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Velkommen
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 
katalog udsendes som en service for de 
af vore kunder, der ikke har adgang til 
internettet.

Kataloget indeholder billeder og beskri-
velser af de samlermønter, som i øjeblik-
ket er aktuelle på hjemmesiden 
www.kgl-moent.dk. Kataloget udkommer 
to gange om året.

Den Kgl. Mønt tager imod bestillinger på 
telefon 43 45 40 11, mandag-fredag, 
kl. 8.30-11.00 og 13.00-14.30. 

Der kan selvfølgelig også bestilles via 
vores hjemmeside.

Det bemærkes, at man kan spare for-
sendelsesomkostningerne ved selv at 
afhente det bestilte i Danmarks National-
bank, Havnegade 5, 1093 København K, 
mandag-fredag kl. 10.00-13.00.

QR koder
QR koderne er til brug for 
mobile enheder. Scan koden 
og læs mere. 

Hent en QR kode læser fra din mobile 
enhed.

QR står for quick response (engelsk for 
”hurtigt svar”), og det er præcis hvad 
koden bruges til. I stedet for at indtaste 
adressen på en side, afl æser man QR ko-
den, hvorefter web-adressen automatisk 
er på telefonen.
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Årets Møntsæt 2011
31. oktober 2011 blev årets Møntsæt 
2011 udsendt. Det almindelige møntsæt 
indeholder de seks mønter, som indgår i 
møntrækken. Læs mere på side 10.

Cirkulationsmønter for 2011
I 2011 er der kun fremstillet 2-, 10- og 
20-kronemønter til almindelig cirkulation. 
Mange møntsamlere har meddelt os, 
at det kan være meget svært, at få fat i 
årets cirkulationsmønter. 

Derfor har vi på samlernes opfordring 
pakket årets cirkulationsmønter i en lille 
pose med 1 stk. 2-, 10-, og 20-krone-
mønter. 
Mønterne sælges på hjemmesiden indtil 
30. december 2011 og prisen er 50 kr. 
inkl. moms.

Møntmesse i Berlin
Den Kgl. Mønt udstiller på møntmessen  
World Money Fair 2012 i Berlin 3.-5. 
februar 2012. Messen er åben for alle.

H.M. Dronning Margrethes 
40-års regerings jubilæum
I anledning af Hendes Majestæt Dronnin-
gens 40-års regeringsjubilæum 14. januar 
2012, udsendes traditionen tro en ny 
erindringsmønt.

Mønten udkommer i tre udgaver, en 
guldmønt med pålydende 3.000 kroner, 
en sølvmønt med pålydende 500 kroner 
samt en 20-kronemønt. Alle mønter sæl-
ges til den pålydende værdi.

Proof version
20-kronemønten fremstilles også i en 
proof version med henblik på samlere. 
Prisen er kr. 125 inkl. moms.

Forudbestil erindringsmønten
Alle mønterne kan forudbestilles fra 
16. december 2011, proof versionen 
dog kun til og med 16. januar 2012. 
Mønterne vil blive leveret løbende efter 
10. januar 2012.

Nyt fra Den Kgl. Mønt

Julepost
Den Kgl. Mønt holder lukket mellem 
jul og nytår. Sidste frist for bestilling af 
mønter til levering inden jul er mandag 
19. december 2011. 

Den Kgl. Mønt ønsker alle 
vore kunder en glædelig jul 
og et godt nytår.
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Den 14. januar 2012 er det 40 år siden,
at H.M. Dronning Margrethe overtog 
hvervet som Danmarks regent efter sin 
far, Kong Frederik IX, der afgik ved døden 
14. januar 1972.

Den følgende dag blev Dronning Margre-
the II i overensstemmelse med traditionen 
udråbt som dronning. Dette skete fra 
balkonen på Christiansborg Slot af stats-
minister Jens Otto Krag.

Regeringsjubilæet markeres med en særlig 
erindringsmønt. Dermed følges traditio-
nen for at udsende erindringsmønter ved 
25- og 40-års regeringsjubilæer.

