To sjældne sønderjyske nødsedler
Rustne stempler er gode stempler

Ann. er 4-farver

Sælg mønter
på auktion

Danmark, Christian X
Fortjenstmedalje
Hammerslag: 100.000 kr.
England, Charles I
Guldmedalje til minde om
henrettelsen af kong Charles, 1649
Hammerslag: 85.000 kr.
Dansk Vestindien
Christian IX, 50 Francs/10 Daler 1904
Hammerslag: 75.000 kr.

Norge, Christian IV
Speciedaler 1628
Hammerslag: 48.000 kr.
Danmark, Frederik II
Speciedaler 1572
Hammerslag: 30.000 kr.

Paul Bergsøes Vej 20B
2600 Glostrup
Tel +45 8818 1111
Søren Frichs Vej 34 D
8230 Åbyhøj
Tel +45 8818 1111

NNUM_0122.indd 1

29.11.2021 11.28

Indhold

Ansvarshavende:
Michael Wagner Christiansen
60 52 34 81

formand@numismatik.dk
Annoncer:
Birger Bentsen

brevbud@numismatik.dk
Tlf. 55 77 19 66

Grafisk ansvarlig:
Torben Hansen

DNFs Beretning for
foreningsåret 2021-22 …  …  …  …  …  …

5

DNFs regnskab for
foreningsåret 2020-21 …  …  …  …  …  …

8

Af Frank Pedersen

Rustne stempler er gode stempler … …

Af Preben Eriksen

To sjældne sønderjyske nødsedler  …

17

Stampes Numismagiske Univers … …

21

Anmeldelse af Niels Stampe

Katalog over større tyske sølvmønter
1800 -1872 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …

23

Af Henrik Malchau

num-rap@numismatik.dk

En æra er forbi. Finn Rasmussen
stopper i Hafnia Coins  …  …  …  …

Tryk: Dystan & Rosenberg

Af Torben Juul Hansen

Annoncepriser (excl. moms og evt. repro):
Side 2, 4 eller Bagsiden
kr.  1.600
Helside 1/1 (126 x 188 mm): kr.  1.400
Halvside 1/2 (126 x 92 mm): kr.
800
Kvartside 1/4 (126 x 43 mm): kr.
500

11

24

MøntBørs-Medaljen 2022  …  …  …  …

27

Indkaldelse til DNFs ordinære
generalforsamling …  …  …  …  …  …  …

29

Foreningsmøder i DNF …  …  …  …  …

30

Bestyrelsen i DNF …  …  …  …  …  …  …

31

Copyright:
Gengivelse og kopiering af signerede
artikler eller dele deraf er kun tilladt
med forfatterens skriftlige tilladelse.
Omtale og korte uddrag af artikler og meddelelser er tilladt med kildeangivelser.
Næste nummer:
Medio januar 2023
Deadline for bestilte annoncer:
20. december 2022

ISSN 0105-8126

Dansk Numismatisk
Forenings møder:
Bethesda

Rømersgade 17, 1362 Kbh K, Israels Plads
Se mere side 30 og 31

numismatik.dk

Indleveringerne kommer rullende til efterårets auktioner.
De afbildede mønter kommer under hammeren 22.
november. Skal vi også sælge din samling?
Husk: 22% købersalær og attraktivt sælgersalær!

Kom og f
MøntBør å en snak på
sen 30. ok
tober
Kontakt: auktion@vf-auktion.dk tlf: 3616 0084
Haydnsvej 2, 4., 2450 Kbh SV

numismatisk rapport 156

DNFs Beretning
Foreningsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022
Bestyrelsen og medlemsforhold
På generalforsamlingen 2021 skete det som vi længe havde
frygtet, formand Preben Nielsen stillede ikke op til genvalg.
Udover Preben Nielsen var også René Villadsen og Mads
Smedman på valg, men heldigvis var de begge klar til at modtage genvalg. Henrik Berndt blev valgt ind som nyt medlem
i bestyrelsen, mens Samuel Flyger blev valgt ind som suppleant. Til valg af revisorer var både Henrik Jensen og Kim
Simonsen villige til genvalg. Begge blev valgt for et år. Efter
generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand Michael Wagner Christiansen, næstformand John
Lind, kasserer Henning I. Larsen, provinsrepræsentant Birger
Bentsen, bestyrelsesmedlemmer Torben Juul Hansen, René
Villadsen, Mads Smedman og Henrik Berndt. Lars Christensen
var stadig vores sekretær, men grundet sygdom har han ikke
været i stand til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsesarbejdet i dette år har således i høj grad været
præget af, at de rigtig mange opgaver tidligere udført af Preben
Nielsen, og også Lars Christensen, nu skulle håndteres af de
resterende medlemmer. Henrik Berndt har dog allerede gjort
det rigtig godt som vores auktionarius til medlemsmøderne,
og Samuel Flyger har påtaget sig ansvaret for vores sociale
medier, en rolle der virkeligt har manglet i bestyrelsen.
Det skal dog nævnes, at Preben Nielsen stadig hjælper til
med mange af opgaverne, hvilket sikrer en god overlevering
til os andre. Det skylder vi ham stor tak for. På generalforsamlingen blev Mogens Skjoldager tildelt foreningens æresmedalje for hans store hjælp til bestyrelsen, men han kunne
ikke være til stede til at modtage den personligt. Det var med
stor sorg, at bestyrelsen senere fandt ud af, at Mogens døde
kun ti dage senere.
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder jævnt over perioden, hvor foreningens aktiviteter og virke er blevet behandlet.
Pr. 1. juli 2022 havde Dansk Numismatisk Forening 425 medlemmer mod 428 i 2021. Ændringen skyldes 33 nye medlemmer, og 36 udmeldte, heraf tre af DNF kendte dødsfald.
Endeligt skal det nævnes, at DNF, samt tre medlemmer af
bestyrelsen, blev stævnet af Morten Eske Riegels Mortensen
(MERM), der også har kaldt sig selv for “Stævningsmanden”.

