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Den Kgl. Mønt har 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. Dette
lille katalog udsendes 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 Kgl. Mønt tager imod bestillinger på
telefon 43 45 40 11, mandag-fredag, .
kl. 8.30-11.00 og 13.00-14.30.
Det bemærkes, at man kan spare forsendelsesomkostningerne ved selv at afhente
sine bestillinger i Danmarks Nationalbank,
Havnegade 5, 1093 København K.

Nyt fra Den Kgl. Mønt
Ny 200-krone pengeseddel
Den nye 200-kroneseddel blev udsendt .
19. oktober 2010 med Knippelsbro og
bæltepladen fra Langstrup i Nordsjælland.

Cirkulationsmønter
I 2010 er der ikke fremstillet  mønter til
cirkulation. Alle møntstørrelser er fremstillet til møntsæt.

Læs mere på side 4

Ny skibsmønt
Den ottende skibsmønt udsendes 29. november. Motivet er denne gang karakteristisk for Grønland med en Kajak – Konebåd. Billedhuggeren Nils Motzfeldt, som
bor i Grønland, har udarbejdet motivet
med de smukke både. Den Kgl. Mønt har
i flere år samarbejdet med Nils Motzfeldt,
som også er kunstneren bag møntmotiverne ”Tre Brødre” og ”Isbjørn”.

Møntbørs –
Lørdag 30. oktober 2010
Dansk Numismatisk Forening afholder
Møntbørs lørdag 30. oktober, kl. 10 –
17.30 på Radisson Blue Falkoner Hotel,
Falkoner Alle 9, Frederiksberg.
.
Den Kgl. Mønt vil være tilstede.
Møntsæt 2010
Årets møntsæt udkommer 8. november
2010 i to udgaver; det almindelige møntsæt og en proof version. Begge møntsæt
indeholder alle møntværdier samt årets
medalje (se medaljen på forsiden).

Unik medalje
Den Kgl. Mønt kan nu tilbyde at fremstille
unikke medaljer til vore kunder. Vi råder
i dag over højteknologi som via digitale
fotografier kan fræse en medalje efter
kundens ønske.
Læs mere på side 6
Børnemøntsæt 2011
Møntsættet for børn 2011 vil udkomme i
et nyt og spændende design. Mere information i januar 2011.

Læs mere om skibsmønter på side 14
Den Kgl. Mønt
på messe i Berlin 2011
Den Kgl. Mønt deltager på mønt-.
messen ”World Money Fair” i Berlin .
28-30. januar 2011.

Læs mere om møntsæt på side 8
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Salg af pengesedler
Den nye 200-kroneseddel, som har Knippelsbro som forsidemotiv, blev udsendt
19. oktober 2010. Interesserede kan købe
sedler med lave numre litra A0xxxx, ved
bestilling hos Den Kgl. Mønt.
Salget af både den nye og gamle
200-kroneseddel vil ske til pålydende
værdi. Til dækning af det administrative
arbejde i forbindelse med salget er der –
på samme måde som ved salg af færøske
sedler – fastsat et ekspeditionsgebyr på
200 kr. inkl. moms pr. 10 sedler.
Den enkelte ekspedition kan godt
omfatte flere sedler fra både den nye
og gamle seddelserie samt den Færøske
seddelserie, men ekspeditionsgebyret
beregnes pr. 10 sedler. I tillæg til ekspeditionsgebyret kommer de sædvanlige
forsendelsesomkostninger ved leveringer
fra Den Kgl. Mønt. Sedlerne leveres i en
syrefri plasticlomme.

200-kroneseddel,
2009 serien

Sådanne bælteplader blev båret af den
velstående kvinde, siddende foran i bæltet.

Knippelsbro
Knippelsbro forbinder Slotsholmen og
Christianshavn i København. Den første
bro på dette sted blev bygget 1618-20
af Christian 4., mens den nuværende
Knippelsbro, den femte i rækken, er fra
1937. Når skibe skal passere den 115
meter lange bro, hæves broens klapfag,
så sejlbredden bliver 35 meter.

200-kroneseddel,
1997-serien
Der vil endvidere være mulighed for at
erhverve sedler fra det sidste oplag af den
hidtidige 200-kroneseddel. Disse sedler
har litra C408xx.

Bælteplade fra Langstrup
Bæltepladen fra Langstrup i Nordsjælland
blev fundet før 1880 i en mose sammen
med to spiral-armringe og en kniv af
bronze. Det er den største, helt bevarede
bælteplade, der kendes fra den ældre
bronzealder, ca. 1400 f.Kr. Dekorationen,
der består af cirkulære linjer og spiraler,
blev stemplet i en voksmodel inden støbningen. I midten sidder en 5 cm lang spids.

