
MøntkatalogMøntkatalog
 FORÅR/SOMMER 2010 FORÅR/SOMMER 2010

Den Kgl. Mønt



2

Indhold
Velkommen ...............................   2
Nyheder .....................................   3
Erindringsmønter .......................   4
Portræt ......................................   5
Salg af pengesedler ....................   6
Børnemøntsæt ...........................   7
Proof møntsæt ...........................   8
Møntsæt ....................................   9
Tårnmøntsæt .............................  10
Eventyrmønter ...........................  10
Skibsmønter ...............................  12
Polarmønter ...............................  14
Guldmønter ...............................  15
Udsendelsesplan for 2010 ..........  16

Velkommen
Den Kgl. Mønt har en internetbutik med det formål 
at servicere danske og udenlandske møntinteresse-
rede 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 møn-
ter, 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 hjem-
mesiden 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.
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Særudstilling 
på Frederiksborg Slot

Erindringsmønten vil blive præsenteret 
på Frederiksborg Slot i Hillerød 15. marts 
2010 og kan derefter ses på en særudstil-
ling i slottets museum i perioden 10. april 
- 1. august 2010. 

Særudstillingen skildrer Dronningens 
liv offi cielt og privat og kæder hendes 
livshistorie sammen med begivenheder i 
Danmarks historie.

Særudstilling 
på Amalienborgmuseet

Udstillingen på Amalienborgmuseet 
hedder Margrethe II og åbner 9. april 
2010. Se mere på museets hjemmeside 
www.amalienborgmuseet.dk

Ny 100-krone pengeseddel
Den nye 100-kroneseddel udsendes 
4. maj 2010 med den gamle Lillebæltsbro 
og Hindsgavl-dolken som motiv. 
Læs mere på side 6.

Ny erindringsmønt
I anledningen af Hendes 
Majestæt Dronningens 70-års-
fødselsdag 16. april 2010, 
udsendes traditionen tro en 
ny erindringsmønt.

Mønten udsendes i tre udga-
ver, henholdsvis en 1000-kro-
ne guldmønt, en 500-krone 
sølvmønt og en 20-krone alumini-
umsbronzemønt. 

Derudover fremstilles 20-krone mønten i 
den særlige proof version med henblik på 
samlere.

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

Bagsiden er tegnet af kongelig våbenma-
ler Ronny Andersen.
Læs mere på side 4.

Nyt fra Den Kgl. Mønt
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Erindringsmønt
Erindringsmønter i anledning af Hendes 
Majestæt Dronningens 70-års-fødsels-
dag 16. april 2010. 
 
Nyt portræt af Dronningen
Motivet på forsiden er et nyt portræt af 
Dronningen udformet af billedhuggeren 
Lis Nogel. 

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

Bagsiden er tegnet af kongelig våben-
maler Ronny Andersen og viser det 
kongelige våben som i baggrunden er 
omgivet af margueritter. 

20-krone mønten
Til almindelig cirkulation præges 
1,2 mio. stk. Mønterne sælges i ruller 
a 20 stk.

Alle mønter er lovlige betalingsmidler 
og kan indløses i Nationalbanken til den 
pålydende værdi.

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

Vejl. udsalgspris 
kr. 3.000,00

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

Vejl. udsalgspris 
kr. 500,00

Proof version, 20-krone
Proof mønten er fremstillet ved anven-
delse af særligt fi nt polerede præge-
stempler og slået med fl ere slag under 
prægningen. 
Sidste frist for bestilling af proof 
version er 19. marts 2010.

Vejl. udsalgspris 
kr. 125,00
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Tidligere portrætter 
af Dronningen 

Portrættet skiftes fra tid til anden for 
at være så vellignende og tidssvarende 
som muligt. 

I den nuværende møntserie er der 
tidligere anvendt tre andre portrætter 
af Dronningen:

Billedhugger, professor Mogens Møller 
(anvendt 2001-11)

Medaljør Jan Petersen 
(anvendt 1994-99)

Billedhugger Hanne Varming 
(anvendt 1989-93) 

Billedhugger 
Hanne Varming

Medaljør 
Jan Petersen

Billedhugger
Lis Nogel

Professor 
Mogens Møller

Nyt portræt af 
Dronning Margrethe II 
af kunstneren Lis Nogel

Portrættet af Dronning Margrethe II er 
modelleret som en forenklet, let stiliseret 
fortolkning efter et fotomateriale, som 
er fotograferet i samarbejde med Martin 
Mydtskov Rønne.

Portrættet er modelleret som et fl adt 
relief, der viser dronningen i højrevendt 
profi l. Det er et naturalistisk portræt, 
hvor der er lagt vægt på lighedstræk med 
Dronningen. 

