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I sommeren 2006 åbnede Den Kgl. Mønt en internetbutik med det formål at servicere danske og udenlandske møntinteresserede og møntsamlere.
Internetbutikken er en stor succes, og det er vores
indtryk, at kunder fra hele verden er glade for at
kunne købe samlermønter og møntsæt på en nem og
sikker måde i internetbutikken.
På hjemmesiden kan man se og læse om de mønter,
der udgives i Danmark. Derfor udsender vi dette lille
katalog som en service for de af vore kunder, der ikke
har adgang til internettet.
Kataloget indeholder billeder og beskrivelser af de
samlermønter, som i øjeblikket er aktuelle på hjemmesiden www.kgl-moent.dk. Kataloget vil blive
opdateret løbende.
Den vedlagte bestillingsformular kan sendes til Den
Kgl. Mønt, men vi tager også imod bestillinger på
telefon 43 45 40 11, mandag – fredag, kl. 8.30-11.00
og 13.00-14.30.
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Nyt fra Den Kgl. Mønt
Møntsæt 2009
Årets møntsæt er som vanligt udkommet
i to udgaver, henholdsvis det almindelige
møntsæt og en proof version, hvor mønterne er af en ekstraordinær fin kvalitet.
Begge møntsæt indeholder en medalje.

Syvende skibsmønt
behov for at præge samtlige møntværdier
til cirkulationsbrug.
Fra og med 2009 er det besluttet at ophøre med at tilbyde levering af årgangsmønt i ruller.

Læs mere om møntsæt på side 7
Cirkulationsmønter
Hidtil har pengeinstitutterne haft mulighed for hvert år i en kortere periode at
bestille og få leveret samtlige møntværdier præget med det pågældende årstal.
I forbindelse med inddragelsen af 25-øren
har Den Kgl. Mønt imidlertid modtaget
et betydeligt tilbageløb også af andre
møntværdier. Beholdningerne har derfor
været så store, at der i 2009 ikke er behov for at præge samtlige møntværdier til
cirkulationsbrug.
Følgende møntværdier er ikke præget i
2009: 50-øre, 2-krone og 5-krone.
I 2010 forventes der heller ikke at være

Det tilføjes, at alle møntværdier indgår i
Møntsæt for børn 2009 der blev udsendt
i januar 2009, samt i det almindelige
Møntsæt 2009 og i proof møntsættet.

Møntsudstilling
Den Kgl. Mønt deltager den 31. oktober
2009 ved Dansk Numismatisk Forenings
møntudstilling i Radisson SAS Falconer
Hotel på Frederiksberg.
Her vises bl.a. forarbejdet til den syvende
skibsmønt som udkommer 2. november.
Billedhuggeren Hans Pauli Olsen, der har
udformet motivet, vil være til stede ved
præsentationen.

2. november 2009 udsender Nationalbanken den syvende mønt i serien med skibe.
Motivet er denne gang den karakteristiske Færøbåd.
Motivet på den nye skibsmønt er udarbejdet af billedhuggeren Hans Pauli Olsen
som selv stammer fra Færøerne.
Den Kgl. Mønt har i flere år samarbejdet
med Hans Pauli Olsen som også er kunstneren bag møntmotiverne ”Den Grimme
Ælling” – tårnet på ”Christiansborg Slot”
og ”Nolsoy Fyr”.
Læs mere om
de tidligere
skibsmønter
på side 14
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Salg af pengesedler
Nationalbanken har modtaget henvendelser fra samlere om køb af de første 50kronesedler fra den nye seddelserie, dvs.
fra det første oplag og med lave numre,
samt 50-kronesedler fra den gamle serie.

Hver ekspedition kan højest
omfatte 10 stk. sedler. Hertil
kommer de sædvanlige forsendelsesomkostninger ved leveringer fra Den Kgl. Mønt.

Sedlerne leveres enkeltvis indlagt i en plastiklomme, som endvidere indeholder den
beskrivelse, som blev uddelt i forbindelse
med udsendelsen af sedlen 11. august
2009.