Af Michael Wagner
Christiansen
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DNFs Beretning

Denne stævning er naturligvis uden hold i virkeligheden,
og aldeles grinagtig at spilde retssystemets tid på, men
ikke desto mindre noget vi har måtte forholde os til. Der
er endnu ikke kommet afgørelse i sagen.

Litteratur og tidsskrifter

John Pedersens store og gennemgribende værk om Nordiske Kunstmedaljer – udgivelserne fra Anders
Nyborgs medaljeforlag.

John Pedersens flotte bog om Anders Nyborgs medaljeudgivelser udkom til generalforsamlingen 2021. Bogen
er blevet meget vel modtaget, og der er fortsat mulighed
for at erhverve bogen.
Numismatisk Rapport (NR) er udkommet med numrene
150–154, og dermed ét ekstra nummer i forhold til de forrige år. Dette ekstranummer, nr. 152, udkom i oktober 2021
sammen med nr. 151, som en hyldest til vores afgående
formand Preben Nielsen.
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM)
er udkommet med fire numre. Hovedredaktør har været
Jens Christian Moesgaard i Stockholm. Både NNUM og
NR er tilgængelige på Foreningens hjemmeside: numismatik.dk
Arbejdet med møntkataloget.dk fortsætter. Vurderingspriser justeres og nyt materiale tilføjes jævnligt.

Medlemsmøder
Vi er heldigvis kommet over det værste af covid-19 pandemien, og vi har kunnet afholde alle vores auktioner, dog
På nogle medlemsmøder har vi
haft spændende foredrag. Her ses
Thomas Guntzelnick Poulsen med
“Mønt og Magt”.
Foto: Fl. Gaston Brabo

1. juli 2021 – 30. juni 2022

blev enkelte afviklet som webauktioner. De
ordinære medlemsmøder i covid-19 perioden blev aflyst. Foreningen har afviklet 10
medlemsmøder med auktion. Der har været et samlet hammerslag på 683.670 kr.
mod 538.132 kr. i 2020-21. I alt er udbudt
1.260 numre. Vi ser stadig en støt stigning
i prisen på lots i høj kvalitet, mens også
pengesedler er virker til at være blevet mere
eftertragtede. Til gengæld går det lidt trægt
med skillingsmønter i almindelige kvaliteter, hvilket der heller ikke er noget nyt i.
Foreningen har købt et par samlinger
fra medlemmer, som ønskede at afhænde
deres mønter. Disse mønter og pengesedler
sælges sammen med det øvrige materiale
vi får indleveret til auktionerne.
På nogle medlemsmøder har vi haft
spændende foredrag omkring nogle gådefulde mønter fra vikingetiden (ved Michael
Wagner Christiansen), “Skraveringsteknikken” i rigsvåbenet på Specien 1839 (ved
Torben Juul Hansen), udstillingen Mønt og
Magt (ved Thomas Guntzelnick Poulsen)
og Guldbrakteaterne fra Vindelevfundet
(ved Morten Axboe).

Møntbørs 2021
Dagen efter generalforsamlingen i 2021 afholdt foreningen MøntBørs 2021, Copenhagen Coin Fair på Scandic Copenhagen
Hotel, efter 1 års pause. Vi var spændt på,
om samlere og handlere var vågnet op efter
at været i Covid-19 dvale i halvandet år.
Interessen var heldigvis overvældende, vi
var ca. 500 deltagere og handlere til møntbørsen, med masser af glade gæster og tilfredse handlere.
Vi har således kun oplevet positive
tilbagemeldinger efter året møntbørs,
der tydeligvis havde været savnet under
covid-19 pandemien. Vi skylder en stor
tak til vores medlemmer Niels Nielsen og
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Flemming Gaston Brabo for deres store
hjælp i arbejdet med forberedelserne og
udførelsen af møntbørsen.

Fraktionsmøder
Seddel-fraktionen er desværre stadig på
udkig efter en person der ønsker at drive
den fraktion, og der har således ikke været
noget møder i lang tid. Der har derimod
været flere møder i både Medalje-fraktionen og Antik- og Middelalder-fraktionen,
men især sidstnævnte har desværre oplevet færre deltagere end normalt på de
sidste møder.

Udadvendte aktiviteter
Foreningen var atter i 2022 repræsenteret
på møntbørsen i Aalborg, arrangeret af
Aalborg Møntsamlerforening. Her møder
vi en stor og trofast gruppe af medlemmerne fra Nordjylland. Vi fremviser nogle
af foreningens publikationer samt auktionsmaterialet til forårets sidste auktioner.
I maj 2022 deltog flere medlemmer fra
bestyrelsen i Nordisk Numismatisk Unions (NNU) møde i Reykjavik. Mødet forløb
meget vel, og DNF gav de opgaver videre,
som vi har udført for unionen i mange år,
bl.a. kasserer-arbejdet.
Der blev også ændret lidt på NNUs
overordnede love. Som medlem af én af
unionens foreninger er det muligt at byde
på alle de andre foreningers auktioner, dog
er det nu tilføjet, at den forening der afholder auktionen har ret til at afvise bestemte
personer. Det betyder, at hvis et specifikt
medlem af (eksempelvis) SNF er uønsket
i DNF, så har vi nu ret til helt at afvise bud
fra denne person på vores auktioner.

Hermed slutter beretningen.
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Dansk Numismatisk Forenings resultatopgørelse for 1. Juli 2021 til 30. Juni 2022
		
I N D T Æ G T E R		
		
Kr.
Kontingenter
119.345,00
Salg af NR blade
7.026,40
CoinFair
95.235,00
Renteindtægter
0,00
Kursreguleringer
0,00
Salær
72.397,40
Annoncer i NR
44.606,40
NNUM Annonce opkrævning
8.268,75
Forsendelsesgodtgørelse
29.401,63
Salg af mønter/bøger/mv.
49.049,16

Budget for
2021/2022
120
5
85
0
0
50
23
8
35
45

Budget for
2022/2023
120
5
95
0
0
80
45
8
20
50

425.329,74

371

423

Kr.

t.Kr.

t.Kr.

