende Kobberpenge afsendes hertil med et af de derfra afgaaende Paketskibe, saa troer man dog ikke at kunne tilraade deres
Afsendelse paa den Maade, da man vel ikke nu længere kan være
sikker paa, naar fientlige Krydsere ville vise sig i Farvandene, men
da deres Afsændelse over Land paa den anden Side vilde være
meget besværlig for Pakkeposten formedelst deres ikke ringe Vægt
og tillige bekostelig, saa formeener man det vil være bedst at lade
dem indtil videre blive beroende ved Zahlkassen.2
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Alle noter bagerst i artiklen,
side 13.

Christiansø med søfæstningen.
Akvarel fra starten af 1800-tallet.
Illustration: christiansoe.dk
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Danske pengesedler dumpet i Østersøen

Halverede pengesedler til Christiansø
Finanskollegiet havde det overordnede ansvar for udstedelse og cirkulation af pengesedler i Danmark, mens
ansvaret for transport af pengesedler til søs var tillagt
Admiralitets og Commissariats Collegiet (ACC).3
Da der i september 1808 skulle sendes sedler fra København til Christiansø,4 opstod der en mindre uoverensstemmelse af forvaltningsmæssig karakter mellem de to
departementer. ACC havde planlagt, at sedlerne af sikkerhedsmæssige årsager skulle overskjæres i tvende Dele,
hvoraf den eene halvdeel først oversendes, efter at den anden er
kommen lykkelig over.
Når begge halvdele var modtaget på Christiansø, skulle
de samhørende halvdele klistres sammen med et stykke
papir. Det mente FC imidlertid var en dårlig ide, da “banken” ifølge loven var pligtig til at indløse halve sedler til
fuld værdi, og man derfor risikerede tab, hvis de halverede
sedler havnede i de “forkerte hænder”. Det var desuden
forbudt jfr. Forordning af 13. september 1748 at klistre
papir på pengesedler, da sedlernes vandmærker derved
blev skjult.
ACC svarede, at banken efter deres mening ikke ville
lide tab ved at indløse for fuldt de halve Banco=Sedler, hvorom
det kan bringes til Sandsynlighed at Fjenden har bemægtiget sig
det andet halve, og den smule papir, der blev anvendt til
at sammenklistre sedlerne, ville ikke sløre vandmærket
af betydning. ACC kunne i øvrigt tilføje, at ved Referatet
her i Collegio igaar – af det kongelige Finanz=Collegii Skrivelse,
nød vor Fremgangsmaade med Oversendelse af Banco=Sedler
til Christiansøe hans kongelige Majestæts allerhøyeste Bifald.5
ACC’s henvisning til kongens “bifald” var et trumfkort,
som FC på ingen måde ville kunne negligere.

Dumpning af sedler i nødstilfælde
FC forelagde den 15. oktober 1808 sagen for kongen til
afgørelse. Efter indledningsvis at have omtalt ACC’s påtænkte fremgangsmåde vedrørende pengesedlernes forsendelse, fortsatte FC: Da Admiralitets-Collegium tillige anmærker, at dets Fremgangsmaade ved Bank-Sedlers Oversendelse
til Christiansøe ved Referatet af Finants-Collegii forommeldte
Skrivelse havde nydt Deres Majestæts allerhøyeste Bifald, saa
troer Finanats Collegium, for det ulykkelige Tilfældes skyld, at
slige halve Bank-Sedler kom i fiendtlige Hænder, at maatte allerunderdanigst forklare Aarsagen, hvorfor en Foranstaltning til
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at indløse den anden halve Deel af Sedlerne ved den fulde Værdie,
ikke kan skee uden at risqvere Tab for Banken.
At Banken ogsaa indløser halve Sedler, imod hvis Ægthed intet
er at erindre, er noget som dagligen finder Sted, og er desuden ved
en oﬀentlig Forordning bekjendtgjort, saa at man maae antage, at
dette ogsaa er almindeligen bekjendt. – Det er altsaa med megen
Grund at formode, at naar slige overskaarne Sedler faldt i Fiendlig
Vold, de uden Tvivl igjennem fleere Hænder vilde komme til Banken til Indløsning, som er saa meget lettere som deres Omvexling
imod hele Sedler kan skee ved alle Amtstuer i Danmark, og Casserne i Norge. Naar nu Banken havde godtgjort Søe-Etaten den
ene halve Deel af Sedlerne mod den fulde Værdie, risqverer den
endnu at komme til at indvexle den anden i fiendlige Hænder
faldne halve Deel, naar disse halve Sedler i Overensstemmelse med
Forordningen af 13 September 1748 forlanges Ombyttede imod
hele, nemlig ved at give en heel Seddel for to halve.
At ophæve denne Forordning, og forbyde halve Sedlers Indløsning, maae Finants Collegium anseee betænkeligt at bringe i
Forslag, da dette maatte befrygtes at have en skadelig Indflydelse
paa Bank-Sedlernes Credit, og at ophæve saadan Indløsning ved
Amtstuerne i Danmark og Casserne i Norge, vilde især i dette