50-kroneseddel,
2009 serien

De kommende sedler i den nye seddelserie vil ligeledes kunne købes hos Den Kgl.
Mønt i forbindelse med udsendelsen.
For interesserede er det også muligt at
købe færøske 1000-, 500-, 200-, 100- og
50-kronesedler hos Den Kgl. Mønt.
Sedlerne sælges til pålydende værdi. Der
er imidlertid et betydeligt administrativt
arbejde forbundet med dette salg, og til
dækning af disse omkostninger er der
fastsat et ekspeditionsgebyr på 200 kr.
inkl. moms pr. ekspedition.
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Sallingsundbroen
Sallingsundbroen forbinder halvøen Salling med Limfjordsøen Mors. Broen, der
blev indviet i 1978, er 1.717 meter lang
og har en gennemsejlingshøjde på 26
meter.
Før broens indvielse sejlede færgerne
Pinen og Plagen i mange år over Sallingsund. I 1977 befordrede færgerne 1,3
millioner personer og 658.000 motorkøretøjer over sundet.
Skarpsalling-karret
Lerkarret fra Skarpsalling, Himmerland,
blev fundet i et gravkammer af sten i
1891. Karret er et af de fineste eksempler

på keramisk formgivning og dekoration,
som vi kender fra stenalderen i Danmark.
Lerkarret blev skabt, da jættestuerne blev
bygget omkring 3200 f.Kr. Dengang stod
pottemagerkunsten på sit højeste. Lerkarrene blev brugt ved begravelsesritualerne,
hvorunder nogle lerkar med indhold blev
anbragt i gravkamrene, andre blev stillet
uden for indgangen til kamrene.

Børnemøntsæt 2009
En start på et nyt liv er et specielt øjeblik for enhver familie,
hvilket bør fejres med en særlig gave.
Den Kgl. Mønt udgiver et møntsæt for børn, der giver mulighed
for at mindes året, hvor barnet blev født eller døbt. Møntsættet
er derfor en fin idé som en dåbsgave.
Møntsættet indeholder Danmarks møntserie, dvs. 50-øre, 1-, 2-,
5-, 10- samt 20-kronen præget i 2009 og en medalje fremstillet
af Nordic Gold. På indersiden af møntsættet er der plads til at
skrive oplysninger som fx navn, fødsels- og dåbsdato.
Møntsæt for børn 2009 blev udgivet 19. januar 2009.
Udsolgt
Møntsæt for børn 2008 - udsolgt
Udgivelsesdag: 5. februar 2008.
Oplag: 1.000 sæt.
Møntsæt for børn 2007 - Vejl. udsalgspris kr. 250,00
Udgivelsesdag: 29. januar 2007
Oplag: 2.700 sæt.
Møntsæt for børn 2006 - Vejl. udsalgspris kr. 250,00
Udgivelsesdag: 28. februar 2006
Oplag: 5.000 sæt.
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Komplet samlersæt
Baggrunden for at introducere temamønter i Danmark er bl.a. for at skærpe interessen for mønter. Målet er at gøre det
mere interessant at få en mønt i hånden.

Tårnmøntsæt

Tårne på 20-kronen
Tårnmøntserien på 20-kronerne blev
afsluttet i juni 2007 med udsendelsen af
mønten med Københavns Rådhus – den
10. og sidste mønt i serien.

Tårnmøntsættet blev udgivet 20. juni 2007.
Oplag: 8.600 sæt.

Alle 10 mønter i tårnmøntsættet er præget
i særlig fin samlerkvalitet, hvor mønterne er
ucirkulerede og præget med to slag.

Vejl. udsalgspris
kr. 495,00.

Serien er afløst af motiver med skibe.
Eventyr på 10-kronen
Den første serie har motiver fra H.C.
Andersens eventyr og omfatter 5 mønter.
Den blev afsluttet i oktober 2007 med
udsendelsen af en mønt med eventyret
Nattergalen.
Serien blev afløst af mønter med polarmotiver i anledning af det Internationale
Polarår (IPY) 2007-2009 som sluttede i
2009.
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Eventyrmøntsæt
Et spændende møntsæt, hvori alle fem eventyrmønter er samlet samt en særlig medalje med
portræt af H.C. Andersen.
Eventyrmøntsættet blev udsendt 25. oktober 2007.
Oplag: 6.675 sæt.
Vejl. udsalgspris
kr. 250,00.

Proof møntsæt

Møntsæt

Proof versionen af møntsættet er fremstillet i en særlig fin kvalitet. Mønterne
er præget med flere slag med særligt
polerede prægestempler.

2009

Proofsættene indeholder de seks cirkulerende mønter samt en medalje i sølv.

Årets møntsæt blev udsendt 28. september 2009 og indeholder de seks cirkulerende mønter samt en medalje.
Medaljens forsiden viser Den Kgl. Mønts
mærke, et hjerte, under en krone, mens
bagsiden gengiver en medalje udgivet i
1736 af Christian VI.