NNU's Medlemsblad
Numismatisk Rapport
Porto
CoinFair
Kørsel og parkeringsafgifter
Renter og gebyrer
Kontor og WEB
Kontingenter
Biblioteket
Søndre Boulevard 65
Annoncer
Bestyrelsesmøder
Leje af lokaler
Generalforsamling & Reception
Sommerudflugt
Forplejning ifbm. Medlemsmøder
Rejser - Unionsmøde og INC
Deltagelse i møntbørser og lignende
Forsikringer
Foredrag, gaver og repræsentation
Møntkataloget
Tab på debitorer

24.000,00
63.130,00
92.931,88
100.974,61
21.949,04
2.787,63
38.343,08
7.991,01
18.971,00
50.407,51
2.010,00
15.616,50
20.000,00
19.480,00
0,00
2.787,00
26.571,50
5.336,00
30.905,14
16.034,00
20.663,26
497,00

25
50
85
90
8
3
24
5
10
40
0
4
15
4
2
2
25
5
30
2
8
3

25
50
85
80
15
3
34
5
10
≠30
0
4
15
4
2
2
20
5
30
2
8
3

Udgifter i alt

581.386,16

440

432

Periodens resultat
Nedskrivning af litteraturbeholdningen

-156.056,42
51.777,35

-69

-9

ÅRETS NETTO RESULTAT:
OVERFØRT FRA EGENKAPITAL

-207.833,77
-207.833,77		

Indtægter i alt
UDGIFTER
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Dansk Numismatisk Forening – Balance pr. 30. Juni 2022
		
A K T I V E R		
Kr.
Kr.
Bankindeståender			906.296,78
Kontormaskiner			
1,00
Ejendom: Søndre Boulevard 65: EV 2022 kr. 710.000			
80.000,00
Beholdninger af mønter, medaljer & litteratur
Primo
9.635,80		
Tilgang (køb)
335.475,85
Afgang (salg)
300.561,00
Taget til indtægt
49.049,16
Moms
11.538,54
Nedskrivning
51.777,35
Beholdning
53.361,00
Debitorer:
Bestyrelsesmedlemmer			 7.385,56
Rekvirenters forskud			
0,00
Medlemmers uafregnede auktionskøb mv.			
4.450,75
Øvrige debitorer			
6.225,75
			
BALANCE
1.057.770,84
			
P A S S I V E R		
KR.
Kr.
Gæld til Told og skat (moms)			
6.213,23
Kreditorer			15.346,09
Forudbetalt kontingent			
5.650,00
			
Eksterne midler til rådighed for foreningens udgivelser		
Midler til rådighed primo foreningsåret		
77.321,23
Modtagen fondsstøtte i foreningsåret		
11.000,00
Anvendt til forarbejder i (kommende) udgivelser		
70.365,00
17.956,23
			
			
EGENKAPITAL		
Fond af livsvarige kontingenter (61 livsvarige medlemmer)			
355.500,00
			
Egne midler "øremærket" til foreningens udgivelser			
Foreningens publikationsfond
Primo
227.266,04		
Salg af D.O.P.
Tilgang
288,00		
Anvendt til udgivelser
Forbrugt
0,00
227.554,04
			
Formue 1. juli 2021		
620.356,26		
Overført driftresultat		
207.833,77
412.522,49
			
BALANCE
1.057.770,84
			
			
Henning Ingemann Larsen, Slagelse den 1. juli 2021
		
Foranstående regnskab er revideret. Beholdninger af mønter, medaljer og bøger,
samt disses værdiansættelse er ikke kontrolleret af os. København den
2022
Henrik Jensen, revisor | Kim Simonsen, revisor
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Rustne stempler er gode stempler
I artiklen “Et uheld i prægestuen i Altona” i Numismatisk Rapport nr. 1462 omtaltes en 1771-skilling med nogle
karakteristiske ridser, der meget vel kunne skyldes ridser
i stemplet (fig. 1). Det inspirerede mig til at gennemføre
en større undersøgelse for om muligt at finde tilsvarende
ridser på andre 1771-skillinger,3 og resultatet blev både
overraskende og interessant: “Ridserne findes på et stort
antal stempler og er en følge af, at stemplerne er blevet
slebet for rust” (se senere). Samlere af 1771-skillinger er
almindeligvis bekendt med, at små spredte “knopper og
ujævnheder”, der ses på en del mønter, kan skyldes rustne
stempler, men det er formentlig kun få, der er opmærksomme på, at det faktisk langt oftere er “ridser”, der kan
afsløre rustens forekomst. Det føjer endnu et lille kapitel
til den populære kobberskillings historie.
Rust var et konstant problem for datidens møntsteder
og især stemplerne var sårbare. Et par citater fra møntmester Lyngs samtidige breve giver et lille indtryk:

• Ved forsendelser skal stemplerne: Være indsmurte og vel
indpakkede, for at de ikke af Rust skulde blive angrebne,
• Lyngs svar på en klage over nogle mønters udseende: at
de saaledes fra Mynten kunne udkomme, er mig ikke
begribeligt, uden at de maatte være prægte med et Par
ganske forrustede Stempler.
• Forskel på hærdede og uhærdede stempler: … og da det
uhærdete jern og Staal hastigere tager Rust til sig og denne
æder sig dybere ind derudi, end i det hærdete, saa ville …4
Prægestuerne var uopvarmede og ofte
med høj luftfugtighed, og rusten havde
gode vilkår, blandt andet fordi prægerne lod stemplerne forblive i maskinerne (presserne)5 indtil større skader eller udbredt slitage
nødvendiggjorde udskiftning
af dem. Rusten slap kun sit
tag under selve prægningerne,
hvor de gentagne, kraftige slag
på stemplerne medførte, at de
blev holdt varme og tørre.