Tidligere er Christian IX’s 25-års jubilæum 
i 1888 og 40-års jubilæum i 1903 og 
ligeledes Christian X’s 25-års jubilæum i 
1937 blevet markeret med særlige sølv 
2-kronemønter. 

Erindringsmønter i anledning af 
Dronningens 40-års regeringsjubilæum

I 1997 fejrede Dronningen sit 25-års 
jubilæum, og der blev udsendt en særlig 
20-kronemønt med henblik på almindelig 
cirkulation og en samlermønt i sølv på 
200 kroner.

Erindringsmønten i anledning af 40-års 
jubilæet udsendes i tre udgaver, en cirku-
lationsmønt på 20 kroner, en sølvmønt på 
500 kroner og som noget nyt en guld-
mønt på 3.000 kroner.

20-kronemønten udgives med henblik på 
samlere også i en proof version.
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Forsiden
Der er til erindringsmønten skabt et helt 
nyt portræt af Dronningen, som gengiver 
Dronningen som ordensherre for de to 
kongelige Ridderordener. Dronningen 
portrætteres som en reliefbuste, da det 
giver mulighed for at vise Dronningen 
som bærer af ordenskæderne for Elefan-
tordenen og Dannebrogordenen.

Mønten falder dermed fi nt i tråd med 
erindringsmønten i anledning af 25-års 
regeringsjubilæet, hvor Dronningen blev 
gengivet i hel fi gur til en offi ciel lejlighed. 
Mønterne til regeringsjubilæerne frem-
træder dermed offi cielle i deres udform-
ning, mens mønterne til fødselsdagene, 
især mønten til 50-års fødselsdagen i 
1990, mere giver indtryk af Dronningen 
som privat menneske.

Portrætbusten er udformet af billedhug-
geren Karin Lorentzen, som også er 
kunstneren bag fl ere andre mønter. Det 

var således Karin Lorentzen, som skabte 
portrættet af kronprinsparret til mønten i 
anledning af brylluppet i 2004.

Karin Lorentzens tanker omkring arbejdet 
med portrættet fi ndes på side 7.

Bagsiden
Under forberedelserne til mønten blev 
H.M. Dronningen spurgt, om hun kunne 
have særlige ønsker til udformningen af 
bagsidemotivet.

Dronningen havde et meget klart ønske 
om, at rigsfællesskabet mellem Færøerne, 
Grønland og Danmark skulle komme 
til udtryk og være det centrale. Hun gik 
endda så interesseret ind i overvejelserne, 
at hun i skitseform angav sine tanker om, 
hvordan det kunne udtrykkes. 

Heraldikeren Ronny Andersen, der er 
kongelig våbenmaler, har viderebearbej-

det Dronningens ideoplæg til en heraldisk 
komposition, der indeholder fi gurer fra 
det kongelige våben. I motivet indgår 
således Danmarks tre løver og ni søblade 
(hjerter), Færøernes vædder og Grønlands 
bjørn, som udtryk for de tre rigsdele. 
Kompositionen er omgivet af bølgelinjer, 
som skal symbolisere havet, som forbin-
der rigets dele.

Ronny Andersen har også tidligere 
arbejdet med mønter. Han forestod 
således udformningen af kongevåbenet 
på bagsiden af mønten i anledning af 
70-års fødselsdagen, ligesom han står 
bag den nye udformning af rigsvåbnet, 
som gengives på de almindelige 10- og 
20-kronemønter præget fra 2011.

Ronny Andersens tanker omkring arbej-
det med bagsidemotivet fi ndes på side 8.
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Af billedhugger Karin Lorentzen og 
kongelig våbenmaler Ronny Andersen
Udgivelsesdag: 10. januar 2012

Guldmønt, 3.000-krone
Diameter ......................... 22,0 mm
Vægt .................................. 8,65 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)
Sælges til pålydende værdi

Sølvmønt, 500-krone
Diameter ..................38,0 mm
Vægt ...........................31,1 g
Legering ....999‰ Ag (fi nsølv)
Sælges til pålydende værdi

20-kronemønten
Til almindelig cirkulation præges den i 
750.000 stk og sælges i ruller a 20 stk.

