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En note omkring Christian IV’s
Hebræer 2-Mark fra Glückstadt
Aagaard har i en stor artikel i Numismatisk Rapport 62 givet
en oversigt over Ciristian IV’s Hebræermønter. I denne
oversigt er der ikke foretaget en typeopdeling af 2-Mark
fra Glückstadt, men det nævnes, at der er stor variation i
udformningen af krone og monogram på forsiden af mønterne. Som type-tegning er valgt en sjælden variant (ud
over tegningen i artiklen har jeg kun set varianten en enkelt
gang), hvor der kun er to bøjler i kronen. Der er så vist tre
yderligere varianter til illustration af variationen.
I Siegs katalog er der foretaget en opdeling i to varianter
med henholdsvis to eller fire bøjler i kronen (Sieg 177.1
og Sieg 177.2). Dette er antagelig gjort, da der for udgaven
fra København angives varianter med to eller fire bøjler
(Sieg 76.2 og Sieg 76.1). Da udgaven med to bøjler fra
Glückstadt er en sjælden mønt, er denne variant prissat til
næsten det dobbelte af prisen for udgaver med fire bøjler,
hvilket synes yderst rimeligt.
Der opstår imidlertid et problem, når der ønskes gennemført et salg. Billederne i Sieg
viser to meget forskellige monogrammer knyttet til varianterne med
to eller fire bøjler i kronen. Jeg har
nu noteret mig, at både et auktionshus og en mønthandler har
hæftet sig mere ved monogrammet end ved antallet af bøjler.
Ved sammenligning af figur_1
(to bøjler - sjælden) og figur_2
(fire bøjler - almindelig) ses det,
at det IKKE er monogrammets
udformning, der er afgørende. I
de to figurer er monogrammerne
stort set identiske – men der er
altså fire bøjler i den almindelige
variant vist i figur_2. Når man som
køber bliver præsenteret for et eksemplar, hvor der er beskrevet to bøjler, skal

Af Anders Harck

Bagside af Hebræer 2-Marken
med de hebraiske skrifttegn der
har givet navn til mønten.
Forstørret ca. 200%
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Figur_1. Sjælden. Typen karakteriseres først og fremmest ved kun at
have to bøjler i kronen.
Kronen er ikke udpræget bred,
og monogrammet er meget stort
med tydelig hage på C’ets øvre
afslutning.

En note omkring Christian IV’s

Figur_2. Almindelig. Typen er i det
store hele identisk med det under
Figur_1 beskrevne, men der er
klart fire bøjler i kronen.

Figur_3. Almindelig. Typen karakteriseres først og fremmest ved
C’ets øvre ende, som er trukket
ud i spidser både opad og nedad.
Kronen er meget bred og ganske
høj, hvorfor monogrammet er
mere fladtrykt i lodret udbredelse.

man altså altid huske at tælle bøjlerne, da man ellers kan
blive taget noget ved næsen.
Jeg har i figur_1 til figur_8 vist de af mig kendte stempeltyper, og jeg har noteret flere stempler for nogle typer.
Aagaard nævner 15 stempler, hvilket da også indikerer, at
der kan være flere stempler tilknyttet nogle af de viste typer. Jeg har ikke foretaget en udførlig stempelundersøgelse, og der kan altså forekomme flere afvigende varianter.
Jeg har ved de enkelte figurer angivet min sjældendsvurdering af typen. Som det fremgår er det kun typen vist
i figur_1, der har to bøjler, medens alle de øvrige typer har
fire bøjler. Dette medfører i sig selv, at Siegs variant med
to bøjler må forventes at være væsentlig mere sjælden end
mønter med fire bøjler.
Som det fremgår er den lille variation med antallet
af bøjler kun en ud af mange variationer, og som nævnt
antager jeg, at bøjlevariationen er medtaget i Sieg som en
analogi til forholdene i København. Hvilke variationer,
der skal medtages er altid subjektivt, men når en variation er udslagsgivende i prismæssig sammenhæng, skal
man ved en handel være sikker på, at man handler den
rigtige variant.
Med hensyn til prisdannelsen er det så oplagt, at en
katalogmæssig beskrivelse er meget afgørende for, hvorledes en pris på varianter fastsættes, idet den katalogmæssige beskrivelse automatisk fører til interesse for en given
variant. Dette kan så være en betydningsfuld variation

Hebræer 2-Mark fra Glückstadt
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Figur_4. Ret sjælden. Igen karakteriseres typen ved C’ets øvre ende,
som her ender afrundet med en
skarp lidt tilbagebøjet spids opad.
Kronen er igen stor, og monogrammet fladtrykt i lodret udbredelse.

Figur_5. Sjælden. Igen ser vi på
C’ets øvre ende, som her afsluttes
tvedelt. Den øvre flig er en lang
elegant udløber, som afsluttes
med tilbagekrumning. Kronen er
stor, men monogrammet er ikke så
fladtrykt i lodret udbredelse.

Figur_7. Almindelig. I denne type
er C’ets øvre afslutning ret simpel med en neløbende spids. Der
er dog en minimal hage øverst,
men den ses kun på velbevarede
eksemplarer. Kronen er den store
type, og monogrammet er ikke
fladtrykt i lodret udbredelse.

Figur_8. Unik ifølge Aagaard.
C’ets øvre afslutning helt lige afskåret, og monogrammet ret fladtrykt i lodret udbredelse. Kronen
ret bred og stor.

Figur_6. Ret sjælden. Typen minder
om det ved Figur_4 beskrevne,
men kronen er af den mindre type,
og monogrammet er ikke fladtrykt
i lodret udbredelse.

