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Indledning1
Den ﬁnske møntdirektør Isak Gustaf Sundell (1912–1947)2
arbejdede på at designe nye ﬁnske mønter allerede før Finland
erklærede sin uafhængighed i 1917. Den endelige udformning
skete i samarbejde med kunstneren Rudolf Åkerblom (1849–1925).
Under og kort efter 1. Verdenskrig var der mangel på metaller. Som
nødløsning blev der i Finland udstedt sedler på så små beløb som 25 og 50
penni og 1 mark. De små sedler måtte erstattes af mønter, og i 1920 blev der
vedtaget en lov derom. De tre værdier skulle udmøntes i det – for de ﬂeste
lande – nye møntmetal kobbernikkel. De tre mindste ﬁnske mønter, det vil
sige 1, 5 og 10 penni, blev udmøntet i kobber på Mønten i Helsinki. Mønten
anvendte al sin kapacitet på udmøntningen af de nye småmønter i kobber.
Derfor blev mønterne i kobbernikkel fremstillet i udlandet.
Den første leverance fra udlandet kom i 1921. Det var fra det kendte
engelske ﬁrma The Mint, Birmingham Ltd.,3 der tidligere hed Ralph Heaton
& Sons. Der blev leveret 20 millioner mark mønter i kobbernikkel: 25 og 50
penni samt 1 mark med årstal 1921. De er mærket med et H for Heaton.
Den anden og sidste4 levering af mønter i kobbernikkel fra udlandet
kom fra Mønten i København i 1922. Det drejede sig om 10 millioner mark i
1 markstykker med årstallet 1922. De har et hjerte på forsiden, hvilket er
mærket for Mønten i København (ﬁg. 1–2).
Fra 1923 blev de ﬁnske mønter i kobbernikkel produceret på Mønten i
Helsinki. Mønten i København leverede i 1923 kobbernikkel dertil.5 Denne
artikel skrevet til ﬁl.dr. Tuukka Talvio har produktionen af den ﬁnske 1
mark 1922 i København som omdrejningspunkt.

Mønten i København og kobbernikkel
Mønten i København, som fremstillede de ﬁnske 1 mark 1922, var bygget i
starten af 1870’erne i forbindelse med omfattende ændringer i møntvæsnet.
Det vil blandt andet sige overgang til guldmøntfod samt krone- og øremønt,
hvilket krævede en udskiftning af møntomløbet. Mønten var oprindeligt
primært indrettet til udmøntning af ædelmetal. Blanketter til skillemønt
i bronze blev indkøbt fra England eller Tyskland og derefter præget på
Mønten. I perioden 1921–1923 blev der bygget en ny Mønt på Amager Boulevard
på den nærtliggende ø Amager. Det var få kilometer fra den gamle Mønt, som

Fig. 1: Finland 1 mark 1922. 24 mm.
Fremstillet på Den Kgl. Mønt i
København. Det lille hjerte på
forsiden er møntstedsmærket
for Den kgl. Mønt i København.
Nationalmuseet, Den kgl. Møntog Medaillesamling, GP 1709.
Foto: John Lee.

