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Nogle Glückstadmønter 
uden årstal er fra 1623

Af Anders Harck

Indledning
Møntstedet i Glückstad oprettedes i 1619 med Albert 
Diones som ansvarlig møntmester. De første mønter fra 
møntstedet relaterer til Christian IVs forsøg på at skabe 
en handelsforbindelse til Rusland, som skulle baseres på 
sejlads nord om Norge. De første mønter præges derfor 
efter russisk forbillede som denninge (Hede 169, fi gur 1). 
Disse svarer nogenlunde til 1 Skilling Lybsk. Senere ud-
møntes også 2- og 4 Skilling Lybsk (Hede 168 og 167).

Alle disse mønter er præget på uregelmæssige blanket-
ter, som er fremstillet ved udbankning af en sølvtråd, hvil-
ket er den metode som anvendtes i Rusland. Mønterne er 
uden årstal, og i 1622 bliver de på grund af underlødighed 
nedsat i værdi. Herefter er det ikke længere rentabelt at 
udmønte disse såkaldte rytterpenninge.

I 1623 gives en ordre om udmøntning af fuldlødig spe-
ciemønt og brøkdele heraf. Småmønt kan stadig udmøntes 
med en for ringe lødighed, hvilket var en forudsætning 
for rentabilitet af møntværkstedet. Sekstendedels-rigsda-
leren (Hede 170) og Søsling Lybsk (Hede 171) bliver nu 
de mønter, som Albert Dionis skal tjene sine penge på. De 
større nominaler fra specier over halv- og kvart-specier 
til ottendedels-specien (Hede 156 -162) var beordret til at 
være fuldlødige.

Mønterne udmøntes nu på europæisk måde, hvor blan-
ketterne er fremstillet som runde sølvskiver, og mønterne 
har et regelmæssigt udseende. Desuden er langt den over-

Figur 1. Denning uden år. 
Mønten er fremstillet efter 
russisk forbillede.
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kun kender de senere årstal uden krølle. Sekstendedels-
specien kendes som nævnt også uden årstal, og her er 
Fortunas sejl ifølge mine observationer altid forsynet med 
den elegante krølle (se fi gur 11). 

Det er således nærliggende at antage, at de tidligste 
mønter er med krølle, og mønterne uden årstal må således 
være fra 1623. Det har ikke været muligt for mig at fi nde 
stempelkoblinger, hvor samme forside er benyttet til en 
mønt uden årstal og en mønt med årstal. Her ville jeg jo 
med den anførte teori kunne forvente at fi nde mønter fra 
1623, som havde samme forsidestempel som en mønt 
uden årstal, medens det næppe ville være sandsynligt 
med de senere årstal. 

Det kan i øvrigt bemærkes, at diameteren for mønterne 
fra (1624 og) 1625 er større, hvilket vil gøre stempelkob-
linger umulige. Årstallet 1624 er sat i parentes, da jeg har 
set afbildninger, hvor diameteren synes at være som på 
1623-mønter, men dette kan være en fejl i afbildningen.

Søsling Lybsk
Disse mønter bærer ikke en Fortuna-fi gur, men mønterne 
fra 1623 har en væsentlig større diameter end de senere 
mønter fra 1624 og 1625. Mønterne uden årstal er af sam-
me diameter som mønterne fra 1623 (se fi gur 12, hvor de 
fi re mønter er fotograferet sammen), hvilket igen fører til 
antagelse om, at mønterne uden årstal er fra 1623. Her er 
det så heldigt, at der er konstateret et bagsidestempel, som 
er brugt til både en mønt uden årstal og en mønt fra 1623. 

Figur 6. Kvart Speciedaler 1623, 
hvor sejlet har en elegant krølle.

Figur 7. Kvart Speciedaler 1623, 
hvor sejlet ikke har krølle.

Figur 8. Ottendedels Speciedaler 
1623, hvor sejlet ikke har krølle.

Figur 9. Sekstendedels Speciedaler 
1623, hvor sejlet har en elegant 
krølle.

Figur 10. Sekstendedels Specie-
daler 1623, hvor sejlet ikke har 
krølle.

Figur 11. Sekstendedels Specie-
daler uden år. Sejlet har her en 
elegant krølle.
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vejende del forsynet med årstal. Der fi ndes imidlertid sek-
stendedels-rigsdaler og Søsling Lybsk uden årstal, og disse 
mønter er hovedtemaet for nærværende artikel.

Krøller eller ej
I en tidligere artikel (Harck 2003) har jeg beskrevet, hvor-
dan Fortuna fi guren på bagsiden af speciedaleren (Hede 
156) varierer, men en detalje i variationen er ikke med-
taget. Ser vi, hvorledes sejlet ender ved Fortunas venstre
hånd, er der på nogle mønter en elegant krølle (fi gur 2),
medens sejlet blot ender ved Fortunas hånd på andre møn-
ter (fi gur 3). Fra 1623 fi ndes begge disse varianter, medens
jeg ikke kender varianten med krølle fra de senere årstal.

