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FIG. 3.1
SVEN REX
Den første mønt med 
dansk kongenavn og  
portræt. Mønten  
er slået under Svend 
Tveskæg ca. 995.
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De første skridt  
mod møntøkonomi

C A .  6 0 0 - 1 0 6 0

Klippede, bøjede og hakkede – sådan ser de fleste mønter ud i vikingetid.  
Det er mest udenlandske sølvmønter, som bliver brugt efter vægt sammen 

med andet sølv. Men i 700-tallet bliver de første mønter slået i Ribe,  
i 900-tallet slår kong Harald Blåtand mønter, der bliver brugt til handel  

i Hedeby, og i 1000-tallet begynder større udmøntninger i Skandinavien.  
Dette er de første trin henimod en dansk møntøkonomi.
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FIG. 3.2

Kortet viser de væsentligste byer og cen-

trale steder, som nævnes i kapitlet, både 

inden for og uden for det daværende  

danske rige. Pilene indikerer tilstrømnin-

gen af mønter fra henholdsvis England, 

det frankiske og tyske område. De arabiske 

mønter kom hertil via handelen langs 

floderne i Østeuropa.

 Danske byer med møntsteder

 Andre byer og centralpladser

  Det danske rige



Omkring år 1060 står Danmark frem som et  

kongerige bestående af det nuværende Danmark, 

Sydslesvig, der i dag er en del af Tyskland, samt de 

nuværende svenske landsdele Skåne og Halland 

(fig. 3.2). Hvis Bornholm og Blekinge ikke allerede 

var en del af riget, var de i al fald på vej til at blive 

det. Situationen i århundrederne forud er ikke 

helt så velbelyst i kilderne. Der har dog allerede i 

500-700-tallet været magtfulde mænd, der kunne 

bygge store overregionale militæranlæg, og daner-

ne var kendte i de udenlandske skriftlige kilder. 

I 800-tallet synes danerkongen at have haft magt fra 

Dannevirke til Oslofjorden og fra Vesterhavet til Skåne, 

altså stort set det samme område som det senere 

middelalderlige Danmark. I perioder i 1000-tallet 

var den danske konge ligeledes konge af England 

og Norge – det såkaldte Nordsø-imperium.

De udenlandske mønttyper som blev præget i 500- 

og 600-tallet når sjældent  frem til Danmark, så 

omkring år 600 var der stort set ingen mønter i 

Danmark. Udmøntningen af de små såkaldte sceattas 

begynder i Nordsø-området i slutningen af 600-tallet, 

og i 700-tallet blev de første sceattas præget i 

den store handelsby Ribe. I 800-tallet startede ud-

møntningen i den anden store handelsby Hedeby. 

Der blev kun præget en møntenhed, og det var 

penningen i legeret sølv. I starten var der næsten 

ingen mønter udenfor Ribes og Hedebys bygræn-

se, men den tiltagende vikingeaktivitet mod øst og 

vest bragte mønter til landet (fig. 3.3). Mønterne 

kom fra det magtfulde Frankerrige mod syd, og ef-

terfølgende kom der også mønter fra Mellemøsten 

og senere også fra Centralasien. Uden for Hedeby 

og Ribe blev mønterne ikke brugt efter en fast 

pålydende værdi, men blev derimod vejet og brugt 

for deres metalværdi. De var langt fra de eneste 

sølvgenstande, der blev benyttet ved betalinger, 

for også sølvbarrer og smykker blev brugt. Mønter, 

barrer og smykker blev bøjet og fik knivhak for at 

teste lødigheden, og de blev skåret i stykker for at 

få den ønskede vægt. Omkring år 1000 kom der 

store mængder af engelske og tyske mønter til 

Danmark, og de blev udsat for samme behandling.

Parallelt med dette fortsatte handelsbyen Hedeby  

med at præge sine egne mønter, og Harald Blå- 

tand (ca. 958-senest 987) indførte en ny mønttype  

i Hedeby. Den bar det kristne kors til støtte for 

kongens indførelse af kristendommen som rigets 

officielle religion. Disse mønter blev ikke kun brugt 

af købmændene i Hedeby, for meget tyder på, at 

kongen har brugt dem til betaling af sine stormænd. 

Denne udmøntning standsede med kongens død 

senest i år 987, men kort efter startede en ny ud-

møntning. De danske mønter var stadig i undertal 

i forhold til de tyske og engelske, men nu vandt 

mønter frem overfor andre former for sølv, og 

mønterne blev i mindre grad end før klippet itu.

Samfundet udviklede sig meget i perioden, og 

arkæologien afslører et magtfuldt krigeraristokrati 

allerede i jernalderen. Handel forekom ved stor-

mandsgårdene og ved landingspladser ved kysten, 

og der voksede specialiserede handelsbyer frem, 

såsom Ribe og Hedeby. Der kom også nye religiøse 

impulser til landet, og under Harald Blåtand blev 

de gamle nordiske guder afløst af kristendommen. 

Danmark blev lige så langsomt kulturelt såvel som 

organisatorisk integreret i det kristne Europa.
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I 700-tallet bliver de første danske 
mønter slået i handelsbyen Ribe i 
Jylland.

Angrebet i 793 på det engelske  
kloster Lindisfarne indleder de  
mange vikingetogter mod England.

Omkring år 800 og frem kommer  
der forskellige udenlandske mønter 
til Danmark. Mønterne kommer 
hovedsageligt fra Frankerriget,  
det arabiske kalifat og England.

I ca. 965 rejser Harald Blåtand en 
runesten i Jelling. Her erklærer han, 
at han har gjort danerne kristne og 
slår mønter med kors.

I ca. 995 bliver den første danske 
mønt med et kongenavn præget af 
den danske konge Svend Tveskæg.

I løbet af 800-tallet udvikler Hedeby 
sig til et vigtigt knudepunkt for  
europæisk og skandinavisk handel.
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SLÅET UNDER KARL DEN STORE (768-814)

FRANKISK PENNING

FIG. 3.3 

M Ø N T E R  F R A  P E R I O D E N

C A .  7 0 0 - C A .  1 0 6 0

Herunder vises et udvalg af de vigtigste  

mønttyper fra jernalder og vikingetid,  

der blev brugt i Danmark.

MÅSKE PRÆGET I RIBE EFTER CA. 720/725

 WODAN/MONSTER-SCEATTA

PRÆGET I 933-935 

KLIPPET DIRHEM FRA SAMANIDE-RIGET

PRÆGET I 738/739

DIRHEM FRA UMMAYADE-KALIFATET

PRÆGET I DET TYSKROMERSKE RIGE EFTER 983

OTTO-ADELHEID PENNING

FRA ÆTHELRED 2. (978-1016)

 ENGELSK LONG CROSS PENNING
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FIG. 3.5
Europa i  vikingetiden
De skandinaviske vikingers 
handelsrejser og krigstogter 
bragte dem langt omkring. 
Mod syd stødte de bl.a. på 
datidens stormagter i form af 
Frankerriget mod vest og Det 
Byzantinske Rige mod øst. 
Den store kulturelle og mate-
rielle udveksling med fremme-
de kulturer har sat sine spor 
i de arkæologiske fund, vi 
finder i Danmark i dag.

 Norsk bosættelse

 Dansk bosættelse

 Svensk bosættelse

 Vikingernes handelsruter

 Vikingeangreb

Indledning

Danmark og omverden fra ca. 600 til 1060
I løbet af perioden ca. 600-ca. 1060 kom Danmark tættere på resten af 
Europa, og der var to store kristne magter, der havde stor betydning for 
danernes rige. Det Byzantinske Rige, der med hovedstad i Konstantinopel 
var Roms efterfølger, var skrumpet ind til Lilleasien og Balkan. Frankerri-
get var den anden store kristne magtfaktor. Det var opstået af de store 
folkevandringer i senantikken, hvor germanske folkeslag rykkede ind i de 
tidligere romerske provinser i Vesteuropa. Karl den Store var hersker af 
Frankerriget fra fra 768 til sin død i 814, og ved hans erobring af Sachsen 
blev Frankerriget nabo til Danmark. England var også kristent på denne 
tid, og det bestod oprindeligt af en række kongedømmer, der i 900-tallet 
blev samlet. Ved Europas grænser var der en tredje magt: Kalifatet, der var 
opstået med de muslimske araberes erobring af Mellemøsten, Centralasien, 
Nordafrika og Spanien i 600- og 700-tallet. Derudover var der en række 
folkeslag i Skandinavien, Central- og Østeuropa, der ligesom Danmark 
 blev trukket ind i den kristne europæiske kulturkreds i løbet af 600-tallet 
og de efterfølgende 400-500 år.

Kan man tale om ’Danmark’ i perioden ca. 600-1060, eller skal man 
tale om ’det område, der siden blev til Danmark’? Var det ikke først  
vikingekongen Harald Blåtand (ca. 958-senest 987), der ”vandt sig al  
Danmark”, som der står på den store Jellingsten? Meget tyder på, at  
der allerede meget tidligere har været et dansk rige. I missionæren Willi-
brods (ca. 658-739) levned, fortæller han om Angantyr, der herskede over 
danerne. Nylige udgravninger har afsløret, at det tidligste forsvarsværk 

K O R T
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Dannevirke, som skulle forsvare Jylland mod angreb sydfra, er bygget 
omkring år 500. Dendrokronologiske analyser (datering af træ ved hjælp 
af årringene, fig. 2.15) viser, at der blev foretaget en udbygning af dette 
voldanlæg i 737. Tilsvarende stammer Kanhavekanalen tværs over Samsø 
fra år 726. Øen var sandsynligvis en flådebase, og kanalen gjorde det 
nemmere og hurtigere for skibe at passere i hele Kattegat-området. Disse 
byggearbejder må have været så ressourcekrævende, at de kun kan 
være sat i værk af en magt af en vis betydning. Samtidig er de placeret 
strategisk godt til at kontrollere et område, der dækker store dele af det 
nuværende Danmark.

De frankiske rigsannaler fortæller i forbindelse med uroen i Danmark 
efter mordet på den danske kong Godfred i 810, at høvdingen af Vestfold 
(vestbredden af Oslofjorden) gjorde oprør mod danskerne i 813. Dette 
landskab var altså en del af Godfreds rige. I den danske kong Hemmings 
delegation ved fredsslutningen med kejseren i år 811 deltog en person 
ved navn Osfrid fra Skåne. Skåne hørte således også til riget, der må have 
gået fra Dannevirke til Oslofjorden og fra Vesterhavet til Skåne. Hårik 2. 
(854-ca. 870) er den sidste konge, der står nogenlunde tydeligt frem i 
kilderne. Halfdan og Sigfred i 870’erne står uklart, og derefter ved vi ikke 
meget om de danske konger det næste halve århundrede. Den norske 
handelsmand Ottar, der i 890’erne rejste fra Kaupang ved Oslofjorden 
til Hedeby, var imidlertid ikke i tvivl om, at det var Danmark han sejlede 
igennem, når han fulgte de svenske kyster langs Bohuslen og Halland og 
videre gennem de danske bælter. Den samtidige angelsaksiske han-
delsmand Wulfstan, der sejlede fra Hedeby til Truso ved Elbląg i Polen, 
opfattede Skåne som tilhørende Danmark, mens Blekinge var svensk og 
Bornholm havde sin egen hersker. Det er klart fra disse beretninger, at 
samtiden havde et ret veldefineret begreb om, hvad Danmark var.1

FIG. 3.6
Grænsen mod syd
Dannevirke er et impone-
rende voldanlæg, der går 
på tværs af Jyllands rod i 
Sydslesvig. Det skulle for-
svare mod angreb fra syd. 
Anlægget kan føres helt 
tilbage omkring år 500 
og var sidst i brug i 1864. 
I vikingetiden spillede 
voldanlægget en vigtig 
rolle i rigets forsvar. Her 
ses et udsnit af volden 
under udgravning i 2013.
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I midten af 900-tallet træder den danske kongemagt med Gorm den 
Gamle (senest 936-ca. 958) og hans søn Harald Blåtand tydeligt frem 
igen. Disse to konger stod bag imponerende anlæg som f.eks. komplek-
set i Jelling med monumentale gravhøje, skibssætninger og en kæmpe 
palisade på næsten 400x400 meter, broen over Vejle Ådal ved Ravning 
Enge, befæstninger ved Ribe, Aarhus og Dannevirke (fig. 3.6) samt endelig 
de geometriske ringborge Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg, 
Borgring og Borgeby, der strakte sig fra Limfjorden til Skåne (fig. 3.7).  
I 962/963 blev kong Harald døbt af missionæren Poppo/Volkmar, der se-
nere blev ærkebisp af Køln. Hermed var den gamle nordiske religion ikke 
længere den officielle tro – Danmark blev nu regeret af kristne konger.

Den danske kongemagt har ikke nødvendigvis haft direkte magt  
over hele riget. Vi hørte f.eks. ovenfor om høvdingen i Vestfold, der var 
underlagt den danske konge. Man kan godt forestille sig, at riget var byg-
get op over et net af troskabsforbindelser og alliancer. Kongsgården på  

FIG. 3.7
Trelleborg ved Slagelse
Harald Blåtands strengt symmetriske 
ringborge var gået i glemmebogen i 
århundreder, indtil arkæologer for et 
par generationer siden påviste dem. 
Borgring ved Køge er først fundet for få 
år siden. Ringborgene er imponerende 
fæstningsværker med plads til mindst 
16 langhuse indenfor indervolden og 
flere udenfor. På Trelleborg ved Slagelse 
er disse huse markeret med  beton-
søjler i de fundne stolpehuller.
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Tissø på Vestsjælland er et imponerende anlæg med haller og kultsteder 
og markedsplads. Men stedet ser ikke ud til at have været beboet per-
manent. Man kan derfor forestille sig, at kongen har rejst rundt fra sted 
til sted og holdt politiske og religiøse sammenkomster, der tiltrak hele 
egnens befolkning.

Det var et samfund i forandring i perioden fra ca. 600 til 1060. Land-
bruget udgjorde fundamentet, hvorfra man fik mad, næring og overskud. 
Vikingetiden var en ekspansionsperiode, hvor stadigt nye områder blev 
bragt under plov. Dyrehold var også vigtigt, og kvæget kunne æde løs  
på de ikke-opdyrkede områder.

Mange drog ud i verden for at handle og plyndre, og de nåede vidt 
omkring. Fra Frankerriget i syd til Island og Grønland mod nord og fra 
England mod vest til Konstantinopel, Rusland og Ukraine mod øst. Klostre 
blev plyndret og rigdomme vundet. Befolkningerne tyede til at betale 
vikingerne penge – danegæld – for at stoppe deres hærgen. Men vikin-
getogter var også en pragmatisk affære. Hvis situationen var til det, eller 
modstanderen var for stærk, kunne den frygtelige viking omforme sig til 
fredelig handelsmand. I løbet af vikingetiden kan vi se, at udviklingen af 
vikingeskibene spalter sig i to grene. Der er de lange, smalle og hurtige 
krigsskibe, og så er der de brede handelsskibe med stor lastkapacitet. 
Som et sidste aspekt af vikingetogterne begyndte vikingerne ligeledes 
hen ad vejen at slå sig ned og skabe nye samfund i de lande, de kom til.

På samfundets bund var trællene, som kunne være krigsfanger, der 
var blevet solgt, eller folk, der måtte gå i trældom pga. gæld. De levede 
dog ikke nødvendigvis i fattigdom, da nogle arbejdede som håndværkere 
eller som forpagtere af en stormands gård. De havde dog ingen selvstæn-
dig rolle i samfundets liv. 

Det havde de frie bønder derimod. De havde ret til at møde på tinge 
og gøre deres mening gældende. For et par generationer siden mente 
man, at alle frie bønder i vikingetiden havde den samme magt og formue, 
og at deres rolle i samfundet var en slags forløber for vores nuværende 
demokratiske samfundsopbygning. Det holder dog ikke. Arkæologiens 
afdækning af forskelle i gravskik og materiel stade på bopladserne viser 
tydeligt, at de frie bønder langt fra var nogen homogen gruppe, og at der 
var store forskelle inden for denne gruppe. Nogle har været småbønder, 
mens andre var stormænd. 

En egentlig krigerelite er allerede arkæologisk synlig længe før vikin-
getiden. Vigtige begreber har været slægt, velstand, magt, prestige og 
ære. Runestenene afslører, at slægt følger både mands- og kvindelinjen, så 
man kunne i forskellige grader være i slægt med mange forskellige grup-
peringer. Det gav det første netværk af alliancer og solidaritet. Velstand var 
ikke et mål i sig selv, men et middel til at skabe magt og prestige, og det 
blev brugt og udstillet ved gæstebud og gavegivning, hvor man skabte 
netværk og alliancer. Samfundet var ikke statisk, og var man heldig på et 
togt eller i handel kunne man tage rigdomme med hjem, der kunne give 
én en ny magtposition. Også på lavere niveauer af samfundet var velstand, 
prestige og magt sammenkædet. Et ord var et ord, og alliancer og tro-
skabsed bandt samfundet sammen. Konflikter kunne løses på tinge, men 
nogle gange gik de i hårdknude og måtte løses voldeligt. Herefter måtte 
parterne indgå et forlig, som ofte bestod i at betale bod til den skadelidtes 
slægt. Ens ære var noget af det vigtigste at værne om, og den blev målt 
både i ens handlinger og gavmildhed. Det værste, der kunne ske, var at 
blive erklæret fredløs på tinge og være udstødt af samfundets beskyttelse, 
og mange måtte derefter flygte. Da Thorvald Ásvaldsson blev gjort fredsløs 
i Norge, flygtede han og hans familie til Island. Omkring år 982 blev Thor-
valds søn Erik, der fik tilnavnet den røde, dømt fredløs på Island. Erik søgte 
da lykken på Grønland, hvor han senere blev leder af nordboerne.

Vikingetiden var altså på en gang voldelig, krigerisk og velorganise-
ret. Billedet af den plyndrende og hærgende viking er korrekt – men det 
er ikke det fulde billede. Vikingerne var også bønder og købmænd – tit 
med alle tre aspekter samlet i én og samme person. 
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Desuden var vikingerne langt fra de eneste, der benyttede vold i datiden, 
for det gjorde man også i Byzans, Kalifatet, Frankerriget og England. På 
det punkt var vikingerne nærmest normale. Men det var ikke bare rå, 
utæmmet vold. Der var regler og reguleringer både internt i vikingesam-
fundet og i deres relationer med omverdenen. Vikingernes hærgen og 
plyndren har givetvis haft en destabiliserende virkning på deres ofres 
samfund, men internt gav det vækst og social sammenhængskraft, idet 
det skabte et overskud, som kunne deles, så alle fik noget og var tilfredse.

Penge i verden og i Danmark i sen jernalder og vikingetid
Hvis man ser på produktionen af mønter i verden omkring år 600,  
mærker man stadig Romerrigets ånde. Lidt skematisk sagt slog tidligere 
romerske områder mønter, mens de ikke-romerske områder ikke gjorde. 
 I Byzans videreførte man Roms avancerede møntsystem med flere metaller 
og nominaler, og dette system blev i sine grundtræk overtaget af araber-
ne, der dog samtidigt blev inspireret af sølvmønter fra Sassanide-kalifatet 
i Iran. I folkevandringsrigerne i Vesteuropa byggede man også på den 
romerske mønttradition, men i en forsimplet udgave, for man prægede kun 
små guldmønter, mens sølv- og kobbermønter ikke længere blev produ-
ceret. Prægningen var meget decentral, og stort set hver by, kloster og 
bisp havde sin lokale udmøntning. Derimod var udbredelsen af møntbrug 
meget mere begrænset, end den havde været tidligere. I England havde 
den romerske administrations fald betydet et stop for møntprægning, men 
netop i slutningen af 500-tallet var den blevet genoptaget efter frankisk 
forbillede. I Vesteuropa blev guldmønterne opgivet i slutningen af 600-tal-
let til fordel for sølvmønter, der forblev enerådende i de næste 500 år. I 
900- og 1000-tallet bredte møntprægning sig mod nord og øst i Europa i 
takt med disse områder blev integreret i den europæiske kulturkreds.

Hvad var penge i Danmark i sen jernalder og vikingetid? Det er  
tiden, hvor man faktisk så småt selv begyndte at præge mønter. I 
handels byerne Ribe og Hedeby brugte man dem sågar til betaling efter 
antal til pålydende værdi stort set således som vi kender det i dag. Men 
overordnet set var danske mønter i mindretal i forhold til de udenland-
ske. De udenlandske mønter kom fra Centralasien i øst til England i Vest. 
Det var sølvdirhemer fra de store sølvmineområder i Afghanistan og 
Usbekistan og tyske penninge fra sølvminerne i Harzen samt engelske 
penninge, der blev betalt som danegæld for at undgå vikingernes plynd-
ren og hærgen. Det var en tid, hvor også meget andet end mønter kunne 
bruges som penge. Især drejer det sig om sølv efter vægt. Dette sølv 
kunne have mange forskellige former såsom hele og ituklippede smykker 
og barrer. Det var altså ikke mønternes pålydende værdi, men derimod 
deres vægt i sølv, der blev handlet med. Desuden havde visse varer funk-
tion som betalingsmiddel. Mønter havde således langt fra monopol på  
at være penge i denne periode. 

Der var ikke mange mønter i Danmark i sen jernalder. Derimod er 
vikingetiden en af de rigeste perioder i Danmarks historie, hvad angår 
møntfund. Således er der registreret omkring 40.000 mønter fra 800-, 
900- og 1000-tallet i det nuværende Danmark. Som vi så i sidste afsnit er 
der gode grunde til at regne Skånelandene, Oslofjord-området og Syd-
slesvig for en del af Danmark. Regner man møntfundene fra disse områ-
der med, er der fundet mere end 70.000 mønter i det område, man kan 
kalde Danmark på denne tid. Fra det øvrige Norge er der fundet omkring 
10.000, fra Sverige minus Skånelandene 220.000 – heraf 165.000 alene fra 
Gotland! – så fundrigdommen gælder for hele Norden. Men det er ikke 
kun et nordisk fænomen, for der er også flere hundrede tusinde mønter 
fra Polen, Baltikum og Rusland. Østersøen er i centrum for denne rigdom, 
som bliver endnu mere overvældende, når man tager i betragtning, at 
mønter kun udgør en del af fundene, for sølvbarrer og smykker findes 
ligeledes i store mængder overalt.2
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Hvor kom mønterne fra?

I det meste af sen jernalder og vikingetid kom hovedparten af de mønter,  
der blev brugt i Danmark, fra områder udenfor rigets grænser. Det var 
dog også på denne tid, at man så småt selv begyndte at præge mønter.  
I tabel 3.1 ses en oversigt over, hvorfra og hvornår mønterne kom.

M Ø N T E R  I  D A N M A R K ,  S K Å N E L A N D  O G  S Y D S L E S V I G
CA. 600-10603 TABEL 3.1

MØNT MØNTER ANTAL UDBREDELSE

600-tallet Merovingiske trienter Enkelte Mest Jyllands vestkyst

700-tallet Frisiske sceattaer Enkelte Mest Ribe 

 Danske sceattaer Ca. 300 Mest Ribe-egnen

800-850 Karolingiske penninge  Ca. 200 Hele landet 

 Danske penninge Hundrede Hele landet 

 Engelske penninge Enkelte Hele landet

850-960 Islamiske dirhemer Ca. 8.000 Hele landet 
 Danske penninge  Ca. 500 Især Hedeby-egnen 
 Engelske penninge Enkelte Hele landet 
 Tyske penninge Enkelte  Hele landet

940-990 Byzantinske miliaresia Ca. 50 Mest Østdanmark

975-990 Danske mønter Ca. 450 Hele landet

990-1060 Tyske penninge Ca. 28.000 Hele landet 
 Engelske penninge Ca. 16.000 Hele landet 
 Danske penninge Et par tusinde Hele landet

Summarisk oversigt

Her ser man tydeligt, at mængden af mønter i landet varierede enormt 
gennem perioden. I starten af perioden var der nærmest møntløst, men  
i løbet af 800- og 900-tallet kom der flere og flere mønter. Især i 1000- 
tallet slog mønter for alvor igennem. Det skete, som vi skal se nærmere 
på nedenfor, samtidigt med, at mængden af umøntet sølv aftog. Man ser 
også, at kilderne til møntimporten skiftede over tid. Selvom der er visse 
overlap, er der dog nogle klare faser. De første spæde kontakter i 600-, 
700- og starten af 800-tallet kom fra Vesteuropa. Dernæst var der lidt  
over et århundrede med østlige kontakter, hvorefter de vestlige impulser 
tog over igen.

Det er tanken, at tabel 3.1 kan danne overblik for de efterfølgende 
afsnit, hvor hver enkelt møntgruppe bliver beskrevet mere udførligt.  
Gennemgangen er opbygget kronologisk i overensstemmelse med,  
hvornår de pågældende møntgrupper spillede en rolle i Danmark. I 
sagens natur kommer vi til at bevæge os fra udlandet til Danmark og 
tilbage igen et par gange.

For de danske møntgrupper koncentrerer vi os om omstændig-
hederne ved deres prægning, hvem der stod bag, hvornår det skete og 
hvor. For de udenlandske mønters vedkommende behandles derudover 
ligeledes deres vej (eller omvej) til Danmark. Den måde, mønterne blev 
brugt på, når de først var i Danmark, vil derimod ikke blive berørt. Den 
bliver behandlet mere indgående i de tematiske afsnit i anden halvdel af 
kapitlet.
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Den frisiske forbindelse i 600-tallet
Som vi så i kapitel 2 var både import og brug af romerske guld- og sølv-
mønter svundet ind til næsten ingenting i 500-tallets begyndelse. Nogle  
af de seneste fund af romerske mønter og deres efterligninger pegede  
i retning af kontakter med folkevandringsrigerne i Vesteuropa. Fundene fra 
600-tallet viser, at denne kontakt konsolideredes omkring Frisland.
Frisland i 600- og 700-tallet dækker et meget større område end den 
nuværende provins af samme navn i det nordlige Holland. I slutningen af 
jernalderen udgår Frisland kystområdet fra Rhindeltaet i sydvest til den 
tyske Nordsøkyst næsten helt op til den danske grænse i nordøst. Friserne 
var førende i den omfattende handel, der udspandt sig i Nordsøregionen. 
Møntfundene viser, at også Danmark spillede en rolle i frisernes handels-
netværk. Det drejer sig om små guldmønter på lidt over 1 gram, kaldet 
trienter, som svarer til en tredjedel solidus (fig. 3.8).

Fra det nuværende Danmark kendes der kun fire møntfund, men for 
at få det rette billede skal man se ud over landets grænser og inddrage 
fund fra Nordtyskland, Norge og Polen. I Altenwalde på sydsiden af Elbens 
munding er der fundet ni eksemplarer i tre forskellige fund. Lidt længere 
nordpå, på de tyske vadehavsøer Før og Sild, er der dukket tre mønter op 
som enkeltfund. Hvis vi fortsætter ind i det nuværende Danmark kan den 
rige plads Dankirke ved Ribe fremvise ét eksemplar i guld (og lidt senere 
to i sølv). Ved Gadegård i Thy tæt ved den dengang åbne udsejling af  
Limfjorden mod vest er der også gjort et fund. Lidt længere østpå er 
der fund fra Jelling, Hedegård i Midtjylland og fra Füsing, der ligger ved 
Schaalby ved Sliens nordkyst tæt ved det senere Hedeby.

Fundene er således yderst få, men fundmønstret er så entydigt, at 
vi alligevel godt kan tillade os at udtrække generelle tendenser fra det. 
Hovedparten af de pågældende mønter er af den type, som blev præget i 
handelscentret Dorestad i Rhindeltaet i 600-tallet. Et par stykker stammer 
fra andre steder i Holland, en enkelt fra Mouzon tæt på den fransk-belgi-
ske grænse, og en er fra Périgueux i det sydlige Frankrig. Man konstaterer 
således, at næsten alle mønterne kommer fra Frisland i datidens definition. 
Intet er til hinder for at forestille sig, at de få ikke-frisiske mønter også har 
været igennem Frisland, inden de tog vejen nordpå. Dorestad var centrum 
for handlen. Ruten langs op Jylland vestkyst tegner sig med tydelighed. 

FIG. 3.8

F R A  D O R E S TA D  

T I L  J Y L L A N D

De to frisiske trienter, der er 

fundet i henholdsvis Jelling 

og Hedegård i Jylland.  

Begge mønter stammer fra 

ca. 650-675, og de er slået  

i handelscenteret Dorestad.
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Videre op i Skagerrak og ind i Østersøen må ruten være gået en sjælden 
gang imellem, idet der er fundet enkelteksemplarer i Kaupang ved Oslo-
fjorden og i Truso, handelspladsen ved den polske Østersøkyst. Sidst-
nævnte mønt kan dog naturligvis også være kommet ad bagvejen over 
land. Måske er mønterne i Füsing og Jelling også kommet over land via 
den gamle oksevej, der går op gennem Jylland fra syd til nord4.

Fortsat frisisk forbindelse og møntprægning i Ribe i 700-tallet
Trods de få fund nævnt i foregående afsnit, må man stadig kalde Danmark 
for nærmest møntløst omkring år 700. Og det blev det ved med at være år-
hundredet ud. Med en meget markant undtagelse: Ribe. Den åbning overfor 
Frisland, som vi kunne ane allerede i 600-tallet, blev afgørende for etablerin-
gen af en møntbrugende enklave i Ribe i et ellers møntløst samfund. 

I lang tid var Ribes ældste historie et mysterium. De skriftlige kilder 
fortalte om missionæren Ansgars missionsstation på stedet i midten af 
800-tallet, og i 900-tallet nævnes der flere gange fiktive eller reelle Ribe- 
bisper. Men rent arkæologisk kunne man ikke komme længere tilbage 
end omkring år 1100, når man gravede i den gamle bykerne. Man be-
gyndte at overveje, om Ribe kunne have ligget et helt andet sted. Men i 
1970 kom gennembruddet. Kvarteret nord for åen havde efter 1400-tallet 
kun været sporadisk beboet og var først blevet geninddraget i byens 
bebyggelse i 1800-tallet. Men det var netop her, at man endelig fandt det 
tidlige Ribe. Stor var overraskelsen, da man gennem en række udgrav-
ninger blotlagde intet mindre end Nordens ældste by: en velor ganiseret 
markeds- og håndværksplads helt tilbage fra 700-tallet. Karakteren af den 
møntbrug, der fandt sted her, vender vi tilbage til senere. Nu vil vi i første 
omgang koncentrere os om, hvor mønterne kommer fra. Det er et emne, 
der har vakt megen debat.