lå på Gammelholm i Københavns centrum. Mønten på Amager erstattede i
1923 den gamle Mønt.6
Det var jævnligt et problem for Mønten, at den var nødt til at købe
bronzeblanketter i udlandet. Det var dyrt og tog lang tid, desuden
var kvaliteten svingende og leveringerne uregelmæssige. Det vigtigste
var dog, at det betød afhængighed. Af de grunde og den krigsbetingede
metalmangel var Mønten i slutningen af første 1. Verdenskrig nødt til selv
at fremstille skillemønter af jern (stål), som blev overtrukket med zink
andetsteds. Det illustrerede sårbarheden ved ikke selv at kunne fremstille
bronzeblanketter. I 1919 blev der dog igen indkøbt bronzeblanketter, men i
1920 gav Finansministeriet Mønten lov til at forsøge sig med fremstilling af
bronzeblanketter. Det var en succes, da blanketterne blev bedre og billigere
end de udenlandske. Mønten stoppede derfor med at købe blanketter. Samtidig
var prisen på sølv steget så meget, at der ikke længere kunne udmøntes 10
og 25 øre i sølv.7 De skulle fremover være af kobbernikkel: 75 % kobber og
25 % nikkel. Mønten fremstillede selv blanketterne, og havde generelt
hurtigt succes med udmøntning af kobbernikkel. Det skyldes blandt andet,
at Mønten skiftede fra cindersfyrede8 smelteovne til en oliefyret smelteovn,
som kunne frembringe højere temperaturer. Det var hensigsmæssigt, da
kobbernikkellegeringens smeltepunkt er på over 1.200 grader.9
Kobbernikkel var i 1920 et nyt10 møntmetal i Danmark. Det var det også
i mange andre lande i første halvdel af det 20. århundrede. Mange steder
blev sølv erstattet af nikkel i møntmetallegeringer i 1900-tallets første
halvdel. I Sverige skete det dog først i 1960’erne. Når der er cirka 15 % eller
mere nikkel i en kobbernikkellegering, får legeringen en sølvhvid farve.11
Desuden er kobbernikkel en slidstærk legering. Kobbernikkel er siden 1920
kontinuerligt anvendt til de mellemste værdier i den danske møntrække
– og 1960–1988 også til de største værdier. Eneste afbrydelse siden 1920 er 2.
Verdenskrig, hvor der blev fremstillet zinkmønter. De nuværende danske 1, 2
og 5 kroner er således af 75 % kobber og 25 % nikkel.
De første12 internationale mønter af legeringen kobbernikkel – også 75 %
kobber og 25 % nikkel – er belgiske 5, 10 og 20 centimes fra 1860–1861. De næste
mønter i kobbernikkel er amerikanske 3 og 5 cents fra 1865–1866. Amerikanske
5 cents har som bekendt kælenavnet nickel. Det skyldes den 5 cents i
kobbernikkel, som blev udsendt fra 1866.

Kontakt og kontrakt
I Danmark startede sagen om den ﬁnske 1 mark 1922, da den danske
møntmester Hans Christian Nielsen13 (ﬁg. 3) fra den ﬁnske møntdirektør
Sundell ”i et ganske privat Brev af 10’ Oktober d. A. [dette år (1921)] ﬁk
Meddelelse om, at der muligvis i en nærmere Fremtid vilde blive Anledning
for Finland til at faa præget en Del 1-Markstykker i Udlandet, og der blev
spurgt mig [Nielsen], om jeg ganske uofﬁcielt vilde oplyse, for hvilken Pris
den danske Mønt eventuelt kunde foretage en saadan Udmøntning, og hvor
lang Tid den vilde tage for f. Eks. 10 Millioner Stykkers Vedkommende.”14
Sundell angav desuden detaljer omkring mønten, forsendelsen etc., og
Nielsen svarede ham den 18. oktober. Sandsynligvis ville prisen være 28
danske kroner per 1.000 mark. Formentlig ville Mønten i København være
et halvt år om at levere de 10 millioner mønter. Sundell henvendte sig til
Finlands Bank, der havde bemyndigelse i sagen fra den ﬁnske regering, og
fortalte om den formodede pris i Danmark. Banken havde selv indhentet et
tilbud fra The Mint, Birmingham Ltd., som i 1921 havde udmøntet 20 millioner
mark i tre forskellige værdier til Finland. Det uofﬁcielle tilbud fra
Mønten i København var bedre, det vil sige billigere, end det fra Mønten i
Birmingham. Derefter gik det meget hurtigt. Sundell sendte den 7. november
et telegram til Nielsen for at få bekræftet oplysningerne i den uofﬁcielle
korrespondance.15
Nielsen måtte nu tage sagen op med sine overordnede, det vil sige
Finansministeriet. Han anbefalede opgaven, og Finansministeriet gav
hurtigt grønt lys til, at der måtte arbejdes på et kontraktudkast, samt at
Nielsen måtte forberede udmøntningen. Nielsen argumenterede primært
driftsøkonomisk for udmøntningen: ”Det vilde være et meget heldigt
Tidspunkt at faa en udenlandsk Ordre, da alle Møntens Værksteder er
gjort helt i Orden til Guldudmøntning,16 den i gang værende Udmøntning af
700000 Kr. i 25-Ørestykker og 300000 Kr. i 10-Ørestykkr lægger nemlig Beslag
paa kun en Del af Prægeriet [lokalet med prægemaskinerne] og slet ikke paa
noget af de andre Værksteder.”17
Udfærdigelsen og forhandlingen af kontrakten om udmøntningen af
10 millioner 1 markstykker på Mønten i København foregik i november 1921.
Det foregik hurtigt og uden nævneværdige problemer. Fra dansk side var
forskellige vilkår om blandt andet priser og levering fastsat, og ud fra

