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Sælg mønter

Baltikavej 10
2150 Nordhavn 
Tel +45 8818 1111

Søren Frichs Vej 34 D
8230 Åbyhøj
Tel +45 8818 1100

Danmark,
5 dukat 1704. 
Hammerslag: 460.000 kr.

Danmark,
Slavehandelens ophævelse, 1792. 
Hammerslag: 270.000 kr.

Danmark,
4 dukat 1659.
Hammerslag: 650.000 kr.

Danmark,
500 kr 1907.  
Hammerslag: 190.000 kr.

Grækenland,
Satrapperne i Karien, Hidreios, 351 - 344 f. Kr.
Tetradrakme
Hammerslag: 90.000 kr.

Rusland,
Nicholas II, 1894 - 1917, 37 ½ 
Roubles – 100 Francs 1902.
Hammerslag: 900.000 kr. 

Slavehandelens ophævelse, 1792. 
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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 medaljør er en person, der varetager den kunstneriske udform-
ning af mønter og medailler. Et eksempel herpå er maler og billed-
hugger Barry Lereng Wilmont, som står bag udgivelsen af �ere end 
30 medailler, hvoraf de �este er støbt i cire perdue-teknik. 

Nærmest ved et tilfælde fik jeg øje på en for mig totalt ukendt 
medaille, som jeg fandt både smuk og enkel. Det viste sig at 
være en medaille, som markerede 50-års jubilæet af Køben-
havns Kødby i 1984. Den vender vi tilbage til. Bag nævnte 
medaille står alsidige Barry Lereng Wilmont. 

Et eksemplar af noget nær samtlige Wilmont-medailler op-
bevares på Nationalmuseet, og hovedparten af dem kan ses 
gengivet på numismatik.dk under Danske Medaljer, når man 
i søgefelt skriver navnet Barry Wilmont. Derved fremkommer 
en oversigt over hans medailleudgivelser.  

Som et supplement
Nærværende skal ikke betragtes som en fyldestgørende oplist-
ning af Barry Wilmonts medailleproduktion, men kan ses som 
et supplement til allerede kendte informationer. 

Barry Wilmont er kunstner. Ikke bogholder. Det er derfor 
begrænset, hvad der fra skuffen kan hives frem af tekniske 
oplysninger om hans medailler, som her stort set udelukkende 
er hentet via Wilmonts hukommelse. 

I hele sit virke som medaljør har han været stærkt inspireret 
af en af medaillekunstens største, hvis ikke den største: itali-
enske Antonio Pisanello, som blev født i 1389 og døde i 1455. 
Han var både maler og medaillegravør, ligesom Barry Wilmont.

I hånden uden handske
Ifølge Numismatisk Leksikon fra 1996 af Peter Flensborg 
(1938-2011) var Pisanello det navn, han var mest kendt under, 
og at hans rette navn var Antonio Pisano. Antonio Pisanellos 
medailler var med et naturalistisk portræt på forsiden, og 
med vedkommendes personlighed og arbejdsfelt udtrykt på 
bagsiden. Medaillerne var støbte.    

❝Pisanellos medailler har en smuk, dybgrøn farve, som de 
fik i hans væksted. Jeg har oplevet flere af hans medailler, da 
jeg i 2015 blev inviteret til at besøge bymuseet i Firenze. Der 
fik jeg lov til at holde flere af mesterens medailler i hænderne. 
Og det endda uden handsker, fortæller Barry Wilmont.

Han vil ikke sættes i bås
Af Jens Skovly

Barry Lereng Wilmont i sit hjem. 

Foto: Torben Juul Hansen.
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Barry Wilmonts beskrivelse af 
cire perdue støbeteknikken. 

Cire perdue-teknik
Barry Wilmonts seneste medaille-udgivelse, som angiveligt 
bliver hans sidste offi cielle, er Dan Turéll Selskabets Medalje. 
Den blev første gang uddelt i 2012. Medaillens udformning 
viser tydelige træk fra fl ere af Pisanellos værker.  

Medaljen, der er i bronze, er som fl ere af Barry Wilmonts 
udgivelser støbt cire perdue. Herover ses kunstnerens egen 
beskrivelse heraf.

Indsamlede sølv til Turéll-medaillen
❝ I 2016, hvor Dan Turéll kunne være fyldt 70 år, blev 
medaillen fremstillet i sølv i fi nhed 0.925. Sølvet kom fra 
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7numismatisk rapport 149Han vil ikke sættes i bås

indleveringer fra en række 
borgere i Vangede. 

Medaillens vægt er 
365 gram, diameteren er 
86 mm og tykkelsen er 
8 mm. Modtageren var 
den amerikanske forfatter 
Thomas E. Kennedy, der 
har oversat Dan Turélls 
manuskripter til amerikansk.

Dan Turélls Mindelegat blev stiftet i 1994 til minde om 
forfatteren, som gjorde byen Vangede kendt ud over sogne-
grænsen. Han levede 1946-93. I 2012 ændredes kulturprisens 
titel til Dan Turèll Selskabets Medalje, og samtidig så Barry 
Wilmonts første Turéll-medaille dagens lys. Kulturprisen og 
derved Wilmont-medaillen er uddelt ni gange, senest i 2020.

Samarbejde med Turéll og Ludvigsen
Stærkt involveret i selskabet bag hædringen og mindet om 
forfatteren Dan Turéll var Jacob Ludvigsen (1947-2017). Både 
Turéll og Jacob Ludvigsen har gennem adskillige år arbejdet 
tæt sammen med Barry Wilmont på forskellige kunstneriske 
fronter.  

Jacob Ludvigsen, der ernærede sig som journalist, redaktør, 
fotograf, debattør, reklamemand med mere, var primus motor 
for udgivelsen af medaillen. Jacob Ludvigsen var også stærk 
tilhænger af og forkæmper for, at Bornholm, hvor han boede 
i størstedelen af sit liv, skulle løsrives fra det øvrige Danmark. 

Han var også udgiver af Bornholmerspillet, hvortil de af 
mange seddelsamlere tilhørende lege-pengesedler i forskel-
lige værdier hørte. Spillet nåede blot at være i handelen et 
døgns tid, inden oplaget blev beslaglagt, idet den bornholmske 
ordensmagt mente, at pengesedlerne lignede alt for meget de 
pengesedler, som på mere legal vis blev benyttet i det øvrige 
land. Bag de fem forskellige værdier stod ukendte Bornholms 
Nationalbank, og møntfoden var dalere.

Dan Turéll Samlingen har hjemsted på Gentofte Bibliotek.

Havde spiritusbevilling
I øvrigt lagde Dan Turéll i mange år navn til en cafe, der havde 
adresse på Store Regnegade i hovedstaden. Der stod fem kunst-
nere og et restauratørpar bag Cafe Dan Turèll. 

