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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 www.kgl-moent.dk. 
Kataloget udkommer to gange om året.

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

Der kan selvfølgelig også bestilles via 
vores hjemmeside eller man kan købe 
samlermønter mod kontantbetaling i 

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00.

QR koder
QR koderne er til brug for mobile enhe-
der. 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 koden, hvoref-
ter web-adressen automatisk 
er på telefonen.
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Vi tager imod bestillinger på telefonen og 
på hjemmeside fra 29. maj 2012.
Læs mere på side 4.

Den Kgl. Mønt er fl yttet
I løbet af foråret er Den Kgl. Mønt fl yttet 
fra Brøndby til Danmarks Nationalbank i 
København.

Vi har stadig samme telefon nummer 
43 45 40 11 og hjemmesidens adresse er 
stadig www.kgl-moent.dk
Læs mere på side 18.

Færøske pengesedler
19. marts 2012 blev en opdateret færøsk 
seddelserie med nye sikkerhedselementer 
udsendt i cirkulation. 

De færøske sedler kan købes på kgl-mo-
ent.dk eller bestilles på telefon nr. 43 45 
40 11. Læs mere side 10.

Ny mønt i temaserien med skibe
Motivet på den 11. skibsmønt er færgen 
Kong Frederik IX som i mange år sejlede 
på fl ere ruter mellem Danmark og Tysk-
land samt på Storebælt.

Motivet er udformet af billedhuggeren 
Elisabeth Toubro, som har skabt et fl ot 
relief af ”Kongen” som går i havn med 
åben forstavn og mågerne fl yvende skrig-
ende med på turen.

Mønten udkommer 29. maj 2012 som en 
20-kronemønt til almindelig cirkulation. 

Proof version
Derudover udsendes 20-kronemønten 
også i en proof version med henblik på 
samlere. 
Proof versionen har en tidsbegrænset 
bestillingsperiode fra 29. maj til 6. juni 
2012 og vil blive leveret løbende, efter 
29. maj. Prisen er kr. 125 inkl. moms.

Nyt fra Den Kgl. Mønt
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Elvte skibsmønt – Færgen Kong Frederik IX
Kunstneren bag motivet
Motivet er udarbejdet af billedhuggeren 
Elisabeth Toubro. Læs mere om hendes 
tanker om udformningen af mønten på 
næste side.

20-kronemønt, almindelig
Almindelig cirkulationsmønt sælges i rul-
ler a 20 stk.  

Pris kr. 400 pr. rulle.
(maks. 3 ruller pr. kunde)

Proof version, 20-kronemønt
– Begrænset bestillingsperiode
Proof versionen kan kun købes i National-
bankens Hovedkasse og på kgl-moent.dk 
i perioden 29. maj til 6. juni 2012.

Vejl. pris kr. 125.
(maks. 3 stk. pr. kunde)

29. maj 2012 udsender Nationalbanken 
en ny 20-kronemønt med færgen Kong 
Frederik IX som motiv.

Det er den elvte temamønt i serien med 
skibe, der er udvalgt, så de dækker en 
bred del af dansk søfartshistorie. 

Historien bag 
færgen Kong Frederik IX
Færgen Kong Frederik IX blev bygget på 
Helsingør Værft og var, da den blev sat i 
drift 16. december 1954, verdens største 
færge. 

Den var 114 m lang og 17,7 m bred. 
Vogndækkets sporlængde var 257 m, så 
færgen kunne medtage 30 godsvogne 
og som bilfærge kunne Kong Frederik IX 
medtage 115 personbiler. 

Færgen sejlede på fl ere ruter bl.a. mellem 
Danmark og Tyskland og på Storebælt. 
I 1997 blev færgen taget ud af drift og 
var i nogle få år derefter museumsfærge i 
Nyborg. I 2005 blev færgen ophugget. 

Færgen Kong Frederik IX

Passagerpladser 1.500
Bil kapacitet  ca. 115 biler
Jernbaneenheder  30gv./10 pv.
Kahytter     15 stk.
Køjepladser 28 pl.
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Af billedhugger Elisabeth Toubro  

Færgen Kong Frederik IX blev indsat i den danske færgesejlads 
i 1954. Blandt skibselskere bliver den betragtet, som den smuk-
keste færge, der har sejlet mellem de danske øer.

Da jeg skulle komme med forslag til møntens udformning tog 
jeg udgangspunkt i færgens enkle linjer, det lange stæk der er 
over færgen,  den stramme form der alligevel har fi ne bløde 
buer omkring forstavn og skibskroppen og skorstenens opde-
ling i sorte, hvide og røde felter, der er så karakteristisk for en 
dansk færge. Men også bådens smukke interiør, var inspire-
rende selvom der ikke blev plads til det på mønten.

Alt sammen gjorde det til en meget majestætisk færge.
Jeg ville gerne bevare det billede af den stolte, smukke færge 
og samtidig give indtryk af den erindring vi alle sammen har 
af, at skulle tage færgen på tur gennem Danmark. For eksem-
pel husker jeg færgesejladsen mellem Korsør og Nyborg havn 
sådan; mågerne fl yver med på turen, de hænger i luften og 
skriger og vi kaster brød op til dem. 