Proof version, 20-kronemønt
Proof mønten er fremstillet ved anvendelse 
af særligt fi nt polerede prægestempler og 
slået med fl ere slag under prægningen.

Begrænset bestillingsperiode
Proof versionen kan kun forudbestilles i 
perioden 16. december 2011 til 16. januar 
2012. De vil blive leveret løbende efter 
10. januar 2012.

Vejl. pris 
kr. 125

Alle mønter er lovligt betalingsmiddel 
og kan indløses i Nationalbanken til den 
pålydende værdi.

Erindringsmønt
Dronningens 40-års regeringsjubilæum
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Af billedhugger Karin Lorentzen  

I arbejdet med mønten har det været min intention at skildre 
Dronningen med en kløgt og en menneskelig varme. 

Dronningen er her portrætteret som en reliefbuste. Relieffet er 
modelleret med en levende hånd, i forsøget på at opnå en sam-
mensmeltning mellem den offi cielle monark og den nærvæ-
rende menneskelighed, som jeg oplever brænde igennem. Den 
er modeleret i et naturalistisk udtryk med løsere modelerede 
ornamentiske elementer/tilføjelser.

Det er en velkendt udtryksform at lade majestætens person-
lighed komme til udtryk via symboler og rekvisitter. Således 
rider tidligere konger på smukke fuldblodsheste, hårpragten 
er vildtvoksende og gevandterne fl agrende. Disse elementer er 
med til at udtrykke handlekraft og dramatik. Denne tradition 
har jeg haft i tankerne, da jeg komponerede hårets ornamentik. 
Den friere komponering/ornamentering af håret kan således ses 
som et udtryk for dronningens levende og musiske person, med 
referencer tilbage til Bahnsens mønt (1973), der er en del af 
vores fælles erindring. 

Dronningen bærer en kjole med pelskrave, som trods kjolens 
offi cielle fremtræden, minder om en udedragt. Den valgte 
beklædning vidner om en aktiv Dronning, som f.eks. sætter 

Tanker om arbejdet med erindringsmønten

stor pris på de årlige rejser til 
Grønland og Færøerne. 

Pelskravens struktur, hårets 
ornamentik og ordensbånde-
nes forløb skaber tilsammen 
en komposition med mange 
facetter og fortællinger, som 
samlet set forhåbentlig er med til 
at danne billedet af en både statelig 
og farverig person. 

Foto: M
ette H

øyen A
ndersen
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Af kongelig våbenmaler Ronny Andersen

På bagsiden af den mønt, der er slået i anledning af H.M. Dron-
ningens 40-års regeringsjubilæum ses en fri heraldisk kompo-
sition, der udover den kongelige krone indeholder følgende 
fi gurer fra det kongelige våben; Danmarks tre løver og ni hjerter, 
Færøernes vædder og Grønlands isbjørn. Figurerne er indram-
met af bølger.

Jeg har haft den fornøjelse at viderebearbejde en idé, oprindeligt 
udkastet af H.M. Dronningen, der på denne måde har ønsket at 
markere rigsfællesskabets betydning for hende som monark. 

H.M. Dronningens oprindelige idé var at vise våben dyrene for 
Danmark, Færøerne og Grønland omgivet af eller placeret på 
bølger, der skal markere at havet er et forbindende led mellem 
de forskellige dele af det danske rige.

At få den præcise udformning og placering af de forskellige 
elementer på plads var en udfordring, hvor det afgørende var at 
skabe harmoni i kompositionen. Ideen til den endelige udform-
ning, hvor fi gurerne omgives af bølger i et rombeformet felt, 
kommer også fra H.M. Dronningen. 
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Erindringsmønter i anledning af 
Hendes Majestæt Dronningens
70-års fødselsdag 16. april 2010.

Af billedhugger Lis Nogel og kongelig 
våbenmaler Ronny Andersen
Udgivelsesdag: 17. marts 2010 

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

Vejl. pris 
kr. 3.000

Sølvmønt, 500-krone
Diameter ..................38,0 mm
Vægt ...........................31,1 g
Legering ....999‰ Ag (fi nsølv)

Sælges til pålydende værdi

Erindringsmønt
Dronningens 70-års fødselsdag

Proof version, 20-kronemønt
Oplag: 4.100 stk.

