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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 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 www.kgl-moent.dk. Kataloget udkommer to gange
om året.
Kontakt
Den Kgl. Mønt tager imod bestillinger på telefon 43 45 40 11,
mandag-fredag, kl. 8.30-11.00. Ved udgivelse af nye mønter vil
telefonen også være åben fra kl. 13.00-14.30. Der kan selvfølgelig også bestilles via vores hjemmeside eller man kan købe
samlerrmønter mod kontantbetaling hos os, mandag-fredag,
kl. 10.00-13.00.

3

Nyt fra Den kgl. mønt
Ny mønt i temaserien med skibe
Motivet på den 12. skibsmønt er en typisk dansk fiskekutter.
Fiskekuttere bygget i træ er for de fleste danskere indbegrebet
af dansk fiskeritradition. Fiskekutterne blev bygget på små lokale værfter rundt om i landet, og selvom kutterne i 1900-tallet fik konkurrence af fiskefartøjer i stål, blev de benyttet helt
op til 1980’erne.

Årets Møntsæt 2012
11. december udsendes årets møntsæt. Det almindelige møntsæt indeholder de seks mønter som indgår i møntrækken.
Læs mere på side 15.

Motivet er udformet af billedhuggeren Margrete Sørensen, som
tidligere har udformet polarmønten ”Sirius” for Den Kgl. Mønt.

Møntmesse i Berlin
Den Kgl. Mønt udstiller på møntmessen World Money Fair 2013
i Berlin 1.-3. februar 2013. Messen er åben for alle.

Mønten udkommer både som en almindelig cirkulationsmønt og
i en særlig proof version med henblik på samlere. Proof versionens finere kvalitet opnås ved, at prægestemplernes overflader
poleres spejlblanke og gravuren får en særlig behandling. Begge
mønter udkommer 11. december. Læs mere på side 7.

Cirkulationsmønter 2012
I 2012 er der ikke præget mønter til almindelig cirkulation.

Julepost
Den Kgl. Mønt holder lukket mellem jul og nytår. Sidste frist
for bestilling af mønter og møntsæt til levering inden jul er
18. december 2012.
Den Kgl. Mønt ønsker alle vore kunder en glædelig jul og
et godt nytår.
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Fiskekutter, 20-krone

Pris kr. 125,-

Tolvte skibsmønt
11. december udsender Nationalbanken en ny 20-kronemønt
med en typisk dansk fiskekutter som motiv.
Det er den tolvte og sidste temamønt i serien med skibe, der er
udvalgt, så de dækker en bred del af dansk søfartshistorie.
Almindelig version, 20-kronemønt
Almindelig cirkulationsmønt sælges i ruller a 20 stk.

Proof version, 20-kronemønt
– Begrænset bestillingsperiode 11.-16. december 2012
Proof versionen kan kun købes i Nationalbankens Hovedkasse
og på hjemmesiden www.kgl-moent.dk. Vi tager imod bestillinger på telefonen og på hjemmesiden fra 11. december 2012.

Pris kr. 125,(maks. 3 stk. pr. kunde)

Pris kr. 400,- pr. rulle.
(maks. 3 ruller pr. kunde)
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Fiskekutter
Fiskekuttere bygget i træ er for de fleste danskere indbegrebet
af dansk fiskeritradition. Fiskekutterne blev bygget på små lokale værfter rundt om i landet, og selvom kutterne i 1900-tallet fik konkurrence af fiskefartøjer i stål, blev de benyttet helt
op til 1980’erne.

Kunstneren bag motivet
Motivet er udarbejdet af billedehugger Margrete Sørensen, som
også stod for udformningen af motivet på polarmønten Sirius.
Læs mere om Margrete Sørensens tanker om arbejdet med
mønten på næste side.