Så går færgen i havn med åben forstavn (det ser ud som en 
stor åben mund), glidende og forsigtig lægger den til mens vi 
andægtigt ser til i stilhed, for derefter at fare ned til bilen der 
skal køres fra borde, eller hen i køen for at gå i land.

Tanker om arbejdet med skibsmønten

Jeg har placeret Kong Frederik IX så den fylder mønten ud for 
at give færgen form til  dens stolte majestæt. Mågerne appel-
lerer både til vores erindring om færgerne i Danmark, men de 
giver også mønten et perspektiv, så vi fornemmer det uendelige 
himmelrum. 

Foto: Per N
ielsen
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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

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

Proof version
Oplag: 1.877 stk.
Udsolgt

Skibsmønter 
Skibsmønt nr. 12
Den sidste skibsmønt udkommer i ef-
teråret 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

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

Kong Frederik IX
Af billedhugger Elisabeth Toubro
Udgivelsesdag: 29. maj 2012

Proof version
Vejl. pris
kr. 125
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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)
Oplag: 2.325 stk.

Udsolgt

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

Oplag: 16.881 stk.

Sælges til pålydende værdi

Proof version, 20-kronemønt
Oplag: 3.180 stk.

Erindringsmønter
Dronningens 40-års regerings 

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. 

Hjejlen er en gammel postbåd og er bygget i 1861 på Burmei-
ster & Baumgarten (det senere B&W) er verdens ældste originale 
kulfyrede hjuldamper i drift.  

Udgivelsesdag: 8. juni 2011
Oplag: 3.000 stk.

Vejl. pris 
kr. 99
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jubilæum og 70-års fødselsdag
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)
Oplag: 2.639 stk.

Vejl. pris 
kr. 3.000

Sølvmønt, 500-krone
Diameter ..................38,0 mm
Vægt ...........................31,1 g
Legering ....999‰ Ag (fi nsølv)
Oplag: 28.236 stk.

Sælges til pålydende værdi

Proof version, 20-kronemønt
Oplag: 4.100 stk.

Udsolgt



10

Færøernes seddelserie 
Fra 19. marts 2012 blev en opdateret 
færøsk seddelserie udsendt med nye sik-
kerhedselementer i cirkulation. 
 
Motiver
Hovedmotiverne er færøske dyr. På 
forsiden er dyrene vist i form af udsnit. 
På bagsiden af sedlerne er der gengivet 
akvareller af færøske landskaber. 

Akvarellerne er udført af den færøske 
kunstner Zacharias Heinesen (f. 1936). 

Dyremotiverne er med til at give sed-
delserien liv og variation, og akvarellerne 
giver sedlerne en særlig lethed.

 Læs mere på www.kgl-moent.dk.
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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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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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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 – Udsolgt
Udgivelsesdag: 11. januar 2011
Oplag: 1.750 sæt

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.

Udgivelsesdag: 
28. februar 2012.

Vejl. pris kr. 225
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2003

Vejl. pris 
kr. 170

Møntsæt
2003 Møntsæt 
Oplag: 30.000 sæt 

2004 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 33.000 sæt

2005 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 26.700 sæt

2006 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 25.000 sæt

2007 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 23.000 sæt

2008 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 20.350 sæt

2009 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 24.250 sæt

2010 Møntsæt
Oplag: 23.000 sæt

2011 Møntsæt – Udsolgt
Oplag: 17.150 sæt

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

2010

Vejl. pris 
kr. 200
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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)

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

Sirius 
Af billedhugger Margrete Sørensen
Udgivelsesdag: 26. februar 2008

Oplag, guld: 3.604 stk.
Dagspris

Oplag, sølv: 15.631 stk.
Udsolgt

SIRIUS har hovedstation i Daneborg og 
en understationen Ella Ø i Kong Oscars 
Fjord, denne er kun åben i sommerperi-
oden, hvor den bemandes af 4 - 6 mand 
fra SIRIUS, der udlægger depoter med 
egen kutter.

Slædepatruljens opgaver er overvågning 
af den ubeboede kyststrækning på ca. 
2.100 km i fuglefl ugtslinie. Patruljerin-
gen foregår med hundeslæde i vinter-
halvåret og om sommeren ved besejling 
af de isfrie fjorde. Hertil kommer patrul-
jering med fl y og helikopter.
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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.

Fortolkningen af Snedronningen 
af Øivind Nygård: 
Snedronningen er et eventyr fuld af 
metamorfoser. At et billede omskabes og 
omdannes til et andet. Dette princip er også 
brugt på mønten, hvor man kan afl æse et 
forløb fra snekrystaller – til kvindeskikkelse 
– til spejlsplinter. 

Splinterne fra det splintrede troldspejl står 
også som et tegn på formomdannelse, i det 
fordrejes alt, der spejler sig i det. På mønten 
bliver snedronningens form også påvirket af 
det formmæssige samspil, den indgår i med 
cirklen.

