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Nu kan jeg endelig præsentere dette katalog i samarbejde 
med Henrik Nordfalk, som har stået for computerarbejdet.

Kataloget skulle gerne være en fyldestgørende fortegnelse over 
samtlige mønter, medaljer, smykker og sedler med tilknytning til 
Christiania.

I denne forbindelse vil jeg gerne rette en tak til:
Vagn Sorento Dichmann for oplysning om møntmotiver, 
antalsangivelser, priser, udlån m.m., Bent Jensen for oplysninger 
vedrørende hans udgivelser, “Stigman” og bartenderne på 
Nemoland for oplysninger om Vagn Drachmanns udgivelser, 
Viktor Søndergård for oplysninger om fagudtryk samt anden 



assistance og sidst men ikke mindst til Jimmi Madsen for historien 
om opkomsten af udtrykket “1 fed”.

Albertslund, den 1. november 2005.
Flemming Hansen

P.S. De anførte priser er vejledende og var gældende ved 
redaktionens slutning. Der tages forbehold for senere 
prisændringer.

Omslaget er fra Bjarne Castella’s artikel med foto af fotografen 
“Krille” i ugebladet “RAPPORT” efterår 1976.
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Da jeg første gang besøgte København i 1986. Boede jeg hos 
en ven i Bådsmandsstræde, lige udenfor porten til Fristaden 
Christiana. Free state...det lød som en rigtig god ide, skulle vi 
ikke alle leve i en fri stat??? Tænk over det.

Jeg led altid af jetlag efter flyveturene til København. Derfor gik 
jeg ofte ind i Christiania om natten. Jeg drak Carlsberg øl og 
akvavit samt Gammel dansk på Woodstock Pub. Pubben ligger 
ved siden af Pusherstreet. Natten gik med at joke og danse med 
de lokale Grønlændere.

Pusher Street var åben hele natten. Der var mange boder, som 
solgte den højste kvalitet af hash og grass fra hele verden.

Nogle boder var bare et bord med menu kort og prislister, andre 
boder var mere fantasifulde. Specielt Alis bod ”den anden bod 
til højre”, havde sine egne posters med en fed cone joint,stickers 
og t-shirt. Selv færdig lavede joints i plastik hylstre kunne købes.



Den yngre generation over hele verden er vokset op med at 
ryge hydroponisk fremstillede cannabis. Virkningen kan 
sammenlignes  med et hammerslag i panden.

Gamle hippier, som mig selv fortrækker at ryge hash.Hash bliver 
fremstillede i mange forskellige lande, i mellemøsten og østen. 
Det første hash jeg røg i New York kom fra Bekadalen i Libanon. 
Libanesisk hash kan være både blondt og rødt. Desværre er det 
idag næsten umuligt at finde hash fra Libanon, på grund af den 
årelange krig. Heller ikke på Christiania kan man finde libanesisk 
hash.

Export-kvalitet hash produceres i Marokkos Ketama område og 
Rifbjergene. Pollen presses ind til gyldne blokke. Afghani hash er 
verdensberømt blandt rygere. Hash fra Pakistan bliver ofte solgt 
som Afghani, det kan dog stadig være en fremragende kvalitet. 
Indiens Manali og Kashmiri hash er sorte duftende klæbrige 
plader. Nepal producerer vidunderlige håndlavede fingre og 
tempel kugler. Hash er også en tradition i Algeriet, Tunesien, 
Egypten, Tyrkiet og Kinas Xinjiang. Hash bliver dog sjældent 
exporteret fra disse lande.



De danske vikinger er perfektionister når det drejer sig om deres 
stoffer. En dansk joint bliver normalt lavet således. Man rister 
tobakken og mixer hash i. Rygerne har selv deres filter rør, lavet 
af elfenben, merskum eller eksotisk træ. Alminiums rør er også 
set. Man kan også lave et filter ved at rulle et stykke pap. Jointen 
rulles, som en cone af 1½ stykke cigaret papir, small hvor filtret 
indsættes og langt større i den anden ende. Det er en ren ryge 
fornøjelse.

Der følger en vis stolthed med hos ”pusherne”, som sælger 
dagens bedste ryge hash.



Hvor i verden kan en turist ryge hash i en jordhuga (bogstaveligt, 
jord rør) http://www.jointen.dk/bigjoint/huga/jordhuga.html med 
nogle mennesker han lige har mødt?

ALIS blev grundlagt af Albert Hatchwell og Isabelle Hammerich i 

http://www.jointen.dk/bigjoint/huga/jordhuga.html


1996. Alis har idag udviklet sig til en international skate tøj 
producent, placeret i hjertet af København http://www.alis.dk/. 
Politiet har over de sidste år lukket og fjernede boderne fra 
Pusherstreet. En af boderne, “Snyder ryg med hjem “kan idag 
ses på Nationalmuseet.

[Jesper Axel]

Christiania var og er stadig magisk, http://www.christania.org/ 
and http://christianiaooo.dk/. Christiania ligger mellem 
Christianshavn og Amager. Christianias 850 indbyggere bor pa 
84 acres (40 tønder) land midt i København. Det er næsten 1/10 
acres per person i en af Europas smukkeste kosmopolitiske byer.

Christiania blev bygget af Konge Christian IV i 1617, som et 
voldandlæg der skulle forsvarer militæret. Byggeriet blev forsat 
af Christian V. Kassernerne i Bådsmandsstræde husede det 
kongelige artelleri. Krigs materialer, ammunitions depot og 
laboratorier.

http://www.alis.dk/
http://www.christania.org/
http://christianiaooo.dk/


       
    Christian IV Christian V

I 1971 forlod det danske militær Christiania. Det hørte nu ind 
under Københavns kommune kort tid efter militæret havde 
forladt Christiania blev det besat af lokale hippier. Christiania var 
designet til at forsvarer dens beboer. Christiania var ogsa stedet, 
hvor Danmarks sidste henrettelse fandet sted. Ib Birkedal en 
højtstående dansker, som arbejdet sammen med Nazistiske 
Gestapo.

Tidlig en morgen, da jeg gik langs kanalen på min vej til 
Christianshavns berømte bager ”Lagkagehuset” Passerede jeg 
tilfældigvis en butiksfacade. Den lå i kælderen og havde et 
regnbue malede jern rækværk, som formede en Phoenix. I 
vinduet var en facinerende udstilling af meget detaljeret 
mønter.

Det tog mig mange besøg før jeg fandt Vagn Sorento 
Dichmann i hans værksted. Da vi endelig mødtes, hørte jeg 
historien om Christianias alternative valuta. Jeg har selv ingen 
viden om numismatiske sysler, men jeg begyndte at købe alle 



årgangene af mønterne, en praksis der strakte sig til i år.

Mønterne var en magisk påmindelse om Christiania, som jeg 
kunne bringe med hjem. Selv om jeg ikke kunne ryge dem. 
Nogle af de mønter, som er afbildet i det  omfattende illustreret 
katalog af Flemming Hansen, eksistere der kun en enkelt af. Ikke 
mere end 10 af hver mønt blev lavet på bestilling i guld, bestilt 
af pushere. De fleste af mønterne blev der kun fremstillede 200 
af,derfor er det en af verdens sjælneste valutaer, samt en del af 
Danmarks farverige historie.

Du kan nu eje en del af Christiania, vi opfodre alle til at købe en 
aktie for at støtte fællesskabet. http://www.christaniafolkeaktie.dk/

http://www.christaniafolkeaktie.dk/




Ud over den uvurderlige legat af Flemming Hansen, har jeg 
også samlet i dette arbejde indsats Løsrivelse mønt opkøber, 
Chaim Dov Shiboleth. Begge mænd er temmelig mystisk og 
private personligheder, kun sømmer hvad Wikipedia deigns at 
kalde “en anarkistisk samfund i København”!