(eks. møntmestermærket hvor der jo bliver tale om forskellig
oprindelse af mønterne) eller en tilfældig variation, som nok
er det gældende for disse 2-Mark stykker fra Glückstadt.

Litteratur
Aagaard S. (1999): Beskrivelse af Christian IV’s hebræermønter 1644 - 1648.
Numismatisk Rappot 62.
Siegs Møntkatalog.
I mit web-katalog sites.google.com/view/cxhyrz-4 er de otte beskrevne
varianter medtaget.'
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Danske piedforter fra middelalderen
– en opdatering for 12- og 1300-tallet
Af Jens Christian Moesgaard

Foto: TJH.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

I Numismatisk Rapport 142, september 2019, publicerede
jeg en liste over de af mig kendte piedforter fra dansk middelalder indtil cirka 1500. Piedforter er stykker præget
med møntmotiv på en tyk blanket, ofte i et andet metal
end den normale mønt. Nogle gange er piedforten i pågældende mønttypes normale størrelse, ofte har den dog
en lidt større diameter.
Piedforternes funktion – prøvestykke, præsentationsmønt, passertegn, model for gravøren eller andet – er et
omdebatteret emne, som ikke skal tages op her. Emnet er
senest behandlet af Marc Bompaire, i artiklen “Piéforts
médiévaux. Réflexions sur l’origine et les fonctions d’un
objet monétaire mal connu”, udgivet i XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, Rom-Messina
2017, s. 1074-77 og af Barrie Cook i artiklen “Piedforts
revisited: new English finds and their implications”,

Fig. 2

Fig. 4

Fig. A
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udgivet i Numismatic Chronicle 181, 2021, s. 279-304.
I min artikel præsenterede jeg 11 stykker. Jeg gjorde opmærksom på, at “denne liste er ganske givet ikke komplet”,
og sagde, at “jeg vil være meget interesseret i at høre om andre
stykker”. Denne opfordring resulterede i flere henvendelser,
som jeg gerne vil takke varmt for.
Finn Rasmussen, Niels Jørgen Jensen og den nyligt bortgangne Mogens Skjoldager gjorde mig opmærksom på en
række eksemplarer fra afdøde H. P. Holgersens specialsamling
af de såkaldte “borgerkrigsmønter”. Heriblandt var det eksemplar, som jeg i min artikel kun kendte fra et gipsaftryk i Den
kongelige Mønt- og Medaillesamling. Endvidere kunne Finn
vise mig Holgersens notater angående egne og andres pieforter,
og Mogens og Niels Jørgen havde fotos af dem. Pinligt for mig
henviste Holgersens notater også til et eksemplar opbevaret
på min daværende arbejdsplads Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, som jeg havde overset.
I alt tilkom på denne måde ikke færre end fem nye eksemplarer, hvoraf fire er dokumenterede med fotos. Nogle af
disse fotos er allerede publicerede af Niels Jørgen og Mogens
på deres meget anbefalelsesværdige hjemmeside Dansk Mønt.

Fotografer: Victor Palsted Bizoev
(Nationalmuseet), Rasmus Holst
Nielsen (Nationalmuseet), Sydvestjyllands Museum, Mogens
Skjoldager og Niels Jørgen
Jensen, Nikolas Gough.

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G
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Ikke mindre interessant var henvendelserne angående helt
nye fund i henholdsvis Sydvestjylland og Nordsjælland. I det
hidtil kendte materiale var der kun registreret et eksemplar
med kendt fundsted, nemlig en kong Hans hvid. Den er “fundet af en arbejdsmand i december 1949 på Gurre” og indsendt
til Møntsamlingen af arkitekt C. G. Schultz (Møntsamlingens
fundprotokol (FP) 2263). Gurre er som bekendt ruinen af en
middelalderlig kongeborg i Nordsjælland. Desværre er præcist
fundsted og de nærmere fundomstændigheder tilsyneladende
ikke blevet registreret.
Disse to nye fund er under behandling i Danefæprocessen, og
jeg takker meget Claus Feveile (Sydvestjyske Museer) og Nikolas
Gough for tidlig information om dem. Claus har meddelt mig et
detektorfund fra markerne ved Damhus lidt syd for Ribe, hvor
man med metaldetektor har fundet hundredvis af genstande,
som tolkes som udkørt affald fra byen. Nikolas har meddelt mig
et detektorfund lige nord for Annisse Kirke i Nordsjælland på
en mark med nogle få andre middelalderfund. Knap en km mod
VSV for fundstedet ligger et voldsted (fund og fortidsminder
010101-47, 63, 72 & 75). Desværre er disse fundkontekster – en
kongeborg i Nordsjælland, affald fra den vigtige handelsby Ribe,
en nordsjællandsk landsby med et voldsted – ikke præcise nok
til at give fingerpeg om anvendelsen af piedforterne.
I min artikel fra september 2019 diskuterer jeg, om nogle af
stykkerne ikke var prægede, men kunne være støbte og eventuelt
være fabrikerede senere. Prægning antydes af et forholdsvist
skarpt relief. Det ses også entydigt af dobbeltpræg. Støbning kan
afsløres af støberand på kanten (som kan være forsøgt filet eller
hamret bort) eller af overflade med mærker efter luftbobler. Et
stykke kan dog være præget på en støbt blanket, hvilket besværliggør bestemmelsen af den anvendte teknik. Efterbearbejdning
af overfladen eller kanten samt korrosion kan ligeledes sløre
sporene. På nær et, har jeg ikke ved selvsyn har undersøgt de nytilkomne stykker, men kun set foto af dem. Dermed har jeg ikke
kunnet se kanterne. Med dette forbehold er der ikke noget, der
tyder på, at de nye stykker skulle være støbte og ikke prægede.
Herunder gives en opdateret liste over de tolv kendte danske
piedforter fra 1200- og 1300-tallet. For at have materialet samlet
indeholder listen både de fem eksemplarer, som jeg publicerede
i den foregående artikel (angivne med tal som henviser til kataloget i artiklen), og de syv nytilkomne eksemplarer (angivne
med bogstaver). Da der ikke er dukket nye piedforter op fra
1400-tallet, medtages de ikke her. For de seks kendte eksemplarer (3 Erik af Pommern, 3 Hans) henvises til den tidligere artikel.

