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Oprindelsessted 
for Christian IV’s denninge 
– belyst ved metalundersøgelser

Af Anders Harck

Indledning
Efter Melnikova i 1960 (Melnikova (1)) med senere opfølgning 
(Brekke & Berglund, Melnikova (2) og Aagaard) fremkom med 
en teori om, at der i Danmark under Christian IV er slået den-
ninge med navne på russiske zarer, har der været en ret stærk 
debat om disse denninges oprindelsessted (Hatz, Sømod (1-4), 
Larson og Harck). 

Det er i denne debat ved stempelkoblinger sandsynliggjort, 
at langt de fl este af disse denninge er slået af Albert Dionis 
 i Glückstadt. Tilbage står den isolerede denning med et ‘P’ 
under hesten (Sieg 31 og Figur 1), som sådan set kun er hen-
ført til Johan Post i København ved de af Melnikova fremsatte 
argumenter, hvor det påpeges, at disse ‘P’-denninge er de ene-
ste, som har en vægt, der svarer til Johan Posts forskrift. Disse 
argumenter er så genfremsat af Berglund og siden gentaget som 
værende tungtvejende. 

Nærværende projekt er rettet mod en eventuel verifi kation 
af, at ‘P’-denningens udmøntningssted virkelig er Johan Posts 
værksted. Studiet er et pilotprojekt inden for metalundersø-
gelser i numismatikken.

Metode, materiale og resultater.
Metalundersøgelserne er foretaget ved røntgenfl uorescens af 
Peter Bjørnstrup, som med stort engagement har ‘skudt’ møn-

Figur 1
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terne med et apparat S1 Turbo SD produceret af Bruker. I alt 
er 19 mønter undersøgt. Bortset fra en enkelt mønt fra 1620 
antages alle mønter slået i 1619, men da nogle ikke bærer 
årstal, er dette selvsagt ikke helt sikkert, men alle mønter er i 
hvert tilfælde slået i perioden 1619-22. 

Der er redegjort for de nøjagtige mønttyper i forbindelse 
med tabel  1. Mønterne er i tabellen opdelt i fi re grupper. En 
enkelt mønt er ‘P’-denningen, som er henført til gruppe X, idet 
møntstedet antages ukendt. Hovedgrupperne er så ti mønter 
fra Johan Post i gruppen Post og seks mønter fra Albert Di-
onis i gruppen Glückstadt. Endelig er to mønter fra Nicolaus 
Schwabe medtaget i gruppen Schwabe.

Resultaterne for metalindholdet, som er angivet i procent, 
er vist i tabel 1. I tabellen er de forskellige metaller sorteret 
efter deres repræsentation i mønterne. Metaller, som fore-
kommer i alle mønter, er anført øverst, medens metaller, som 
kun forekommer i en enkelt mønt er angivet nederst. Det ses 
umiddelbart, at nogle metaller næsten altid er til stede (metal-
ler over den vandrette linie), medens andre forekommer mere 
sporadisk (metaller under den vandrette linie). 

De to metaller bismuth (Bi) og zink (Zn) er anført over den 
vandrette linie, men de intager en position, som overordnet 
set er lidt diffus. Ser vi imidlertid på, hvordan disse to metal-
ler er fordelt på møntstederne, er det interessant, at Bismuth 
overhovedet ikke optræder i mønter fra Glückstadt, medens 
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det faktisk på nær en enkelt undtagelse optræder i alle mønter 
fra København (Post og Schwabe). Zink optræder mere diffust, 
men er til stede i næsten alle mønter fra Glückstadt. ‘P’-den-
ningen knytter sig klart til mønter fra København, idet denne 
mønt indeholder Bismuth, medens Zink ikke er repræsenteret.

Diskussion af resultaterne i forbindelse med 
denningenes oprindelse
Ideen med metalundersøgelse som middel til bestemmelse af 
mønternes oprindelsessted, bygger på den tanke, at mønter 
fra et bestemt møntsted stammer fra den samme metalkilde, 
og derfor skal mønterne indeholde de samme elementer. Na-
turligvis har møntmesteren fremstillet mønterne med en sølv-
holdighed, som modsvarer den lovbefalede lødighed, hvorfor 
metallerne ikke forekommer i samme mængde. Der vil dog 
forekomme de samme forureningsmetaller, når metalkilden 
er den samme. 

Fravær eller tilstedeværelse af forureningsmetaller kan 
ifølge denne anskuelse bruges som en slags fi ngeraftryk for 
møntstedet. Ved en vurdering af mønternes oprindelsessted 
er det således netop de metaller, der ikke forekommer i alle 
mønter, som er de mest interessante.

Som nævnt knytter ‘P’-denningen sig ved metalindholdet 
mest til de københavnske mønter, idet ‘P’-denningen indehol-
der Bismuth, medens mønter fra Glückstadt i undersøgelsen 

I Tabel 1 er metalindholdet for de undersøgte 
mønter angivet i procent. Til venstre er den 
kemiske betegnelse for metallerne angivet. 
Metallerne er sorteret således, at metaller, som 
optræder i fl est mønter, er angivet øverst.

Mønterne er opdelt i fi re grupper efter 
oprindelsessted. To mønter er fra N. Schwabes 
værksted, ti mønter er verifi ceret fra J. Posts 
værksted, en mønt (P-Denningen) står i gruppe 
’X’ og endelig er seks mønter fra Glückstadt. 