NR_148_Jan_2021.indd 11

numismatisk rapport 148

11

20 rigsdaler 1808 skatkammerbevis
(Sieg 53).7 Den seddeltype, der
blev dumpet i Østersøen.
Sedlen måler 112 x 200 mm.
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sidste Rige vanskeliggjøre Bank-Sedlernes Omløb, og ikke heller sikkre Banken for Tab, da man i saa Fald maatte vente at
de her, skjøndt maaskee noget langsommere vilde frembydes til
Indløsning.
Det kunde derfor være ønskeligt, om saadan Foranstaltnig
fra det kongelige Admiralitets og Commissariats Collegium Side
kunde føyes, at de Bank-Sedler, som herfra sendes til Christiansøe,
skjøndt overskaarne, dog tillige bleve forsynede med SynkningsMidler, og Vedkommende, som overføre dem, bleve beordrede til
i Nøds-Tilfælde at kaste dem overborde.
FC’s indstilling til kongen viser, at departementet til
fulde mestrede diplomatiets kunst. Med forslaget om en
effektiv nødprocedure forhindrede man unødige tab for
banken, og man undgik samtidigt at imødegå kongens
“forhånds-bifald”. FC måtte dog se gennem fingrene med,
at den anbefalede nødprocedure var en overtrædelse af
forordningens forbud mod at klistre papir bag på sedlerne,
men det undlod man klogelig at omtale i indstillingen
til kongen.
Kongens resolution forelå den 8. december 1808: Vi bi
falde allernaadigst, at Bank-Sedler, som afsendes til Christiansøe
skiøndt overskaarne tillige skulle forsynes med Forsynkningsmidler
for i Nødstilfælde at kastes overbord. Hvilket Vores Finants Collegium saaledes har at meddeele Vores Admiralitets og Commissariats Collegium.6

Dumpning af sedler
Den omhandlede nødprocedure kom i anvendelse 1½ år
senere, da konstabel Mons Ude den 8. juni 1810 på vej
til Christiansø med 9.000 halve 20 rigsdaler-sedler blev
forfulgt af en fjendtlig enhed og følte sig nødsaget til at
kaste sedlerne over bord. ACC indberettede episoden til
FC med ønske om godtgørelse for tabet af sedlerne:
Med Constabel Mons Ude af Fæstningen Christiansøe førende
en Baad derfra, kaldet David, blev d: 5te d: M: sendt til bemeldte
Fæstnings Commandant 4000 høyre Side Stykker til et lige Antal
venstre Side Stykker af overskaarne 20rd Sedler som forhen vare
sendte og lykkelig didkomne, og 5000 D[itto] Stykker til et lige
Antal venstre Stykker, som endnu ikke herfra ere afsendte. – Denne
Pakke Sedler blev bemeldte Baadfører nødsaget d 8de d: M: at synke
i Havet formedelst fjendtlig Overfald. –
Da Vi adtraae Bemeldte tilintetgjordte Sedler erstattede med
andre, saa sende Vi indesluttet skyldigst:
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a) det optagne Forhør over bemeldte Mons Ude og hans Mandskab – hvilket sammenholdt med
b) hans Quittering for Pengenes Modtagelse ved Afreisen
beviser det anførte Antal, og viser Sedlernes Mærker og
Nummere. c) de venstre halve Sedler til de 5000rd som endnu ikke herfra
vare afsendte.
Vi udbede altsaa godtgjiordt igjen 9000rd; men henstille til det
Kongelige Finance Collegium om de paa Christiansøe værende
4000rd halve 20rd Sedler skal sendes hid, eller der maae forbrændes
i Commandantens Overværelse.8
FC svarede ACC, at de 4.000 halve 20 rigsdaler sedler,
der tidligere var modtaget på Christiansø, skulle destrueres, og når FC havde modtaget et tilintetgørelsesbevis,
ville erstatningen for de i alt 9.000 rigsdaler rutinemæssigt
blive anvist.9
1. Der er anvendt kursiveret (skrå) skrift i artiklen, hvor der er ordrette citater fra samtidige kilder.
2. Rigsarkivet, Finanskollegiet, Journalsager 1784-1811, j.nr. 885 i 1810, Sagsbehandlers koncept
til FC’s skrivelse til Den kongelige overordentlige Finans Casse Commission d. 20. marts 1810.
3. FC og ACC var departementer direkte underlagt kongen og
Gehejmestatsrådet.
4. Til aﬂønning af ﬂere hundrede soldater, der var stationeret på Christiansø under Englandskrigen
i begyndelsen af 1800-tallet.
5. Rigsarkivet, Finanskollegiet, Journalsager 1784-1811, j.nr. 1845 i 1808, ACC’s skrivelse til FC d.
20. sept. 1808.
6. Ibid. Ad j.nr. 1845 i 1808, Sagsbehandlers koncept til FC skrivelse til ACC d. 17. dec. 1808.
7. Peter Flensborg og Jan Bendix, Siegs seddelkatalog, Danmark 1695-2009, Siegs 2010.
8. Ibid. J.nr. 1847 i 1810, ACC skrivelse til FC d. 25. jun. 1810.
9. Ibid. Ad j.nr. 1847 i 1810, Sagsbehandlers koncept til FC skrivelse til ACC d. 30. jun. 1810.

