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Historien… 

 Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling (opr. 

Det Kongelige Mønt- og Medaille-Kabinet) er den 

danske hovedsamling av mynter, medaljer, pengesedler med mer. Den ble en selvstendig 

institusjon i 1781, men har røtter tilbake til Det Kongelige Kunstkammer på 1600-tallet. 

 I gamle beskrivelser av Kunstkammeret kan det udledes, at mynter utgjorde opp mot 75% av 

plassen. I 1780 ble det nedsatt en kommission, som skulle samle og ordne kongens mynter 

og medaljer. Det førte til, at samlingen i 1784 fikk tilhold på Rosenborg Slott under navnet Det 

Kongelige Mynt- og Medaille-Cabinet. Det ble laget store eikeskap i louis seize-stil til å romme 

objektene. Hofmannen og numismatikeren Christian Frederik Numsen ble den første direktør 

for samlingen. 

 Med opprettelsen av Nationalmuseet i 1892 ble samlingen en del av dette, og direktørposten 

ble redusert til en overinspektørstilling. 

 I hele samlingens levetid har private donasjoner spilt en vesentlig rolle. I nåtidens samling 

inngår således de tidligere samlinger fra personer som Ole Worm, Otto Sperling (romerske 

mynter), Niels Foss (dansk-norske mynter) og C.G. Warmholtz (svenske mynter og medaljer). 

Også etter at samlingen hadde blitt offentligt eie har private samlere ved deres gaver og 

testamentariske bestemmelser satt deres preg på den, bl.a. ble en stor del av Christian 

Jürgensen Thomsens unike samling av danske og europeiske middelaldermynter etter hans 

død i 1865 innlemmet i samlingen. 

 

 



Forberedselse og møte…. 



Frank 

Pedersen 

- hobbynumismatiker kjent 

for bl.a. skrifet om 1 skilling 

1771 



Tore koste 

seg 



Tore med en skatt i hånda 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.numismondo.net/pm/nor/index01.htm&ei=GT4HVYKWHoPXPN_bgdgH&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNHdS67DdauaWBbxr_LSXxTLVjAoKg&ust=1426624403404941
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.numismondo.net/pm/nor/index01.htm&ei=GT4HVYKWHoPXPN_bgdgH&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNHdS67DdauaWBbxr_LSXxTLVjAoKg&ust=1426624403404941


 

 



Myntkabinettet 







1 Marck 1543 - Gimsøy 

Foto:  

Rasmus Holst Nielsen,  

Nationalmuseet København 



1 Marck 1543 - Gimsøy 

Foto:  

Rasmus Holst Nielsen,  

Nationalmuseet København 



1 Marck 1543 - Gimsøy 

Foto:  

Rasmus Holst Nielsen,  

Nationalmuseet København 









Takk for oppmerksomheten 