Mønterne er i de fl este tilfælde angivet 
ved deres numre i H. Hedes katalog. Nogle 
Denninge er angivet ved bogstaver: 
’P’   er Denningen med ’P’ under hesten (Sieg 

31 og Figur 1), 

’M’  er en Denning i Mikhail Fedorovichs 
navn (Variant af Sieg 166.5 - Type 4c hos 
Berglund) 

’V’   er en Denning i Vasilii Ivanovichs navn 
(Variant af Sieg 166.5 - Type 5b hos 
Berglund). Mønterne beskrevet som Hede 
169 er af typerne 3 og 4b hos Berglund.
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slet ikke indeholder dette metal. Normalt indeholder mønter 
fra Glückstadt derimod Zink, hvilket ‘P’-denningen ikke gør. 
Kigger man på forekomsten af grundstoffet Bismuth i jordens 
overflade, vil man finde, at der generelt er meget lidt Bismuth: 
mindre end 0.05 ppm (milliontedele), hvorimod der f.eks. af 
jern findes omkring 50.000-60.000 ppm, og af kobber findes i 
størrelsesordenen 50-100 ppm (Wikipedia_1). 

Man ville således absolut ikke kunne forvente at kunne 
måle Bismuth i tilfældigt overfladesnavs på en mønt (selvom 
det trods alt er overfladen, man ‘ser’ ved denne analyseme-
tode). Derimod findes Bismuth lokalt i forholdsvis høje (men 
varierende) koncentrationer i årer af kobolt, nikkel, tin og ikke 
mindst sølv (MinDat.org). Der kan således ikke være megen 
tvivl om, at det målte Bismuth er kommet ind med sølvet, og 
er karakteristisk i de nævnte koncentrationer for nogle sølv-
forekomster, men ikke for andre.

Hvis ‘P’-denningen er slået inden for det danske område, er 
det således ud fra metalindholdet overvejende sandsynligt, at 
den er fra København. De skriftlige kilder meddeler så, at der 
er givet ordre til Johan Post om at slå denninge med en vægt 
som svarer til nogle eksemplarer af ‘P’-denningen. (Den her 
undersøgte ‘P’-denning, som er stempelidentisk med eksem-
plarerne beskrevet af Berglund, svarer i vægt til denninge fra 
Glückstadt.) Ud fra det samlede materiale om ‘P’-denninge 
er der altså ingen grund til at afvise en hypothese om, at ‘P’-
denningen stammer fra Johan Posts værksted.

Vender vi os mod denningene fra Glückstadt, som er henført 
hertil ved stempelkoblinger, ser vi i tabel 1 et meget homogent 
billede af metalindholdet. Undersøgelsen omfatter specielt 
denningen med Christian IV’s navn med russiske bogstaver 
(Hede 104), som tidligere har været henført til Johan Post. Det 
bemærkes, at denne mønt i sin metalsammensætning stem-
mer helt overens med de øvrige mønter fra Glückstadt og klart 
adskiller sig fra mønter fra København. Det må således endnu 
engang konkluderes, at denne type stammer fra Glückstadt. De 
to denninge med zar-navne (M og V i tabel 1) skiller sig heller 
ikke ud, så samhørigheden med denningene med Christian 
IV’s navn er på ingen måde anfægtet.

Generelle bemærkninger om resultaterne  
af metalundersøgelserne
Som nævnt er der her tale om et pilotprojekt, så det er rime-
ligt med nogle kommentarer omkring de opnåede resultater. 
Der er tidligere foretaget studier af metalindholdet i mønter 
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(Eriksson), men disse er af en anden karakter, idet disse stu-
dier fokuserer på sølvindholdet i mønterne. Alligevel er disse 
studiers betragtninger omkring usikkerhed meget relevante 
for nærværende studium, og jeg henviser specielt til den i 
litteraturlisten angivne artikel.

I nærværende studium er det, som nævnt, forureningsme-
tallerne, som er i fokus. Der skal derfor yderligere tages hensyn 
til en oplagt – og vigtig – usikkerhedskilde. De ovenfor anførte 
tolkninger bygger på tilstedeværelse/fravær af metaller. Her 
er det jo oplagt, at der er en usikkerhed om, hvorvidt et metal 
blot er tilstede i så ringe mængde, at det er tilfældigt, om det 
bliver registreret eller ikke. Desuden kan en tilstedeværelse 
skyldes, at der på mønten sidder irellevant materiale, som 
indeholder nogle metalelementer. 

Resultaterne skal altså tages med noget forbehold, og det 
er ikke tilstrækkeligt med en undersøgelse af enkeltmønter. I 
studiet er der kun et eksemplar af den sjældne ‘P’-Denning, 
og dette er selvsagt uheldigt, men resultaterne præsenteres al-
ligevel, da de synes ret markante – og det er ikke realistisk, at 
der lige kommer flere eksemplarer af denne mønt til rådighed.

Med hensyn til usikkerheden skal opmærksomheden spe-
cielt henledes på de to Hvide (102C), som er helt identiske 
(samme stempler). Deres metalindhold er imidlertid meget 
forskelligt. Den første, som er den mindst slidte har et stort 
antal metaller repræsenteret og et sølvindhold, som er alt for 
lavt. Den anden mere slidte mønt ligner i sammensætning 
mere det ‘normale’ for småmønten fra Post, og sølvindholdet 
er rimeligt i overensstemmelse med det foreskrevne. 

Årsagen til denne forskel på indholdet i de to mønter 
kan søges i en eventuel hvidkogning, som klart ændrer 
metalsammensætningen i møntens yderste lag, og 
det er netop dette lag, som bliver undersøgt ved 
den anvendte metode. Dette eventuelle lag er 
klart mere til stede på den første (mindst slid-
te og sølvlignende) mønt, mens det er slidt af 
på den anden, som fremtræder med et klart 
kobberskær. Jeg har ikke viden om, hvordan 
en hvidkogning af mønter vil påvirke metal-
sammensætningen i overfladen, og betragt-
ningerne må altså anses som ren spekulation.