Af Frank Pedersen1
1. Fotos: Jakob Rye, fig. 1. Eivind
Lotsberg, fig. 2, 3 og 4.
2. Frank Pedersen, Et uheld i prægestuen i Altona, Numismatisk Rapport 146, Meddelelser fra Dansk
Numismatisk Forening, september
2020, s. 5-7.
3. Tak til Jakob Rye, der i sin tid
gjorde mig opmærksom på de pågældende ridser og til såvel Rye
som Eivind Lotsberg for bidrag med
1771-skillingsmateriale, der muliggjorde undersøgelsen i det foreliggende omfang.
4. Frank Pedersen, Christian den VII’s
mønter, 1766-1808/1812,
Dansk Numismatisk Forening 2017,
side 81, 110 og 116.
5. Ibid, side 136.

Fig. 1. Ridser i den øvre
del af mønten
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Frank Pedersen

Undersøgelsen
Den nævnte undersøgelse var begrænset til 1771-skillinger
fra prægningerne i Altona og København 1783-1785 og
omfattede ca. 4.000 mønter med sammenlagt 639 stempler. Det viste sig da, at ca. 23 % af stemplerne i Altona og
21 % af stemplerne i København havde de omtalte ridser;
stempelidentiske mønter med identiske ridser godtgjorde,
at det var stemplerne, og ikke mønterne, der var ridsede.
Der blev fundet mønter, hvor kun forsidestemplet var
slebet, andre hvor det kun var bagsidestemplet og atter
andre, hvor det var begge stempler (fig. 2). Der var tilfælde,
hvor samme stempel forekom i versioner henholdsvis med
og uden ridser (fig. 3) og i andre tilfælde i versioner med
forskellig størrelse af de slebne afsnit. Det sidste indikerer, at stemplet har været udtaget til slibning flere gange.
Enkelte stempler fandtes med såvel slebne som uslebne
rusttæringer (fig. 4).
Forunderligt nok forekommer ridserne stort set kun i et
ca. 7 mm bredt bælte langs stemplernes rand og altså ikke
i midterfeltet. Forklaringen på denne besynderlighed er
med stor sandsynlighed, at prægerne ved arbejdsdagens
ophør efterlod presserne med stemplerne hvilende tæt

Fig. 2. Mønt med slibe-ridser på
både for- og bagsidestempler

Fig. 3. Samme bagsidestempel i to
versioner, henholdsvis med og uden
slibe-ridser (SKISLING-varianten!)

Rustne stempler er gode stempler
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mod hinanden, hvorved rusten kun nåede at brede sig
et lille stykke ind på stemplerne, før det blev besluttet at
afmontere og slibe dem.

Rustne stempler er gode stempler
Det kunne med nogen forundring konstateres, at de slebne
stempler havde en gennemsnitlig holdbarhed, der var ca.
50 % større end gennemsnittet for samtlige stempler (se
tabel 1). Forklaringen er: Jo længere tid et stempel befandt
sig i det fugtige miljø i pressen, jo større var sandsynligheden for, at det rustede. Det var derfor oftest de bedste
stempler, der rustede, heriblandt de rustslebne der ved
slibningen havde fået deres levetid forlænget.
Studiematerialet har ikke givet mulighed for at beregne,
hvor længe stemplerne kunne forventes at være i presserne, før den første rust indtraf.
Det har kunnet fastslås, at de slebne stempler blev
anvendt på lige fod med de øvrige stempler i et lineært
prægningsforløb uden ekstra mange brud i stempelkæderne. Heraf kan udledes, at stemplerne under slibningen
ikke har været erstattet af andre stempler, så prægeren har
formodentlig valgt en pause under prægningerne (f.eks.
en spisepause), og mon ikke det var smeden, der klarede
slibearbejdet.
Ridserne har et forholdsvis ensartet udseende, hvilket
tyder på, at det var samme type slibe-børste, der blev
anvendt i Altona og København. Der er i øvrigt intet, der
typer på, at der var forskel på rustens udbredelse ved de
to møntsteder og på de bestræbelser, der blev gjort for at
imødegå de skadelige virkninger.

Tabel 1

Stemplernes holdbarhed
		
		
Møntproduktion

Fig. 4. Stempel med såvel slebne
som uslebne tæringer

Alle stempler i studiematerialet		
(slebne og uslebne)			
Mønter/
stempler

Mønter
pr. stempel

			

Svarende til
produc. mønter

Slebne stempler i
studiematerialet

Mønter/
stempler

Mønter
Svarende til
pr. stempel produc. mønter

Gennemsnit			Gennemsnit

2.461/135 fs.
Altona
ca. 23 mio.		2.560/161 bs.

18,2

ca. 173.000

947/35 fs.

27,1

ca. 257.000

15,9

ca. 145.000

824/34 bs.

24,2

ca. 221.000

København 1.813/163 fs.
ca. 10 mio.		1.852/180 bs.

11,1

ca. 63.000

614/33 fs.

18,6

ca. 106.000

10,3

ca. 57.000

537/39 bs.

13,7

ca. 77.000
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Rustne stempler er gode stempler
Fig. 5. Omfattende slibning af både
for- og bagsidestempel til norsk
2 skilling 1833. Bemærk at ridserne
kun forekommer langs stemplernes
rand. (ma-shops.com april 2022)

Fig. 6. Russisk 5 kopek 1771 med
slibe-ridser på bagsiden. (1771 EM
Russland 5 kopek Catharina II, 1+
– Oslo Myntgalleri april 2022)

Det skal bemærkes, at den betydelige forskel, der ses på
stemplernes holdbarhed i Altona og København, ikke er
relateret til forhold vedrørende de rustne stempler, men
skyldes andre forhold, der ligger uden for rammerne af
nærværende indlæg.

Stemplernes produktionstid
De enkelte stemplers holdbarhed i Altona varierede generelt fra nogle få tusinde til ca. 350.000 mønter. Da der
kunne præges ca. 10.000 mønter pr. presse pr. dag ved
normal arbejdstid,6 har disse stempler følgelig været produktive fra ca. 1 - 40 dage, inkl. søn- og helligdage.