På et tidspunkt havde Barry Wilmont spiritusbevillingen 
til stedet, hvilket han overraskende blev klar over, da han 

indleveringer fra en række 

manuskripter til amerikansk.
Dan Turélls Mindelegat blev stiftet i 1994 til minde om 

Cire perdue-teknikken er en 
omstændelig proces. Barry Wil-
mont udarbejder indledningsvis 
sine medailler i andre metal-
ler end det tiltænkte. Her Dan 
Turéll-medaillen i messing. 

Foto: Torben Juul Hansen.

Gipsklodsen, som Barry Wilmont 
med tændstikker i 2011 graverede 
Dan Turéll-medaillens revers i 
negativ. “Jeg benyttede metoden, 
som jeg er sikker på Antonio 
Pisanelle måtte have benyttet. 
Jeg blev i øvrigt for år tilbage 
opfordret til at skrive en PHD-
afhand ling om Pisanelles formo-
dede medaille-teknik. Kunstaka-
demiet ville gerne stille faciliteter 
hertil til min rådighed. Jeg påtog 
mig ikke opgaven, da jeg ikke var 
og er akademiker, men håndvær-
ker, hvor det er fi ngrene, der 
”taler”, og øjnene, der afgør 
resultatet”, siger Barry Wilmont.
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for nogle år siden overdrog store dele af sine private papirer, 
breve og dokumenter til Håndskriftsamlingen på Det Konge-
lige Bibliotek.

Ikke alt, hvad livsnyderen Barry Wilmont kunstnerisk har 
kastet sig ud i er lykkes. Det fortæller han selv. Et eksempel 
herpå var udkastet til en medaille, som Prins Henrik (1934-
2018) i midten af 1980’erne ønskede udarbejdet. Medaillen 
skulle være med monogram og et portræt af prinsen. Til skuf-
felse for Barry Wilmont blev udkastet til medaillen forkastet. 
❝Det var på grund af tidsnød og tekniske spørgsmål i frem-
stillingen.

En misforstået version
Da Barry Wilmont fattede interesse for medailler, greb han 
emnet fornuftigt an ved at låne en bog herom.

❝ Jeg ville fi nde ud af, hvordan mesteren Antonio Pisa-
nello teknisk formåede at udføre sine smukke medailler. Det 
tog mig fi re år på Kunstakademiet at fi nde svar  på, fortæller 
Barry Wilmont.

Hans første, spæde forsøg som medaljør kom i midten af 
1960’erne. ❝ Jeg gik på Kunstakademiet de år, og det var her, at 
Gladsaxe Kommune havde udskrevet en konkurrence, hvortil 
jeg modellerede en medaille. Det blev en misforstået en af 
slagsen! Det var herefter, jeg alvorligt besluttede mig for at 
studere og fi nde Pisanellos helt særlige medailleteknik, som 
jeg fandt frem til i eftersommeren 1967, og siden har benyttet 
i mine egne medaillefremstillinger.

❝ Egentlig var Gladsaxe-medaillen havnet i min glemmebog 
og allerbagest i skuffen, men nu er den kommet frem i lyset. 
Den er støbt i bronze, og har med alle sine tekniske fejl en 
diameter på 10,5 centimeter, fortæller Barry Wilmont, som 
i maj 2019 overdrog medaillen til Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling. 

Udkastet til Barry Wilmonts 
allerførste medaille, “Gladsaxe 
Kommune” er nu overdraget 
Mønt- og Medaillesamlingen 
på Nationalmuseet. 

Foto: Preben Nielsen.

NR_149_Marts_2021.indd   8 08/03/21   09.08



9numismatisk rapport 149Jens Skovly

Tændstikker i brug
❝ I 1966 udførte jeg med stikler i jern én medaille. Den har 
en diameter på cirka 50 mm, skåret i messing og med Søren 
Kierkegaards portræt. Medaillen gav jeg til min ven, nu afdøde 
dr. Arne Graff-Ellekilde i Gladsaxe. Jeg har forsøgt at fi nde 
frem til medaillen via en nær slægtning til Graff-Ellekilde, 
men denne vidste desværre ikke, hvor medaillen befi nder sig. 
Måske hos en samler? 

❝ Jeg husker medaillen som en smuk og et vel udført 
portrætarbejde. Ved mine efterfølgende medaillearbejder 
benyttede jeg i øvrigt afbrændte tændstikker som stikler, 
når jeg skar i de fugtige gipsklodser, fortæller Barry Lereng 
Wilmont.

Medaille af kollega
Barry Wilmont udgav i 1966 på Det Kgl. Danske Kunstaka-
demi, Billedhuggerskolen, en støbt medaille med portræt af 
den amerikanske billedhugger Herbert Williams fra New York. 
Medaillen er i bronze og har en diameter på 75 mm. 

❝ Herbert Williams kom i 1967 og studerede hos professor 
Mogens Bøggild ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor jeg 
lærte ham at kende. Han rejste tilbage til USA omkring 1970. 
Hans datter besøgte København i 2017, hvor hun og hendes 
familie fi k lejlighed til at se medaillen på Den Kongelige 
Mønt- og Medaillesamling. Det lod sig gøre med hjælp fra 
samlingens enhedssekretær Else Rasmussen, fortæller Barry 
Wilmont.

❝Herbert Williams-medaillens revers er smykket med en 
diende Vietnam-bjergged, som symboliserer hans fangenskab 
under krigen i Vietnam, hvor han i måneder udelukkende le-
vede af mælk fra en bjergged. Det gjorde han til sin frigivelse 
i 1965, hvor han blev sendt retur til USA, fortæller Barry 
Wilmont.  

Tændstikker i brug

Et eksemplar af Barry Wilmonts 
Herbert Williams-medaille fra 
1966 opbevares på Den Konge-
lige Mønt- og Medaillesamling 
på Nationalmuseet. 
Medaillen er støbt i bronze i 
1967 på Kunstakademiet i 
København, og dens diameter 
er 75 mm. På medaillens revers 
ses en diende Vietnam-bjergged.

Foto: Rasmus H. Nielsen.

Her ses Barry Lereng Wilmonts 
gravureværktøj, stikler, som 
han benyttede i sine første me-
daillearbejder indtil 1967. 
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Nystøbning af medaille 
1967 var også året, hvor Barry Wilmont som studerende 
på billedhuggerskolen efter bestilling cire perdue-støbte 
en medaille til ære for Canadas første premierminister fra 
1867, Sir John Macdonald (1815-91). På dens revers ses 
et bredt udsnit af regeringsforsamlingen.  

❝ Medaillen blev bestilt i seks eksemplarer i anled-
ning af Dansk-Canadisk Selskabs fejring af 100-året for 
det canadiske statssamfunds fødsel, og det var Jennifer 
M. Arcand og hendes mand, ambassadør og stabschef 
Theodor Jean Arcand (1934-2005), som kontaktede mig 
om opgaven. Ægteparret følte sig i øvrigt tæt knyttet til 
Danmark, og de boede i en årrække i Charlottenlund. Et 
eksemplar af medaillen blev i 2005 doneret The National 
Archives of Canada i Ottawa, Ont. i Canada.