Vi fortrækker Fitzhugh Ludlows betraktninger i The Hasheesh Eater 
1857. Han beskrev cannabis brugere som menneskere der 
søger dybere sjælelig udvikling. Større indsigt. Sandheden og 
det guddomelige. Denne beskrivelse svarer til min egen 
oplevelse af livet i Christiania.

Denne engelske oversættelse er dedikeret til min afdøde ven 
Mogens Morgensen, Bornholm, Sutney Baba, som jeg første 
gang mødte i Kathmandu. Han er dybt savnet. 

CJ Hinke
Bangkok 2556 BE

Tak til vores kære ven, fru W. Henkelman, for denne oversættelse 
til dansk.
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HISTORIER OG OPLYSNINGER
OM CHRISTIANIAS BETALINGSMIDLER ETC.



OM “1 FED”

En historie jeg må bringe til torvs, er en beretning, som jeg først 
hørte for et par år siden af en ven, der havde den fra én, der 
havde tilbragt megen tid omkring Storkespringvandet i årene 
midt i tresserne.

Hans historie handler om opkomsten af udtrykket “1 fed” (den 
mængde hash, som bruges til en chillum, ca. 1 gram). Ifølge 
ham var udtrykket opstået som kodesprog bIandt ham og hans 
kammarater.

Oprindeligt var udtrykket: “En fed mæIk”, som de brugte om 
cacaomælk; da denne drik lindrer, når man ryger, så drak de 
som oftest denne, når chillummen var røget, og med tiden gled 
“fed” ind som koden for hash.

Siden er udtrykket “fedt” som substitution for “skønt” jo blevet 
almindeligt, ja så almindeligt, at det via Roskildefestivalerne er 
blevet optaget i svensk talesprog.

For at fortælle historien om Christianias mønter må jeg 
indledningsvis også berette om pusherne, og hvorfor de 
havnede på Christiania. I sommeren 1971 holdt pusherne til i 
Bådsmandsstræde i den gule ejendom overfor Christiania, dér 
hvor der i dag er en idrætsforening. De havde hele 2. sal, og de 
var mange. Stedet var desuden bopæl for nogle af dem. Fra 
v induerne i bygningen havde de fu ldt udsyn over 
kaserneområdet, og de blev med denne placering hurtigt en 
del af Christiania.

I den første tid var det nødvendigt at kende pusherenes 
privatadresse på Christiania for at købe hash. Først senere 
åbnedes “Woodstock” i det nuværende Pusherstreet som café 
og som uofficielt salgssted for hash.

På Christiania talte man til at begynde med meget om at 



melde sig helt ud af samfundet. En af ideerne gik ud på at lave 
en møntfod, som kun kunne bruges på Christiania. Man mente 
på denne måde at kunne gøre sig fri af det omliggende 
samfunds indblanding og snærende bånd. Desværre var 
fremstilling af mønter jo forbudt, ja det troede man, da ingen 
vidste, at det kun er efterligninger af gangbare betalingsmidler, 
der var og er forbudt. Så da nogle af pusherne alligevel ville 
have lavet en mønt i 1975, ja da måtte forberedelserne til 
udgivelsen jo foregå i dybeste hemmelighed. Mønten skulle 
være i sølv og værdien den samme som prisen på “1 FED”.

Vagn Sorento Dichmann og Jens Oluf Brårup fik opgaven med 
at lave mønten. De var begge unge og håbefulde, og havde 
begge egen forretning som henholdsvis gravør og guldsmed. 
Sorento fortæller, at planlægningen foregik de mest obskure 
steder og med deltagere næsten lige så obskure, og som oftest 
foregik det om natten. Desuden havde de involverede ikke 
nogen erfaring med møntfremstilling, så stemplerne voldte store 
problemer. Men lavet blev de. I denne forbindelse skal det 
nævnes, at da Sorento og hans makker skiltes, da sidstnævnte 
flyttede til USA, delte de matricer og stempler mellem sig på en 
sådan måde, at ingen af dem kunne lave en ny serie af 
mønten uden den andens medvirken.

Denne første christianiamønt fik aldrig nogen væsentlig 
anvendelse, da antallet i omløb var for lille. Desuden gemte 
christianitterne dem væk som souvenirer, da salgsværdien 
hurtigt oversteg brugsværdien.

Motiverne på “1 FED”-mønterne er de kunstnerisk mest 
interessante. De har alle relation til dagliglivet på Christiania eller 
til begivenheder i det pågældende udgivelsesår.

Mønten “1 KLUMP” er enkeltstående og støbt i sølv. Gravøren er 
Egon “Gonzo” Nørgård, som også er mester for en medalje 
med portræt-tet af Thorkild Weiss Madsen fra “Bondehæren” (jvf. 
katalog nr . : 150). Thork i ld er bedst kendt for s ine 
cykeldemonstrationer mod Øresunds-broen og for sit 



medlemskab af Københavns borgerrepræsentation i årene: 
1978 - 81.

OM “1 KLUMP”

Mønten "1 Klump" er unik for en enkelt sølv produktion. Dens 
gravør er Egon "Gonzo" Nørgård, der også er skaberen af en 
medaljon med et portræt af Thorkild Weiss Madsen fra 
"bondehær" (Se katalog nr. 150 ).

Thorkild er bedst kendt for sin cykel demonstrationer over 
Øresundsbroen. Han var en Københavns Kommunes medlem 
fra 1978 til 1981.

OM “1 LØN”

Med udgivelsen af møntserien “1 LØN” i 1997 fik Christiania 
endelig sin egen rigtige valuta. Brugsværdien på disse mønter af 
messing og kobber er fastsat udfra 1 times arbejde på 
Christiania, som betales med “1 LØN” = 50 kr. Prisen på 
sølvmønterne varierer efter alder og stand. “1 LØN” er udført af 
gravør Bent Jensen og er i modsætning ti l “1 FED” 
maskingraveret.

OM SEDLERNE

Regnbuedalerne, nr.: 400 - 402 stammer fra et arrangement på 
Charlottenborg i 1977, som blev afholdt af “Regnbuefolkene”.

Regnbuefolket holdt til på Christiania, men lavede adskillige 
happenings ved demonstrationer rundt omkring i byen.

Regnbuedalerne har aldrig været et betalingsmiddel, men 
udelukkende været anvendt som propaganda jvf. teksten med 
småt på sedlerne: “FOR ET PENGELØST SAMFUND”.



Ombytningscertifikatet nr.: 410 ved jeg ikke noget om, men 
propaganda for fri hash tyder på Christiania, hvorfor det er 
medtaget.

° ° °
pp6

“1 FED” 
Medaljør: Vagn Sorento Dichmann.

Alle Sorento’s sølvmønter har lødigheden 925/1000. k) = mønter 
med dette mærke findes også i 22 karats guld (916/1000) 
angivet på randen. Max. 10 stk.

1976

1

Fs: “Christiania” i omskrift ses forneden, den vandrette tværstreg i 
‘T’ dækker over bogstaverne fra ‘H’ til ‘I’ i navnet. Herover findes 2 
stiliserede huse: ét i centrum og ét skråt opefter th.; ovenfor tv. 
for huset i centrum er placeret en nymåne. Kanten er ophøjet 
og smal.

Bs: Nederst ses en chillum, op fra denne stiger en røgfane 
udformet som en slange. På chillummens kant står årstallet: 
1976. Tv. for slangen ses 3 prikker (Christianias symbol) og th. 
indskriptionen: “1 FED”. Bagsiden kan være roteret 90 grader i 
forhold til forsiden.

26mm Sølv antal: ca. 450 stk. Desuden findes enkelte 



prøveafslag i messing og kobber.

Salgspris: 800,00 - 1200,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens 
salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp7
1977

2a & b

Fs: I midten ses en stiliseret blomst (hamp) med 3 prikker i 
centrum. Langs kanten findes omskriften: “CHRISTIANIA 1977” 
adskilt af to mærker, som består af en fredspipe (anvendelig til 
hash) og en maskinpistol over kors. Yderst findes en perlekreds. 
Kanten er plan.