Rent møntmæssigt var der sket store forandringer i forhold til de 
guld-trienter, der i 600-tallet nåede Jyllands vestkyst. I løbet af 600-tallet 
var lødigheden løbende forringet, således at trienterne til sidst indeholdt 
mere sølv end guld. Omkring år 675 tog man i Frankerriget konsekven-
sen heraf og udskiftede guld-trienten med en sølvmønt. Nordpå fulgte 
Frisland og England trop. Det kunne synes som et tilbageskridt at gå fra 
guld til sølv, men i virkeligheden var sølvmønter med lavere værdi pr. 
mønt bedre egnet til hyppige småhandler, så den nye mønttype frem-
mede faktisk udbredelsen af mønter. Således har de sidste par årtiers 
metaldetektorbrug vist, at mønter i England i 700-tallet nåede helt ud i 
de mindste landsbyer. 

I Frankerriget blev den nye sølvmønt kaldt denar. Dette navn stam-
mede fra dens romerske forgænger, selv om der ikke var nogen kontinu-
itet mellem de to mønttyper. På dansk oversætter vi normalt i middelal-
dersammenhæng ordet denar til penning (engelsk: penny, tysk: Pfennig). 
Imidlertid har netop sølvmønten fra det nuværende Holland og England 
fra den sene del af 600-tallet og den tidlige del af 700-tallet et specielt 
navn: Sceatta. I størrelse og udformning er de stort set som de frankiske 
penninge, men de bærer som hovedregel ikke indskrifter. Man kender 
snesevis af forskellige typer, og til at udrede deres prægested benytter 
forskerne kort over fundenes spredning. 

FIG. 3.9
Frisiske mønter
Disse to sceattaer er fundet i de 
ældste kulturlag fra handelsbyen 
Ribe. Mønten til højre er en såkaldt 
Continental Runic, der er præget ca. 
700-715. Til venstre ses en såkaldt 
Porcupine fra 700-750. Mønten har 
fået sit navn fra forsidemotivet, der 
ligner et pindsvin.

FIG. 3.10
Danmarks ældste mønt?
En såkaldt Wodan/Monster-sceatta 
fundet i Ribe. Navnet kommer af en  
fortolkning af møntens motiv. På for-
siden ses et skægget ansigt, som kan 
tolkes som Odin, der på oldsaksisk  
hed Wôdan. På bagsiden ses et uhyre-l 
ignende dyr. Meget taler for at denne 
mønttype er præget i Ribe, og den er 
dermed muligvis den første mønt,  
som er præget i Danmark.
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De tidligste udgaver er i godt sølv, men lidt efter lidt bliver legeringen 
mere og mere kobberholdig. Mønterne er små og tykke med en diameter 
på ca. 11-12 mm og en vægt på omkring 1 gram5. Det er netop sådanne 
sceattaer, der dukker op i det ældste Ribe (fig. 3.9 og 3.10). Der er fundet 
218, og det svarer til ikke mindre end omtrent 2/3 af samtlige kendte sce-
atta-fund fra Norden inklusiv Slesvig-Holsten.

Der optræder flere forskellige typer af sceattaer i Ribe. En del af møn-
terne kommer fra udgravninger med fine stratigrafiske lag, der hver især 
repræsenterer ca. 5-15 års aktivitet. Det giver en enestående mulighed for 
at følge forandringer i den cirkulerende møntmasse. I de ældste lag indtil 
ca. 720/725 er det især såkaldte mønter Porcupine og Continental Runic, 
som er importeret fra Frisland (fig. 3.9). Men i de arkæologiske  
lag dateret efter ca. 720/725 er den såkaldte Wodan/Monster-mønttype 
nærmest enerådende (fig. 3.10). Hvis vi tager samtlige sceatta er fundet  
i Ribe, udgør Wodan/Monster-typen 85% af alle mønterne6.

Det er traditionelt antaget, at også denne type blev præget i Frisland. 
Den er fundet i stort tal i både England og især i Nederlandene. På den 
vigtige handelsplads Domburg i Holland er der f.eks. 120 eksemplarer.  
De udgør imidlertid kun 12% af det samlede antal fund på lokaliteten, 
sammenlignet med 85% i Ribe. I absolutte tal er antallet stadigt mindre  
i Ribe end i Frisland, men intet andet sted udgør den et procentmæssigt  
så dominerende element i fundbilledet. Dette forhold har fået nogle 
numismatikere til at foreslå, at Wodan/Monster-mønten kan være præget 
i Ribe – et forslag, der understøttes af, at Wodan/Monster-mønten faktisk, 
som vi skal se senere, indtog rollen som ’officiel valuta’ på markedsplad-
sen i Ribe. Denne teori er dog blevet imødegået af andre numismatikere, 
der mener, at mønttypen er frisisk af natur, og at den må være importeret 
til Ribe af frisiske købmand på lige fod med andre importvarer, der er 
fundet arkæologisk7. 

I denne sammenhæng er der et interessant fund på vadehavsøen 
Før. Det drejer sig om et fund på mindst 87 mønter. De er fundet samlet 
og afspejler således én enkelt begivenhed. Skatten må være nedlagt eller 
tabt efter ca. 755, da den indeholder en mønt præget på det tidspunkt. 
Vi er altså lige i den periode, hvor Wodan/Monster-mønten dominerede 
møntomløbet i Ribe. Det er oplagt at tolke skatten som tilhørende en  
frisisk købmand på vej til Ribe. Hvis Wodan/Monster-mønten var frisisk, 
ville man forvente, at den dominerede i skatten, men skatten indeholder 
ikke en eneste Wodan/Monster-sceatta, så den er et indicium for, at  
teorien om Ribe som prægested er korrekt8. 

Imod henførelsen af Wodan/Monster-mønten til Ribe taler imidler-
tid stadigt dens dominerende rolle i de to frisiske skattefund Hallum og 
Terwispel med henholdsvis 173 og 161 stykker9. Her skal man dog tage 
med i betragtning, at skattefunds udsagnskraft til lokalisering af prægeste-
der er ringere end enkeltfunds, da et skattefund på kort tid kan være trans-
porteret over lang afstand, mens enkeltfund – som det er tilfældet i Ribe 
– afspejler mange på hinanden følgende tabssituationer på fundstedet. 

Alt i alt er argumenterne for at se Ribe som prægested for Wodan/
Monster-sceattaen stærke. Den udgør således den første egentlige mønt-
prægning i Danmark. Idéen kom – ligesom de første sceattaer af Porcupi-
ne og Continental Runic-typerne – tydeligvis fra Frisland.

Fundsituationen viser, at Wodan/Monster-sceattaerne forblev i omløb 
i stort tal indtil starten af 800-tallet. Tallet er så stort, at det ikke bare kan 
være tilfældige gamle mønter, der forblev i omløb; der må tværtimod 
løbende være kommet forsyninger af nyprægede mønter. I Frisland stand-
sede produktionen af sceattaer kort efter midten af 700-tallet, men oppe 
nordpå i Ribe fortsatte den altså et halvt århundrede mere10.

Frankerriget – stormagten mod syd omkring år 800
I mellemtiden havde det karolingiske dynasti taget magten i Frankerriget. 
Dynastiet havde sit navn fra stormanden Karl Hammer, som i 732 havde 
sejret over araberne ved Poitiers i det nuværende Frankrig og dermed 

FIG. 3.11
Den første karolingerkonge
Penning præget under Pipin den Lille 
(751-768). Som noget nyt indførte 
Pipin, at kongens navn skulle stå  
på mønterne, hvilket ses tydeligt  
på forsiden af dette eksemplar.

FIG. 3.12
Den mægtige kejser
Penning præget under Karl den Store 
(768-814) efter møntreformen i 793. Der 
ses tydelige forskelle ved sammenligning 
med de tidligere mønter (fig. 3.10), hvilket 
bl.a. skyldtes, at mønterne nu prægedes  
på tyndere og lidt større blanketter.
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standset Islams ekspansion. I 751 blev hans søn Pipin den Lille valgt til  
konge. Netop omkring år 800, under Pipins søn og efterfølger Karl den 
Store (768-814), nåede riget sin største udstrækning fra Rom og Barce-
lona til Elben og fra Atlanterhavet til Østrig. Karl erobrede blandt andet 
Sachsen, hvis befolkning blev kristnet med vold og magt. Hermed var 
kristendommen nået helt op til Danmarks grænse. Danmark havde fået en 
mægtig nabo, der på en gang var politisk farlig og kulturelt inspirerende.
Rent møntmæssigt indførte Pipin den Lille i 754/755 en centralisering,  
idet kongens navn eller titel fremover skulle stå på mønterne (fig. 3.11). 
Den tidligere typemangfoldighed i mønterne måtte således vige for ens-
retning. Karl den Store videreførte denne udmøntning i de første årtier af 
sin lange regeringsperiode, men i 793 gennemførte han en møntreform, 
hvor de små, tykke mønter blev afløst af store tynde (fig. 3.12). Penningens 
diameter øgedes til ca. 20 mm og vægten var nu over halvandet gram i 
næsten rent sølv. Der blev også præget halvpenninge kaldet oboler. I de 
angelsaksiske kongeriger i England – dog med undtagelse af Northumbria 
– blev der foretaget tilsvarende ændringer i udmøntningerne.

De karolingiske mønter var det første lille skvulp af udenlandske mønter,  
der kom til Danmark som en slags forvarsel på den store bølge af islamiske, 
tyske og engelske mønter, der er så karakteristisk for vikingetiden. Der er 
fundet omkring 300 karolingiske mønter i Skandinavien. To tredjedel er fra 
det nuværende Danmark, en halv snes fra Sydslesvig, knap 30 fra Norge  
og knap 70 fra Sverige (tabel 3.2). Disse tal er dog ikke repræsentative for 
den egentlige fordeling. Dels tæller to skattefund – Häljarp og Kättilstorp  
– alene for omkring halvdelen af de svenske fund, mens især de danske 
fund hovedsageligt er enkeltfund. Desuden er en stor del af de svenske 
og norske fund fra henholdsvis Skåne og Oslofjord-området, så de faktisk 
hører med til områder under dansk indflydelse. Danmark udgør således 
kerneområdet for karolingiske mønter i Skandinavien11.

Annalister og krønikeskrivere har efterladt os mange beskrivelser  
af vikingernes ageren i Frankerriget. Skibsteknologien havde udviklet sig  
til perfektion i løbet af de foregående århundreder. Vikingeskibet var 
sødygtigt også i åbent hav, og det var hurtigt og manøvredygtigt. Dets 
beskedne dybdegang tillod det at gå langt ind i landet ad de store floder. 
Kombinationen af årer og sejl gjorde det fleksibelt trods vind og vejr. 

FIG. 3.13
Sølvskat  
fra Sverige
Skatten fra Häljarp  
i Skåne indeholder 
bl.a. 30 mønter, som 
alle er slået mellem 822 
og 840 under Karl den 
Stores efterfølger som 
frankisk kejser, Ludvig 
den Fromme (814-840).
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Det var det perfekte hit and run-våben, og det spredte skræk i store dele 
af Europa. Annalisterne giver til tider malende beskrivelser af hærgninger 
og ødelæggelser, andre gange blot en kort lakonisk besked om, at nu kom 
vikingerne igen. Vi hører om bytte fra plyndringerne, og vi hører om store 
summer, der blev betalt i tribut til vikingerne, for at de skulle blive væk.  
Kronologien er klar. Der var enkelte angreb på Frisland omkring 810 og 
igen i 830’erne, men ellers er det fra 840’erne og frem, at angrebene tog 
markant til i tal. Allerede i 840’erne begyndte vikingerne at overvintre. 
I midten af 800-tallet herskede de ligefrem over Frisland, og i starten af 
900-tallet skabte de bosættelser både i Bretagne og i Normandiet.

Man ville så forvente, at mønterne var bytte fra vikingetogterne. Med 
andre ord, at der skulle være rigtigt mange mønter fra perioden med man-
ge vikingetogter. Det vil sige fra 840’erne og frem til starten af 900-tallet. 
Men det er slet ikke tilfældet. Vi er i den heldige situation, at vi rent faktisk 
kan sige ret præcist, hvornår de karolingiske mønter er nået til Norden.  
Pipin den Lilles og Karl den Stores møntreformer havde nemlig stort set 
ensartet udmøntningerne i dette store rige. Ved effektivt udførte periode-
vise møntinddragelser blev møntmassen fornyet. Møntfundene viser tyde-
ligt, at ved en møntombytning forsvandt den gamle mønttype hurtigt  
fra omløbet. Sådanne møntombytninger fandt sted med uregelmæssige  
intervaller. Der var en i 793, igen i ca. 816 og i ca. 822/823 samt muligvis 
også i 813. I 843 blev riget delt mellem Karls sønnesønner. I det vest-
frankiske rige (nuværende Frankrig) var der atter møntinddragelse i 864, 
hvorefter egentlige møntinddragelser ophørte.

Det er grunden til, at vi med stor sikkerhed kan sige, hvornår de ka-
rolingiske mønter, der findes i Skandinavien, forlod Frankerriget. Det må 
nemlig være sket, mens de stadigt var i omløb. Der findes nogle få mønter 
fra perioden før 793, en del fra 793-813, et par stykker fra de kortvarige 
udmøntninger 813-816 og 816-822/823. Tre fjerdedele af mønterne er fra 
udmøntningen 822/823-840, mens der er ganske få efter 840 (tabel 3.2).  
Der var ikke nogen møntombytning ved Ludvig den Frommes død i 840,  
og møntfundene i Frankerriget viser, at hans sidste udmøntning fra 822/ 
823-840 forblev i cirkulation i flere årtier. Det var dog i svindende antal,  
så de fleste af disse mønter er nok også eksporteret før eller omkring 840. 
Mønterne har altså forladt Frankerriget løbende i flere omgange fra slut-
ningen af 700-tallet og over det følgende lidt mere end halve århundrede.

Hvornår kom de så til Skandinavien? Kom de direkte, eller var de  
længe undervejs? En del af mønterne er fundet med metaldetektor fra  
pløjelag. I disse tilfælde kan man ikke sige noget om, hvor længe de har 
været i brug, eller hvornår de er tabt eller gemt bort i jorden. Der er imid-
lertid flere fund, der med al ønskelig tydelighed viser, at de pågældende 
karolingiske mønter må være kommet til Norden kort efter, de har forladt 
Frankerriget. Det drejer sig om skattefundene fra Hedeby samt Häljarp i 
Skåne (fig. 3.13) og Spangereid i Norge, der er deponeret i anden fjerdedel 
af 800-tallet, mens fundene fra Hoen, Jæren og Søndre Bø i Norge, Kättils- 
torp i Västergötland, Sundveda i Uppland og Långhalsen i Södermanland 
er fra midten af århundredet. Der er også karolingiske mønter i veldateret 
lag fra århundredets første halvdel på handelspladsen Kaupang i Oslofjor-
den. Mønterne – eller i alt fald en meget stor del af dem – er altså sandsyn-
ligvis kommet den direkte vej til Skandinavien. Mønterne i gravene i Birka 
og et par sene danske skattefund viser, at nogle af dem stadig var i brug 
i 900-tallet, men også disse mønter kan jo sagtens have været i Skandi-
navien i den mellem liggende periode12.

Fundenes kronologi passer således meget dårligt til idéen om, at de 
skulle være vikingernes bytte, da de fleste togter fandt sted efter år 840,  
og som vi så ovenfor, er de fleste mønter jo netop fra før dette år. Ikke  
desto mindre er for eksempel mønterne fra Søndre Bø-, Kättilstorp- og  
Häljarp-skattefundene, for så vidt møntstederne kan identificeres, for-
trinsvist fra i Sydvestfrankrig, der faktisk netop blev hærget af vikinger i 
840’erne. Det kunne tyde på, at netop disse mønter kunne være kommet 

K A R O L I N G E R M Ø N T E R

CA. 750-890 TABEL 3.2

ÅRSTAL ANTAL MØNTER

751-768 2

768-793 4

793-813 15 (+9?)

813-816 4

816-822 6

822-840 163

840-890 16

Karolingermønter fundet i det nuværende  
Danmark, samt i Sydslesvig, Skåneland,  
Västergötland og Oslofjord-området
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som bytte fra disse vikingetogter. Det er interessant, at et vikingemønt-
fund fra Mullaghboden i Kildare i Irland også indeholder en del mønter  
fra Sydvestfrankrig fra omtrent samme tidspunkt. Var ejeren af denne  
skat med på samme togt som vikingerne fra Kättilstorp og Häljarp? 13

Men mange af mønterne må være kommet til landet via handel. Det 
viser det sensationelle fund af anløbspladsen Havsmarken i 2008 på Ærøs 
østkyst. Her ligger et halvt hundrede karolingiske mønter – en fjerdedel af 
samtlige fund fra Danmark – spredt ud over hele pladsen. De må således 
være tabt en for en over et stykke tid. Ærø ligger passende på søvejen fra 
Hedeby. Også i handelsbyerne Hedeby og Kaupang ved Oslofjorden er 
der fundet karolingiske mønter.14

Konkluderende kan man sige, at de karolingiske mønter nok er kom-
met til Norden ved en kombination af især handel og noget plyndring.  
Vikingerne delte byttet, og hver enkelt tog sit bytte med hjem fra togterne. 
Havsmarken, Kaupang og Hedeby fungerede som indgangsporte for  
de mønter, der kom via handel. Søvejen fra Rhinområdet over handels-
metropolen Dorestad og videre over Nordsøen er kendt fra de skriftlige 
kilder, og den er et godt bud på mønternes vej til Danmark.

Det er dog stadigt et mysterium, hvad der blev af de rigdomme, viking-
erne erhvervede under plyndringer og tributbetalinger i Frankerriget.  
Vi ved selvfølgelig ikke, om disse udbetalinger foregik i mønter eller i vejet 
sølv eller et andet medium, men der kan sagtens have været mønter iblandt. 
I 860 befalede den vestfrankiske konge Karl den Skaldede ifølge årbøgerne 
fra St. Bertin at inddrive en skat fra kirker, købmænd, gårde og selv fra de 
fattige for at betale ”tre tusinde pund sølv justeret vægt” til vikingerne ved 
Somme-floden for at hyre dem til at bekæmpe vikingerne ved Seinen. 

FIG. 3.14
Ved nogle anløbspladser, så som 
Havsmarken på Ærø (fig. 3.62), 
blev skibene trukket direkte op 
på stranden. Andre steder, såsom 
Ribe-handelspladsen (billedet), 
lastede og lodsede man skibene 
fra små bådebroer.

En anløbsplads er en mindre landingsplads ved kysten i en fjord eller ved åbent hav. 

Her kunne skibe lægge til og laste og lade. Aktiviteten var ofte sæsonbestemt og 

kunne give anledning til strandmarkeder og nogle gange ligeledes til mere fast be-

byggelse. Anløbspladserne er ofte fundrige, hvilket afspejler, at en betydelig del af 

handelen og varetransporten i jernalder og vikingetid foregik på sådanne pladser.
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”Huse og al indbo skulle vurderes og ud derfra en vis skat inddrives”. 
Skatten er sikkert faldet i mønt, men Karls mønt var indtil møntreformen 
i 864 med varierende og ofte lavt sølvindhold, så det er måske baggrun-
den for, at vikingerne ønskede betaling i ”justeret vægt”. Betalingen faldt 
imidlertid aldrig, og vikingerne fik gidsler i stedet og drog derefter til 
England. I Lothringen indsamlede kong Lothar 2. i 864, stadigt ifølge  
St. Bertin årbøgerne, ”i hele sit rige fire penninge fra hver gård og gav 
pengesummen tillige med en anseelig ydelse af mel og kvæg samt vin  
og øl til normanneren Rodulf, søn af Harald, og til hans folk som sold”. 
Mon de har fået mønterne direkte efter antal eller efter vægt? Man  
bemærker, at en del af betalingen faldt i naturalier.15

Vi må konstatere, at de utallige succesfulde togter har næsten ikke  
efterladt sig spor blandt møntfundene. Hvor er byttet og de mange 
tribut betalinger henne? Blev det brugt ude i verden, så det slet ikke kom 
med hjem til Norden? Til køb af jord i England, for eksempel? Eller til 
ikke-langtidsholdbare luksus-genstande, der er usynlige i det arkæolo-
giske fundbillede? Eller blev det smeltet ned og brugt til råmateriale for 
Nordens sølvsmede? Vi ved det ikke. Muligvis vil forskning i oprindelsen 
af metallet i de fine skandinaviske vikingetidssmykker engang i fremtiden 
løfte sløret for et svar på netop det sidste af spørgsmålene.

Samme historie kunne fortælles om engelske mønter i Danmark  
(fig. 3.15). Endnu en gang ved vi fra de skriftlige kilder, at vikingerne hær-
gede, plyndrede og afpressede. Alligevel er der kun tre fund af engelske 
mønter før 900 registreret i det nuværende Danmark og et par stykker i 
Sydslesvig. Der er lidt flere i Norge, der ligger tættere på England, men 
heller ikke her er det mange16. Her må byttet fra togterne ligeledes have 
manifesteret sig på anden vis end som mønter hjembragt til Skandinavien. 
Fra 900-tallets vikingekolonier i Danelagen i England er der lidt flere møn-
ter, men ikke mange. Det er først efter 980, at engelske mønter virkelig 
strømmer til Skandinavien – mere derom senere hen.

Møntprægning i Hedeby og Ribe i 800-tallet
Det var ikke alle mønter i 800-tallets første halvdel, der var udenlandske. 
Nogle kom også fra hjemlig møntprægning. Mønterne blev præget i 
handelsbyerne Hedeby og Ribe, men de blev også spredt over resten af 
landet og ud over landets grænser. Her skal de kun omtales kort. Deres 
brug og funktion bliver omtalt nærmere senere.

Denne møntprægning var influeret af Karl den Stores møntreform. 
Omkring år 825 – det helt præcise årstal er meget svært at bedømme  
– påbegyndtes en hel ny udmøntning af store og tynde mønter i stedet 
for de tidligere små og tykke sceattaer – nøjagtigt som i Frankerriget og 
England en generation tidligere. Motivet på mønterne var en videreførelse 
af Wodan/Monster-motivet fra 700-tallet med et ansigt en face på den  
ene side og en hjort på den anden side. Vægten var omkring det halve  
af de karolingiske penninge, og det er muligt, at denne penning netop 
skulle gå til den kurs.

Prægestedet for disse mønter har været meget omdiskuteret. Med 
udgravningerne i det ældste Ribe indenfor de sidste fire årtier er der 
dukket nye fund op. De er dårligt bevarede, men hele ni eksemplarer har 
kunnet bestemmes som ansigt/hjort-typen (fig. 3.19). Derudover er der 
kommet to fra det nærliggende Okholm. Det mere end antyder Ribe som 
møntsted. Det er i øvrigt tankevækkende, at den markante fundkoncen-
tration var helt ukendt for en generation siden, og idéen om Ribe som 
møntsted i 800-tallet er da også først blevet formuleret i 1990’erne.  
Nye fund kan give ny uventet viden fra den ene dag til den anden17.

FIG. 3.15
Sjælden englænder
Denne mønt, der er fundet ved 
Toftegård på Sjælland, er præget 
inden for perioden 810-821 under 
kong Coenwulf af Mercia i det 
centrale England. Den er blandt de 
meget få engelske mønter fra før 
900, der er fundet i Danmark.

FIG. 3.19
Mønt fra Ribe
Penning fra 800-tallet med et 
ansigt på forsiden og en hjort 
på bagsiden. Den formodes at 
være præget i Ribe. Motivet er 
tydeligvis inspireret af Wodan/
Monster-sceattaen fra 700-tallet.
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I det meste af vikingetiden var møntmassen i 

Danmark domineret af udenlandske mønter. De var 

karolingiske, islamiske, khazariske, volga-bulgarske, 

byzantinske, tyske, italienske, tjekkiske, irske og  

engelske. Men strømmen gik også den anden vej  

– danske mønter kom nemlig også til udlandet. 

Strømmen har sikkert været større end vi kan se i 

møntfundene i dag, for hvis en dansk mønt kom til 

England, Frankerriget eller senere til Tyskland skulle 

den omveksles og omsmeltes, for udenlandske 

mønter var ikke tilladt i omløbet i de pågældende 

lande. Dermed bliver denne mønteksport arkæolo-

gisk usynlig. Ikke desto mindre er der fundet enkelte 

danske mønter fra både 800-, 900- og 1000-tallet i 

England. 

Danske mønter optræder i noget større mængder 

i Norden og Østersølandene, hvor vægtøkonomien 

herskede. Hermed kunne de danske mønter jo uden 

videre indgå som betalingsmiddel efter vægt. De 

kom dog aldrig til at udgøre en dominerende kom-

ponent af møntmassen i de pågældende områder. 

Sceattaer fra Ribe findes for eksempel i den vigtige 

havneby Truso ved Wisła-flodens munding i Polen 

(fig. 3.16). Ribe- og Hedeby-penningene fra 800- 

tallet findes også her, og de er gennemborede til 

smykkebrug. Samme mønttyper støder man også  

på i Birka i Mälerdalen i Sverige (fig. 3.17). Her  

blev de også brugt som halssmykker og er fundet  

i kvindegrave. 

I slutningen af 900-tallet kom både de sene  

Carolus Dorestad-efterligninger og Harald Blåtands 

korsmønter vidt omkring. De er fundet fra Island til 

langt ind i Polen (fig. 3.18). Især i de vestslaviske om-

råder i Polen og det østlige Tyskland er de hyppige. 

De indgår i skattefund efter vægt, hvor de både er 

fragmenterede og testede. Også de danske mønter 

fra 1000-tallet cirkulerede frit i Norden og Østersø-

området. Eksempelvis er der en del fund af dem fra 

Letland, Estland, Rusland og Hviderusland.

700-TALLET

SCEATTA FRA RIBE

800-TALLET

CA. 980

DANSK PENNING FRA HEDEBY

DANSK KORSMØNT

D A N S K E  M Ø N T E R 

I  U D L A N D E T

F A K TA

FIG. 3.16
Fundet i Truso  
i det nuværende 
Polen.

FIG. 3.17
Fundet i Birka  
i Sverige

FIG. 3.18
Præget under 
Harald Blåtand. 
Mønten er  
fundet i Island.
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Man har formodet, at udmøntningen ophørte omkring 850/860.  
Imidlertid optræder Ribe-mønterne i små antal i skattefundene langt  
op i tiden. Det drejer sig for eksempel om de sjællandske skattefund fra 
Terslev, Grisebjerggård og Sejerø samt det jyske Gjerrild-fund fra midten 
af 900-tallet (tabel 3.3). Og faktisk er nogle af de pågældende eksem-
plarer forbavsende velbevarede i betragtning af deres formodede alder 
på skattenes nedlæggelsestidspunkt, med mindre man forestiller sig,  
at prægningen i Ribe fortsatte op i 900-tallet?

I 800-tallet var Ribe ikke længere den eneste handelsby i Danmark. 
Som vi skal høre meget mere om senere var Hedeby tæt ved det nuvæ-
rende Slesvig vokset frem. I Hedeby blev der ligeledes præget tynde, brede 
mønter. Starttidspunktet af denne udmøntning er meget omdiskuteret.  

R I B E - M Ø N T E R  I  F U N D  F R A  9 0 0 -  O G  1 0 0 0 - TA L L E T
ANSIGT/HJORT PENNINGE I ET UDVALG AF SKATTEFUND FRA DEN SENE DEL AF VIKINGETIDEN  TABEL 3.3

FUNDSTED GEOGRAFISK DATERING ANTAL MØNTER ANTAL  HENVISNING TIL 
 PLACERING  I  ALT ANSIGT/HJORT LITTERATUR OM   
    PENNINGE FUNDET

Cuerdale England Efter 903 Ca. 7.500 2 Dolley & Talvio 1974

Birka, grav 943 Sverige Efter 907 3 1 Malmer 1966, nr. 93

Birka, grav 968 Sverige Efter ca. 910 5 1 Malmer 1966, nr. 93

Birka, grav 835 Sverige Efter 911 2 1 Malmer 1966, nr. 93

Dransau (Giekau) Holsten Efter 921 404 1 Wiechmann 1996, nr. 9

Ukendt sted Halland Efter 939 135 2 Bornestaf 2003, nr. 373

Terslev Sjælland Efter 940 1.751 6 Malmer 1966, nr. 40

Grisebjerggård Sjælland Efter 942 Ca. 1.100 5 -

Daleszewo/ 
Piaski Wielkie Polen Efter 942 880+ 1 Bogucki 2013, s. 354

Sejerø Sjælland Efter 953 143 5 Malmer 1966, nr. 36

Gjerrild Jylland Efter 953 75 1 von Heijne 2004, nr. 9.15

Rommunds Gotland Efter 957 250 1 Malmer 1966, nr. 85

Näsby Sverige Efter 962 59 1 Malmer 1966, nr. 105

Käppevik Sverige Efter 962 Ca. 180 1 Malmer 1966, nr. 101

Waterneverstorf Holsten Efter 976 404 1 Wiechmann 1996, nr. 45

Gniezno III Polen 1003? 1017? 89 4 Butent-Stefaniak 2013,  
     s. 205

Pomorsko Polen 1006 561 1 Butent-Stefaniak 2013,  
     s. 205; Hatz 2002

Schlesien VIII Polen Efter 1019/20 Antal ukendt 1 Butent-Stefaniak 2013,  
     s. 205

Westerland Sydslesvig Efter 1040 132 1 Wiechmann 1996, nr. 47

Łupawa Polen Efter 1050 7.000+ 1 Malmer 1966, nr. 136
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Nogle forskere argumenterer for ca. 820/825, mens andre har villet 
gøre den en smule ældre og tilskrive kong Godfred (død 810) faderska-
bet. Vi mangler dog faste holdepunkter for en sikker kronologi. Mønt-
motivet var en efterligning af Karl den Stores mønter fra den vigtige 
handelsby Dorestad i Rhindeltaet (fig. 3.20). Forbilledet var den type, 
der blev præget fra 771 til 793, og som efter karolingisk skik var ble-
vet ugyldig ved møntreformen i 793. Det kan synes mærkeligt, at man 
valgt et så gammelt forbillede, der ikke var gyldigt længere. Imidlertid 
var udmøntningen uofficielt fortsat et par årtier efter 793. 

Disse sene uofficielle mønter optræder i en skat fundet i sel-
ve Dorestad, så de er nok ikke præget så langt væk fra den store 
handelsby. Skatten afslører ligeledes, at både de oprindelige Karl 
den Store-mønter og efterligningerne stadig var i brug så sent som 
omkring år 820. Som Krinkberg/Pöschendorf-skatten tydeligt viser, var 
både Karls officielle mønt og de efterfølgende prægninger velkendt 
i Holsten, ikke langt fra Hedeby. Det er måske baggrunden for valget 
af netop denne type i Hedeby omkring 820. Så det er nok mere rigtig 
at sige, at møntprægeren i Hedeby efter lignede efterligninger af Karls 
mønter, og ikke Karls egne mønter18.

