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Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 13. januar 2009
Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris
 1     0 22   36 43     20 64       0 85     0 106   50
 2     0 23     0 44       0 65 2500 86     0 107   50
 3   35 24   25 45       0 66 4700 87     0 108   54
 4     0 25   10 46     45 67 4700 88     0 109   56
 5     0 26   40 47       0 68 5300 89     0 110   60
 6   70 27   26 48       0 69   625 90   10 111   32
 7   50 28   10 49       0 70 1200 91     0 112   20
 8   90 29   25 50     25 71   600 92     0 113   12
 9   52 30   10 51     25 72 2300 93     0 114   42
10   52 31   60 52 1125 73 1600 94     0 115   60
11   56 32     0 53 1250 74 1250 95   20 116   30
12 100 33   30 54   125 75       0 96   20 117   30
13 100 34     0 55     50 76   260 97   40 118 100
14   48 35   25 56   250 77       0 98   26 119   30
15   50 36   64 57   175 78     60 99   54 120   30
16   54 37     0 58      0 79       0 100   52 121     0
17   64 38     0 59    75 80       0 101   48 122     0
18   40 39   15 60    52 81   400 102   58 123     0
19   40 40  150 61    10 82       0 103   50 124     0
20   15 41 160 62    25 83       0 104   50 125     0
21   26 42 155 63      0 84       0 105   52 ©

 Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med auktion
tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.30

i NygadeHuset i Aabenraa.

Nødpengesedlerne fra  Avnbøl

I første verdenskrig forsvandt alle sølv- og guldmønter efterhånden fra omsætningen
i Tyskland. Skillemøntbestanden blev følgelig for lille. Den tyske stat forsøgte at
råde bod derpå ved at lade trykke sedler. Da krig nu engang kræver særlig mange
betalingsmidler, kom seddelpressen på hårdt arbejde. Allerede på et tidligt
tidspunkt, men i særdeleshed hen imod krigens afslutning, blev mangelen på
småmønt så graverende, at mange private firmaer, kommuner og amter så sig
nødsaget til at ‘fremstille egne betalingsmidler i metal såvel som i papir. For
Nordslesvigs vedkommende er der med en enkelt undtagelse kun fremstillet
pengesedler.
Hen imod fredsslutningen og især i årene lige efter, da småpenge-mangelen stadig
gjorde sig gældende, kom det rigtig på mode at samle nødpengesedlerne, og
således blev de ikke indløst. Under disse forhold fik de udstedende myndigheder
klækkelige fortjenester. Det gav privatpersoner lyst til også at skaffe sig let tjente
penge, hvilket lod sig gøre under de ret flydende forhold, der nu kan være efter en
krig, og når en landsdel står foran at skulle skifte tilhørsforhold.
Sedlerne fra Avnbøl Kommune er et eksempel på privat udstedelse. De er
underskrevet af „gemeindevorsteher“ gårdejer P. Festersen for Avnbøl Kommune,
men da det ikke fremgår af forhandlingsprotokollen, at en udgivelse af
nødpengesedler er behandlet endsige vedtaget, må man gå ud fra, at
foretagendet er P. Festersens eget.
Det er også muligt, at P. Festersen sammen med en anden har fået arrangeret, at
også Avnbøl fik sine nødpengesedler, således som nabokommunerne Sottrup og
Broager og mange andre kommuner havde det.
At udgivelsen er foregået uden om kommunalbestyrelsen, fremgår klart af
referatet fra et kommunalbestyrelsesmøde 12. maj 1920 med eneste punkt på
dagsordenen:
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Uber Ausgabe von Notgelder der Gemeinde
Auenbüll ohne Genehmigung der
Gemeindevertretung“. Det uldne i sagen
understreges af, at selve formanden var
mødets eneste fraværende. Sandsynligvis
har bestyrelsens flertal ment, at
Genforeningen lå lige om hjørnet, og så
regnede man med, at småpengemangelen ville
blive afhjulpet. I øvrigt var det primære formål på
dette fremskredne tidspunkt jo salg af sedlerne
til samlere.
Det var ret almindeligt at sedlerne havde en tysk
og en dansk side. Landsdelen hørte endnu under
Tyskland, men det kommende tilhørsforhold
ville blive Danmark.
En tysk- og dansksindet person leverede udkast
til hver sin seddelside. Således er det sikkert
også gået for sig i Avnbøl.
Da kommunalrådet nu havde sagt nej, måtte
Festersen se sig om efter en kompagnon uden
for rådet, og mon denne ikke er kådner og
tækkemand Hans Tycksen Rasmussen (1838-
1925), Manhøj i Avnbøl, den mand vi ser på 1 -
marksedlen foran sit hus med flaget hejst. H. T.
Rasmussen er klædt til festligheden, som der
står forneden: Afstemningsdag den l0. febr. 1920.
Rasmussen var dansksindet til marv og ben og
slog ofte et slag for sin sag i „ Hejmldål „ og „
Flensborg Avis „. Han deltog i krigen 1864.
For sin indsats under fremmedherredømmet fik
han efter 192o Dannebrogskorset.
Gårdejer P. Festersen og H. T. Rasmussen
boede i umiddelbar nærhed af hinanden, og det
er vel tænkeligt, at de to med hver sin nationale
indstilling har følt hinanden på tænderne en gang
imellem. Nu fandt de sammen om at udgive
nødpengesedler. P. Festersen var tysksindet
eller snarere slesvig-holstensk indstillet, det
fremgår af de to af sedlerne.
Rent konkret ved vi ikke mere om Avnbøls
nødpengesedler end det, der kan sluttes af
referatet fra mødet den 12. maj. Flere op-
lysninger får man ved at kigge på sedlerne