Bs: I midten findes 3-delt slynget ornament med 3 omkransede 
prikker (som et tredelt yin-yangsymbol). Udenom imellem 2 
perlekredse ses omskriften: “1 FED” “CHRISTIANIA” adskilt af 
halvmåne (tv.) og strålende sol (th.).

31mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 450 stk.

Pris a: 500,00 - 700,00 kr. b: 300,00 - 500,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp8
1985



3

Fs: I midten og foroven ses flettede ornamenter (keltisk stil) og 
forneden omskriften: “CHRISTIANIA 1985 1 FED”. ‘1985’ er med 
meget mindre typer end resten af omskriften. Yderst findes 
perlekreds (firkantede) på plan kant.

Bs: I midten ses 3 prikker med 12 nøgne personer i ringdans 
omkring. Yderst langs kanten findes 6 x 3 prikker.

30mm Sølv antal: ca. 200 stk.

Pris: 600,00 - 800,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for 
en mønt i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp9
1988

4a & b

Fs: Forsiden er et billede af et nøgent par og en hund på en 
græsplæne, manden kærtegner kvindens køn. Nederst findes 
omskriften: “CHRISTIANIA” og øverst 2 x morsetegnene for SOS: 
(• • • — — — • • •). Kanten er plan.

Bs: Billedet forestiller politiet med Bogart-lignende civilbetjent i 
spidsen, som rykker frem mod pusherne i Pusher Street. Pusherne 
er symboliseret ved en “joint” imellem to fingre. Th. herfor er 
placeret indskriften: “1 FED” i konturskrift, og nedenunder årstallet: 
"1988". Tv. under civilbetjentens hage ses Sorento's signatur.

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.



Pris a: 500,00 - 700,00 kr. b: 500,00 - 700,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp10
1993

5

Fs: Øverst findes et hampeblad og derunder indskriften: 
“CHRISTIANIA”. Fra midten og ned ses en dragefigur. Dragens 
tunge snor sig som et spørgsmålstegn om halen, der bærer 
indskriften: “1 FED”. Tre af dragens fødder ses gribe om tre kugler 
(! 3 prikker, symbolet for Christiania). Tv. for venstre kugle ses 
årstallet: “1993” og th. herfor Sorento's signatur. Mønten har 
ophøjet kant.

Bs: Bagsiden er i vikingestil. I midten findes trekantet ornament i 
hvirvelbevægelse. Rundt om 3 spiralornamenter ses drageyngel 
mellem anden ornamentik.

30mm Sølv antal: ca. 200 stk.

Pris: 400,00 - 500,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for 
en mønt i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp11
1997



6a & b *)

Fs: Midterfeltet er udformet som et ansigt, hvor ‘1’ er næse og 
indskriften: “FED” udgør munden, ‘1’ er flankeret af 2 halvt 
lukkede Buddhaøjne. Over ‘1’ ses 3 prikker og derover årstallet: 
“1997” (kan ses som panderynker i ansigtet) ‘1’ og “FED” er med 
fed skrift. Langs kanten står omskriften: “CHRISTIANIA DANMARK” 
adskilt af Sorento's signatur tv. og kometen Hale Bob th. Yderst 
findes smalt og bredt bånd i cirkelslag som kant.

Bs: Lidt ovenfor møntens centum ses tredelt hvirvelornamentik 
med 3 prikker i hver del, udenom denne ligger Midgårdsormen, 
som bider sig selv i sin snoede hale.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 
30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Messing antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp12
1998

7a & b *)

Fs: I midten ses 3 prikker (symbolet for Christiania), ovenfor findes 
indskriften: “1 FED” og derunder “STADEN”. Langs kanten er 



placeret omskriften: “CHRISTIANIA DANMARK”, adskilt af årstallet: 
“1998” (tv.) og Sorento's signatur (th.). Yderst findes bred kant.

Bs: Bagsiden er i vikingestil, og forestiller 3 stk. drageyngel med 
tvedelte haler, hvor den ene del af hver hale næsten omslutter 
en kugle (! prik). Herved indgår Christianias symbol i motivet.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp13
1999

8a & b *)

Fs: Fra midten og nedefter ser man en fredsdue med 
hampeblad i næbbet; ovenover denne ses 11 måger med 
“Jonathan Havmåge” i spidsen. Tv. for fredsduen findes Sorento's 
signatur og th. årstallet: “1999”. Over mågerne står “CHRISTIANIA” 
i omskrift. Bogstaverne er i konturskrift. Bag og under fredsduen 
ses stregmønster forestillende græstæppe. Yderst findes ophøjet 
kant.

Bs: I midten ses ornament udformet som slagfladen på en 
tæppebanker flankeret foroven af 2 x 3 prikker herover 
indskriften: “1 FED” i konturskrift. Under ornamentet findes 
indskriften: “DANMARK”. Langs kanten i henholdsvis højre og 
venstre side er placeret stregmønstre lig centimeter- og 
millimeterinddelingen på en lineal. Kanten er med perlekreds.



Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp14
2000

14

9a & b k)

Fs: I møntens centrum findes et hampeblad, midt i bladet ses en spire udformet
som ‘1’ og herunder på stilken indskriptionen “FED” i konturskrift. Langs
kanten findes omskriften: “CHRISTIANIA”   “DANMARK” med 2 x 3 prikker
som skillemærker. Yderst findes bred kant. 

Bs: Motivet er voldgraven på Christianias område med den nyrestaurerede
Dyssebro, som forbinder Christianshavnersiden med Amagersiden. På
broen anes 3 personer og 2 heste. I forgrunden ses en svane med årstallet:
“2000” anbragt på kroppen. Årstallet er i konturskrift. Over svanen er
placeret 3 x ‘snabel-a’: (@) (Christiania er med på nettet), herunder findes
Sorento's signatur. Kanten er plan.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk).

30mm  a: Sølv  antal: ca. 200 stk.  b: Kobber  antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens
salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

15

10a & b k)

Fs: I midten ses “1 FED” i håndskrift, hvor ‘1’ står på ‘F’; rundt om dette findes
snørklede ornamenter. Indflettet i den underste del af ordet “FED” findes
årstallet: “2002”. Langs kanten findes omskriften: “CHRISTIANIA” og
“FRISTADEN I DANMARK”. Kanten består af 3 bånd, hvor det midterste er
riflet.

Bs: I midten findes et ophøjet punkt (som på en snurremønt), omkring sidder 6
personer, hvoraf 3 har armene flettet ind i hinanden og rundt om det
ophøjede punkt. Endvidere ses deres knæ, som er udformet som hjerter.
Kanten er ophøjet.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk).

30mm  a: Sølv  antal: ca. 200 stk.  b: Kobber  antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens
salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

9a & b *)

Fs: I møntens centrum findes et hampeblad, midt i bladet ses 
en spire udformet som ‘1’ og herunder på stilken indskriptionen 
“FED” i konturskr i f t . Langs kanten f indes omskr i f ten: 
“CHRISTIANIA” “DANMARK” med 2 x 3 prikker som skillemærker. 
Yderst findes bred kant.

Bs: Motivet er voldgraven på Christianias område med den 
nyrestaurerede Dyssebro, som forbinder Christianshavnersiden 
med Amagersiden. På broen anes 3 personer og 2 heste. I 
forgrunden ses en svane med årstallet: “2000” anbragt på 
kroppen. Årstallet er i konturskrift. Over svanen er placeret 3 x 
‘snabel-a’: (@) (Christiania er med på nettet), herunder findes 
Sorento's signatur. Kanten er plan.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk).

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er 



forhandlerens salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp15
2002

10a & b *)

Fs: I midten ses “1 FED” i håndskrift, hvor ‘1’ står på ‘F’; rundt om 
dette findes snørklede ornamenter. Indflettet i den underste del 
af ordet “FED” findes årstallet: “2002”. Langs kanten findes 
omskriften: “CHRISTIANIA” og “FRISTADEN I DANMARK”. Kanten 
består af 3 bånd, hvor det midterste er riflet.