De øvrige Sir John Macdonald-medailler blev i 1967 
tildelt Lester B. Pearsen (1897-1972), der var Prime Mi-
nister 1963-1968. Denne medalje er senere doneret  The 
Governor General Medal Collection i Rideau Hall, Ottawa, 
Ont. i Canada. 

De øvrige fem modtagere var Pierre Elliott Trudeau 
(1897-2000), der var Prime Minister 1968-79 og igen 1980-
1984, Urban Hansen (1908-1986), der var overborgmester i 
København 1962-1976, Jens Otto Krag (1914-1978), der var 
statsminister i Danmark 1962-1968 og Barry Lereng Wil-
mont (1936-), maler, grafi ker, biledhugger og bogudgiver.

❝ De oprindelige seks medailler blev støbt i bronze. 
Medaillen blev af professor Mogens Bøggild premieret på 
Charlottenborgs elevudstilling samme år, fortæller  Barry 
Wilmont.

❝ Jeg blev i 1978 inviteret til Rideau Hall (regerings-
bygningen, red.bem.) i Ottawa, hvor diplomat og gene-

Et syvende eksemplar af 
Canada-medaillen med landets 
første premierminister, Sir John 
A. Macdonald (1815-91) på 
advers og med landets første 
nationalforsamling i Ottawa 
1867 på medaillens revers blev 
støbt i 2020. Det nystøbte 
eksemplar er overdraget Den 
Kgl. Mønt- og Medaillesamling 
på Nationalmuseet.

Foto: Torben Juul Hansen.

Barry Wilmont udførte i 1967 en 
medaille med portræt af Canadas 
daværende premiereminister Lester 
B. Pearson (1897-1972, red.). 
Jeg husker ikke medaillens revers. 
Medaillen forefi ndes på National 
Archives of Canada i hovedstaden 
Ottawa, Ontario, Canada, oplyser 
Barry Wilmont. 
Lester B. Pearson var Canadas 
præmierminister 1963-68.

Foto: Barry Wilmont.
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ralguvernør Jules Legér (1913-80) bad mig fortælle om 
netop Macdonald-medaillen, der lå i Rideau Halls me-
daillesamling. 

Et yderligere eksemplar
I slutningen af 2019 dukkede støbeformen i gips til me-
daillen frem fra gemmerne hos Barry Wilmont, som stil-
lede den og et aftryk i voks af medaillen gratis til rådighed 
for fremstilling af yderligere et eksemplar, det syvende. 
Det resulterede i en cire perdue-støbning af yderligere 
en Macdonald-medalje, som blev foretaget af Broncestø-
beriet Peter Jensen ApS. i Roskilde på foranledning af to 
privatpersoner. 

2020-eksemplaret er støbt i bronze med en diameter 
på 85 mm, en gennemsnitstykkelse på 5 mm og en vægt 
på 335 gram. Medaillen er patineret med kobbernitrat. 
Eksemplaret blev i efteråret 2020 overdraget Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling.

Selvportræt
I 1976 udgav Barry Wilmont en medaille med et selvpor-
træt på forsiden og en bæver ved en fl odbred på bagsiden. 
Bæveren er Canadas, kunstnerens fødeland, nationaldyr, 
og Barry Wilmont har boet ved God’s Lake Narrows i det 
nordlige Manitoba ved Hudson Bugten.

❝ Denne medaille er cire perdue-støbt i bronze i et 
eksemplar. Den har en diameter på 85 mm. Dens revers, 
husker jeg, udførte jeg efter skitser af en bæver, der en 
tidlig morgen kom og underholdt mig, da jeg sad ved 
bredden til God’s River der, hvor den løber med sine 
240 miles nordøst på til York Factory og ud i Hudson 
Bugten.

I 1976 kom medaillen med Barry 
Lereng Wilmonts selvportæt 
og en bæver ved en fl odbred 
på bagsiden. Medaillen er cire 
perdue støbt i blot et eksemplar, 
som befi nder sig på Den Kgl. 
Mønt-og Medaillesamling på 
Nationalmuseet.
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Den smukkeste
❝ Eghjort-medaillen er nok den smukkeste, jeg har lavet, 
og den har derfor en særlig plads i min erindring. Vi skal 
for en kort stund tilbage til sommeren 1968 i Billedhug-
gerskolens have, den tidligere Botanisk Have, der var så 
smuk og nærmest uendelig, at jeg aldrig vil glemme den.  
Vi, min hustru og vores datter var kommet tilbage fra et 
sommerophold på Djursland, hvor jeg en tidlig morgen på 
kysten nord-øst for Gjerrild pludselig så en eghjort. Den 
kom fl yvende og satte sig ved foden af et væltet træ. Jeg 
glemmer aldrig dette vidunderlige syn og mødet med den 
sjældne og imponerende store bille. Jeg følte, husker jeg, at 
jeg vågnede for at træde ind i en ny og eventyrlig verden. 

Et slag for naturen
❝ For at gøre denne oplevelse fuldendt den sommer, gik 
jeg en formiddag ad Silkegade her i København og ser 
ved et tilfælde ned i en kælderhals nær Lynges Antik-
variat, at der sidder en døende eghjort på trappen. Den 
var udmattet, og jeg tog den forsigtigt op og bragte den til 
Kongens Have. Der satte jeg den ved springvandet og en 
blomsterbusk i håb om, at den ville overleve og fl yve retur 
til Djursland, fortæller Barry Wilmont. 

❝ Jeg udførte den cire perdue-støbte bronzemedaille 
med to eghjort-biller i 1968. Det skete på et bronze-støbe-
kursus på Kunstakademiets Billedhuggerskole. Medaillen 
har en diameter på 70 mm. Langs medaillens kant un-
der de to eghjort står OPVS BARRI PICTORIS (Dette er 
kunstneren Barrys værk, red.), mens der over billerne står 
MCMLXVIII (1968, red.).

❝ Denne latinske skrift er taget efter Antonio Pisanellos 
måde at sætte sin signatur på sine medallier.

Eghjort-medaillen fra 1968 
har en særlig plads hos Barry 
Wilmont. Den har en diameter 
på 70 mm. 

Foto: Torben Juul Hansen.
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Medaillen blev præmieret på Kunstakademiets elevud-
stilling i 1968, og den forefi ndes i blot et eksemplar, som 
befi nder sig hos kunstneren bag medaillen.  

Et ekstra eksemplar 
En opfordring til Barry Wilmont om at deponere eghjort-
medaillen på Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling 
blev overvejet. Løsningen blev, at kunstneren gav tilla-
delse til, at der blev støbt en ekstra medaille, der blev 
fremstillet på initiativ af og betalt af medlemmer af Dansk 
Numismatisk Forening, primært fra foreningens medaille-
fraktion. 

Medaillen blev udført hos ædelmetalstøber Anna Bryde 
Platon, Platon Støb på Vesterbrogade i København. Den er 
støbt i bronze med en vægt på 114,56 gram, en diameter 
på 65 mm og en godstykkelsen på 3-4 mm. Reversen bærer 
med blokbogstaver teksten Barry Lereng Wilmont Det Kgl. 
Academi Kbh 1968, og på aversen ses to eghjortebiller 
samt teksten OPVS BARRI PICTORIS samt MCMLXVIII.

