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Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 12. februar 2008
Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris
 1     5 22     0 43   90 64     0 85   35 106     0
 2     5 23   10 44   30 65     0 86     0 107     0
 3     0 24     0 45 125 66     5 87     0 108     0
 4     5 25     0 46   10 67     0 88   35 109   16
 5     5 26     0 47     5 68     0 89     0 110   30
 6   10 27   50 48     0 69   10 90     0 111 100
 7   30 28   50 49   80 70 100 91   35 112   70
 8   30 29     0 50     0 71   30 92 100 113   40
 9   10 30     0 51     5 72     0 93   25 114 160
10   15 31     0 52 100 73   40 94   25 115     0
11     0 32     0 53     5 74     5 95   60 116     5
12     0 33        300 54     5 75     5 96     0 117     5
13     0 34     0 55     5 76     3 97 100 118     0
14   40 35     0 56     5 77     3 98     0 119     0
15   20 36     5 57     5 78     3 99     0 120     0
16   40 37 100 58     5 79     3 100     0 121 125
17   40 38     0 59     0 80     3 101     0 122 125
18   88 39     0 60     5 81   25 102     0 123   75
19   25 40   30 61     0 82     5 103     0 124     0
20     0 41 130 62     0 83     5 104     0 125 125
21     0 42   40 63     0 84   20 105     0 ©

 Generalforsamling og auktion.Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med
generalforsamling og auktion tirsdag den 8. april 2008 kl. 19.30 i NygadeHuset i Aabenraa.

                           Dagsorden ifølge vedtægterne.
1.  Valg af dirigent.
2.  Beretning ved formanden.
3.  Regnskab ved kassereren.
4.  Fastsættelse af kontingent.
5.  Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår, Henning Kjær,
     Jens Madsen, Fred. Treichel og Preben Stryhn.
6.  Valg af revisor: efter tur afgår Erik Østergaard.
7.  Orientering om auktionslisterne.
8.  Indkomne forslag.
9.  Eventuelt.

Foreningens regnskab uddeles på generalforsamlingen,
eller kan rekvireres hos formanden.

P. b. v. Henning Kjær.

Enkedronningen irettesætte kongen

Under 7 års krigen 1563-1570 mod Sverige prægede Frederik den  II underlødige
klippinge (dvs. klippede kvadratiske blanketter) i værdierne 2 mark (H13), 1 mark
(H14), 4 skilling (H15) og 2 skilling (H16).

2 sk 1565 Hede 16
Sølv lødighed ca. 20 %

Læs følgende klip fra bogen ”Dorothea Guds vilje – og Dronningens”
af museumsinspektør Vivi Jensen:
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Den dårlige mønt
En sag, der var afledt af krigen, var
problemerne med den dårlige mønt. I
krigsårene udstedte kongen de såkaldte
klippinge, hvis værdi kun var det halve af den
pålydende, men som i omsætning skulle
gælde for fuldt lødige. Utilfredsheden var
stor, og dronningen kastede sig med vanlig
energi ind i sagen. I efteråret 1563 skrev hun
på en indlagt seddel i et af sine mange breve
om krigen følgende: „Ligeledes, kære
elskede søn, skal Vi hermed ikke undlade af
bringe de fattige bønder i Eders Kærligheds
kongerige i erindring. Vi har fået kendskab
til, hvor svært det er for de almindelige
bønder, at de klippinge, som de modtager fra
andre, ikke mere er lødige, og at
embedsmænd og fogeder ikke vil modtage
dem, og det er både besværligt og efter Vor
mening også urimeligt, at fattigdommen skal
tvinge dem til at bruge anden mønt end den,
de har modtaget. Da nu Eders Kærlighed,
fordi De både er fornuftig og forstandig, godt
ved, at det er ved disse folk, at Gud den
Almægtige ernærer øvrigheden, beder vi
venligst om, at Eders Kærlighed vil tænke
over sagen og undersøge den og sørge for
lighed, og som en god søn ikke optage det på
anden måde, end Vi i vor moderlige
trofasthed har ment det.“
Når Dorothea bad sin søn om at huske, hvad
han skyldte bønderne, er det fordi
møntforringelsen så udpræget vendte den
tunge ende nedad. Adel og storkøbmænd
havde gennem deres direkte forbindelser i
udlandet adgang til at skaffe sig gode tyske
sølvdalere, mens bønderne måtte modtage
betaling for deres produkter i de underlødige
klippinge, hvorefter de måtte købe gode
dalere, da myndighederne ikke ville modtage

klippingene, når der skulle betales skatter og afgifter. Dronningens
indsigelse hjalp naturligvis ikke, men det fik hende ikke til at give op. Sin
vane tro blev hun ved med at skrive til kongen om sagen, for når noget var
forkert eller uretfærdigt, kunne hun ikke blot lade stå til. Hun har med rette
ment, at kongens rådgivere, der alle hørte til høj adelen, næppe ville tale
bøndernes sag, og at hun derfor blev nødt til at gøre det.
Brevene om den dårlige mønt er et smukt eksempel på, hvordan Dorothea
søgte at leve op til Bugenhagens udsagn ved kroningen om, at både kongen
og hun selv skulle tage sig af de fattige og sørge for retfærdighed også for
dem. At rigets pengevæsen sorterede under kongen og rigsrådet, og at hun
formelt set hverken som dronning eller som enkedronning havde nogen
adkomst til at blande sig i, hvordan de valgte at forsøge at løse rigernes
finansielle problemer, måtte hun derfor nødvendigvis se stort på. I denne
sag såvel som med hensyn til krigen i øvrigt vejede hendes løfte til Gud den
dag tungere end hensynet til, hvad der var passende for en kvinde.
Da freden endelig var i sigte i sommeren 1569, skrev hun til Frederik, at
„Gud, der kender alle menneskers hjerter, ved, at denne besværlige og
langvarige krig har været Os til den største bedrøvelse, og Eders Kærlighed
kan derfor ikke bibringe Os en større glæde“. I Sverige var den nu åbenlyst
sindssyge Erik 14. året forinden blevet sat fra styret og fængslet af sin
yngre halvbror Johan, efter at denne selv havde været holdt fængslet i fire
år. Dronningens kommentar hertil var: „Gud den Almægtige har styrtet kong
Erik, og Han kan gøre det samme med hans bror, hvis han vil foragte alle
kristelige midler til fred, således som han har gjort hidtil.

Bogen er udgivet i 2007 på Gads forlag (ISBN nr 978-87-12-04348-5) pris
299,- kr.

Da foreningens beholdning af mønter i kommission er ved at være solgt, vil vi
gerne opfordre medlemmerne til at indlevere mønter til salg.

Besøg foreningens hjemmeside på www.nfns.dk