Proof version
2004 Proofsæt - udsolgt
Oplag: 3.000 sæt
2005 Proofsæt
Oplag: 2.650 sæt
2006 Proofsæt
Oplag: 1.800 sæt
2007 Proofsæt
Oplag: 1.400 sæt
2008 Proofsæt - udsolgt
Oplag: 1.000 sæt
2009 Proofsæt - udsolgt
Vejledende udsalgspris
kr. 875,00

Vejl. udsalgspris
kr. 875,00

Vejl. udsalgspris
kr. 200,00
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Møntsæt
2008

2007

2006

Årets møntsæt blev udsendt 10. november 2008. Møntsæt 2008 indeholder alle
de syv mønter i Danmarks møntserie,
samt en kopi af en medalje udgivet til
minde om søslaget ved Kronborg i oktober 1658.

Møntsæt 2007 som blev udsendt 3.
december 2007 indeholder udover de syv
cirkulerende mønter en kopi af medaljen
fra 1916 med motiv af korvetten Galathea.

Møntsæt 2006 blev udsendt 16. oktober 2006. Det indeholder udover de syv
cirkulerende mønter en kopi af medaljen
fra 1691 med Flydedokken i Øresund som
motiv.

Oplag: 23.000 sæt

Oplag: 25.000 sæt

Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

25-øren er med i Møntsæt 2008
25-øren ophørte med at være et gyldigt
betalingsmiddel 1. oktober 2008.
Oplag: 20.350 sæt
Møntsæt 2008 er udsolgt
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2005

2004

2003

Søslag og eventyr er tema for Den Kgl.
Mønts møntsæt for 2005. Det indeholder
udover de syv cirkulerende mønter en
kopi af medaljen fra ”Slaget på Reden”,
og den første eventyrmønt inspireret af
H.C. Andersens eventyr.

Møntsæt for 2004 udkom i nyt design og
i to forskellige udgaver, en almindelig og
en proof version. I begge møntsæt indgår
en medalje, som er en kopi af den største
danske medalje præget på Den Kgl.
Mønt, Slaget i Køge bugt.

Møntsæt 2003 indeholder to tårnmønter,
(Århus Rådhustårn og Børsens Dragetårn).

Oplag: 26.700 sæt

I Møntsæt 2004 indgår de syv cirkulationsmønter, og 20-krone erindringsmønten udgivet i anledning af Kronprins
Frederik og Kronprinsesse Marys bryllup.

Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

Den almindelige 20-krone, med ny
designet bagside, samt 1-kronen, 50- og
25-øren findes i årets møntsæt for 2003.
Oplag: 30.000 sæt
Vejl. udsalgspris
kr. 170,00

Oplag: 33.000 sæt
Møntsæt 2004 er udsolgt
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Eventyrmønter
I anledning af 200 året for H.C. Andersens
fødsel udgav Den Kgl. Mønt en serie 10-krone
mønter med eventyrmotiver.

Den grimme ælling
Af billedhugger Hans Pauli Olsen

Oplag: 75.000 stk.
Udgivelsesdag: 31. marts 2005
Mønten er udsolgt

Specifikationer:
Guldmønt, 10-krone:
Diameter......................... 22,0 mm
Vægt .................................. 8,65 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)
Sølvmønt, 10-krone:
Diameter......................... 38,0 mm
Vægt .................................. 31,1 g
Legering ........... 999‰ Ag (finsølv)
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Oplag: 7.000 stk.
Mønten er udsolgt

Den lille havfrue

Snedronningen

Af billedhugger Tina Maria Nielsen

Af billedhugger Øivind Nygård

Oplag: 40.220 stk.
Udgivelsesdag: 20. oktober 2005
Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

Oplag: 25.758 stk.
Udgivelsesdag: 30. august 2006
Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

Oplag: 4.220 stk.
Mønten er udsolgt

Oplag: 3.075 stk.
Vejl. udsalgspris
kr. 2.000,00

Skyggen

Nattergalen

Af billedhugger, professor Bjørn Nørgaard

Af billedhugger, professor Torben Ebbesen

Oplag: 22.317 stk.
Udgivelsesdag: 24. april 2006
Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

Oplag: 18.117 stk.
Udgivelsesdag: 25. oktober 2007
Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

Oplag: 3.070 stk.
Vejl. udsalgspris
kr. 2.000,00

Oplag: 2.964 stk.
Mønten er udsolgt
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Polarmønter
I anledning af Det Internationale Polarår
(IPY) 2007-09 udsendte Nationalbanken
en serie temamønter på tre mønter med
motiver fra polarområderne.
Polarmønten udkom som en 10-krone og
er indgået i det almindelige møntomløb.
Derudover udkom mønten i samlerversioner i sølv og guld med en pålydende
værdi på henholdsvis 100 kroner og
1.000 kroner.
Guld fra Grønland
Guldmønterne er fremstillet af grønlandsk guld, som er udvundet fra guldminen Nalunaq ved Nanortalik i det sydlige
Grønland. Det er første gang, at der
fremstilles en mønt af grønlandsk guld.
Kongeligt besøg
ved udgivelsen af Sirius
Det første eksemplar af Sirius 1.000-krone-mønten blev slået 28. januar 2008 af
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik under et besøg på Den Kgl. Mønt.
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Isbjørn
Mønten vandt i
2009 prisen for
”Best Gold Coin”
ved World Money
Fair i Berlin.