Fig. 3: Hans Christian Nielsen
(1874–1958). Møntmester i
København 1919–27. Beskåret.
Det Kongelige Bibliotek,
København.

Fig. 2: Den kgl. Mønt på hjørnet af Holbergsgade
og Herluf Trolles Gade i det indre København.
Antageligt cirka 1907–24. Mønten blev bygget
færdig i 1873 og var i brug til 1923. Bygningen
eksisterer stadig. Den er forhøjet og bruges af
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(tidligere Socialforskningsinstituttet). Beskåret.
Det Kongelige Bibliotek, København.
Foto: Holger Damgaard (1870–1945).

Fig. 4: Støbning af tene
på Mønten i København.
Formentlig 1890’erne. I
baggrunden ses blandt
andet enkelte smeltedigler,
gasbelysning og tene efter
udstansning af blanketter.
Beskåret. Det Kongelige
Bibliotek, København.
Foto: Frederik Riise (1863–1933).

dem skrev Finlands Bank et kontraktudkast, som hurtigt blev godkendt
i København. Da Nielsen den 15. november sendte kontraktudkastet til
Finansministeriet, anbefalede han det kraftigt. Han regnede med, at
fortjenesten på udmøntningen ville være cirka 40.000 kroner. Det var efter
tidens forhold en ganske betydelig sum.18 Hans beregning ses i appendikset.19
Finlands Bank underskrev kontrakten den 22. november, mens Mønten i
København skrev under den 6. december. Derefter kunne Mønten gå i gang
med at fremstille de 10 millioner mønter i kobbernikkel. Kontrakten angav
blandt andet, at mønterne skulle være af 25 % nikkel og 75 % kobber og med
en diameter på 24 mm. Vægten skulle være 5,18288 gram med et remedium på
0,15 % ved vejning af 2.000 mønter. Mønterne skulle pakkes i poser. Hver
pose skulle indeholde 2.000 mønter og forsegles. Poserne skulle pakkes i
trækasser med otte poser i hver. Kasserne skulle også forsegles. Mønten
i Helsinki ville stille de nødvendige originalstempler til rådighed, og
mønterne skulle præges som foreskrevet i lov om Finlands mønter af 23.
december 1920.20

Produktion og levering
Allerede i november og december 1921 blev der leveret nikkel og kobber
til Mønten i København, som skulle bruges til udmøntningen af ﬁnske
1 mark. Mønten købte knap 31 tons kobber fra det københavnske ﬁrma
Hugo Michaelsen, som forhandlede ”Raw Materials for Scandinavian
manufactures”. Nikkel til udmøntningen blev leveret direkte fra
Kristiansands Nikkelrafﬁneringsverk A/S21 i Norge. Mønten kom hurtigt
i gang med ordren, og allerede i slutningen af januar 1922 kunne Mønten
indsende de to pligtaﬂeveringseksemplarer22 til Den kgl. Mønt- og
Medaillesamling. Der var ved opstarten af udmøntningen lidt usikkerhed