I samråd med Dronning Margrethe II er 
portrættet gengivet med det diadem, 
der er gået i arv fra Dronning Ingrid, og 
som Dronningen ofte bærer ved særlige 
lejligheder. 

Øreringen, som er gengivet på portræt-
tet, er den øverste del af et par perle 
ørelokker, der passer til diademet.
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Fra 4. maj 2010 vil det være muligt for 
samlere at købe de første 100-kronesed-
ler fra den nye seddelserie, dvs. fra det 
første oplag og med lave numre, samt 
100-kronesedler fra den gamle serie. 

Sedlerne leveres enkeltvis indlagt i en 
plastiklomme, som endvidere indeholder 
den beskrivelse, som bliver uddelt i for-
bindelse med udsendelsen af sedlen.

Sedlerne sælges til pålydende værdi. Der 
er imidlertid et betydeligt administrativt 
arbejde forbundet med dette salg, og til 
dækning af disse omkostninger er der 

Salg af pengesedler 
fastsat et ekspeditionsgebyr på 200 kr. 
inkl. moms pr. ekspedition.

De kommende sedler i den nye seddelse-
rie vil ligeledes kunne købes hos Den Kgl. 
Mønt i forbindelse med udsendelsen.

100-kroneseddel, 
2009 serien 
Den gamle Lillebæltsbro
Den gamle Lillebæltsbro, som forbinder 
Jylland ved Erritsø og Fyn ved Middelfart, 
blev indviet i 1935. 

Broen var oprindeligt plan-
lagt som en jernbanebro 
i 1924, men det blev se-
nere besluttet, at den også 
skulle have vejbaner. Broen 
er 1.178 meter lang og har 
en gennemsejlingshøjde på 
33 meter.

Hindsgavl-dolken
Det fi neste eksempel på dolktidens fl int-
teknik er den 29,5 cm lange fl int-dolk, 
der omkring 1867 blev fundet på øen 
Fænø i Lillebælt over for Hindsgavl. 

Typen kaldes ’fi skehaleformet’ på grund 
af grebets facon. Dolken er fra stenalde-
ren, nærmere betegnet den sene del af 
dolktiden, 1900-1700 f.Kr., og efterligner 
metaldolke, hvis greb afsluttes foroven 
med en oval plade. 

Den fi ne fl intteknik viser, hvor meget 
fl intsmeden anstrengte sig i konkurrencen 
med metalvarerne, som på dette tids-
punkt bredte sig og kom til at udkonkur-
rere det gamle fl inthåndværk.

Færøske sedler
For interesserede er det også muligt at 
købe færøske 1000-, 500-, 200-, 100- 
og 50-kronesedler hos Den Kgl. Mønt.

Billede er en skitse af 
sedlen og ikke det 
endelige design.
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Møntsæt for børn 2009 - Udsolgt 
Udgivelsesdag: 19. januar 2009. Oplag: 1.450 sæt.  

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.

Børnemøntsæt 2010 
En start på et nyt liv er et specielt øjeblik for enhver familie, som 
mange vælger at fejre 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 fi n 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. På indersiden af møntsættet er der plads til at 
skrive oplysninger som fx navn, fødsels- og dåbsdato.
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Proof versionen af møntsættet er frem-
stillet i en særlig fi n kvalitet. Mønterne 
er præget med fl ere slag med særligt 
polerede prægestempler. 

Proofsættene indeholder de seks cirkule-
rende mønter samt en medalje i sølv. 

2009 Proof møntsæt - Udsolgt

Proof møntsæt
2009
Årets møntsæt blev udsendt 28. septem-
ber 2009 og indeholder de seks cirkule-
rende 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. 

Oplag: 24.250 sæt
Vejl. udsalgspris
kr. 200,00

MøntsætProof version
2004 Proofsæt - Udsolgt
Oplag: 3.000 sæt

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

Vejledende udsalgspris 
kr. 875,00
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2008
Oplag: 20.350 sæt
Udsolgt

2007
Oplag:  23.000 sæt 
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00

2006
Oplag:  25.000 sæt 
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00

Møntsæt
2005
Oplag: 26.700 sæt 
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00

2004
Oplag: 33.000 sæt
Udsolgt

2003
Oplag: 30.000 sæt
Vejl. udsalgspris 
kr. 170,00
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Eventyrmønter
I anledning af 200 året for H.C. Ander-
sens fødsel udgav Den Kgl. Mønt en serie 
10-krone mønter med eventyrmotiver.