Disse mønter havde på forsiden Karls navn KARO-LUS i to linjer, 
og på bagsiden DOR-STAT, ligeledes i to linjer (fig. 3.21). Senere blev 
bagsidemotivet skiftet ud med andre fremstillinger, såsom en gående 
mand eller et skib. Der er en type med et fint vikingehus på bagsiden  
– og når man kigger godt efter, kan man se, at døren i virkeligheden  
er A’et fra DOR-STAT, mens søjlerne er de to T’er. Der forekommer  
også andre kombinationer, eksempelvis et skib på den ene side og 
to haner på den anden. Man formoder, at udmøntningen standsede 
omkring år 850.

Både mønterne fra Ribe og dem fra Hedeby er forholdsvis sjæld-
ne i dag. Der er imidlertid dukket en del eksemplarer op som metal-
detektorfund de seneste år. Det viser sig næsten hver gang, at de 
nyfundne eksemplarer er præget med stempler, der ikke tidligere var 
registreret. Det antyder, at udmøntningen var adskilligt større end det 
indtryk, man får af de få overleverede eksemplarer. Det er således ikke 
blot en anekdotisk episode, men tilsyneladende en udmøntning med 
en reel betydning.

FIG. 3.20
Inspiration 
Øverst ses Karl den Stores Dorestad- 
mønt, som dannede forbillede for de 
senere danske imitationer fra Hedeby 
(nederst). 

FIG. 3.21
Varianter
De forskellige motiver, som optræder på 
mønter slået i Ribe og Hedeby i 800-tallet, 
her afbildet i P. Haubergs standardværk 
over Danmarks ældste mønter (1900).  
Num mer to i midterste række er den omtalte 
mønt med vikingehus. Andre viser skibe.
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Sølv fra øst fra midten af 800-tallet
Næste bølge af ikke-danske mønter kom østfra. Det drejer sig om arabiske 
dirhemer (fig. 3.22). Dirhemerne er større end de vesteuropæiske mønter. 
De varierer lidt i størrelse og vægt, men ligger som regel omkring en  
diameter på 25 mm og en vægt på tre gram. De er generelt af godt sølv.

Før dirhemen havde mønter i Danmark været få. Nu blev tallene  
kraftigt øget, så man kan tale om et egentligt gennembrud. I Danmark og 
Skånelandene er der fundet op mod 8.000 dirhemer. Det svarer til omkring 
2,5% af de kendte dirhemfund i Østersøområdet og Rusland, så Danmark 
var ikke et nøgleområde i denne udvikling19. De største fundmængder 
findes i Rusland, Sverige (især på øen Gotland) og Polen, men der er også 
mindre mængder i Norge og sågar i vikingernes kolonier i Normandiet, 
Holland, De Britiske Øer, Færøerne og Island. Dirhemtilstrømningen rejser 
mange spørgsmål: Hvornår, hvordan og ad hvilke ruter kom de? Før vi 
forsøger at svare på disse spørgsmål, vil det nok være på sin plads med et 
par ord om Kalifatet og dets mønter.

Kalifatet har navn efter kaliffen, der stod i spidsen for det (se faktaboks 
nedenfor). Det var det storrige, der med udgangspunkt i Den Arabiske Halvø 
opstod ved Islams ekspansion under profeten Muhammed og i århundredet 
efter hans død i 632. Det Byzantinske Rige med centrum i Konstantino-
pel kom under stærkt pres og mistede sine mellemøstlige provinser. Det 
sassanidiske rige i Iran blev løbet over ende. De kristne folkevandringsriger 
i Nordafrika og Spanien blev erobret. Snart omfattede Kalifatet således 
hele Mellemøsten, Iran, Nordafrika og Spanien. Under Umayyade-dynastiet 
var hovedstaden i Damaskus, men under Abbaside-dynastiet i 700-tallet 
flyttede centrum til det nuværende Irak. Lidt efter lidt blev flere regioner 
selvstændige, såsom Spanien og Nordafrika.

OVERSIGT OVER ARABISKE OG CENTRALASIATISKE RIGER

CA. 650-1250  TABEL 3.4

KALIFAT ELLER RIGE PERIODE CENTRUM

Umayyade-kalifatet 661-749/750 Damaskus, Syrien, 661–744 

  Harran, Tyrkiet, 744-750

Abbaside-kalifatet 750-1055/1258 Kufa, Irak, 750-762 

  Baghdad, Irak, 762-796, 809-836, 892-1258 

  Raqqa, Syrien, ca. 796-809 

  Samarra, Irak, ca. 836-892

Samanide-riget 819–999/1005 Samarkand, Usbekistan, 819-892 

  Bokhara, Usbekistan, 892-999

Ghaznavide-riget 963/977–1186 Ghazni, Afghanistan, 963/977–1163 

  Lahore, Pakistan, 1163–1186
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I starten fortsatte araberne møntprægningen stort set uændret i de lande, 
de erobrede – blot satte de deres egne navne på. Således slog de mønter 
i byzantinsk og sassanidisk stil. I 696/697 gennemførtes en møntreform 
baseret på dinaren i guld, dirhemen i sølv og fils’en i kobber. Mønterne 
var uden billeder, og motivet bestod kun af tekst, hovedsagligt Koran- 
citater, men også prægested og årstal efter den islamiske tidsregning.  
Det indebærer, at de islamiske mønter i modsætning til de samtidige 
europæiske kan dateres helt præcist.

Disse mønter dukkede altså op i stort antal i Østersøområdet. Det 
kan synes mærkeligt, at mønterne kommer så langt væk fra. Der er da 
også en række spørgsmål, der ikke er helt velbelyst endnu. Det første 
er, hvornår dirhemer først kom til Østersøområdet. Der er fundet en del 
sassanide-mønter fra 600-tallet og rigtigt mange arabiske dirhemer fra 
700-tallet. Det har tidligere fået forskere til at tro, at importen startede 
allerede i 700-tallet. Her er problemet imidlertid, at der i modsætning til 
Frankerriget ikke var møntinddragelser i Kalifatet. Gamle mønter kunne 
således forblive i omløb i årtier, ja sågar i århundreder indenfor Kalifa-
tets grænser. Dermed er det svært at sige, hvornår præcist en mønt har 
forladt Kalifatet og endnu sværere at sige, hvornår den er ankommet 
til Østersøområdet. Når vi har et isoleret fund af en enkelt dirhem i et 
pløjelag, er det faktisk helt umuligt at sige. Men når en dirhem en gang 
imellem ligger i et veldateret arkæologisk lag, kan man sige noget om, 
hvornår mønten er blevet brugt sidste gang, før den blev tabt. Tilsvaren-
de er der i skattefund ofte meget gamle mønter. Hvis man ser på fundene 
i det lys, kan vi først belægge dirhemens ankomst til Rusland i de seneste 
årtier af 700-tallet. Der er nogle ganske få fund fra Sverige og Østersøens 
sydkyst omkring år 800. 

K O R T

FIG. 3.22
importruter med dirhemer 

Kort over importruterne af 

dirhemer i 900-tallet. Rekon-

strueret ud fra størrelsen af 

skattefund med dirhemer.

 Dirhemer enkeltfund

 Dirhemer fund +10

 Dirhemer fund +100

 Dirhemer fund +1.000 
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Alle steder er omdrejningspunktet de centrale handelspladser: Staraja  
Ladoga tæt ved Skt. Petersborg i Rusland, Birka i Mellemsverige, Truso nær 
Elbląg i Polen og Gross Strömkendorf – handelspladsen Reric – ved Wismar 
i Tyskland. Der er ingen dokumenterede fund fra før allertidligst 770 og må-
ske endda først omkring 790 og da kun i Rusland. Fundmængden tager først 
til efter år 800. Det må således anses for meget usandsynligt, at tilførslen af 
dirhemer skulle have foregået tidligere end 700-tallets allersidste år20.

Det næste spørgsmål er, hvilken vej mønterne har taget herop. Vi 
kender prægestedet – det står på mønten – og vi kender møntens sid-
ste brugssted – det er der, hvor den er fundet. Men hvad skete der ind i 
mellem? Tag for eksempel mønter fra Spanien og Nordafrika. De er uhyre 
sjældne i Danmark, men der er da et par stykker af dem. De er alle tidlige, 
for eksempel er der mindst 11 nordafrikanske dirhemer i den bornholmske 
Skovsholm-skat, nedlagt efter 854/855. Umiddelbart ville man så tro, at de 
var kommet gennem Frankrig og Tyskland op til Danmark. Der er da også 
ganske enkelte fund af spanske og nordafrikanske dirhemer i disse lande. 
Men der er mange flere i Rusland. Faktisk udgør de i mange russiske fund 
en tredjedel eller sågar halvdelen af alle mønterne. Men kun i fund nedlagt 
før 820. Herefter mindskes den spansk/nordafrikanske andel. 

Det interessante er, at det samme gør sig gældende i Iran og Irak, 
hvor de nordafrikanske dirhemer udfyldte det hul, der opstod, da udmønt-
ningen i selve Baghdad var på et lavpunkt i 780’erne og 790’erne. Hvor 
bagvendt det end lyder, har de spanske og nordafrikanske dirhemer i 
danske fund sandsynligvis været en tur over Irak og Rusland, før de kom til 
Danmark. Denne vej må anses for hovedvejen for det meste af møntimpor-
ten i Danmark gennem hele 800-tallet. Sammenligninger mellem fundenes 
sammensætning i Østersøområdet og forskellige regioner i Kalifatet giver 
nemlig det bedste match med Iran/Irak, mens 800-tals fund i Centralasien 
og Kaukasus ser anderledes ud. Fundene indeholder også mønter præget 
i Kalifatetets iransk-irakiske kerne-område i byer som Baghdad, Basra,  
Wasit, Teheran, Isfahan og Kufa21.

I 900-tallet sker der en markant ændring. Eksporten skete nu ikke  
længere fra Kalifatets kerneområde Iran/Irak, men fra Centralasien. Her tiltog 
de lokale emirer af Samanide-dynastiet sig reelt uafhængighed, selvom de 
stadigt på det formelle plan anerkendte kaliffen i Baghdad (for eksempel står 
kaliffens navn på de samanidiske mønter sammen med emirens eget navn). 
Dermed fik de magten over de rige sølvminer, der ligger over en strækning 
på 1000 km fra Panjshir i syd og nordpå over Pamir, Alai bjergene og Talas 
Alai kæden i de nuværende lande Afghanistan, Usbekistan, Tadsjikistan og 
Kirgisistan. Blandt de vigtigste møntsteder var Tashkent, Balkh og Samarkand. 

Slaver og pelsværk fra Rusland kan have været de eftertragtede varer, 
som Samaniderne var så villige til at spendere deres sølv på. Meget tyder 
på, at formålet med møntproduktionen i dette mine-område ikke var at 
opfylde det lokale behov for betalingsmidler, men derimod at skaffe møn-
ter til handlen nordpå. Man har således ved stempelstudier af eksemplarer 
i skandinaviske fund kunnet påvise, at en meget stor del af produktionen 
fra disse møntsteder blev eksporteret. Det ses ved, at der er registreret 
mange eksemplarer præget med samme møntstempler. Dette står i stærk 
kontrast til mønterne fra de mere centrale dele af Kalifatet – Iran og Irak. 
Herfra er der også en del mønter i de skandinaviske fund, men her er  
hvert enkelt stempel oftest kun repræsenteret ved ét eller nogle ganske 
få eksemplarer i Skandinavien og Østersøområdet. Det viser, at en meget 
større del af produktionen blev hjemme i Kalifatet22.

Mønternes videre vej gennem Rusland, Ukraine og Hviderusland er 
også et stort debatemne blandt forskere. Nogle har blot set disse områder 
som en nødvendig transit på en direkte transportvej mellem Kalifatet og 
Østersøen. Transporten foregik på de store floder, og skibene skulle af og 
til trækkes over land for at komme udenom vandfald eller for at komme fra 
den ene flod til den anden. Man kan også forestille sig vintertransport på 
slæder, når alt var frosset.
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Vi kender til historier om vikinger på rejse i Sortehavet og Det Kaspiske 
Hav. Meget tyder imidlertid på, at de direkte rejser var undtagelsen 
og ikke reglen. Her spiller især studiet af efterligninger af de arabiske 
dirhemer ind. Dette forskningsfelt er først for alvor blevet opdyrket de 
sidste par årtier, og det har markant ændret vort syn på dirhemernes  
vej gennem Rusland og Ukraine. Det viser sig, at der i 800-tallet foregik 
en stor udmøntning i Khazarernes Rige i det nuværende Ukraine. 

De kopierede de arabiske dirhemers typer og indskrifter, så der  
skal nøje studier af stil, stavefejl og selvmodsigelser mellem forside- og 
bagsidetekst til at identificere dem. Der er ganske enkelte stykker med 
’rigtige’ khazar-indskrifter, der bl.a. henviser til dette folks jødiske tro. 
Tilsvarende fra 900-tallet findes der dirhemefterligninger fra Volga- 
bulgarernes område. Dette folk boede ved Volga-flodens ’knæk’ – der, 
hvor flodløbet skifter retning fra vest-øst til nord-syd – et par hundrede 
km øst for det nuværende Moskva. Nogle af deres dirhemer har volga- 
bulgarske herskeres navne på, men de fleste efterligner bare mere eller 
mindre præcist de oprindelige arabiske indskrifter23.

F A K TA

H V A D  E R  E T  

S T E M P E L S T U D I E ?

Man kan sige, at et stempelstudie giver et familiestamtræ for mønter, som 

viser en møntproduktions omfang, organisation, kronologiske forløb m.m. 

Stemplerne er sjældent bevaret, men vi kan se deres aftryk på mønterne. 

Når man meget nøje sammenligner to mønter, kan man finde ud af, om  

de er slået med samme eller forskellige stempler. Ved at se på kombinations-

mønstret mellem for- og bagside på mønterne får man et indblik i et mønt - 

steds arbejdsmetode. Der kan være tale om enkle kæder, hvor det ene  

stempel afløser det andet, eller et netværk af kæder, hvis flere stempler er 

brugt skiftevis på kryds og tværs. 

FIG. 3.22A 
Eksempel på stempeldiagram
Diagrammet viser en skandinavisk 
udmøntning fra starten af 1000-tallet. 
Der er tale om en firedelt kæde med 
en blanding af Long Cross-, Small 
Cross- og Quaterfoil-typer, som alle 
kan relateres til hinanden gennem 
hovedstemplerne, her nummereret 
med 354 og 363. Cirklerne angiver 
forsider, firkanterne bagsider.
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F A K TA

F A L S K E  M Ø N T E R 

I  V I K I N G E T I D E N

En falsk mønt er ikke bare en falsk mønt. Alt kommer an på perspektivet. Hvis du 

er møntudsteder, vil alle mønter, der ligner dine egne mønter og let kan forveksles 

med dem, være anset for falske. Det kan være egentlige forfalskninger, der er helt 

identiske med din mønt. Men det kan også være mønter, hvor udstederens navn 

står tydeligt på, hvis man virkelig ser godt efter, men hvor motivet er tilstræbt lig 

din mønttype, hvis popularitet, man derved kan ’nasse’ på. Hvis disse mønter så 

bliver sat i omløb på dit eget territorium og konkurrerer med dine egne mønter, er 

sagen klar: dette må bekæmpes. Hvis de derimod sættes i omløb andetsteds langt 

borte og i øvrigt har god kvalitet, som ikke rokker ved din egen mønts omdømme, 

kan du sådan set være ligeglad. Men hvis efterligningerne er af dårlig vægt eller 

lødighed og rokker ved folks tillid til din egen mønt, stiller sagen sig naturligvis 

anderledes.

Hvis du er møntbruger, er perspektivet et helt andet. En vikingetids-dansker brugte 

jo i forvejen mest udenlandske mønter (og andet sølv) efter vægt. Det kunne så 

egentligt være lige meget, om den pågældende mønt var præget officielt af kaliffen 

i Baghdad, Basra og Teheran, om det var den samanidiske emir i Afghanistan eller 

Usbekistan, eller om det var en khazaristisk eller volga-bulgarsk efterligning. Det 

vigtigste var, om den var af fuldlødigt sølv, og det tjekkede man ved knivhak i kan-

ten eller ridser eller ved bøjning: godt sølv er blødt, kobberholdigt sølv er sprødt.

Der findes også egentlige forfalskninger i andre materialer end sølv. I Hedeby er 

der fundet ni støbte dirhemer i en tin-bly legering. De er alle fra samme støbeform, 

der gengiver en dirhem fra Baghdad, præget i 807/808. Man må formode, at det 

her drejer sig om en lokal produktion i Hedeby24. 

Egentlige forfalskninger af dirhemer i forsølvet kobber optræder sjældent i skatte-

fund. Der har nok foregået en udvælgelse af kvalitetstjekkede mønter til opsparing-

en, således at de er blevet sorteret fra. At de virkeligt har fandtes, ses iblandt 

enkeltfundene på bopladserne. For eksempel var der blandt de 48 registrerede 

dirhemer på Sorte Muld på Bornholm (status 2007) hele to kobberforfalskninger25. 

Her er vi nok tættere på sandheden, idet bopladsfund i modsætning til skatte - 

fund ene i princippet giver et repræsentativt udsnit af det usorterede møntomløb.

FIG. 3.23
Falske dirhemer
De to falske  
dirhemer fra Sorte 
Muld, Bornholm.
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Det tyder på, at folkeslagene i Ukraine og Rusland ikke blot var transitom-
råde, men tværtimod spillede en aktiv rolle i sølvstrømmene. Som antydet 
i arabiske skriftlige kilder strømmede sølvet nordpå fra kalifatet i handel. 
Choresm/Khwarazm ved Aral-søens sydspids var første stop. I 800-tallet var 
Khazar-staten ved floderne Volga, Don og Dneprs nedre løb omdrejnings-
punktet for den videre spredning. I 900-tallet overtog volga-bulgarene 
mod nordøst denne rolle. Vi har en samtidig kilde til vikingernes handel i 
Rusland i starten af 900-tallet. Den iranske geograf og rejsende Ibn Rustah 
fortæller, at ”deres eneste erhverv er handel med zobel og egern og andre 
skind, som de sælger til dem, der vil købe af dem. Som betaling tager de 
penge, og dem gemmer de i deres bælter”. Slavehandel nævnes også26.

Fundene viser, at en stor del af dirhemerne blev i Rusland og ikke kom 
videre. Det står ikke helt klart, hvordan nogle af dem kom videre til Østersø- 
området. Spredte omtaler i skriftlige kilder kunne tyde på, at vikingerne kræ-
vede dem i tributbetalinger fra afhængige folk inde i Rusland. Egentlig han-
del spillede sikkert også en rolle. Som vi skal se om lidt, var der flere ruter til 
Østersøen, og situationen har sikkert været mere kompleks end som så.

Det diskuteres stadigt i forskningen, hvilken vej dirhemerne tog det 
sidste stykke fra Rusland til Østersøen. I lang tid har man forestillet sig, at 
svenske vikinger, specielt dem fra Gotland, tog til Rusland via Den finske 
Bugt og bragte dirhemerne med hjem og sørgede for den videre distri-
bution rundt i Østersøområdet. Det er sikkert også en del af sandheden, 
især når vi kommer op efter år 850. Detaljerede studier af både mønter 
fra skatte og bopladser og fund af andre genstande ser imidlertid ud til at 
rokke ved denne simple model. I Birka er der for eksempel stort set ikke 
østlige genstande før midten af århundredet. Derimod har den sydlige 
Østersøkyst med handelsbyer som Truso og Reric i den tidlige fase spillet 
en meget større rolle end hidtil antaget. Især handelspladsen Truso (nær 
ved nutidens Janów Pomorski i Polen) er meget fundrig. Udgravninger og 
metaldetektorafsøgninger har siden 1982 frembragt næsten 1.000 mønter 
som enkeltfund på pladsen. Det gør stedet til det suverænt største fund-
sted for vikingetidsmønter fundet enkeltvist – i modsætning til skattefun-
denes samlede nedlæggelser, der kan indeholde flere tusinde mønter, 
såsom den gotlandske Spillings-skat med 14.300 mønter. Også fra Trusos 
bagland er der mange fund. Fundmængden fra Reric ved Wismar i Tysk-
land er meget mere beskeden27.

Som vi hørte før, er de allertidligste fund fra Staraja Ladoga, der kon-
trollerer kontakten ind i Rusland fra Den finske Bugt. Truso er strategisk 
placeret ved Wisła-flodens udmunding i Østersøen. Det rejser spørgsmålet 
om mønterne kom til Truso over Østersøen fra Staraja Ladoga, eller om 
der var mere direkte landværts ruter via flodsystemerne i det nuværende 
Hviderusland og Ukraine. Det er også et gammelt debatpunkt mellem 
forskere. For nyligt har sidstnævnte tolkning fået ny næring ved opda-
gelsen af skattefund i Josipyvka i Ukraine og Horodyszcze/Gorodiš e i 
Hviderusland. De er begge nedlagt omkring år 815, og de ville passe fint 
ind i billedet af en direkte landværts rute mellem Sortehavet og Østersøen 
uden omvejen om Staraja Ladoga og Den finske Bugt28.

Truso ligger i grænselandet mellem slaverne mod vest og prøjserne 
mod øst. At dømme efter det generelle fundmateriale var Truso imidlertid 
kontrolleret af skandinaviske handelsfolk indtil midten af 800-tallet. Også 
Reric, der ligger i de slaviske abodritters område, har en skandinavisk 
anknytning. De frankiske rigsannaler fortæller os nemlig, at den danske 
kong Godfred fik skat af byens handel, indtil han i 808 ødelagde den og 
flyttede købmændene til Hedeby. Senere ser vi svenske vikinger – mange 
fra Gotland – etablere sig i Rusland – det er de berømte Rus eller Varæger, 
der faktisk skabte det første russiske rige (fig. 3.24). Muligheden for at 
erhverve sølv var åbenbart en motivation for at ekspandere mod øst!
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Hvornår kom dirhemerne så til Danmark? I det nuværende Danmark er der 
et par tidlige fund. På anløbspladsen Vester Egesborg ved Næstved på Syd-
sjælland er der fundet over 30 arabiske mønter, og der er en forbavsende 
høj andel af tidlige mønter fra 700-tallet. Denne lille naturhavn ligger pas-
sende for handelstrafik fra Østersøen, så den kunne sagtens være et godt 
bud på et af de første indslusningssteder af dirhemer til Danmark. Imidler-
tid gør mønternes lange omløbstid det svært at sige noget om, hvornår 
præcist de kom i jorden. Et andet tidligt fund er fra Østerhalne Enge i Nord-
jylland, det består af 8 mønter, hvoraf den seneste er fra 808/809 (fig. 3.25). 
De indgår imidlertid i et halssmykke, hvor mønterne er gennemborede og 
forsynet med nitter, så de hænges på en snor. Fundet omfattede også  
perler. De er således ikke et egentlig betalingsmiddel. Smykket kan have 
været i brug i lang tid, og det er svært at datere præcist29.

I Sydvestjylland er der imidlertid tilsyneladende flere meget tidlige fund 
af arabiske mønter. I Ribe er der en enkelt mønt, der desværre er så dårligt 
bevaret, at den ikke kan bestemmes nærmere. Den stammer fra en blandet 
opsamling, der omfatter lag fra anden halvdel af 700-tallet, men laget er 
desværre forurenet af moderne forstyrrelser. Mønten kan altså tidligst være 
aflejret/tabt i anden halvdel af 700-tallet, men det kan ikke udelukkes, at den 
er yngre. Ved lokaliteten Nybro tæt ved Varde er vi på lidt mere sikker grund. 
Her er der fundet en dirhem præget i Baghdad i 771/772. 700-tals-dirhemer 
var som nævnt ofte i brug langt op i 900-tallet, men netop denne er fundet 
tæt ved en plankevej på pæle over et vådområde. Vejen blev anlagt ca. 761 
og sidste reparation er dokumenteret i 812/813. Hvor længe vejen herefter 
har været i brug vides ikke, men det kan næppe har været mange årtier. 
Mønten er sikkert tabt i vejens brugsperiode. Desuden er der i Ribe fundet 
ca. syv sammenkorroderede dirhemer. Strengt taget er de ikke arabiske, da  
i det mindste de to synlige er efterligninger af uvis herkomst fra slutningen  
af 700-tallet. Alle mønter har en diameter, der svarer til dirhemens.  

FIG. 3.24 

R U N E S T E N  F R A  G R I P S H O L M

Denne runesten fra Sverige omtaler et krigstogt  

til Særkland dvs. Kalifatet. På stenen står der  

oversat til moderne dansk:

Tola rejste denne

sten efter sin søn Harald, Ingvars broder

De foer mandigt

fjernt efter guld

og østerude

gav de ørnen føde

De døde sydpå

i Særkland.

Tola er et kvindenavn, så det er Haralds mor, der 

har rejst stenen over sin søn. På stenen står der  

”gav de ørnen føde” dvs. at mange blev dræbt. 
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Det har pga. fundets bevaringstilstand ikke været muligt at undersøge,  
om de øvrige mønter også var efterligninger, eller om det drejer sig om 
officielle udmøntninger. Skatten stammer fra en arkæologisk kontekst,  
der kan dateres til ca. 780-790. Denne – omend beskedne – koncentration  
af mulige tidlige dirhem-fund har som antydet ikke nogen parallel andet-
steds i Danmark30.

I århundredets anden halvdel bliver fundene hyppigere. I Kaupang 
ved Oslofjorden er der ingen dirhemer i lag ældre end 850, men i de 
senere lag er de hyppige. For nyligt fremkom den første kendte 800-tals-
skat på Bornholm. Den blev fundet med detektor i 2012 ved ejendommen 
Skovsholm og bestod af 151 mønter, hvor af de to seneste var prægede 
i 854/855. Fra Falster må Sønder Kirkeby-skatten være nedgravet efter 
846/847, hvilket er dateringen på den seneste mønt. Hermed er der åbnet 
op fra Østersøen til de indre danske farvande. Kättilstorp i Västergötland 
er også blandt de tidlige fund: seneste mønt er 850/851. Dirhemerne i den 
engelske skat fra Croydon, nedlagt 872, og i den hollandske skat Wester-
klief II, nedlagt efter 875, må også have været turen over Nordsøen fra 
Skandinavien med vikinger. Og fra 900-tallet har vi rigtigt mange skatte 
med dirhemer: Randlev, Gjerrild, Gravlev og Hammelev i Jylland, Herringe 
og Tarup på Fyn, Ramløse, Sigerslevøster, Terslev, Neble, Grisebjerggård, 
Sejerø på Sjælland, Kongens Udmark, Dammegård og Kannikegærdet på 
Bornholm, for blot at nævne et lille udvalg31. 

I fundene i Østersøområdet er antallet af dirhemer præget af de samani-
diske emirer i 900-tallet tre-fire gange højere end antallet af mønter præget 
under Umayyade- og Abbaside-dynastierne i 700-800-tallet. Det er meget 
naturligt traditionelt blevet tolket som en kraftig stigning i importen i for-
bindelse med Samanidernes overtagelse af minerne i Centralasien og deres 
formodede intensivering af handelen nordpå. Noget kunne imidlertid tyde 
på, at denne tolkning måske er forfejlet. Rigtigt mange af samanide-mønter-
ne stammer nemlig fra store skattefund fra 900-tallet. Men med indførelsen 
af metaldetektoren som arbejdsredskab i arkæologien har vi fået et helt nyt 
materiale af mønter fundet enkeltvist på bopladser. Og her viser det sig ofte 
meget overraskende, at de tidlige mønter dominerer. Før metaldetektoren 
var enkeltfund sjældne, og skattefund var den dominerende fundkategori – 
det er jo alt andet lige lettere at få øje på en krukke fuld af mønter i jorden 
end et enkelt korroderet møntfragment indkapslet i jord. Hvis man vil have 
et reelt billede af mængden af mønter, kan man ikke direkte sammenligne 
antallet af mønter i skattefund og blandt enkeltfund – et skattefund med flere 
tusinde mønter vil så kunne vælte hele statistikken. Enkeltfund er derimod 
tilfældige tab ved møntbrug. De dækker i virkeligheden over en meget 
større møntmængde, da man jo netop sørgede for ikke at tabe sine mønter. 
Enkeltfundene er således kun den arkæologisk synlige top af et meget større 
isbjerg. Metaldetektoren har således åbnet vore øjne for, at mængden af 
arabiske dirhemer i Danmark og hele Østersøområdet sandsynligvis tog til 
allerede fra ca. 850 og ikke først rigtigt fra 900, som vi troede før detektoren. 
De var oven i købet aktivt i omløb og blev ikke blot lagt passivt til side32.

Ophør af sølvstrømmen fra øst midt i 900-tallet
I årtierne midt i 900-tallet tørrede sølvstrømmen fra øst imidlertid ud. 
Takket være årstallene på de islamiske mønter kan man følge kronolo-
gien i nedgangen i sølvimporten. Den skete ikke samtidigt alle steder. 
Para doksalt nok var det Gotland, det suverænt mest fundrige område i 
Østersøområdet, der først blev ramt. Her svandt tilførslen af nye dirhemer 
ind allerede i 940’erne. I resten af Sverige og de vestslaviske områder 
(Polen, Tyskland øst for Elben) skete dette først en lille generation sene-
re i 960’erne. I Danmark skete det på omtrent samme tidspunkt, men de 
danske fund er endnu ikke analyseret i detaljer, så vi kan ikke være helt 
præcise på det punkt. I de baltiske lande og Rusland derimod forsatte 
 de rigelige forsyninger ind i 980’erne, og her kom der endda et kort  
opsving i importen igen i starten af det følgende århundrede33.

FIG. 3.25
Halskæde med mønter 
I en kvindegrav fra Øster-
halne Enge, Jylland fandt 
man denne hals kæde med 
islamiske mønter. Den 
ældste mønt er sassanidisk 
og slået i år 625. De øvrige 
mønter er islamiske, hvoraf 
den yngste er præget i Cor-
doba i Spanien i 808/809.
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Der har været stor diskussion om årsagerne til nedgangen i sølvtilførslen. 
Man har søgt forklaringer både i selve Kalifatet og i Østersøområdet og et 
eller andet sted i egnene midt imellem. Det er ikke sikkert, at én faktor kan 
forklare alt; det kan sagtens være, at virkeligheden har været mere kom-
pleks. Man har ofte peget på faldende sølvproduktion i Centralasien, men 
den forklaring holder ikke for en nærmere undersøgelse. Alt tyder på, at mi-
nedriften fortsatte et par hundrede år endnu. Der var rigtigt mange miner i 
det kæmpestore område, og selvom en eller to blev udtømt, tog andre over 
og udfyldte hullet. I starten af 1000-tallet fik Centralasien oven i købet tilført 
store mængder sølv fra plyndringstogter ind i Indien, hvor de rige tempel-
skatte måtte stå for. Møntproduktionen ser ud til at være fortsat på samme 
høje niveau. Af en eller anden grund var dirhemerne dog fra 900-tallets 
midte af svingende sølvkvalitet, og ved århundredets udgang var kobber-
blandet sølv normen som møntmetal. Det har sikkert gjort mønterne mindre 
attråværdige for udlændige, der var ude efter godt sølv, som de værdisatte 
efter vægt. Tilliden til dirhemerne var brudt, og det kan være grunden til, at 
russerne og skandinaverne ikke længere ville have dem34.