Fig. 5: Udsnit af valserummet
på Mønten i København.
Formentlig 1890’erne. Der er
gasbelysning og antageligt
otte valseværker. I alt var der
formentlig 16 valseværker i
valserummet. I forgrunden ses
en art pladesaks til at klippe
tene over med samt bukke til
at placere tene på. Billedet
er beskåret, så blandt andet
kraftoverføringsakslen i
loftet ikke ses. Det Kongelige
Bibliotek, København.
Foto: Frederik Riise (1863–1933).

med hensyn til mønternes tykkelse. Derfor sendte Finlands Bank 20 stk.
1 mark fra 1921 til Mønten, så der kunne sammenlignes. Det fjernede
usikkerheden, og udmøntningerne tog fart. De 20 mønter, som var
fremstillet i Birmingham, blev naturligvis sendt tilbage til banken, da
udmøntningen var færdiggjort.23
På grund af is og mangel på skibslejlighed varede det nogle måneder
før de første mønter blev sendt til Finlands Bank. Den første forsendelse
forlod København i slutningen af marts og indeholdt 960.000 mark. Derefter
gik det stærkt med leveringerne til Finlands Bank, selvom mangel på
skibslejlighed forsinkede nogle af dem.24
I slutningen af juni var udmøntningen tilendebragt, og den sidste
forsendelse ankom til Helsinki i starten af juli 1922. Finlands Bank var
glade for de 10 millioner mønter. De skrev 11. juli til Mønten i København:
”Då numera hela leveransen af de hos Eder bestälda nickelmarkorna är
fullgjord, är det oss ett nöje att härmed för Eder uttala vår fullkomliga
tillfredställelse med det af Eder utförda arbetet.”25 I alt blev der udmøntet
10.000.006 mark. De seks mønter, der ikke blev sendt til Finlands Bank,
blev fordelt i Danmark. Det var sædvane, at nogle mønter blev fordelt til
bestemte institutioner. Som nævnt blev der pligtaﬂeveret to eksemplarer
til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Finansministeriet ﬁk også to stk. De
sidste to blev sendt til den danske konge.26
Den direkte fortjeneste blev på 50.785,27 kroner. Det var der selvfølgelig
både på Mønten og i Finansministeriet stor tilfredshed med. Indtægterne var
de 280.000 kroner, som Finlands Bank havde betalt. De direkte udgifter var, at
der var brugt 53.805,532 kg. metal til en værdi af 127.991,23 kroner, samt at der
var brugt 101.223,50 kroner på emballage, produktion osv. Ved udmøntningen
var metaltabet (afgangen) på 1.947,173 kg. Metallet gik tabt ved smeltningen

og ved syrerensningen af blanketterne. Rensning skete formentlig ved,
at blanketterne i fortyndet svovlsyre skurede mod hinanden i roterende
tøndeformede beholdere. Mønten havde selv smeltet og valset over 88 % af
metallet (ﬁg. 4–5). De sidste knap 12 % blev leveret til Mønten i udvalsede
tene, som blot skulle valses nogle tiendedele millimeter tyndere, før de
var klar til udskæring. Det var det kendte og stadig eksisterende ﬁrma A/S
Nordiske Kabel- og Traadfabriker,27, som leverede de valsede tene. Det skete
formentlig fra ﬁrmaets daværende valseværk28 på Amager.29