Bs: I midten findes et ophøjet punkt (som på en snurremønt), 
omkring sidder 6 personer, hvoraf 3 har armene flettet ind i 
hinanden og rundt om det ophøjede punkt. Endvidere ses deres 
knæ, som er udformet som hjerter. Kanten er ophøjet.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

pp16

2003



11a & b *)

Mønten er udformet som snurremønt.

Fs: I centrum findes et ophøjet punkt (omdrejningspunkt ved 
brug som snurremønt) og lige herover årstallet: “2003”. I 
midterfeltet ses Pusher Street, som stiliseret billede med skiltet for 
“Fotografering forbudt” nederst. Billedet er afgrænset af en åben 
cirkel med åbningen mod himlen. Yderst er en bred kant. 
Mellem den åbne cirkel og kanten står omskriften: “CHRISTIANIA”   
“DANMARK” adskilt af 2 ornamenter i vikingestil.

Bs: I møntens centrum findes inskriptionen “1 FED” i håndskrift, 
hvor ‘1’ står på ‘F’ og ‘D’. Udenom ses 3 hunde i kreds, under én 
af dem findes Sorento's signatur. Foran hovedet af samme hund 
er Christianias mærke placeret i et skjold (pegemærke ved 
anvendelse som snurremønt); foran næste hund mod højre 
findes Forsvarets Bygningstjenestes våbenskjold (femkantet 
forsvarsværk), foran tredie hund er Københavns byvåben 
placeret.

       

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 



30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 - 600,00 kr. OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for mønter i fin stand, forhandlerens 
købspris er lavere.

° ° °
Der er ikke udkommet “1 FED” i år 2004.

° ° °
pp17

2005

12a & b *)

Fs: I midten ses “Fugl Føniks”, som rejser sig af flammerne 
(symbol på Christiania’s situation efter politiets fremfærd i 2004). 
Yderst er en bred kant. Mellem denne og den centrale figur 
findes øverst omskriften “FRISTADEN CHRISTIANIA” med fuglens 
hovedfjer som skilletegn og nederst “DANMARK”. Tv. for 
sidstnævnte findes signaturen “Sorento”.

Bs: En ‘vred’ bi i en bikubes indre. I bikubens celler ses foroven 2 
bedrøvede larver og i en lodret række celler th. for midten 3 
glade larver (smileys). Yderst th. en celle med en vred larve, og 
nedenunder de 3 glade larver ses en skrigende larve (Edv. 
Munch’s maleri ‘Skriget’ blev på det tidspunkt stjålet fra museet i 
Oslo). Nederst under bien indskriften “1 Fed” i konturskrift og tv. 
årstallet “2005” begge i kantet skrift som runer. Kanten er 
udformet som en 6-kant (en celle), der omslutter møntens motiv. 
(Motivet kan ses som symbol på Christiania’s enkelte områder og 



indbyggernes reaktioner på nedlæggelsen af Pusher Street.

Møntens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Priser som angivet i foregående katalognummer (11a & b).

° ° °
Erindringsmedaljer 1
“Jubilæumsmønter”

Medaljør: Vagn Sorento Dichmann.

pp18
1981

50

Fs. I midten ses et stiliseret hundehoved (hundens år) med 
hampeblad på halsen og herunder 3 børn, som holder 
hinanden i hænderne. Baggrunden er nattehimmel med 
stjerner. I omskriften står: “CHRISTIANIA 10 ÅR 1981” adskilt af 
nymåne foran ‘C’ og 3 prikker efter ‘A’ i Christiania. Yderst mod 
den smalle, ophøjede kant findes en perlekreds.

Bs. Blank og plan, evt. med sølvmærke og/eller håndgraveret 
nummer.

30mm Sølv antal: ca. 200 stk.

Pris: 500,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en 
medalje i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.



pp19
1984

51a & b

Medaljen er udgivet i anledning af Christianitternes deltagelse i 
karnevallet 1984.

Fs: I midterfeltet findes en fantasifigur med et spørgsmålstegn 
th. på denne. Ovenfor ses indskriften: “KARNEVAL 84” og 
nedenfor “FRI FANTASIEN”. Foran ‘F’ i ‘FRI’ findes Sorento's signatur. 
Indenfor den takkede, smalle kant er placeret en perlekreds.

Bs: Blank og plan, evt. med sølvmærke og/eller håndgraveret 
nummer.

30mm a: Sølv antal: ca. 30 stk. b: Kobber antal: ca.30 stk.

Pris a: 600,00 kr. b: 300,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens 
salgspris for en medalje i fin stand, forhandlerens købspris er 
lavere.

pp20
1984

52 

Medaljen er en fri “kopi” af 80’ernes 10-krone.



Fs: I midten ses en punkers hoved med hanekam, hårpisk og 
ørenring (hampeblad). Under hovedet findes Sorento's signatur; 
nedenfor denne er anbragt 3 prikker og årstallet: “1984”. Rundt 
om hovedet er placeret indskriften: “CHRISTIANIA DANMARKS 
FRISTAD” og udenfor denne en perlekreds. Kanten er ophøjet.

Bs: Blank og plan, evt. med sølvmærke og/eller håndgraveret 
nummer. 

30mm Sølv antal: ca. 200 stk.

Pris: 500,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en 
medalje i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp21
1991

53

Fs: I midten ses en hund med spidse ører og kunstfærdigt 
oprullet hale. Uden om denne er placeret indskriften: 
“CHRISTIANIA 1971 20 ÅR 1991”. Langs kanten, som er plan, 
findes 16 x 3 prikker.

Bs: Her ses et 6-delt ornament i vikingestil udgående fra 
centerpunkt med en cirkel omkring. De 6 dele i ornamentet er 
opdelt i 3 par med 3 prikker imellem.

30mm Sølv antal: ca. 200 stk.

Pris: 500,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en 
medalje i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.



pp22
1996

54a & b

Fs: I midten ses “25”, hvor ‘2’ består af en stiliseret svane og ‘5’ af 
en drage med Christianias flag på halen. Fra dragens mund 
udgår begyndelsen til ornamentet, som udgør afgrænsningen til 
omskriften. Denne lyder: “CHRISTIANIA 1971 • • • 1996”. Under 
“25” findes Sorento’s signatur. Kanten er ophøjet.

Bs: I midten ses en nar med kugler, som står i en åbning i et 
buet plankeværk, som opdeler jord og himmel på yin/yang 
manér. Bag plankeværket ses huse. Dette er til erindring om 
Christianshavnernes nedbrydning af plankeværket ind til den 
daværende Bådsmandsstrædes kaserne i året 1971. Udenom 
dette billede findes en tynd ring og yderst en lidt bredere 
kantring. Imellem disse står omskriften: “I KAN IKKE SLÅ OS IHJEL VI 
ER EN DEL AF JER SELV”.

35mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Forgyldt kobber (der findes 
et fåtal - max 5 uden forgyldning) antal: ca. 200 stk. Desuden 
findes der under 10 stk. i guld (750/1000).

Pris pr. sæt (a & b): 900,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens 
salgspris for medaljer i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp23
2001



55a & b

Fs. I midten ses, med en hund som baggrund, tallet "30", hvor ‘3’ 
og ‘0’ er sammenflettet. Tallet er i konturskrift, og er udsmykket 
med 26 prikker. På hundens ben findes 2 krogede ornamenter. 
Hunden og tallet hviler på et stiliseret græstæppe med 
indskriften: “2001”. Græstæppet slutter i hver ende i en snoning 
om en kugle. Hundens stiliserede opadvendte hale med 
påskriften: “1971” ender ligeledes i en snoning om en kugle. De 
3 kugler udgør skillepunkterne i omskriften: “FRISTADEN 
CHRISTIANIA DANMARK”. Yderst mod randen findes 3 bånd i 
cirkelslag.