Udsolgt
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2011
Årets møntsæt blev udsendt 31. oktober 
2011 og indeholder de seks cirkulerende 
mønter samt en medalje. Medaljens 
forside viser Den Kgl. Mønts mærke, et 
hjerte under en krone, mens bagsidens 
tema er fornyet og nu viser kongelige 
monogrammer.

Møntsæt

På årets medalje 2011 vises en gengivelse 
af det monogram, der blev benyttet til 
mønterne for Kong Frederik IX (1947–
1972).

Udgivelsesdag: 31. oktober 2011

Vejl. pris 
kr. 200

2003 Møntsæt 
Oplag: 30.000 sæt 
Vejl. pris kr. 170

2004 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 33.000 sæt

2005 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 26.700 sæt

2006 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 25.000 sæt

2007 Møntsæt
Oplag: 23.000 sæt
Vejl. pris kr. 200

2008 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 20.350 sæt

2009 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 24.250 sæt

2010 Møntsæt
Oplag: 23.000 sæt
Vejl. pris kr. 200
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2011
Proof versionen indeholder 
ligeledes de seks cirkulerende 
mønter præget med årstal 
2011. Endvidere indgår samme 
medalje, som i det almindelige 
møntsæt, men præget i fi nsølv.

Mønterne i proof versionen er 
præget med mindst 3 slag med 
særligt polerede stempler, og også 
møntblanketterne har fået en speciel 
behandling for at opnå den meget 
fi ne kvalitet for mønterne. 

Proof versionen produceres i et 
begrænset oplag.

Udgivelsesdag: 31. oktober 2011

Udsolgt

Proof version
2004 Proof version – Udsolgt
Oplag: 3.000 sæt

2005 Proof version – Udsolgt
Oplag: 2.650 sæt

2006 Proof version – Udsolgt
Oplag: 1.800 sæt

2007 Proof version – Udsolgt
Oplag: 1.400 sæt

2008 Proof version – Udsolgt
Oplag: 1.000 sæt

2009 Proof version – Udsolgt
Oplag: 1.050 sæt

2010 Proof version – Udsolgt
Oplag: 1.010 sæt

2011 Proof version – Udsolgt
Oplag: 1.000 sæt
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Møntsæt for børn 2006 – Udsolgt
Udgivelsesdag: 28. februar 2006
Oplag: 5.000 sæt

Møntsæt for børn 2007 – Udsolgt
Udgivelsesdag: 29. januar 2007
Oplag: 2.700 sæt

Møntsæt for børn 2008 – Udsolgt
Udgivelsesdag: 5. februar 2008
Oplag: 1.000 sæt

Møntsæt for børn 2009 – Udsolgt
Udgivelsesdag: 19. januar 2009
Oplag: 1.450 sæt

Møntsæt for børn 2010 – Udsolgt
Udgivelsesdag: 5. februar 2010
Oplag: 1.300 sæt

Børnemøntsæt 2011
Udgivelsesdag: 11. januar 2011
Vejl. pris kr. 225

Børnemøntsæt 2012
Den Kgl. Mønt udgiver et børnemøntsæt, 
der giver mulighed for at mindes året, 
hvor barnet blev født eller døbt. Mønt-
sættet er derfor en fi n idé til en dåbsgave.

Møntsættet er udkommet i et fl ot 
design, med søde tegninger, der viser 
en troldefamilie som fremstiller mønter. 
I børnemønt sættet fi ndes et lille hæfte, 
hvori man kan skrive oplysninger om bar-
nets navn, fødselsdag, dåbsdag m.m.

Møntsæt og medajle er illustreret af 
Maja-Louise Ellehammer, mediegrafi ker 
og autodidakt kunstner.