Brevbud afgives på hjemmesiden

numismatik.dk
BEMÆRK:

På DNFs web-auktioner lukkes der for budgivning på
auktionsdagen kl. 20.00 (normalt lukkes dagen før kl 18.00).
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Medailler i brug som pynt
Af Jens Skovly

To medaljer, der er udgivet i forbindelse med landsmejeriudstillinger, er dukket op med en blank forside.
De to medailler er fremstillet i henholdsvis sølv og i
messing, og de adskiller sig fra de originale medailler,
idet de er forsynet med henholdsvis en revers-knap og en
holder til at fastgøre medaillen til eksempelvis en jakkes
brystlomme. Måske de kan benævnes knaphulsmedailler?
Bag medaljerne står medaljør Harald Salomon (19001990). Messing-udgaven vejer 13,2 gram og sølv-udgaven
13,6 gram. De originale medaljer vejer 20,4 gram. Begge
udgaver er uden en præget forside.
Fælles for de to udgaver er desuden, at de har en diameter på 32 millimeter, hvilket er helt i tråd med de originale
medaljer. Tykkelsen er halvanden millimeter, som stort
set flugter de originale versioner.
Der kendes medailler fra landsmejeriudstillingerne i
1938, 1948, 1953, 1955 og 1962. I hvilket år de nævnte
to udgaver er udgivet, kan ikke bestemmes, idet de som
nævnt alene er præget med dets bagside. Og udgivelsesåret er som bekendt præget på medaillernes forside.
Begge versioner er præget hos hæderkronede F. Hingelberg i Århus. Det har ikke været muligt at hente information om udgivelserne i dette firma, idet det blev
nedlagt i 2014.
En del af de prægestempler, som benyttedes på A/S
Frantz Hingelberg, opbevares på den historiske samling
på Aarhus Universitet. Der er ikke overladt megen tekst
fra firmaet til denne historiske samling, herunder heller

Eksemplarer af medailler, uden en
forside, fra landsmejeriudstillingerne i Danmark er dukket op hos
en samler. Medaillernes forside er
uden tekst, og forsynet med enten
en reversknap og eller en holder.
Foto: TJH
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ikke om fremstillingen af medaillerne til landsmejeriudstillingerne.
Enhedssekretær på Nationalmuseet, Else Rasmussen,
stod i 2002 bag udgivelsen af bogen, Harald Salomon –
en dansk medaljør og billedhugger. Bogen, der er udgivet af
Nationalmuseet, beskriver Harald Salomons arbejder.
Bogens katalogdel er baseret på optegnelser fra den nu
afdøde sønderjyske samler, Verner Meyer.
Else Rasmussen har fået forelagt de to nævnte medaljer.
Hun har ikke tidligere set hverken disse eller tilsvarende
versioner.
Harald Salomon var som ganske ung billedhugger-elev
på Kunstakademiet, og fra 1925, og mens han fortsat gik
på akademiet, blev han tilknyttet Den Kongelige Mønt,
hvor han i 1927 blev ansat som såkaldt undermedaljør.
Han udførte sin sidste medalje i 1983.
Det er muligvis ukendt for de fleste numismatisk interesserede, at Harald Salomon også beskæftigede sig med
fremstilling af skulpturer og portrætter i stentøj. Kendt for
de fleste samlere er, at han også stod bag en stribe officielle
mønter og medaljer samt private hæderstegn, emblemer
og sågar brocher.
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Her den normale forside af medaillerne, som den så ud de første
år af landsmejeriudstillingerne.
Foto: Preben Nielsen

Både reversknap og holder er
fremstillet hos A/S Frantz Hingelberg i Århus, som også prægede
medaillerne til landsmejeriudstillingerne.
Foto: TJH
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Antikkens sidste møntserie
	  Af Niels Nielsen og
Torben Juul Hansen

Den kristne byzantinske kejser Constantin XI døde på
bymuren på dagen for Konstantinopels erobring af osmannerne – den 29. maj 1453. Constantins korte regeringstid
1448-53 huskes primært for at være den periode, der førte
til afslutningen på det “byzantinske imperium” – resterne
af det østromerske rige – der havde stået i tusind år efter
det vestromerske riges fald i 476 e.Kr.
Da den osmanniske sultan Murad II Kodja (1404-51)
døde, efterfulgtes han af sin nittenårige søn Mehmed II
(1451-81), som var besat af at erobre Konstantinopel. En
diplomatisk fejlberegning fra Constantin XI’s side blev
skæbnesvanger, idet Mehmed II nu gik igang med forberedelser til krig. I vinteren 1451-52 afskar Mehmed II,
Konstantinopel fra Sortehavet ved at etablere en befæstning på den europæiske side af Bosporus-strædet, som
sammen med det eksisterende fort på den asiatiske side,
gav osmannerne fuld kontrol over strædet. Dette forhindrede hjælp fra kolonierne på Sortehavskysten i at nå
Konstantinopel. Constantin XI indså, at en belejring var
nært forestående og forberedte sit forsvar af byen.
På trods af appeller til paven og vestlige herskere om
hjælp til forsvar af byen, kom der ikke meget hjælp. Frankrig og England var svækket af Hundredårskrigene (13371453), og de mange tyske stater var hærget af interne magtkampe. Polen-Ungarn havde lidt et knusende nederlag i
Varna i det sidste europæiske korstog mod det osmanniske
Balkan i 1444, og havde endnu ikke genvundet sin styrke.
I sidste ende ankom kun få soldater fra de norditalienske
bystater sammen med en håndfuld eventyrere.