Danske piedforter fra middelalderen
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Tabel 1. Kendte danske piedforter fra 12- og 1300-tallet

Type

Møntsted / Dater.

Vægt / Ø / Tykk. Metal

Kommentar

1 MB 147-150 Roskilde / 1260’erne

8,50 / 24 / 2

kobber	Korroderet overflade. Efterbearbejdning to steder på kant.
Forsiden dobbeltpræget

A MB 237

Ribe / 1290’erne

3,97 / 22 / 2

kobber

Kant ikke observeret

B MB 270

Roskilde / 1290’erne

?/?/?

?

?

C MB 425

Roskilde / 1300/1309 4,24 / 21 / 2

kobber	Forside dobbeltpræget? og
eftergraveret. Bagsiden korroderet? skarpt præg, ridser.
Uregelmæssig kant.

D MB 430

N-Jjylland / 1290’erne 6,45 / 20 / ?

?

E MB 464

Ribe / 1290’erne

6,12 / 22-23 / 3

kobber	Skarpt præg. Korroderet. Kant
ikke tjekket.

F MB 551

Roskilde / 1320’erne

2,90 / 18-19 / 2

Kobber

2 MB 556, 558 Roskilde / 1330’erne

4,04 / 21-22 / ?

Kobber	Korroderet overflade og blanketsprække, Kant ikke tjekket.

3 MB 566-67

Roskilde / 1330’erne

5,73 / 19 / 3

Kobber	Dobbeltpræg på bagsiden.
Uens tykkelse. Skarp kant

4 MB 571

Roskilde / 1330’erne

7,42 / 18-19 / 3

Kobber	Korroderet overflade. Blanketsprækker

G MB 574

Roskilde / 1330’erne

9-10 / 17 / 5 /

Kobber

Skarpt præg. Kant hamret.

5 Ukendt type

DK / Tidligt 1300-tal

5,76 / 20 / 2

kobber

Yderst korroderet overflade

Skarpt præg. Kant ikke tjekket.

Eftergraveret? Kant ikke tjekket.

MB = H. V. Mansfeld-Büllner, Afbildninger af samtlige hidtil kjendte Danske Mønter fra Tidsrummet
1241-1377, udgivet 1887, bearbejdet genoptryk ved J. C. Holm, København 1954.
Datering og møntstedstilskrivning følger Keld Grinder-Hansens værk, Kongemagtens Krise, udg. i 2000.
Metallet på de af mig undersøgte stykker er bedømt visuelt.
Holgersens eksemplarer er undersøgt ud fra fotos og Holgersens notater.
Diameter og tykkelse er ikke regelmæssige, derfor er de kun angivet til nærmeste hele millimeter.

Stykkernes samlingshistorie og nuværende
opbevaringssted:
1. Befinder sig i systematisk samling på Den kongelige Møntog Medaillesamling, inventarnummer Retroprotokol
1821.1. Dette stykke er aftegnet (1) planche IV,5 i Tillæg til

Beskrivelsen over Danske Mynter og Medailler i Den kongelige
Samling, udgivet 1794, (2) planche XXVI,43 i Ramus og

Devegges værk om danske middelaldermønter, påbegyndt
i 1821, aldrig fuldendt og først udgivet 1867, (3) MansfeldBüllner 148. Ifølge teksten i Tillæg til Beskrivelsen, side 22,
nr. 10, tilhørte den i 1794 kammerherre Suhms samling
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(vægten angives til 2 quintin, 1 ½ ort = 9,21 g). Hos Ramus
og Devegge angives den som tilhørende Møntsamlingen,
idet den har et nummer med arabertal (teksten for planche
XXIV og frem blev aldrig udarbejdet).
A. Fundet på mark ved Damhus, Sydvestjyske Museer, journalnummer ASR 2327x1067. Under Danefæbehandling.
Meddelt af Claus Feveile.
B. “MB. 270” tilføjet med blyant af Holgersen i hans liste over
piedforter, uden yderligere præcision eller illustration.
C. I Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, systematisk
samling. Aftegnet i Ramus og Devegge planche XXVIII,17
og Mansfeld-Büllner 425.
D. Bruun Rasmussen auktion 856, 12. maj 2015, lot 5110.
Bestemt som hybrid Mansfeld-Büllner 282/274, men svarer
til 430, der normalt dog er mere primitiv i stilen. Imidlertid
findes der bedre eksemplarer som denne.
E. Holgersens samling (vægt efter Holgersens møntetiket. I
hans notater står 6,21 g).
F. Holgersens samling.
2. Forevist Jørgen Steen Jensen i 1972 af mønthandler Nils
Fabricius Lundin (journal 206/72). Den kongelige Mønt- og
Medaillesamling har et gipsaftryk af stykket. Siden Holgersens samling.
3. Stammer fra museumsdirektør C. J. Thomsen (1788-1865) og
har nr. 10799a i kataloget over hans samling der blev udgivet i 1876. Aftegnet Ramus og Devegge planche XXXI,LXXV
= Mansfeld-Büllner 567. Det befinder sig i dag i systematisk samling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling,
inventarnummer Gaveprotokol 752.9.
4. Stammer fra museumsinspektør Peter Hauberg (1844-1928)
og har nr. 2403 i auktionskataloget over hans samling. Det
befinder sig i dag i systematisk samling på Den kongelige
Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer Købsprotokol
1715.361.
G. Fundet på mark nord for Annisse (Annisse sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt). Meddelt af Nikolas Gough. Under
Danefæbehandling. Om typen MB 574, se NNUM 2005:4,
s. 152-153.
5. Systematisk samling på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, inventarnummer Købsprotokol 1218.4. Købt
1911/12 af postbud Wagner, Assens.