Af kunstner Niels Motzfeldt

Guldmønt, 1.000-krone
Diameter......................... 22,0 mm
Vægt .................................. 8,65 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)
Oplag: 6.000 stk.
Udgivelsesdag: 26. marts 2007
Mønten er udsolgt

Sølvmønt, 100-krone
Diameter..................38,0 mm
Vægt ...........................31,1 g
Legering .... 999‰ Ag (finsølv)
Oplag: 43.048 stk.
Mønten er udsolgt

Sirius

Nordlys

Af billedhugger Margrete Sørensen

Af billedhugger, professor Morten Stræde

Guldmønt, 1.000-krone
Diameter......................... 22,0 mm
Vægt .................................. 8,65 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)
Oplag: 3.604 stk.
Udgivelsesdag: 26. februar 2008

Guldmønt, 1.000-krone
Diameter......................... 22,0 mm
Vægt .................................. 8,65 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)
Oplag:
Udgivelsesdag: 23. februar 2009
Vejl. udsalgspris
kr. 2.500,00

Vejl. udsalgspris
kr. 2.500,00

Sølvmønt, 100-krone
Diameter..................38,0 mm
Vægt ...........................31,1 g
Legering .... 999‰ Ag (finsølv)
Oplag: 15.631 stk.

Sølvmønt, 100-krone
Diameter..................38,0 mm
Vægt ...........................31,1 g
Legering .... 999‰ Ag (finsølv)
Oplag:

Mønten er udsolgt

Vejl. udsalgspris
kr. 300,00
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Skibsmønter
Den nye serie
Det nye tema for 20-kronemønterne er
skibe, og den første mønt i denne serie
blev udsendt i april 2007.

Vædderen

Selandia

Af billedhugger Øivind Nygård

Af billedhugger, professor Torben Ebbesen

Udgivelsesdag: 25. april 2007
olg
l t
Mønten er udsolgt

Udgivelsesdag: 17. april 2008
Selandia i proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Fregatten Jylland

Havhingsten

Af billedhugger Hans Pauli Olsen

Af billedhugger Erik Varming

Udgivelsesdag: 10. september 2007
Mønten er udsolgt

Udgivelsesdag: 8. august 2008
Havhingsten
i proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Skibsmønterne fremstilles i et begrænset
antal på 1,2 millioner og er almindelig
cirkulationsmønt.
Serien på ialt 10-12 mønter vil bestå af
forskellige skibstyper, der er udvalgt,
så de dækker en så bred del af dansk
søfartshistorie som muligt.
Den nye mønt i serien
Den syvende skibsmønt vil udkomme
2. november 2009 og er med motivet af
den karakteristiske Færøbåd.
Færøbåden vil også udkomme i en særlig
proofversion.
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Proof versionen
Kongeskibet Dannebrog
Af medaljør Henrik Wiberg

Den femte skibsmønt er med motiv af
Kongeskibet Dannebrog. Mønten blev
præsenteret for Hendes Majestæt Dronningen på Kongeskibet Dannebrog i
København 18. september 2008.
Kongeskibet Dannebrog blev bygget i
1931-1932 på orlogsværftet i København. Skibet tjener som officiel og privat
residens for H.M. Dronningen og H.K.H.
Prinsgemalen.
Motivet på den nye skibsmønt er udarbejdet af medaljøren på Den Kgl. Mønt,
Henrik Wiberg, som har skabt et meget
flot relief af det smukke skib.

Udover de almindelige cirkulationsmønter, fremstilles der med henblik på samlere, et meget beskedent antal mønter i
en meget fin proof version.
Proof mønten er fremstillet ved anvendelse af særligt fint polerede prægestempler.
Hver enkelt mønt er slået flere gange
under prægningen, så motivet fremstår
silkemat og alle detaljer står helt skarpe.
Der er blevet fremstillet 1.500 stk. af
henholdsvis Selandia, Havhingsten,
Kongeskibet Dannebrog, Fyrskib XVII og
af Færøbåd.
Skibsmønten i proof version har stor
interesse hos møntsamlere.

