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Den Kgl. Mønt er en del af Danmarks Nationalbank og har til
opgave at udsende danske mønter.
På Den Kgl. Mønts hjemmeside (www.kgl-moent.dk) kan man
få oplysninger om den danske møntserie samt læse mere om
de forskellige tema- og erindringsmønter, som Nationalbanken
har udsendt i de seneste år. Hjemmesiden indeholder også en
webshop, hvorfra der sælges sedler og mønter fra de nuværende seddel- og møntserier, forskellige møntsæt samt gamle
guldmønter.
Kontakt
Mønter og sedler kan bestilles hos Den Kgl. Mønt på telefon
43 45 40 11, mandag-fredag, kl. 8.30 -11.00. Ved udgivelse af
nye mønter kan bestillinger også ske i tidsrummet fra kl. 13.00
-14.30. Bestillinger kan også ske på hjemmesiden eller købes
ved personlig henvendelse i Hovedkassen i Nationalbanken,
Havnegade 5, 1093 K, mandag-fredag, kl. 10.00 -13.00.

2
Montkatalog_dk_2013.indd 2

20-09-2013 13:37:44

NYT FRA DEN KGL. MØNT
7. oktober 2013 udsender Den Kgl. Mønt
en ny temamøntserie
Alle fi e temamønter i serien udkommer 7. oktober og viser
gengivelser af:
• Niels Bohrs atommodel med elektronernes bane om en
atomkerne – 1913.
• H. C. Ørsteds forsøg, der påviser elektromagnetismen
– 1820.
• Ole Rømers tegning til beskrivelse af lysets hastighed – 1675.
• Tycho Brahes stjernebillede Cassiopeia med fremhævelse af
stjernen Stella Nova – 1572.
Læs mere på side 5 -13.
Årets Møntsæt 2013
28. november 2013 udsendes årets møntsæt. Det almindelige
møntsæt indeholder de seks mønter, som indgår i møntrækken.
Læs mere på side 15.

Cirkulationsmønter i 2013
I 2013 er der præget et mindre oplag af alle møntværdier til
almindelig cirkulation.
Møntbørs
Den Kgl. Mønt deltager ved den årlige møntbørs, som afholdes
i Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, søndag 3. november 2013 fra kl. 10-18. Møntbørsen er
åben for alle.
Møntmesse i Berlin
Den Kgl. Mønt udstiller på møntmessen World Money Fair 2014
i Berlin 7.- 9. februar 2014. Messen er åben for alle.
Læs mere på www.worldmoneyfair.de.
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VIDENSKABSSERIEN
I anledning af 100-året for udgivelsen af Niels Bohrs atomteori
udsender Nationalbanken en ny temamøntserie med motiver af
videnskabelige teorier udarbejdet af danske videnskabsmænd.
Temaserien vil bestå af 4 forskellige 500-krone sølvmønter og 4
forskellige 20-kronemønter til cirkulation. Specielt til samlere vil
20-kronemønterne blive fremstillet i proof version.

20-kronemønten, almindelig
Til almindelig cirkulation præges 250.000 stk. af hver mønt.
Mønterne sælges i ruller á 20 stk.

500-krone sølvmønten
Sølvmønten fremstilles i finsølv med en pålydende væ di på 500
kroner. Sølvmønten sælges til pålydende værdi.

Mønterne kan også købes i nogle pengeinstitutter, hos visse
mønthandlere samt i Danmarks Nationalbank, Hovedkassen,
Havnegade 5, 1093 København K. Åbningstid mandag-fredag
kl. 10 -13.

20-kronemønter i proof version - forudbestilling
Proof 20-kronemønterne kan kun bestilles i en begrænset periode fra 7. oktober til og med 18. oktober 2013. Der fremstilles det antal mønter, som bestilles i perioden, og der må derfor
påregnes leveringstid. Prisen er 125 kr. pr. mønt, og hver kunde
kan højst bestille 3 stk. mønter af hvert motiv.

Mønterne kan købes på www.kgl-moent.dk eller ved
henvendelse til Den Kgl. Mønt på telefon 43 45 40 11.