Stemplerne
Under udmøntningen ﬁk Mønten i København tilsyneladende nogle
nyttige erfaringer med hensyn til stempelfremstilling. Prægestemplerne
blev fremstillet i København på baggrund af poinçoner og matricer fra
Mønten i Helsinki. I februar 1922 indberettede møntmester Nielsen følgende
til Finansministeriet: ”de ved den stedﬁndende Udmøntning af ﬁnske
1-Markstykker benyttede Stempler viser sig at være af en sjældent god
Beskaffenhed med Hensyn til Stempelﬂadernes Konveksitets Afpasning efter
Gravurens Udbredelse og Reliefhøjde; dette bevirker for det første, at det
er muligt at oppræge hver enkelt Mønt, saaledes at saa vel den egentlige
Gravure som den ydre Ramme derom: Perlekrans, Platte og Riffelkant kan
oppræges overordentligt nøjagtigt, endvidere at Prægetrykket bliver det
mindst mulige, hvilket medfører, at et stort Antal Mønter – gennemsnitligt
mindst 250,000 Stkr. – kan oppræges med hvert Par Stempler, og dette
betyder stor Økonomi, ikke alene fordi hvert Stempel repræsenterer baade
Materiale og Arbejdsløn, men ogsaa fordi der derved sker færre af de
Arbejdet forsinkende Udvekslinger af Stemplerne. At dette gode Resultat er
opnaaet, skyldes i første Række den Maade, hvorpaa de fra Finland modtagne
Stempelmaterialer – Poincon og Matrice – er behandlet af Medailløren;30
hvis de nævnte henholdsvis ophøjede og neddybede Relieffer var behandlede
paa ganske almindelig Maade, vilde der være opnaaet baade et mindre smukt
udseende Resultat, og der vilde være blevet forbrugt langt ﬂere Stempler,
end Tilfældet er.”31
De anvendte stempler skulle naturligvis gøres ubrugelige efter
udmøntningen. Der blev til udmøntningen anvendt 39 forsidestempler og
38 bagsidestempler. De blev sammen med et ikke benyttet bagsidestempel

slået ned. Mønten i Helsinki havde sendt originalmateriale til Mønten i
København. Det drejede sig om 3 matricer og 4 poinçons, som blev sendt retur
til Helsinki, da udmøntningen var tilendebragt.

Tene af kobbernikkel til Finland 1923
Den omtalte succes med udmøntningen af 1 mark 1922 var tilsyneladende
årsagen til, at Mønten i København i starten af 1923 ﬁk en ny ordre fra
Finland. Mønten i København havde ligesom ﬂere andre fabrikker givet
tilbud på levering af kobbernikkeltene til Mønten i Helsinki. Tilbudet fra
København var dog langtfra det billigste, men alligevel blev det valgt.
Ifølge møntmester Nielsen skyldes det, at Mønten i Helsinki trods alt
regnede det danske tilbud som det bedste ”idet nemlig at den efter den
ﬁnske Mønts Anskuelse værende Fordel ved Møntens Tilbud bestaar i, at
Arbejdet er saa akkurat udført, at den ﬁnske Mønts Produktionsevne bliver
større, ligesom de fremstillede Møntplader vil faa større Ensartethed, og
Stempelforbruget vil blive mindre.”32
Ordren lød på 22 tons kobbernikkeltene, som skulle bruges til
fremstilling af 1 mark på Mønten i Helsinki. De skulle således naturligvis
være af 75 % kobber og 25 % nikkel. Deres størrelse skulle være cirka 1,50 m
x 54 mm x 1,27–28 mm. Mønten i København havde tilbudt tene til 3,65 kroner
per kg., og det gik Sundell med til. Det var Nielsen godt tilfreds med, da
han mente, ordren ville give cirka 4.400 kroner i avance. Da Mønten skulle
ﬂyttes ud fra Københavns centrum til Amager senere i 1923, var det ikke
hensigtsmæssigt, hvis tenene skulle fremstilles fra bunden af. A/S Nordiske
Kabel- og Traadfabriker kunne til 3,25 kroner per kg. levere tene, som kun
krævede lidt yderligere valsning. Møntens udgifter til emballage m.m. og
den sidste valsning ville være cirka 20 øre per kg. Der ville altså være en
fortjeneste på cirka 20 øre per kg. Nielsen påpegede, at ordren fra Finland
også gav arbejde til den danske fabrik, som leverede tene. Det skal blandt
andet ses i lyset af de dårlige konjunkturer,33 som industrien var præget af
de første år af 1920’erne. Ordren betød også, at Mønten kunne beskæftige
yderligere tre arbejdere. De første otte kasser med knap 3,4 tons tene til
Mønten i Helsinki blev afsendt fra København i marts. Forsendelserne
forsatte igennem 1923.34
I 1924 blev de første danske mønter i aluminiumsbronze udmøntet i

