
Milton medaljer februar 2023.  Nedenstående finder du februar måneds parade af flotte maritime 
medaljer fra Milton-samlingen. Denne gang med lotnumrene 151-160. 

 

Lot 151 fra Kina.  Stor og flot sølvmedalje i smuk trææske fra Hudong Heavy Machinery Co. Ltd., som er 
datterselskab af China State Building Corporation . Medaljen fra 2002 er udstedt i anledning af succesfuldt 
samarbejde mellem HUDONG og MAN/B&W, som har bygget flere bulk carriers og containerskibe sammen. 
Medaljen er i.999 sølv og vejer hele 2 ounce Opråb kr. 325,-   

Lot 152 fra Portugal. Smuk ø 80 mm bronzemedalje udgivet af universitetet i Lissabon. Bærer på den ene 
side stiliseret gengivelse af et skib, og på den anden en mytologisk græsk gudindeskikkelse med et spyd i den 
ene hånd og et skjold  den anden. Medaljen er udgivet i 1960, men anledningen kendes ikke. Original æske – 
Opråb 135,-  

Lot 153: DK/Færøerne – 70 mm ucirkuleret bronzemedalje fra Anders Nyborg A/S. Udgivet som led i serien 
DET DANSKE RIGE i 1981. Der er tale om en smuk medalje med et parti fra Thorshavn på aversen, og et 
religiøst motiv på reversen. Ligger i original hvid æske. UNC – Opråb 50,- 

Lot 154: Norge, FRAM-medaljen – ø 35 mm i indkapslet sterling sølv, udgivet af den norske Kgl. Mønt. 
Medaljen markerer 100-års jubilæet for hjemkomsten af Polarskibet Fram efter Fridtjof Nansens polarfærd i 
1896. Indkapslet i etui sammen med 5-ktrone 1996. 24.8 g – Opråb 125,- 

Lot 155: Danmark 1979. Medaljesæt bestående af guld-, sølv-, og bronzemedalje (ø 29mm) i blåt etui med 
teksten EUROPEAN PARLIAMENT 1979. Guldmedaljen (au .500, vægt 10,09g)  og de øvrige to medaljer bærer 
alle de samme motiver på avers og revers, idet aversen er kopi af Frederik  IV 5 dukat (Sieg 53) med 
ostindiefareren, fregatten ”Christiansborg”. Reversen er en kopi af Fr. VII´s  2 Fr. d´or fra 1854 (Sieg 16), 
domineret af vildmændene i det danske rigsvåben før de tre løver. Det har siden vist sigr at ”guldmedaljen” 
kun var forgyldt sølv! Foreningen har følgelig taget medaljesættet retur – og det flotte sæt genudbydes nu til 
Opråb 125,-- 

Lot 156: England 1981. Ø 45 mm proof sølvmedalje præget i anledning af luksuslineren Queen Elizabeth 2´s 
rejse til erindring om Charles og Dianas bryllup 29. juli 1981. Kommer i originalt blåt etui. Opråb kr. 150,-  

Lot 157: Danmark 1982. Stor Anders Nyborg bronzemedalje udformet af billedhuggeren Jens Rosing til 
erindring om Eirekr Raudis (Erik den Røde) fantastiske vikingefærd, hvorunder han nåede først Grønland og 
siden, år 982, Amerikas kyster. Kommer i hvid originalæske. Opråb 95,- 

Lot 158: USA 1992. Ø 39 mm proof sølvmedalje - .999 ag vægt 1 ounce, udgivet i anledning af 500-året for 
opdagelsen af Amerika. Tekst på aversen ”Quincentennial discovery of the Americas”. Reversen viser 
Columbus´ lille flåde bestående af Pinta, Santa Maria og Nina. Originalt etui. Opråb 145,- 

Lot 159: Rusland 1993. 3 stk ø 39 mm medaljer i aflangt etui  udgivet til erindring om 300-året for den 
russiske flåde. Præget som proof i german silver som her i landet ofte benævnes som nysølv – dvs. metallet 
indeholder ikke sølv. Medaljerne er rigtig flotte. Opråb 150,- 

Lot 160: Holland. Denne måneds pragteksemplar af et medaljesæt omfatter hele fem .925 ag medaljer, 
udgivet i 1977, med sigte på at indsamle kapital til at restaurere ostindiefareren ”Amsterdam”, som løb på 
grund ved engelske Hastings den 26. januar 1749. Skibet var på jomfrurejse til Hollandsk Indien. I løbet af få 
timer blev ”Amsterdam” suget ned af kviksand med størsteparten af sin last ombord. Først i 1969, i 
forbindelse med udgravning til en rørledning, så ”Amsterdam” igen dagens lys, og nærværende medaljesæt 
var et led i en storstilet kampagne for at få bygget et skibsmuseum i Amsterdam, som blandt andet skal 
rumme ”Amsterdam” efter restaurering  . Udover den store ”Amsterdam” medalje ø 60 mm, 60 g, indeholder 
sættet yderligere 4 med. (alle ø 40 mm, a 35 g sterling sølv) med 4 andre berømte hollændere fra perioden 
afbildet. Usædvanlig smukt sæt. Kommer i stor, sort originalæske. Opråb 950,- 