Bs. Dette er et billede af Christianias skateboardbane. På 
møntens nedre del ses 2 personer på skateboard og foroven 7 
som tilskuere til opvisningen. Motivet er valgt fordi, drengene fra 
Christiania vandt VM dette år. Th. under det ene skateboard 
findes Sorento's signatur.

Medaljens rand er nummereret eller har indslået: "E.T." (eget tryk). 

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris pr. sæt (a & b): 500,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens 
salgspris for medaljer i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

° ° °
Når eller hvis der i 2006 udgives en ny erindringsmønt/
jubilæumsmønt, bør denne gives nummeret: 56a & b.



° ° °
“1 KLUMP“

Medaljør: Egon “Gonzo” Nørgård,
tegnet af Anders “Snegl” Hansen og støbt af Martin Lesak.

1991

100

Fs. I midten ses Christianias flag på en flagstang. Nederst findes 
værdiangivelsen: “1 KLUMP”, hvor ‘1’ står på ‘L’ og ‘M’ i “KLUMP”. 
Til siderne og opad står omskriften: “1971 CHRISTIANIA 1991” 
afsluttet med en prik i hver ende. Yderst findes smal og bred ring 
som kant.

Bs. I midten ses et stiliseret hampeblad. Langs kanten står 
omskriften: “LEV OG LAD ANDRE LEVE”.

Mønten er støbt, 25 -27mm i diameter og 3,5mm tyk, med eller 
uden nummer på møntens rand.

Sølv antal: ca. 250 stk. Findes også i guld.

Pris: 700,00 kr. Prisen er forhandlerens salgspris for en mønt i fin 
stand, forhandlerens købspris er lavere.

° ° °
pp26

Erindringsmedalje 2 
Medaljør: Egon “Gonzo” Nørgård,



tegnet af Sander Nielsen og støbt af Martin Lesak.

1996

150 

Fs: I midten ses hovedet af Thorkild Weiss Madsen på nubret 
baggrund. Langs den smalle kant foroven står omskriften: “1971 
- CHRISTIANIA 25 ÅR - 1996” og forneden:
1976 - BONDEHÆREN 20 ÅR - 1996”. Kanten er smal. 
Medaljen blev ved et tilfælde udgivet samme år, som Thorkild 
Weiss Madsen døde i Sverige.

Bs: Fladen er plan med “STERLING” indslået nederst.
“1976 -
Mønten er støbt, 32mm i diameter og påloddet øsken. Sølv 
antal: ca. 60 stk.

Pris: 600,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en 
medalje i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

° ° °
pp27

Smykker
Medaljør: Vagn Drachmann



170

Erindringssmykke/nøglering Tegnet af Thomas Cenius til en T-shirt 
og derefter moduleret som et støbt smykke/nøglering.

Fs . Smykkets midterpart i er en buste i rel ief af en 
indianerhøvding, som ryger en joint. På hovedet har han den for 
høvdinge karakteristiske fjerprydelse. På en ring rundt om busten 
står foroven indpræget: “Say NO to hard drugs” flankeret af 2 
hampeblade, og forneden ”Cafe Nemoland”.

Bs. På ringen, der omslutter bagsiden af relieffet, ses foroven 
indskriften: “CHRISTIANIA” flankeret af “1971” (tv.) og “1996” (th.). 
Nederst på ringen ses 3 kugler.

Smykket/nøgleringen er støbt, ca. 32mm i diameter og ca 4mm 
tyk. Det har påloddet øsken; nøgleringen har desuden en kæde 
med 10 led afsluttet med en karabinhage. 
Sølv antal: ca 100 stk.

Pris: Ved førstegangssalget blev smykket/noglerin gen betalt 
med 10 kr. pr. gram solv. Nuvarænde pris: ca. 500 kr.

pp28

171



Det har ikke været muligt at fremskaffe et egentlig billede af 
smykket; afbildningen viser derfor kun en voksafstøbning af 
dette.

Smykket, der er gennembrudt, består af en 1,2mm cirkulær ring, 
der øverst indrammer en bysilhuet (Christianshavn) flankeret af 
træer i begge sider; derunder er i en opadrettet bue tværs over 
smykket indskriften “CHRISTIANIA” med gennembrudte bogstaver 
og indrammet af 2 cirkelbuer. Det nederste felt i smykket 
udfyldes af en lotusblomst i silhuet. Både træerne foroven og 
blomsten forneden bryder ud over den cirkulære grundform (2 - 
2,3mm).

32 mm (den cirkulære grundform) a: Sølv antal: 2 stk. g: Guld 
antal: 3 stk.

Ingen vurdering.

° ° °
pp29

“1 LØN”
Medaljør: Bent Jensen. 

Alle sølvmønter af typen: “1 LØN” har lødigheden 925/1000.

“Den sneglen” løn

1997

200a, b & c

Fs. I midterfeltet ses Christianias flag på en flagstang over en 



højrevendt snegl. Udenom i et felt med uensartede takker står 
omskriften: “FRISTADEN CHRISTIANIA” foroven og “LEV OG LAD 
ANDRE LEVE” forneden. Som skilletegn herimellem er anbragt 
årstallet: “1997”, opdelt med ‘19’ tv. og ‘97’ th. Kanten er 
ophøjet og er på indersiden forsynet med takker.

Bs. I midterfeltet ses et dominerende ‘1’ i konturskrift udfyldt med 
rifler på et blad af løn. På bladets stilk findes et foldet bånd med 
splittede ender. På båndet er der anbragt 2 x 3 prikker, og midt 
imellem disse ses et hjerte. Under hjertet langs kanten er 
møntens navn: “LØN” angivet. På de to yderste bladflige er 
placeret 2 sym-boler, tv. en strålende sol, der omslutter det 
indiske ‘ohm’-mærke (ikke at forveksle med det græske omega), 
og th. en lotusblomst. Ud mod den ophøjede kant findes en 
perlekreds af ovale perler.

På randen af sølvmønten er indslået: “925”.

30mm a: Sølv antal: ca. 200 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 300,00 - 400,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.

“Den vaskeri coin”

1998

201c

Fs: Er identisk med nr.: 200 bortset fra årstallet, som her er: 



“1998”, og der er foretaget en mindre ændring af sneglen. 
Mønten kaldes “Vaskemønten”, da den er lavet specielt til internt 
møntvask.

Bs: Er identisk med nr.: 200. 

30mm c: Messing antal: ukendt, men mange.

For messing gælder brugsværdien, som er 50 kr. I ucirkuleret 
stand kan højere pris opnås.

pp31
“Vogn cykler” løn

1999

202b & c

Fs: I midterfeltet ses en mand på ladcykel (Christianiamodel 
med kasse). I kassen sidder 2 børn, det ene barn spiller på 
guitar, og det andet holder om en stang med knop, hvorfra 
Christianias flag vejer. Omskriften og feltet, hvori denne står, 
samt kanten er identisk med nr.: 200, men årstallet er: “1999”.

Bs: Bagsiden er stort set identisk med nr.: 200. Men solen er 
flyttet til højre bladflig, og lotusblomsten er erstattet med et hjerte 
i en cirkel anbragt i venstre bladflig. Desuden er hjertet på 
båndet erstattet af den snegl, som prydede møntens forside på 
de 2 tidligere udgaver (nr.: 200 & 201).



Pedersen, “Den Bentley af cykler”

Pedersen Christiania Model

30mm b: Kobber antal: ukendt, men mange c: Messing antal: 
ukendt, men mange.

Der findes et prøveeksemplar i sølv (202a).

For kobber og messing gælder brugsværdien, som er 50 kr. I 
ucirkuleret stand kan højere pris opnås.



pp32
“Fejltagelse” løn

1999/2000

[202.1a, b & c]

Mønten er en kombination af nr.: 202’s forside og nr.: 203’s 
bagside (se billederne over de respektive numre).