Andre mønttyper
Det var naturligvis ikke kun ved de danske møntsteder,
at rusten huserede. Jakob Rye har til eksempel henledt
min opmærksom på en norsk 2 skilling med omfattende
slibe-ridser (fig. 5), og apropos mønter fra 1771, fangede
mit øje for nylig en russisk 5 kopek (fig. 6), hvor smeden
tydeligvis har måttet afse en del tid til rustslibning.

6. Ibid, side 52.

Sælg til top priser !
Takket være vort enorme kundegrundlag så har
de sidste auktioner givet os rigtigt 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

Kan bestilles på:

numismatik.dk

Kr. 250,-

175,- for medl. af DNF

Prægtige kunstmedaljer,
smukt fotograferet – flot og
overskueligt præsenteret.
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To sjældne sønderjyske nødsedler
På Bruun Rasmussens møntauktion den 26. april 2022 var
der en 25 Øre uden år og en 50 Øre 1921, udstedt af H. P.
Lindgreens Enke i Stollig, Post Aabenraa.
Stollig er en landsby beliggende på Løjt Land nordøst
for Aabenraa. Hans Peter Lindgreens far kom fra Sverige.
Han var murer og efter sigende ganske ferm til at mure
skorstene, hvorfor han fik navnet “Peer Røgfordriver”.
Hans Peder Lindgreen (H. P. L.) fik som så mange andre
”Løjtanger” en sømandsuddannelse. Denne afsluttedes
med styrmandseksamen fra Navigationsskolen i Nordby
på Fanø. Han fik høje karakterer på
Navigationsskolen og retten til at føre
som første eller eneste styrmand i
dansk dampskib.
H. P. L. blev gift med Cecilie (født
Sørensen) og de fik 16/6-1896 sønnen
Peter Lindgreen.
H. P. L. opgav sømandslivet som 40årig og i 1902 åbnede H. P. L. og Cecilie en købmandsbutik i Stollig. I 1909
døde H. P. L. af lungebetændelse og nu stod
Cecilie som enke med købmandsbutik og fire
små børn, den sidste født i 1908. Men hun tog

25-sedlen er 4,4 cm x 6.5 cm og uden valørangivelse. No. 0005
50 Øre er 6 cm x 9,4 cm med værdiangivelse
og årstal, 1921, No. 0019

Af Preben Eriksen
Billeder om H. P. Lindgreen samt
forsidebillede venligst fundet frem
af Henrik Petersen, Lokalhistorisk
Arkiv
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kampen mod tilværelsen op, drev
butikken videre og i 1911 købte
hun et større grund i Stollig, hvor
hun opførte et hus med butik og
beboelse.
Den ældste søn Peter, kom efter konfirmation i købmandslære
i Aabenraa. Da han var udlært,
kom han hjem for at hjælpe moderen med butikken i Stollig,
men det viste sig, at arbejdet som
kolonial købmand ikke havde Peters store interesse. Fotografering
med fremstilling af egne billeder,
han fremstillede piber og som en
af de første byggede han en radio
som han fik patent på i Tyskland
Danmark havde ikke radiofoni på
det tidspunkt.

H. P. Lingreens butik i Stollig
Han satte dog sit præg på købmandsbutikken, da han købte kaffe hjem som råkaffe blandet efter egne opskrifter og
bragt til brænding. Ligeledes købte han vin hjem i tønder
og tappede det på flasker med egne etiketter.
Peters helt store interesse var forædling af tomatplanter.
I 1961 blev en ny tomat sort fremavlet af Peter Lindgreen
kåret af Statens Væksthusforsøg til den hidtil bedste tomat. Den var sygdomsresistent, gav 50 % højere udbytte,
og så kunne den plukkes, når den var moden og holde sig
frisk i mindst seks dage.
Før den tid blev tomaterne plukket grønne og
selvmodnede ved grossist og handelsled.
I 1959 overtog Peter
Lindgreens nevø Hans
Jacob Lindgreen og hans
kone Karen Lindgreen
købmandsbutikken i
Stollig. I begyndelsen
1960’erne kom Hans
Jacob med i Peters forsøgsarbejde med toma-