Grunden til kutternes store udbredelse var, at de var særligt egnede til fiskeri efter konsumfisk i kystnære farvande. I 1970’erne
og 1980’erne blev det mere almindeligt at anvende store og
mere effektive fartøjer, som udover konsumfiskeri også kunne
bruges til industrifiskeri.
Den sidste fiskekutter, bygget af træ, blev søsat i 1982, men
man kan stadig se mange af de gamle fiskekuttere i havnene,
hvor de bl.a. bruges som turist- og lystfiskerbåde.
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Motivet er udarbejdet af
billedhugger Margrete
Sørensen som også stod for
udformningen af motivet på
polarmønten Sirius.

Tankerne bag motivet
Fiskekutteren på mønten er den første kutter, der blev bygget i
Hvide Sande i 1954. Den fik navnet ”Skjold” RI. 75.
Træ, lugten af sort-tjæret reb og tovværk, lanterner og korkbøjer
til markering af fiskenettene når de var udlagt. Lugten af friske
fisk! Og så, det der særligt kom til at kendetegne fiskekutteren,
TUK – TUK – TUK – TUK. Den vedholdende, stædige og robuste
lyd af dieselmotoren, der i de meget tidlige morgentimer lød fra
til havs gående kuttere.
I dag vemodige minder for en storbybo, fra uforglemmelige rejser
til småbyer langs de flere tusind kilometer lange danske kyster.

Fysisk styrke, gennemført håndarbejde og til tider dødsforagt,
tilvejebragte tonsvis af fisk til både mennesker og dyr, både i
Danmark og til eksport til udlandet.
Fiskekutter, typen fra Hvide Sande – RI. 75, sejler stadig, hist
og her, som et minde fra den nære fortid, hvor jagten på fisk
foregik med hænderne op af lommerne.
Det er tankevækkende for mig, at have fået lejlighed til at udforme fiskekutteren på en mønt, som jeg nu, paradoksalt nok skal
have hænderne ned i lommerne for at fiske op.
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Prøvepræg
20-krone avers

Prøvepræg
20-krone revers

Re-design af 10- og 20-kronerne
I 1989 udkom den nuværende danske møntserie. Dengang
havde alle mønterne et samlet, ensartet udtryk, men med tiden
er 10- og 20-kronemønterne løbende blevet opdateret, og såvel
forsiden med portrættet af Dronning Margrethe som bagsiden
med rigsvåbnet har skiftet udseende flere gange.
I 2013 bliver designet på 10- og 20-kronemønterne igen ændret, men denne gang er det til et udtryk, der er i tråd med det
oprindelige. På den måde kommer der en ny sammenhæng i
møntserien fra 50-øren over 1-, 2- og 5-kronemønterne til de
to højeste værdier, 10- og 20-kronemønterne. Med inspiration
i den allerførste udgave af møntserien er der udarbejdet en ny

skrift til mønterne. Skriften er inspireret af jugendstil, kaldet
Skønvirke, som er fundet på tidligere danske mønter fra starten
af 1900-tallet. Den nye skrift fastholder dermed traditionen samtidig med, at den fremstår smuk og robust.
Endelig får 10- og 20-kronemønterne et rigsvåben, der er tilpasset mønternes form, og en værdiangivelse i samme robuste og
læsbare stil som på de andre mønter i serien.
Begge mønter vil fortsat blive fremstillet i aluminiumsbronze,
ligesom størrelse og vægt er uforandret.
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Alm. version 2012

Pris kr. 200,-

Proof version 2012

Pris kr. 875,-

Møntsæt 2012
Køb af møntsæt
Møntsættene udkommer 11. december 2012.
Almindelig version
Der udgives hvert år et almindeligt årsmøntsæt samt et sæt i
proof version. I sættet indgår en medalje i Nordic gold. Forsiden
viser Den Kgl. Mønts mærke, et hjerte, under en krone, mens
bagsidens tema viser kongelige monogrammer. På årets medalje
vises en gengivelse af det monogram, der blev benyttet til nogle
af de mønter der blev udgivet under Kong Christian X’s regeringsperiode fra 1912-1947.

Proof version
Proof versionen indeholder ligeledes de seks cirkulerende mønter præget med årstal 2012. Endvidere indgår samme medalje,
som i det almindelige møntsæt, men præget i finsølv.
Mønterne i proof versionen er præget med mindst 3 slag med
særligt polerede stempler, og også møntblanketterne har fået en
special behandling for at opnå den meget fine kvalitet.