Det markante resultat i tabel 1 er, at møn-
terne fra Glückstadt har en meget stabil metal-
sammensætning målt på tilstedeværelsen af af 
forskellige metaller. Mønter fra København (specielt 
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fra N. Schwabe) har en meget bredere metalsammensætning, 
og med hensyn til sølvindholdet er dette for mange af møn-
terne markant lavere end foreskrevet. Meget grelle eksempler 
på for lav lødighed ses specielt ved de to mønter fra Schwabe 
(111A og 112A) og kronemønterne fra Post (106B og 107B). 
Nogle skillingsmønter fra Post (110A, 111B, 112B, 115C og 
119A) er til gengæld mere end fuldlødige. Dette er endog 
MEGET markant for 119A, hvor indholdet er bestemt til hele 
73.4 procent (dobbeltbestemt) mod en foreskrevet lødighed 
på 31.2 procent. 

Denne observation ligger på linje med, hvad der er bestemt 
for Schwabes fine kroneskillinge (111A og 112A), og det rejser 
naturligt spørgsmålet om, hvorvidt denne Skilling skal reg-
nes til de fine kroneskillinge – og dermed knyttes sammen 
med Hede 113 i stedet for Hede 119. Her er det oplagt, at der 
skal foretages yderligere undersøgelser med flere eksempla-
rer og sammenligningsmønter bestående af andre relevante  
1-Skillinge (H. 118, H. 119 og selvfølgelig H.113) 
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Mig & Venner – en gavemønt

 Af Jan I Nielsen På Frederiksberg, kommunen midt i København, ligger en 
lille hyggelig café ved navn Mig & Venner. Den indehaves 
og drives af Peter Kirkskov Nielsen.

Jeg havde sidste år fået oplyst, at cafeen havde en  
gavemønt i omløb. Desværre for Peter med den nyåbnede 
café, gjorde Coronaen det samme for ham som med resten 
af Danmark – nedlukning.

Så, nu hvor vi igen kan se hinandens ansigter uden 
masker, og igen har åbnet samfundet og café-livet, ringede 
jeg til Peter på vegne af Danish Token Club, og aftalte et 
møde i hans café, hvor vi kunne tale lidt om denne for 
mig ukendte gavemønt.

Jeg hankede op i fruen og drog til Frederiksberg. Mig 
& Venner ligger på hjørnet af Vesterbrogade og Fryden-
dalsvej, i den “finere ende” med kig i horisonten til Valby 
Bakke – af lokale også kaldet “Frederiksberg Bakke”.

Mens fruen og jeg nød en cafe latte og en cookie, og 
imellem Peters betjening af kunder, fik jeg historien om 
den lille gavemønt.

Peter åbnede caféen i midten af december 2019. Før 
ham, havde der der i 25 år ligget en forretning med an-



13numismatisk rapport 150Mig & Venner – en gavemønt

tikviteter. Bagvæggen i caféen vidner om dette, 
idet der står et over to meter højt ur med glas-
sider, så man kan se det imponerende urværk 
– et levn fra den forrige ejer af stedet. Før an-
tikviteterne, var der en bank. Muligvis Frede-
riksberg Sparekasse. På væggen mod gaden står 
et pengeskab fra den tid.

Ideen med gavemønten var fra Peters far. 
Og med et pengeskab i caféen var det oplagt 
med en mønt som gavebevis. Værdien er på 
kr. 100,- Designet af gavemønten har Peter selv 
stået for. Den er præget af Villadsen Metal & 
Design, Næstved i et oplag af 100 stk. 30 mm 
og fremstillet i legeringen Nordic Gold.

Beholdningen af mønterne menes at være 
reduceret med 30% – efter mit besøg 31%. 
Derudover kommer der et eksemplar til salg 
på anvisningssalget i Danish Token Club til 
september.

Hvis man vil opleve lidt af stemningen i 
caféen, så har Rasmus Walter optaget en mu-
sikvideo på stedet under nedlukningen. Sangen 
hedder “Før du vågner op”.

Indehaveren Peter Kirkskov Nielsen står selv 
for en del af betjeningen i Mig & Venner. 
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Skal man græde eller grine?
Siegs første møntkatalog over danske årgangsmønter ud-
kom i 1968. Det udløste en sand lavine af nye møntsam-
lere. Også lille mig, der som nygift og oven i købet nyslået 
kuponbestyrer af et nyt parcelhus fattede interesse, for i 
Stiftstidende kunne man nu læse om mønter og en ny 
forening i Odense. 

Som frimærkesamler kunne det vel ikke skade også at 
komme til et møde i en møntforening. Sikken et liv der 
var og sikken en stemning. Det smittede, og så var man 
fanget. Det var altoverskyggende danske årgangsmønter, 
som var sagen på det tidspunkt. Kvalitet spillede – næsten 
– ingen rolle dengang.

Efter et par år fortalte en samler mig, at der var en 
rar dame i mit nabolag, som havde en en-øre 1876, som 
jo var en af de meget svære at få fi ngre i. Det viste sig, 
at jeg kendte damen i forvejen, og hun forlangte 300 kr. 
for mønten, for det havde hun af førnævnte samler fået 
at vide, at hun skulle forlange. Det var mange penge 
syntes jeg, og der gik en rum tid, inden jeg slog til, 
selv om man kun med megen god vilje kunne se, 
at det sidste tal i 1876 var et sekstal. Selvfølgelig 
troede jeg, at jeg gjorde en god handel. Troede også, 
at jeg var dygtigere end hende til at handle. Hun 
var jo ’kun’ en dame.

Nåede på relativ kort tid kun at mangle en 10-12 
stykker i en komplet årgangssamling. De blev bare 
dyrere og dyrere, men heldigvis dyrkede jeg også 
andre samlerområder. Så gik der en 15-20 år, hvor 
jeg for første gang igen så mine årgangsmønter, 
som havde ligget og lunet sig i en bankboks. Sik-
ken et chok jeg fi k. Havde jeg virkelig samlet så 
mange og i så ringe kvaliteter? Det kunne jeg jo 
ved selvsyn godt se. Hen ad vejen blev de så 
blevet skibet af sted i bundter.