Sælg til top priser !
Takket være vort enorme kundegrundlag så har
de sidste auktioner givet os svært gode priser
for bl.a. mønter, sedler og gode filatelistiske
objekter. Kontakt os for gratis værdivurdering.

Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg

+45 46 56
57 -02
Fax.99
+45/46arhus@skanfil.no
56 39 80
www.skanfil.dk SkanfilTlf.Århus:
413899
//
Skanfil Fredensborg: 46 56 38 57 / niels@skanfil.no
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Wilmont-medailler på
British Museum
Af Jens Skovly

Medaljør, maler og billedhugger Barry Lereng Wilmont
har fra efteråret 2021 opnået den ærefulde hæder at være
repræsenteret på det internationalt kendte British Museum, Department of Coins and Medals, i London. Og det
endda med to forskellige medailler.
Den ene er et eksemplar af Dan Turèll Medaillen, og det
andet eksemplar af Sir John A. Macdonald. Sidstnævnte,
som levede 1815-91, var Canadas første premierminister
fra 1867. Medaillen blev udført som Barry Wilmonts første bestillingsopgave. Dan Turèll Medaillen blev udført i
2011 som kunstnerens angiveligt sidste bestillingsopgave.

Jeg er blevet oplyst, at British Museum kun sjældent udviser
interesse for nyere medailler. Årsagen til museets interesse for
mine medailler skyldes angiveligt, at de er støbt såkaldt cireperdue, fortæller Barry Wilmont, hvis liv og flere værker
udførligt blev omtalt i Numismatisk Rapport nummer
149 fra marts 2021.

Jeg fik mulighed for at udvælge medaillerne og sende dem til
British Museums faste medaillesamling, tilføjer Barry Lereng
Wilmont.

Der er tale om min første cire-perdue støbte medaille, Sir John
A. Macdonald, fra 1967 i bronze. Medaillen blev præmieret
på Kunstakademiets udstilling samme år på Charlottenborg,

Medaille erstattede slips

Kunstneren Barry Lereng Wilmont
er forståelig stolt over at være
repræsenteret på det internationalt
kendte museum i den engelske
hovedstad. Museet har nu to af
hans medailler i samlingen, hans
allerførste og hans, formentlig,
sidste.
Foto: Torben Juul Hansen.

Barry Wilmont modellerede i 2011 sin første Dan Turèllmedaille som et synligt bevis for hæderen, som fulgte
med Dan Turèlls Mindelegat. Det blev uddelt første gang
i 1994, og bestod foruden æren af et af forfatterens brugte,
færdigbundne slips. Det er Dan Turèll Selskabet, der uddeler mindelegatet.
Da slipsene slap op, blev de fra 2012 erstattet med
en Wilmont-medaille, og fortsat tildelt en person, der i
sit kunstneriske virke korresponderer med Dan Turèlls
værk og ånd. Dan Turèll døde i 1993 som blot 47-årig.
Han var forfatter, digter og musiker, og hans kælenavn
var Onkel Danny.

Wilmont-medailler på British Museum
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Barry Wilmont viste i øvrigt sin kunstneriske alsidighed ved i 1980 at illustrere Turèlls bog, “Møde i Garda”,
inden de året efter arbejdede sammen på den grafiske
mappe, “Ulysses Spejl”.
Dan Turèll-medaillen kan nu ses på
British Museum i London.
Foto: TJH.

Barry Wilmonts første cire perduestøbte medalje, Sir John A. Mac
donald-medaillen, er nu på British
Museum. Macdonald (1815-91) var
Canadas første premierminister.
Foto: TJH

Sangeren og sangskriveren Claus
Hempler blev i oktober 2021 tildelt
Dan Turèlls Mindelegat, som foruden
hæder og ære også består af Dan
Turèll Medaillen.
Udenfor dagsordenen modtog Claus
Hempler (til venstre) også et eksemplar af Numismatisk Rapport nummer 149, hvor undertegnede har
omtalt Wilmont og hans medailler.
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Ny snurremønt-serie
Portrætserie fra Danish Token Club
Af J an Ibsen Nielsen