Der var også politisk uro i Centralasien. Samanide-dynastiets beher-
skelse af regionen brød sammen, og nye herskere – Ghaznavide- og Karak-
hanide-dynastierne – kom til i 990’erne. Det kan have haft en betydning for 
stoppet i mønteksporten nordpå. Faktisk skete der det, da der kort tid efter 
igen kom en smule gang i sølvstrømmen til Rusland og de baltiske lande, 
at ruten nu slet ikke gik over Centralasien, men derimod Kaukasus i stedet 
for35. Det er blevet foreslået, at efterspørgslen efter slaver i Centralasien 
faldt, måske fordi de nye herskere selv nedstammede fra slaver og ikke ville 
risikere, at andre slaver nu skulle gøre oprør mod dem selv. Måske skyldes 
det også, at man i starten af 1000-tallet pludselig fik adgang til slaver i In-
dien. Så det var måske et fald i efterspørgslen efter en af Nordens vigtigste 
’varer’, der var afgørende for ophøret af handlen36.

Også i Ukraine og Rusland var der politisk uro. Khazar-riget ved Sor-
tehavet var inde i en lang nedgangsperiode, der endte med undergang i 
960’erne. Samtidigt ekspanderede Kiev-riget, der oprindeligt var grundlagt 
af vikinger. I 970’erne var der intern splid i riget. I 988 blev prins Vladimir 
døbt. Kristendommen var ikke kommet vestfra, men sydfra – fra Byzans. Her 
har vi nok nogle af forklaringerne på, hvorfor strømmen fra Rusland vestpå 
stoppede. Som vi så ovenfor, skete det ikke på én gang – eksporten af sølv 
til Gotland stoppede som sagt allerede i 940’erne, et par årtier før ophøret 
af eksport til resten af Sverige og de vestslaviske områder. Det mere end 
antyder, at forklaringen skal søges i ændringer i forholdet mellem Rusland 
og hver af de enkelte egne i Østersøen. Vi har ingen efterretninger om disse 
ting, men fundene taler deres tydelige sprog. Der må af en eller anden 
grund være kommet en kurre på tråden mellem Kiev og Gotland i 940’erne, 
mens Kiev-rigets forhold til resten af Østersøområdet fortsatte uændret et 
par årtier mere, indtil man også stoppede eksporten hertil. Måske havde 
Kiev-riget brug for sølvet selv? Måske var Kiev nu stærkt og velkonsolideret 
nok til at nægte at betale tribut til naboerne i vest?37

Man har også fremført hypotesen om, at dirhemerne skulle være blevet 
udkonkurreret af de tyske penninge, der snart blev indført i stort tal til Øster-
søområdet. Den forklaring holder dog ikke, for når man kigger nærmere på 
kronologien, kan man konstatere, at der gik et par årtier fra ophøret af indfør-
sel af det centralasiatiske sølv, før masseimporten af tyske mønter satte ind.

Set fra Danmark, der lå næsten helt ude yderst i den tynde ende på 
sølvets lange vej vestpå fra Centralasien, kunne det sådan set være lige 
meget, hvilke årsager i Kalifatet, Khazarien og Kiev, der lå bag udsvinge-
ne i sølvimporten. De var jo svære at gøre noget ved. Det, der talte, var 
resultatet, og det var, at der ikke længere kom nyt sølv. De første par år var 
problemet ikke så stort. Vi kan se af skattefundene, ikke blot i Danmark, men 
i hele Østersøområdet, at der var rigeligt med gamle dirhemer til stede til 
at udfylde behovet. Men lidt efter lidt forsvandt de fra omløbet. Omkring år 
1000 kunne de stadigt udgøre omkring halvdelen eller mere af en møntskat, 
som vi ser det i de to fund fra Rosmannegård og Brandsgård-fundet på 
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Bornholm. Men disse fund er fra et område, der er perifert i forhold til det 
danske riges centrale dele, og der var dirhemerne allerede kraftigt på retur. 
De optræder dog stadigt i små tal i skattefundene langt op i 1000-tallet. Så-
ledes var der 23 dirhemfragmenter blandt de ca. 1.276 mønter i den store 
skat fra Store Frigård på Bornholm. Den er nedlagt så sent som 1106, på et 
tidspunkt, hvor dirhemer – og andre udenlandske mønter – for længst var 
presset ud af møntomløbet af lokale danske mønter andre steder i landet38.

Man nærmede sig med andre ord truende en sølvmangel. Både i 
Sverige og Danmark kan man se en nedgang i mængden og størrelsen af 
skattefundene i 960’erne, 970’erne og 980’erne. Man skal naturligvis være 
forsigtig med at lægge alt for meget i sådanne tal, da specielle omstæn-
digheder gør sig gældende ved hvert enkelt fund, og et nyt fund af en stor 
skat kan vælte statistikken fra den ene dag til den næste. Tendensen virker 
ikke desto mindre så konstant, at der nok er noget om det.

F A K TA

S K AT T E N  F R A  

S T O R E  F R I G Å R D

Den 24. juli 1928 var gårdejeren H. P. 

Riis i gang med at planere sin gårds-

plads. Da han fjernede jord  fra gårds-

pladsen, blev det øverste af et lerkar 

og en skål, som var lagt over karret, 

knust. Ved næste overkørsel blev han 

opmærksom på skatten, da der nu 

var kommet mønter og sølvgenstande 

til syne. Gårdejeren tilkaldte derefter 

Bornholms Museums bestyrelse, der 

indsendte fundet som danefæ til Den 

kgl. Mønt- og Medaillesamling på  

Nationalmuseet.

Skattens samlede vægt var omkring  

1,5 kg og er lagt i jorden omkring år 

1106. Den bestod af 1.085 hele mønter  

samt møntfragmenter, brudsølv, sølv-

barrer og nogle smykker. Fem mønter 

havde fået pånittet øskener og flere 

var gennemboret for at kunne bæres 

på en snor. Hovedparten af mønterne 

var blevet testet, da man ved at bøje 

og stikke i mønterne ville undersøge 

sølvets lødighed.

FIG. 3.26
Ca. 1,5 kg sølv
Skatten indeholdt 
sølvsmykker, brud-
sølv og mønter.
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Det er også i denne periode, at vi ser de allermindste fragmenter af mønter  
i skattefundene. Mønter blev brugt efter vægt sammen med andre sølv-
genstande, og de blev skåret i småstykker for at få vægten til at passe.  
De helt små fragmenter her i 900-tallets sidste årtier er nok en måde at 
strække den begrænsede sølvmængde på. Med sølvmangelen må vi for-
mode, at prisen på sølv gik op, således at selv meget små fragmenter  
også havde en værdi39.

Byzantinske mønter i 900-tallet
På trods af tabet af Mellemøsten og Nordafrika under arabernes eks-
pansion i 600-tallet forblev Det Byzantinske Rige en af datidens absolutte 
stormagter. Riget omfattede stadigvæk Lilleasien og Balkan. Hovedstaden 
var Konstantinopel. Det Byzantinske Riges møntvæsen var en videreførelse 
af det romerske med udmøntning af både guld-, sølv- og kobbermønter.

Vi ved, at der har været vikinger i Konstantinopel. Rejsen via de russi-
ske og ukrainske floder over Kiev er velbeskrevet i kilderne. Vikingekrigere 
gjorde tjeneste i kejserens livgarde, og de tjente godt med sølv og guld 
på det. På trods af det er der kommet meget få byzantinske mønter til 
Danmark (fig. 3.27). Fra det nuværende Danmark kendes 35 mønter, og fra 
Skåne kan man tilføje en snes stykker. Det er udelukkende miliaresia i sølv, 
og de stammer fra perioden 931 til 989. Der er altså slet ingen fra 1000- 
tallet, hvor vi ellers kender til mange vikingekrigere i kejserens tjeneste  
(fig. 3.28). De fleste af mønterne er fundet i Østdanmark. Der er kun et 
fund fra Fyn og to fra Jylland, mens rigtigt mange er fra Bornholm. Nogle 
er sikkert kommet til Danmark gennem Rusland, andre gennem de slaviske 
områder i Polen og det østlige Tyskland. I det nuværende Danmark er der 
ikke nogen byzantinske guld- eller kobbermønter, men fra Skåne og Hede-
by kendes nogle få stykker40.

Det er påfaldende, at der er så få byzantinske mønter. Ligesom med 
de karolingiske og tidlige angelsaksiske mønter, som vi allerede har set på, 
må man spørge sig, om lønnen for kejserlig tjeneste blev brugt ude i det 
fremmede, eller om det blev smeltet ned og omgjort til andre genstande. 
Men vi ved, at nogle bragte rigdommene hjem til Norden. Midt i 1000-tal-
let tjente den norske Harald Hårderåde fabelagtige rigdomme hos kejse-
ren af Byzans. Han tog sin formue med hjem – og blev konge af Norge. En 
veldokumenteret rigdomsstrøm, som vi altså ikke kan se i fundmaterialet. 

FIG. 3.27
Fra Byzans ti l  Bornholm
Miliaresion slået i perioden mellem 
976-989 i Byzans. Mønten stammer 
fra den bornholmske Holsegård- 
skat, der er nedlagt efter 1004.

FIG. 3.28
Vikinger på langfart
Runestenen fra Berezanj  
ved Dnepr-flodens mun-
ding i Ukraine. Stenen er 
rejst af Grane til minde 
om Karl. Disse to vikinger 
må have været på vej til 
Konstantinopel.
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Møntprægning i Danmark i 900-tallet  
– Harald Blåtand slår mønt i Hedeby

I 900-tallet blev udmøntningen genoptaget i Hedeby. Det skete lige før 
år 900 efter et halvt århundredes afbrud i møntprægningen. I Hedeby og 
omegn spillede de, som vi skal se nedenfor, hovedrollen i møntomløbet. 
De blev også udbredt i resten af landet, men her var de blot en lille kom-
ponent i en møntmasse, der var helt domineret af islamiske dirhemer.

Da man i Hedeby skulle vælge motiv, greb man tilbage til den gamle 
type med Karl den Stores og Dorestads navne. Nu her et århundrede 
efter Karls død og et halvt århundrede efter Dorestads nedgang er det 
dog tvivlsomt, om stempelskæreren var klar over, at det var bogstaver, 
han skar. Han benyttede nok bare en Hedeby-mønt fra 800-tallet som 
forlæg. Det var jo sådan, en mønt skulle se ud i denne by. Man er nemlig 
ofte temmelig konservativ i valget af motiv til mønterne. Når folk først har 
vænnet sig til mønternes motiv, og det nyder almen respekt og accept, 
skal der gode grunde til at ændre det. Hvor om alting er, lignede bog-
staverne i alt fald ikke længere rigtigt bogstaver, men havde nærmest 
udviklet sig til abstrakte symboler, og i løbet af de efterfølgende faser  
af udmøntningen blev de endnu mere abstrakte.

Udmøntningen af Carolus Dorestad-typen fortsatte i Hedeby det 
næste trekvarte århundrede. Antallet af bevarede eksemplarer viser, at 
produktionen må have været betydelig. Det har været diskuteret, om der 
var pauser i udmøntningen eller om den var kontinuerlig. Som vi skal se 
senere, havde denne mønt status af ’officiel valuta’ i Hedeby. Derfor er 
det nok mest sandsynligt, at produktionen var kontinuerlig uden pauser. 
Mønterne blev langsomt lettere og tyndere, og i 970’erne var vægten helt 
nede på ca. et kvart gram. Det var måske en følge af den sølvmangel, der 
var opstået, da strømmen af dirhemer østfra var faldet. Ved at sætte væg-
ten ned kunne man nemlig strække sølvet noget længere. Udmøntningen 
af Carolus Dorestad-mønterne stod på dette tidspunkt på et meget lavt 
teknisk stade. Motiverne og prægningen var sjusket41.

Meget tyder på, at kong Harald Blåtand (ca. 958-senest 987) kontrol-
lerede møntprægningen i Hedeby. Således har han sandsynligvis benyt-
tet Carolus Dorestad-efterligninger præget i Hedeby til betaling af sine 
mænd ved byggeriet af ringborgen Nonnebakken i Odense i 970’erne. 
Disse mønter optræder nemlig i to fund fra borgen, og i de senere fund 
fra kongens regering er de ret almindelige i Danmark.

Da var det, at korsmønterne blev indført. Fundforekomsten viser, 
at de daterer sig fra 980’erne, muligvis allerede fra anden halvdel af 
970’erne, altså lige omkring tidspunktet, hvor ringborgene stod færdige. 
Korsmønterne er – ligesom de sene Carolus Dorestad-efterligninger – 
så tynde, at motivet fra den ene side går igennem møntblanketten og 
kan ses i negativ på den anden side – det såkaldte halvbrakteat-præg. 
Derimod var udførelsen meget mere soigneret end for de sidste Carolus 
Dorestad-mønter. Korsmønterne har fået navn efter korset, der ses på 
bagsiden. På forsiden bærer de et motiv med buer og trekanter på  
den ene side. I en lidt senere fase af udmøntningen er der et ansigt på 
forsiden. Forsidens motiv er inspireret af Carolus Dorestad-mønternes, 
uden at være en egentlig videreførelse. I den første fase var mønterne  
ca. 16 mm i diameter og vejede ca. 0,30-0,35 g, men siden skete en 
vægtreduktion til ca. 0,20 g, og diameteren var nu kun 15 mm42.

Korsmønterne udviser en stor og jævn udbredelse over hele landet. 
Mønterne er indskriftløse, men det er hævet over enhver tvivl, at den 
danske konge er møntherre for korsudmøntningen, idet de, som vi skal 
se nedenfor, blev benyttet af kongen til betalinger af hans mænd. Man 
kan ligefrem tale om den første danske udmøntning til brug for hele 
landet. Kong Harald er den konge, der, som han selv skriver på den store 
runesten i Jelling, ”gjorde Danerne kristne” (fig. 3.29). Han har forstået 
mønternes potentiale til at få udbredt budskabet om den nye religion. 
Det er baggrunden for valget af det tydeligt kristne kors som hoved- 
motiv på mønterne.

FIG. 3.29
Jell ingstenen
Omkring år 965 rejste Harald Blåtand den store 
runesten i Jelling. Stenen blev sat til minde om 
Haralds forældre, Gorm og Thyra. Stenens ind-
skrift beretter samtidig om, at Harald samlede 
Danmark og gjorde danerne kristne.
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Der har været mange forslag til, hvor korsmønterne var præget. Både  
Wolin i Polen og danske Jelling, Odense, Roskilde og Lund har været 
nævnt. Hedeby var dog tidligere klart favoritten, men da man indtil for 
nyligt ikke kendte et eneste fund fra Hedeby og omegn, måtte denne 
antagelse efter nærmere undersøgelse afvises. Det var en logisk konklu-
sion med den viden, man havde. Man mente så, at korsmønterne måtte 
være præget et sted i Danmark nord for Kongeåen. Den bedste hypotese 
var ringborgene, der jo var knyttet til kongemagten, og hvor man havde 
spor efter sølvsmedearbejde. Harald Blåtands ’hovedstad’ Jelling med de 
monumentale højanlæg, skibssætninger og kæmpepalisade var også en 
kvalificeret kandidat.

Disse mønter er så små og tynde, at de er meget svære at finde  
med traditionelle udgravningsmetoder. De knækker let, og så er de 
naturligvis endnu sværere at finde. Derfor kendes der til dato kun ganske 
få enkeltfund af dem. Indtil for nyligt fandtes de kun ved organiserede, 
velgennemførte udgravninger, hvor jorden blev soldet. Det vil sige at si 
jorden på et finmasket net, hvor genstandene ligger tilbage, når jorden er 
faldet gennem hullerne i nettet. På den måde dukkede der én op på ring-
borgen Trelleborg på Sjælland og én i den jyske landsby Vorbasse. Man 
må derfor formode, at mange eksemplarer bliver overset i tidligere og nu-
værende udgravninger, hvor ressourcer og tidspres ikke tillader soldning. 
Heller ikke blandt detektorfundene dukkede de op. Brug af metaldetektor 
har ellers siden 1970’erne betydet en eksplosion i fundmængden for  
mange andre mønttyper.

Imidlertid er soldning blevet mere almindelig i udgravninger i Hede-
by. Samtidig er metaldetektorerne indenfor de allersidste år blevet bedre, 
og de kan nu også lokalisere disse små tynde mønter. Således er der 
allerede nu dukket ikke mindre end seks enkeltfund op i Hedeby: fire fra 
udgravninger og to fra detektorrekognosceringer. Den mangel på fund, 
som man baserede afvisningen af Hedeby som møntsted på, har således 
vist sig ikke at være reel. Også ved udgravning på Bispetorv i Aarhus er 
der fundet tre eksemplarer, og et eksemplar er lokaliseret med detektor 
ved Råhede syd for Ribe. Antallet er øget markant de sidste år, og man 
må formode, at fundmængden også vil stige i fremtiden.
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CA. 975/980- 990 TABEL 3.5

STED UDGRAVNING DETEKTORFUND

Trelleborg 1938/1939 1 -

Vorbasse 1978 1 -

Hedeby, havnen, 1979 1 -

Hedeby 2003-2006 - 2

Hedeby 2005 3 -

Aarhus, Bispetorv 2010 3 -

Råhede 2010 - 1
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CA. 890- 975

CA 975/980- 990

DORESTAD-EFTERLIGNINGER

KORSMØNTER

M Ø N T P R Æ G N I N G  

I  H E D E B Y  I  9 0 0 - TA L L E T

FIG. 3.30

Forskellige varianter af de såkaldte Hedeby- mønter. De er alle halvbrakteater, 

hvilket vil sige, at præget fra forsiden ses på bagsiden, fordi blanketten er 

så tynd. De tidligste typer er fortsat imitationer af de langt tidligere Dore-

stad-mønter fra Karl den Stores tid (jf. fig. 3.20). De senere typer er Harald 

Blåtands korsmønter, der som de første danske mønter bærer det kristne  

kors som hovedmotiv.
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De seks mønter fra Hedeby er fundet flere forskellige steder indenfor 
halvkredsvolden, der omkransede den daværende by, og må være tabt 
enkeltvist. Det er derfor rimeligt at konkludere, at korsmønterne har 
været brugt som et udbredt betalingsmiddel i 980’erne. Seks mønter 
er ikke mange, men flere faktorer gør, at man alligevel kan postulere, at 
denne mønttype givetvist endda har udgjort det dominerende betalings-
middel i Hedeby. Den var kun i omløb i ganske kort tid – under ti år. Der 
er hidtil dokumenteret lidt over 300 mønter fra Hedebys knap 300-årige 
brugsperiode, så seks mønter for et lille tiår ligger ikke langt fra gennem-
snittet. Når hertil lægges, at de ovenfor skitserede forhold antyder, at de 
i virkeligheden er underrepræsenterede blandt fundene, tegner der sig et 
billede af en kort periodes intense brug af korsmønterne.

Da Hedeby hidtil havde haft en velorganiseret møntprægning, lig-
ger det lige for at foreslå, at disse mønter faktisk alligevel er prægede i 
Hedeby. Som vi skal se nedenfor var købmændene i Hedeby også vant til 
og trygge ved, at de mønter, de skulle bruge, var præget i deres egen by. 
Ekspertisen til fabrikationen fandtes allerede i Hedeby, mens møntpræg-
ning var ukendt andre steder i Danmark. Det ville også forklare, hvorfor 
Carolus Dorestad-efterligningerne og korsmønterne – som beskrevet 
ovenfor – teknisk og ikonografisk set ligner hinanden så meget. Derimod 
er de meget anderledes end de samtidige islamiske og europæiske  
mønter, der både var tykkere, tungere og større. 

Korsmønterne har sandsynligvis afløst Carolus Dorestad-efterligning-
erne i udmøntningsrækken på møntstedet i Hedeby. Korsmønternes 
indførelse betød som sagt både en tilbagevenden til en bedre teknisk 
standard samt en forbedret vægt. Man må forestille sig, at initiativet til 
denne forbedring kom fra kong Harald. Kongen ville have en præsentabel 
mønt. Han har så benyttet lejligheden til at indføre en ny type, der sym-
bolsk set var mere knyttet til ham selv, og som samtidigt ved sit korsmotiv 
på bagsiden udbredte kendskabet til den nye tro, kristendommen.

Hvis Harald er møntherren, og mønterne er prægede i Hedeby, såle-
des som der er argumenteret for ovenfor, så må Harald have været herre 
i Hedeby på det tidspunkt, hvor mønterne blev præget, altså i slutningen 
af 970’erne eller i alt fald i 980’erne. Men det falder netop sammen med 
den periode 974-983, hvor man har formodet, at tyskerne sad i Hedeby. 
Denne hypotese kan så ikke passe. Kejser Ottos angreb på Dannevirke i 
år 974 kan ikke bringes i tvivl, da det nævnes tydeligt i de skriftlige kilder, 
men der står ikke eksplicit, at det skulle have ført til en tysk besættelse 
af Hedeby. Den borg, som kejseren lod opføre til sikring af grænsen, kan 
sagtens have ligget længere sydpå. Intet i de skriftlige kilder taler imod, 
at Hedeby fortsat skulle være på danske hænder. Danskernes deltagelse 
i slavernes opstand mod Tyskland i 983 er også velbelyst i kilderne, men 
den havde ikke nødvendigvis noget med en eventuel tilbageerobring af 
Hedeby at gøre. Hedeby nævnes ikke eksplicit i denne sammenhæng. 
Tolkningen af nogle runesten som relaterede til det hypotetiske slag ved 
Hedeby i 983 er langt fra sikker. Så alt i alt kan tyskernes kontrol af Hedeby 
974-983 ikke bevises i kilderne. Den danske konges greb om møntvæse-
net i Hedeby i disse årtier tyder tværtimod på, at hans kontrol med de 
daglige anliggender i byen og området var intakt. Om der så har været en 
eller anden form for tysk overherredømme eller dansk tributskyldighed til 
kejseren helt tilbage fra kejser Henriks angreb på Danmark i år 934, det 
kan ikke belyses ud fra mønterne.

Korsmønterne kan inddeles i fire faser (tabel 3.6). Der kendes mange 
varianter fra hver fase, hvilket afspejler en betydelig udmøntning. De to tid-
lige faser er veldokumenterede af en række samtidige skattefund. Strandby- 
skatten, der fremkom i 2012, er en smule senere end de øvrige kendte fund. 
Den frembragte ikke mindre end tre nye varianter fra den tredje fase, hvilket 
tyder på, at udmøntningen i denne fase var større, end vi havde troet. Fra 
fase 4 har vi endnu ikke noget samtidigt skattefund, så den var måske også 
mere omfattende, end vor aktuelle viden lader ane.
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CA. 975/980- 990 TABEL 3.6

GRUPPERINGER AF KORSMØNTER OMTRENTLIG DATERING ANTAL VARIANTER

KG 10a (fase 1) Ca. 975/980- 50

KG 10b (overgangsfase) Ca. 975/980- 8

KG 11 (fase 2) Ca. 975/980- 28

KG 10c (fase 3) Ca. 985- 29

KG 12 (fase 4) Ca. 985- 10

KG henviser til Malmer 1966.

Harald Blåtand blev omkring 985/987 væltet af et oprør ledet af hans søn 
Svend Tveskæg. Herefter ophørte udmøntningen af korsmønter hurtigt45.

Engelske og tyske mønter omkring år 1000 
Lige så pludseligt som Harald Blåtands møntreform havde sikret danske 
mønter den dominerende stilling i møntmassen, lige så hurtigt mistede 
de den igen. Det var ikke længere islamiske mønter, der strømmede ind 
i landet, men engelske og tyske. Det var sølvpenninge med en vægt om-
kring et gram eller lidt mere og en diameter på en 17-21 mm. Im porten 
slog igennem i 990’erne. Den truende sølvmangel efter ophøret af  
importen af dirhemer blev afløst af fornyet sølvrigelighed.

Tidligere havde det engelske møntvæsen været opsplittet i flere  
af hinanden uafhængige regioner med hver sin mønt. Disse regioner 
svarede stort set til de forskellige selvstændige kongedømmer. Men 
under vikingernes kolonisering i Danelagen gik flere af de gamle konge-
dømmer under, og i kampen for at fordrive vikingerne stod det syden-
gelske Wessex med hovedsæde i Winchester frem som sejrherren og 
tilbage som det eneste rige, der nu havde samlet hele England. Med 
kong Edgars møntreform omkring år 973 blev møntvæsenet ensrettet 
og ensartet i hele riget. Der blev stadigt præget mønter i en lang række 
byer ud over landet – deres navne findes sammen med møntmestrenes  
i mønternes bagsideindskrifter – men alle steder blev der benyttet samme 
mønttype. Udenlandske mønter var ugyldige og skulle omveksles mod 
gebyr. Kongen beordrede med regelmæssige mellemrum – i starten ca. 
6 år, senere det halve – udskiftning af mønttypen. Herefter var de gamle 
mønter ugyldige og skulle veksles til nye til en defavorabel kurs. Så-
ledes fik kongemagten en ikke ubetydelig indtægt fra sit møntmonopol. 
For os i dag har systemet den fordel, at engelske mønter kan dateres 
temmelig præcist.

I 843 var Frankerriget blevet delt mellem kejser Ludvig den Frommes 
tre sønner. Den østlige del af riget blev til Det Tysk-Romerske Rige, der 
blev en mægtig nabo til Danmark. Det tyske møntvæsen var decentralt. 
Det udgik oprindeligt fra det centraliserede karolingiske møntvæsen, der 
også havde omfattet en række møntsteder ved Rhinen og i Nederlandene. 
Siden spredte møntprægningen sig langsomt østover, først til Bayern 
og siden til Sachsen. Kongemagten i Det Tysk-Romerske Rige formåede 
imidlertid ikke at bevare et enhedsmøntvæsen over hele riget. Selv de 
udmøntninger, som kongen selv stod for direkte, var forskellige i vægt  
og type fra sted til sted. Andre steder var det hertuger, grever, klostre  
og bisper, der stod for møntproduktionen. Fundene tyder dog på, at  
hver enkelt møntherre opretholdt sit møntmonopol indenfor sit eget  
territorium, således at fremmede mønter efter alt at dømme skulle  
veksles mod lokal mønt.
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I Skandinavien er der enkelte fund af engelske mønter op gennem 900-tal-
let, men den massive import startede først i 990’erne. I de vestslaviske 
områder i det østlige Tyskland og Polen kom de endnu senere og i mindre 
omfang. Jo længere vi kommer østpå (væk fra England), jo mindre andel 
af engelske mønter er der i møntmassen. I Norge er der lige så mange en-
gelske som tyske mønter, i Danmark inklusiv Skåne er der knap en engelsk 
mønt for hver 1,5 tyske, i Sverige udenfor Skåne er det en engelsk for tre 
tyske, i Finland og Estland en engelsk for fire tyske og i Rusland og de 
vestslaviske områder omtrent en for hver 20 tyske46. 

De tyske mønter optræder også sporadisk i løbet af 900-tallet. De 
kom tidligt til de vestslaviske områder i form af bayerske penninge (og 
deres tjekkiske efterligninger) og de tidlige Sachsenpfennige fra Mag-
deburg, men deres egentlige gennembrud i Danmark er de sidste år af 
900-tallet (fig. 3.31). I Danmark kom de i små mængder i løbet af hele 
900-tallet, i Sverige først i midten af århundredet. Men også her er det 
først i århundredets sidste årti, at importen rigtigt satte ind.

Både de engelske og tyske mønter fra vikingetiden skal tælles i 
mange tusinder blandt fundene i Østersøområdet. Der er registreret over 
300.000 tyske mønter og over 60.000 engelske. Heraf er 28.000 tyske og 
16.000 engelske fra Danmark – halvdelen fra det nuværende Danmark og 
den anden halvdel fra Skånelandene. Danmark udgjorde således knap 
10% af de tyske mønter og godt 25% af de engelske. Det er en markant 
relativ fremgang i forhold til Danmarks 2,5% af de islamiske dirhemer i 
800- og 900-tallet47.

Disse enorme tal overgår faktisk langt, hvad der er registreret af fund 
i mønternes hjemlande England og Tyskland. Dette misforhold har natur-
ligvis givet anledning til en del diskussion blandt forskere. Især i Tyskland 
har der udspundet sig en hed debat. I 1950’erne formuleredes hypotesen 
om ’Fernhandelspfennig’. Denne ’fjernhandelspenning’-hypotese går ud 
på, at mønterne simpelt hen var produceret med henblik på eksport til 
Østersøområdet. Formålet var altså ikke at forsyne den lokale handel med 
betalingsmidler. Denne model har stadig sine tilhængere, men er også 
blevet kraftigt kritiseret. Kritikkerne har peget på, at skriftlige kilder, skønt 
fåtallige, samstemmende antyder, at mønter blev brugt til handel og 
afgiftsbetalinger. Samtidigt er der en række skattefund, der faktisk tyder 
på velorganiseret brug af egen mønt og udelukkelse af fremmed mønt. 
Der bliver også registreret et stigende antal enkeltfund, der må være 
tilfældige tab fra aktivt møntbrug. De tyske mønter må altså trods alt først 
og fremmest være præget til brug for den lokale økonomi og kun i anden 
omgang være brugt til eksport til Østersøområdet48. 

Et af argumenterne, der er blevet fremført til støtte for fjernhandels-
penningteorien, er, at der er overleveret forholdsvis få eksemplarer af 
mønter præget før eksporten tog til i 990’erne. Når man ser på de enor-
me mængder af mønter i fundene i Østersøområdet, får man faktisk let 
indtryk af, at udmøntningen steg dramatisk fra den ene dag til den anden. 
Stempelstudier af mønter fra Dortmund har imidlertid vist, at den andel 
af møntproduktionen, der blev eksporteret til Sverige, var langt mindre 
før år 1000 end efter år 1000. Det vil sige, at antallet af mønter i fundene i 
Østersøområdet ikke kan bruges til at få en idé om udviklingen af mønt-
produktionen. Møntproduktionen i 900-tallet var således meget højere, 
end man får indtryk af ved kun at se på antallet af bevarede mønter. Der-
med bortfalder endnu et argument for fjernhandelspenningsteorien49. 