Hagia Sofia – “Den hellige Visdom”
I vinteren 1452 ankom Mehmed II med sin hær til Konstantinopel og belejringen begyndte. Byen var i høj grad
affolket gennem årene, og havde nu kun ca. 50.000 indbyggere, med en forsvarshær på 7.000 mand. Mehmeds
hær var mindst ti gange større med artilleri leveret af
kanonsmeden Orban fra Ungarn, som i øvrigt døde under
belejringen.
Efter en belejring på 53 dage, med konstant artilleribeskydning mod bymurene, faldt byen. Dagen efter red
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Sultan Mehmed II ind i byen og udførte fredagsbøn og
khutbah (prædiken) i Hagia Sophia. Denne handling markerede den officielle konvertering af Hagia Sophia til en
moske.
Hagia Sophia var hovedkirken i det Byzantinske Rige
og det største monument i Konstantinopel. Det havde taget
fem år at bygge denne prægtige kirke, som stod færdig i år
537. Kirkelige handlinger blev foretaget af den ortodokse
patriark, hvis residens lå i en, nu nedrevet, tilstødende
bygning. Kirken var også hjemsted for ceremonierne i
forbindelse med indsættelse af byzantinske kejsere.
Siden 1934 har Hagia Sofia fungeret som museum for
både islam og kristendom. I starten af juli 2020 stemplede
Tyrkiets øverste forvaltningsdomstol denne beslutning
som ulovlig, og siden har præsident Recep Tayyip Erdogan ikke spildt tiden. Den 24. juli var der atter muslimsk
fredagsbøn under kuplen i denne tidligere kirke, moské
og museum. En ungdomsdrøm har Erdogan kaldt det.
Præsidenten deltog selv i bønnen.

En serie belejringsmønter
Fra historiske kilder har man længe vidst, at der blev
slået mønter under Constantin XI, men det var først i
1974 at Simon Bendall identificerede et par halve stavrata
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Hagia Sofia som blev bygget i
årene 532–537. I et tusind år var
det en kirke. En overgang romersk
katolsk, efter 1204 ortodoks igen.
Efter osmanenernes indtog blev
det til en moske hvor de fire minareter blev tilføjet.
Foto: Niels Nielsen
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1
/8 Stavraton, sølv 0,55 g, 13 mm.
Leu Numismatik AG, Auction 7,
nr. 1980. Hammerslag på
CHF 8.000 = DKK 54.400

1/2 Stavraton, sølv 3,2 g, 19 mm.
Sidst solgt i september 2016 for
$ 18.214 = DKK 114.400

Stavraton, sølv 6,8 g, 23 mm.
Roma Numismatics Limited,
Auction XX, nr. 761. 2020.
Hammerslag £ 37.000 =
DKK 310.000.
Mønterne er vist i dobbelt
størrelse.
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som værende fra denne periode. Mønterne var fejlagtigt
rubriceret under Constantins forgænger broderen John
VIII (1423-48).
I 1991 undersøgte Bendall et fund gjort i Istanbul i
1989, der bl.a. indeholdt 35 stavrata fra Constantin XI.
Mønterne blev sandsynligvis skjult i de sidste dage af
Constantinobels fald. De 35 mønter var slået med 18 forskellige avers- og 11 revers-stempler. Dette giver et skønnet udmøntning på 150.000 stk.
Der var kun fem halve stavrata indeholdt i skatten,
hvilket samlet giver syv kendte stykker. Hvilket igen gør
den til den mest sjældne nominal i serien. Ottendedelsstavraton fandtes i et antal af 50 stk – den mest almindelige, også på offentlige auktioner. Møntserien består
således af tre nominaler; stavraton, ½-stavraton og ⅛-stavraton – alle i sølv.
Stavraton vejer ca. 6,8 g med en diameter på 23 mm.
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Forside: Buste af Kristus med glorie og omkring hovedet
IC og XC – det græske monogram for “Jesus Christus”.
Han løfter højre hånd til velsignelse og holder Bibelen
i venstre.
Bagside: Constantin med krone, strålekrans og scepter over venstre skulder. Indre cirkel: K ϖ N C TANTINOC
ΔΕCΠΟΤΗC Ο ΠΑΛΕΟΛΟΓ – Eneherskeren Constantine Palaiologos. Ydre cirkel: Θ υ ΧΑΡΙΤΗ ΒΑCΙΛΕΩC
ΡΟΜΕΟΝ – Ved guds nåde konge over romerne.
En meget tilsvarende mønt, en halv-stavraton med en
vægt omkring 3,2 g og 19 mm. Forsiden har samme udse-