For halvspecien er forholdene ligesom for speciedale-
ren, idet der kendes mønter fra 1623 med og uden krølle 
(se fi gur 4 og 5), medens de senerer årstal kun kendes uden 
krølle. For kvartspecien, som kun kendes fra 1623 fi ndes 
mønter med og uden krølle (se fi gur 6 og 7).

Ottendedels-specien, som også kun kendes fra 1623, 
kendes kun med ét stempel, og fi guren er uden krølle 
(fi gur 8). 

På sekstendedels-specien er det igen sådan, at begge 
varianter forekommer fra 1623 (se fi gur 9 og 10), mens jeg 

Figur 2. Speciedaler 1623, hvor 
sejlet har en elegant krølle.

Figur 3. Speciedaler 1624, hvor 
sejlet ikke har krølle.

Figur 4. Halv Speciedaler 1623, 
hvor sejlet har en elegant krølle.

Figur 5. Halv Speciedaler 1623, 
hvor sejlet ikke har krølle.

Figur 4
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Figur 5

Figur 3
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Det er selvfølgelig ikke muligt med stempelkob linger til 
de mindre mønter fra 1624 og 1625.

Konklusion
Med de fremlagte variationer er det overvejende sandsyn-
ligt, at mønterne uden årstal er udmøntet først og altså 
specielt i årstallet 1623. Dette harmonerer også godt med, 
at Albert Dionis efter udmøntningen af de årstalsløse 
mønter fra 1619-1622 er fortsat med mønter uden årstal. 
Dette er så blevet rettet på de senere mønter – evt. efter en 
indskærpelse af, at mønterne skulle forsynes med årstal. 

Det er så mere mærkeligt, at den elegante krølle forsvin-
der fra Fortuna-motivet. Det synes som en ganske bevidst 
ændring, da den er konsekvent gennemført. 

Det kan være en logisk tanke om, hvordan enden på et 
sejl vil fl agre i vinden. Det er jo ikke sandsynligt, at sejlet vil 
danne en elegant sløjfe, når man betænker den ret kraftige 
vind fra møntens venstre side. Hvorvidt stempelskæreren 
har haft sådanne tanker, vil jeg imidlertid lade være et 
åbent spørgsmål.
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Figur 12. Søsling Lybsk 
uden år og fra 1623, 1624 
og 1625. 

Der er en markant stør-
relsesforskel på mønterne 
uden år og 1623 på den 
ene side versus mønterne 
fra 1624 og 1625 på den 
anden.
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NAPOLI. Både Mussolini og Hitler havde store erobrings-
planer. I 1938 havde Hitler netop indlemmet Østrig i Det 
tredje Rige og Mussolini havde ligeledes overfaldet Ethio-
pien. Hitler beundrede Mussolinis brutalitet, men var 
skeptisk mht. hans militære formåen. Derfor inviterede 
Mussolini der Führer på besøg i Rom og i Napoli for at 
vise ham sin magt og kunnen og for at indgå en alliance 
med ham. Besøget i Rom blev afdæmpet trods der var 
bygget en splinterny station til Hitlers ære. Meningen
var at Rom skulle ’stråle’ med nazistiske symboler, hvil-
ket paven afskyede og satte sig imod ved simpelt hen at 
lukke Vatikanet.

Næste dag skulle Hitler besøge Napoli, der var på den 
anden ende, renoveret og dekoreret med swastika og 
fasces. I bugten skulle verdens hidtil største fl ådeop-
visning med alle former for krigsskibe fi nde sted med 
simulerede angreb, røg og lavtfl yvende 
jagere for til sidst at slutte af med 
90 undervandsbåde, som dykkede 
samtidig. 

Denne en-dags begivenhed 
skønnes at have tiltrukket 2,5 
mio. tilskuere. Til minde derom
blev der udgivet en 113 mm stor,
smuk bronzemedalje, hvor man 
kan se parti af den italienske fl åde 
i Napoli Bugten.

COINS WEEKLY’s redaktør, Ursula Kampmann, blev
også chokeret, da hun erfarede, at Den Kongelige Mønt- 
og Medaillesamlings udstilling er nedlagt og gemt væk 
og ikke ser ud til at genopstå igen. Ligeledes at næsten 
hele medarbejderstaben var afskediget. Det skyldes po-
litikernes evindelige sparekrav om et lille bid hvert år, 
indtil der til sidst ikke er mere at spare. Møntkabinettet i 
København hørte ellers til en af de fl otteste i verden. Da 
kabinettet for nogle årtier siden fyldte 200 år viste det en 
overdådig udstilling af klenodier fra gemmerne. Desuden 
havde Danmark fl ere numismatikere og forskere, som var 
anerkendte langt omkring for deres resultater.

Fra den numismatiske verden

Af Niels Stampe
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