30mm a: Sølv antal: ukendt. b: Kobber antal: ukendt, c: Messing 
antal: ukendt.

Ingen vurdering. Den oprindelige pris for et sæt med de 3 
mønter var: 300,00 kr.

pp33
“Solrig penge” løn

2000

203a, b & c

Fs. I midterfeltet ses et hoved med en kunstfærdig frisure brugt 
som ornamentik. Hovedet er lavet efter forlæg af Lauri Grundt, 
en af Christianias mange kunstnere. Kanten og feltet med 
omskriften er identisk med nr.: 200, dog er årstallet ændret til: 
“2000”.



Laurie Grundt, “artmoney”



Bs. Bagsiden er som bs. af nr.: 202, men uden symboler på 
bladfligene og 1- tallet er blevet mindre.

30mm a: Sølv antal: ca. 300 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 200,00 - 300,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.

pp34
“Den gærdesmutte” løn

2001

204a, b & c

F s : I m i d t e r f e l t e t s e s e n s t i l i s e r e t v i p s t j e r t m e d 
jubilæumsangivelsen “1971 - 2001” skrevet i en kvartcirkel 
ovenover. Kanten og feltet med omskriften er identisk med nr.: 
200, dog er årstallet ændret til: “2001”.

Bs: Bagsiden er identisk med nr.: 203.

30mm a: Sølv antal: ca. 300 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 200,00 - 300,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.



Efter sigende findes der en kombination af 204 (Fs) og 201 (Bs), 
hvis dette er tilfældet, bør den betegnes som: 204.1a, b eller c.

pp35
“Lotusblomst” løn

2002

205a, b & c

Fs: I midterfeltet ses en lotusblomst på en baggrund af 
Christianshavns silhuet. Kanten og feltet med omskriften er 
identisk med nr.: 200, dog er årstallet ændret til: “2002”.

Bs: Bagsiden er identisk med nr.: 203.

30mm a: Sølv antal: ca. 300 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 200,00 - 300,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.

pp36
“Kærlighed coin” løn
med Kosmisk Morten

2003



206a, b & c

Fs: I midterfeltet ses et nøgent siddende par i en begyndende 
omfavnelse flankeret af græs og blomster på en baggrund af et 
tredelt Christianiahus. Kanten og feltet med omskriften er identisk 
med nr.: 200, dog er årstallet ændret til: “2003”.

Bs: Bagsiden er identisk med nr.: 203.

30mm a: Sølv antal: ca. 300 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 200,00 - 300,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.

pp37
“Offentlig lys” løn

2004

207a, b & c

Fs: I midterfeltet ses 3 hatte og en gaslygte. Øverst tv. en høj hat, 
der hviler på en kvadratisk søjle, som forneden igen hviler på en 
cylindrisk fod. Øverst th. gaslygten og derunder en blød herrehat 
med bånd; under hatten ses et stiliseret ansigt. (Motivet er 
hentet fra en plakat). Nederst tv. en flad stråhat med bånd. 



Baggrunden foroven er krydsskraveret og forneden plan. Kanten 
og feltet med omskriften er identisk med nr.: 200, dog er årstallet 
ændret til: “2004”.

Bs: Bagsiden er identisk med nr.: 203.

30mm a: Sølv antal: ca. 300 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 200,00 - 300,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.

pp38
“Dennes masker” løn

med Leif Asterix

2005

208a, b & c

Fs: I midterfeltet ses 2 ansigtsmasker, et tårn og en stiliseret fugl, 
elementer fra den kendte christianiakunstner William Skotte 
Olsens billeder, som her æres efter sin død. Kanten og feltet 
med omskriften er identisk med nr.: 200, dog er årstallet ændret 
til: “2005”.

Bs: Bagsiden er identisk med nr.: 203. På det af mig kendte 
eksemplar, er bagsiden af sølvmønten roteret 180 grader i 
forhold til forsiden.

30mm a: Sølv antal: ca. 300 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 



mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

Prisen på sølvmønten: 200,00 - 300,00 kr, OBS: Prisen er 
forhandlerens salgspris for en mønt i fin stand, forhandlerens 
købspr is er lavere. For kobber og messing gælder 
brugsværdien., som er 50 kr. I ucirkuleret stand kan højere pris 
opnås.

° ° °
pp39

Erindringsmedaljer 3
“Jubilæumsmønter”

Medaljør: Bent Jensen.

1977

250a

250b

Fs: I midten ses en silhuet af huse på Christiania under en 
regnbue. Under disse står årstallet: “1977” og derunder er 
placeret 3 prikker. Langs den smalle kant foroven står 
“CHRISTIANIA” og forneden: “DANMARK” i omskrift. Kanten er 
svagt ophøjet.



Bs: Øverst ses en stjerne, og herunder står: “CHRISTIANIA” i en 
halvcirkel; midt under halvcirklen er placeret et stort 6-tal. 
Nederst findes indskriften: “AAR”. På sølvmønten er indslået 
lødigheden: “925 S”.

40,5mm a: Sølv antal: flere end 100. b: Kobber antal: flere end 
100.

Pris a: 900,00 kr. b: 600,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens 
salgspris for en medalje i fin stand, forhandlerens købspris er 
lavere.

pp41

251a1

251b1

251a2



pp42

251b2

Medaljen er stort set identisk med nr.: 250. Forskellen består i, at 
der på bagsiden er tilføjet 2 udad skråtstillede flag på stænger, 
disse flankerer 6- tallet. Begge faneduge vender væk fra 6-tallet. 
I modsætning til nr.: 250 er lødigheden ikke angivet.

a1 og b1 er rene metalmønter, hvorimod a2 og b2 er påført 
farvet emalje på visse steder. 

Regnbuen har farverne gul yderst dernæst rød og inderst blå. 
Flagene er røde og stjernen gul. Stemplerne til a2/b2 har ikke 
samme diameter (ca. 0,5mm ́ s forskel), randen er derfor i 2 
niveauer. Der kendes ca. 30 emaljerede eksemplarer (a2 & b2, 
15 af hver).

40,5mm a1: Sølv antal: flere end 100. b1: Kobber antal: flere 
end 100.

Pris a1: 800,00 kr. a2: ingen vurdering. b1: 500,00 kr. b2: ingen 
vurdering. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en medalje i 
fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp43
1981



252a & b

Fs. I midterfeltet ses et hampeblad, med jubilæumsangivelsen: 
“10 år” (‘10’ i konturskrift) placeret på midterste bladflig (‘10’ med 
‘år’ nedenunder). Langs den brede ophøjede kant læses 
omskriften: “1971 FRISTADEN 1981 CHRISTIANIA”.

Bs. I midterfeltet øverst ses København i stiliseret silhuet, 
nedenunder er th. placeret en stor og en lille lotusblomst, og tv. 
derfor findes indskriften: “1981 10 år” i 2 linier.

Medaljens rand er nummereret. 

35,5mm a: Sølv antal: ca. 100 stk. b: Kobber antal: ca. 200 stk.

Pris a: 1000,00 kr. b: 600,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens 
salgspris for en medalje i fin stand, forhandlerens købspris er 
lavere.

° ° °
pp44

Mærker
Medaljør: Bent Jensen.

1976



280a & b
Prøve.

Fs: I midten ses årstallet: “1976” under en regnbue og derunder 
3 stjerner. Stjernerne fuldfører regnbuens cirkel. Foroven langs 
den ophøjede kant står: “REGNBUETRÆF” i omskrift med fede 
typer i konturskrift. Forneden står: “CHRISTIANIA” ligeledes i 
omskrift. I hver side findes en lille cirkel som skillemærke..

Bs: Blank og plan. 

45mm kobber (a) og messing (b) antal: ukendt men få. 

Pris: ingen vurdering.

pp45

280.1

Fs. Mærket er identisk med nr.: 280b, men er farvelagt. 
Omskriften “REGNBUETRÆF” er blå. Regnbuen er fra oven og 
nedefter: rød, orange og grøn. “1976”, de 3 stjerner og 
“CHRISTIANIA” er uden farve. Baggrunden er sølvfarvet.