Men den famøse en-øre 1876 var ikke 
blevet pænere med årene, så det tog meget 
lang tid at fi nde et ‘offer’, som ville give en 
plovmand for mønten, som ærligt lignende 
noget, som var kørt over af et tog. Hvad kan man så 
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lære af det? Jo, jeg fi k 200 kr. mere, end jeg havde givet 25 
år før. Den søde dame købte omgående et guldarmbånd, 
som hun ønskede sig. Min fortjeneste kunne lige matche 
de første 2-3 led i hendes kæde! Ja, ja, jeg ved godt, at det 
er oplevelser, som sætter kolorit på livet, men der er vel 
også kvalitetsgrader i kolorit?

USA. Møntanstalten i Philadelphia er verdens mest pro-
duktive med 426 medarbejdere. Den har kapacitet til 32-
35 mio. mønter om året. Hvis den tager sig lidt sammen, 
kan den udspy en mio. mønter på 30 minutter. 

Den første mønt blev slået i 1792. Dengang tog det Phi-
ladelphia Mint tre år at nå den første million amerikanske 
mønter!

OLYMPIADEMØNTER. I år er Japan vært for olympia-
den, som skulle have fundet sted sidste år. Sådan et arran-
gement bliver efterhånden så kostbart at arrangere, at kun 
meget få byer er i stand til at afholde det. Det får mig til at 
tænke på OL i München, den gang i 1972, da der var noget 
der hed Vest- og Østtyskland. Vesttyskland havde lavet 
et stort anlagt program med 10 mark erindringsmønter 
med fem motiver, som i årene op til begivenheden skulle 
præges på fi re møntsteder med hver sit kendetegn af et 

bogstav, i alt 20 forskellige. 
Det blev en forrygende succes med en udmøntning på 
næsten 97 mio. Men det gik lige som med de danske 
juleplatter, at der gik spekulation i mønterne, der jo 
var af sølv og følgelig måtte blive mere værd som 
tiden gik, selv om de blev solgt til en overpris. I 
årene efter OL var mønterne faktisk kun pålydende 

værd. Selv i dag er de svære at komme af med til 
købspris. Millioner er omsmeltet, og de samlere, som 

stadig holder fast, venter – vist nok - bare på, at sølvpri-
sen overgår købsprisen.

Da den første udgave af OL-mønten udkom gik der 
politik i udmøntningen, for i omskriften stod der OLYM-
PIADE IN DEUTSCHLAND, som Østtyskland overhovedet 
ikke kunne identicifere sig med. Ville have dem trukket 
tilbage, men for sent, for de var allerede ude i handelen. 
Derfor blev den første udgave og også alle fi re efterfølgen-
de udgivet med IN MÜNCHEN. I stedet for 20 forskellige 
samlermønter, blev der nu 24. Det gjorde bare folk endnu 
vildere, for nu skulle de have en af hver!

Skandalemønten med teksten 
IN DEUTSCHLAND og den med 
IN MÜNCHEN
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På den måde fi k München betalt 
størstedelen af byens udgifter til olym-
piaden. 

USA. En mekaniker i delstaten Georgia 
forlod sin stilling. Han havde besvær 
med at få sin sidste hyre på 915 dol-
lar. Men en dag så han i sin indkørsel 
en trillebør med 91.000 amerikanske 
pennies (slang for cent) – det beløb, 
som hans tidligere chef skyldte ham. 

Chefen må have været sur på sin tid-
ligere ansat, for alle mønter var smurt 
ind i olie og med en sur hilsen. 

Mønterne vejede knap 250 kg, så der har været mange 
timers aftenarbejde for den (u)lykkelige mand med at ren-
gøre dem, så de kunne blive indløst i banken . . .

REDAKTØREN af et engelsk mønttidsskrift skriver i en 
leder, hvor svært det er, at tilfredsstille alle samleres be-
hov. Nogle interesserer sig for antikke mønter, andre for 
moderne eller middelalder eller bestemte lande. Og om-
råder. Nogle vil gerne læse om rekordpriser på auktioner. 
Som f.eks. om den berømte Paramount samling på blot 
700 lot, der netop er solgt på auktion i USA for 43 mio. 
dollars, selv om almindelige samlere aldrig får mulighed 
for at komme i nærheden af så dyre mønter. 

Jamen, hvad så med at skrive om ordinære auktions-
priser? Dem gider vi samlere heller ikke læse om! Hmm! 
Hvor er vi så henne?

På en børs kom en samler hen til redaktøren og sagde, 
at det var sjældent, han læste bladet, for der stod ikke 
noget om det, han samlede på. For som han sagde, han var 
sikkert den eneste, der samlede på lige netop det emne. 
Jamen da, siger redaktøren, så har du mulighed for at 
skrive om din interesse i bladet. Nej tak, siger samleren 
så, så er der jo andre, som vil samle på det samme som 
mig, og det vil jeg ikke have!

SOM DE ERFARNE møntsamlere i DNF vist allerede 
ved, så er der et websted, der hedder www.cosmosof 
collectibles.com, som viser vejen. ‘Træd ind i mønternes 
verden’. Prøv selv. Det tager endnu mindre tid end at gå 
i Fakta eller Netto.

Kunne du tænke dig at rengøre en 
trillebør-fuld fedtede mønter?
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CANADA. Den 100 kg tunge Maple Leaf guldmønt, som 
på spektakulært vis blev stjålet fra Bode Museum i Berlin, 
er genstand for en bitter forsikringsstrid. Hvem skal betale 
ejeren for hans beredvillighed med at låne museet sin 
mønt? Han forventede, at det var en formsag at få forsik-
ringen på 4.1 mio. euro udbetalt. Men forsikringsselskabet 
har fået kendskab til, at alarmtrådene i det vindue, som 
mønten blev bugseret ud af, var ude af funktion. Det vid-

ste museet godt. Derfor takserede forsikringsselska-
bet erstatningen til kun 20 procent af guldværdien. 

