
En mønt har to sider – tanker omkring  
Christian 3.s udmøntning af 4-skillinge 1535 

Kobbergryden hos “Rige Jacob” – 2-speciedaleren 1653



numismatisk rapport 14724 Stampes Numismagiske Univers

Foto: absfreepic.com – andy

Her er et smuk og vægtigt værk om de engelske herskere 
over Hannover. Det er både en historiebog og et katalog, 
som henvender sig til såvel historikere som medalje-
elskere. Det begynder 1714 med Georg I og slutter i 1837 
med Dronning Victoria, som ikke kunne blive regent over 
Hannover, fordi der havde kvinder ikke ret til at bestige 
tronen. 

Det er også historien om den industrielle revolution 
med Englands opstigen til en verdensmagt både land, 
areal-, industri- og handelsmæssigt. Så stor var Englands 
indflydelse, at solen aldrig gik ned i dets imperium.

Englands forbindelse med Hannover  
– belyst med medaljer og historier

 Af Niels Stampe

nesker, som er født inden for dette tids-
rum. Kineserne tror, at et cyklus har 

betydning for, hvilket job eller kar-
riere, man er egnet til, eller hvordan 
ens liv vil forme sig. Den 5. februar 
2019 begyndte så grisens år. 

Mange møntanstalter kappes 
om at udgive erindringsmønter og 

medaljer med illustrationer af en eller 
flere grisebasser – ofte i små oplag. Disse 

udgivelser er enormt populære og har i dag vel vokset sig 
til det største samlerområde af nyere mønter. Her vises 
blot nogle få stykker. Har man fået smag for samlerområ-
det, er det bare med at g-o-o-g-l-e!

Prominente personer, som er født i grisens år er bl.a. 
Ernest Hemingway, Alfred Hitchcock, Henry Ford, Jules 
Verne, Amadeus Mozart og Ronald Reagan.

I 1978 luftede nu hedengangne Mønt-Avisen tanken om 
mindemønt, hvor overskuddet skulle gå til bekæmpelse af 
arbejdsløsheden. Ligeledes var forslagsstilleren inde på en 
50 kr.-mønt med aktuelle emner med et oplag på 50.000 
stk. Daværende finansminister Knud Heinesen påpegede, 
at man i Danmark fortrinsvis markerede kongehuset og 
nationale begivenheder. Forslaget blev ikke til noget.
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Forfatteren Richard Smith har sat sig for at fortælle om 
både de udgivne medaljer og om de kongelige/hertugeliges 
ofte brogede liv og familieforhold. Man må forstå, at på 
den tid var det ikke altid, man giftede sig af kærlighed. 
Hvis en ung royal mand havde udsigt til land, jord og 
magt, måtte han ud i Europa og søge sig en ægtefælle af 
passende stand. Det var ikke altid, de to mennesker syntes 
om hinanden, for sådan et arrangement var dengang ofte 
ren og skær politisk betonet. Med magt følger, at de skal 
vise flaget for folket, og så må de privat have deres liv 
enten sammen, alene eller dobbelt.

Georg I var konge over både England og Hannover. Han 
var gift med sin kusine, Sophie-Dorothe af Brunswick-
Lüneburg. I øvrigt har bogen fine oversigter, generalogier 
hedder det vist, slægtstavler eller familieoversigter, så 
skarpsindige kan følge med i det hertugelige og royale 
persongalleri, som ikke lige er anmelderens spidskompe-
tence. Men fakta er, at der foregik ægteskaber på tværs af 
hertug- og kurfyrstendømmer, så et landområde sjældent 
var en konstant størrelse.

Queen Anna af England døde 1714 efter 17 svanger-
skaber, hvoraf kun et barn overlevede nogle år, hvorfor 
hun ikke efterlod en arving til Englands trone. Da man i 
England ikke  ønskede den  katolske Stuart-familien på 
tronen igen, vendte man sig til kontinentet, hvor man i 
Georg Ludwig, elektor of Brunswick-Lüneburg fandt en 
protestant, som blev Englands konge som Georg I. Han 
var i øvrigt i familie med dronning Anna.

Konstellationen England-Hannover blev en stor for-
del for England, som hermed fik forbundsfæller i de  

Richard Smith: 
An Illustrated History of 
the House of Hannover 
1714-1837. 
Medals, Pictures and  
Cartoons. 
A-4 format. 312 sider, il-
lustreret, Indb. 98 euro. 
Battenberg Verlag,  
Postfach 166, D-93122 
Regenstauf.

Georg II. Medalje over Freds-
traktat i Wien 1731 mellem 
England, Holland og Spanien
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tyske stater i kampen imod Napoleon, der drømte om at 
underlægge Europa. England kunne dog ikke forhindre 
Frankrig i at fravriste Englands dets sidste bastion i lan-
det, havnebyen Calais, som havde været et guldæg mht. 
til opkrævelse af told på varer. I 1815 led Napoleon dog 
sit endelige nederlag ved Waterloo.

Andre historier handler om dagligdag, fejringer af mær-
kedage, begivenheder på slagmarken, personligheder som 
bl.a. Napoleon. Samtidige satiriske tegninger liver op i 
bogen. Alt dette er med til at give et levende billede af 
en svunden tid, som ikke ligger så langt tilbage. Når man 
ser sig tilbage, så er det helt utroligt så meget, der er sket 
siden.

Bogen hører sammen med ‘The Coiange of the Anglo-
Hannoverian Personal Union 1714-1737’ af samme for-
fatter. Tilsammen giver de to bøger et noget nær komplet 
billede af Englands forbindelse med Hannover.

Det skal lige nævnes, at såvel indskrifter som illustra-
tioner på medaljerne bliver forklaret. 
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