Baggrunden for den store eksport af tyske mønter var et opsving i 
sølvminedriften i Tyskland. Opsvinget var så markant, at det blev bemær-
ket af de samtidige krønikeskrivere Widukind af Corvey og Thietmar af 
Merseburg. Der er sølvminer i Schwarzwald, Westfalen og Taunus-bjerge-
ne, men det er især minerne i Harzen, der tiltrækker opmærksomheden. 
De såkaldte Otto Adelheid-penninge udgør over en fjerdedel af samtlige 
tyske mønter, der kom til Skandinavien. De er præget i Goslar i Harzen, 
der ligger ved foden af bjerget Rammelsberg, hvor en af de største miner 

FIG. 3.31
Penning fra Regensburg
Bayerske penninge som denne var 
nogle af de tyske mønter, som kom til 
Danmark i løbet af 900-tallet. Denne 
mønt er slået i perioden 948-955 og 
blev fundet i Vestermarie sogn på 
Bornholm i 1800-tallet.
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i området findes. Med moderne metalanalyser kan man sammenligne  
mikroskopiske urenheder i møntmetallet med tilsvarende urenheder  
i malm fra forskellige miner. Man kan sige at metalanalysen kan finde  
sølvets ’fingeraftryk’. Analyserne bekræfter, at sølvet fra Rammelsberg 
blev brugt til at præge Otto Adelheid-udmøntningen. Mønten har sit  
navn efter kejser Otto 3. (983-1002) og hans farmor Adelheid, der var 
formynder for ham, da han kun var tre år, da han besteg tronen50.

Paradoksalt nok viser analyserne også, at nedsmeltede islamiske 
dirhemer har været brugt til en mindre, men trods alt ikke helt ubetydelig 
del af Otto Adelheid-udmøntningen51. Dirhemer findes normalt ikke i Har-
zen, så de må komme fra Østersøområdet. Møntstedet Goslar har altså på 
et tidspunkt kunne tiltrække dirhemer, smelte dem om, ommønte dem og 
dernæst re-eksportere dem tilbage nord- og østpå (fig. 3.32).

Den nye sølvrigelighed må have været en udslagsgivende faktor for, 
at der kom så mange tyske mønter til Østersøområdet. Kom mønterne 
med handel eller plyndring? Her er handlen den mest sandsynlige forkla-
ring. Der kendes nemlig ikke specielt mange vikingeangreb på Tyskland i 
den periode, vi taler om her. Vi hører om angreb på Stade i 994, på Tiel i 
1006 og på Hadeln i 1042. Det er ikke mange, og de svarer kun til nogle 
få af de steder, hvor mønterne kommer fra. For eksempel er der rigtigt 
mange mønter fra Bayern, Schwaben og Franken, men her er der ikke 
kendt noget angreb overhovedet. Så der er nok nærmere tale om handel. 
Fundene tillader os at udskille forskellige importruter. Frem til ca. år 990 
var der tilsyneladende to ruter. Fund med mange bayerske og bøhmiske 
mønter i de vestslaviske områder tyder på en østlig rute via Elben og 
Polen. De tyske mønter i de bornholmske fund synes at være kommet ad 
den vej, tværs over Østersøen. Fund med mange mønter fra Franken, Køln 
(ægte og frisiske efterligninger) og Frisland antyder en mere vestlig rute 
via Rhinlandet og Nordsøen. Denne rute har forsynet resten af Danmark. 
Op til år 1000 tager den østlige rute til i betydning, men efter årtusind-
skiftet vinder den vestlige rute frem igen52.

Hvad der gik den anden vej som betaling for alt dette sølv kan vi kun 
gætte på. Mon det stadig var pelsværk, der var så eftertragtet? Helt fra 
Nordskandinavien og Rusland? Eller rav fra Østersøkysten, måske? I alt 
fald synes sølvrigeligheden, der fulgte efter intensiveringen af minedriften 
i Tyskland, at have været betydende for, at handelen netop gik den vej.

Også de engelske mønters vej til Danmark og Østersøområdet rejser 
en række spørgsmål. Var de bytte fra plyndring? Eller danegældbetalinger?  
Eller handelsudbytte? De skriftlige kilders og runestenenes omtale af 
bytte fra vikingetogter og af englændernes betaling af danegæld for at 
undgå plyndring giver tilsyneladende svaret – og dog. Vi kender dane-
gældsbetalinger for årene 991, 994, 1002, 1007, 1012 og 1018.  

FIG. 3.32
Tysk penning
Otto Adelheid-penning fra Strand-
by-skatten, der blev fundet i Nordjyl-
land i 2012. Mønten er præget i Goslar 
i Tyskland. At den er fundet i Strand-
by-skatten, som blev nedlagt omkring 
år 985, har været et af argumenterne 
for at rykke dateringen af denne ud-
bredte mønttype fra 991 til 983.
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V I K I N G E R N E S  M Ø N T E R  

I  F R A N K E R R I G E T,  D E  B R I T I S K E  

Ø E R  O G  N O R D AT L A N T E N

F A K TA I 800- og 900-tallet etablerede vikingerne kolonier flere steder i Vesteuropa 

og Nordatlanten. I Frankerriget og i England mødte de et velorganiseret 

møntvæsen, som de hurtigt tog ved lære af. I starten prægede de efterlig-

ninger af de lokale mønter, men lidt efter lidt indførte de egne mønttyper. 

I Danelagen i England slog de eksempelvis mønter med Sankt Edmunds 

navn lige omkring år 900. Det var historiens ironi, for Edmund var den  

sidste angelsaksiske konge i East Anglia, og det var vikingerne selv, der  

havde slået ham ihjel i år 869 – og dermed sikret ham helgenværdigheden!  

På andre engelske vikingemønter udgør motivet sværd, ravne og Thorshamre  

– men også kors og Sankt Peters nøgler. I Irland og på øen Man havde der 

ikke været møntprægning tidligere, og her slog vikingerne i slutningen 

af 900-tallet og starten af 1000-tallet efterligninger af samtidige engelske 

mønter53 (fig. 3.34).

I Normandiet i det nuværende nordvestlige Frankrig blev vikingerne meget 

hurtigt integreret i det omgivende samfund. Vilhelm Langsværd (927/932-

942) satte sit navn på mønten og demonstrerede således stolt sin status 

overfor den frankiske konge. Meget tyder på, at systemet med at inddrage 

alle mønter med jævne mellemrum og sende en ny type i omløb, kaldet 

renovatio monetae, blev opfundet i Normandiet allerede i 930’erne – længe 

før det blev taget i brug andre steder. Idéen med systemet var at skaffe ind-

tægt til fyrsten, idet møntbrugerne betalte gebyr for omvekslingen fra de 

gamle til de nye mønter. Og når denne tvangsveksling forekom med jævne 

mellemrum, blev det til en slags formuebeskatning – og fast indkomst til 

møntherren54.

Men vikingerne brugte også mønter, smykker og barrer til betaling efter vægt 

i de nye kolonier, ligesom de var vant til hjemmefra (fig. 3.35). I Normandiet 

skete det kun meget sporadisk, mens der i England synes at have været to 

økonomiske systemer på en gang – et med egentlig møntbrug og et med 

betaling efter vægt. I vikingernes kolonier i Holland var der udbredt vægt-

økonomi. Det samme var tilfældet i vikingernes bosættelser i Det Irske Hav 

og Nordatlanten. Således er der fundet fragmenter af islamiske dirhemer fra 

Centralasien i Skotland, på Orkney, Færøerne og så langt væk som Island55.

FIG. 3.33
Helgenkongen
Engelsk St. Edmund-mindepenning udstedt 
af skandinaviske vikinger i England.

FIG. 3.35
Sølvbarre
Sølvbarre fra 
vikingetid.

FIG. 3.34 
Anglo-irsk penning
Mønten er slået i Dublin 
under den norske konge 
af Irland, Sigtryg Silke-
skæg (ca. 980-1042).
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Togterne endte som bekendt med, at den danske konge Svend Tveskæg 
simpelthen erobrede England i 1013. Ved hans død året efter vendte den 
engelske konge Æthelred tilbage, men Svends søn Knud med tilnavnet 
den Store gentog erobringen i 1016. Med sin bror Haralds død i ca. år 
1018 var Knud konge både i Danmark og England. Herefter kunne man 
ikke så godt blive ved med at hærge og plyndre England. I stedet blev 
den såkaldte hærgæld fra 1012 til 1051 opkrævet i England for at betale 
for de hovedsagligt skandinaviske lejetropper i flåden. Pengene fortsatte 
således med at strømme fra England mod Skandinavien. Og det er faktisk 
påfaldende, at de engelske mønter i Danmark slår igennem med CRVX- 
typen, der blev præget fra ca. 991-997 og varede til Expanding Cross- 
typen, der stammer fra ca. 1050-53. Det er faktisk næsten perioden med 
store danegæld- og hærgældbetalinger.

Hvis man ser på sagen mere i detaljer, opdager man imidlertid, at 
kronologien ikke helt passer. Mønttyper fra perioder, hvor der hverken 
er registreret danegæld eller hærgæld er også velrepræsenterede i det 
danske fundmateriale. Det kunne tyde på, at handel også spillede en  
rolle. Her kan det være interessant at se på fordelingen på møntsteder  
af de engelske mønter i skandinaviske og baltiske fund. For perioden  
ca. 990-1050 er møntsteder fra hele riget jævnt repræsenterede, hvor-
imod de forholdsvis få tidligere og senere fund er domineret af mønter  
fra det nordøstlige England. Det drejer sig hovedsagligt om mønt-
stederne York og Lincoln fra de gamle vikingeriger i Danelagen. Det  
antyder, at der har været en vis handel hele tiden mellem Skandinavien 
og Nordøstengland, som bragte mønter over Nordsøen. I perioden  
ca. 990-1050 kommer de politiske udbetalinger til, og de mangedobler 
denne mønteksport. De politisk betingede betalinger til vikingerne stam-
mede fra skatteopkrævninger over hele England, ikke bare i nordøst56.

På den berømte 1000-tals runesten fra Yttergärde i Uppland i Sve-
rige står: ”Men Ulf har taget tre gæld i England. Det var den første, som 
Tosti betalte. Senere betalte Thorkild. Senere betalte Knud” (fig. 3.36). Ulf 
var åbenbart en almindelig viking, der havde deltaget i Tostis, Thorkilds 
og Knuds togter til England. Ledere fordelte byttet fra danegælden og 
plyndringerne til deres mænd. Man får indtrykket af, at det foregår meget 
velorganiseret og regelret, nærmest efter en fordelingsnøgle, hvilket saga-
erne også bekræfter57. Således blev rigdommene spredt bredt ud blandt 
deltagerne i togtet. Vikingen Ulf har sandsynligvis taget sin del med hjem 
– han har i alt fald pralet af det derhjemme, som vi ser på stenen. Vi ved 
ikke, om det drejede sig om mønter eller andre værdigenstande, men det 
er fristende at se det som en af måderne, hvorpå de engelske mønter er 
kommet til Danmark.

Engelske mønter findes oftest i skattefund, hvor de er blandet godt 
og grundigt op med mønter andre steder fra, især tyske. Dette faktum 
har fået visse forskere til at foreslå, at mønterne slet ikke kom direkte fra 
England, men måtte have været gennem mellemmænd i Nordtyskland. 
De skulle have samlet diverse ugyldige mønter, der kunne bruges som 
betaling efter metalværdi i Norden. Tolkningen har som implicit præmis, 
at mønter ikke cirkulerede særligt aktivt i Norden og derfor måtte have 
været opblandet et andet sted. Denne forklaring er dog ikke særlig sand-
synlig. Der er flere fund, der helt domineres af den nyeste engelske type. 
Eksempelvist tæller den engelske CRVX-type for 166 eksemplarer ud af de 
205 mønter i det bornholmske Store Frigård-fund, mens samtlige 82 møn-
ter i Tyskegård-skatten, ligeledes fra Bornholm, er af den engelske Long 
Cross-type, der blev præget ca. 997-1003 (fig. 3.37). Det tyder meget 
tydeligt på direkte eksport fra England til Bornholm uden mellemmænd. 
Tilsvarende er 580 ud af de 770 mønter i List-fundet fra Vadehavsøen Sild 
af Long Cross-typen. Disse fund afspejler summer, der lige er kommet fra 
England og endnu ikke er blandet med mønter andetstedsfra i omløb58.

FIG. 3.36
Yttergärde-runestenen
Stenen stammer fra 1000-tallet 
og fortæller om udbetalingen 
af danegæld til en af de mange 
vikinger, der havde været på 
togter i England.
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Det er interessant at se, at CRVX og Long Cross er massivt til stede  
i Danmark lige omkring år 1000, men indenfor de næste par årtier blev 
de hurtigt erstattet af nyere typer, der sikkert kom direkte fra England. 
Derimod dukkede CRVX og Long Cross op noget senere på Østersø- 
øen Gotland, hvor de så forblev i flere årtier. Det kunne tyde på, at de  
engelske mønter først kom til Danmark og derefter blev distribueret  
videre ind i Østersøområdet. Mønter cirkulerede således rent faktisk  
rundt fra en del af Skandinavien til en anden59.

Danmark var imidlertid ikke den eneste indgang for engelske mønter 
til Østersøen. De kom også direkte til Norge, hvor de udgør halvdelen af 
de registrerede fundmønter, den højeste andel i noget skandinavisk land. 
Men også længere inde i Østersøområdet er der sandsynligvis kommet 
mønter direkte fra England. Således udgør de engelske mønter i det 
finske skattefund fra Hadvala i Piikkiö sogn en homogen gruppe mønter 
fra Sydøstengland, der sikkert er kommet direkte til Finland, måske med 
en viking, der havde været på togt i Thames-området. Også de 219 Long 
Cross-mønter, der er registreret i Finland, kan måske være kommet på en 
gang, selvom de stammer fra syv eller otte skattefund samt en række en-
keltfund. De udviser nemlig en stor grad af stempelkobling, hvilket tyder 
på, at de er taget ud af omløb i England på én gang og herefter bragt 
samlet til Finland. De har så cirkuleret fra hånd til hånd, og er på den 
måde blevet spredt rundt i Finland. I Hattula-skatten fra 1020’erne var de 
20 år gamle Long Cross-mønter meget mindre testede end de øvrige en-
gelske mønter. De var nok kommet sammen til Finland direkte fra England 
og har været holdt sammen sidenhen60.

Så alt tyder på, at engelske mønters veje til Skandinavien kunne være 
mangfoldige. Nogle kom med handel, andre ved plyndring og tribut. Nogle 
kom direkte uden stop helt til Bornholm og Finland, mens rigtigt mange an-
dre vandrede fra sted til sted indenfor Skandinavien, for eksempel fra Dan-
mark til Gotland. Nogle blev holdt sammen, andre var i aktivt omløb. Hvor 
fik England disse store mængder sølv fra? De engelske sølvminer er små og 
kan ikke forklare den store sølvrigelighed alene. Det er mere sandsynligt 
at se mod kontinentet, hvor de tyske miner jo havde øget sølvmængden. 
Vi ved ikke, hvad England kan have eksporteret på dette tidspunkt. Men 
hvis vi ser på situationen et par hundrede år senere, er det især den gode 
engelske uld, der skaffer sølv til øriget fra de tekstil-producerende områder 
i Nederlandene. I 1140’erne fortæller historikeren Henrik af Huntingdon, at 
”selv om der kun var få sølvminer i England, kom der meget sølv fra Tysk-
land ad Rhinen på grund af Englands vidunderlige frugtbarhed i fisk og 
kød, i den bedste uld og i talløst kvæg. Derfor er der mere sølv i England 
end i Tyskland”. Det var måske også tilfældet 150 år tidligere? 61 

FIG. 3.37
Danegæld
Skattefundet fra Tyske-
gård på Bornholm be-
står udelukkende af helt 
nye engelske mønter 
præget ca. 997-1003. 
Det kan være en sum, 
der er betalt som dane-
gæld til en bornholmsk 
vikingehøvding.
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Ligesom med den tidligere importbølge af sølv fra Centralasien synes ud-
buddet af sølv fra rige mineområder således også at have været afgørende 
for den store nye importbølge fra Tyskland og – indirekte – fra England. 
Herkomsten af de mønter, man finder i Skandinavien og Østersøområdet, 
siger især noget om, hvor sølv var tilgængeligt. Møntfundene giver således 
ikke på nogen måde et retvisende billede af regionens komplette kontakt-
net og ej heller af deres samtlige handelsforbindelser og politiske kontakter. 
Eksempelvis er der kun fundet tre mønter fra hertugdømmet Normandiet, 
som jo ellers var grundlagt af vikinger i 911/912, og som havde om end 
ikke tætte så dog regelmæssige kontakter med Danmark til et stykke ind 
i 1000-tallet62. Men det var altså ikke kontakter, der gav sig udslag i mønt-
fund. Helt modsat er der flere hundrede bayerske mønter, selvom kontakten 
til dette fjerne tyske landskab ikke kan siges at have været særligt tæt.

I denne sammenhæng bør det også fremhæves, at der findes et ikke 
ubetydeligt indslag af slaviske smykker i skattefundene i Danmark. Der var 
tætte kontakter til de vestslaviske områder i Polen og det østlige Tyskland. 
I disse områder blev der stort set ikke præget mønter, men kontakterne 
gav udslag i import af smykker. Smykkerne er af sølv og er ofte sønder-
delt til brug for betaling af metalvægten63.

Massiv udmøntning i Lund efter år 1000
Selv om engelske og tyske mønter indtog langt den største plads i mønt-
omløbet, blev der dog stadigt præget mønter i Danmark. For 25 år siden 
kunne man endnu med nogen ret give Knud den Store (1018-1035) æren 
for at have indført et egentligt møntvæsen i Danmark. Det skulle han 
have gjort med hjælp fra indkaldte eksperter fra England, hvor han som 
bekendt også var konge. Man så da bort fra de tidligere begrænsede ud-
møntninger i Ribe og Hedeby. Betydningen af Harald Blåtands korsmønter 
lå endnu dengang lidt i de forskningsmæssige tåger. Og så var der jo den 
enlige svale, Svend Tveskægs efterligning af den engelske kong Æthelreds 
CRVX-mønt fra midten af 990’erne. Det var den første mønt med en dansk 
konges og det danske folks navn: ZAEN REX AD DENER = Svend konge til 
danskerne (fig. 3.1). Møntmesterens navn, Godwine, kan læses på bag-
siden, og han er sandsynligvis tilkaldt fra England, da navnet er tydeligt 
angelsaksisk. Han (eller hans navnebror/-brødre) har på helt samme 
tid hjulpet både den svenske og den norske konge i gang med en helt 
tilsvarende udmøntning64. I 1995 blev det omtrentlige 1000-år for disse 
udmøntninger fejret både i Danmark, Norge og Sverige med udgivelse af 
mindemønter og festskrifter (fig. 3.38-3.40).

FIG. 3.40
Svensk mønt i  1000 år
Svensk 200-krone i sølv præget 
i 1995 i anledning af 1000-året 
for den første svenske mønt, 
som blev slået under kong Olof 
Skötkonung (ca. 980-1021/22). 
Ud over denne mønt prægedes 
også en svensk 1000-krone i 
guld med samme motiv.

FIG. 3.38 
Norsk mønt i  1000 år
Norsk 5-krone i kobbernikkel præ-
get i 1995 i anledning af 1000-året 
for den første norske mønt, som 
blev slået under kong Olav Trygg-
vason (995-1000).

FIG. 3.39
Dansk mønt i  1000 år
Dansk 20-krone i aluminiums-
bronze og dansk 200-krone 
i sølv. Begge præget i 1995 i 
anledning af 1000-året for den 
første mønt med en dansk 
konges navn, nemlig Svend 
Tveskægs (ca. 986-1014).
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PRÆGET CA. 991-997. FUNDET PÅ ILHOLM VED SVENDBORG

PRÆGET CA. 995. UKENDT FUNDSTED

PRÆGET CA. 995. FUNDET VED STORE FRIGÅRD, BORNHOLM

ENGELSK – ÆTHELRED 2. (978-1013/1016)

SVENSK – OLOF SKÖTKONUNG (990-1021/1022)

NORSK – OLAG TRYGGVASON (995-1000)

FIG. 3.41

C R V X - E F T E R L I G N I N G E R

Man var dog godt klar over, at der var præget efterligninger af sam tidige  
engelske mønter i Skandinavien. Det var imidlertid ét stort virvar af for-
sider fra en type koblet til bagsider fra en anden, hvis det da ikke var to 
forsider eller to bagsider. Indskrifterne var nogle gange fuldt læselige  
– men var da oftest en slavisk kopi af indskriften på de engelske forbil-
leder. Tit var indskrifterne bare en række bogstaver uden mening eller 
sågar kruseduller, der bare skulle ligne bogstaver. Tilsvarende fandtes  
der både motiver i fin stil, der næsten kunne forveksles med en ægte  
engelsk mønt, og motiver, der nærmede sig abstrakt kunst.

I 1980’erne og 1990’erne var der imidlertid intensiv udforskning af 
disse mønter. Der kom nu overblik over hele dette store, uoverskuelige ma-
teriale ved en systematisk gennemgang. Takket være stempelstudier kunne 
mønterne passes ind i stempelkæder, der hjalp med til tids- og stedfæstelse 
af disse mønter, som ikke i deres indskrifter eller type røber deres ophav65.

PRÆGET CA. 991-1014. UKENDT FUNDSTED

DANSK – SVEND TVESKÆG (986-1014)

I Skandinavien efterlignede man samtidige engelske 

mønter. Som eksempel ses her en engelsk CRVX-mønt 

og tre skandinaviske efterligninger.
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Der er naturligvis stadig en del eksemplarer, der kun kan kobles til nogle få 
eller ingen andre mønter. Imidlertid dukker der hele tiden hidtil upåagtede 
eksemplarer og helt nye fund op. Af og til tillader de at knytte to stempelkæder 
sammen til en, eller at knytte hidtil enkeltstående stykker til en kæde66. Arbejdet 
vil fortsætte, men allerede på nuværende tidspunkt er vi kommet langt. Man 
har kunnet grovinddele store dele af materialet i en ’sydlig’ og en ’nordlig’ 
gruppe. Den sydlige gruppe formodes for hovedpartens vedkommende at 
være præget i Lund i Skåne, der dengang var en del af Danmark, mens den 
nordlige gruppe er fra Sigtuna i Mälardal-området i Midtsverige. Motiverne 
var som sagt hovedsagligt efterligninger af samtidige engelske mønter, men 
der var også nogle byzantinsk inspirerede typer blandt mønterne fra Sigtuna.

Hvis vi ser på antal stempler, er Lundgruppen en smule større end 
Sigtuna-gruppen67. På grundlag af de nogenlunde sikkert daterede engelske 
forbilleder og mønternes optræden i daterede skattefund kan man datere 
starten på udmøntningen til ca. år 995. Det er en hel generation før Knud 
den Store. Man kan måske endda forestille sig, at udmøntningen i Lund er 
blevet indledt med den velprægede og læselige mønt med Svend Tveskægs 
navn. Udmøntningen foregår herefter over de næste par årtier og går over 
i Knud den Stores regering. Den fortsætter indtil indførelsen af Orm-typen  
i Lund i slutningen af 1020’erne.

Organiseringen af udmøntningen virker ret kaotisk. Der findes stempel-
koblinger på kryds og tværs, og det ser ud, som om møntprægerne blot har 
taget et tilfældigt stempel i kassen ved arbejdsdagens start. Der er meget 
stor variation i vægten, der ikke synes at have været anset for specielt vigtig. 
Men formens skær af tilfældighed skal ikke skygge for indholdets betydning. 
Udmøntningen må have været ganske stor og noget af en teknisk og organi-
satorisk bedrift. Sølvholdigheden var høj på omkring 90%, der var idealet i 
vikingetidens verden. Engelske mønter var kendte og velanskrevne. Måske 
har kong Svend ønsket at nyde godt af dette rygte ved at transformere sit 
sølv til engelsk-lignende mønter, der var velegnede til handel. Der er nemlig 
ikke fundet mange eksemplarer i selve Lund, men derimod mange på Born-
holm, Gotland og andre steder i Østersøområdet. 

Stempelstudier har påvist, at der sågar er benyttet officielle engelske 
stempler, især i Lund, men også i Sigtuna. Det drejer sig især om stempler 
fra udmøntningens start, nemlig af typerne CRVX og Long Cross, der blev 
præget i England ca. 991-997 og ca. 997-1003. Hvorledes disse stempler er 
kommet over Nordsøen er lidt af en gåde. De kan være røvet af vikinger,  
men de kan også være kommet som et led i en mere eller mindre officiel  
teknisk hjælp fra England. Der er faktisk en del fra stempler fra York, der  
meget vel kan være bragt dertil af en møntpræger af skandinavisk afstam-
ning. Handlede han på egen hånd? Blev han bestukket til at gøre det?  
Straffen for falskmøntneri var hård i England, og eksport af et møntstempel 
med misbrug for øje har loven sikkert ikke set mildere på. Lidt senere,  
da Knud den Store sad på tronen både i England og Danmark, var situa-
tionen en helt anden. Der findes stempler med Knuds navn og den danske  
(og altså ikke den engelske) kongetitel i fuld læselig og forståelig form. 

Disse stempler er i den meget karakteristiske stil, som man benyttede 
på møntsmedjen i Lincoln. Har stempelskæreren i Lincoln helt officielt fået 
bestilling på nogle stempler til Danmark? Tilsvarende tyder meget på, at 
gravøren i Lund ved flere lejligheder har udfærdiget stempler til møntsmed-
jen i Sigtuna, og der er ligefrem påvist eksport af Lund-stempler til Sigtuna. 
Sådanne ’industrielle samarbejder’ i vikingetiden mellem England, Danmark 
og Sverige giver et interessant indblik i datidens samfundsorganisering68.

Hypotesen om, at disse mønter skulle være præget i Lund, har mange 
implikationer. I 1970 fejrede Lund 950 års jubilæum for Knud den Stores 
grundlæggelse af byen i 1020. Men allerede 1970’ernes og 1980’ernes store 
arkæologiske udgravninger i forbindelse med intensive byggearbejder i 
Lunds historiske bykerne påviste, at byen var 30 år ældre end hidtil antaget, 
og i 1990 – 20 år efter 950 års jubilæet – fejrede man 1000 års jubilæum! 
Indenfor de allersidste par år har man kunnet datere nogle højstatus-
begravelser til omkring 980, altså endnu 10 år tidligere69. 

K A P I T E L  3  —  D E  F Ø R S T E  S K R I D T  M O D  M Ø N T Ø K O N O M I 1 5 5



Bebyggelsen var i første omgang landlig, egentlig by-agtig bebyggelse 
kommer først i 1020’erne (så jubilæet i 1970 var heller ikke helt ved siden af!). 
Den var koncentreret om det nuværende Stortorget og syd herfor norden-
den af Stora Södergatan. I den sydvestlige del i Kattesund lå en imponerende 
stavkirke, en stor kirkegård og måske kongsgården. Ved domkirken var der 
en højstatuskirkegård. Man regner netop kirken og kongen som de drivende 
kræfter i grundlæggelsen af byen. Lund er kun nogle få kilometer nord for det 
gamle magt- og kultcenter i Uppåkra, der stagnerer på denne tid. Det er nær-
liggende at forestille sig, at man bevidst har flyttet magtcentret fra Up påkra til 
Lund, muligvis for symbolsk at bryde med den gamle religion.

I denne helt specielle bebyggelse er der i den tidlige fase generelt set 
ikke påvist mange spor af produktion eller håndværk. Som vi så var møntpro-
duktionen imidlertid massiv, så denne aktivitet må have fyldt temmelig meget i 
kong Svends nyligt anlagte kongsgård. Det sætter et nyt perspektiv på Lunds 
tidligste historie. Det bør dog understreges, at der til dato ikke er fundet direk-
te arkæologisk belæg for, at udmøntningen virkelig fandt sted i Lund.

Nye møntsteder under Knud den Store i 1020’erne
Som sagt er indskrifterne på det store flertal af de skandinaviske efterlig-
ninger af engelske mønter enten mere eller mindre tro kopier af forbilledets 
indskrift eller uforståelige rækker af bogstaver og bogstavslignende symbo-
ler. Her er ikke meget hjælp at hente til bestemmelse af møntstedet. Takket 
være de ovenfor omtalte omfattende stempelstudier er mange af mønterne 
blevet knyttet sammen til grupper, der må være produceret samme sted. 
Hermed kan det fastslås, at størsteparten af udmøntningen i begyndelsen 
foregik ét sted, der sandsynligvis var Lund. 

Imidlertid toner der i første halvdel af Knud den Stores regering (1018-
1035) nye møntsteder frem. På nogle få mønter er der fuldt læselige og 
forståelige indskrifter, og de hjælper os til at identificere de nye møntsteder. 
Vi kender således et par mønter med bagsideindskrifterne VLIF eller VLF ON 
RICZTA, der er tolket som (møntmester) Ulf i Ringsted70. Ringsted var stedet, 
hvor sjællænderne mødtes til landsting, så det må siges at være et passende 
sted for en udmøntning, der dog tilsyneladende kun blev kortvarig. I stedet 
blev Roskilde Sjællands hovedmøntsted. En tidlig type herfra bærer ind-
skriften OSGVT MN ON DAN (møntmester Asgaut i Danmark). Den kan sand-
synligvis henføres til Roskilde, da Asgaut på en lidt senere mønt med samme 
forsidetype signerer sig OSGOD ON ROSCEL71. Roskilde voksede netop på 
denne tid frem som afløser for Lejre. Man har sikkert ligesom i Uppåkra/Lund 
villet lægge afstand til den gamle religion, der var knyttet til Lejre. Valget 
faldt da også på Roskilde, da Sjælland lidt senere skulle have et bispesæde. 
Her var også kongsgård og en blomstrende handel fra havnen, der lå godt 
beskyttet i bunden af Roskilde Fjord. Også i Jylland dukker der nu møntsteder 
op. Bagsideindskriften SEOTA MON ORBE henviser sikkert til Ørbæk ved 
Løgstør72. Denne tolkning støttes af den lidt senere velkendte udmøntning 
fra dette sted, der sikkert har været havneplads for ringborgen Aggersborg, 
der lå lige på den anden side af Limfjorden. Der kendes dog i dag kun ét 
eksemplar af denne mønt, og udmøntningen i Ørbæk tog først rigtigt fart  
i 1030’erne. I Viborg stod møntmester Svartgol (SVARTGOL M O PIBR og  
varianter) for udmøntningen73. I Viborg anlagde kong Knud en kongsgård, 
der var i brug ca. 1018-1030. Stedet lå strategisk midt i landet ved hærvejen,  
og navnet Vibjerg tyder på, at det har været kultsted langt tilbage i tiden. 
Det er også stedet for Jyllands landting. Selve byudviklingen kom dog  
først i gang senere i århundredet og omkring 1060 blev byen bispesæde. 

