Sven Aagaard 70 år

F

ødselaren blev interesseret i numismatik allerede som ganske ung i Horsens via sin bedstefar, den kendte dyrlæge C.D. Vebæk (1877-1962),
som havde en betydelige samling af ikke mindst
dansk-norske 1600-tals mønter.
Sven Aagaard er cand.scient. i biologi fra
Københavns Universitet 1974, og han arbejdede fra 1975 som miljøadministrator/amtsbiolog i
Storstrøms amt. Sideløbende har han forsket i numismatik (se generelt bibliografien), og forskningen er intensiveret efter pensioneringen i 2007.
Sven har ved sine studiebesøg ved samlinger i
Danmark, Bergen, Oslo og Stockholm oftest været
ledsaget af sin hustru cand. scient. Inger Bolt Jørgensen, som har bistået ham med indsamling af et
meget anseelige materiale. I de senerste par år har
Sven arbejdet meget sammen med Michael Märcher. De fokuserer på skandinaviske mønter fra
1100- og 1500-1600-tallet og metode, især stempelundersøgelser og skattefundsanalyser.
En af Svens vigtigste bedrifter er udviklingen af
“mikroskoptegnemetoden”, hvor et stereomikroskop med tegneapparat bruges til identificering og
tegning af stempler med henblik på stempelundersøgelser. Det førte til en omfattende registrering af
stemplerne fra de store udmøntninger i DanmarkNorge i 1600-tallet og en af de første publikationer
fra dette arbejde kom i 1985, hvor han skrev om
de danske 2 skillinge 1648.

Siden er det blevet til en lang række artikler i
primært Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad,
Numismatisk Rapport og Nordisk Numismatisk Årsskrift. De foreløbige højdepunkter i Svens numismatiske arbejde er udvikling af mikroskoptegnemetoden, opdagelsen af “mysteriekronerne” samt
publiceringen af de to store og flotte bøger:
Frederik III, Kronemønt København 1651-1670
(København 2004) og Frederik III, Guldmønt og
speciemønt 1648-1670 (København 2011).
Sven Aagaard modtog i 2005 fra Suomen Numis
maattinen Yhdistys/Numismatiska Föreningen i
Finland, Fjalar och Nea Örnhjelms medalje “PRO
NUMISMATICA”. Samme år blev han udnævnt til
korresponderende medlem i Dansk Numismatisk
Forening, og han blev i 2010 den 21. modtager af
foreningens Holger Hede-medalje.
Med ønsket om alt godt i fremtiden imødeser
vi med spændte forventninger nye publikationer
fra Sven Aagaard.
Tidligere omtaler:
Numismatisk Rapport Nr. 44, juni 1995, side 94.
Nr. 85, september 2005, side 25-27.
Nr. 107, november 2010, side 15-16.



Michael Märcher og
Preben Nielsen

Sven Aagaard og hustru Inger Bolt
Jørgensen ved udgivelsen af
“Frederik III guldmønt og speciemønt
1648-1670”, 2011.
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