Medaillen blev overdraget Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling i foråret 2019 som gave. 

Stor bestilling
❝ Om Jens August Schade-medaillen fra 1978 kan jeg 
fortælle, at jeg efter aftale mødtes med forfatteren og dig-
teren på Restaurant Á Porta på Kgs. Nytorv i København. 
Vi spiste en let frokost og delte to fl asker rødvin af bedste 
drue og årgang, og hvor jeg, da kaffen med cognac blev 
serveret, hev skitseblokken frem og gik løs på opgaven 
med at tegne et brugbart portræt til medaillen. Det blev en 
svær opgave, idet hans søn, Virtus Schade (1935-95, red.), 
og Jens August Schade (1903-78, red.) skulle godkende 
såvel skitse som medaille.

Og her oplægger til Jens August 
Schade-medaljen fra 1978 støbt 
i bly. 

Foto: Torben Juul Hansen
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Bestilte elleve eksemplarer
❝ Jeg husker, at nu afdøde Peter Flensborg skrev en arti-
kel i dagsbladet Politiken om medaillen, og om eftermid-
dagen, hvor artiklen var i avisen, ringede en kvinde fra 
Randers og bestilte medaillen i elleve eksemplarer. Jeg 
spurgte hende om årsagen til det store antal, da stykprisen 
var 350 kroner?

❝ Det skal jeg sige dig. Jeg var hans muse engang i mine 
unge år. Det takker jeg ham for. I dag har jeg børn og børne-
børn, og de skal hver have et eksemplar af medaillen, der 
hylder Jens August Schade, Den lyse Digter, fortalte hun.

Medaille i blikæske
❝ Og medaillen fra Kødbyen i København?
På medaillens forside ses en tyr, og på dens bagside ses 
teksten Københavns Kødby 1934-84 samt Københavns 
byvåben. Jubilæums-medaillen blev uddelt i de numme-
rerede blikæsker fra kødbyen, der i perioden 1930-55 blev 
benyttet til indsamling af kødprøver fra indleverede grise 
til Københavns Flæskehal. Kødprøverne skulle tjekkes 
for trikiner, der er larver fra rundorme, som udvikles i 
tarmkanalen hos pattedyr. Bag medaillen står alsidige 
Barry Lereng Wilmont.

❝ Medaillen fra Kødbyen er ikke støbt, men standset 
(præget, red.) ud. Jeg kan huske, at jeg fi k overdraget op-
gaven efter et værksted, som lå syd for København. Jeg 
husker ikke navnet på værkstedet, som måtte droppe frem-
stillingen. Den Kgl. Mønt var også blevet forespurgt om 
at løse opgaven, men de ville af tidsnød ikke påtage sig 
opgaven, fortæller Barry Wilmont.

Medlem af DNF, Flemming Gaston Brabo har her i Nu-
mismatisk Rapport nummer 71 skrevet om medaillen fra 

Jens Skovly

Københavns Kødby udgav ved 
50-års jubilæet i 1984 en medaille, 
som var lagt i en trikinkontrol-
æske. “Den er fremstillet i 1.250 
eksemplarer. Medaillen er ikke 
i sølv, men i, så vidt jeg husker, 
forsølvet messing”, oplyser Barry 
Wilmont. 

Foto: Preben Nielsen & TJH
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Kødbyen. Ifølge samme blev medaillen, der vejer 26 gram 
og har en diameter på 35 mm, fremstillet af Bent Jensen 
på Meka, som i øvrigt til netop Flemming Gaston Brabo 
har fortalt, at medaillen om end i meget få eksemplarer 
også er blevet præget i sølv.

En H. C. Andersen-medaille er det også blevet til
❝ Den er udført i blot et eksemplar i voks med en dia-
meter på 75 mm. Den har en smuk grøn patinering, som 
fremkom efter mine mange forsøg på Kunstakademiets 
Billedbuggerafdeling i årene 1967-70 i forbindelse med 
min undersøgelse af Pisanellos medailleteknik og patine-
ringer, fortæller Barry Wilmont. 

Denne medaille beror i dag på National-
museets Mønt- og Medaillesamling.

Kilder: Barry Wilmont og diverse 
møntsamlerblade.
Tak til Else Rasmussen, Mønt- 
og Medaillesamlingen for 
venlig assistance.

Numismatikeren og æresmedlem i 
DNF, Peter Flensborg (1938-2011) 
hædrede i 1981 sin hustru, Tove 
Flensborg med denne medaille i 
anledning af hendes runde fød-
selsdag. Barry Wilmont udførte 
medaillen.

Foto: Michael Ibsen 
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Digterpræsten Kaj Munk er også 
på en medaille fra Barry Lereng 
Wilmont. Medaillen er fremstillet i 
tre forskellige metaller, guld, sølv 
og bronze, og udgivet af fi rmaet 
Sporrong. Barry Wilmont done-
rede i 2000 den første prøveme-
daille, der er i bly, til Frihedsmuse-
et i Churchillparken i København.

Foto: Torben Juul Hansen.

Niels Juel-medaillen, som blev 
lanceret i 1977, er i følge Barry 
Wilmont fremstillet i færre end 
30 eksemplarer.

Foto: Preben Nielsen.

Barry Wilmont hædrede i 1978 
opdagelsesrejsende Jens Munk 
(1579-1628) med en medalje, 
som kunstneren mener hører til 
blandt hans bedst udførte.

I 1979 udførte Barry Lereng Wil-
mont 25 cire-perdue bronzestøbte 
medailler med polarforskeren 
Knud Rasmussens kontrafej. På 
medaillens revers ses en myto-
logisk fortælling om kampen 
mellem en mand og en fugl. 
Medaillen har en diameter på 
88 mm. 
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Barry Lereng Wilmont
Barry Wilmonts er født i januar 1936 i East St. Paul, der på 
daværende tidspunkt var en lille forstad ved Winnipeg i den 
canadiske provins Manitoba. Hans forfædre på mødrenes side 
emigrerede fra Jylland ved forrige århundredeskifte, hvor 
nogle rejste til Canada, og andre til Kina, USA og Australien. 
Han og moderen, der var canadisk statsborger og talte fly-
dende dansk, blev ved anden verdenskrigs udbrud i 1939 via 
London og Norge sendt til Danmark, hvor Barry, som ikke på 
daværende tidspunkt talte dansk, boede hos slægtninge på 
Djursland og Risskov. 

Han var, husker han, om formiddagen den 31. oktober 1944 
på et besøg i Høgh Guldbergs Gade i Århus, hvor han på nært 
hold oplevede, at Royal Air Force bombede Århus Universitet. 

Han fik i 1993 oplyst, at hans mor samt en navngiven person 
fra Røde Kors havde siddet i en bil på Ringvejen i Aarhus, ven-
tende på at skulle møde pastor Harald Sandbæk (1904-86) for 
at køre denne væk. Pastor Sandbæk, der var en kendt friheds-
kæmper, sad fængslet i en af Aarhus Universitets bygninger. 