Kunsteren bag Skyggen 
Bjørn Nørgaard: 
”For mig personligt har det været en 
erfaring i mit kunstneriske virke, jeg nødigt 
havde været foruden. At få det privilegium, 
i samarbejde med Den Kgl. Mønts meget 
kompetente medarbejdere, der udfører 
kunsthåndværk på et højt plan, i en lang 
tradition, at udføre et lille relief tusindvis af 
mennesker vil holde i deres hånd, har været 
utroligt givende kunstnerisk. 

For mig at arbejde i dette lille format var en 
udfordring. Vi måtte gennem adskillige mo-
delleringer og ændringer, inden det endeligt 
lykkedes at få kunstnerens intentioner med 
det lille relief til at lykkes i prægningen.”
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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

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

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

Oplag, guld: 3.070 stk.
Dagspris

Oplag, sølv: 22.317 stk. – Udsolgt

Snedronningen
Af billedhugger Øivind Nygård
Udgivelsesdag: 30. august 2006

Oplag, guld: 3.075 stk.
Dagspris

Oplag, sølv: 25.758 stk. – Udsolgt
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Seddeltrykkeriet og Den Kgl. Mønt

Den Kgl. Mønt og Seddeltrykkeriet er nu lagt sammen. 

Med fl ytningen blev den ekspertise, som Nationalbanken gen-
nem en årrække har oparbejdet vedrørende design, gravørtek-
nikker og sikring af betalingsmidler samlet i en enhed, som nu 
hedder Seddeltrykkeriet og Den Kgl. Mønt. 

Samlingen af disse specielle arbejdsfunktioner, som ikke kan gen-
fi ndes andre steder i landet, betyder, at Nationalbanken også i 
fremtiden kan fastholde udviklingen af smukke sedler og mønter 
til hele Kongeriget. 

Traditionen med, at Den Kgl. Mønt udsender nye mønter i an-
ledningen af kongelige begivenheder eller under særlige temaer, 
som passer til vor fælles historie og kulturarv, vil således bestå og 
fortsat blive udviklet i de kommende år.
De danske pengesedler
Tilsvarende arbejdes der også løbende med at udvikle de danske 
penge-sedler. 

Den nuværende seddelserie, serie 2009, kom på gaden i perio-
den 2009-2011 og er i lighed med de foregående serier blevet 
trykt i Nationalbankbygningen i København. 

Seddeltrykkeriets eget personale har i samarbejde med kunstne-
ren Karin Lund udviklet seddelserien med temaet danske broer 
og landskaber nær broerne.

Udover den danske seddelserie har Nationalbanken også siden 
1949 trykt de særlige færøske pengesedler. Den nuværende sed-
delserie er netop i marts måned i år blevet udsendt i en opdate-
ret udgave med nye sikkerhedselementer. Motiverne, færøske 
dyre- og landskabsmotiver, er fortsat de samme. 
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I de tidlige forårs måneder er Den Kgl. 
Mønt blevet fl yttet til Danmarks National-
bank og deler nu lokaler med Seddeltryk-
keriet. 

Alt udstyr fra Den Kgl. Mønts lokaler i 
Brøndby er blevet pakket sammen og 
transporteret til Havnegade i København. 
Her er møntprægemaskiner, medaljepres-
sere og meget andet blevet pakket ud, 
samlet og installeret i de samme lokaler, 
der nu huser både Seddeltrykkeriet og 
Den Kgl. Mønt.

Det har ikke været en let opgave. Ud over 
at få puslespillet til at gå op med placerin-
gen af alle Den Kgl. Mønts maskiner, så er 
det sin sag, at fl ytte de store og tonstunge 
maskiner. 

Største udfordring har været fl ytningen 
af den store medaljepresse, som bruges 
når man fremstiller medaljer. Medaljepres-

Den Kgl. Mønt er fl yttet

sen vejer 12 ton og er muret ned i en 
cementsokkel. To mand var tre dage om 
at bore den fri af cementsoklen, og alt 
omkring dem blev gråt af støv.

Bagefter skulle en 16 tons tung truck løfte 
den ud fra lokalet på Den Kgl. Mønt og 
transportere den til Havnegade.

Medaljepressen og møntprægemaskiner-
ne står nu side om side med Seddeltryk-
keriets seddelpresser.

Formålet med fl ytningen har været, at 
samle produktionen af sedler og mønter i 
samme bygning. 

Med en fl ytning af Den Kgl. Mønt til 
Danmarks Nationalbank i Havnegade vil 
man fremover få mulighed for at udnytte 
bankens samlede kapacitet bedre, og alle 
bankens medarbejdere vil herefter være 
samlet et sted.

Den Kgl. Mønts internetbutik er også 
fl yttet til Nationalbanken. Vi tager imod 
bestillinger på telefon nr. 43 45 40 11. 
Telefontider: Mandag – fredag, kl. 8.30-
11.00 og 13.00- 14.30. 

Mønter og sedler kan selvfølgelig også be-
stilles via hjemmesiden kgl-moent.dk eller 
man kan købe det kontant i Nationalban-
kens Hovedkasse.

Danmarks Nationalbank
Hovedkassen
Havnegade 5
1093 København K.
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00
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