København. De første ﬁnske mønter i aluminiumsbronze er fra 1928. Mønten
i København leverede en del halvfabrikata til de ﬁnske udmøntninger af
aluminiumsbronze i mellemkrigstiden.35

Udmøntning til andre lande
Den ﬁnske 1 mark 1922 er særlig i dansk sammenhæng. Det er formentlig den
første mønt, der er produceret i kongeriget Danmark til en fremmed nation.36
Det vil sige til områder, som ikke er eller har været knyttet til kongeriget
Danmark. Antageligt er der heller ikke siden produceret mønter til andre
lande, hvis der ses bort fra islandske mønter i perioden 1922–1940. Den ﬁnske
1 mark 1922 er med andre ord enestående i dansk kontekst.
Efter 1. Verdenskrig henvendte ﬂere lande, som ofte ikke selv havde
møntsteder, sig til Mønten i København med forespørgsler om muligheden
for at få udmøntet i København. Kun to henvendelse i perioden 1921–1923
førte til udmøntninger i København. Det var den ﬁnske fra 1921 og en
islandsk fra sommeren 1922. Udmøntningen til Island var også til et fremmed
land, da Island ﬁk selvstændighed i 1918. Samtidig skal opmærksomheden dog
henledes på, at Island var i personalunion med Danmark 1918–1944, samt at de
i 1922 producerede mønter var de første islandske mønter. Islandske mønter
blev frem til 2. Verdenskrig fremstillet på Mønten i København. Frem til
1920’erne var de ofﬁcielle mønter på Island de almindelige danske mønter.
I sagen om den islandske udmøntning skrives der endvidere ”Mønterne
skal fremstilles af samme Legering og Vægt som danske Mønter af samme
Værdi”.37 Det drejede sig om 300.000 stk. 10 øre og 300.000 stk. 25 øre. Møntens
fortjeneste blev anslået til 11.376,02 kroner.38
Mønten i København var som nævnt primært indrettet til udmøntning
af ædelt metal til det danske omløb, som var blevet indskrænket i 1864 med
tabet af Slesvig-Holsten. Ved bygningen af Den nye Mønt på Amager var der
forsøgt at tage højde for eventuel møntproduktion til fremmede lande.
Det blev ikke en succes. Foruden mønter til Danmark og Grønland blev der
kun udmøntet til det selvstændige Island. Det var først fra 1926, at Mønten
producerede mønter til Grønland/Grønlands Styrelse. Mønten havde dog
i 1922 stort set samtidig med udmøntningen af de ﬁnske 1 mark fremstillet
grønlandske privatmønter/tegn til brug i Ivigtut Kryolitbrud. Det drejer sig
om 25.00039 stykker til Aktieselskabet Kryolith Mine og Handels Selskabet,