Danish Token Club vil over de næste år udgive en ny serie
af snurremønter. Mønterne vil være med motiver af nogle
der har gjort sig bemærket indenfor token-verdenen, bla.
i form af bøger og opslagsværker: Vilhelm Bergsøe, Henning Burgunder, Erik Stolberg, Viktor Søndergaard, Jørgen
Sømod og Per Groth er dem, vi har planlagt at starte med,
men listen er lang. Første udgivelse bliver med Per Groth.
Per Groth, der i 1979 var medstifter og idemand af
Danish Token Club, pryder forsiden på en nyslået snurremønt, der er den første i serien med nogle af de store
koryfæer inden for den del af numismatikken, der omhandler tokens.
Det er Danish Token Club, der i samarbejde med Villadsen Metal og Design, udgiver snurremønterne. DTC
har i det sidste 1 ½ år været i en rivende udvikling, med
et medlems tiltag på over 50%, der ifølge formanden bla.
skyldes lanceringen af en hjemmeside og udgivelse af
vognpoletter til medlemmerne samt ved indmeldelse
i klubben.
Det er vigtigt som klub ikke at stå stille, og sidste
nye skud på stammen er altså snurremønter, med en
årlig udgivelse, der er planlagt til maj. Mønterne,
der laves i begrænset oplag måler 35 mm, leveres
i sæt med sølv, kobber og messing til en pris af kr.
500,- Bagsiden er klubbens velkendte logo, der er
tegnet af Jørgen Sømod.
Det er “først til mølle”- princippet.
Dog bliver klubbens medlemmer tilgodeset først. Men alle kan erhverve
sig et sæt, så længe lager haves ved
henvendelse til formanden. Øvrige oplysninger kan hentes på
danishtoken.club
Hvis man ønsker at blive skrevet op til købslisten, kan dette gøres via henvendelse til formanden
– funnyfarm@mail.dk

Herning Møntsamler Forening afholder 50-års

JubilæumsBørs
Søndag 2. oktober · kl. 10-16
Huset7 · Nørregade 7 · 7400 Herning
Auktion over blandt andet:
Komplet samling guldmønter fra 1873
Gul 1 krone 1960
2 Speciedaler 1747 (Frederik V’s Salving)
20 velbeskrevne antikke mønter

Yderligere oplysninger:
preben.eriksen37@gmail.com
Listen er tilgængelig på hjemmesiden:
herningmoentsamlerforening.dk

DANMARKS STØRSTE
Byttedag på Ama’r
Byttedag på Ama’r
Lørdag 17. september
Kl. 10.00 - 15.00

Mønter · Sedler · Køb · Salg · Bytte

tre
Gratis en

Leje af byttebord skal ske på forhånd, prisen er kr. 75,- pr. bord.
Ønsker du at leje en glasmontre er prisen kr. 50,3 håndmadder for kr. 70,- incl. en øl/vand
(bestil inden 12. sept).

Bestilling af byttebord, montre og håndmadder skal ske til
Jørgen Frederiksen jorgenf1952@gmail.com eller 2253 4976.
Bestilling senest mandag den 13. september.

nds
Amagerlaatiske
Numism
Forening

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

Kan bestilles på:

numismatik.dk

Kr. 250,-

175,- for medl. af DNF

Prægtige kunstmedaljer,
smukt fotograferet – flot og
overskueligt præsenteret.
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ROM. Perioden 200-tallet kaldes også soldaterperioden,
fordi der var så mange kejsere, som havde korte tider med
magten og i overmål blev myrdet eller begik selvmord.
De fleste havde en fortid som soldat. Det kan man ved
selvsyn erfare, hvis man er bare en lille smule interesseret
i verdenshistorien. En historie handler blandt andet om
Gordianerne I, II og III.
I Nordafrika var det senatet, som udnævnte guvernørerne. Især i Tunis, Algeriet og Libyen blomstrede landbrug og industri, som afskibede enorme mængder korn og
forbrugsvarer varer til Roms mange indbyggere. År 238
gjorde jordejerne oprør mod Rom, fordi de blev pålagt for
store skatter. Rom sendte naturligvis styrker over for at
slå oprørerne ned, hvilket mislykkedes.
Oprørerne havde valgt en populær guvernør, 79-årige
Marcus Antonius Gordianus (I) som leder. Han følte sig
dog for gammel, og indvilgede kun fordi han måtte styre
provinsen med sin søn, som også hed Gordianus (II). Det
passede imidlertid ikke en anden guvernør, Maximinus
Thrax, som rådede over Rom eneste afrikanske legion
soldater, som hurtigt nedkæmpede de to Gordianer. Gordian II blev slået ihjel, Mens Gordian I begik selvmord.
To andre kejserkandidater – senere myrdet, fordi de
ikke levede op til jobbeskrivelserne – ville ikke finde sig
i, at Thrax måske personligt berigede sig de rige områder under Gordianerne. Det ville senatet undgå,
og udnævnte derfor Gordian I’s sønnesøn,
som pudsigt nok også hed Gordian. Selv om
han kun var 13 år, så blev han udnævnt som
Gordian III.
Nye fraktioner kom til og bekæmpede hinanden, som det vil føre for vidt at fortælle om
her, men summa sumarum var, at den unge kejser
endte sit korte liv med at blive henrettet under mystiske omstændigheder.
Mønter med Gordianerne har mange motiver og er
spændende i sig selv. – Og så gør det vel heller ikke
noget, at de fleste sølvdenarer – nåe, nej, antoninianer
er pæne og – især Gordianus III hører til i den absolut
overkommelige prisklasse. Vil man have et eksemplar af
Gordianus I og II, så må man gribe lidt dybere i lommerne!