Pris kr. 875,-

Pris kr. 200,-
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Børnemøntsæt 2013

Pris kr. 225,-

Børnemøntsæt 2013
Køb af børnemøntsæt
Børnemøntsættet udkommer i starten af 2013.

I møntsættet findes et lille hæfte, hvori man kan skrive oplysninger om barnets navn, fødselsdag, dåbsdag m.m.

Den Kgl. Mønt udgiver et børnemøntsæt, der fx giver mulighed
for at mindes året, hvor barnet blev født eller døbt. Møntsættet
er derfor en fin idé til en dåbsgave.

Møntsættet indeholder de seks mønter som indgår i møntrækken samt en medalje med troldemotiv.

Møntsættet udkommer i et flot design, med søde tegninger, der
viser en troldefamilie, som fremstiller mønter.

I 2013 udkommer 10- og 20-kronemønterne med nyt bagsidedesign. Disse mønter vil være i Børnemøntsættet.

Pris kr. 225,-
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Møntudstilling
Siden august i år har det i Nationalbankens forhal været muligt
at se en ny og permanent udstilling af alle de mønter, der er
udsendt efter Nationalbankens oprettelse i 1818. Udstillingen er
en typeudstilling, hvilket vil sige, at der vises forskellige mønttyper uden hensyn til undervarianter og forskellige årstal. En
undtagelse er dog 20-kronemønten fra tiden under Christian X,
hvor der vises både de helt almindelige guldmønter fra perioden
1913-17, hvor mønten var i almindelig cirkulation, foruden en af
de meget sjældne guldmønter fra perioden 1926-31, som blev

præget med henblik på at genindføre almindelig cirkulation af
guldmønter. Det skete dog ikke som følge af den økonomiske
verdenskrise i 1931. Der er også andre sjældne og kostbare
mønter fx christian d’or- og frederik d’or-mønterne fra tiden
frem til indførelse af kroner i 1875. Speciedaleren fra 1819 er
også særlig interessant, fordi det er den sidste mønt, hvor den
norske løve indgår, efter at Danmark mistede Norge i 1814.
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Seddeludstilling
I mellemgangen, som forbinder Nationalbankens forhal med
banksalen, har der siden Arne Jacobsens nye Nationalbankbygning blev taget i brug i 1976 været en seddeludstilling. Seddeludstillingen dækker et bredere område end møntudstillingen
og går længere tilbage. Der er således eksempler på de første
danske sedler fra 1700-tallet, der havde forskellige udstedende
myndigheder. I kølvandet på statsbankerotten i 1813 oprettedes Rigsbanken som seddeludstedende bank, og der vises
også sedler fra denne bank. Rigsbanken var en statsbank, men
som følge af manglende tillid blev den i 1818 afløst af Nationalbanken i Kjøbenhavn. Sedlerne fra den nye bank svarede dog
fuldstændig til sedlerne fra Rigsbanken, kun var udstedernavnet
ændret. Derefter vises samtlige sedler udstedt af Nationalbanken fra 1818, og der sluttes med den nuværende seddelserie,

serie 2009. I udstillingen indgår også de færøske sedler, som har
samme størrelse og værdi som de danske sedler – og som i år er
blevet opgraderet med nye sikkerhedselementer.
Som en ekstra præmie ved besøg i Nationalbanken er der mulighed for at se en ægte guldbarre, der er udstillet. Man har endda
mulighed for at røre ved guldbarren og kan holde den i hånden
og derved selv opleve, hvor tung en guldbarre er. Den vejer ca.
12,5kg. Men selv om man altså fysik kan holde guldbarren i
hånden og føle vægten, ja så er den godt sikret. Få den ud af
montren kan man ikke.
Velkommen i Nationalbanken og rigtig god fornøjelse!
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Guldmønt, 10-krone
Guldmønt, 20-krone