En ny retssag forhøjede beløbet til 50 procent, 
men det hjælper jo stadig ikke ejeren, som er 
uskyldig i denne fadæse/forsømmelse fra mu-
seets side. Han sidder med et tab på halvde-
len af 4.1 mio. Havde han stadig haft mønten, 
ville den i dag have en værdi på over 5 mio. 
euro, fordi guldet er steget. Så det sidste ord 

er nok ikke sagt i denne sag . . .

USA. I 2013 var et par ude at lufte deres hund. 
På et grundstykke fandt de en metaldåse, som var 

fyldt med guldmønter. Omgående anskaffede parret sig en 
metaldetektor, hvorved yderligere syv dåser blev fundet. 
Skatten bestod af 4 fem-, 50 ti- og ikke mindst 1.373 tyve-
dollar (double eagles). Alle mønter var fra 1800-tallet. 

Hvorfor de er lagt netop der, er der ingen, som ved, 
men der er to teorier. Den ene går ud på, at der fra San 
Francisco Mint i 1901 blev stjålet 30.000 dollar, hvilket 
stemmer næsten med både fundbeløb og tidspunkt. 

Den anden teori går ud på, at die Ritter des Goldenen 
Kreises – en aktiv forbund – havde gemt formuen for at 
starte den anden amerikanske borgerkrig . . . 

USA. Den amerikanske sølvdollar blev i tidens løb ud-
møntet i store mængder for igen at blive indsmeltet i  store 
mængder. På Vestkysten var mønten populær og indbegre-
bet med det vilde vesten, mens mønten på USA's østkyst 
aldrig blev særlig synlig. 

På et tidspunkt omkring 1960 blev dollaren igen taget 
ud af omsætningen, fordi møntens sølvværdi overgik på-
lydende. Og pist var de fl este forsvundet. Men kasinoerne 
havde erhvervet sig solide bunker til deres spilleauto-
mater. Selv om mønterne ikke måtte forlade kasinoerne, 
så skete de alligevel i stor stil. Som modsvar lavede ka-
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sinoerne deres egne mønter/tokens i samme størrelse og 
med fi rmanavn på. De kostede dog mere end en dollar at 
producere. 

Hvad skete der? De blev så populære, at turisterne 
tog dem med hjem, for det var da en morsom og billig 
souvenir at have med hjem fra ferien med både navn og 
feriested – og så kostede den kun en dollar. De stakkels 
kasinoejere blev dog reddet på målstregen, da USA i 1971 
udsendte en ny dollar, lavet af kobbernikkel og med motiv 
af præsident Eisenhower. 

I 1971 og -72 blev der udmøntet hhv. 110 og 170 mio. 
eksemplarer, og i 1976, da landet fejrede sin 200 års uaf-
hængighedsfest sås ikke mindre end 220 mio. nye dollar, 
godt nok med nyt motiv, men alligevel. Desuden blev der 
slået millionvis af proofmønter. Kasinoejerne blev glade, 
og møntsamlerne blev glade, men hos den almindlelige 
befolkning blev den stort set ignoreret. Som tiden er gået, 
er interessen for ’Ike’-dollaren blevet mindre og mindre, 
og perfekte eksemplarer kan erhverve for lidt over påly-
dende.

ENGLAND. I 2020, da coronaen lukkede landet næsten 
ned og metaldetektorsøgere heller ikke kunne komme ud 
i marken og i jorden, så var de nødt til at blive hjemme. 
Aldrig før er så mange haver blevet så grundigt undersøgt, 
og det har da også resulteret i, at der er gjort ikke mindre 
end 47.000 fund af mønter i alle kendte metaller fra kel-
tertiden til nutiden. 

Et af de mere spektakulære fund bestod af 
50 styks sydafrikanske krugerrand fra apart-
heid-tiden. Værdien her i juni 2021 ligger mel-
lem 700- og 800.000 kr. Krugerrands var den 
første investeringsmønt i verden, begyndende 
med årstallet 1967. Da nedlægningen er fore-
taget i nyere tid, vil myndighederne forsøge at 
fi nde de tidligere ejere, for der kunne jo være 
en god forklaring. 

Akkurat som dengang i 2007, da en have-
ejer ville anlægge en dam. Da fandt han 80 
amerikanske guld 20 dollar, dateret fra 1854 
til 1913. De viste sig at tilhøre en jødisk ban-
kier, som var fl ygtet fra Frankfurt i 1938. Ved 
opsporing gennem husregister fandt man ban-
kierens søn, og så faldt alt sammen på plads.

Præsident Eisenhower var populær, 
men det var/er dollaren med ham 
bestemt ikke

Hvem har ikke en sød drøm om at 
eje 50 krugerrands?
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ENGLAND. En samler causerer over den nuværende pan-
demi, hvor fysiske penge har haft trange kår til fordel for 
overførsler og mobilpay, som han (mk) mener er en natur-
lig udvikling. Samleren er overhovedet ikke i tvivl om, at 
det at samle på mønter har så mange fordele, at hobby’en 
ikke vil forsvinde så langt man kan forudse ud i fremtiden, 
fordi den med sit indhold af både historie, kunst, geografi 
og videnskab samt fascinationen af at samle ikke er noget, 
der bare forsvinder af sig selv.

USA. I 1958 vedtog statskassen at sælge ud af sine 200 
mio. sølvdollar. I løbet af nul komma fem dannede der sig 
en slange af mennesker foran finansministeriets kontorer. 
Folk kunne købe op til 50.000 mønterne ad gangen til 
pålydende. I 1963 og -64 afhændedes hhv. 31 og 25 mio. 
sølvmønter. 