Af Niels Stampe

Mønter med Gordian III er
nemme at finde til rimelige
penge

19

20

numismatisk rapport 155

Stampes Numismagiske Univers

CORONAEPIDEMIEN skræmte ikke møntsamlerne væk,
for de har været usædvanlig aktive på internettet. Næsten
overalt meldes om stadig højere priser på efterspurgt materiale. Undtagen på en front, nemlig der, hvor der gang
på gang tilbydes mønter til meget høje priser, som er ude
af proportioner. Når objekterne tilsyneladende ikke bliver
solgt, bliver samlere mistænksomme.
ENGLAND. Indehaveren af Britannia Coin Company
(BCC), Jon White, er forhandler af store og små partier
mønter fra Royal Mint. Desuden er han James Bond
fan. For at markere sit firmas 10 års jubilæum udlodder han en to kilo guldmønt med Bond’s ikoniske
Aston Martin bil.
Mønten, som i skrivende stund er ca. 800.000 kr.
værd, skal jo finansieres, så det vil han gøre ved at sælge
max 50.000 lodder a fem pund. Vinderen m/k må selv om
vedkommende vil have gevinsten udbetalt i kontanter
eller selv ’slæve’ mønten hjem!
James Bonds ikoniske Aston
Martin på guldmø

ENGLAND. Efter møntmessen Coinex i efteråret formodes
det, at tyve har fulgt en græsk mønthandler til sit hotel.
Fire mistænkelige og utydelige personer er set på overvågningskameraer, som de sikkert havde spottet. Mens grækeren var ude at spise, havde to mænd under påskud, at
de også boede på hotellet, fået udleveret værelsesnøglen.
Da han kom tilbage, var alle hans mønter til en værdi
af ca. 500.000 eng. pund væk. Mønthandleren var selvfølgelig fuldstændig chokeret og helt nede i kælderen, for
hans lager var ikke forsikret!
FRANKRIG skyr ingen lejlighed til at mindes deres nationale stolthed, Napoleon I. Bonaparte. Her er det Monnaie de Paris, som har lavet en 32 mm stor sølvmønt
med en værdi på tyve euro. Oplaget angives til 3.000
eksemplarer.

Napoleon på fransk 20 €

FRANKFURT. Deutsche Bundesbank har et pengemuseum på adressen Wilhelm-Epstein-Strasse 14. Det er
kæmpestort og råder over flere hundred tusinder objekter
af både mønter og pengesedler. Absolut et besøg værd.
Der er både faste- og særudstillinger. Man kan bl.a.
løfte en ægte guldbarre (li’som i Nationalbanken i København), man har taget det nyeste it-system i brug. Man

Stampes Numismagiske Univers
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Deut-sche Bundesbank Geldmu-

seum er delikat indrettet med
nyeste teknik – absolut et besøg
værd.
Foto: Deut-sche Bundesbank

kan scrolle ethvert tænkeligt emne frem, man kan hente
tusindvis af bøger og sågar tidsskrifter. Der er både cafe og
andre bekvemmeligheder, og selvfølgelig kan man bestille
rundvisninger.
Interesseret? Så søg på nettet Deutsche Bundesbank
Geldmuseum, og du vil ikke blive skuffet.
KORTSPILLET whist er stadig en fornøjelse at spille.
Oprindeligt må spillet have været for overklassen, for de
brikker, man oprindeligt spillede med og om var sovereigns, der er af guld. De blev med tiden blev mere og mere
slidte for til sidst at være så undervægtige, at handelsfolk
vægrede sig ved at modtage dem som betaling. Så fandt
man ud af at lave spillebrikkerne af uædelt materiale.
Nu blev der masseproduceret tokens, med forskellige
motiver, men altid med teksten KEEP YOUR TEMPER,
for at minde spillerne om ikke at lade temperamentet overtage en, hvis spillet ikke
udartede sig som forventet. Disse
tokens er i sig selv et stort,
populært og ikke mindst
billigt samlerområde.

Whistpoletter – et billigt og
morsomtsamlerområde.
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0-euro souvenir-pengesedler
Katalog over nyt samlerområde
Af Niels Stampe

Meget tyder på, at et nyt samlerområde er dukket og har
taget publikum med storm. Det begyndte i Frankrig i 2015,
og allerede nu pr. september 2020 er der euro-souvenirsedler fra 50 lande, og lur mig, at mange flere snart vil
tilslutte sig, for sedlerne har meget til fælles med de rigtige
euro-sedler.
Forhistorien er ellers en fransk forretningsmand, som
i 1996 i samarbejde med Monnaie de Paris udviklede et
koncept med erindringsmedaljer. Der blev fremstillet 1.500
forskellige medaljer, som er solgt i 60 mio. eksemplarer.
Tilbage til sedlerne. Jamen! Jamen! Man kan jo ikke
købe noget for disse souvenir-sedler, vil mange erfarne
seddelsamler nok sige. Nej, rigtig nok. Det står jo klart
på sedlerne: Et stort 0. Men sagen er bare den, at alle
sedler er trykt på rigtige pengeseddel-maskiner med alle
de indbyggede sikkerhedsforanstaltninger man kender fra
de brugbare sedler: Vandmærker, sikkerhedstråde (dem er
der 18 forskellige af), hologrammer, serienumre og hvad
der ellers hører til.
Mange turister, som førhen købte postkort med lokale
eller nationale motiver, er nu fanget af de nye sedler, som
kombinerer både turisme og gængse pengesedler. Oplagene ligger typisk mellem 1.000 og 10.000 eksemplarer. Alle
sedler er fortløbende nummereret lige som de gangbare.
Der findes ikke to souvenirsedler med samme nummer. I
begyndelsen kostede de omkring 2 euro stykket.

Hvor kan man så købe sedlerne?
Hans-Ludwig Grabowski:

Katalogue der
Euro-Souvenirscheine.
2. oplag 2020 . 15x21 cm,
550 sider. illustreret i
farver. Pris 29,90 euro.
Battenberg Gietl Verlag,
Postfach 166, D-93122
Regenstauf.