Danske sedler
50-kroneseddel, udsendt 11. august
2009 med motiv af af Sallingsundbroen
og Skarpsalling-karret.
100-kroneseddel, udsendt 4. maj 2010
med den gamle Lillebæltsbro og Hindsgavldolken som motiv.
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Færøske sedler
Motiver
Som hovedmotiv er der valgt en række færøske dyr. På forsiden
er dyrene vist i form af udsnit. På bagsiden af sedlerne i den nye
serie er der gengivet akvareller af færøske landskaber.
Akvarellerne er udført af den færøske kunstner Zacharias Heinesen (f. 1936). Dyremotiverne er med til at give seddelserien liv
og variation, og akvarellerne giver sedlerne en særlig lethed.
Baggrund
Trykning af færøske pengesedler sker i henhold til lov om pengesedler mv. på Færøerne fra 1949. Ifølge loven skal Nationalbanken fremstille særlige færøske pengesedler med tekst på
færøsk, men i øvrigt med samme værdier og i samme formater
som de sedler, der udsendes i Danmark.
Møntenheden er 1 króna, og værdiforholdet til danske pengesedler er 1:1. De færøske sedler ombyttes i Danmark vederlagsfrit til danske sedler af Nationalbanken, og danske sedler veksles
ligeledes frit til færøske pengesedler på Færøerne. Mønterne på
Færøerne er de samme som i det øvrige Danmark.
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Personlig medalje
Få fremstillet din egen unikke medalje hos Den Kgl. Mønt
Den Kgl. Mønt har gennem flere århundreder, udover mønter
også fremstillet medaljer. Medaljer fremstilles på helt samme
måde som mønter. Det betyder, at kunstneren først laver en
model i stor størrelse, som ved hjælp af en særlig teknik reduceres til den ønskede størrelse for medaljen med henblik på
fremstilling af stempler til medaljens for- og bagside. De enkelte
medaljer slås derefter med stemplerne et antal gange for at
få reliefhøjden. Det betyder, at omkostningerne til den første
medalje er meget betydelige. Fordi
fremstillingen af stemplerne er
nødvendig uanset om der skal
slås en eller mange medaljer.
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Ny teknologi hos Den Kgl. Mønt har åbnet mulighed for, at
fremstille en unik medalje efter et digitalt fotografi. Den udfræsede medaljes dybder gengiver fotografiets lyse og mørke
partier.
Medaljer tilbydes som standard i bronzepatineret messing med
en diameter på 60 mm. Andre mål kan dog evt. også leveres.
Teksten på medaljen bestemmer du selv. Medaljen er ensidet og
leveres i en flot æske. Prisen for standardmedaljen er
3.000 kr inkl. moms.
Er du interesseret i at få fremstillet din egen medalje eller høre
mere om mulighederne, kan du kontakte
Den Kgl. Mønt.

Dronningen 70 år

Erindringsmønt

Af billedhugger Lis Nogel og kongelig
våbenmaler Ronny Andersen

Udgivelsesdag: 17. marts 2010

Erindringsmønter i anledning af
Hendes Majestæt Dronningens 70-årsfødselsdag 16. april 2010.

Guldmønt, 1.000-krone
Diameter.......................... 22,0 mm
Vægt................................... 8,65 g
Legering............... 900‰ Au (guld)

Nyt portræt af Dronningen
Motivet på forsiden er et nyt portræt
af Dronningen udformet af billedhuggeren Lis Nogel.

Vejl. udsalgspris
kr. 3.000

Det er hensigten, at det nye portræt
skal anvendes på de almindelige 10og 20-kronemønter fra og med 2011.

Sølvmønt, 500-krone
Diameter...................38,0 mm
Vægt............................31,1 g
Legering..... 999‰ Ag (finsølv)
Vejl. udsalgspris
kr. 500
Proof version, 20-krone
Udsolgt

Bagsiden er tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen og viser det
kongelige våben som i baggrunden er
omgivet af margueritter.
20-krone mønten
Til almindelig cirkulation blev der præget 1,44 mio. stk. Mønterne sælges i
ruller a 20 stk.
Alle mønter er lovlige betalingsmidler
og kan indløses i Nationalbanken til
den pålydende værdi.
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Proof version

Proof møntsæt

Møntsæt

2004 Proofsæt - Udsolgt
Oplag: 3.000 sæt

2010

2010

Proof versionen af møntsættet er fremstillet i en særlig kvalitet. Mønterne er præget med flere slag med særligt polerede
prægestempler. .
.
Proofsættene indeholder de seks cirkulerende mønter samt en medalje i finsølv.