Barry Wilmont donerede i 1993 moderens falske pas, nav-
neattester, breve, en stor samling fotos og andet materiale fra 
boet til Kvindemuseet i Aarhus.  

Barry Wilmont boede i kortere og længere perioder i Dan-
mark. I 1962 rejste han til Montréal, Quebec i Canda. I efteråret 
1965, og af private årsager, bosatte han sig med familien i 
Danmark, idet han ville “ændre tilværelsen radikalt”.

Barry Wilmont er gift med Lis Wilmont, og parret har en 
datter, der er cand.jur., og to sønner, 
hvoraf den ældste i 2019 modtog en 
Bodil for sin dokumentar om en 10-
årig drengs liv i Ukraine. Den yngste 
søn er uddannet modedesigner fra 
St. Martin og Royal College i Lon-
don. Sidstnævnte har modtaget flere 
internationale modepriser. Dertil 
har de børnebørn.

Barry Wilmont fortæller, at han 
har levet et eventyrligt liv med lan-
ge ophold og rejser til Artic Canada, 
USA, Central Australien og Kina. 
I 1989 besøgte han The Northwest 
Territories i Arctic Canada tilknyttet 
Nanook Patruljen med base i Fort 

Barry Lereng Wilmont, der 
fandt fodfæste i Danmark fra 
midten af 1960’erne, blev 
dansk statsborger i 1971. Her 
er han fotografereti juli 2012.

Foto: Simon Lereng Wilmont.

Af Jens Skovly

NR_149_Marts_2021.indd   17 08/03/21   09.08



numismatisk rapport 14918 Jens Skovly

MacPherson med ekspeditioner i områderne fra MacKenzie, 
Peel-floderne og til Yukon.   

Han kan med fuld ret benytte titler som maler, billedhugger, 
forfatter, radioreporter og bogudgiver.

Kort efter sin tilbagevenden til Danmark i midten af 
1960’erne kom han ved et tilfælde i kontakt med flere føren de 
professorer på Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor han i 1966-
70 gik på billedhuggerskolen hos professor Mogens Bøggild 
og på Mur & Rum i 1970-73 hos professor Dan Sterup Hansen. 

Entreen til Det Kgl. Danske Kunstakademi kom i stand tak-
ket være den daværende kustode, portier, på Hotel D’Angle-
terre på Kgs. Nytorv. Det var i 1966, hvor Barry Wilmont efter 
sin ankomst til Danmark en sen formiddag i efteråret vandrede 
en tur ned ad Strøget til Kgs. Nytorv. Da det blev regnvejr, søgte 
han ly for regnen, og faldt i snak med nævnte portiere. – Hvor 
ligger egentlig kunstakademiet, spurgte Barry Wilmont. Han fik 
anvist de rødbrune bygninger, som er nabo til Det Kongelige 
Teater. Barry Wilmont gjorde sin entre i bygningen, og få må-
neder senere begyndte han på akademiets billedhuggerskole.

Fire gange i streg med 1967 som det første er Barry Wilmont 
tildelt Kunstakademiets Ærespræmie på dets elevudstillinger.

Efter tiden på Kunstakademiet underviste han i nogle år i 
kobberstiksgravure på Akademiets Grafiske Skole. Han er med-
lem af Akademiraadets Malersektion og af Eventyrernes Klub.

Her, i pavillon ni på Kronprin-
sessegade 9 i København, 
havde Barry Wilmont atelier 
fra 1971 til 2013.
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Skitsen til den ciselerede kobbermedaille med vildsvine- og hjortemotiv 
ses her sammen med Barry Wilmonts originaltegning. Medaillen, der er i 
kobber, blev udført i 1978. Fotoer: Torben Juul Hansen.

NR_149_Marts_2021.indd   19 08/03/21   09.08



numismatisk rapport 14920 Barry Lereng Wilmont

Han har videregivet sin viden om kunst og teknikker i en 
lang række fag- og tidsskrifter, og han har udstillet sine grafiske 
arbejder, gouacher og håndsatte bogværker i adskillige lande. 
Han er repræsenteret på flere danske museers grafiske sam-
linger eksempelvis kobberstiksamlingen på Statens Museum 
for Kunst, Museum Jorn i Silkeborg, Louisiana samt Trapholt. 
Dertil på museer i Frankrig, Skotland, Belgien og Canada.

I en årrække havde Barry Wilmont værksted og atelier i en 
af de pavilloner, som ligger inden for Rosenborg Slots indheg-
ning på Københavns Kronprinsessegade nummer 9. Det blev 
til 42 år på stedet, og det kan vel betegnes som noget af en 
bedrift, at det lykkedes Barry Wilmont at bevare nogenlunde 
samme størrelse husleje gennem alle årene for de 16 kvadrat-
meter. Det på trods af flere attentatforsøg på en huslejestigning.  

Barry Wilmont har stået for flere udsmykningsopgaver, 
herunder det 15 ✕ 3 meter polykrome relief, Vildsvinejagten, 
udført 1999-2000 til Panum Instituttet, og Bassin i hvidt og blåt 
i Klostergårdens passage, begge i København.

Han har gennem årene modtaget legater fra August Stinus 
Fonden, Brandt Brandtved Fonden, Henry Heerups Hæders-
legat, Forfatterforeningens Rejselegat, Konsul George Jorck & 
Hustru Emma Jorcks Legat, Professor, billedhuggeren Gotfred 
Eickhoff og Hustru, maleren Gerda Eickhoffs Fond samt Fri-
hedskæmperen Mogens Poulsens Mindelegat. I 2017 modtog 
Barry Wilmont Forening for Boghaandværks hæderspris for 
sine bogudgivelser.

Barry Wilmont blev i januar 1990 optaget i Eventyrernes 
Klub.

Kilder: Barry Wilmont og diverse søgemaskiner.

Barry Wilmont har i sit arbejds-
liv også haft ”arbejdshjemme-
plads”. Her hans arbejdsbord 
i privaten i København, da 
han påbegyndte Dan Turéll-
medaillen med skæringer og 
voksstøbninger i og fra en våd 
gipsklods.
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Karsten Kold skriver om 
“Kongelig Hofmedail lør” Anton Meybusch’ produktion 
af mønter og medaljer og ansættelsesforhold i 
Stockholm, Paris, København, England og Tyskland.
320 sider – fl ot og rigt illustreret.

Pris: 375 kr. 
For medlemmer af DNF: 300 kr.

Bestilles på: numismatik.dk
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I NOVEMBER sidste år havde Fyens Stiftstidende en no-
tits om en 59-årig russisk mand, som havde svært ved at 
trække vejret gennem det ene næsebor. På sygehuset viste 
en scanning, at noget blokerede for luften. En operation 
viste, at dette noget var en rusten kopek. 

Bagefter kunne manden godt huske, at han som 6-årig 
havde presset mønten op i næsen, hvor den satte sig fast. 
Han havde ikke turdet sige det til sin mor, som var en 
streng dame. Siden glemte han alt om mønten.