De er allerede dukket op på de mest populære turiststeder
og i spillekasinoer. Men ellers er et godt bud at søge på
Numismatica Euromania, som hører hjemme i Brescia i
Italien. Sedlerne koster her typisk 3.99 euro pr. stk. Hvis
og hvis og hvis, ja hvis man nu lige sprang den næste lækre
burger over, så har man allerede ’tjent’ til to 0-eurosedler!
Nå, spøg til side. Vi må hellere gå videre på en sober måde.
For at nå ud til så mange samlere som muligt, er introduktionen på syv forskellige sprog. Souvenir-sedlerne er
beskrevet på samme måde som de rigtige sedler ville være

0-euro souvenir-pengesedle

i et seddelkatalog, ja endda mere detaljeret. Vurderingspriser er altid vejledende. Når man kan se der er sedler,
som er vurderet til 50 euro, så må der være et marked.

Er man turist i Belfast er det oplagt at
’hapse’ en euro-souvenir pengeseddel
med Titanic, som blev bygget her i byen.
Eller hvad med Dublin og statuen af
den legendariske muslingehandler
Molly Malone om hvem der synges den
smukke sang: “Cockles & Mussels“.

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.
 edlemspris: 200 kr.
M
Detailpris: 300 kr.
Bestilles: numismatik.dk
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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
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Opløsning af Axel Ernst’s legat
Siden 1971 har Advokat Axel Ernst’s og frøken Alfrida Ernst’s
legat uddelt støtte til at fremme numismatisk forskning i Danmark. Desværre, grundet den nuværende situation med store
gebyrer og endda negative renter i banken, giver det desværre
ikke længere mening at opretholde legatet. Det er derfor i
bestyrelsen blevet besluttet, at opløse legatet og uddele de
resterende penge indenfor en periode på maksimalt tre år.
Det betyder, at der nu bliver mulighed for at ansøge om større
beløb end der tidligere har været accepteret.
I legatets vedtægter står der følgende omkring, hvad der
kan ydes støtte til:
“Legatets formål er på enhver tænkelig måde at understøtte
og fremme den numismatiske forskning i Danmark, hvorved
forstås al numismatisk forskning udført af danskere, samt udlændinges forskning, for så vidt den behandler emner inden
for dansk numismatik.”
Dansk numismatisk forskning tolkes dog bredt, og der er
tidligere ydet støtte til eksempelvis udgivelser af kataloger
over numismatiske effekter. Vi vil derfor opfordre alle, der
arbejder med projekter der berører dansk numismatik, som
beskrevet ovenstående, om at overveje, hvorvidt en finansiel
støtte eventuelt kunne gøre en forskel. Der er planlagt i alt
tre ansøgningsrunder: 1. december 2022, 1. juni 2023 og 1.
december 2023.
Til alle ansøgninger bør der vedlægges en kort beskrivelse af
projektet, inklusiv en redegørelse for hvad den ønskede støtte
fra Axel Ernst’s legat skal bidrage til, en dato for forventet
færdiggørelse, samt et budget. Der er ikke fastlagt nogle rammer for størrelsen på den støtte der kan ansøges, men den vil
forventeligt ligge i omegnen af 5.000-50.000 DKK, og ydes til
udgifter som eksempelvis:
• Rejser • Trykkeri • Oversættelser • Copy-dan
• Udstyr • Løn (Løn er en udgift der ikke tidligere er ydet
støttet til, men vil potentielt kunne accepteres i forbindelse med de tre nævnte ansøgningsrunder. Støtten vil
dog i alle tilfælde kun kunne blive et bidrag til lønnen i
en kortere periode).
Er der nogle spørgsmål til ovenstående er alle velkomne
til at kontakte enten forskningschef på Nationalmuseet, Michael Andersen (michael.andersen@natmus.dk) eller formand for
Dansk Numismatisk Forening, Michael Wagner Christiansen
(formand@numismatik.dk).
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Nyt online møntauktions-site har
set dagens lys
Valby Frimærkecenter har startet en afdeling, der ud over
frimærker, sætter numismatiske emner på auktion – mønter, sedler, tokens, medaljer etc.
Som leder for afdeligen er Henrik Berndt trådt til. Han
er tidligere (2009-18) kendt fra møntafdelingen hos Bruun
Rasmussen og som Business Manager hos Spink i London,
hvor han boede i et par år. Vel tilbage i Danmark har han
kastet sig over arbejdet med møntauktionerne i VF, men
også lidt fritidsarbejde som bestyrelsesmedlem i DNF.
Valby Frimærkecenter, Haydnsvej 2, 2450 København SV

Rottefængeren fra Hameln
Fortællingen om Rottefængeren fra Hameln genfortalt
af Poul Erik Balle Varmose – samt en kort historisk redegørelse vedrørende den nedersaksiske by Hameln og
mønterne derfra.
Hæfte på 16 sider, illustreret. Kan købes her:
Poul Erik Balle Varmose · Antik & Nostalgi
Taarbæk strandvej 101, 2930 Klampenborg.
(Åben lørdage 10-12:30 eller efter aftale)
Tlf: 21 52 02 85 · varmose@yahoo.dk

Bliv web-medlem i DNF
Web-medlem: 200 kr.