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)

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 
Oplag, Guld: 4.220 stk. - Udsolgt

Nattergalen 
Oplag, Guld: 2.964 stk. - Udsolgt

Tårnmøntsæt
Tårnmøntserien blev introduceret i 2002 
og afsluttet i 2007. Tårnene repræsente-
rer forskellige funktioner, fx kirketårne, 
fyrtårne, slotstårne og vandtårne, og 
også forskellige dele af Danmark.

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

Udgivelsesdag 20. juni 2007 
Oplag: 8.600 sæt.

Vejl. udsalgspris 
kr. 495,00.
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Skyggen
Af billedhugger, professor Bjørn Nørgaard
Udgivelsesdag: 24. april 2006

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

Oplag, Sølv: 22.317 stk.
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00

Nattergalen
Af billedhugger, professor Torben Ebbesen
Udgivelsesdag: 25. oktober 2007

Oplag, Sølv: 18.117 stk.
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00

Snedronningen
Af billedhugger Øivind Nygård
Udgivelsesdag: 30. august 2006

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

Oplag, Sølv: 25.758 stk.
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00

Den lille havfrue
Af billedhugger Tina Maria Nielsen
Udgivelsesdag: 20. oktober 2005

Oplag, Sølv: 40.220 stk.
Vejl. udsalgspris 
kr. 200,00
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Vædderen
Af billedhugger Øivind Nygård
Udgivelsesdag: 25. april 2007

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 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 vil udkomme 
i efteråret 2010 som både proof version 
og almindelig cirkulationsmønt.

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

Udsolgt

Selandia
Af billedhugger, professor 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
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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

Proof versionen 
Udover de almindelige cirkulationsmøn-
ter, fremstilles der med henblik på sam-
lere, et meget beskedent antal mønter i 
en meget fi n proof version. 

Proof mønten er fremstillet ved anven-
delse af særligt fi nt polerede præge-
stempler. 

Hver enkelt mønt er slået fl ere 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.

Færøbåden blev fremstillet i 2.825 stk.

Skibsmønten i proof version har stor 
interesse hos møntsamlere.

Kongeskibet Dannebrog
Af medaljør Henrik Wiberg
Udgivelsesdag: 22. september 2008
 
Proof version
Oplag: 1.500 stk. - Udsolgt

500-krone sølv - Udsolgt
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Sirius 
Af billedhugger Margrete Sørensen
Udgivelsesdag: 26. februar 2008

Oplag, Guld: 3.604 stk.
Vejl. udsalgspris 
kr. 2.500,00

Oplag, Sølv: 15.631 stk.
Udsolgt

Nordlys
Af billedhugger, professor Morten Stræde
Udgivelsesdag: 23. februar 2009 

Oplag, Guld: 2.400 stk.
Vejl. udsalgspris 
kr. 2.500,00

Oplag, Sølv: 10.600 stk.
Udsolgt

Polarmønter
I anledning af Det Internationale Polarår 
2007-09 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)

Isbjørn 
Af kunstner Niels Motzfeldt
Udgivelsesdag: 26. marts 2007
Oplag, Guld: 6.000 stk. - Udsolgt
Oplag, Sølv: 43.048 stk. - Udsolgt
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Gamle guldmønter
Interessen har været stor for de gamle 
guldmønter fra Nationalbanken. Det er 
stadigvæk 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 Nationalban-
ken 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 samle-
mappe med en tekst, som fortæller om 
mønternes baggrund og historie. 

20-krone
Den dominerende udsmykning på 20-kro-
nen er et portræt af Kong Christian X. På 
bagsiden ses det store rigsvåben genan-
vendt fra Frederik VIII’s mønter.

Tekniske specifi kationer
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 1913-
1917.

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



Layout: D
anm

arks N
ationalbank 

 Foto: C
laus M

ørch W
æ

rens 
Tryk: PE O

ffset A
/S 

ISSN
: 1903-6213

Den Kgl. Mønt    Web: www.kgl-moent.dk
Solmarksvej 5    E-mail: dkm@nationalbanken.dk
DK-2605 Brøndby   Telefon:  +45 43 45 40 11
Danmark    Fax:  +45 43 43 67 04

Udsendelsesplan for 2010
Møntsæt 2009 
- på lager igen 8. Januar

Møntsæt for Børn 2010 5. Februar
 
Erindringsmønt i anledningen af
Dronningens 70-års-fødselsdag 17. Marts

Ny dansk pengeseddel, 100-krone 4. Maj
 
Ny dansk pengeseddel, 200-krone Oktober

Ottende skibsmønt Efterår

Møntsæt 2010 Efterår

Møntsæt 2010 – Proof version Efterår