KEDELIG nyhed. I 1969 og mange år frem kæmpede tids-
skrifterne Money Trend og MünzenRevue en indædt kamp 
om møntsamlerne i det tysktalende Mellemeuropa. Hvem 
af dem, som var først ude af starthullerne, har jeg ikke 
lige i hovedet, men det var i hvert fald den ene af dem. 

Gennem fl ere år har Money Trend mistet abonnenter 
og dermed fået færre indtægter, som så igen har 
ført til en nedadgående kurve. 

Flere forlag – bl.a. Krause, som også har oplevet 
en betalingsstandsning – prøvede at føre tidsskrif-
tet videre. Den foreløbig? sidste ejer har nu endelig 
også opgivet ævret. Så i dag er kun MünzenRevue 
tilbage. Det er overtaget af Verlag Gietl. Tidsskriftet 
kører i bedste velgående – men også her kan der 
vise sig problemer på længere sigt. For den nuvæ-
rende chef(forstås)redaktør, Albert Beck, har siddet 
i redaktionen, siden han grundlagde netop Münzen-
Revue – i 1969!

DET GÅR GODT med møntsamleriet. Der er meldin-
ger over en bred kam i verden, at vores hobby eller 
investering aldrig har blomstret mere end nu. Corona-
krisen har vel hjulpet til, fordi vi har været tvunget til at 
være mere hjemme og ikke rejse verden tynd eller gå ud 

og spise eller få et grin, hvor der ellers er underholdning. 
Der meldes om masser af nye mønthandlere. Der er 

kommet fl ere internet-auktioner til. Der er kommet fl ere 
udmærkede sites som bl.a. ma-shops.de , hvor snesevis 
af mønthandlere tilbyder deres varer. Her kan man roligt 
handle, for handlerne her har forpligtet sig til at overholde 
god forretningsetik. Samlerne er der, og – javel, ja, inve-
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Faberge påskeæg på mongolsk sølv-
mønt – 1000 Terper.
Faberge påskeæg på mongolsk sølv-

storerne er der også, hvis de har fået færten af populære 
objekter, som måske – måske ikke – hurtigt kan stige i 
pris. Lad dem køre deres eget løb, mens vi andre i al 
stilfærdighed hygger os med vores hobby og glæder 
os helt sindsvagt til, vi igen kan mødes i klubber 
og på børser.

LICHTENSTEINER fi rma CIT Coin Invest har 
specialiseret sig at lave innovative og kunstfær-
dige mønter og medaljer i små oplag til forskel-
lige lande. Firmaet har vundet adskillige priser for 
deres produkter. Bl.a. har de for Mongoliet lavet en to 
unse 200 togrog .999 sølvmønt med et påskeæg af den 
berømte russiske juveler Peter Carl Faberge. 

Inden vi kommer for godt i gang med at sige, at den 
slags mønter, som sælges til overpriser slet ikke er mønter. 
Jo, det er de i virkeligheden. Der er ingen, som forbyder 
et land at udgive mønter, som sælges til mere end påly-
dende. Man betaler således for velgørenhed eller for den 
kunstneriske udformning og, ja også for de lave oplag. 
Men – og en ting skal man huske: Hos myndighederne kan 
man altid indløse mønterne til pålydende – men hvem 
gør det? I øvrigt er mønten for længst udsolgt!

DET ER DA SKÆGT, Hvorfor har man aldrig – jeg har i 
hvert fald aldrig – hørt om nogen, som samler på mønter 
og medaljer med kendte personer, som har skæg? Måske 
er årsagen, at sådan en samling kan virke lidt kedelig eller 
trist med de oftest alvorlige ansigter uden nogen form for 
liv. Motiver af forskellige typer af skæg er ellers – næsten 
da – uudtømmelig. Her er bare nogle eksempler: 

Mest kendt er vel fuldskæg, men formen cykelstyr ly-
der interessant. Eller hvad med gedebukkeskæg. Der er 
også gaffelskæg, overskæg, moustache, bakkenbarter 
og hestesko. Selveste Salvador Dali har også lagt 
navn til en bestemt skægtype. Der er mange fl ere, 
end de her nævnte. I vor moderne, strømlinjede 
tid er der kommet en helt ny type skæg, som har 
fået navnet ‘et veltrimmet skæg’, som vist nok er 
noget med små skægstubbe på halsen, på hagen, 
mellem mund og næsen og på kinderne.

CANADA. Det er vist ikke gået mange møntsamle-
res næser forbi, at der udkommer særlige julemønter 

Gaffelskæg – Alfred von Tirpitz 
(19. marts 1849 – 6. marts 1930) 
var en tysk storadmiral før og under 
1. verdenskrig – grundlæggeren af 
den tyske højsøfl åde.

objekter, som måske – måske ikke – hurtigt kan stige i 
pris. Lad dem køre deres eget løb, mens vi andre i al 

deres produkter. Bl.a. har de for Mongoliet lavet en to 
unse 200 togrog .999 sølvmønt med et påskeæg af den 
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fra forskellige lande. Flere af dem har også taget de nye 
kunstarter i brug, fordi mønterne nu om dage laves så so-
fi stikerede, at de nok aldrig kommer i omløb. Senest har 

Canada udgivet en guldpatineret 50 dollar sølvmønt, 
65 mm i diameter og vægt 157 gram. 

Det specielle ved mønten er, at der står et 
sneklædt juletræ i centrum, omkranset af en 
jernbane med et tog, som kører rundt, når man 
vipper mønten. Oplag 1.000 stykker. Overvejer 

du at købe et eksemplar, så er du alt for sent ude, 
for mønten er totalt udsolgt.

USA. Guldmønten Brasher’s doubloon er igen blevet ver-
dens dyreste guldmønt med en auktionspris pris på 9.36 
mio. dollar – eller hvad der svarer til fi re luksusvillaer 
i Beverly Hill. Mønten er ikke unik, for der fi ndes en 
seks-syv eksemplarer, men i kapitalens hjemland er den 
historisk interessant og dermed også et oplagt investe-
ringsobjekt. Dubloo’en er allerede igen sat til salg for 15 
mio. dollars. Nogle fantaster mener i fuld alvor, at mønten 
har potentiale til at nå 100 mio. dollar. Det kan-da-gåt-
være, men det bliver ikke i denne skribents levetid!

Ephraim Brasher var sølvsmed og boede i 1789-90 nær 
USA's præsident, Lincoln. På det tidspunkt havde USA 
ikke eget møntvæsen. Derfor prøvede Brasher – helt lov-
ligt – at lave sine egne mønter af guld, lige som man senere 
gjorde, da den store goldrush fandt sted i Californien. 
Hans ide slog ikke an, men de overlevende mønter er nu 
legetøj for velhavere. Så har de da noget at snakke om. 
Og – skal man være helt ærlig, så ER Brasher’s doubloon 
da mere spændende end en fem-øre 1926? Nå, ikke. Skri-
veren her påstår nu heller ikke, at han altid har ret . . .
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Canadisk 50 dollar med juletræ og 
kørende tog
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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

AK! OG DOG. Jo mere man har (ejer), jo lettere har tingene 
det med at blive spredt i huset, blive væk eller glemt. Så-
ledes også her – vi har 220 kvadratmeter at boltre os på, 
efter at ungerne er stukket af – så er det vel forståeligt, at 
noget har det med at forputte sig. 