Mosaic fra Hagia Sofia kirken som
viser Jesus med kors-glorie og højre
hånd hævet til velsignelse og i venstre hånd Det nye Testamente. Bogstaverne IC XC, for Jesus Kristus, ved
skuldrene.
Bemærk ligheden med forsiderne på
mønterne. Motivet er meget brugt i
den ortodokse kirke.
Foto: Niels Nielsen
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ende som den foregående. Bagsiden ligner også, men har
kun teksten K ϖ N C TA... KT.
Ottendels stavraton holder en gennemsnitlig vægt på
0,6 g og en diameter på 13 mm. Samme design som foregående mønter, men på bagsiden kun teksten K C, KTTN,
K C TN eller lignende i variationer.
Mange af mønterne er præget under belejringen til at
betale soldater og civile, som var engageret i forsvaret
af byen. De er blandt andet præget af “lånt” sølv fra kirkens kalke, alterstykker og andre kunstgenstande – ifølge
øjenvidenberetning af Leonard, ærkebiskop af Chios og
Nicolo Barbaro.
Mønterne bærer præg af at produktionsforholdene ikke
har været optimale i den hektiske tid. Mange er acentrerede og de fleste med partielt svagt præg. Men, der er en stor
historisk betydning i disse sjældne mønter. Den 29. maj
1453 bliver ofte betegnet som afslutningen på den sene
middelalder og hermed starten på den moderne tidsalder.
Belejringsmønterne fra Konstantinopel kan således
med rette anses for at være den sidste “antikke møntserie”.

Henvisninger
coinweek.com/ancient-coins/the-last-coins-of-theroman-empire/
Sear, David. Byzantine Coins and Their Values. London:
B.A. Seaby Ltd. 1987.
Halv stavraton: Bendall, Simon. “A Coin of Constantine
XI”, Numismatic Circular, Spink 82. s.188-189 (1974).
Stavraton og ottendedels stavraton: Bendall, Simon.
“The Coinage of Constantine XI”, Revue Numismatique
33. s.134-142 (1991).
Foto af stavraton og ottendedels stavraton Classical
Numismatic Group, LLC (CNG).
Foto af halv stavraton Roma Numismatics Ltd.

Slå op på DNF’s online møntkatalog
med vurderingspriser:

møntkataloget.dk
NR_148_Jan_2021.indd 20
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Frederik 1’s søslinge
1524-1528
Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager
har specialiseret sig i de underlødige søslinge fra Frederik 1’s tidlige regeringsår.
Der er tale om den almindelige danskers
mønt, og med nogle få undtagelser er
søslingene fortsat så gængse, at det giver
almindelige samlere mulighed for at opbygge
en repræsentativ samling.
Medlemspris: 200 kr.
Detailpris: 294 kr.
Bestilles: numismatik.dk

Christian den VII’s mønter
1766-1808/1812
Frank Pedersens bog handler om
mønterne, der blev produceret ved
møntstederne i Danmark, Norge og
Slesvig-Holsten.
Bogen er inddelt i to hovedafsnit:
Tekstdel og katalogdel.
400 sider i formatet 210 x 280 mm.
Medlemspris: 250 kr.
(for ikke-medlemmer 300 kr.)
Bestilles: numismatik.dk

John Lind 53 20 26 56 – til kl. 21.00
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Karsten Kold skriver om
“Kongelig Hofmedaillør” Anton Meybusch’ produktion
af mønter og medaljer og ansættelsesforhold i
Stockholm, Paris, København, England og Tyskland.
320 sider – flot og rigt illustreret.
Pris: 375 kr.
For medlemmer af DNF: 300 kr.
Bestilles på: numismatik.dk

NR_148_Jan_2021.indd 22

16/12/20 13.48

numismatisk rapport 148

23

Stampes Numismagiske Univers
ENGLAND. En gennem mange år aktiv engelsk møntsamler mente, at han havde informeret sin familie om ikke
at røre hans samling. Han havde bl.a. arvet en stor sølvmedalje med oldefaderens navn indgraveret. En medalje
i et fint etui med fløjl/silke givet ham i 1899 for at have
fremelsket en plante. Denne medalje flyttede konen i huset
en dag over i afdelingen for øvrigt sølvtøj.
En dag kom møntsamleren hjem og så, at datteren var i
gang med at pudse sølvtøj. Så med det samme, at medaljen
var væk. Åh, nej, ikke også min oldefars medalje. Men,
ak! Datteren fortalte glædesstrålende, at nu havde hun i
brugt en hel time på at få den fine patina gnedet af, så den
ellers proof-like medalje strålede som aldrig før.
Jeg tror dog ikke, at faderen skældte sin datter ud, men
ked af det, det var han nu godt nok af at se sin 121 år gamle
medalje, som han havde værnet om, blive mishandlet på
det groveste.
100-ÅRS KRIGENE mellem England og Frankrig varede
officielt fra 1337 til 1474, men fortsatte flere år endnu
og endte med også at involvere områder på den iberiske
halvø. For at gøre en lang historie kort, så var det normannerne med Vilhelm Erobreren, som indtog England, som
teknisk set nu også var herre over franske områder. Som
tiden gik gjorde både engelske og franske konger krav på
hinandens land. Det var dengang, man arvede hinandens
landområder, hvis man var i familie. Det er, hvad den
lange krig handlede om.
Lang krig er dog så meget sagt, for der var mange afbrydelser, når kongerne løb tør for penge. I det lange løb blev
befolkningen også trætte af krigen med alle dens plyndringer og skatter, så den ebbede langsomt ud for til sidst
at ende med en fredstraktat. Normannernes indflydelse
i England var så stor, at en betydelig del af englænderne
faktisk talte fransk!
I denne periode udmøntede de engelske konger eftertragtede guldmønter, de såkaldte nobel’er af en vægt
plus-minus 8 gram. Hvis man studerer omskrifter og våbenskjolde derpå, kan man se, at engelske konger anser
sig for at være konge af både England og Frankrig, hvad
Frankrig selvfølgelig ikke ville finde sig i. . . .
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På forsiden af en nobel ses et skib,
som illustrerer Englands magt til søs.
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ENGLAND. I juli blev der på Dix Noonan Webbs auktion solgt en 50 mm bronzemedalje fra den første olympiade i
nyere tid med Zeus og Victory på forsiden og Akropolis på bagsiden. Vurd.
500-100 eng. pund.
Hammerslag med slæb løb op i
17.360 eng. pund. Olympiaden fandt
sted i 1896. Vinderen fik en sølvmedalje,
nummer to fik en bronzemedalje, og nummer tre fik i lighed med alle andre deltagere en
erindringsmedalje.