Specifikatione
Sølvmønt, 500-krone
Diameter....38,0 mm
Vægt.........31,1 g
Legering....999‰ Ag(finsølv

Alm. cirkulation, 20-krone
Diameter.... 27,0 mm
Vægt.......... 9,3 g
Legering..... Cu92 AI6 Ni2
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Proof version, 20-kronemønt

Pris kr. 125,-
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NIELS BOHR – ATOMMODEL
I 1913 udgav Niels Bohr tre afhandlinger i det videnskabelige
tidsskrift Philosophical Magazine om atomer og molekylernes
bygning. I afhandlingerne præsenterede Niels Bohr sin atomteori, som han sidenhen blev verdensberømt for.

diske system. I forbindelse med dette store arbejde opdagede
Niels Bohr et nyt grundstof, Hafnium, som er opkaldt efter det
latinske navn for København, fordi det var her, Bohr gjorde
opdagelsen.

Bohr baserede sin teori på antagelsen om, at elektroner bevæger sig i bestemte baner, og at de frigiver eller absorberer elektromagnetisk stråling, når de flytter sig fra en bane til en anden.
Dette var i modstrid med datidens klassiske fysik og vakte stor
opmærksomhed.

I 1922, i en alder af 37 år, blev Niels Bohr tildelt Nobelprisen i
fysik for sit store videnskabelige arbejde.
Niels Bohr modtog Elefantordenen (1947), og han er en af de
få modtagere af ordnen, som ikke er statsoverhoved.

Udover sin kendte atomteori udførte Niels Bohr et meget omfattende arbejde med at kortlægge atomernes sammensætning,
og i starten af 1920’erne havde Bohr kortlagt hele det perio-
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Proof version, 20-kronemønt

Pris kr. 125,-
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H. C. ØRSTED – ELEKTROMAGNETISME
H. C. Ørsted blev som fysiker og kemiker verdensberømt for
opdagelsen af elektromagnetismen.
Ørsted udførte under en forelæsning på Københavns Universitet
i 1820 et forsøg med at holde en strømførende ledning henover en kompasnål, som derpå gav et lille udsving. Resultatet af
forsøget vakte stor interesse i videnskabelige kredse, idet Ørsted
med dette forsøg blev ophavsmand til elektromagnetisme, som
blev en ny gren af fysikken.

Udover fysik og kemi interesserede Ørsted sig også for det danske sprog. Han støttede udbredelsen af det danske modersmål
på universitetet i stedet for at bruge latin, da Ørsted mente, at
det ville gøre forskernes sprog mere levende og øge den pædagogiske formidling af forskningen. Ørsted udtænkte som led i
denne sprogkampagne en række danske ord, hvoraf mange stadig er i brug. Dette gælder ord som brint, ilt og vægtfylde men
også ord inden for den mere kunstneriske genre som ordene
billedkunst, ildsjæl og tankeeksperiment.
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OLE RØMER – LYSETS HASTIGHED
I 1675 under et ophold i Frankrig påviste Ole Rømer som den
første videnskabsmand, at lyset ikke udbreder sig øjeblikkeligt,
men med en endelig hastighed. Rømer kaldte det selv, at lyset
”tøver”. Rømer beregnede, at det tog lyset mellem 8 og 11 minutter at tilbagelægge afstanden mellem solen og Jorden. Den
præcise tid er 8 minutter og 20 sekunder, så det var en meget
præcis måling, Rømer var i stand til at udføre.

Rømer arbejdede ikke kun som videnskabsmand. I 1680’erne
ensrettede han mål og vægt for hele landet. Rømer bestred en
række hverv som politi-, brand-, og borgmester i København,
ligesom han i en periode var højesteretsdommer. Ole Rømer
sørgede derudover for, at Danmark i 1700 overgik til den gregorianske kalender.

Få år efter opdagelsen blev Rømer i 1681 kaldt hjem til Danmark
af Christian V for at blive professor i astronomi og direktør for
Rundetårn.
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Proof version, 20-kronemønt
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TYCHO BRAHE – STELLA NOVA
Tycho Brahe kom som 12-årig til Københavns Universitet for at
studere jura. I 1560 blev Brahe så optaget af en solformørkelse,
at han begyndte at studere astronomi på egen hånd ved siden
af juraen.
I 1572 – i en alder af 26 år – opdagede Brahe en ny stjerne i
stjernebilledet Cassiopeia. Brahe påviste ved hjælp af nogle
meget præcise målinger, at stjernen befandt sig længere fra Jorden end månen og dermed måtte være en fiksstje ne. Dermed
brød Tycho Brahes opdagelser med den gængse opfattelse af,
at stjernehimlen var uforanderlig. I 1573 skrev han en bog om
sin opdagelse af stjernen, Stella Nova (latinsk for ny stjerne).
Opdagelsen viste sig at være en astronomisk sensation, og Brahe
vandt international anerkendelse for sin observation.