Det er dog ikke altid helt enkelt at tolke mønternes indskrifter, således 
som følgende eksempel viser. Der findes en serie efterligninger af Knud den 
Stores engelske såkaldte ’quatrefoil’- og ’pointed helmet’-typer, der blev  
præget henholdsvis ca. 1017-1023 og 1024-103074. Bagsideindskriften nævn er 
møntmesteren Sigeric. Møntstedet skrives med forskellige stavemåder:  
RICYEBII, RIEBYII, RIHBIIR, RINHE. Der er i tidens løb foreslået flere tolkning-
er af dette bynavn: de engelske byer Rising Castle (Norfolk), Richborough 
(Buckinghamshire) eller Ringhborgh (Yorkshire) – og så Ribe. Ved indgående 
studier af stempelkoblinger har man kunnet knytte mønterne sammen i to små 

FIG. 3.42
Mønt fra Roskilde
Mønten er slået under  
Knud den Store (1018-1035).
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stempelkæder. Den ene består af fire forside- og syv bagsidestempler, og den 
anden af to forside- og to bagsidestempler. Herved knyttes nogle mønter, der 
ellers i indskrifterne giver sig ud for at være præget i London og York, til den 
her behandlede møntgruppe. Et sådant ’tilfældigt’ mønster af stempelkoblinger 
er typisk for de skandinaviske udmøntninger i starten af 1000-tallet, men findes 
aldrig i England. Vi kan derfor roligt udelukke England som oprindelsesland 
for denne møntgruppe75. Kan vi så uden videre henføre gruppen til Ribe? Det 
beror på, om man tror på tolkningen af indskriften. I de tidlige latinske kilder 
(800/900-1200-tallet) bruges formen Ripa. På dansk kendes navnet først fra 
1200-tallet, hvor det skrives Ripæ. Formerne Riebyii og Rihbiir på mønterne 
kan til nød minde om de fra de skriftlige kilder kendte former, mens de øvri-
ge stavemåder på mønterne unægteligt ligger langt herfra76.

Manglen på fund af disse mønter i Sydvestjylland kunne tages som et 
argument mod henførelsen til Ribe. På den anden side er der for denne del 
af landet så få fund, at dette argument måske ikke rigtigt tæller77. Vi kender 
44 eksemplarer, hvoraf fundstedet er kendt for 17. Ti kommer fra Gotland, 
fire fra fastlands-Sverige, en fra Polen, en fra Skt. Petersborg-området og en 
fra Bornholm. Denne fundspredning svarer fint til den generelle spredning 
af fund fra af 1000-tallet, så den giver ikke i sig selv noget fingerpeg om ud-
møntningsstedet. Det er dog påfaldende, at der ingen fund er fra Danmark 
udenfor Bornholm, hvis mønterne virkelig er lavet i Ribe. Som materialet  
står, må henførelsen til Ribe siges at være usikker, men på den anden side 
kan vi ikke give et bedre bud på nuværende tidspunkt.

Henførelsen af møntgruppen til Ribe rammer ned i diskussionen om 
Ribe i 1000-tallet. I lang tid troede man, at der stort set ikke var aktivitet i 
Ribe i 1000-tallets tre første fjerdedele. Imidlertid er der med de seneste 
udgravninger syd for Ribe Domkirke påvist en sandsynligvis kristen grav-
plads, der var i brug fra 800-tallet til midt i 1000-tallet, hvorefter området 
blev matrikuleret til beboelse. Så der skete noget i Ribe på det pågældende 
tidspunkt – muligvis også møntprægning, men helt sikre kan vi ikke være.
Man bemærker, at de fleste af møntstederne ligger i byer, der var administrati-
ve og kirkelige centre mere end egentlige økonomiske centre. Udmøntningens 
tilknytning til kongemagten synes klar. Ligesom mønterne fra Lund er stykker-
ne fra de nye møntsteder af meget varierende vægt, der dog generelt set er 
markant højere end de lidt sene mønter fra Knuds regering. At dømme efter 
de bevarede eksemplarer kom størrelsen på udmøntningerne i de nye mønts-
medjer aldrig op på Lunds niveau. Der findes eksemplarer på firkantede blan-
ketter – et fænomen, der ellers er mere almindeligt i Sigtuna end i Danmark. 

Der findes en mønt med indskriften +CNVT REX SW, som kan oversæt-
tes til Knud, svenskernes konge. Bagsiden angiver, at mønten er præget 
af møntmester Thormod i Sigtuna. Når man ved, at Knud den Store havde 
svenske ambitioner, bliver denne mønt pludselig meget interessant. Nogle 
forskere har ment, at indskriften, som så mange andre Sigtuna-mønter, blot 
er tilfældig. Den seneste grundige gennemgang af Sigtuna-udmøntningen 
sandsynliggør imidlertid, at indskriften var bevidst. Her har vi altså et helt 
håndgribeligt tegn på Knuds faktiske magtstilling i Sverige78. Knud var også 
konge i Norge, men her lod han ikke præge mønt. Det norske møntvæsen var 
på dette tidspunkt ikke rigtigt kommet i gang, selv om både Olav Tryggvason 
(995-1000) og Olav den Hellige (1015-1030) sporadisk havde præget mønt.

I England lod både Knud og hans sønner Harald og Hardeknud præge 
mønter efter engelsk skik. Selv om mange af Knuds tidlige danske mønter er 
efterligninger af engelske typer, drejer det sig ingenlunde om et forsøg på 
at indføre det engelske møntvæsen i Danmark. I Danmark efterlignede man 
på tilfældig måde både nye og gamle engelske typer, og der var slet ikke 
den samme kontrol med vægten som i England. Det lå således ikke i Knuds 
program at indføre en møntunion mellem Danmark og England. Det ville nok 
heller ikke have været i tidens ånd. Da den normanniske hertug Vilhelm Erobre-
ren lidt senere i 1066 erobrede England, lod han også møntvæsenet fortsætte 
uændret i sine to lande Normandiet og England uden at forsøge at ensrette det.

I slutningen af 1020’erne skete der en gennemgribende møntreform i 
Danmark. Den lagde præmisserne for den efterfølgende udvikling ind i tidlig 
middelalder. Derfor vil den blive behandlet i en epilog til allersidst i kapitlet.

FIG. 3.43
Mønt fra Viborg
Mønten er slået under  
Knud den Store (1018-1035).

FIG. 3.44
Mønt muligvis fra Ribe
Mønten er slået under  
Knud den Store (1018-1035).
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Hvordan blev mønterne brugt?

I de foregående afsnit har vi set, hvor mønterne kom fra, og hvordan de 
kom til Danmark. I de følgende afsnit skal vi se nærmere på, hvordan de 
blev brugt i Danmark. Hovedvægten kommer til at ligge i perioden efter 
700/800, da mønter før den tid er sjældne. I det meste af perioden indgik 
mønter som betalingsmiddel på lige fod med andre genstande af sølv. Dis-
se vil også blive berørt, dog ikke i samme detaljeringsgrad som mønterne.

Hvor ved vi det fra? Skriftlige kilder og møntfund
Vi har to typer af kilder til viden om møntbrug. Den ene er skriftlige kilder.  
I rejseskildringer, annaler, levnedsbeskrivelser for helgener og sagaer samt 
på runesten forekommer der af og til situationer, hvor der bliver brugt mønter 
og penge. Her kommer vi helt tæt på menneskene. Fra Danmark findes der 
slet ikke sådanne kilder, men hvis vi udvider perspektivet til hele viking ernes 
verden, er der nogle få stykker, som det kan være givtigt at se på. 

Disse kilder er dog ikke uden problemer. Runestenene er samtidige 
og skandinaviske. De er således gode kilder, men der er ikke mange af 
dem, der behandler møntrelaterede emner. Desuden er de kortfattede og 
ofte skrevet efter en fast skabelon. Sagaerne er sene. Selvom de handler 
om begivenheder i vikingetiden, er de først skrevet ned et par hundrede år 
senere. Det kræver en større analyse at udrede, hvilke detaljer der kunne 
afspejle vikingetidens forhold, og hvilke der sandsynligvis er tilpasnin-
ger af historien, som nedskriveren – bevidst eller ubevidst – har lavet på 
baggrund af sin egen samtids forhold. Her er vi imidlertid så heldige, at 
vikingernes brug af sølv efter vægt var afløst af egentligt møntbrug, da 
sagaerne blev nedskrevet, så netop dette aspekt har store chancer for at 
gengive virkelige vikingetidsforhold. Ofte går de desuden meget i detaljer.

Helgenlevneder og annaler ser på Skandinavien udefra. Førstnævnte 
har en bagtanke, idet de skal vise den beskrevne persons hellighed. Derfor 
er mange af historierne nok bare legender. Imidlertid skulle de virke sand-
synlige på læseren, så det kan meget vel være, at nogle af de praktiske 
detaljer – såsom benyttelsen af penge – faktisk har reel baggrund i virke-
ligheden. Annaler er samtidige og registrerende kilder. De er til gengæld 
meget kortfattede, og så er de farvede af annalistens ikke altid positive 
eller objektive syn på vikinger.

Den anden kildegruppe er mønterne selv. Ved at analysere deres 
fundsted og deres fundomstændigheder kan vi indirekte få noget at vide 
om, hvordan mønterne har været brugt lige inden, de kom i jorden. Ulem-
pen ved fundene er naturligvis, at de er anonyme, vi kender ikke de kon-
krete mennesker, der stod bag begivenheden, der endte med at mønterne 
havnede i jorden. Men fordelen ved møntfundene er, at de findes i så store 
mængder, at man kan udtrække oplysninger fra dem, som må formodes at 
være dækkende for aspekter af datidens virkelighed. Vi kender hundredvis 
af fund med titusindvis af mønter. De kan således benyttes til at beskrive 
nogle lange linjer og forstå nogle strukturer i datidens samfund, selvom 
detaljerne står lidt hen i det dunkle. Disse egenskaber ved møntfundene 
gør dem til en vigtig kildegruppe, ikke blot for vores forståelse af mønt-
væsenet i sig selv, men også af samfundet i det hele taget. Dette gælder 
især for vikingetid og tidlig middelalder, hvor de skriftlige kilder er spar-
somme. I modsætning til de skriftlige kilder, hvor man så godt som aldrig 
finder nyt ukendt materiale, vokser antallet af møntfund år for år. 

Vores billede af møntbrug er derfor løbende under revision. Siden 
metaldetektorens fremkomst i 1970’erne, som redskab til at finde fortidige 
metalgenstande, er antallet af fund eksploderet (fig. 3.46). Det er ikke bare 
’mere af det samme’. Før detektoren var den dominerende fundkategori 
skattefundet, hvor mange mønter og andre sølvgenstande var blevet gemt 
væk samlet. Det tydede unægteligt på passiv ophobning af rigdomme. 

FIG. 3.45
Svenskernes konge
Mønt med indskriften +CNVT REX SW. 
Det kan oversættes til Knud, svensker-
nes konge. På tegningen, som er udført 
i 1800-tallet, ses det oldengelske ’W’ 
tegnet som et moderne P.
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Metaldetektoren bragte også mange nye skattefund for dagen, men  
også helt nye typer af fund. Mest markant var de enkeltfundne mønter  
fra bopladser. Her aner man en mere aktiv møntbrug.

Man skal imidlertid være forsigtig med en alt for håndfast tolkning af 
detektorfundene. De fleste stammer fra det øverste jordlag, der er blevet 
rodet rundet i jorden af ploven, så man kan aldrig være helt sikker på, om 
den enkelte mønt nu også oprindeligt lå lige netop der, hvor den bliver 
fundet. Den kan jo være blevet flyttet rundt af ploven, og det er set, at to 
fragmenter af et og samme smykke lå temmelig langt fra hinanden på mar-
ken. Men analyser af spredningskort over fundene tyder på, at de fleste 
genstande ikke bevæger sig alt for meget79.

Selvom mønterne ligger spredt ud over marken, er de ikke nødvendig-
vis enkeltfund. Der er mange eksempler på samlede skattefund, som ploven 
har spredt ud over marken. Imidlertid giver udpløjede skattefund sig til 
kende ved at ligge forholdsvist koncentreret indenfor et begrænset områ-
de. Man kan aldrig være helt sikker på hver enkelt mønts tilhørsforhold til 
skatten, men det kan ofte lade sig gøre at udskille skattefund fra enkeltfund. 
Med mindre der er gået rigtigt meget med detektor, kan man heller ikke altid 
være sikker på, om et par mønter på en mark bare er de første fund fra et 
skattefund, der først viser sig ved efterfølgende detektorrekognosceringer80.

Imidlertid er det tydeligt, at ikke alle mønter stammer fra oppløjede 
skattefund. Beviset gives af de mønter, der findes i udgravninger med 
bevarede kulturlag. De udgør antalsmæssigt en meget mindre gruppe end 
detektorfundene, til gengæld indebærer den bevarede arkæologiske kon-
tekst, at de er bedre dokumenterede. For blot at nævne nogle få eksempler  
er der to mønter fra kulturlag i Kirke Hyllinge og en fra Vester Egesborg. 
Samme sted fra var der også en i et grubehus (fig. 3.59). I Hedeby, Aarhus 
og Okholm er der ligeså fundet mønter i grubehuse. Grubehuset i Aarhus var 
lagerrum for økser og korn. I Vorbasse var der to mønter på et staldgulv81.

Nogle gange kan skriftlige kilder og møntfund belyse samme  
problemstilling, og så kommer vi rigtigt tæt på datiden.

FIG. 3.46
Nye metoder
Metaldetektoren er kommet 
for at blive og bidrager i dag 
væsentligt til den arkæologiske 
forskning. Her ses en gruppe 
amatørarkæologer, der afsøger 
en mark i samarbejde med 
Bornholms Museum.
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S Ø LV  S O M  B E TA L I N G S M I D D E L  

O G  S M Y K K E R

Vikingetidens betaling efter vægt i sølv kommer til  

udtryk på forskellig vis. Mønter blev bl.a. testet for  

deres lødighed og klippet i mindre stykker, for at få 

opnå den ønskede vægt. Udover mønterne indgik 

f.eks. også barrer og smykker i datidens vægtøkonomi.

F A K TA

FIG. 3.48
Klippet  
i  småstykker
Lille fragment af 
arabisk dirhem fra 
900-tallet, som tyde-
ligt er blevet klippet. 
Fragmentet er fun-
det ved Hammelev  
 Sydøstjylland.

FIG. 3.47
Mønt som smykke
Sammenrullet arabisk 
dirhem fra Tissø på  
Sjælland. Mønten er 
formentlig rullet for  
at kunne påsættes et 
smykke (fig. 3.53).

FIG. 3.50
Kvalitetstjek
Bøhmisk penning 
fra Grågård-skatten. 
Sølvets kvalitet er 
testet med et lille 
knivstik, et såkaldt 
’peck’.

FIG. 3.49
Kvalitetstjek
Tysk mønt fra Pilhus- 
skatten. Sølvets kva-
litet er testet med 
knivhak i kanten, de 
såkaldte ’notches’.
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FIG. 3.53
Smykke og 
betalings middel
Armring med 
mindre ringe samt 
arabiske dirhemer. 
Fundet ved Kulla-
berg i Skåne.

FIG. 3.52
Halvpenning
Klippet tysk  
mønt fra 900- 
tallet. Mønten er 
fundet i Fæsted i 
Sønderjylland.

FIG. 3.54
Vægtstandard
Spiralarmringe  
af sølv af stan dar d-
iseret vægt.

FIG. 3.51
Sølv ef ter 
vægt
Sølvbarre fra 
vikingetiden.
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Sølv efter vægt og mønter efter antal
I vikingetiden var der basalt set to måder at benytte mønter på enten efter 
vægt eller efter antal. Det er en fundamental skelnen, som er afgørende for 
tolkningen af møntbrug i Danmark på forskellige steder og tider i løbet af 
vikingetiden. Derfor skal den præsenteres her som en ramme for de følgen-
de afsnit.

Meget skematisk kan man sige, at i Vesteuropa benyttede man mønter 
efter antal, mens man i Skandinavien og Østersøområdet benyttede mønter 
efter vægt. Lige så skematisk kan man sige, at grænsen mellem de to om-
råder var ved floden Elben. Helt så enkelt var det dog ikke i virkeligheden. 
Der var både variationer over tid og sted.

Vikingetidens skandinaviske skattefund bestod ikke udelukkende af mønt-
er. Der var en blanding af mønter, sølvsmykker og barrer. Mønterne kunne 
være indenlandske eller udenlandske, gamle eller nye. Denne sammensætning 
udspringer af, at man benyttede mønter efter vægt, ikke efter antal. 

Man var i princippet ligeglad med, hvor mønterne kom fra, og hvilket 
præg de bar, blot de var af godt sølv. Derfor ser man også spor på både 
mønt er, smykker og barrer efter testning af metallet. Det foregik typisk ved at  
bøje mønten og/eller stikke en kniv ned i metallet (de såkaldte peck, fig. 3.50). 
Man kunne også ridse (nicks) eller hakke i kanten (notches, fig. 3.49). Godt 
sølv er forholdsvist blødt, og derfor let at bøje og stikke i. Da betaling er 
foregik efter vægt, var barrer og smykker lige så gode som mønter (fig. 3.55). 
For at få betalingen til at passe blev mønter, smykker og barrer ofte skåret 
i mindre stykker, det såkaldte brudsølv. Fra 900-tallet kender man adskillige 
eksempler på arabiske sølvdirhemer, der er klippet ned til mindre end en 
tyvendedel af den oprindelige vægt. Omvendt føjede man også mindre ringe 
og ombøjede mønter til en sølvring for at få vægten til at passe82.

D E F I N I T I O N  O G  K A R A K T E R I S T I K A
FOR HENHOLDSVIS MØNTØKONOMI OG VÆGTØKONOMI TABEL 3.7

MØNTØKONOMI VÆGTØKONOMI

Definition Definition 
Brug af mønter efter antal Brug af sølv efter vægt

Karakteristika Karakteristika 
Fast pålydende værdi for en mønt,  Metallet bestemmer værdien 
garanteret af møntherre 

Kun mønter bruges til betaling Mønter bruges sammen med barrer  
 og smykker

Kun egne mønter bruges Mønter mange steder fra bruges

Kun nye mønter bruges Nye og gamle mønter sammen

Kun hele mønter (evt. halve og kvarte) Ofte fragmenterede mønter

Ikke nødvendigt at teste mønter Test ved bøjning og hak

Mønter bruges kun sjældent som smykker Mønter bruges jævnligt som smykker

I Frankerriget og i England fandtes der derimod et ordnet, nationalt mønt-
væsen. Kun den nationale mønt var gyldig som betalingsmiddel. Mønter 
blev brugt efter antal til en pålydende værdi, som var garanteret af mønt-
udstederen. Så slap man for besværet med at skulle diskutere møntens vægt 
og lødighed. Det var mere praktisk, da man så ikke behøvede at have en 
vægt med til alle handelstransaktioner. Til gengæld for at stille dette prak-
tiske betalingsmiddel til rådighed udsendte møntudstederen mønterne til en 
overkurs (den såkaldte slagskat), hvor forskellen mellem metalværdi og kurs 
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skulle dække prægeomkostninger samt skaffe indtægt til udstederen,  
dvs. en slags skat på betalingsmidlet. For at få det mest mulige ud af 
systemet forsøgte møntudstederen som regel at udelukke udenlandske 
mønter fra omløbet. Da disse jo også kunne være af varierende vægt og/
eller lødighed, var de ikke helt velegnede i et system, hvor man brugte 
mønterne efter antal. De skulle veksles om til lokal mønt.

I et sådant møntsystem var der ikke længere grund til at prøve  
mønternes metalindhold ved bøjning og knivstik, da alle jo var enige  
om deres værdi. Tværtimod kunne bøjning og knivstik ødelægge møn-
terne så meget, at de ville blive anset som ugyldige. Mønterne blev heller 
ikke længere skåret i små stykker. Det skete dog, at de blev halveret eller 
skåret til kvarte, da der ikke altid blev præget småmønter. Så kunne de 
benyttes som halv- og kvartpenninge.

Der er ikke mange skriftlige kilder fra vikingetiden, der fortæller os 
om disse forhold. Vor viden stammer især fra en analyse af møntfundene. 
Det er så heldigt, at fund ser meget forskellige ud i disse to økonomiske 
systemer. Et skattefund, der består af udelukkende hele, nye, nationale 
mønter tyder på, at man brugte mønter efter antal på det pågældende 
sted og tid. Derimod viser et fund med mange forskellige mønter sammen 
med smykker og barrer, der er fragmenterede, bøjede og testede med 
knivhak hen mod et system, hvor sølvet blev brugt efter vægt. For at få  
systemet til at fungere havde man brug for vægte, og der er da også 
fundet mange små vægtlodder i bly, kobber og jern på mange lokaliteter. 
Den slags fund kan derfor også benyttes som indikation på brug af sølv 
efter vægt. Man kender ligeledes fund af små sammenklappelige skål-
vægte, der må have været lette og praktiske at transportere. De må have 
været anset for at være en vigtig genstand, for vi ser dem af og til som 
gravgods i vikingetidsgrave.

Under deres rejser ud i verden fik vikingerne kendskab til frankernes 
og englændernes måde at bruge mønter på. Det er dog ikke noget, der i 
særlig grad har sat sig spor i de skriftlige kilder. Der er dog undtagelser. 
Vi har således en meget tidlig kilde, der viser en skandinavisk kvinde, der 
fuldstændigt hjemmevandt bruger mønter. Kilden er oven i købet nedskre-
vet næsten samtidig med begivenhederne. Det drejer sig om en episode 
i missionæren Ansgars levnedsbeskrivelse. Den er skrevet kort efter hans 
død i 865 af Rimbert, der havde været hans medhjælper og blev hans 
efterfølger i missionsarbejdet. Den fromme kristne kvinde Fredeborg, der 
boede i handelsbyen Birka i Mellemsverige var død, men forinden havde 
hun pålagt sin datter Katla at uddele alt, hvad hun havde ejet, til de fatti-
ge. ”’Og da her ikke findes mange fattige’, havde Fredeborg sagt, ’så sælg 
efter min død alting, og hvad der ikke er uddelt her, tag det med dig og 
drag med den første lejlighed til Dorestad. Dér er mange kirker og præ-
ster og klerke, dér er en mængde trængende. Når du kommer derhen, så 
opsøg troende folk, som kunne undervise dig om, hvordan du skal uddele 
det, og giv alt bort til et frelsens middel for min sjæl’. Efter moderens død 
opfyldte datteren flittigt, hvad moderen havde befalet. Hun skyndte sig at 
rejse, kom til Dorestad, opsøgte der nogle fromme kvinder, som med hende 
kunne gå om til de hellige steder og underrette hende om, hvad hun skulle 
give til hver. Og da de således en dag vandrede om på de hellige steder 
for at uddele, og halvdelen allerede var givet, sagde hun til sine veninder: 
’Nu er vi trætte, det er bedst, at vi køber os noget vin, hvorved vi kan  
vederkvæges, og da bagefter fuldføre, hvad vi har begyndt’. De brugte  
4 penninge på dette, og da de havde samlet kræfter, fuldførte de, hvad  
de havde begyndt. Da de var færdige, vendte hun tilbage til sit herberg 
og lagde den tomme pung, hvori pengene havde været, hen på et sted. 
Men da hun atter gik hen til samme sted, fandt hun den, ved en gave 
ovenfra, fuld, som den før havde været. Hun studsede over dette store 
jærtegn, kaldte til sig de fromme kvinder, der før var gået med hende,  
og viste dem den lykke, hun havde haft. I deres nærværelse regnede  
hun sammen, hvad det var, og fandt, at det var lige så meget af værdi, 
som det, hun havde bragt derhen, med undtagelse af 4 penninge”83.

FIG. 3.55
Skålvægt
Sammenklappelig  
skålvægt og vægtlodder 
fra vikingetiden.
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Formålet med historien er selvfølgelig moralsk. Den fromme datter havde 
været lydig og givet almisser. Når man gør det, får man det tilbage igen 
– i historien helt bogstaveligt, men det skal nok forstås i overført betyd-
ning, som himmelsk belønning. Men for at historien skal fungere, skal de 
konkrete elementer i den være sandsynlige for læseren. Altså skal læseren 
ikke studse over, at man sælger sine ting i Birka, at man får penge for det, 
at disse penge er i form af mønter, som opbevares i en pung og kan bru-
ges til almisser eller efter pålydende værdi til småindkøb såsom lidt vin. 
Det er imidlertid en frankisk læser, der skal overbevises, så detaljerne om 
møntbrug er sikkert mest præcise i Dorestad-delen af historien. Her er det 
interessant at konstatere, at en svensk dame hjemmevant tog mønter op 
af sin pung for at købe vin. Var det en af de ting, som de fromme kvinder 
havde lært Katla? Eller var det bare noget, hun vidste, man kunne? Hele 
historien fandt sted i 850’erne, for Fredeborg døde, mens den frankiske 
præst og eneboer Ardgar var i Birka, og det var i 851 eller 85284. Det er i 
forbifarten værd at notere, at Dorestad fra 830’erne havde været udsat for 
adskillige vikingeangreb, og at området fra 840 og et halvt århundrede 
frem faktisk blev regeret af danske vikingehøvdinge.

I vægtøkonomien var vejning og prøvning af sølv et centralt punkt, der 
var omgivet af regler og opmærksomhed. I Heimskringla kan vi læse en be-
retning om den norske konge Olav den Helliges problemer med at inddrive 
skat fra Færøerne. Beretningen er meget detaljeret og omstændelig, hvilket 
i sig selv er symptomatisk for systemet, derfor gengives den her in extenso. 
Kongens udsending Karl fra Møre er sammen med den færøske stormand 
Leif på tinget i Thorshavn gået ind i stormanden Tronds bod. Trond havde 
lovet at samle skatterne fra Østerø og Nordøerne, og stemningen var lidt 
spændt. ”Tronds stemme bød dem velkommen, og Leif takkede og spurg-
te, om han havde noget med sig af skatten fra Nordøerne, og hvordan det 
forholdt sig med sølvet. Trond svarede og sagde, at det ikke var gået ham 
af minde, hvad han og Karl havde talt om, han skulle nok være ansvarlig 
for skatten. ’Her er nu en pung, Leif, som du må tage imod; den er fuld af 
sølv’. Leif så sig omkring i boden; der var kun få mænd derinde, nogle lå på 
bænkene, kun enkelte sad op. Han gik da hen til Trond og tog imod pun-
gen og bar den hen imod indgangen, hvor der var lyst, øste sølvet ud på 
sit skjold, rodede i det med hånden og sagde til Karl, at han skulle komme 
og syne det. De sad lidt og så på det. ’Hvad siger du om det?’ spurgte Karl. 
’Det ser ud’, svarede Leif, ’som hver eneste dårlige penning fra Nordøerne 
har været i den pose’. Trond hørte det og sagde: ’Synes du ikke om sølvet, 
Leif?’ Og da Leif svarede nej, vedblev Trond: ’Så er de da også nogle stym-
pere, vore frænder, og ikke til at stole på i nogen ting. Her sendte jeg dem 
i foråret op på Nordøerne for at hente skat, fordi jeg ikke selv var rask, og 
så har de taget mod bestikkelse af bønderne og kommer nu her med falske 
penge i stedet for gangbar mønt. Nu er det bedst, Leif, at du ser på det sølv, 
jeg har fået i landskyld’. Leif bar da sølvet tilbage igen og fik en anden pung 
og viste Karl den. De så på pengene, og Karl spurgte, hvad han så syntes 
om dem. Han sagde, at det var noget skrab, som måske til nød kunne gå 
mand og mand imellem, men det er ikke penge, vi kan byde kongen. […] Til 
sidst sagde Trond, at Leif skulle give ham sølvet tilbage. ’Men tag så denne 
pung her, det er en, mine egne fæstere har bragt hjem nu i foråret, og skønt 
mit syn slår fejl, så er ens egen hånd dog mest at stole på’. […] Leif tog 
imod pungen, og da han og Karl havde set lidt på sølvet, sagde Leif: ’Det 
sølv behøver vi ikke at se længe på, her er den ene penning bedre end den 
anden, dem tager vi. Nu må du, Trond, lade en følge med, der kan passe på 
vægten’. Trond sagde, at han var bedst tjent med, om Leif ville føre tilsyn 
på hans vegne. Leif og de andre gik da et lille stykke uden for boden, der 
satte de sig ned og gav sig til at veje sølvet. Karl tog hjelmen af sit hoved 
og hældte sølv ned i den, efterhånden som det var vejet”. Historien slutter 
med, at Tronds stridbare nevøer mod Tronds vilje slog Karl ihjel85. 

I denne historie hører vi, at sølv blev brugt til at betale skat til kon-
gen, hvilket kunne give anledning til klammeri. Men historien er endnu 
mere interessant i og med, at den giver en detaljeret beskrivelse af, hvor-
dan sølvets kvalitet blev tjekket, og hvorledes vægten var afgørende. 
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I hovedparten af vikingetiden var der i Danmark vægtøkonomi, men som 
vi skal se i næste afsnit var der dog undtagelser. Der har tidligere været 
en tendens til at se overgangen fra vægtøkonomi til møntøkonomi som 
en uafvendelig deterministisk nærmest automatisk og lineær udvikling. 
For nyligt er det i forbindelse med en undersøgelse af vikingernes mønt-
brug i England blevet understreget, at samfundskræfternes ageren nok 
har været mere afgørende, end man hidtil har ment86. Det kan man også 
se i vikingetidens Danmark.

Ribe i 700-tallet – en møntbrugende enklave i et møntløst samfund
Hvis vi ser på hele Danmark og hele vikingetiden var vægtøkonomien klart 
det dominerende system. Der var dog enkelte markante undtagelser, som 
oven i købet ligger tidligt i perioden, og det foregik i Ribe og Hedeby.

Vi har allerede hørt om de mønter, der kom til Ribe i 700-tallet fra 
Frisland. Vi har også hørt argumenterne for, at nogle af dem skulle være 
præget i Ribe. Der er som sagt registreret 218 af disse sceattaer fra ud-
gravninger i Ribe87. Det svarer til ikke mindre end omtrent 2/3 af samtlige 
kendte sceatta-fund fra Norden, inklusiv Slesvig-Holsten. Nærområdet ved 
Ribe udviser ligeledes en usædvanlig fundtæthed: Der er seks fra bebyg-
gelsen Okholm og tre fra Gammel Hviding. På den tilsyneladende nedlag-
te bebyggelse Dankirke er der ti og et par frankiske penninge. 