Gamle guldmønter
Baggrund
Ved overgangen fra rigsdaler til kroner i 1875 blev møntsystemet
baseret på guld. I den forbindelse fremstillede Den Kgl. Mønt fra
1873 og frem til 1917 et betydeligt antal guldmønter, som muliggjorde omveksling af sedler til guld - til en fast pris på 2.480
kr. pr. kg. fint guld. I Møntloven blev det fastsat, at der skulle udmøntes guldmønter lydende på 10 kroner og 20 kroner, således
at sedler let kunne omveksles til guld. Under 1. verdenskrig blev
muligheden for guldombytningen ophævet. Nationalbanken har
derfor lige siden haft en stor mængde guldmønter liggende, og
langt de fleste har aldrig været uden for Nationalbanken.
Køb af guldmønter
Der er tale om ucirkulerede 10- og 20-kronemønter, men
da mønterne ikke er fremstillet eller opbevaret med henblik
på samlere, kan der forekomme mindre ridser o. lign. Det er
muligt at købe 20-krone guldmønter præget med årstal 1913,
1915 og 1916, og 10-krone guldmønter præget med årstal
1913 og 1917. Guldmønterne sælges løbende til en pris, der
tager udgangspunkt i den aktuelle guldværdi. Salgspriserne

justeres således løbende ved ændringer i guldprisen. De gamle
guldmønter leveres indsat i en samlemappe med en tekst, som
fortæller om mønternes baggrund og historie. Læs mere på
Den Kgl. Mønts hjemmeside.
Oplag i perioden 1913-1917:
Guldmønt, 10-krone: 450.000 stk.
Guldmønt, 20-krone: Omkring 3,7 millioner stk.

Specifikationer
Guldmønt, 10-krone
Diameter....18,0 mm
Vægt.........4,48 g
Legering....900‰ Au (guld)
100 ‰ Cu
(finguld 4,03 g)

Guldmønt, 20-krone
Diameter....23,0 mm
Vægt.........8,96 g
Legering....900‰ Au (guld)
100 ‰ Cu
(finguld 8,06 g)
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Sedler
Den danske seddelserie 2009-2011
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, som er udgivet mellem 2009-2011, er designet af
kunstneren Karin Birgitte Lund og har motiver af danske broer
og oldtidsfund.

Køb af sedler
Sedlerne sælges til pålydende værdi. Der er imidlertid et betydeligt administrativt arbejde forbundet med dette salg, og til
dækning af dette er der fastsat et ekspeditionsgebyr på 200 kr.
inkl. moms pr. 10 bestilte sedler. Den enkelte ekspedition kan
godt omfatte flere sedler fra både den nye og gamle danske
seddelserie samt den færøske seddelserie.
Sedlerne kan købes på Den Kgl. Mønts hjemmeside.

Den færøske seddelserie
I 2012 blev en opgraderet færøsk seddelserie, med nye sikkerhedselementer, sendt i cirkulation. Sedlernes motiver er
uændrede og viser på forsiden færøske dyr i form af udsnit og
på bagsiden akvareller af færøske landskaber. Akvarellerne er
udført af den færøske kunstner Zacharias Heinesen (f. 1936).
Dyremotiverne på forsiden er med til at give seddelserien liv og
variation, og akvarellerne giver sedlerne en særlig lethed.
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Nye aktiviteter i 2013
Børnemøntsæt
Sættet som består af Danmarks møntserie præget i 2013,
udkommer i starten af 2013 og kan købes hele året.

10- og 20-kronemønter i nyt design
I 2013 vil 10- og 20-kronemønterne, til almindelig cirkulation,
ændre udseende.

Børnemøntsættet benyttes ofte til gave i anledning af fødsel
eller barnedåb.

Møntsæt 2013
De årlige møntsæt udsendes i efteråret 2013.

Ny møntserie
I foråret udkommer en ny spændende møntserie som vil bestå
af fire 500-krone sølvmønter og fire 20-kronemønter.
Som noget helt nyt vil alle mønterne blive udsendt på samme
dag. 20-kronemønterne vil også udkomme i proof version.
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