Således skete med Wilckes 4. auktionskatalog fra 1946. 
På omslaget er stemplet William Nielsen fra Frederiks-
havn. Bagerst i kataloget er med blyant skrevet, at det 
i 1991 er købt i et lot, der er bogført som nr.1097,1, dvs 
som nr. 1 i et lot med fl ere titler. I dette katalog har den 
gode hr. Nielsen omhyggeligt noteret købernavne og de 
fl este opnåede priser. 

Se – det er jo interessant at erfare, hvor ‘billige’ møn-
ter var dengang. Man skal blot huske på, at lønninger i 
1946 var helt anderledes lave, end de er i dag. De møn-
ter, som er dyre i dag, de var også de dyre dengang. 
Altså, man vidste allerede i 1946, så nogenlunde, 
hvilke mønter, som var gode eller eftertragtede. 

Her følger nogle hammerslag: 1664 Glückstadt 
specie 250 kr. – 1674 dukat 150 kr. – 2 sk. 1778 og 
1779 tilsammen 1 kr. – 1782 og 1783 Altona kurant-
dukat hver især 72 kr. – 1792 speciedukat 82 kr. 
– seks styks specier mellem 1800 og 1808 solgtes 
for mellem 11 og 21 kr. stykket – fem forskellige 
Fr.d’or gik alle for 175 kr. stykket – specie 1838 
kunne fås for 9 kr. – Trankebar guldpagode u.å. 
fra Glückstadts auktion gik for 500 kr. 

Til hammerslag skal lægges 12,5 procent 
salær, og for sølv- og guldmønter desuden 15 
procent moms. – Hov, stop lige her! Havde vi 
moms på mønter i 1946? – Nej, ikke rigtig. Der 
var omsætningsafgift på sølv og guld. . . .

Se – det er jo interessant at erfare, hvor ‘billige’ møn-
ter var dengang. Man skal blot huske på, at lønninger i 
1946 var helt anderledes lave, end de er i dag. De møn-
ter, som er dyre i dag, de var også de dyre dengang. 
Altså, man vidste allerede i 1946, så nogenlunde, 

Her følger nogle hammerslag: 1664 Glückstadt 
specie 250 kr. – 1674 dukat 150 kr. – 2 sk. 1778 og 
1779 tilsammen 1 kr. – 1782 og 1783 Altona kurant-
dukat hver især 72 kr. – 1792 speciedukat 82 kr. 
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Dette fl otte katalog må glæde enhver samler af tyske pen-
gesedler. Her er alt i et bind. Overskueligt bygget op og så 
med knivskarpe illustrationer.

Det var Harry Rosenberg, som i 1970 udgav det første 
katalog om tyske pengesedler– som faktisk kun var et hæf-
te med ikke så mange sider. Siden har kataloget udviklet 
sig til at være bibelen om tyske sedler. Efter faderens død, 
overtog sønnen Holger udgivelsen af kataloget, indtil det 
blev overtaget af Battenberg Gietl. Erfarne  Hans-Ludwig 
Grabowski har siden 11. udgave stået for bearbejdelsen af 
kataloget, som med tiden er svulmet op til over 900 sider. 
Det forrige katalog – nr. 21 – blev fuldstændig lavet om, 
så det blev præmieret som årets bog 2018 af International 
Bank Note Society.

Sedlerne er delt op i ni hovedgrupper med naturlige 
undergrupper. Her er en oversigt – på tysk, vel at bemærke 
– for hvis man er interesseret i tyske pengesedler, så er 
der jo nogle ord, som man alligevel er nødt til at forstå:

1. Deutsche Banknoten und Staatspapiergeld. Deutsche 
Geldscheine vom Kaiserreich bis zum Euro.

2. Statliche Notausgaben. Notausgaben von Reichsbank, 
Reichsschultenverwaltung und Reichsbahn.

3. Deutsche Länder und Privatbanknoten. Deutsche Län-
derscheine vom Kaiserreich bis in die 1930er Jahre.

4. Geldscheine der deutschen Kolonien. Papiergeld in 
Deutsch-Ostafrika, Deutsch Südwestafrika, Kamerun 
und Deutsch Neuguinea.

5. Deutsche Auslandbanken. Die Noten deutscher Aus-
landbanken in Argentinien, China und Mexico.

6. Deutsche Militär- und Bezatzungsausgaben sowie Lager- 
und Gefängnisgeld. Ausgaben imErsten und Zweiten 
Weltkrieg in der ‘Weimarer Republik’, in jüdischen 
Gettos sowie in der DDR.

7. Papierähnliche Wertpapiere. Konversionskassen- und 
Steuergutscheine.

8. Papiergeldähnliche Gutscheine. Ausgabe des Winter-
hilfswerks.

9. Deutsche Nebenggebiete. Bezetztes Rheinland, Freie 
Stadt Danzig, Memelgebiet und Saargebiet.

Hans-Ludwig Grabowski 
Die deutschen Banknoten 
ab 1871 
22. reviderede og udvi-
dede udgave 2020/2021. 
15x21 cm, 928 sider, 
illustreret og indbundet. 
Pris 39.90 €. 

Battenberg Gietl Verlag, 
Postfach 166, D-93122 
Regenstauf.

Nyt tysk seddelkatalog 
 Af Niels Stampe
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1 Mark-seddel udstedt kort tid før 
Første Verdenskrigs begyndelse.

5 Mark fra den jødiske getto Litz-
mannstadt i Polen (på polsk Lodz) 
oprettet af tyskerne i 1940. 

Sedlerne blev brugt til at suge så 
mange værdier ud af den jødiske 
befolkning som muligt. 

Kun mønter og sedler udstedt af 
tyskerne var lovlige betalingsmidler 
i gettoen.

Man kan blive helt stakåndet af at se, hvor mange for-
skellige pengesedler, der har været i brug i Tyskland siden 
1871. Hvert afsnit begynder med et historisk rids, som 
forklarer baggrunden, hvorfor sedlerne er udgivet. Der 
er selvfølgelig vurderingspriser, som er i en eller to kva-
liteter. Priserne giver et praj om, hvad en handler sælger 
objekterne til. Rigtig mange sedler synes rørende billige, 
hvorfor det vil være muligt ret hurtigt at opbygge en sam-
ling, som ligner af noget. 

Samlere behøver ikke at fortvivle over de nye katalog-
numre, for der er tabeller som henviser til både tidligere 
udgaver af kataloget såvel som til verdenskataloget – 
‘Telefonbogen’.