Almindelig kontingent: 350 kr.

r.
k
0
5
1
r
Spa

Med et web-medlemskab har du de samme muligheder for at deltage i
foreningens arrangementer og auktioner som almindelige medlemmer.
Men, i stedet for at modtage auktionslister og medlemsblade pr. post får
du dem sendt med email – eller du henter dem selv fra vores hjemmeside.
Se alt om DNFs auktioner, bogtilbud og om indmeldelse på: numismatik.dk
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Stockholms Universitet udbyder
on-line Numismatik-kursus
De sidste to år har Numismatiska Forskningsgruppen,
Stockholms Universitet, udbudt kurset ”Mynt som arkeologisk och historisk källa”.
Vi har fået en del henvendelser fra interesserede over
hele Sverige, der var forhindret i at deltage, da undervisningen fandt sted i Stockholm. Derfor har vi besluttet
at udbyde kurset on-line i år for at give flere mulighed –
måske også fra vore nordiske nabolande? – for at deltage.
Kurset finder sted om mandagen kl. 18-20 fra november
til januar, og er i første omgang rettet til studenter på
grundniveau, men er i øvrigt åbent for alle.
Idéen med kurset er dobbelt. Vi vil først se på mønters
og møntfunds potentiale som kildemateriale for historie
og arkæologi. Mønter udgør et stort materiale, der kan give
et vigtigt bidrag til historieskrivningen, især i perioder
med få skriftlige kilder, såsom vikingetiden. Mønter kan
også dateres mere præcist end de fleste andre arkæologiske genstande. Det andet formål for kurset er at præsentere en række af numismatikkens metoder. Vi skal for
eksempel høre om brug af metalanalyser, geografiske kort
og metaldetektor inden for numismatikken.
Vi har inviteret en række forelæsere med stor erfaring
inden for deres felt. De fleste forelæsninger vil foregå på
svensk, og en enkelt på engelsk. Mine egne forelæsninger
bliver på ”svansk”, det vil sige dansk tilpasset til svensk.
Kursets princip er at benytte konkrete eksempler fra
mønthistorien. Eksemplerne dækker perioden fra antikken til vore dage, dog flest fra vikingetid og middelalder.
På den måde er kurset tænkt praksisorienteret. Der indgår
også en studietur til Statens Historiska Museum, hvor vi
dels skal se på udstillingerne, dels høre medarbejderne
fortælle om museumsarbejdet. Af naturlige grunde finder
studieturen sted fysisk på plads i Stockholm.
Alle er som sagt meget velkomne, så længe der er pladser. Sidste frist 10. oktober.
Tilmelding kan ske på: su.se/sok-kurser-och-program/
arl315-1.502299?open-collapse-boxes

Af Jens Christian Moesgaard
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ter til
Fribillet mer af DNF
medlem es med NR-156
Billetter

send

Stor overskuelig
møntbørs med
rigeligt af plads
mellem bordene!

Søndag 30. oktober kl. 10-16

Scandic Hotel
Copenhagen
Vester Søgade 6
Tæt på Vesterport Station
og Hovedbanegården.
Gratis P om søndagen i Kbh.
Entre 80,-

cphcoinfair.dk

Arrangeret af Dansk Numismatisk Forening
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Dansk Numismatisk Forening

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

Lørdag 29. oktober 2022, 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. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent 2023 – 2024.
6. Valg til bestyrelsen: John Lind, Birger Bentsen og
Lars Christensen.
7. Valg af revisorer; Henrik Jensen og Kim Simonsen.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest én måned inden generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen arrangeres spisning.
Tilmelding senest 23. oktober til:

John Lind 20 70 85 78 - webmaster@numismatik.dk
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Medlemsmøder
Medlemsmøderne med auktioner
afholdes onsdage i:

Bethesda

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

DNF medlemsmøder
Onsdag 21. september

Fraktionsmøder

Auktion 581 —

Fraktionsmøderne afholdes
i foreningens bibliotek:

Onsdag 12. oktober

 ønder Boulevard 65, Stuen
S
København V

Auktion 582

Foredrag kl 19.00: Frank Vedel;

Et “fotohaiku-oplæg med udgangspunkt
i fejlmønter”.

Lørdag 29. oktober
Generalforsamling i Bethesda kl 17.30
Spisning bagefter (se også side 29)
Auktion 583

Onsdag 16. november
Auktion 584

MEDALJER
Mandag 19. september 2022 kl. 18-20
Danmark – Tyskland, medaljer fra grænselandet

Spisning før mødet, kl. 17.30 kontakt:
preben.nielsen@youmail.dk

Mandag 21. november 2022 kl. 18-20

Emnet for mødet bestemmes senere

PENGESEDLER
Møderne er indstillet indtil videre.

ANTIK & MIDDELALDER
Onsdag 2. november
Kl. 19.00. Emner er på vej.

numismatik.dk

Onsdag 7. december
Kl. 19.00. Emner er på vej.

Bestyrelsen
Formand
Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81
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
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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

DNF-kalenderen
September
19. Mandag Medaljer – SB65
21. Onsdag Auktion 581.

Oktober
5. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
12. Onsdag Auktion 582.
29. Lørdag Genaralforsamlin kl 1730 i
Bethesda – se side 29.
Auktion 583.

November
3. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
16. Onsdag Auktion 584.

December
3. Tirsdag Seddel-fraktionen – SB65
14. Onsdag Auktion 585.

VURDERINGSPRISER:

møntkata
loget.dk

Sekretær
Lars Christensen
sekretaer@numismatik.dk
Bestyrelsesmedlem
René Villadsen
40 56 89 06
Bestyrelsesmedlem
Mads Smedman
40 36 16 84
Bestyrelsesmedlem
Henrik Berndt
henrikberndt@hotmail.com

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 dagen før auktionen
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