Salget blev stoppet og først frigivet igen fra 1972, hvor 
resten blev solgt på fem auktioner. En af de første købere 
var en dollar-kender, som erhvervede sig 16.000 dollar i 
forseglede sække. Da de uvidende arvingerne ikke længere 
ville betale den høje leje for boksen, henvendte de sig til 
en anerkendt numismatiker, hvor sækkene blev åbnet, 
og hvor alle næsten tabte kæberne og blev stumme af 
beundring.

Nogle år senere kom en anden skat frem. Det var en 80-
årig enke, som i 1964 havde gemt 13.000 Morgan sølvdol-
lar i en boks i sin bank i New York. Hun havde overlevet 
både kriser og sygdom og nu i sin høje alder ikke mere 
var så bange for sin fremtid. Mønterne vejede 350 kg. 
Derfor ville damen købe guldbarrer for provenuet, fordi 
de var pladsbesparende! Det tog et team tre dage ar sortere 
mønterne i pakker med 20 styks. Alle mønter var præget i 
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New Orleans. Det er vist unødvendigt at 
sige, at næsten alle var ucirkulerede og 
med både møntskær og patina.

I 1998 efterlod Ted Binion, som 
var hazard spiller, 100.000 Morgan- og 
Peace-dollars plus 220.000 Eisenhower 
dollars. Vægt 5.6 ton!

Hidtil største fund af sølvdollar var 
efter en børsspekulant, LaVera Read-
fi eld, som døde i 1974 og efterlod sig 
over 400.000 sølvdollar. Om ham er der 
fl ere anekdoter. En af dem går på, at når 
han havde gjort en god handel, gik han i 
banken og vekslede fortjenesten til sølv-
dollar, som han fi k udleveret i sække og 
kørte hjem i sin pickup. 

I 1948 var LaVera på vej hjem fra et 
kasinobesøg med sin gevinst på ca.2.300 dollar. Her blev 
han overfaldet, væltet slået adskillige gange i hovedet 
med en mursten med kraniebrud til følge. Han havde ry 
for at være nærig, så han holdt krampagtig fast i sin pose 
med mønter. Til sidst opgav røveren sit forehavende, og 
LaVera overlevede mirakuløst . . . .

Vagn Sorento Dichmann, 1944-2021
Sorento var uddannet gravør, og med egen forretning på 
Christianshavn. Han er manden der designede de første 
Christiania-mønter, som startede for 45 år siden med ud-
givelsen af den første 1-FED i 1976. 

Sorento har fortalt, hvordan det hele begyndte. Da man 
troede, det var meget forbudt at lave en sådan mønt, måtte 
det jo laves i dybeste hemmelighed. Senere viste det sig, 
at det var fuldt legalt. Efterfølgende er der næsten hvert 
år udkommet en mønt/medalje, hvor motiverne næsten 
altid refererer til dagligdagen på Christiania.

Sorento var altid smilende og venlig, og seriøst arbej-
dende ned til mindste detalje, og altid god med en hi-
storie. Et besøg i hans forretning var altid en fornøjelse.

Sorento blev bisat fra Vor Frelsers Kirke 11. august.

Kilde: Kaj Kirkegaard Knudsen, Danish Token Club
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Tyske pengesedler er enormt populære blandt samlere, 
fordi der er så mange kategorier, så der altid er et område, 
som kan passes ind i en samlers interesse og budget. I 
NR 149 blev anmeldt et katalog over tyske pengesedler 
fra 1871 til dato. 

Kataloget, som omtales her, er en forløber, dvs. det 
handler om ’alle’ tidligere sedler, som forfatterne kan re-
latere til Tyskland og Tysk-romerske Rige – og det er en 
større mundfuld end denne anmelder kan beskrive med 
få ord, for det er dog utroligt, så meget materiale, der her 
er tale om.

Der har tidligere været tilløb til at katalogisere det 
omfattende materiale, der dækker over både Det hellige 
romerske Rige, de napoleonske besættelser til det nu-
værende og tidligere tyske rige op til 1871. For at gøre 
historien korrekt, så er materiale fra Østrig og Luxemburg 
medregnet.

Da kataloget blev planlagt var det meningen at lave et 
de-lux kattelog, men ved nærmere overvejelser blev man 
enige om, at det nok blev for dyrt, da man skønnede, at 
der ikke var så mange samlere til de ældste, sjældneste 
og oftest dyreste pengesedler.

45 sider historik er dedikeret papirpengenes historie 
fra begyndelsen, hvor og hvorfor de er udgivet, værdi-
angivelser, datering, forfaldstid, underskrifter, bøder, 
sprog, trykmetoder, udsmykning, våben, segl, stempler, 
nummerering, beskyttelse mod forfalskning, illustratio-
ner, taloner, vandmærker, forfalskninger, trykkerier og 
omkostninger og meget mere.

Katalogdelen er opdelt i 23 afsnit plus en oversigt over 
militærsedler fra seks krige: Syvårs-krigen 1756-63, Na-
poleonske krige 1805-15, revolution-opstandene 1848/49, 
tyske krig 1866 og den tysk-franske krig 1870/71.

For os danskere er afsnit 17 nok mest interessant, for 
det omhandler Schleswig- Holstein med hertugdømmer. 
I 24 underafsnit finder man bl.a. speciebanken i Altona, 
låneinstituttet i Altona og København, kongelige hoved-
kasse i Rendsburg, slesvig-holstenske sedler 1846-47 og 

 Af Niels Stampe
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kasse-sedler 1848, kongelige udgivelser 1854 m.fl . for at 
slutte af med sedler udstedt af byer, bl.a. Flensburg, Ha-
derslev, Heiligenhafen, Kiel, Oldesloe, Rendsburg, Schle-
swig, Sonderburg og Tondern.