Som anerkendelse for de imponerende videnskabelige resultater
tilbød den danske konge Frederik II Brahe øen Hven som len. På
øen lod Brahe opføre først et lille slot Uranienborg, som udover
at være hans bolig også indeholdt laboratorium, observatorium
og bibliotek. Da byggeriet stod færdigt, viste det sig, at bygningen bevægede sig i vinden, hvilket gav upræcise målinger.
Brahe fik derfor bygget Stje neborg, et nedgravet observatorium
i nærheden. På Hven foretog Brahe i en lang årrække observationer samt udviklede avancerede måleredskaber og beregningsprogrammer. Hven blev et yndet mål for samtidens forskere, og
var som forskningsinstitut enestående for sin tid.
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MØNTSÆT 2013
Køb af møntsæt
De årlige møntsæt udkommer 28. november 2013.
Almindelig version
Der udgives hvert år et almindeligt årsmøntsæt, hvor en medalje
i Nordic gold indgår. Forsiden af medaljen 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,
som blev udgivet under Kong Frederik VIII´s regeringsperiode
(1906 -1912).

Pris kr. 200,-

Proof version
Proof versionen indeholder ligeledes de 6 cirkulerende mønter
præget med årstal 2013.
Mønterne i proof versionen er præget med mindst 3 slag med
særligt polerede stempler, og møntblanketterne har fået en
speciel behandling for at opnå den meget fine kvalitet
Endvidere indgår samme medalje, som i det almindelige møntsæt, men præget i finsøl .

Pris kr. 875,-
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BØRNEMØNTSÆT 2014
Køb af børnemøntsæt
Børnemøntsæt 2014 udkommer i et nyt design med illustra
tioner af bamser. Indeni kan der skrives oplysninger om barnets
navn, fødselsdag, dåbsdag m.m.
Møntsættet består af Danmarks møntserie præget i 2014,
dvs. en 50-øre og en 1-, 2-, 5-, 10- og 20-kronemønt, samt
en medalje med en bamsepote.
Børnemøntsættet udkommer i starten af 2014.

Pris kr. 225,-
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GAMLE UCIRKULEREDE 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 den davæ ende møntlov 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 v ret uden for Nationalbanken. Disse mønter har Nationalbanken
valgt at sælge en del af.
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.
Specifikatione
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
(fingul 8,06 g)

19
Montkatalog_dk_2013.indd 19

20-09-2013 13:38:15

Montkatalog_dk_2013.indd 20

20-09-2013 13:38:23

SEDLER
Den danske seddelserie 2009 -2011
Den nuværende seddelserie, udgivet mellem 2009 -2011, er
designet af kunstneren Karin Birgitte Lund og har motiver af
danske broer og oldtidsfund.

Køb af sedler
Både danske og færøske sedler sælges til pålydende værdi. Til
dækning af administrationsomkostningerne opkræves et ekspeditionsgebyr på 200 kr. inkl. moms pr. 10 bestilte sedler.

Den færøske seddelserie
I 2012 blev den færøske seddelserie opgraderet med nye sikkerhedselementer og sendt i cirkulation. Sedlernes motiver er
uændrede og viser på forsiden udsnit af færøske dyr og på bagsiden akvareller af færøske landskaber. Akvarellerne er udført af
den færøske kunstner Zacharias Heinesen.

Sedlerne kan, ligesom mønterne, købes på Den Kgl. Mønts
hjemmeside, www.kgl-moent.dk.
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NYE AKTIVITETER I 2014
Årgangsmønter 2013
Der udsendes et mindre oplag af alle møntværdier præget i
2013.
Mønterne bliver udsendt i begyndelsen af 2014.
Børnemøntsæt 2014
Sættet, som består af Danmarks møntserie præget i 2014, udkommer i starten af 2014 i et nyt design og kan købes hele året.
Børnemøntsættet benyttes ofte til gave i anledning af fødsel
eller barnedåb.
Møntsæt 2014
De årlige møntsæt udsendes i efteråret 2014.
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