I 1896 var den olympiske førstepræmie en sølvmedalje.

DRESDEN. I efteråret 2019 blev Dresdens verdensberømte
museum Grünes Gewölbe udsat for et frækt tyveri, hvor
gerningsmændene havde held med at fjerne uvurderlige
skatte. Politiet har dog fået nogle spor at gå efter. Lige
nu peger pilen på medlemmer af den familieklan, som
stod bag tyveriet af den 100 kg tunge guldmønt på Bode
Museum i Berlin.
Museer verden over er i et dilemma. På den ene side
er de sat i verden for at vise publikum, hvad mennesker
kan frembringe af kunst. Derfor er sikkerhed i høj kurs,
men altså ikke nok. Deri ligger problemet, for man vil helst
ikke sikre genstande på så bastante måder, at publikum
dårligt kan se, hvad det er, de kigger på. Så forsvinder
interessen også.
IRISH GUNMONEY er et nyt korpus om irske gun-money
– navnet stammer fra, at der også blev brugt metal fra
kanoner til at lave nødmønter, som skulle være med til
at få den fordrevne katolske engelske konge tilbage på
tronen. Det lykkedes ikke, selv om franske Louis 14. støttede foretagendet.
Det specielle ved gun money er, at de er lavet af dårligt
materiale og også dårligt udført. Desuden er de forsynet
med både måned og årstal for udgivelse, hvorfor de er et
meget populært samlerområde.
Bag udgivelse og også medvirkende til indsamling af
data til værket står Paul og Bente Withers, der bor i Wales.
Bente er af dansk afstamning. Sidst i 1970’erne havde parret også stand på Mønter på Børsen, som ældre samlere
måske kan huske.

NR_148_Jan_2021.indd 24

16/12/20 13.48

Stampes Numismagiske Univers

UTROLIGT hvad der foregårr i nogle samleres hoveder. Corona pandemien har udløst
markant højere priser på guld og sølv,
hvilket igen har ført til, at nogle samlere
har slået hjernen fra.
En engelsk 5-pund mindemønt i
serien ’Great Engravers’ med årstallet
2019 (MMXIX), som ved udgivelsen kostede 180 GBP blev solgt på en auktion
for 1.150 GBP. Så gik der for alvor corona i
samlere, som var bange for at gå glip af en god
handel, for på Heritage auktion i august blev et
eksemplar solgt for svimlende 10.100 GBP! Godt nok var
oplaget kun 3.000 ekspl., og en del var finere end andre,
certificeret og lukket inde i en plasticramme.
Når nævnte mønt skal gensælges, får vedkommende
kun en brøkdel af sin investering igen. Lad dog være med
at gå i panik. Når nu den her grimme pandemi er ovre,
så falder opskruede mønt- og metalpriser igen til mere
normalt leje. Priser på mønter går op og ned, men slet
ikke som i nævnte eksempel, der kun kan være et skrækeksempel for kommende samlere.
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Engelsk 5-pund mindemønt med
“Una and the Lion”.

ENGLAND. I Coin News beretter John Andrew om to
erfarne detektorister, som fik den ide at gå på skattejagt
uden at spørge grundejeren om lov og for selv at indkassere en evt. gevinst. Skæbnen ville, at de fandt en stor
vikingeskat, som de hemmeligholdt. Da de ville sælge
den, opdagede de, at skatten indeholdt mønter og andre
kostbarheder, som de ikke selv havde forstand på, hvorfor
de var nødt til at få hjælp fra fagfolk, som godt kunne se,
at her var tale om usædvanlige mønter. De rådede derfor
finderne til at kontakte myndighederne om fundet. Det
gjorde jægerne ikke.
Mønthandlerne snakkede også indbyrdes om de usædvanlige mønter, de havde set. Til sidst fik myndighederne
nys om fundet og arresterede de to jægere. Hvor mange
mønter, der blev fundet, er ikke opklaret, men omkring
300 er sporet. De formastelige havde to hjælpere. Ved
retten blev de tre dømt hhv. 10, 8 og 5 års fængsel, mens
da denne notits blev skrevet, havde fjerdemanden gjort
sig selv så syg, at han lå på hospitalet!
Skatten er løseligt anslået til at have en værdi af ca. 20
mio. kr. Havde de to skattejægere fulgt reglerne ved først
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at indhente en tilladelse fra jordejeren, meldt skatten til
myndighederne, så havde de fået udbetalt markedsværdien af den del, som museerne var interesseret i. Resten
ville blive udleveret til finderne og jordejeren.
Det var dumt ikke først at spørge jordejeren set i bagklogskabens klare lys. Mere vil have mere. Nu behøver de
skyldige ikke foreløbig at tænke på kost og bekymre sig
om hvor de skal sove . . . .