Bs. Blank og plan. 

45mm farvet messing antal: ukendt men få.

Pris: 1000,00 - 1200 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for 
et mærke i fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

° ° °
pp46

Vognpoletter

300

Fs. Poletten har et hul foroven. 3 gule cirkler (3,6mm) er centralt 
p l a c e r e t o g d e l e r i n d s k r i f t e n : “ B e v a r ” ( ø v e r s t ) , 
“Christiania” (nederst) i gul skrift med blank kontur. Hullet og de 
gule cirkler har ophøjet, blank afgrænsning. Kanten er ophøjet 
og blank. Baggrunden er rød.

Bs. 3 gule cirkler (5,3mm) ses på rød baggrund. Kanten, hullets 
og cirklernes afgrænsninger er blanke. Baggrunden er rød.

23,3mm med 3mm hul foroven. Farvet jern antal: ukendt men 
mange. Fremstillet af 3DP Steka reklame aps.

Pris: 20,00 kr.



301

Fs. Polettens forside er som nr.: 300, men de gule cirkler er større 
(4,8mm), og den øverste indskrift er ændret til “Forsvar”. 
Baggrundsfarven er ændret til orangerød.

Bs. På en blank baggrund 2 figurer: et gult ‘I’,og et rødt hjerte ‘©’. 
Begge med blank kontur og under disse indskriften: “Christiania” i 
gul skrift med blank kontur. Hullet og kanten er som på nr.:300.

23,3mm med 3mm hul foroven. Farvet jern antal: ukendt men 
mange. Fremstillet af 3DP Steka reklame aps.

Pris: 20,00 kr.

pp47

302

Fs. Poletten er næsten identisk med nr.: 300, men de gule cirkler 
er ligesom nr.:301 større (4,8mm), hvorfor indskriften: “Bevar” er 
hævet op mod hullet foroven. Baggrundsfarven er rød.
Bs. Bagsiden er identisk med nr.: 300. 

Størrelse, materiale, fabrikant og pris: som nr. 300.



° ° °
pp48

Spillemønter

NEMOLAND

350

Fs: Fra midten og ned ses et hampeblad, over dette langs 
kanten findes omskriften: “CHRISTIANIA”. Kanten er ophøjet.

Bs: I midten står indskriften: “NEMO” i fed skrift (roteret 180o).

25,5mm Messing antal: ukendt. Fremstillet hos JK Automater, 
Thisted. 

Pris: 20,00 kr, som er brugsværdien i caféen.

351

Fs: Møntens forside er identisk med bagsiden på nr.: 350. 
Bs: Bagsiden er lig forsiden, men er roteret 180o.

Mønten anvendtes i Bistroen, men blev senere erstattet af nr.: 



352.

25,5mm Messing antal: ukendt, men mange. Fremstillet hos JK 
Automater, Thisted. 
Pris: 20,00 kr.

pp49
BISTROEN

352

Fs. I midterfeltet ses en ørn med opadstræbende spidse vinger. 
Langs kanten, som er smal, står omskriften: “EUROCOIN

LONDON” adskilt af 2 x 4 5- takkede stjerner. 
Bs. Bagsiden er lig forsiden.

Mønten er udgået.

28,5mm Forniklet umagnetisk metal antagelig messing. 
Antal: ukendt men mange. 

Pris: 20,00 kr.

pp50
OASEN



353

Fs: Mønten er uden tekst, men har en messingkerne indsat i 
forniklet jern. Kanten er ophøjet og smal.

Bs: Bagsiden er lig forsiden.

22,8mm. Mønten har været anvendt i Cafe Oasen, og er 
fremstillet hos JK Automater, Thisted. Antal: ukendt men mange. 
Mønten er udgået. 

Pris: 10,00 kr.

° ° °
pp51

Sedler

1977
1 RBD.



400 
(Reduceret størrelse.)

pp52

1977
5 RBD.



401 (Reduceret størrelse)

pp53
Omtale af katalog nr.: 400, 1 RBD, s. 51. 

Sedlens grundfarve er gul, og dens valør: 1 RBD.

Fs. I bånd foroven og forneden findes et mønster i sort, 
bestående af 2 elementer, en 8-bladet blomst og hvad, der 



kan beskrives, som “2 x væltede ‘s’-er i parenteser”. I centrum ses 
et felt med værdiangivelsen: “1” omgivet af et ovalt mønster af 
blomster og parenteser i ornament. I venstre side er afbildet en 
fabrik med rygende skorstene og i højre side. et landskab med 
agerbrug. En regnbue, der hvælver sig henover centerfiguren, 
forbinder de to sider som symbol for samhørigheden mellem 
industri og agerbrug. Regnbuen består af 4 farver: øverst gul 
dernæst rød, blå og grøn. I venstre hjørne under det øverste 
bånd står “RBD” med 3 streger under. Betydningen af disse 3 
bogs tave r s tå r a t læse ove r det neders te bånd: 
“REGNBUEDALERE”.

Bs. Foroven og forneden gentages båndene fra forsiden. 
Indenfor disse bånd ses i 4 hjørner det centrale felt fra forsidens 
midte gentaget i mindre format. I midten er afbildet et egetræ, 
og th. og tv. for dette ses teksten “For et pengeløst samfund”. 
Over egetræet findes indskriften: “REGNBUEDALERE” og under 
dette: “Charlottenborg 15.4. - 30.4. - 1977”.

Antal: ukendt. 

Pris: 50,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en seddel i 
fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

° ° °
Omtale af katalog nr.: 401, 5 RBD, s. 52.

Sedlens grundfarve er blå og dens valør: 5 RBD, ellers er den 
identisk med nr.: 400.

Antal: ukendt. 

Pris: 50,00 kr. OBS: Prisen er forhandlerens salgspris for en seddel i 
fin stand, forhandlerens købspris er lavere.

pp54



1977
10 RBD.

402 
(Reduceret størrelse)

Sedlens grundfarve er rød og dens valør: 10 RBD, ellers er den 
identisk med nr.: 400.

Antal: ukendt. Pris: som nr.: 400.



pp55
1978

410
(Reduceret størrelse)

Omtale af katalog nr.: 410, s. 55.

Denne flerfarvede seddel er et ombytningscertifikat. Oprindelsen 



kendes ikke.

Fs. Foroven og forneden ses i stregtegning billeder af nøgne 
mennesker og fugle. I venstre side er afbildet en hanplante og i 
høj re s ide en hunplante af canabis sat iva (hash). 
Baggrundsfarven er hvid.

I midten findes en sort rektangulær ramme med et blad 
udenfor og et indenfor i hvert hjørne. Indenfor rammen, hvis 
baggrundsfarve er mørkeblå, ses øverst 2 fugle og herunder 
teksten: “International Direkt Action Group” på en bølgelinie 
mellem 2 ‘blæksprutter’ med ornamentik. Midt under bølgelinien 
står med store typer: “SFH”; ud for ‘blæksprutten’ tv. står på en 
linie et serienummer: “5268044”, tilsvarende står th. en dato: “08 
07 1978” ligeledes på en linie. Under “SFH” og tallene ses 5 
hvide fugle, fuglen i midten er større end de andre. Under 
fuglene findes i midten en femtakket stjerne omgivet af 
hampeblade anvendt som ornament. Tv. mellem blade, der 
danner en lyre står: “1 Gram”, og i en tilsvarende figur th.: “25 
KR”. Under henholdsvis “1 Gram” og “25 KR” ses en stjerne og en 
fugl. I midten forneden findes en oval omgivet af et 
arrangement af røde og gule bånd. I ovalen ses en sol bag 
hampeblade og derunder: “SFH” med små typer. Nederst i 
midten på lysegrøn baggrund ses teksten: “Dette certificat kan 
indløses med 1 gram dansk hash 1. kvalitet, den dag frigivelsen 
er en realitet. Stat & Kommunetakst ikke inkluderet”

Bs. Blank

Antal: ukendt, men på

° ° °
Tillæg



180 & 180.1

Jeg er efter redaktionens slutning kommet i besiddelse af 
Christiania Sportsklubs nøglering, som også findes som medalje. 
Medaljen (180)/nøgleringen (180.1) er tegnet af Noah Müller, 
Henrik Madsen og Werner Huusfeldt i fællesskab og udført af 
guldsmeden Morten Hilbert.