Alle sedler er gengivet i farver med nye G/K-numre, 
størrelser i millimeter, oplag hvor den kendes og hvornår 
sedlerne er sat i omløb og meget mere.

DANMARKS STØRSTE Byttedag på Amaʼr
Lørdag 18. september

Kl. 10.00 - 15.00
Mønter · Sedler · Køb · Salg · Bytte

Leje af byttebord skal ske på forhånd, prisen er kr. 75,- pr. bord. 
Ønsker du at leje en glasmontre er prisen kr. 50,-

Der er mulighed for, at bestille 3 håndmadder for kr. 65,-, incl. en øl eller vand. 
Bestilling af byttebord, montre og håndmadder skal ske til Jørgen Frederiksen jaf@ds9.dk 

eller telefon 22 53 49 76. Bestilling senest mandag den 13. september.
Vi får besøg af to mønthandlere:

Numismatik Farina ·  JBJ Coins

Skottegårdsskolen 
Saltværksvej 63, 2770 Kastrup
Indgang fra Nordmarksvej – gode p-forhold

Amagerlands 

Numismatiske

Forening

Gratis entreGratis entre

DANMARKS STØRSTE Byttedag på Amaʼr

Et par belejringssedler, såkaldte 
“Blokade-Scheine” fra Erfurt 1813 
på tre og otte groschen.
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Tronraneren 
Det glæder mig endeligt at kunne forfatte denne anmel-
delse, da Tronraneren er en bog jeg har ventet længe på. 
Faktisk var det allerede tilbage i år 2014, at Niels Jørgen 
og Mogens første gang fortalte mig omkring en kommende 
artikel, omhandlende Frederik 1.s københavnske halv-
mark. Begge forfattere er yderst velkendte i numisma-
tiske sammenhænge, nok primært for deres fantastiske 
hjemmeside danskmoent.dk, men absolut også for deres 
omfattende stempelstudier af Frederik 1.s søslinge (bog-
udgivelse fra 2010), de såkaldte Lejrskillinger (artikel fra 
2012) og meget mere. 

Frem for kun en artikel omkring de københavnske halv-
marker, valgte forfatterne i stedet at samle alle deres obser-
vationer omkring Frederik 1.s danske mønter i ét samlet 
værk. Således behandles blafferter, hvide, 14-penninge, 
skillinger, “halvmarker”, 2-marker, ¼-, ½- og 1-sølvgylden, 
samt rhinske og ungarske gylden. 2012 Artiklen omkring 
Lejrskillingerne er gengivet i dens helhed, med enkelte 
opdateringer, mens afsnittet omkring søslingene fokuseres 
på en gennemgang af Maglebyskattens i alt 180 søslinge. 

Naturligvis er de væsentligste observationer fra den 
tidligere bog gengivet, så den nærværende udgivelse kan 
sagtens læses uafhængigt. Det er et testamente til grun-
digheden i den oprindelige søslinge-bog, at der i denne 
bog kun kan tilføjes sølle fem nye stempler (én forside og 
fire bagsider), til de 755 stempler der blev præsenteret 
tilbage i 2010.

Maglebyskatten, der blev fundet på Møn i 2012, spiller 
en central rolle for denne udgivelse, hvilket der ikke læg-
ges skjul på. Denne skat er utvivlsomt det vigtigste skat-
tefund hvad angår Frederik 1.s mønter, og bidrager med 
mange nye stempler og viden til de forskellige afsnit. Det 
samlede antal af stempeltegninger er ikke mindre end for-
bløffende, og man kan ikke undgå med jævne mellemrum 
at skænke en tanke til de utroligt mange timers arbejde der 
ligge bag. Hvert stempel beskrives ikke kunne kun med 
en tegning, men også med gengivelse af tekst og specielle 
karakteristika. Det er således nu forbavsende let, at identi-
ficere Frederik 1.s mønter helt ned på stempelniveau. For 
den enkelte samler betyder denne næridentifikation måske 
ikke så meget, med mindre man synes det er interessant at 
vide, om et givent eksemplar måske er en sjælden variant. 

Niels Jørgen Jensen & 
Mogens Skjoldager
Tronraneren
Frederik 1.s danske mønter
Forlag: Numismatik og 
Pengehistorie (2021),  
244 sider.

  Af Michael Wagner  
Christiansen
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Den viden som forfatterne trækker ud af stempelkæderne er 
dog langt mere interessant, det er ikke så lidt man kan lære 
omkring en given udmøntning ved at studere de forskellige 
stempler og deres indbyrdes koblinger.

Som bogens undertitel antyder, er Frederik 1.s 
mønter fra Gotland, Norge og Slesvig-Holsten 
ikke inkluderet i denne udgivelse. De nævnes 
i en kort gennemgang, men uden stempelteg-
ninger og videre behandling. Det er naturligvis 
ærgerligt, at disse mønter ikke kunne medtages, 
måske især mønterne fra Gotland og de Slesvig-
Holstenske dobbeltskillinge, men det er samtidig 
en forståelig afgrænsning. Der skal jo også være lidt at 
arbejde videre på i fremtiden (kan man håbe på). 

Bogen her kan anbefales til alle der har interesse i at lære 
noget omkring den sene middelalders mønter generelt, altså 
ikke kun Frederik 1.s, og hvordan historiske begivenheder 
ofte afspejles i tidens udmøntninger. Det er selvsagt, at alle 
der nød bogen omkring søslingene også vil nyde denne bog, 
og naturligvis også vice versa for den sags skyld.