Årets møntsæt bliver udsendt 8. november 2010 og indeholder de seks cirkulerende mønter samt en medalje.

2005 Proofsæt
Oplag: 2.650 sæt
2006 Proofsæt - Udsolgt
Oplag: 1.800 sæt
2007 Proofsæt
Oplag: 1.400 sæt
2008 Proofsæt - Udsolgt
Oplag: 1.000 sæt.
.
2009 Proofsæt - Udsolgt
Oplag: 1.050 sæt
Vejl. udsalgspris
kr. 875
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Udgives 8. november 2010
Vejl. udsalgspris
kr. 875

Medaljens forside viser Den Kgl. Mønts
mærke, et hjerte under en krone, mens
bagsiden gengiver medaljen udgivet i
1739 i forbindelse med den højtidelige
indvielse af flådens første tørdok.
Udgives 8. november 2010
Vejl. udsalgspris
kr. 200

Møntsæt

Tårnmøntsæt
NÓLSOY

2003 Møntsæt
Oplag: 30.000 sæt
Vejl. udsalgspris kr. 170
2004 Møntsæt - Udsolgt
Oplag: 33.000 sæt
2005 Møntsæt
Oplag: 26.700 sæt
2006 Møntsæt
Oplag: 25.000 sæt
2007 Møntsæt
Oplag: 23.000 sæt
2008 Møntsæt - Udsolgt
Oplag: 20.350 sæt.
.
2009 Møntsæt - Udsolgt
Oplag: 24.250 sæt

Tårnmøntserien blev introduceret i
2002 og afsluttet i 2007. Tårnene
repræsenterer forskellige funktioner,
fx kirketårne, fyrtårne, slotstårne og
vandtårne, og også forskellige dele af
Danmark, Færøerne og Grønland.
Alle 10 mønter i tårnmønt- sættet er
præget i særlig fin samlerkvalitet, hvor
mønterne er ucirkulerede og præget
med to slag.
Udgivelsesdag
20. juni 2007
Oplag: 8.600 sæt

TRE
BRØDRE

ÅRHUS

Vejl. udsalgspris
kr. 495

KØBENHAVN
SVANEKE

Vejl. udsalgspris
kr. 200

VORDINGBORG

GRÅSTEN

LANDET
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Polarmønter
I anledning af Det Internationale Polarår 2007-09 udsendte Nationalbanken
en serie temamønter på tre mønter
med motiver fra polarområderne.
Specifikationer:
Guldmønt, 1.000-krone:
Diameter.......................... 22,0 mm
Vægt................................... 8,65 g
Legering............... 900‰ Au (guld)
Sølvmønt, 100-krone:
Diameter.......................... 38,0 mm
Vægt................................... 31,1 g
Legering............ 999‰ Ag (finsølv)
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Sirius
Af billedhugger Margrete Sørensen

Udgivelsesdag: 26. februar 2008
Oplag, Guld: 3.604 stk.
Vejl. udsalgspris
kr. 2.500
Oplag, Sølv: 15.631 stk.
Udsolgt

Eventyrmønter
I anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel udgav Den Kgl. Mønt en serie
10-krone mønter med eventyrmotiver.
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)

Isbjørn

Den grimme ælling

Af kunstner Niels Motzfeldt

Af billedhugger Hans Pauli Olsen

Udgivelsesdag: 26. marts 2007
Oplag, Guld: 6.000 stk. - Udsolgt
Oplag, Sølv: 43.048 stk. - Udsolgt

Udgivelsesdag: 31. marts 2005
Oplag, Guld: 7.000 stk. - Udsolgt
Oplag, Sølv: 75.000 stk. - Udsolgt

Nordlys
Af billedhugger, professor Morten Stræde

Den lille havfrue
Oplag, Guld: 4.220 stk. - Udsolgt

Udgivelsesdag: 23. februar 2009.
Oplag, Guld: 2.400 stk. - Udsolgt
Oplag, Sølv: 10.600 stk. - Udsolgt

Nattergalen
Oplag, Guld: 2.964 stk. - Udsolgt

Den lille havfrue

Snedronningen

Af billedhugger Tina Maria Nielsen

Af billedhugger Øivind Nygård

Udgivelsesdag: 20. oktober 2005

Udgivelsesdag: 30. august 2006

Oplag, Sølv: 40.220 stk.
Vejl. udsalgspris
kr. 200

Oplag, Guld: 3.075 stk.
(sælges ikke p.t.)
Oplag, Sølv: 25.758 stk.
Vejl. udsalgspris
kr. 200

Skyggen

Nattergalen

Af billedhugger, professor Bjørn Nørgaard

Af billedhugger, professor Torben Ebbesen

Udgivelsesdag: 24. april 2006

Udgivelsesdag: 25. oktober 2007

Oplag, Guld: 3.070 stk.
(sælges ikke p.t.)