Richard Plant

ENGLAND. Richard Plant er død, 92 år gammel. Han var
først og fremmest præst, men var også møntsamler. Han
havde flair for sprog: græsk, latin, hebræisk og adskillige
mellemøstlige. Han arbejdede helst med stregtegninger.
På den måde lærte han mange samlere at læse arabiske
tekster, for der fulgte ofte oversættelser med, som i bogen:
Arabic Coins and How to Read Them.
Han var også manden bag en bog, som på en overskuelig
måde kunne henføre en antik mønt til en bestemt græsk
by eller område, Greek Coin Types and Their Identification.
Desuden havde han et indgående kendskab til middelaldermønter. I mere en 40 år skrev han i diverse magasiner
populære artikler om disse emner, som han mente var en
kærkommen afveksling til ikke kun at skulle koncentrere
sig om religion.

Brevbud afgives sikrest og lettest på vores hjemmeside:

numismatik.dk

På web-auktioner lukkes for bud kl. 20.00 på auktionsdagen
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Nyt pragtværk
fra Dansk Numismatisk Forening
– om en ’beskeden’ medaillør
Wau for et flot værk! Det gælder både bogens fremtoning
og ikke mindst dens indhold. Det tør bemærkes, at sjældent har en tørvetriller som denne anmelder med større
interesse læst en bog om medaljer i det hele taget og slet
ikke om ’danske’ medaljer som i denne bog. Værket forbinder alle af forfatteren beskrevne medallier i forbindelse
til de kongelige og en del af samfundets elite i tre lande,
hvor Anton Meybusch havde sit virke – i hovedstæderne
Stockholm, Paris og København. At der også bliver tilsat
historiske hændelser, gør bare værket ekstra interessant.
Man kan tydeligt mærke, at forfatteren og samleren,
Karsten Kold, brænder for emnet, som han har brugt ti
år på og med mange studierejser for at finde sjældne og
ukendte medallier og oplysninger om, hvorfor de havnede, hvor de gjorde, og ikke mindst forordninger om,
hvorfor der skulle forfærdiges medaljer, skrivelser frem
og tilbage mellem konger, dronning og myndigheder, forhandlinger om rejsetilskud, om løn og meget mere.
Hvor Karsten Kold stod på bar bund, har han formået
at komme i kontakt med dygtige og vidende personer
inden for museer og administrationer, som kunne hjælpe
ham med at finde oplysninger, som han kunne bruge som
baggrundsmateriale for medaljerne og de personer, som
er foreviget. Der er passager, hvor der trods store anstrengelser, stadig mangler oplysninger. Her er forfatteren ikke
bange for at komme med sine egne formodninger med
forventet respons, hvis andre studier kan bidrage med at
fuldende billedet.
Med så mange forbindelser, som Kold har haft, må han
have fået mange personlige oplevelser. I min optik hører
sådanne til de største glæder ved at samle, og de må også
have givet Kold ekstra incitament i hans søgen efter så
mange fakta som muligt.
Som så mange andre startede Kold med at samle på
mønter i 1960’erne. Lige som de fleste af os begyndte det
med årgangsmønter. Da det blev for trivielt, prøvede han
sig frem med ’lidt af hvert’, indtil han faldt over Frederik
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Karsten Kold:
Anton Meybusch.
Kongelig Hofmedaillør.
320 sider, 29x21,5 cm.
Gennem-illustreret,
indbundet.
375 kr.
Medlemmer af DNF
dog kun 300 kr.

Bestilles på: numismatik.dk

16/12/20 13.48

28

numismatisk rapport 148

Bryllupsmedaille 1695, sølv,
48 mm og 58 g med prinsesse
Louise og kronprins Frederik.
Katalog nr. 95.
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IV’s 8 skillinger, hvor der var store variationer i portrætterne fra møntstederne i Norge, Danmark og i Glückstadt.
Endda til rimelige priser. Senere forelskede han sig i bl.a.
Christian V’s to krone 1693, som betog ham med både
præg og udførelse af motivet. Det førte igen til en interesse for både guld- og sølvmønter samt medaljer, præget
af medaillør Anton Meybusch. I den forbindelse fandt
han ud af, at Meybusch også havde arbejdet i Sverige og
i Frankrig.
Meybusch er sandsynligvis født 1645 som søn af en
Ratsherre i Essen, og han døde i København 1702. Han
får arbejde i Stockholm og gifter sig med en velhavende
enke, hvis mand havde været guldsmed. Efter en årrække,
hvor han ikke syntes at han fik de arbejder, som han mente
hans talent rakte til, flyttede han i 1684 til Paris efter en
invitation om at blive medaillør i Louis XIV’ tjeneste. Her
var familien kun i tre år, fordi den tilhørte en trosretning,
som ikke var velset i Frankrig.
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Nyt pragtværk– om en ’beskeden’ medaillør