og drage slutninger deraf. På den ene 5o pf.- seddel kan forneden læses, at
trykningen er foretaget af Gebh & Kunze, Flensborg. Avnbøls sedler er ikke
nummererede, og det er en alvorlig mangel ved en pengeseddel, sandsynligvis
har det forbindelse med, at de var illegale. Af samme årsag er det måske, at
tegnerens signatur savnes.

Marksedlens ene side med H. T. Rasmussen, Manhøj og Dannebrog er omtalt.
Den anden side er tydeligvis Festersens. Ved roden af dobbelt- egene - de
plantedes 1848 og 1898 af slesvig-holstenerne som symbol på Slesvig-
Holstens samhørighed og frihed - er anbragt Slesvig-Holstens våben, hvorover
indskriften „ TEURES. LAND.DU.DOBBELT.EICHE „ ses. Hele siden
gengiver Festersens nationalpolitiske trosbekendelse og håb for
hjemstavnens fremtid. Ligeledes kan bemærkes den opstående sol og
morgenrøden. Den ene 50 pf.- seddel bærer dobbelt-ege på begge sider.
På Festersens side er det slesvig-holstenske våben igen at finde ved deres
rod mellem den gamle og forældede sentens UP . EWIG .UNGEDELT fra
5. marts 1460.
Foruden samme indskrift som på marksedlen ses her desuden omskriften
DU.FREIES.SCHLESWHOLSTEIN.WACHE.AUF. Det er nok Festersens
valgopråb. Denne 50

 
pf.-seddels anden side bringer H. T. Rasmussens

valgopråb: AFSTEMNING l0. FEBRUAR 1920 TIL DANMARK. En dobbelt-eg,
der med kile og hammer er ved at blive skilt ad, symboliserer delingen af
hertugdømmerne. To Dannebrog ved hver sin side af egen er forbundet med et
bånd, hvorpå står PLEBISCIT SLESVIG, d.v.s. delingen skal afgøres ved
folkeafstemning. Nederst mellem værdiangivelserne står Avnbøl på dansk.

H. T. Rasmussens side på den anden 50
 
pf. slår på Wilsons 14 punkter

med folkenes selvbestemmelsesret og plebiscit. Samme seddels anden side
gør sig morsom over den danske valgkamp. Danmark fremstilles som forgæves
lokkende for de tyske nordslesvigere, symboliseret ved en sort-hvid ko.
Bækken må være Kongeåen; Overflødighedshornene, hvorfra der flyder
ubeskrevne blade, skal vel sige „gyldne, usikre løfter“. Motiverne viser, at
Festersen ikke syntes om Genforeningen med Danmark.
Avnbøls nødpengesedler må nærmest betragtes som små valgplakater. På den
ene 50 pf. er omløbsfristen sat til l. juli 1920, mens nogle marksedler er påtrykt
et gyldighedsophør den 8. juni. Nu vedtoges imidlertid på mødet den 12.
maj, ledet af næstformanden, møller Nicolaj Madsen, en beslutning om
indløsning af aflevering af sedlerne „ sofort „.

Olav J Bonefeld