Hans-Ludwig, som er født i 1961, er en erfaren herre. 
Han har altid interesseret sig for historiske pengesedler og 
andre tidsdokumen-
ter. Han er både forfat-
ter og medforfatter til 
fl ere tyske kataloger 
om nødpengesedler i 
3. Rige og i Holocaust. 
Han er redaktør af 
tidsskriftet ‘Münzen 
und Sammeln’ og på 
on-line magasinet: 
geldscheine-online.
com 

Kåringen som årets 
bog i 2018 synes velfortjent.
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Et biblioteks dødskamp
HULK! Med sorg i sindet har denne pennefører afhændet 
sit numismatiske bibliotek på næsten 1.900 titler, når man 
tager både stort og småt med. En del er afhændet hen ad 
vejen, langsomt, men sikkert. Da biblioteket nåede ned på 
omkring 1300 titler, kunne ejeren godt se, at han skulle 
blive mindst 200 år, før alt af værdi blev solgt. Det ville 
ligeledes være for meget forlangt, at han også skulle være 
udødelig som Caesar og hans kejserlige efterkommere.

Derfor var der ingen vej uden om, at nu var det tiden 
at sætte mere skub i afhændelsen. De vigtigste værker 
solgtes for sig selv, mens mindre værker blev solgt i lot 
eller bunker med op til 20 titler eller fl ere. Har ikke styr på 
det, men som køber må det have været lidt som at byde på 
en lykkepose . Om jeg er skuffet over udbyttet i kroner og 
øre. Næ, det har jeg ingen grund til at være, for jeg håber, 
at der sidder mange samlere rundt omkring i Danmark, 
England, Norge og Tyskland, som har fået noget spæn-
dende brugbart litteratur, som de synes om. Tilbage er 
kun minderne, for hver eneste titel er omhyggeligt bogført 
i en tyk bog med lutter blanke sider. På højre-siderne er 
skrevet dato, titel, af hvem eller hvor, bogen eller kataloget 
er købt eller modtaget fra. På venstresiderne er noteret, 
hvem der er de nye ejere. Den taktik startede længe før 
computere kom frem. Med bunkesalget er det desværre 
slut med at følge titlernes vej ud i verden. I dag er det for 
mig en fornøjelse at bladre i bogen, for så er det lige som, 
at bøgerne ikke helt er forsvundet.

Ved siden af kommer så to-tre, ja op til fi re tidsskrif-
ter, som ingen ville købe, så de er givet væk. Desuden er 
afhændet rundt regnet næsten 1.000 auktionskataloger. 
Bliver dog ved med at gemme de vigtigste, men da det 
til stadighed vælter ind med udenlandske og danske ka-
taloger uden at jeg be’r om dem, så fortsætter processen 
forfra igen og igen. I ‘gamle’ dage var katalogerne lavet 
af letpapir og nemme at fl ytte med. I dag er katalogerne 
blytunge og med fantastisk fl otte illustrationer, men når 
man så bærer en armfuld af dem ned til papirskraldespan-
den, så føles det som man bærer på ti kilo kartofl er. På sit 
højeste fyldte biblioteket næsten to værelser fra gulv til 
loft. En overgang var jeg godt i gang med at fylde et tredje 
værelse, men så skal jeg lige love for, at husets frue satte 
sig i respekt . . . !

NR_149_Marts_2021.indd   28 08/03/21   09.08



29numismatisk rapport 149

De ensidige afslag af medaillerne, som blev omtalt i 
Numismatisk Rapport 148, side 14, fra landsmejeri-udstil-
lingen i 1938, er ikke blot til pynt, men fungerede tillige 
som et adgangstegn.

Tegnene blev givet til såkaldte prominente personer; 
kommunalbestyrelser, honoratiores, medlemmer af ud-
stillings-bestyrelsen, donatorer, samarbejdspartnere etc. 
Ved at bære tegnet synligt i jakkereversen havde man fri 
adgang til datidens mejeriudstillinger.

Det oplyser Peter Thorstensen, kasserer i Numismatisk 
Forening for Ribe Stift. Han har i mange år interesseret sig 
for effekter med tilknytning til mejeridrift og landbrug.

One “Itannicnic” 
Jeg fi k forleden en henvendelse fra David G. Heinrich, 
Cincinnati Numismatic Association, Ohio. Han ville vide 
lidt om et par medaljer udgivet af DNF og samtidig have 
lidt af DNFs historie. Jeg sendte lidt oplysninger til ham, 
og han svarede bl.a med nedenstående (oversat).

Vores klub her i Cincinnati fejrede sit 90-års jubilæum i 
2020. Vi � k slået en medalje til lejligheden, der er baseret på 
de oprindelige medaljer fra 1930 charter-medlemmerne. Beteg-
nelsen “En Itannicnic” er simpelthen Cincinnati stavet bagfra. 
Forside-illustrationen er Tyler Davidson-fontænen, der ligger i 
vores bymidte. Medaljen er slået her i byen, af nationens ældste 
private møntanstalt, � e Osbourne Mint. 

Best regards, David G. Heinrich, President and Editor, 
Cincinnati Numismatic Association

Medailler gav adgang til udstillingen
Af Jens Skovly

Af Torben Juul Hansen

Tyler Davidson-fontænen i 
Cincinnatti bymidte på post-
kort omkring 1907.
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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, kl. 18 - 20
Mødet i april – AFLYST

Medaljefraktionens medlemmer  
kontaktes, når der arrangeres møde.Onsdag 14. april

Intet møde
Auktion 569 afholdes på  
numismatik.dk

Onsdag 19. Maj
Afventer afklaring
Tjek numismatik.dk for information.
Auktion 570.

PENGESEDLER
Første tirsdag i måneden kl. 19
6. april Thailand
4. maj Rumænien
1. juni Brazilien

ANTIK&MIDDELALDER
Afventer
Emne ej fastlagt

På grund af de usikre regler, der 
er gældende for forsamlinger, 
har bestyrelsen besluttet at 
aflyse mødet i april.

Mødet i maj afventer afklaring.

Hvis forholdene normaliseres afholdes 
de efterfølgende medlemsmøder. 
Der er af samme grund ikke aftalt 
foredrag i foråret 2021.
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31Bestyrelsen

 Formand
Preben Nielsen
20 20 78 16
formand@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

Kasserer
Henning Ingemann Larsen
25 33 71 42
kasserer@numismatik.dk 
Bankkonto: Den Danske Bank
Reg: 1551 Konto: 3517 556300
MoibilePay: 94 27 50.

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

Sekretær
Lars Christensen  
sekretaer@numismatik.dk 

Bestyrelsesmedlem
René Villadsen
40 56 89 06

Bestyrelsesmedlem
Mads Smedman
40 36 16 84

Bestyrelsesmedlem
Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

DNF-kalenderen 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

Marts
17. Onsdag   Auktion 568 kun brevbud.

April
 6. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
14. Onsdag   Auktion 569 kun brevbud.

Maj
 4. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
19. Onsdag  Auktion 570 afventer 

afklaring

Se info på numismatik.dk

mønt
katalo
get.dk

VURDERINGSPRISER
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