Herning Møntsamler Forening afholder 

MØNTBØRS
Søndag 26. sept 2021 · kl. 10-16
Huset7 · Nørregade 7 · 7400 Herning

Liste tilsendes fra: 
preben.eriksen37@gmail.com
Se hjemmesiden:
herningmoentsamlerforening.dk

Komplet Årgangssamling
10 Kroner Guld 1873 til 1917
20 Kroner Guld 1908 til 1917
Smuglermønt fra 1864
1 SKILIING 1771 Sieg 2.7
D. V. I.
50 Francs/10 Daler 1904
19 Privatmønter
GRØNLAND
25 Øre 1892 O Sieg 46
25 Øre 1913 0 Sieg 58
50 Øre 1923 0 Sieg 59
1, 5, 20 Skill. 1941 Sieg 77-79

Søndag 26. sept 2021 · kl. 10-16



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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Læseren vil måske studse over overskriften, for Frank 
Pedersen er jo ikke “professionel” numismatiker. Sagen er 
imidlertid den, at samtlige – såvel afdøde som nulevende 
danskere – der har skrevet om numismatik, alle formelt er 
amatører. Modsat f.eks. Sverige har der nemlig aldrig på 
vore universiteter været oprettet en lærestol i numismatik. 

Men denne mangel betyder ikke, at numismatiske vær-
ker – bøger og artikler – skrevet af danskere, af den grund 
skal rubriceres som amatørisme. Vurderingen må i alle til-
fælde afhænge af kvaliteten af den anvendte metodik, det 
gennemførte analytiske arbejde og resultatfremlæggelsen. 

På alle tre områder er Franks arbejder i særklasse. Fra 
en emnemæssigt snæver interesse for Christian VII’s be-
rømte kobber 1 skilling med årstallet 1771, som i 1991 
blev afsluttet med en mindre bog, voksede Franks fokus på 
Christian VII’s udmøntninger med årene til en beskrivelse 
og analyse ikke kun af mønterne med også af det samlede 
møntvæsen, der i 2017 blev afsluttet med en fornemt ud-
styret og yderst velskrevet monografi udgivet af DNF.  

Der kunne skrives meget herom, men grundlæggende er 
denne bog den hidtil eneste, der i detaljer beskriver mønt-
væsenets organisation og funktion i en dansk konges 
regeringstid. I sit omfang og ved sin nytænkning 
ville bogen absolut være en disputats værdig. 
For udover stempelbestemmelser og afteg-
ning af tusindvis af mønter, bygger bogen på 
mange års grundige arkivstudier i Rigsarki-
vet, hvor overraskende og spændende nye 
forhold om møntvæsenet er fremdraget.  

Jeg har haft det privilegium at følge 
dette arbejde på sidelinjen og altid be-
undret Franks store omhu og analytiske 
evner. 

Vi kan alle håbe på, at disse kommer 
til udfoldelse mange år endnu i form 
af altid velskrevne specialartikler, som 
Frank – sideløbende med arbejdet med 
sit store bogværk – også har udgivet en 
lind strøm af. 

Frank Pedersen – Danmarks store numismatiker  

–  blev 80 år i august 2021

Af Sven Aagaard

Franks Pedersen modtog i 2017 
DNFs hædersmedalje “Hede-medal-
jen”. Han har også tidligere mod-
taget den norske Schive-medalje i 
bronze og 2021 i sølv.
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Arranget af Dansk Numismatisk Forening

Stor overskuelig 
møntbørs med 
masser af plads 
mellem bordene!

 Søndag 31. oktober kl. 10-16

2020
Fribilletter til 

medlemmer af DNF 

Billetter sendes med NR-151

cphcoinfair.dk

Vester Søgade 6 
Tæt på Vesterport Station 
og Hovedbanegården.

Gratis P om søndagen i Kbh.
Entre 80,-

Scandic Hotel 
Copenhagen
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Dansk Numismatisk Forening

Ordinær  
generalforsamling

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

Lørdag 30. oktober 2021, kl. 17.30 
Bethesda · Rømersgade 17 · Israels Plads 

1362 København K

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

4. Ind komne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent 2022 – 2023.

6.  Valg til bestyrelsen: på valg er Preben Nielsen (modtager ikke 
genvalg), René Villadsen og Mads Smedman.

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

8. Eventuelt.

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

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning.
Tilmelding senest 24. oktober til

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



Medlemsmøderne med auktioner 
afholdes onsdage i:

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

Medlemsmøder

Fraktionsmøderne afholdes 
i foreningens bibliotek:

 Sønder Boulevard 65, Stuen 
København V

Fraktionsmøder

numismatik.dk

MEDALJER
Mandag 20. september – Opfølgning: 
B. Thorvaldsen + medaljeauktioner:  
læge Lind, H. Hede, Ahlefeld-Laurvig 
(Hornung Auktion 33)

Spisning før mødet, kl.17.30 kontakt: 
formand@numismatik.dk

PENGESEDLER
Møderne er indstillet i indtil videre.  
Det har ikke været muligt, at finde et 
medlem, der vil påtage sig ansvaret med at 
åbne og lukke i forbindelse med møderne.

ANTIK & MIDDELALDER
Onsdag 13. oktober 
Onsdag 8. december (julehygge)
Emner endnu ikke vedtaget

DNF medlemsmøder
Onsdag 22. september
Auktion 571 

Onsdag 13. oktober

Auktion 572 

Lørdag 30. oktober
Generalforsamling kl 17.30 
Auktion 573 

Onsdag 17. november
Auktion 574 

Onsdag 15. december
Auktion 575 



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. 18.00 dagen før auktionen

September
 7. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
20. Mandag Medalje-fraktionen – SB65
22. Onsdag Auktion 571.

Oktober
 5. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
13. Onsdag  Auktion 572.
30. Lørdag  Generalforsamling 17.30. 

Auktion 573.
31. Søndag  MøntBørs 2021.

November
 2. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
17. Onsdag Auktion 574.
20. Mandag Medalje-fraktionen – SB65

Se info på numismatik.dk