Derefter gik rejsen til familie i Tyskland og med
opgaver i flere større europæiske byer tilbage til
Stockholm. I 1690 dør hans kone efter sygdom.
Året efter får han ansættelse i København. Her
slår han sig ned og gifter sig igen, og parret får
seks børn. I København fik han endelig lov til
at være med i alle beslutningsprocesser, efter
han tidligere altid havde været underlagt andres
beslutninger.
Anton Meybusch var en meget privat person, som
ikke havde behov for at udødeliggøre sig selv modsat
mange af hans kolleger. Der findes ingen portrætter eller
kobberstik af ham. Men så var han, som der står i bogen:
Innovativ, ærgerrig, ambitiøs, ærekær, kreativ og havde
talent for at tjene penge og til at investere dem og få dem til
at yngle. Ved siden af havde han en pantelånervirksomhed
og desuden en udlånsvirksomhed. Han var storsamler af
ædelstene, guld, sølv, mønter, medaljer og kunst. Når han
var på farten, havde han andre til at passe forretningerne.
Det var almindeligt på den tid, når medailløren f.eks.
slog medailler for kongelige og havde afleveret de eksemplarer, som var bestilt og betalt, så tilhørte stemplerne
medailløren, som så kunne fortsætte med at slå og sælge
medaljer videre til fyrster og andre velhavere. Det var en
meget fin forretning for Meybusch. Ved hans efterladtes
død, blev hans omfattende samlinger solgt på auktioner
i 1705. Flere mønter fra kataloget kan identificeres den
dag i dag.
Ikke mere for nu. Der skal også være noget tilbage til
dem, som måske er blevet nysgerrige eller har fået smag for
mere Meybusch. Tillykke til Dansk Numismatisk Forening
og tillykke til Karsten Kold.
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En af de første Meybusch-mønter
forfatteren “forelskede sig i”.
Christian V, 2-krone 1693 med ﬂot
skåret portræt. H 99A.
Katalog nr. 126e.

Bygballe Coins
Køb – Salg – Vurdering
Mød os ved mønter,
Copenhagen Coin
Fair søndagog
den numismatisk
1. november på Radisson
Falkonér
Danske
medaljer
litteratur
Se vores spændende udvalg
af danske mønter, medaljer og numismatisk litteratur på
www.bygballecoins.com
www.bygballecoins.com
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Medlemsmøder
Medlemsmøderne med auktioner
afholdes onsdage i:

Bethesda

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

På grund af de usikre regler, der
er gældende for forsamlinger, har
bestyrelsen besluttet at aflyse
møderne i januar & februar.
Hvis forholdene normaliseres afholdes de
efterfølgende medlemsmøder.
Der er af samme grund ikke aftalt foredrag
i foråret 2021.

Onsdag 13. januar
Intet møde
Auktion 566 afholdes onlie.

Onsdag 10. februar
Intet møde
Auktion 567

Onsdag 17. marts
Auktion 568

Fraktionsmøder
Fraktionsmøderne afholdes
i foreningens bibliotek:

 ønder Boulevard 65, Stuen
S
København V
MEDALJER
Mandag, kl. 18 - 20
22. februar – emnet ej fastlagt
26. april – emnet ej fastlagt
Spisning før mødet kontakt:
formand@numismatik.dk

PENGESEDLER
Første tirsdag i måneden kl. 19
Bolivia
5. januar
2. februar
Sverige
2. marts
Cent. Afrika-stater
6. april
Thailand

Onsdag 14. april
Auktion 569

ANTIK & MIDDELALDER

numismatik.dk

Onsdag 10. marts kl. 19
Emne ej fastlagt
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Formand

Kasserer

Sekretær

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
MoibilePay: 94 27 50.

Lars Christensen
sekretaer@numismatik.dk

Næstformand

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

Birger Bentsen
20 27 42 73
brevbud@numismatik.dk

Bestyrelsesmedlem

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

DNF-kalenderen
Januar
5. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
13. Onsdag INTET MØDE
Auktion 566 – online

Februar
2. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
10. Onsdag INTET MØDE
Auktion 567 – online
22. Mandag Medalje-fraktionen – SB65

Marts

Bestyrelsesmedlem

René Villadsen
40 56 89 06
Bestyrelsesmedlem

Mads Smedman
40 36 16 84
Bestyrelsesmedlem

Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

Brevbud
Brevbud afgives bedst og
lettest på vores hjemmeside:

numismatik.dk
Brevbud afgives bedst i god tid,
så er du sikker på at få en kvitering
med dine rigtige bud.

BEMÆRK:

Der lukkes for budgivning
kl. 20.00 på auktionsdagen

2. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
17. Onsdag Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 568

April
6. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
14. Onsdag Bethesda, Rømersgade 17.
Auktion 569
26. Mandag Medalje-fraktionen – SB65
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