Børnemøntsættet består af Danmarks 
møntserie præget i 2012, dvs. 50-øre og 
1-, 2-, 5-, 10- og 20-krone, samt en sød 
medalje med et troldemotiv.
Udkommer i februar 2012.

Vejl. pris 
kr. 225
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Gamle guldmønter
Interessen er stor for de gamle guld-
mønter fra Nationalbanken. Det er 
muligt at købe de forskellige mønter. 
Salget omfatter 10-kronen præget i 
1913 og 1917 og 20-kronen præget i 
1913, 1915, 1916 og 1917. 

Disse mønter blev umiddelbart efter 
prægningen overdraget til National-
banken fra Den Kgl. Mønt, og de 
har siden ligget i forseglede sække. 
Der er således tale om ucirkulerede 
mønter. 

Mønterne er emballeret i et pap-
omslag som også viser billeder af 
guldmønter udstedt under Christian 
IX, Frederik VIII og Christian X.

Prisen for guldmønterne
Mønterne sælges til en pris, der 
tager udgangspunkt i den aktuelle 
guldværdi. Prisen på 
mønterne ændres ved 
udsving i guldprisen. 

Den dominerende udsmykning på 10- og 
20-kronen er et portræt af Kong Christi-
an 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 specifi kationer, 10-krone
Diameter ......................... 18,0 mm
Vægt .................................. 4,48 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)

100 ‰ Cu (fi nguld 4,03 g)
Oplag: 450.000 stk. 10-kroner i 
perioden 1913-1917.

Tekniske specifi kationer, 20-krone
Diameter ......................... 23,0 mm
Vægt .................................. 8,96 g
Legering .............. 900‰ Au (guld)

100 ‰ Cu (fi nguld 8,06 g)
Oplag: Omkring 3,7 millioner stk. 
20-kroner i perioden 1913-1917.
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24. maj 2011 blev 1000-kronesedlen 
udsendt som den femte og sidste seddel 
i rækken af nye danske pengesedler. De 
nye sedler gør det endnu vanskeligere at 
forfalske eller kopiere ægte sedler.

Sedlerne er designet af kunstneren Karin 
Birgitte Lund og har motiver af danske 
broer og oldtidsfund.

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. 10 sedler.

Den enkelte ekspedition kan 
godt omfatte fl ere sedler fra 
både den nye og gamle sed-
delserie samt den færøske 
seddelserie, men ekspeditions-
gebyret beregnes pr. 10 sedler.

Sedler kan købes på www.kgl-moent.dk

Danske pengesedler 
2009-2011
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Færøernes seddelserie 
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 seddel-
serien liv og variation, og akvarellerne 
giver sedlerne en særlig lethed.

Sedlerne kan købes på 
www.kgl-moent.dk.



16

Vædderen
Af billedhugger Øivind Nygård
Udgivelsesdag: 25. april 2007

Udsolgt

Fregatten Jylland
Af billedhugger Hans Pauli Olsen
Udgivelsesdag: 10. september 2007

Udsolgt

Fyrskib XVII
Af billedhugger Karin Lorentzen
Udgivelsesdag: 27. maj 2009

Proof version
Oplag: 1.500 stk. 
Udsolgt

Færøbåd
Af billedhugger Hans Pauli Olsen
Udgivelsesdag: 2. november 2009

Proof version
Oplag: 2.825 stk.
Udsolgt

Skibsmønter 
20-krone serien
Temaet for 20-kronemønterne er 
skibe, og den første mønt i denne 
serie blev udsendt i april 2007.

Skibsmønterne fremstilles i et 
begrænset antal som almindelig 
cirkulationsmønt.

Serien på i alt 12 mønter vil bestå af 
forskellige skibstyper, der er udvalgt, 
så de dækker en så bred del af dansk 
søfartshistorie som muligt.

Skibsmønt nr. 11
Den elvte skibsmønt udkommer i 
foråret 2012, som almindelig cirkula-
tionsmønt og som en proof version.