henholdsvis 10.000 stk. 10 øre, 4.000 stk. 50 øre, 4.000 stk. 2 krone og 7.000 stk.
10 krone.40
Der kom henvendelser om udmøntninger for andre lande til Mønten i
København, men den stærke konkurrence på området betød, at tilbuddene
fra Mønten i København ikke blev antaget. Mønten ﬁk eksempelvis i
sommeren 1922 en henvendelse fra Estland om levering af 9 millioner mønter:
1, 3 og 5 markstykker i kobbernikkel: 75 % kobber og 25 % nikkel. Mønten
var interesseret i ordren og afgav tilbud samt indsendte prøver på nyligt
udmøntede danske og ﬁnske mønter. Ret hurtigt modtog Mønten meddelelse
om, at dens tilbud formentlig vil blive antaget, hvis prisen blev reduceret
med 15 %. Det skete ikke, og lidt senere ﬁk Mønten besked om, at dens tilbud
med hensyn til pris lå under et svensk tilbud men over et tysk tilbud. Det
endte med, ”at det estniske Finansministerium har antaget et tysk Tilbud41
paa Nikkelmønter, hvis Pris angives at være ca. 30% mindre end det af
Mønten afgivne Tilbud. [Det danske konsulat i Reval] har underhaanden
erfaret, at det estniske Finansministerium vilde have antaget det danske
Tilbud, selv om det havde været 10–15% højere end det tyske, men en større
Forskel mente man ikke at kunne gaa med til.”42
Henvendelsen fra Estland var tilsyneladende den henvendelse i perioden
1921–1923, hvor Mønten i København var tættest på at få ordren. Bulgarien
og Rumænien søgte tilbud på enorme udmøntninger af skillemønt. Bulgarien
ønskede 60 millioner aluminiumsmønter, mens Rumænien gerne ville have
cirka 700 tons kobbernikkelmønter. Mønten gav formentlig ikke tilbud
på de meget store ordrer, og antageligt heller ikke på de 500.000 stk.
guldmønter (20 lats), som Letland bad om tilbud på i efteråret 1922. Mønten
afgav til gengæld et tilbud på 663.000 kroner for de 34 millioner mønter,
som Letland ønskede i foråret 1922. I slutningen af 1923 bad Letland igen om
tilbud, da handlede det om 18 tons skillemønter i sølv. Litauen ønskede på
samme tid også tilbud på skillemønter. Ingen af henvendelserne endte med
udmøntninger i København: enten gav Mønten ikke tilbud, eller også blev
tilbudene ikke antaget.43

Opsamling
I starten af 1920’erne anvendte Mønten i Helsinki al sin kapacitet på at
udmønte 1, 5 og 10 penni i kobber. Derfor blev der fremstillet ﬁnske mønter

i udlandet blandt andet 10 millioner 1 mark på Mønten i København i 1922.
Mønterne var af kobbernikkel, som fra 1920 var et nyt møntmetal i Danmark.
Det anvendes stadig som møntmetal i Danmark. I 1900-tallet blev sølv i
mange lande erstattet af nikkel i møntmetallegeringer.
I slutningen af 1921 blev der indgået en kontrakt mellem Finlands Bank og
Mønten i København om udmøntningen af 10 millioner 1 mark med årstallet
1922. Mønten i København regnede med en avance på cirka 40.000 kroner.
Alligevel formåede den at give et bedre tilbud end Mønten i Birmingham,
som havde fremstillet ﬁnske mønter i 1921.
For Mønten i København kom ordren fra Finland på et heldigt tidspunkt,
Mønten havde megen ledig kapacitet. Mønterne blev produceret og leveret
i første halvår af 1922, og i alt blev der fremstillet 10.000.006 markstykker.
Det gav en direkte fortjeneste på 50.785,27 kroner. Mønten havde selv
produceret 88 % af mønterne fra bunden af, men til knap 12 % havde man
indkøbte næsten færdigvalsede tene fra det danske ﬁrma A/S Nordiske
Kabel- og Traadfabriker. Som en udløber af den succesfulde udmøntning,
indgik Mønten i København i 1923 en aftale om levering af cirka 22 tons tene i
kobbernikkel til Mønten i Helsinki.
Den ﬁnske 1 mark 1922 er i dansk sammenhæng enestående. Det er
på sin vis den eneste mønt, der nogensinde er produceret i kongeriget
Danmark til et fremmed land. Mønten i København modtog jævnligt
henvendelser om udmøntning for fremmede lande i det 20. århundrede,
men kun henvendelserne fra Finland – og så fra Island, som Danmark var
i personalunion med 1918–44 – blev til noget. Efter 1. Verdenskrig var der
blandt andet henvendelser fra de tre baltiske lande samt Bulgarien og
Rumænien.

Appendiks44
Møntmester H.C. Nielsens beregning angående udmøntning af 10 millioner
ﬁnske 1 mark, oktober-november 1921:
Metal:
Metal til 1.000 mønter
Smelteafgang
I alt metal

= 5.183 kg.
= 317 kg.
= 5.500 kg.