Preben Eriksen

To sjældne sønderjyske nødsedler

ter, og det er faktisk deres fortjeneste, at vi i dag kan købe
“tomater på stilk, der alle er modne”.
I 1967 døde Peter Lindgreen og selvom han boede
meget beskedent efterlod han sig mange ting, deriblandt
sikkert de to nødsedler. Jeg har en formodning om, at han
selv har fremstillet 25 “Øre”. Det virker som om, der er
fremstillet stempler, som han har trykt med. Der er ikke
årstal på, så jeg formoder den har været anvendt i tiden
efter, at man gik over til anvendelse af dansk skillemønt
den 18. april 1920.
50-Øre har han bestræbt sig på at fremstille som en
“rigtig” pengeseddel. Der er angivet værdi i de to øverste
hjørner, en buet skrift henover 50 H. P. Lindgreens Enke.
Stollig. Nedenunder: Gælder for femti Øre i Sølv, Nikkel
eller Frimærke ved H. P. Lindgreens Enke i Stollig 1921.
På den tid cirkulerede både 25 øre i sølv og kobbernikkel.
Ud fra numrene på sedlerne kan man skønne, at oplaget
var planlagt til at været op til 9.999 stykker.
Hans Jacob Lindgreen og Karen Lindgreens søns Olaf
Lindgreen har fortalt, at da han var barn havde de en
æske med sønderjyske nødsedler, som han har været med
til at lege med. Han kunne godt huske de blå sedler fra
H. P. Lindgreens Enke. Æsken er desværre væk, så han
har ikke nogen af sedlerne.
P.s. Bruun Rasmussen har tidligere haft 1 stk. 50-Øre
og 2 stk. 25-Øre til salg.
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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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Stampes Numismagiske Univers
USA. Politiet i Seattle har fanget to kriminelle – en han og
en hun – som i årevis havde snydt samlere og investorer,
der i god tro investerede deres sparepenge i bullion-mønter. Deres metode var at fylde kunder med falske oplysninger, så penge til investering strømmede ind. Pengene
fra de ca. 2.500 klienter blev dog brugt til at betale gamle
regninger og forsøde livet. Opfindsomheden fortsatte med,
at de også tilbød klienterne at opbevare deres mønter i en
bankboks mod ekstra betaling, forstås!
Da de omsider blev fanget, efter at have flygtet fra stat
til stat, var de bevæbnet. Og da bankboksen blev åbnet,
var den tom! For deres forlystelsessyge eller svindelnumre
blev de dømt til at holde ferie bag tremmer i hhv. 11 og 5
år samt til at tilbagebetale 65 mio. dollar til de forsmåede,
fortrinsvis ældre eller godtroende klienter, som næppe
skal regne med at se deres investering igen.
USA. Kennedy halvdollar blev første gang præsenteret i 1964, året efter han blev myrdet i
Dallas. Kennedys portræt erstattede portrættet
med Franklin. Den nye halvdollar blev umådelig populær både i USA og i resten af verden.
Det første år, 1964, indeholdt mønten .900 sølv.
Men da sølvprisen fortsatte med at stige, blev
sølvindholdet de følgende år nedsat til .400, og
efter 1970 var det slut med sølv i halvdollaren, bortset fra i møntsæt.
Mellem 1971 og 1976 blev der produceret ikke mindre
end 1,5 mia eksemplarer. Fra da af blev oplagene mindre
og mindre. I popularitet blev halvdollaren nu overhalet
af kvartdollarerne. Prismæssigt er sølvdollaren okay, men
ikke dyr. Dem uden sølv er kun pålydende værd med
mindre de er usædvanlig flotte og fejlfrie. Hvis nogen
spørger mig, om de nogen sinde bliver noget værd,
er svaret: Nej! Om 1000 år da? Nixen!
FEJLMØNTER af euro har taget et gevaldig hop
opad med skyhøje priser til følge. Nu advarer erfarne samlere, at man skal passe på, for mange
såkaldte fejlmønter er slet ikke fejlmønter. Samlere
er bare faldet for skruppelløse sælgere.

Af Niels Stampe
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Stampes Numismagiske Univers

CALIFORNIEN. Fyens Stiftstidende har noteret, at en
kvinde ved navn Vicky Umodu manglede en sofa til sit
nye hjem. I en amerikansk avis a la Gul & Gratis fandt
hun i et dødsbo en gratis sofa, som hun syntes om. Hjemme følte hun dog, at sofaen føltes mærkelig flere steder.
Hun opdagede, at sofaen indeholdt mange kuverter
med pengesedler, som beløb sig til ca. 36.000 dollar.
Da hun er en ærlig kvinde, kørte hun tilbage til
familien med pengene, som ikke anede eksistensen af
dem. Men de gav hende 2.000 dollar, som hun brugte
på et nyt køleskab, som hun også manglede.

Dollars i bundter er rart at ha’.

Den famøse oprørsshekel med
palmetræet.

USA. Det er åbenbart her, at alt kan ske. I delstaten New
Jersey var Rich Gilson og hans kone ved at renovere deres veranda og fandt noget, som Rich mente var ukrudt
og smed det over i bunken med haveaffald. Om natten
regnede det, og næste dag kunne han se, at der var tale
om pengesedler, i alt 1.000 dollar, som han kunne se stammede fra 1934.
Mønt leveres tilbage til Israel. USA har leveret en Kvart
shekel tilbage til Israel, efter at den angiveligt skulle være
blevet stjålet i Israel for over 20 år siden – og sidenhen
handlet videre og havnet i USA. Mønten blev opdaget
da den var sat til salg på en auktion i Denver, hvor den
menes at kunne have indbragt omkring en million dollars.
Vi taler om en slags oprørsmønt eller -tegn vendt mod
den romerske besættelse af Judæa for omkring 2.000 år
siden – og der kendes kun ganske få af denne type. I Israel
er man fornøjet, idet der ikke kendes nogen sådan mønt
på deres museer.
Under det romerske regime blev der udgivet en del
kobbermønter oftest med den romerske kejsers portræt
på den ene side. Vi kender det også fra Jesus, der sagde
“Så giv kejseren, hvad kejserens er, og
Gud, hvad Guds er!” – da han talte
om skatter til den romerske kejser
betalt med mønter med kejserens
eget portræt.
Vespasian (69-79), Sesterts slået i Rom
med reversmotivet at Judæa er erobret –
IVDAEA CAPTIA – og symbolet på
Judæa; palmen.

Stampes Numismagiske Univers

numismatisk rapport 156

Katalog over større tyske sølvmønter 1800 -1872
Store sølvmønter og flere store sølvmønter er et meget
populært samlerområde og i særdeleshed i Tyskland. Her
går traditionen langt tilbage i historien. Store sølvmønter
kan samlere finde i flere forskellige kataloger sammen med
småmønter, så her er ikke noget nyt. Det nye katalog, som
her er udkommet i sit tredje og udvidede oplag med endnu
flere informationer omhandler kun store sølvmønter fra
Halbtaler til Dobbelttaler – i alt 595 katalognumre. Under
de forskellige numre kommer samtlige årgange, de er udmønter i, så alt i alt er der her tale om flere tusinde mønter.
Kataloget medtager også Østrig, som på den tid var en
del af det tyske forbund fra 1800-1867 – Kronentaler,
Konventionstaler, Vereinstaler og Vereinsdoppeltaler.
Selv om kataloget er handy er det ikke sådan lige til
at stoppe i inderlommen, for det er 3,5 cm tykt og vejer
immervæk næsten et kilogram.
Ja, hvad kan man ellers sige om kataloget. Det er meget
erfaren herre, Helmut Kahnt, som står bag katalogiseringen, og han er virkelig gået grundigt til værks, som kun
tyskere kan gøre det. Det begynder med konger og hertugernes regeringsperioder og med beskrivelse af, hvad
der står på mønternes for- og bagsider. Dernæst følger
oplagstallene, som kendes for langt de fleste mønter. Kvaliteterne en henholdsvis 1+, 01 og 01-stempelglans. Som
noter er anført både prøvemønter, varianter, Erstabschlag
og ekstraordinære flotte mønters sidste opnåede auktionspriser uden salær og moms. Desuden er der mønter, som
er så sjældne, at de opnår liebhaverpriser, priser som er
helt uden for den almindelige samlers rækkevidde.
Under hertugdømmerne Schlesvig og Holsten er Danmark repræsenteret med tre katalognumre under Christian
VII (fem mønter), mens Christian VIII (krone og rigsæble)
og Frederik VII hver er repræsenteret med et katalognummer, som rummer flere årgange.
Anmelderen har kendt en nu afdød samler, som på
en udstilling viste en imponerende samling af de store
mønter. Det har været omkring 1970. Han kan selvfølgelig
ikke huske de enkelte mønter, men de har gjort indtryk
på ham selv den dag i dag. Så hvis han i morgen fik den
skøre ide – hans alder taget i betragtning - at samle store
tyske mønter, så er dette katalog en stor hjælp.