De øvrige registrerede fundpladser ligger spredt langt fra hinanden: 
Hedeby (Sydslesvig), Tømmerby og Holmslands Klit (Jylland), Gudme 
(Fyn), Havsmarken (Ærø), Tissø, Gammel Lejre, Melby og Tybjerg (Sjæl-
land), Åhus (Skåne). På hvert af disse steder er der kun fundet en enkelt 
eller et par sceattaer. De skal nok nærmere ses som lidt tilfældige eksoti-
ka. På vadehavsøen Før er der et skattefund med 87 mønter88. Der optræ-
der ikke andre mønttyper i Danmark på dette tidspunkt. Så Ribe  
er virkelig en møntbrugende enklave i et møntløst samfund. Nærmeste 
sammenlignelige sted er Gross Strömkendorf ved Wismar i Tyskland.  
Denne plads er blevet identificeret med den vigtige handelsplads Reric, 
som nævnes i de skriftlige kilder. Her er der fundet 42 sceattaer.

FIG. 3.56
Ribe i  700-tallet
Rekonstruktionstegning af 
et udsnit af det tidlige Ribe, 
som det kan have taget sig 
ud i 700-tallet. Bemærk de 
lige gader og de små parcel-
ler, hvor håndværkerne og 
rejsende handelsfolk kunne 
slå sig ned, når det var mar-
kedssæson. Ny forskning har 
vist, at der muligvis også har 
været fast bebyggelse i Ribe 
allerede på dette tidspunkt.
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700-tallets Ribe lå nord for Ribe Å. Markeds- og håndværksaktiviteten start-
ede kort efter 700, bogstaveligt talt på bar mark. Omkring år 720/725 blev 
der gennemført en stram og regelmæssig parcellering med smalle, dybe 
vel afgrænsede grundstykker langs en hovedgade, der løb parallelt med åen 
(fig. 3.56). Der er fundet spor efter håndværk, såsom kamproduktion, tekstil- 
og læderarbejde, smedearbejde, smykkefremstilling, ravslibning og frem-
stilling af glasperler. Genstandsfundene afslører ligeledes et vidtforgrenet 
handelsnetværk med rhinsk keramik, frankiske drikkeglas, norske klæbersten-
skar, hvalknogler, elgtak og romerske mosaikstifter for kun at nævne nogle få 
af dem. Ribe var således et vigtigt internationalt handelsknudepunkt89.

Aktiviteterne i Ribe har været af en radikalt anden karakter end dem, 
der i øvrigt fandt sted i det omkringliggende samfund. Handelen på mar-
kedspladsen var socialt set neutral og uforbindende på et tidspunkt, hvor 
udveksling af varer/gaver/tjenester ellers i datidens samfund må formodes 
at have skabt alliancer eller afhængighedsbånd.

Man må formode, at der bag grundlæggelsen stod en stærk magt. 
Denne magt har sikkert garanteret for sikkerheden for de fremmede 
handelsfolk samt for freden til handels- og håndværksaktiviteterne på 
stedet – og tjent på at tage told og afgifter af handelen. Var det den lokale 
stormand? Måske, men det virker næsten for ambitiøst til at kunne være et 
lokalt initiativ. Det kan være den kongemagt, som vi i indledningen så var 
ved at tage form, der står bag.

Det har været diskuteret, om Ribe var en frisisk koloni. Friserne var 
pressede sydfra af de magtfulde frankeres fremmarch, så de havde måske 
behov for nye græsgange. Som vi har set, strakte frisernes handelsnetværk 
sig allerede herop. Strukturen i handelspladsen kan minde om Dorestad i 
miniformat, så meget taler for idéen. Imidlertid er de genstande, der blev 
produceret i Ribe, rent skandinaviske, så der var dansk islæt i handelsbyen. 
Men inspirationen til pladsen kommer tydeligvis fra sydvest.

Men hvad fortæller sceatterne os om vikingetidens handelsby Ribe? 
De er svære at se i den mørke jord i udgravningssituationen. Når de alli-
gevel bliver fundet i så stort tal, skyldes det, at arkæologerne i Ribe tidligt 
indså nødvendigheden af at solde jorden (fig. 3.57 og 3.58). Det helt spe-
cielle ved sceattaerne i Ribe er, at de er fundet enkeltvis i arkæologiske lag, 
der svarer til aktiviteten på markeds- og håndværkspladsen gennem hele 
århundredet. De må være tab fra daglig handel og vandel. Hvert enkelt 
fund repræsenterer derfor én hændelse, hvor en mønt er blevet håndteret.

FIG. 3.57 OG 3.58
Jordsoldning
Jorden sigtes gennem net med forskellige 
maskestørrelser og spules eventuelt med 
vand, hvorved små genstande såsom den 
her afbildede Wodan-Monster-sceatta  
blotlægges. Mønten er her gengivet i for-
holdet 1:1. Til højre ses to medlemmer  
af Kalundborg Arkæologiforening i færd 
med vandsoldning under udgravningen  
af Fugledegård, Tissø i 2011.
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Som vi så ovenfor dominerer Wodan/Monster-sceattaen fuldstændigt i 
mønterne fra Ribe efter ca. 720/725, hvilket er samtidig med den regu-
lerede parcellering af pladsen. Denne homogene møntmasse er meget 
bemærkelsesværdig, da den tyder på en organiseret møntøkonomi, hvor 
det er lykkedes at gennemføre et kontrolleret omløb af kun én mønttype. 
I et sådant system skulle møntbrugerne omveksle andre mønttyper, der så 
ville blive smeltet om. Denne antagelse støttes af det faktum, at mønter-
ne ikke er fragmenterede, men altid er hele. Det indebærer, at mønterne 
rent faktisk blev brugt efter antal til en alment accepteret værdi. I Ribe og 
byens umiddelbare opland har man altså i 700-tallet haft en møntøkonomi, 
hvor man brugte mønter efter antal som betalingsmiddel ved handels-
transaktioner. Det er en lille isoleret – og meget aktiv – enklave i et ellers 
stort set møntløst samfund. 

218 mønter synes måske ikke af meget til at bevise en møntøkonomi. 
Men kun et par procent af handels- og markedspladsen er udgravet, så hvis 
man ganger op, ligger der måske 8.000 eller 10.000 stykker i jorden endnu 
og venter på at blive fundet90. Og der var ganske givet flere for 1300 år 
siden, for en del er sikkert bortkorroderet i jorden i de mellemliggende år. 
Desuden er de mønter, der ligger i jorden, kun dem, der er blevet tabt og 
dernæst ikke fundet igen. Det reelle antal af møntbaserede transaktioner 
har været mange gange større, for ved de fleste handler gjorde man sig  
naturligvis umage med ikke at tabe mønterne, og hvis de endeligt blev tabt, 
forsøgte man at finde dem igen. Så 218 mønter er faktisk ikke så lidt endda.

Idéen med at bruge mønter var slået an i Ribe, og man fortsatte med 
det i 800-tallet. Nu blev det de nye tynde mønter, der blev præget i byen, 
som vi så ovenfor. Der er kun fundet en snes 800-tals-mønter fra Ribe og 
omegn, men de er alle sammen på nær én af den ovenævnte lokale type91. 
Hovedparten af mønterne stammer fra kulturlag i selve Ribe og fra den 
nærliggende plads i Okholm. Her er to stykker fundet i opfyldning af grube-
huse. Syv af mønterne fra Ribe er sandsynligvis et lille skattefund, som kan 
være en tabt pung. Resten er fundet enkeltvist, og de må ses som tilfældige 
tab ved almindelige småhandler. Ingen af mønterne viser tegn på at være 
blevet klippet i datiden eller være gennemboret til smykkebrug. Det er et 
kraftigt indicium på, at Ribe på også dette tidspunkt havde et reguleret 
møntvæsen, hvor kun de lokale mønter var gyldigt betalingsmiddel til en 
fast pålydende værdi – med andre ord, mønter efter antal. Hvis handelen 
bragte udenbys mønter til byen, skulle de omveksles mod lokal mønt.

F A K TA

G R U B E H U S E

Et grubehus er en lille bygning, der er 

halvt nedgravet i jorden. Grubehuse er 

fundet ved udgravninger af handels- 

og bopladser fra jernalderen, vikinge-

tiden og middelalderen. Man mener, at 

de har været anvendt som værksteder 

og vævehytter, da der i mange grube-

huse findes redskaber og andre spor 

efter håndværksarbejde og tekstilpro-

duktion. Nogle har sikkert også været 

brugt som beboelse.

FIG. 3.59
Hvordan så  
et grubehus ud?
Rekonstruktionstegning af 
et grubehus fra Lindholm 
Høje, som det formodes at 
have set ud i vikingetiden.
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Hvem kunne i så fald have stået bag? Det er svært at sige, men det har  
givetvis været til købmændenes fordel at have en stabil og værdifast mønt, 
hvis værdi ikke var til diskussion ved hver eneste handelstransaktion. Fra 
senere tiders praksis ved vi, at vekslingen af mønter var gebyrbelagt, og 
det kunne på den anden side være en ulempe for handlen. Det kunne 
derimod være en stor fordel for kongen, hvis det altså var ham, der var 
møntherre. Det ville nemlig give ham fast indtægt løbende fra år til år. Når 
vi er oppe i 800-tallet viser kilderne faktisk, at kongen havde indflydelse 
i byens daglige drift og var en slags politimyndighed. I Ansgars levneds-
beskrivelse fortælles nemlig, at kong Hårik 2. gav en grund til at bygge en 
kirke og gav tilladelse til, at en præst tog ophold i Ribe omkring år 86092. 
Det gør kongen til en god kandidat til at være møntherren. 

Mønter til købmændene i Hedeby i 800- og 900-tallet
Som vi har set, var Ribe i 700-tallet en møntbrugende enklave i et mønt-
løst samfund, men i 800-tallet bredte møntbrugen sig samtidig med, at 
Østersøhandelen var i udvikling. 

Der lå en mindre handelsplads ved Hedeby Nor i den inderste del 
af Slien, den lange brede fjord ved den nuværende Slesvig by (fig. 3.60). 
Under år 808 kan man læse i de frankiske rigsannaler, at den danske konge 
Godfred efter et felttog til de slaviske abodritternes land (nuværende 
Mecklenburg) bragte købmændene fra den ødelagte handelsby Reric  
(ved det nuværende Wismar) til Hedeby. Stedet udviklede sig herefter til 
en vigtig handelsby. Den lå strategisk og handelsmæssigt helt perfekt i 
grænseområdet, hvor Danmark stødte op til de slaviske områder i Øst-
holsten og til de saksiske områder i Vestholsten, der for nyligt var blevet 
indlemmet i det mægtige Frankerrige. Byen lå på sydsiden af Slien. Den 
var ubefæstet (den berømte halvkredsvold blev først bygget i 900-tallet) 
på forterrænet udenfor Dannevirke – volden, der forsvarede Danmarks 
grænse mod ind fald sydfra. Den var imidlertid så tilpas tæt på, at den kun-
ne kontrolleres og forsvares fra byen, og samtidigt havde byen karakter af 
at være en åben by for købmænd, der kom sydfra. Man har for nyligt ved 
metaldetektor rekognosceringer og udgravninger fundet en rig stormands-
plads ved Füsing i Schaalby på Sliens nordside. Var det kongsgården, der 
sikrede kongens kontrol over stedet? Man kan i alt fald drage en parallel til 
en tilsvarende situation i Mälardalen i Mellemsverige: Her ligger kongs - 
gården Adelsö Hovgården tæt ved handelscentret Birka. Også ved Kaupang 
ved Oslofjorden ligger stormandsgården Huseby ganske tæt på93.

FIG. 3.60
Hedeby
Rekonstruktion af Hedeby, 
et af vikingetidens mest 
kendte bysamfund. Herfra 
kendes en af de bedst 
bevarede vikingetidsbyg-
ninger, hvor også mur-
værket kunne genfindes 
under udgravningen. Den 
omkransede palisade er 
først opført i 900-tallet.
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At den danske konge havde en finger med i spillet ved Hedebys opsving 
fremgår tydeligt af de frankiske rigsannaler, som vi så ovenfor. Kong 
Godfred havde, står der også, fået gode skatteindtægter fra Reric. Det 
var måske hans motivation til at fremme Hedebys udvikling? Hedeby var 
tættere på og lettere at kontrollere end Reric. Også efter Godfreds tid ser 
vi en aktiv kongemagt i Hedeby. Ifølge Ansgars levnedsbeskrivelse tillod 
kong Hårik 1. omkring år 850 at bygge en kirke, og kongen gav desuden 
et sted at bo til præsten. Levnedsbeskrivelsen understreger, at det gavne-
de handelen, at saksiske og frisiske købmænd nu frit og trygt kunne rejse 
til Hedeby. Det var måske ligefrem formålet med kongens velvillighed 
overfor kristendommen? Efter kongens død i 854, tog grev Hove mag-
ten i Hedeby, og han lukkede kirken. Men Hove blev hurtigt fordrevet af 
den nye konge Hårik 2., og præsten fik lov til at vende tilbage – og sågar 
hænge en klokke op i kirken94. Vi ser altså en kongemagt, der, som i Ribe, 
var aktivt involveret i byens liv og som ikke mindst interesserede sig for 
fremme af handlen.

Havnen var skueplads for handel, og der er fundet en del mønter i 
vandet. Det kan måske undre, men arkæologerne har påvist, at der var 
store brede landgangsbroer ud i vandet. De mange småfund i vandet er 
sikkert tab fra den livlige aktivitet, som man må formode har fundet sted 
på landgangsbroerne, når skibene langvejs fra lagde til. Tre mønter er 
fundet hver for sig langs hovedgaden, der løb parallelt med fjordbred-
den. Her kan man også forestille sig, at der har fundet handel sted. Også 
i mere private sammenhænge blev mønter brugt. Således blev der i et 
nyligt udgravet grubehus, hvor der har været væveværksted, fundet flere 
mønter spredt ud over gulvet95. Ud over disse fund i selve handelsbyen er 
en del mønter også blevet anvendt som gravgaver i Hedeby, noget der 
ellers er forholdsvis sjældent i det danske område på dette tidspunkt.

Møntfundsbilledet i 800-tallets Hedeby er mere mudret end i Ribe, 
da der ud over lokale mønter også er fundet en del karolingiske og ara-
biske mønter. Derudover er der også enkelte stykker brudsølv96. Det er 
svært at udrede præcist, hvornår hver enkelt mønt er tabt, og om disse 
møntgrupper har været i omløb samtidigt, eller om de har udgjort på 
hinanden følgende faser i møntomløbets udvikling. At det sidste kunne 
have været tilfældet, er der flere antydninger af. 

Den karolingiske mønttype fra 822/23-40 – som ellers er den mest 
almindelige andre steder i Skandinavien – er underrepræsenteret blandt 
fundene i Hedeby. Det var netop perioden, hvor Hedeby selv prægede 
mønter. De har sikkert udfyldt behovet, så man ikke havde brug for de ka-
rolingiske mønter. Da den samlede fundmængde er lille, skal man måske 
passe på med at tillægge det alt for stor vægt. Men der er et endnu bedre 
indicium, nemlig et lille skattefund, der er dukket op i havnen i Hedeby97.

Det bestod af syv mønter, der alle undtagen én (der var karolingisk) 
var af den lokale type med KARO-LUS på forsiden og et hus på bagsiden. 
Det afspejler et meget homogent møntomløb, der sikkert bunder i en 
reguleret møntøkonomi, hvor udenlandske mønter er udelukkede. Det 
er et tegn på et meget højt og sofistikeret niveau i den administrative 
organisation af handelspladsen. Det har nemlig krævet både kontrol og 
magtmidler at håndhæve systemet. Var det kongen? Eller byen? Vi ved 
det ikke, men som nævnt ovenfor spillede kongen en stor rolle i Hedebys 
udvikling, så det er muligvis også ham, der skal tillægges faderskabet til 
udmøntningen.

Hedeby-mønterne var stadig i brug i midten eller anden halvdel 
af 800-tallet. Det viser et par fund i arkæologisk daterede lag fra han-
delsbyen. Imidlertid indeholder et lille skattefund dateret til omkring 
870’erne flere arabiske sølvdirhemer ved siden af et par Hedeby-mønter. 
Det tyder på, at den lokale udmøntning ikke længere var enerådende, 
og prægningen er nok ophørt ved midten af 800-tallet. Hedeby-møn-
terne synes herefter at forsvinde fra omløbet i byen forholdsvist hurtigt. 
Der er fundet en del vægtlodder, som kan tyde på en periode med  
vægtøkonomi98.
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Men som vi så ovenfor, blev udmøntningerne genoptaget i Hedeby kort 
før år 900. Netop den måde, mønterne blev brugt på, gør 900-tallets 
Hedeby til noget særligt. Blandt de 900-tals mønter, som er fundet ved 
udgravninger og som tilfældige fund spredt ud over havneområdet og 
bebyggelsen i Hedeby, er langt over halvdelen lokale Carolus Dorestad- 
efterligninger (fig. 3.61). Tilsvarende findes der i Hedebys bagland flere 
skattefund, der udelukkende består af disse mønter. Der var ingen uden-
landske mønter i dem, og heller ikke smykker og barrer, som ellers var al-
mindelige, når man handlede med metallet efter vægt. Mønterne var hele 
og ikke bøjede eller testede, som de ville have været i en vægtøkonomi. 

Alt i alt mere end antyder fundene, at både Hedeby og dets bagland 
brugte sine egne lokalproducerede mønter efter antal til en fast pålydende 
værdi. Udenlandske mønter var ikke gangbare og skulle omveksles. Endnu 
engang ser vi her en velorganiseret og kontrolleret handelsplads. I alt fald 
i den sidste fase under Harald Blåtand havde kongen kontrol over udmønt-
ningen og sikkert også over møntomløbet.

Men der var også ikke-lokale mønter i Hedeby. Der er fundet en enkelt 
engelsk mønt og en del arabiske dirhemer – nøjagtigt de mønter, man brugte 
i resten af Østersøområdet i vægtøkonomien. Hedeby ligger i bunden af  
den lange fjord Slien. Langs Slien er der et par mindre skattefund fra 900- 
tallet med dirhemer. Disse fund afspejler sandsynligvis, hvad de udenbys 
købmænd havde med i pungen og på skibskistebunden, før de blev tvunget 
til at omveksle deres udenlandske mønter til gode Hedeby-penninge99.

FIG. 3.61 
Fund fra havnen
Den lille skat fra 
Hedeby havn, bestå-
ende af seks lokale 
og en karolingisk 
mønt.
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Efter Harald Blåtands død (senest 987) er der i nogle årtier ikke længere  
udmøntning i Hedeby. Møntfundene viser, at udenlandske, især tyske,  
mønter udfyldte hullet efter de lokale mønter. Da de har forskellig værdi, 
kan de ikke længere uden videre have været benyttet efter antal på sam-
me velregulerede måde som i tidligere faser i Hedeby. Det er påfaldende, 
at Hedebys købmænd også har affundet sig med denne udvikling. Men 
overgangen fra brugen af egne lokale mønter til udenlandske mønter 
betød jo ikke nødvendigvis nedgang eller problemer for at afvikle han-
delstransaktioner. Det skete blot nu på en anden måde med et ikke helt 
så velkontrolleret og organiseret system. Muligvis var man endda tilfreds 
med ikke længere at skulle betale den eventuelle vekselafgift til kongen?

Handelens organisering
Det er meget omdiskuteret, om vikingerne var fredelige handelsfolk eller 
grumme plyndringsmænd. Selv i samtiden kunne man være i tvivl. I den 
sydengelske version af Den Angelsaksiske Krønike fortælles det, at kong 
Beorhtric af Wessex’ (787-802) foged Beaduheard som en anden tol-
dembedsmand ved synet af tre nordiske skibe gik ned på stranden for at 
byde dem velkommen og bede dem komme til den nærliggende kongs-
gård, men de slog ham ihjel, og det var ifølge teksten ”de første Skibe 
med danske Mænd, som angreb England”. Den stakkels foged troede 
det som sædvanlig var handelsmænd og ville ordne formaliteterne, og 
det blev altså fatalt for ham100. 

Årbøgerne fra St. Bertin fortæller, at efter et mislykket togt i Loire-
dalen forhandlede vikinger i 873 med den vestfrankiske konge Karl den 
Skaldede. Vikingerne ”bad om, at han ville give dem lov til at bo på øen 
i Loire [vikingerne havde ofte vinterkvarter i Frankrig] til februar og til at 
drive handel”. Så de samme personer drev altså handel og plyndring.  
I Reginos krønike læser vi dog, at vikingerne ved svig ”blev på tilholdstedet 
i Loire og øvede mange gerninger værre og umenneskeligere, end de 
hidtil havde gjort”. Også munken Adrevaldus (død før 877) fra Skt. Bene-
dikt Klostret i Fleury-sur-Loire i Frankrig, fortæller, at vikingerne ”gjorde 
en ø, der ligger neden for den hellige Florents klostre [nedre Loire-løb] 
til anløbsplads for deres skibe – ligesom til et tilflugtssted mod alle farer 
– og de byggede fæstninger ligesom en hyttelejr, hvor de holdt skarer 
af fanger bundet med lænker og selv tidvis hvilede ud efter deres møje, 
så de straks kunne være klar til krigsfærd”. Denne beretning hentyder til 
begivenheder omkring år 865101.

Svaret på spørgsmålet om vikingerne var købmand eller plyndrings-
mand er nok både og. Efter omstændighederne og styrkeforholdet kunne 
vilde plyndringsmænd forvandles til fredelige købmænd og vice-versa.  
I den norske kong Olav den Helliges (1015-1030) saga får vi lidt flere de-
taljer om, hvorledes det kunne foregå. Nordmændene Karl den Håløgske, 
Gunstein og Tore Hund var på handelsrejse til Bjarmeland, det vil sige 
Arkhangelsk-området i det nordlige Rusland. De ”lagde ind i Dvinas  
munding, hvor der afholdtes et stort købestævne, og de, der havde 
varer med ombord, fik fuldt op af kostbare sager. Tore Hund tilbyttede 
sig en mængde gråværk, bæverskind og zobel. Også Karl var velforsynet 
med varer, der indbragte ham rigeligt med pelsværk. Da købestævnet  
var forbi, sejlede de ud af floden; thi nu var fredslysningen hævet mellem 
de fremmede og bjarmelændingene”. Her ser vi formelle aftaler med 
fremmede folk om handelsfred på bestemte steder og tidspunkter for 
udenlandske købmænd. Den norske handelsmand Ottar beretter om-
kring år 890, at han faktisk undlod at sejle til Bjarmeland på grund  
af ’ufred’. Det skal ikke forstås sådan, at der var uroligheder, men at der 
på det pågældende tidspunkt ikke var blevet indgået en formaliseret 
aftale om handelsfred.

Men historien om Karl, Gunstein og Tore standsede ikke der.  
”Ude på havet holdt de skibsråd, og Tore spurgte, om mandskabet  
havde lyst til at gå i land og gøre bytte”, hvilket de besluttede at gøre. 
Det kunne de godt, for nu var der jo ikke længere nogen aftale med 
bjarmelændingerne.
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Også i Egils Saga ser vi, at nordmændene i 900-tallet i konkurrence med 
svenskerne nogle gange handlede og nogle gange plyndrede finnerne, 
som de også tog tribut af102. Grænsen mellem en handelsmand og en 
krigsmand var flydende og kom an på, hvilke muligheder, der bød sig til.

Men det rokker ikke ved, at handlen hvilede på regler og aftaler, som 
var anerkendt af alle. Reglerne fandtes på alle niveauer. Det kunne være 
mellem lande og konger. Således hører vi i årbøgerne fra Fulda for året 
873, at den østfrankiske konge Ludvig den Tyske, holdt et tingsmøde i 
Bürstedt ved Worms. ”Hertil kom også Danerkongen Sigfreds sendemænd 
for at sikre freden i grænseegnene mellem dem og sakserne, og for at 
købmændene, når de gik frem og tilbage mellem to riger med varer, kunne 
købe og sælge dem i fred; alle disse ting lovede kongen på sin side skulle 
stå ved magt”. Købmænd kunne også fungere som diplomatiske sendebud 
mellem konger. Således sendte den danske kong Godfred i år 809 besked 
til den frankiske kejser Karl den Store med handelsfolk103. 

Aftaler kunne også være mellem kompagnoner på et togt. Hvis vi 
vender tilbage til Karl, Gunstein og Tores togt til Bjarmeland, så startede 
det med, at hirdmanden Karl i Trondhjem ”lod den del af kongens gods, 
der var blevet ham anvist, føre ned til havnen og udså sig der et skib, som 
han mente ville være egnet til den færd, kongen havde sendt ham ud 
på. Det var en rejse til Bjarmeland, som kongen og han i fællesskab, med 
lige indskud af gods, skulle ruste skib til. Tidligt om foråret sejlede Karl 
til Hålogaland [Nordnorge], hvor hans bror Gunstein på Langø sluttede 
sig til ham og tog en del varer med om bord, som han ville handle med 
på egne vegne. De var nu hen ved 25 mand i alt på skibet, og de sejlede 
straks tidligt på foråret af sted nordpå ad Finmarken til. Da Tore Hund fik 
det at vide, sendte han bud til brødrene, at han også havde tænkt på den 
sommer at gøre en handelsrejse til Bjarmeland; han foreslog derfor, at 
de skulle lade deres skibe sejle sammen, og hvad bytte de fik, skulle da 
ligeligt deles imellem dem. Brødrene svarede tilbage, at på betingelse af, 
at Tores mandskab, ligesom deres, blev på 25 mand, ville de gå med til 
at være halvt om fortjenesten; dog skulle de varer, mandskabet selv førte 
med sig, holdes udenfor. Men allerede før Tores sendebud nåede tilbage, 
havde han sat sit store, brede langskib på søen og gjort det sejlklar. Alle 
hans huskarle var om bord, og det var hen ved 80 mand. Tore skulle være 
enerådig over dette mandskab såvel som over alt det gods, de måtte er-
hverve sig på rejsen”. Gunstein og Karl var ikke helt trygge ved situationen, 
men slog dog følge med Tore104. Her ser vi pagter mellem landsmænd om 
deling af udbyttet ved handel. Handelen var velorganiseret og belagt med 
detaljerede aftaler og betingelser. At det kom til strid om delingen om byt-
tet fra plyndringen af bjarmelændingerne, og det endte med drab på Karl 
og Tores uretmæssige tilegnelse af hele byttet, er en anden historie.

Mønter og handel på handelspladser i vikingetiden
Også møntfundene kan illustrere handlen. Enkeltfundene afspejler sandsyn-
ligvis tilfældige tab, og de indikerer et aktivt møntomløb. Mange steder er 
der kun nogle få mønter på en plads. Men på andre er der rigtigt mange, 
hvilket viser, at her har der været specielt aktiv handelsaktivitet. Det er et 
lille udvalg af disse pladser, vi nu skal se på.

Havsmarken ligger lige ud til Ærøs østkyst ved en lille vig i læ for ve-
stenvinden – et perfekt sted at ankre op på turen fra Hedeby med retning 
mod de danske øer (fig. 3.62). Dog drømte ingen om, at dette sted var 
en af vikingetidens vigtigste handelspladser, før amatørarkæolog Steen 
Agersø afsøgte lokaliteten med sin metaldetektor i 2008. Siden er der 
blevet ved med at dukke fund op spredt ud over markerne. Der er spor af 
metalhåndværk og fund af mange fibler (brochelignende smykker), som 
nok er blevet købt og solgt på stedet. De mange blyvægtlodder viser han-
del baseret på vejet sølv. Det samme gør brudsølv spredt ud over et stort 
område, og ikke mindst de mange sølvmønter. Et par hundrede meter syd 
for handelspladsen lå der i sen jernalder, vikingetid og tidlig middelalder 
en tilflugtsborg, der blev udgravet i 1990’erne.
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Med flere hundrede mønter er Havsmarken en af de mest fundrige 
pladser i Danmark, hvad angår enkeltfundne mønter fra vikingetiden. 
Der er en enkelt sceatta, en 800-tals penning fra Ribe, men ellers er langt 
de fleste islamiske dirhemer fra 700-, 800- og 900-tallet. De er bøjet og 
fragmenterede, således som man ville forvente i en vægtøkonomi. Den 
mest markante fundgruppe er dog de mere end 50 karolingiske penninge, 
hvoraf de fleste er præget i årene 822-840. Det gør uden sammenlig-
ning Havsmarken til den plads med flest karolingiske mønter i Danmark. 
Faktisk stammer over en fjerdedel af samtlige kendte fund i Danmark 
herfra. Mange af mønterne på Havsmarken er hele, og ingen er lavet 
om til smykker, som man ellers ofte ser andre steder. De må have været 
benyttet som mønter i handel på pladsen. De er sikkert kommet direkte 
fra Karolingerriget eller via Hedeby. Havsmarken er således sandsynligvis 
en af indførselsvejene for karolingermønter til Danmark. Der har hidtil kun 
været ganske små udgravninger på pladsen, og forskningen i de mange 
spændende fund er kun i sin vorden. Vi kan vente os mange flere indsigter 
i vikingernes handel fra Havsmarken, der helt sikkert vil indtage sin plads 
som en af vikingetidens vigtigste lokaliteter105.

Vester Egesborg, der er en kystnær plads ved Dybsø Fjord i Syd-
sjælland nær Næstved udviser nogle af de samme træk. Udgravninger har 
påvist både langhuse og grubehuse. Der er spor af metal- og tekstilhånd-
værk, og fund af frankisk glas viser højt niveau. Vægtlodder og brudsølv 
indikerer handel med vejet sølv. Der er fundet 35 vikingetidsmønter,  
hvoraf de fleste er dirhemer udover en enkelt tysk mønt fra 900-tallet.  
Det mest specielle ved fundspektret på Vester Egesborg er seks tidlige 
arabiske mønter fra 700-tallet, der efterligner mønter fra sassaniderne, 
der regerede det nuværende Iran før arabernes erobring. Det kunne tyde 
på en speciel tidlig start på møntbrugen på netop denne plads, måske 
allerede i første halvdel af 800-tallet. Det er påfaldende, at der ikke er en 
eneste karolingisk mønt. Denne plads har tilsyneladende haft en anden 
og mere østlig kontaktflade end Havsmarken. Kun to af mønterne fra  
Vester Egesborg er fundet i intakte arkæologiske lag. Den ene stammer 
fra et kulturlag, den anden fra et grubehus. 