Heraf:
1.375 kg. nikkel á 4 kr. per kg.
4.125 kg. kobber á 2 kr. per kg.
I alt
De 13,75 kr. per 1.000 stk. afrundes til

= 5,50 kr. per 1.000 stk.
= 8.25 kr. per 1.000 stk.
= 13,75 kr. per 1.000 stk.
= 14,00 kr. per 1.000 stk.

Anslåede produktionsomkostninger:
Arbejdsløn
Materiel, kraft, belysning osv.
I alt
Formodentlig udmøntes der
455.000 stk. per uge.
Udmøntningen tager (10.000/455)
Produktionsomkostninger
(4.000/455.000) x 1000
De 8,80 kr. per 1.000 stk. afrundes til

= 3.000 kr. per uge
= 1.000 kr. per uge
= 4.000 kr. per uge

= 22 uger
= 8,80 kr. per 1.000 stk.
= 9,00 kr. per 1.000 stk.

Emballage- og transportomkostninger:
Anslås til

= 1,00 kr. per 1.000 stk.

Samlede udgifter
Indtægter (fra Finlands Bank)
Formodet fortjeneste

= 24,00 kr. per 1.000 stk.
= 28,00 kr. per 1.000 stk.
= 40.000 kr.

Nielsen angiver desuden:
”Hvis man vil have en nøjagtig Driftskalkulation, maa man imidlertid
medregne som Udgifter en til den af Udmøntningen beslaglagte Tid svarende
Andel af Lønningerne for Møntens Tjenestemænd og af Forrentningen og
Amortisationen af den i Mønten indestaaende Kapital, hvilke Andele anslaas

til henholdsvis 13000 Kr. og 7000 Kr., altsaa i alt 20000 Kr., saaledes
at det rene virkelige Overskud bliver 20000 Kr., eller ca. 7% af
Leveringens Salgssum.
Det maa ogsaa bemærkes, at den ovenstaaende Kalkule er opstillet med
en vis Forsigtighed, saaledes at det endelige Resultat muligvis vil blive
gunstigere end beregnet, hvis Udmøntningen bliver gennemført, uden at
der indtræffer noget Uheld.”

ABSTRACT

The Finnish 1 mark 1922 – a unique production in Copenhagen
The Finnish 1 mark 1922 was minted in 10 million pieces at the Royal Danish mint in Copenhagen. This short
article looks into the placing of the order, the considerations and the production in Copenhagen. It
includes minor sections about the cupro-nickel alloy and coinage, the Danish mint, the Danish delivery of
cupro-nickel ﬁllets to the Mint of Finland in 1923 and about how the 1 mark 1922 is unique in the Danish
context. In the beginning of the 1920’s the Mint of Finland in Helsinki used all its capacity producing the
following copper coins: 1, 5 and 10 pennies. Other Finnish coins were for that reason produced abroad for
instance 10 million 1 mark pieces in Copenhagen in 1922. The coins were made of cupro-nickel, which was a
new alloy used for coinage in Denmark from 1920. Many countries replaced silver with nickel in alloys for
coinage in the 20th century. The contract between the Bank of Finland and the Danish Mint concerning the
production of the 1 mark 1922 was signed in 1921. The Danish mint anticipated a proﬁt of 40 000 Danish kroner,
but still managed to make a cheaper offer than the Mint in Birmingham, which had produced Finnish coins
in 1921. The 1 mark 1922 were produced in Copenhagen and delivered in the ﬁrst half of 1922, and the proﬁt
was c. 50 000 kroner. The Danish ﬁrm A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker (Nordic Cable and Wire Factories
Ltd.) was involved in both the production of the coins in 1922 and the ﬁllets in 1923.
In a Danish context the Finnish 1 mark is unique. It is the only coin ever produced in the Kingdom of
Denmark for an foreign state. The mint in Copenhagen received enquiries about coin production for
different countries from time to time, but only the enquiry from Finland – and several from Iceland, which
was in personal union with Denmark 1918–44 – led to production of coins in Copenhagen. The enquiries in the
1920s primarily came from Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania and Bulgaria.
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