Af Niels Stampe

Helmut Kahnt:

Deutsche Silbermünzen
1800-1872. Vom Halbtaler
bis zum Doppeltaler.
3. oplag 2022. 13x19.5 cm,
760 sider og komplet
illustreret. Pris 49,90€.
Battenberg Gietl Verlag,
Postfach 166, D-93122
Regenstauf.
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En numismatisk æra er forbi
Finn Rasmussen stopper i Hafnia Coins

Af Henrik Malchau

Finn med en narhvalstand.
Foto: Henrik Malchau.

Efter 24 år med mønter og kuriosa i Hafnia Coins på Gl.
Kongevej, har Finn Rasmussen, i en alder af 73 år valgt
at stoppe.
Jeg har haft mange gode stunder hos Finn, der altid
havde noget spændende at fortælle. Jeg kom første gang
hos Finn for omkring for 12 år siden, da jeg ved en tilfældighed kom forbi butikken og fik øje på nogle sjove
fiskefossiler i vinduet. Da jeg har haft akvariefisk, synes jeg
det var fascinerende at have et fiskefossil der var omkring
45 millioner år gammelt. Og så kun til 45 kroner. Det er
altså kun 1 krone pr. en million år ;-)
Finn er en person med mange interessante interesser og
deler på sin rolige og behagelige facon glædeligt ud af sin
viden derom. Hvilket har kommet alle hans mange kunder
til gode gennem årene. Jeg har set Peruviansk Inkaguld,
gamle revolvere fra den Amerikanske borgerkrig og skind
fra en mammut-unge, bare for at nævne nogle få.
Jeg har været forbi Finn og spurgt lidt ind til hvordan
det hele startede med hans hobby og senere arbejde med
numismatik. Finn fortæller:

Min mors tante havde en frimærkebutik. I den havde hun også lidt mønter, det startede interessen hos mig.
Min bror og mig samlede begge
frimærker og mønter, vi blev dog
på et tidspunkt enige om at bytte,
så jeg fik mønterne og min bror fik
frimærkerne.

Finn blev allerede som 17-årig i
1967 optaget i Dansk Numismatisk
Forening. Det var heldigt at ingen
spurgte om alder, for aldersgrænsen var dengang 18 år.
I 1993 startede Finn som mønt
ekspert hos Bruun Rasmussens
auktioner, han blev fra starten
kastet ud i det, og svingede inden
længe hammeren under opsyn af
“den gamle”, der efter 10 minutter godt kunne se at opsyn ikke

En numismatisk æra er forbi

var nødvendigt, da Finn havde en naturlig flair som
auktionarius.
En af de lidt sjovere oplevelser Finn havde som auktionarius var da en stor norsk møntsamling skulle under
hammeren var en af byderne taget helt fra Vardø tæt på
Nordkap, så han kom frem efter en mere end en almindelig
lang rejse med båd, bil og fly på omkring 2.000 km.
I 1998 fik Finn muligheden for at overtage Plea Mønter
på Gl. Kongevej. Det underlige butiksnavn skyldedes at
ejeren fandt på navnet ved at bruge bogstaver fra sine to
børn, sin kone og sig selv. Peter, Lise, Eva og Arne. Finn
der ikke havde et naturligt forhold til navnet og ændrede
det til Hafnia Coins, efter det gamle latinske navn for
København (Hafniensis).
Finn har igennem årene haft mange spændende mønter
i sin forretning. En af de mest interessante og sjældne var
en Valdemar Sejer penning (Hbg 42b). Den var speciel
fordi der var fire e'er rundt om de to I'er i centrum af
mønten. Den dyreste mønt Finn har solgt var en Svensk
Thaler fra Sigismund, slået i Stockholm til 150.000 kr.
Finn blev også kendt i medierne, da han blev udsat for
et røveri af tre personer, der pressede ham ind bag disken
og Finn fik heldigvis fat i en svensknøgle og forsvarede sig
selv, og den ene røver fik et slag og de flygtede i høj fart
ud på Gl. Kongevej. Heldigvis har der ikke været mange
af sådanne ubehagelige episoder i Finns mange år i forretningen.
Jeg har haft stor glæde af Finns numismatiske viden, jeg
har lært meget, lige fra Kong Maues i Baktrien, da jeg købte
en firkantet mønt med en elefant på, til en dansk guld 10
kroner fra 1908, Jeg har en lille kongeportræt samling
og synes at Frederik den 8's portræt er specielt, da det
vender modsat af de fleste andre portrætter. Finn har en
meget stor viden, akkumuleret igennem et langt liv med
numismatik. En æra er forbi og det er på sin vis lidt vemodigt. Forretningen fortsætter heldigvis med nye ejere.
Finn samler stadig privat på Romerske kejserinder og
keltiske mønter med heste på. Jeg er dog glad for at Finn
stadig er medlem af Dansk Numismatisk Forening, så der
vil man kunne møde Finn og dele glæden ved vores fælles hobby.
Jeg ønsker Finn held og lykke fremover og håber at
otiummet nydes i fulde drag. Tak for de mange gode og
hyggelige stunder i Hafnia Coins igennem årene.
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Finn foran forretningen på
Gammel Kongevej.
Foto: Henrik Malchau.
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Nyt katalog over Trankebar-mønter