Dannebrog i proof version
Oplag: 1.500 stk. - udsolgt
Dannebrog sølv - udsolgt
Udgivelsesdag: 22. september 2008
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Fyrskib XVII

Færøbåd

Af billedhugger Karin Lorentzen

Af billedhugger Hans Pauli Olsen

Fyrskib XVII er motivet på den sjette skibsmønt.

Færøbåd er motivet på den syvende skibsmønt.

Fyrskib XVII kan ses i Nyhavn i København. Skibet blev bygget i
1895 i Odense. De første år lå det på Lappegrunden ved Helsingør og fra 1921 på Gedser Rev, hvor det lå frem til 1972. Skibet
har været en hel del igennem i sin levetid. Bl.a. sank det på få
minutter under en påsejling i 1954. Da det i 1972 blev ’pensioneret’, blev det oplagt ved fyrmagsinet på Holmen og sat til salg.

Færøbåden er en let, klinkbygget, slank og meget sødygtig åben
træbåd. Den har et karakteristisk stort spring og høje, skarpe
stævne. Desuden har den visse ligheder med vikingetidens både.
Færøbåde var oprindeligt robåde med op til tolv årer, og de
benævnes efter antallet af roere, fx en 6-mannafar. Den har med
tiden udviklet sig med en konstruktion der er helt speciel og
findes ikke andre steder i verden. Desuden kan den føre sejl og
findes nu også med motor. Færøbåde er beregnet til fiskeri og til
transport.

Det er takket være en donation fra A.P. Møller og Hustru
Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal, at Nationalmuseet både har kunnet erhverve skibet og senere ført skibet
tilbage til sit udseende som det så ud i 1972. Bl.a. med det rødog hvidmalede skrog som på siden har fået malet navnet Gedser
Rev, der var fyrskibets sidste tjenestested.
Fyrskib XVII i proof version
Oplag: 1.500 stk. - udsolgt
Udgivelsesdag: 27. maj 2009
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Færøbåd i proof version
Oplag: 1.500 stk. - sælges fra 2.november 2009
Vejl. udsalgspris
kr. 125,00

Gamle guldmønter
Interessen har været stor for de gamle
guldmønter fra Nationalbanken. Det er
stadigvæk muligt at købe de forskellige
mønter. I første omgang omfatter salget
10-krone og 20-krone guldmønter præget i 1913, 1915, 1916 og 1917 under
Christian X.
Disse mønter blev umiddelbart efter
prægningen overdraget til Nationalbanken fra Den Kgl. Mønt, og de har siden
ligget i forseglede sække. Der er således
tale om ucirkulerede mønter.

20-krone

10-krone

Den dominerende udsmykning på 20kronen er et portræt af Kong Christian
X. På bagsiden ses det store rigsvåben
genanvendt fra Frederik VIII’s mønter.

Medaljørarbejdet på forsiden er udført af
Andreas Hansen. Hjertet på forsiden er
et møntmærke, som viser at mønten er
produceret på Den Kgl. Mønt.

Tekniske specifikationer
20-kronen er lavet af guld og vejer 8,96
gram. Der blev i alt præget omkring 3,7
millioner stk. 20-kroner i perioden 19131917.

Tekniske specifikationer
10-kronen er lavet af guld og vejer 4,48
gram. Der blev i alt præget 450.000 stk.
10-kroner i perioden 1913-17.

Prisen for guldmønterne
Mønterne sælges til en pris, der tager
udgangspunkt i den aktuelle guldværdi.
Prisen på mønterne vil blive ændret ved
udsving i guldprisen.
Mønterne leveres indsat i en samlemappe
med en tekst, som fortæller om mønternes baggrund og historie.
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Erindringsmønter
Der er tradition for at udgive erindringsmønter
i anledning af særlige begivenheder i Kongehuset – det være sig tronskifte, regeringsjubilæer,
bryllupper, sølv- og guldbryllupper og runde
fødselsdage.
En enkelt erindringsmønt afviger fra normen, idet
der i 1995 blev udsendt en erindringsmønt for at
markere 1000-året for den første danske mønt.
Som på almindelige 10- og 20-kronemønter
har erindringsmønter på forsiden et portræt af
regenten. Forskellen består i, at der ofte til erindringsmønter er tale om et portræt udarbejdet til
lejligheden.
I anledning af Dronningens 70 års fødselsdag,
16. april 2010 er forberedelserne til udgivelse
af en ny erindringsmønt allerede godt i gang.
Kunstneren har udformet et fint nyt portræt af
Dronningen i højrevendt profil.
Alle mønter er lovlige betalingsmidler og kan indløses i Nationalbanken til den pålydende værdi.
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