Fs: I midterfeltet findes med store konturbogstaver: “CSC” over 
en fredsdue, hvis hale adskiller omskriften: “CHRISTIANIA 
SPORTSCLUB”. Optil findes 2 x 3 buelinier adskildt af 3 cirkler 
(Christianias symbol).

Bs: I midterfeltet er afbildet et hampeblad. Langs kanten findes 
2 gange indskriften: “YOU NEVER SMOKE ALONE” adskilt af 2 x 3 
cirkler.

33mm Sølv antal: medaljen: 25 stk./nøglering: 25 stk. Der findes 
desuden eksemplarer i guld af forskellig lødighed (antal: under 
10). Det er planlagt at udgive flere medaljer/nøgleringe i sølv.
Blank Antal: ukendt, men få. Pris: ingen vurdering.

Købt for 400,00 kr.

° ° °
13a & b 

Vagn Sorento har netop udgivet “1 FED” for året 2006.



° ° °
190

Efter sigende skal der i 2001 være udgivet et smykke i sølv og 
guld, hvor motivet er Christianias hovedindgang. Jeg har ingen 
oplysninger om denne udgivelse.

° ° °

303

Der er udkommet en ny vognpolet, som i farve er lig nr.: 301 
(orangerød), og hvor teksten er som på nr.: 300 & 302, men 
med en anden skrifttype (i kursiv). De gule cirkler på forside og 
bagside er ens (4.8mm).

° ° °
2006

209a, b & c “1 LØN” udgivet 2006. 



° ° °
pp60

1978

420 
(Reduceret størrelse)

3 kr - seddel

Disse 2 “pengesedler” på hhv. 3 kr.(nr.: 420, lyserød) og 4 kr. 421, 
blågrøn) har øjensynligt været anvendt som betalings-middel i 
ugen: man. d. 7/8 - søn. d. 13/8 1978.

pp61



421 
(Reduceret størrelse)

4 kr - seddel

Da sedlerne generelt har hvid baggrund uden egentlig kant og i 
øvrigt er uregelmæssigt afskårne, er disse gengivet på sort 
baggrund.

° ° °
Tillæg & rettelser
december 2008

til

CHRISTIANIAS



BETALINGSMIDLER
m. m.

1971 − 2005

Forord

P. g. a. underskud på mit katalog indskrænker jeg dette tillæg til 
en liste uden billeder over udgivelser, som er fremkommet siden 
kataloget blev færdiggjort.

Underskuddet får mig til at udtrykke min forargelse over de 
folketingsmedlemmer, der stemte for konfiskation af 
bibliotekspenge under en vis størrelse. Jeg anser konfiska- tionen 
for tyveri, og det vil sikkert afholde andre “små forfattere” fra at 
udgive deres værker.

Udover de i listen nævnte mønter etc. vil jeg gøre opmærksom 
på, at der er udkommet en del støttemærker - de såkaldte 
“Christiania-frimærker” i tidens løb. Hvis jeg på et senere 
tidspunkt skulle få råd til at udgive en del 2 af kataloget, vil disse 
blive katalogiserede. 

Ligeledes vil poletter og sedler blive bedre beskrevet end i 
denne liste.

Flemming Hansen 
December 2008

O MS E D L E R N E

Regnbuedalerne, nr 400 - 402: 
Rettelse til side 5 afsnittet om SEDLERNE: 

Det er siden udgivelsen blevet mig fortalt, at sedlerne blev 
anvendt

som betaling i baren ved arrangementet på Charlottenborg.



“1 F E D” 
Medaljør: Vagn Sorento Dichmann.

14a & b 
Vagn Sorento har i år udgivet en ny "1 FED" årstal 2008 i
henholdsvis sølv & kobber.

181 
Christianias Sports Club har udgivet en sølvmønt (vistnok også 
som  nøglevedhæng) i anledning af dennes jubilæum 2007.
Motiv: “Sportstrøje” påtrykt: “25”. Ukendt oplag men lille.

“1 L Ø N”
Medaljør: Bent Jensen.

200a, b & c
Motiv: “Sneglen” 

30mm a: Sølv antal: 469 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange
c: Messing antal: ukendt, men mange.

201c 
30mm c: Messing antal: ca. 400 stk.

202b & c
Motiv: “Cykelvognen” 

30mm b: Kobber antal: ca. 400 stk. c: Messing antal: ca. 400 



stk

203a, b & c
Motiv: “Solmønten” 

30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber antal: ukendt, men 
mange
c: Messing antal: ukendt, men mange.

204a, b & c
Motivet er: “Gærdesmutte” og ikke en Vipstjert. 

30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber & c: Messing samlet 
antal: ca. 540 stk.

205a, b & c
Motiv: “Lotusblomsten” 

30mm a: Sølv antal: ca. 100 stk. b: Kobber antal: ukendt, men
mange c: Messing antal: ukendt, men mange.

206a, b & c
Motiv: “Kærlighedsmønten” v/ Kosmiske Morten. 

30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber & c: Messing samlet 
antal: ca. 400 stk.

207a, b & c
Motiv: “Byens Lys” v/ Sven Åge. 

30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber & c: Messing 
samlet antal:
ca. 400 stk.



208a, b & c
Motiv: “Maskerne” v/ Leif Asterix. 

30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber & c: Messing samlet ca. 
400 stk.

209a, b & c 
Motiv: “Bananen”, 3 CA-huse set fra oven, bl.a. Bananhuset v/ 

Anders Mønt.
udgivet år: 2006 (Normaludgave af “1 LØN”). 

30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber & c: Messing samlet ca. 
400 stk.

210a, b & c
Speciel Jubilæumsudgivelse af “1 LØN”, udgivet år: 2006.

Motiv: “Den grå Hal” v/ Nis Jensen. 
30mm a: Sølv antal: 100 stk. b: Kobber & c: Messing samlet ca. 
400 stk.

211a, b & c
Motiv: “Befri Naturen” v/ Leif Asterix & Henrik Schütze.

udgivet år: 2007 (Normaludgave af “1 LØN”) 
30mm a: Sølv antal: 125 stk. b: Kobber & c: Messing samlet ca. 
400 stk.

212a, b & c
Motiv: “Pyramiden” - Helges pyramide.

udgivet år: 2008 (Normaludgave af “1 LØN”) 



30mm a: Sølv antal: 125 stk. b: Kobber & c: Messing samlet ca. 
400 stk.

Vognpolet

304... ... 
Der er udgivet mindst 5 nye vognpoletter, hvoraf 1 er i 20-kroners 
størrelse.

SEDLER 

422 - 429
Disse katalognumre reserveres, ifald der dukker andre sedler op, 
som svarer til 420 & 421

430......
"GØGLER-GÆLD" 

I perioden 2000 - 08 er der udgivet sedler mærket: "GØGLER-
GÆLD". I perioden 2000 - 07 er der udgivet 2 sedler pr. år; i 2008 
er der udgivet 3 sedler.
34

° ° °



° ° °
Vagn Sorento Dichmann <vsd@get2net.dk>,
Flemming Hansen <flemming-h@hotmail.com>,
CJ Hinke <unblocktheplanet@gmail.com>,
Chaim Dov Shiboleth <shibolet@yahoo.com>, 
<taedivm@taedivm.org>

° ° °
DU ALDRIG RØG ALENE.

° ° °
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