Olav Sejerøe 2022

Coins of Tranquebar,
Market Values
olav@sejeroe.com
trankebarcoins.com

Trankebar-mønter er et vigtigt og spændende samlerområde i dansk numismatik. Mønterne kan fortælle meget
om historien i Trankebar og om Danmarks kolonihistorie.
Trankebar var dansk fra 1620 til 1845. Under de ni
konger fra Christian den 4. til Christian den 8. blev der
slået godt 300 danske forskellige mønter i Trankebar.
Trankebar-mønterne kunne man tidligere følge i det
danske “Siegs møntkatalog” og “World coins” fra USA.
Begge disse kataloger er nu stoppet. Derfor var der et stort
behov for et nyt katalog.
Det nye katalog har foto af
alle typer af trankebarmønter
og er med vurderingspriser
på alle mønter.
Kataloget forhandles
af flere mønthandlere og
forfatteren. Pris: 50 kr.

Charles III‘s monogram
Charles III (Charles Philip Arthur George; født 14.
november 1948) er konge over United Kingdom og
Commonwealth. Han tiltrådte tronen 8. september
efter Elizabeth IIs død.
Hans monogra, som ses her, er dejligt enkelt og
letlæseligt. Det kommer vi nok til at se mere til på de
kommende engelske mønter og sedler.

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

Almindelig kontingent: 350 kr.
Se alt om DNFs auktioner, bogtilbud
og omindmeldelse på: numismatik.dk
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MøntBørs-Medaljen 2022
I år var der et særligt tema ved den årlige danske jødiske
kulturfestival i sommer – nemlig fejringen af 400 års-jubilæet for de første jøder, som Christian 4. i 1622 inviterede
til at de kunne bosætte sig i hans nyanlagte by Glückstadt
nordøst for Hamburg ved floden Elbens udmunding.
Den 25. november 1622 skrev den danske kong Christian IV en formel invitation til “jøder af den portugisiske nation”. Europas jøder var vant til en omskiftelig
tilværelse som følge af ringe levevilkår, forfølgelser og
drømme om bedre fremtidsudsigter, og mange tog imod
opfordringen.
På det tidspunkt var Danmark geografisk langt større,
end det er i dag, og var inde i en rivende udvikling. Christian IV havde ambitioner om at skabe vækst og velstand,
og til dette formål kunne jøder bidrage ved at sætte gang i
handel og håndværk. Siden de første jøder kom officielt til
Danmark, har dansk-jødisk kultur været integreret i samfundet. Jøder har bidraget med videnskab, kunst, handel,
politik, jura m.m.
MøntBørs-medaljen 2022 tager udgangspunkt i de
mønter, der blev slået i Glückstad med de hebraiske tegn
for Jahve på den ene side. Se f.eks NR-155.*
Medaljen fremstilles i legeringen “nordic-gold”, som
kan købes for 100 kr. for medlemmer af DNF – 150 kr for
ikke-medlemmer. Diameter: 30 mm. Vægt: 13 g.
Fremstilles også i sølv – pris 325 kr. for medlemmer
af DNF – 500 kr for ikke-medlemmer.
Idé og design: Torben Juul Hansen
Fremstilling: Villadsen Metal & Design
Bestillinger modtages så længe lager haves –
kasserer@numismatik.dk
Leveres ved fuld betaling (eventuelle
forsendelsesomkostninger tillægges) til
DNFs bankkonto.
Avers-udkast til
MøntBørs-medaljen

Af Torben Juul Hansen

* Anders Harck: “En note omkring
Christian IV’s Hebræer 2-Mark fra
Glückstadt”. NR-155.
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ter til
Fribillet mer af DNF
medlem n med NR-156
mme

Sendt sa

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:

Henrik Berndt – henrik.berndt@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
Lørdag 29. oktober
Generalforsamling i Bethesda kl 17.30
Spisning bagefter (se også side 29)
Auktion 583

Fraktionsmøder
Fraktionsmøderne afholdes
i foreningens bibliotek:

 ønder Boulevard 65, Stuen
S
København V

Onsdag 16. november
Auktion 584

MEDALJER

Foredrag: Seniorforsker Helle Horsnæs

21. november 2022, kl. 18-20
Medaljer fra krigen 1848-50

Fra møntudstilling til Ka-ching!
– bag om kulissen.
Opbygningen af en ny udstilling på et
større museum er en lang proces – og
bag det hele ligger timelange møder og
pludselige praktiske problemer.

Onsdag 14. december
JuleMøde – nu med julekringle.
Auktion 585

numismatik.dk

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

ANTIK & MIDDELALDER
Onsdag 2. november
Kl. 19.00. Emner er på vej.
Onsdag 7. december
Kl. 19.00. Emner er på vej.

PENGESEDLER
Møderne er indstillet indtil videre.

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

numismatisk rapport 156
Kasserer
Henning Ingemann Larsen
25 33 71 42
kasserer@numismatik.dk
Bankkonto: Den Danske Bank
Reg: 1551 Konto: 3517 556300
MobilePay: 94 27 50.
Bestyrelsesmedlem &
redaktør af NR
Torben Juul Hansen
num-rap@numismatik.dk

DNF-kalenderen
Oktober
29. Lørdag Generalforsamling
kl 17.30 i Bethesda – se side 29.
Auktion 583.
30. Søndag DNFs MøntBørs på
Scandic Hotel – 10.00-16.00

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

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

Se mere info på numismatik.dk

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
kvittering med dine rigtige bud.

BEMÆRK:

Der lukkes for budgivning
kl.20.00 dagen før auktionen
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