Oplag, Sølv: 18.117 stk.
Vejl. udsalgspris
kr. 200

Oplag, Sølv: 22.317 stk.
Udsolgt
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Børnemøntsæt

2010

2011

Møntsæt for børn 2010
Udgivelsesdag: 5. februar 2010
Oplag: 1.130 sæt
Vejl. udsalgspris kr. 225

En start på et nyt liv er et specielt
øjeblik for enhver familie, som mange
vælger at fejre med en særlig gave.

Børnemøntsæt 2011 udkommer i starten
af det nye år i et flot nyt design. De søde
tegninger viser en troldefamilie som fremstiller mønter.

Møntsæt for børn 2009
Udgivelsesdag: 19. januar 2009
Oplag: 1.450 sæt
Udsolgt
Møntsæt for børn 2008
Udgivelsesdag: 5. februar 2008
Oplag: 1.000 sæt
Udsolgt
Møntsæt for børn 2007
Udgivelsesdag: 29. januar 2007
Oplag: 2.700 sæt
Vejl. udsalgspris kr. 250
Møntsæt for børn 2006
Udgivelsesdag: 28. februar 2006
Oplag: 5.000 sæt
Vejl. udsalgspris kr. 250
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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 2010 og
en medalje fremstillet af Nordic Gold
(metallegering).
På indersiden af møntsættet er der
plads til at skrive oplysninger som fx
navn, fødsels- og dåbsdato.

I børnemøntsættet findes også en lille
bog, hvori man kan skrive oplysninger om
barnets navn fødselsdag m.m.
Vejl. udsalgspris
kr. 225

20-krone

10-krone

Gamle guldmønter

Den dominerende udsmykning på 20-kronen 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.

Interessen har været stor for de gamle
guldmønter fra Nationalbanken. Det
er stadig muligt at købe de forskellige
mønter. Salget omfatter 10-krone og
20-krone guldmønter præget i 1913,
1915, 1916 og 1917.
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.
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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Skibsmønter
20-krone serien
Temaet for 20-kronemønterne er skibe,
og den første mønt i denne serie blev
udsendt i april 2007.

Vædderen

Fregatten Jylland

Af billedhugger Øivind Nygård

Af billedhugger Hans Pauli Olsen

Udgivelsesdag: 25. april 2007

Udgivelsesdag: 10. september 2007

Udsolgt

Udsolgt

Selandia

Havhingsten

Af billedhugger, professor Torben Ebbesen

Af billedhugger Erik Varming

Udgivelsesdag: 17. april 2008

Udgivelsesdag: 8. august 2008

Proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Skibsmønterne fremstilles i et begrænset antal som 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 næste mønt i serien
Den ottende skibsmønt udkommer i
december 2010 som både proof version og almindelig cirkulationsmønt.
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Proof versionen

Kongeskibet Dannebrog
Af medaljør Henrik Wiberg

Udgivelsesdag: 22. september 2008

Udover de almindelige cirkulationsmønter, fremstilles der med henblik på
samlere, mønter i en meget fin proof
version.

Proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Proof mønten er fremstillet ved anvendelse af særligt fint polerede prægestempler.

500-krone sølv
Oplag: 31.700 stk.
Udsolgt

Hver enkelt mønt er slået flere gange
under prægningen, så motivet fremstår silkemat og alle detaljer står helt
skarpe.

Fyrskib XVII

Færøbåd

Af billedhugger Karin Lorentzen

Af billedhugger Hans Pauli Olsen

Udgivelsesdag: 27. maj 2009

Udgivelsesdag: 2. november 2009

Der er blevet fremstillet 1.500 stk. af
henholdsvis Selandia, Havhingsten, .
Kongeskibet Dannebrog, Fyrskib XVII.

Proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Proof version
Oplag: 2.825 stk.
Udsolgt

Færøbåden blev fremstillet i 2.825 stk.
Skibsmønten i proof version har stor .
interesse hos møntsamlere.
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Børnemøntsæt 2011, nyt design
Ny dansk pengeseddel, 500-kronen
Niende skibsmønt

Januar
Februar
Forår

Ny dansk pengeseddel, 1000-kronen

Maj

Tiende skibsmønt

Juni
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