Proof version
Proof mønten er fremstillet ved 
anvendelse af særligt fi nt polerede 
prægestempler. Hver enkelt mønt er 
slået fl ere gange under prægningen, 
så motivet fremstår silkemat, og alle 
detaljer står helt skarpe.
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Selandia
Af billedhugger Torben Ebbesen
Udgivelsesdag: 17. april 2008

Proof version
Oplag: 1.500 stk. 
Udsolgt

Havhingsten
Af billedhugger Erik Varming
Udgivelsesdag: 8. august 2008

Proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

Kongeskibet Dannebrog
Af medaljør Henrik Wiberg
Udgivelsesdag: 22. september 2008

Proof version
Oplag: 1.500 stk.
Udsolgt

500-krone sølv 
Oplag: 31.700 stk.
Udsolgt

Kajak-Konebåd
Af billedhugger Niels Motzfeldt
Udgivelsesdag: 29. november 2010

Proof version
Oplag: 1.877 stk.
Udsolgt

Emma Mærsk
Af billedhugger Torben Ebbesen
Udgivelsesdag: 18. marts 2011

Proof version
Oplag: 3.810 stk.
Udsolgt

Hjejlen
Af medaljør Henrik Wiberg
Udgivelsesdag: 8. juni 2011

Proof version
Oplag: 2.662 stk.
Udsolgt
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Særligt møntbrev
I anledning af Hjejlens 150-års jubilæum 
har Post Danmark og Den Kgl. Mønt fået 
lavet et særligt møntbrev, som indeholder 
et frimærke og en 20-kronemønt. 

Udgivelsesdag: 8. juni 2011

Vejl. pris 
kr. 99

www.hjejlen150.dk

Sirius 
Af billedhugger Margrete Sørensen
Udgivelsesdag: 26. februar 2008

Oplag, guld: 3.604 stk.
Dagspris

Oplag, sølv: 15.631 stk.
Udsolgt

Isbjørn 
Af billedhugger Niels Motzfeldt
Udgivelsesdag: 26. marts 2007
Oplag, guld: 6.000 stk. – Udsolgt
Oplag, sølv: 43.048 stk. – Udsolgt

Nordlys
Af billedhugger, professor Morten Stræde
Udgivelsesdag: 23. februar 2009
Oplag, guld: 2.400 stk. – Udsolgt
Oplag, sølv: 10.600 stk. – Udsolgt

Polarmønter
I anledning af Det Internationale Polarår 
2007-2009 udsendte Nationalbanken 
en serie temamønter på tre mønter 
med motiver fra polarområderne.

Specifi kationer:
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 (fi nsølv)
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Den grimme ælling 
Af billedhugger Hans Pauli Olsen
Udgivelsesdag: 31. marts 2005
Oplag, guld: 7.000 stk. – Udsolgt
Oplag, sølv: 75.000 stk. – Udsolgt

Den lille havfrue 
Af billedhugger Tina Maria Nielsen
Udgivelsesdag: 20. oktober 2005
Oplag, guld: 4.220 stk. – Udsolgt
Oplag, sølv: 40.220 stk. – Udsolgt

Skyggen 
Oplag, sølv: 22.317 stk. – Udsolgt

Snedronningen 
Oplag, sølv: 25.758 stk. – Udsolgt

Nattergalen
Af billedhugger Torben Ebbesen
Udgivelsesdag: 25. oktober 2007
Oplag, guld: 2.964 stk. – Udsolgt
Oplag, sølv: 18.117 stk. – Udsolgt

Eventyrmønter
I anledning af 200-året for H.C. Ander-
sens fødsel udgav Den Kgl. Mønt en 
serie 10-kronemønter med eventyr-
motiver.

Specifi kationer:
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 (fi nsølv)

Prisen for guldmønterne
Mønterne sælges til en pris, der tager 
udgangspunkt i den aktuelle guld-
værdi. Prisen på mønterne ændres 
ved udsving i guldprisen.

Skyggen
Af billedhugger, professor Bjørn Nørgaard
Udgivelsesdag: 24. april 2006

Oplag, guld: 3.070 stk.
Dagspris

Snedronningen
Af billedhugger Øivind Nygård
Udgivelsesdag: 30. august 2006

Oplag, guld: 3.075 stk.
Dagspris
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