FIG. 3.62 
Havsmarken, Ærø
I denne lille vig ved Havs-
marken på Ærø er der 
fundet mængder af møn-
ter, smykker, vægtlodder 
og andre genstande, der 
viser livlig handelsaktivi-
tet. Øverst på skrænten 
i baggrunden var der et 
lille voldanlæg.
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De resterende 33 mønter er detektorfund fra pløjelaget. Det viser detek-
torens betydning for vores forståelse af møntbrug. Der må siges at være 
stor forskel på den tolkning af møntbrug, man ville få ud af to mønter 
fra en traditionel udgravning i forhold til de 35, det bliver til, når fund fra 
pløjelaget også kan inddrages106.

Kongsgården ved Tissø på Vestsjælland er også rig på møntfund, 
der er dukket op efter intensive markvandringer med metaldetektor og 
omfattende udgravninger. I jernalderen og vikingetiden lå her en meget 
betydningsfuld plads. Husenes størrelse og fundenes kvalitet viser, at vi 
befinder os i samfundets allerhøjeste lag. Bebyggelsen var tilsyneladende 
ikke i brug permanent. Det er nærliggende at tro, at det var en gård, der 
blev benyttet periodevist af en omrejsende konge og hans følge. Pladsen 
bestod af flere elementer. Der var en kongsgård med flere bygninger, heri-
blandt en stor hal til fester og ceremonier og et mindre hus i et indelukke, 
der tolkes som et kulthus. Lidt derfra var et udendørs kultisk offerområde 
på en bakketop. Endelig var der et meget stort område med små halvt 
nedgravede grubehuse, hvor der er spor af håndværksaktivitet. 

Når kongen har været på pladsen ved Tissø, har mange været samlet, 
og der er foregået politiske forhandlinger og kultiske ceremonier. Der 
har sikkert ligeledes været rig lejlighed til at slå en god handel af. På 
Tissø-pladsen er der fundet over 100 mønter, og langt de fleste af dem 
ligger spredt ud over området med handels- og håndværksaktivitet. Net-
op mønterne fra dette område består hovedsagligt i arabiske dirhemer. 
Nogle enkelte kan stamme fra små oppløjede skattefund, men de fleste 
er enkeltfund. Mange af dem er brækket i stykker og bøjede og testede 
med små knivhak og ridser. Der findes ligeledes brudsølv og vægtlodder. 
Det ligger lige for at se disse mønter som tilfældige tab fra de mange små 
handler, der må have været gjort her107.

Kaupang tæt ved Larvik på Oslofjordens vestbred var i 800-tallet 
en aktiv handelsby. Der er foretaget udgravninger over flere omgange i 
1956-1974 og 1998-2003, og de har påvist huse og parcellering. Udenfor 
selve bebyggelsen er der flere områder med grave. Det var en permanent 
bebyggelse, men i modsætning til Ribe og Hedeby havde den ikke egen 
udmøntning. Der er fundet karolingiske mønter og brudsølv i intakte 
arkæologiske lag, der er dateret til før år 850, og i de øvre omrodede lag 
er der fundet op mod 100 dirhemer. I udgravningerne i 1956-1974 var der 
ikke dukket særligt mange mønter op, men de intensive detektorunder-
søgelser i 2000-2002 fik med et Kaupang til at fremstå som det regionale 
centrum for møntbrug. Den ære beholdt den imidlertid kun et par år, for 
i 2012 viste detektorrekognosceringer, at der havde været lige så intensiv 
møntbrug i Heimdalsjordet, kun godt 10 km væk. Denne plads med spor 
efter eksklusiv handel og håndværk lå indenfor synsvidde af den gravhøj, 
hvor man i 1880 fandt det fantastiske Gokstad-vikingeskib i en gravhøj 
i Vestfold i Norge. Der er måske andre pladser i Oslofjord-området, der 
bare ligger og venter på at blive opdaget med en metaldetektor?108

Hvad har der været handlet med på alle disse nævnte lokaliteter?  
Sikkert pelsværk, perler, våben og måske slaver. Men også smykker. Man 
har tidligere set smykkefabrikation som noget eksklusivt, der var knyttet 
til eliten – man har ligefrem forestillet sig, at håndværkerne var under 
stormandens kontrol. De mange nye detektorfund har imidlertid tilve-
jebragt et righoldigt materiale af masseproducerede smykker i bronze 
i middelmådig kvalitet. Det tyder mere på et noget friere marked, hvor 
håndværkeren frit kunne sælge sine produkter direkte til folk. Det giver  
et større og livligere marked, end vi hidtil har forestillet os109. 

Også udenfor Danmark kan man se måske endnu mere tydelige 
handelsindikationer. Vi kan tage nogle eksempler fra hver sin ende af 
vikingeverdenen. Langt mod nord har vi Trondhjem. Ved udgravningen af 
Folkebiblioteksgrunden fandtes en del mønter fra 1000-tallet (fig. 3.63). 
De lå i de forreste rum i husene ud mod hovedgaden. Disse rum er tolket 
som kombinerede handels-/håndværks- og lagerboder. Der var stort set 
ikke nogen mønter bagerst i husene og på grundstykkerne bagved. 
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Disse mønter må være tabt under aktiviteter, der fandt sted i den offentlige 
sfære. Udgravningen fandt sted i perioden 1973-85, men det var først ved 
en fornyet gennemgang af materialet i 2001, at potentialet i analysen af 
spredningen af mønterne blev erkendt. I Sigtuna i Mellemsverige derimod 
lå mønterne og vægtlodder bagerst på grundstykkerne i beboelsesdelen, 
men der ikke var mange i håndværksboderne forrest på grunden. Her har 
pengehåndtering tilsyneladende foregået i den private sfære110.

Langt mod vest i vikingernes York i England i 900-tallet har vi et 
tilsvarende billede med en gade, huse ved gaden og et gårds- og af-
faldsområde bagved. Dette blev fundet under i udgravningen i 1971-81 
på Coppergate 16-22. Også her er de fleste mønter fundet forrest på 
grundstykkerne op mod gaden. Der er dog også et par stykker i affaldsla-
gene bagerst på grundene. Det specielle ved dette sted er imidlertid 
fundmaterialet: møntstempler, prøveafslag af møntstempler på blyplader 
og affald fra metalbearbejdning. Stedet har derfor sikkert huset selve 
møntproduktionen eller måske stempelskærerens værksted. Det sætter 
fundene af en 800-tals Ribe-penning og en karolingisk obol i perspektiv. I 
England skulle udenlandske mønter nemlig normalt omveksles mod lokal 
mønt. Det er måske netop det, der er sket her at mønterne er havnet i 
møntsmedjen, mens de venter på at blive smeltet ned? Men der er lige-
ledes fund fra andre tidspunkter og på andre grundstykker, der afspejler 
handels aktiviteterne i byen111.

FIG. 3.63 
Aktiv møntbrug
Plantegning af det udgravede om-
råde i Trondhjem. Bemærk, at alle 
de angivne møntfund er placeret 
i bebyggelser ud til 1000-tallets 
gade, der på tegningen løber i 
lodret retning ca. midt på tegnin-
gen. Dermed indikerer mønterne 
tydeligt den livlige handlesaktivi-
tet, der må være foregået ud til 
gaden i vikingetidens Trondhjem.
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Det sidste eksempel bringer os langt mod øst. Ved udgravningerne 1951-
1959 i Nevskij-kvarteret i Novgorod i Rusland blev der fundet 14 mønter 
fra 900- og 1000-tallet rundt om og i en bebyggelse tæt ved byens hoved-
gade. Her er det også sandsynligt, at mønternes tilstedeværelse er et re-
sultat af tilfældige tab ved dagligdags handel. Det interessante her er, at 
de fantastiske bevaringsforhold for vejbanens træbelægning har gjort det 
muligt at årringsdatere udgravningens faser, således at man kan konsta-
tere, at mønterne fordeler sig jævnt kronologisk fra byens grundlæggelse 
ved midten af 900-tallet op til 1100-tallet112. 

Den arabiske diplomat Ibn Fadlan mødte i 920’erne købmænd af 
vikingeafstamning ved Volga-floden i Rusland: ”det bedste smykke hos 
dem er den grønne keramikperle [glasperle af ler], som er på skibene. 
De strækker sig meget langt for at få fat i dem og køber en perle for en 
dirhem og trækker perlerne sammen til et halsbånd til deres kvinder”.  
Her ser vi mønter brugt til betaling – i parentes bemærket efter antal,  
og ikke efter vægt, hvis man tager teksten på ordet113.

Det er dog ikke alle lokaliteter, der leverer mange møntfund. På lan-
dingspladsen Sebbersund ved Nibe i Limfjorden var der kun tre mønter, 
hvor den ene blev fundet på  den tidligt kristne kirkegård. Det kan ikke for-
klares ved manglende undersøgelser, for stedet har været meget grundigt 
undersøgt ved udgravninger, hvor metaldetektor var flittigt i brug. Det må 
afspejle en landingsplads, hvor man trods stor handels- og håndværksaktivi-
tet ikke i særlig stor udstrækning brugte mønter. Sebbersund er dog ikke et 
internationalt marked, men blot regionalt, så det er måske forklaringen114.

Sølv som betalingsmiddel og prestigeobjekt
En episode fra 900-tallet gengivet i den islandske stormand Snorre Sturle-
sens (ca. 1179-1241) kongesaga Heimskringla viser i al sin enkelthed søl-
vets rolle i samfundet: ”Ejvind [Finsen Skaldespiller] digtede et hyldestdigt 
om alle islændinge, og de belønnede det sådan, at hver en bonde gav 
ham en skatpenning — den stod i tre penninger vejet sølv, som var hvidt 
i bruddet [norrønt: skattpening, sá stóð 3 penninga silfrs vegna, ok hvítr í 
skor] — og da sølvet forevistes på Altinget, aftalte man at få en smed til at 
rense sølvet. Derefter blev der lavet en kappenål, og da smeden var ble-
vet betalt, stod nålen i 50 mark sølv; den sendte de til Ejvind, men Ejvind 
lod nålen hugge i stykker og købte sig husdyr dermed”115.

Hvis vi et øjeblik ser bort fra sølvsmedens betaling, der nok trods alt 
har udgjort en mindre del, har man altså indsamlet 50 mark sølv, hvilket 
svarer til godt 10 kg. Hvis man regner lidt over et gram pr. penning, så er 
det knap 10.000 penninge. Det giver omkring 3.000 storbønder i Island, 
da hver jo skulle betale tre penninge. Det er nok ikke helt ved siden af. 
I landnamstiden fra slutningen af 800-tallet til 930 var der omkring 430 
storbønder. Under biskop Gissur (1082-1118) blev der holdt mandtal i 
Island, og da var tallet af tingbønder steget til omkring 4.500116.

Sagaen antyder, at samtlige storbønder i Island havde sølv på kiste-
bunden. Det er ret så bemærkelsesværdigt i betragtning af, hvor sjældent 
man i udgravninger eller ved tilfældige fund støder på vikingetidsmønter 
og brudsølv i Island – faktisk kan mønterne tælles på to hænder, hvis der 
ses bort fra skattefundene i Gaulverjabær, Sandmúli og Keta117. 

Det var sølvværdien, det kom an på. Sølvet skulle vejes, og lødighe-
den tjekkes. Formuleringen om, at sølvet skulle være hvidt i brudfladen 
er interessant i forhold til de testmetoder, vi kender fra studiet af selve 
mønterne: knivhak i mønten samt bøjning, der kunne medføre brud. I den 
islandske lovbog Grågås, der gjaldt fra omkring 930 til 1262/64 og er ned-
skrevet i 1117/18, står der flere steder: ”godt sølv skal ligne sølv mere end 
messing og skal tåle skår og være ens udenpå og indeni”118.

Men historien om Ejvinds kappenål er ikke mindst interessant på 
grund af sølvets vej gennem fysiske og funktionsmæssige forvandlinger. 
Det er det samme metal, der går igen fra etape til etape. På det fysiske 
plan blev sølv smeltet ned og lavet til et smykke, og smykket blev derefter 
brudt i stykker. Rent funktionsmæssigt gik sølvet fra at være storbondens 
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formue over en slags skattebetaling til en ceremoniel gave. Her skete 
omformningen fra sølv til smykke. Man var villig til at betale smedeom-
kostninger for denne omformning – det er i øvrigt et af de eneste kilde-
steder, hvor dette forhold overhovedet omtales. Smykket var en hæders-
gave og en prestigegenstand, for Ejvind var praktiske formål vigtigere, 
og prestigegenstanden forvandledes til et banalt betalingsmiddel ved 
at blive brudt itu. Sølv-smykke-brudsølv. Formue-prestigegenstand-beta-
lingsmiddel. Her har vi i en nøddeskal hele vikingetidens vægtøkonomi.

Man kunne ellers godt forestille sig, at en sådan hædersgave ville 
der blive passet på og værnet om. Det ser man for eksempel i en anden 
saga med den sølvbelagte skål, som kong Harald Hårderåde skænkede 
Tore fra Steig og som herefter blev holdt i ære i flere generationer119. 

FIG. 3.64 
Vægtøkonomi
Deponeret skat af 
permiske ringe i 
sølv samt en snoet 
guld-armring med 
kroglukke. Fundet 
er gjort ved Maribo 
på Lolland.
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Den arabiske diplomat Ibn Fadlan fortæller, at ”hver af deres kvinder har 
på sit bryst en beholder, som er bundet fast og er af jern, af sølv, af kobber 
eller af guld, alt efter størrelsen og værdien af mandens formue. På hver 
be holder er der en ring, i hvilken der er en kniv, som også er bundet fast 
til brystet. Om halsen bar kvinderne halsringe af guld og sølv. For når man-
den er ejer af 10.000 dirhemer, laver han en halsring til sin kone. Når han 
har 20.000, laver han to halsringe. Og på den måde får hustruen en ny hals-
ring for hver 10.000 dirhemer, som manden øger sin formue med. På den 
måde er der ofte mange halsringe om halsen på en enkelt af kvinderne”120.

Vi ser her, at pral var en vigtig faktor i motivationen for at erhverve 
velstand. Det står ikke helt klart, om alle 10.000 dirhemer virkelig går til 
at lave halsringen, eller om ringen blot er et symbol på mandens rigdom. 
Teksten kan tolkes på begge måder. Det står heller ikke klart, om der 
menes en ring i guld eller sølv (i en bearbejdning af teksten fra 1200-tallet 
står der udtrykkeligt guld121). 10.000 dirhemer er omkring 30 kg sølv, hvil-
ket nok ville være i overkanten til en halsring. Guld derimod var på dette 
tidspunkt meget omtrentligt sat ca. 15 gange mere værd end sølv – lidt 
mere i Byzans, lidt mindre i Kalifatet. Det ville have givet en guldring på  
2 kg eller deromkring, og det svarer faktisk fint til vægten på den fine sno-
ede guldring, der blev fundet på kongsgården ved Tissø på Vestsjælland. 
Disse ringe gav status og anseelse. Mon de også havde en standardiseret 
værdi? Således at de fungerede som en praktisk værdiopbevaring og i en 
snæver vending også kunne bruges til betaling? Man har faktisk mange 
eksempler fra denne periode i Rusland og i Skandinavien på sølvringe, 
der er vægtjusteret. Et godt eksempel er de såkaldte permiske ringe, som 
især kendes fra Rusland, men også fra Sverige og – i mindre grad – fra 
Danmark (fig. 3.64). De vejer omkring 100, 200, 300 eller 400 g. Ordet 
grivna, der er navnet på en gammel russisk vægtenhed, betyder faktisk 
oprindeligt halsring. I vore dage er det også navnet på Ukraines valuta. 
Studier tyder også på, at de skandinaviske vægtsystemer i vikingetiden 
har rødder i de arabiske og russiske standarder.

FIG. 3.65 
Fundet fra  
Lerchenborg
På Vestsjælland fandt 
man disse smykker, 
hvoraf en del udgøres 
af forskellige mønt-
typer bearbejdet til 
hængesmykker enten 
ved hjælp af øsken 
eller ved perforering.

D E N A R  T I L  D A L E R1 7 8



Visse mønter er klart blevet brugt som prestigegenstande. På kongs-
gården Tissø i Vestsjælland lå langt de fleste mønter på markedsområdet.  
Enkelte mønter lå imidlertid på det åbne kult-område midt på pladsen  
eller inde i selve hallen, der var centrum for fester og ceremonielle 
hand linger. Det interessante er, at det ikke er tilfældige mønter – det er 
karolingiske og tidlige danske mønter. I modsætning til dirhemerne fra 
handels- og håndværksområdet er de hele, og nogle af dem forsynet med 
ophængningshul. De har helt klart haft en funktion som status-genstande, 
som man passede på og viste frem som smykke eller amulet. En tilsvaren-
de funktionsforskel mellem nordiske og karolingiske mønter på den ene 
side og arabiske dirhemer på den anden side ses i den svenske handelsby 
Birka. Her er de førstnævnte oftest lavet om til hængesmykker og benyttes  
udelukkende som gravgaver. Det er også tilfældet for nogle af dirhemerne, 
men langt de fleste af dem er fundet spredt over byområdet, og det er 
også dem, der optræder i omegnens skattefund122.

På kongsgården i Lejre ved Roskilde optræder der især tidlige karo-
lingiske mønter fra både før og efter Karl den Stores møntreform i år 793. 
Der er også et par tilsvarende mønter på nogle nabolokaliteter. Disse tid-
lige mønter ses næsten ikke andre steder i Danmark – man skal til Holsten 
eller Gross Strömkendorf ved Wismar i Tyskland for at finde dem i større 
mængder. Det kan tyde på, at Lejre-kongen på et tidligt tidspunkt har  
haft eksklusive forbindelser til Frankerriget123.

Ved Lerchenborg nær Kalundborg er en smykkekæde fra 900-tallet 
med perler i sølv og glas fundet sammen med blandt andet to skålfibler 
og fire mønter - to dirhemer, en karolingisk mønt, en Hedeby-penning. 
Mønterne er enten forsynet med øskner eller gennemboret (fig. 3.65). 
Fiblerne har som en slags sikkerhedsnåle holdt en kvindes kappe sammen 
på brystet, og kæden har hængt imellem dem over brystet124. 

Også andre steder i Danmark finder vi karolingiske mønter på 
stormands gårde, hvor de har været brugt til hængesmykker. De må have 
besiddet en symbolsk betydning som repræsentant for den stærke karo-
lingiske kejser eller for Kristus. Kejserens monogram og det kristne kors-
symbol optrådte jo i mønternes motiv. Det er nok denne kraft, man har 
villet ødelægge ved bevidst at skamfere mønterne. Det har vi nemlig flere 
eksempler på. For eksempel er en karolingisk mønt fundet på Aggersborg 
ved Limfjorden brutalt gennemboret 10 gange125 (fig. 3.66).

På handelslokaliteterne Hedeby, Havsmarken og Kaupang er møn-
terne derimod ikke lavet om til smykker eller amuletter. Det ser ud til, at 
når de karolingiske mønter forlod handelssfæren til fordel for stormands-
miljøet, skiftede de funktion fra betalingsmiddel til prestigegenstand. I 
et system med sølv efter vægt som betalingsmiddel kunne smykkerne 
senere igen skifte funktion tilbage til betalingsmiddel. Eksempelvist er 
der i Nonnebakken II-skatten en dirhem præget i 922/923, der er nydeligt 
gennemboret til brug som hængesmykke (fig. 3.67). Den er siden blevet 
fragmenteret og testet med knivhak i brudkanten til brug som betalings-
sølv. At mønter også kunne have et langt liv, før de blev omdannet til 
smykker, ses af en dirhem præget i Baghdad i 777, der har fået påsat en 
nitte lavet af en engelsk mønt som er præget i  ca. 997-1003126.

Over 100 år senere synes Harald Blåtands korsmønter også at have 
haft en særlig stilling og være blevet respekteret som kongens mønt. 
Mange af dem findes netop i skattefund på stormandspladser, hvilket  
tyder på, at kongen har brugt dem til gaver og betaling til sine mænd.  
I stedet for blot at uddele sølv efter vægt, har kong Harald foretrukket  
at bruge sin egen mønt, der symbolsk repræsenterede hans magt. Bud-
skabet blev forstået, for modtagerne har ikke fragmenteret og bøjet 
mønterne, som det ellers var kutyme. Samtidigt kunne kongen benytte 
mønten med korsmotiv som propaganda for den nye tro, kristendommen. 
Men det var kun indenfor rigets grænser, at korsmønterne nød respekt. 
De vandt stor udbredelse i de vestslaviske områder (Polen og Tyskland 
øst for Elben), men her indgik de i en vægtøkonomi og blev testede og 
fragmenterede på linje med alle andre tilgængelige mønter127.

FIG. 3.66
Mønt fra Aggersborg
Karolingisk mønt slået under Ludvig 
den Fromme, der var kejser i Franker-
riget fra 814 til 840. Mønten er fundet 
på Aggersborg i Nordjylland og 
skamferet med ti gennemboringer. 
Muligvis som en hån mod det kristne 
kors og kejserens navn, som nævnes 
på mønten.

FIG. 3.67
Mønt fra Nonnebakken
Gennemboret fragment af arabisk 
dirhem fundet på Nonnebakken 
på Fyn. På den ene af de klippede 
sider kan man ane, at møntens 
lødighed sidenhen er blevet testet 
med en kniv.
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Mønter var imidlertid også sølv og har været brugt som råmateriale for 
sølvsmeden – eller møntmesteren. Man finder af og til klumper af sam-
mensmeltede sølvgenstande, hvor man genkender halvt smeltede mønter. 
Sådanne er registreret i Hedeby og i Kaupang128. Her er det tydeligt, at 
man har villet smelte mønterne ned og benytte metallet til noget andet. 
Enkeltfundne mønter på forskellige lokaliteter kan være affald fra sølv-
smedens værksted. Nogle forskere har sågar villet se det som forklaringen  
på hovedparten af de enkeltfundne vikingetidsmønter. Det er dog usand-
synligt, at den kan gælde for dem alle. På pladser som Tissø, i Uppåkra, i 
Vester Egesborg, i Kirke Hyllinge og på Havsmarken ligger mønterne så 
spredt, at man må forestille sig en sølvsmed i hvert et hus, hvis det skulle 
være den eneste forklaring129.

FIG. 3.68
Respekt
Harald Blåtands korsmønter synes at 
være blevet respekterede i Danmark. 
I modsætning til udenfor landets 
grænser blev de i eftertiden ikke 
udsat for testning og fragmentering 
herhjemme. Eksemplarerne fra Grøn-
nerup i Jylland og Mózgowo i Polen 
illustrerer denne tendens.

FIG. 3.69
Sølvklump
Diverse genstande og mønter 
af sølv smeltet sammen til 
en klump. Sølvklumpen er 
fundet i den norske vikingeby 
Kaupang, som ligger ved ind-
sejlingen ved Oslofjorden.
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Sølv som værdiopbevaring
I dag finder vi ofte mønter og andet sølv som skattefund. Det vil sige flere 
genstande fundet sammen, ofte i en krukke, læderpung eller lignende. Det 
kan være en overhængende fare, der får folk til at gemme deres ejendele 
bort. I den norske kong Harald Hårderådes saga fortælles det, at en bonde 
en aften kom til Håkon Jarls gård for at advare ham om, at kong Harald 
Hårderåde var på vej imod ham. Håkon ”sad endnu og drak og var ikke 
gået til sengs. Uden at spilde tiden brød han op og lod sine mænd føre alt 
gods og løsøre fra gården ud i skoven; og da kongen kom, fandt han kun 
tomme huse”. Men også til hverdag og uden en akut trussel kunne man 
grave sine rigdomme ned ene og alene for at passe på dem: ”Om alle Gun-
hildsønnerne blev det sagt, at de var så gerrige, at de gravede deres guld 
og sølv ned i jorden”130. Man kunne jo ikke sætte sine penge i banken, da 
banker ikke eksisterede, så jorden var et godt opbevaringssted.

I sagaerne spiller ’kisten’ med rigdomme en stor rolle. Nogle gange 
bliver formuen faktisk gemt væk et hemmeligt sted, og man kan gå så vidt 
som at dræbe de trælle, der har hjulpet en med at gemme den væk, så de 
ikke skal røbe gemmestedet. Efter ejerens død kunne de efterladte gisne 
om, hvor gemmestedet var. Det skete, at man allerede i samtiden fandt 
skatte: ”Øst for gården Mosfjeld [lidt nordøst for Reykjavik] er der en fjeld-
kløft, hvor der ved tøbrud opstår en strid elv, men efter at vandet er løbet 
bort, har man der i kløften fundet engelske penge”, står der at læse i Egils 
Saga, der er nedskrevet omkring 1230. Men der er også eksempler på 
aktiv brug af formuen. Man bragte kisten med sig på rejse, og man havde 
den i sit hjem og kunne tage af den, hvis man havde brug for penge131.

Netop ’hverdagsskattene’, altså den tilgængelige opbevaring af en 
aktiv formue, er i tidligere numismatisk forskning blevet undervurderet. 
De steder, man finder skattefund, er ofte langt væk fra kendt bebyggelse. 
Helt på linje med nogle af sagafortællingerne forestillede man sig, at  
ejeren af rigdommene i nattens mulm og mørke udså sig et godt sted 
langt fra nysgerrige blikke i nærheden af et landmærke, der var let at 
finde igen. Denne tolkning indebar implicit en idé om, at man ikke tilgik 
skatten særligt tit, med andre ord, at skattene afspejler passiv opsparing 
og lavt niveau af møntbrug.

Men banebrydende forskning af skattefundene på Gotland viste i 
1980’erne, at langt de fleste skatte var nedgravet inde i datidens huse, som 
giver sig til kende arkæologisk. Det samme mønster viser sig at holde stik i 
Danmark. Således har efterundersøgelser på fundpladserne for de gamle  
østjyske skattefund i Enner og Randlev påvist, at den øde mark, hvor fun-
dene blev gjort, faktisk svarede til bebyggelsens placering i vikingetiden. 
Bornholm er endnu engang et af de bedst undersøgte områder. Her er over 
halvdelen af skattene nedgravet ved et hus, og mange af de andre skatte er 
nedgravet i bebyggelsens udkant. Også nye fund, som Grisebjerggård-skat-
ten på Sjælland, ligger i den vikingetidige bebyggelse. Men ingen regel uden 
undtagelse. Det skattefund, der blev gjort i 2008 i Herringe på Fyn, lå et par 
hundrede meter fra de udgravede vikingetidsgårde. Også enkelte bornholm-
ske skatte er fundet et stykke fra bebyggelsen. I de store linjer er billedet dog 
klart: Skattene var ikke nedgravet langt ude på marken, hvor man kun kunne 
komme, når ingen så på. De lå inde i husene. Man kunne let komme til dem, 
hvis der var behov for at snuppe et par mønter til et eller andet formål, eller 
hvis man skulle af med dagens fortjeneste fra markedet132.

I det meste af vikingetiden spillede umøntet sølv i form af barrer og 
smykker og fragmenter af diverse genstande den største rolle i opsparin-
gen. Indtil midten af 900-tallet udgjorde denne gruppe af genstande mel-
lem 75 og 100% af skattefundene, vægtmæssigt set, mens mønterne som 
regel højst udgjorde en fjerdedel. Antalsmæssigt spillede mønter en stør-
re rolle, da de enkelte mønter oftest var lettere end de øvrige genstande 
i skattene. I anden halvdel af 900-tallet er der både fund, hvor mønterne 
står for en tredjedel eller sågar halvdelen af et skattefunds vægt, men der 
er stadig mange fund, hvor de ligger under en fjerdedel. Endeligt, når vi 
når op i 1000-tallet svinder det umøntede sølv ind, og mønter udgør den 
dominerende kategori både antalsmæssigt og vægtmæssigt133.
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Guld i vikingetiden
Vikingetidens økonomi var baseret på sølv. Guld var yderst sjældent.  
Den norske Hoen-skat indeholdt guldsmykker og guldmønter, der var  
omarbejdet til hængesmykker. Skatten blev nedlagt midt i 800-tallet, og 
det er fund, som er helt uden paralleller. Smykkesættet fra Hiddensee ved 
Østersø-øen Rügen er ligefrem sat i forbindelse med den danske konge  
Harald Blåtands hof. Den tunge guldring fra kongsgården ved Tissø på 
Vestsjælland er exceptionel. Det samme er skattefundene fra Vester Ved-
sted ved Ribe og Gråsand i Vestjylland, der indeholdt værdifulde guld-
smykker. For ganske nyligt vakte fundet af den sønderjyske guldskat  
i Fæsted berettiget opsigt (fig. 3.70). Listen er ikke udtømmende, men  
set i forhold til de store mængder sølv i fundene er guld undtagelsen,  
der bekræfter reglen.

Hvad angår mønter er forholdet endnu mere slående. Fra det nuvæ-
rende Danmark kendes kun fem guldmønter fra vikingetiden: en barbarisk 
efterligning af en arabisk mønt fundet ved Vejrmøllegård på Bornholm, to 
islamiske dinarer og et tysk guldafslag fra Ahlesminde-skatten (fig. 3.71) 
samt en frisisk/engelsk efterligning af kejser Ludvig den Frommes (814-
840) yderst sjældne guldsolidus fundet i Skjern ved Viborg (fig. 3.72).  
Hvis vi ser på det historiske Danmark kan vi tilføje endnu to guld-solidus- 
efterligninger samt en byzantinsk solidus i Hedeby134. 

Hvordan kan det nu være, at guld er så sjældent? Tidligere havde 
guld jo spillet en stor rolle som materiale til smykkefremstilling og i form 
af senromerske og byzantinske guldmønter. Der er sandsynligvis ikke tale 
om et bevidst fravalg fra guld eller et tilsvarende tilvalg af sølv. Guldets 
sjældenhed hænger nok nærmere sammen med forsyningssituationen. 
Vikingerne hentede i vid udstrækning deres rigdomme i Vesteuropa. Her 
fandtes naturligvis guld, men sølv var det almindeligste. Ikke mindst var 
møntvæsenet baseret på sølv, siden frankerne og angelsakserne i slut-
ningen af 600-tallet opgav at præge deres forringede guldmønter og gik 
over til sølv. Vi skal helt frem til 12/1300-tallet, før der igen kom gang i 

FIG. 3.70
Fæsted-skatten
Den afbildede skat blev fundet 
af tre amatørarkæologer i 2015 
i Sønderjylland. Siden er der på 
samme sted fundet en hel del 
flere genstande, som muligvis skal 
medregnes til den samlede skat. 
Guldskatte såsom denne er et sær-
syn blandt skatte fra vikinge tiden, 
hvor sølv var det dominerede 
ædelmetal. 
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udmøntningen af guld i Europa. Den anden kilde til rigdomme flød østfra, 
og det drejede sig om de rige sølvminer i Centralasien. Guld blev rent fak-
tisk i vikingetiden også brugt som møntmetal. Det var i Det Byzantinske 
Rige. Når guldet flød mere rigeligt her, hang det sammen med prisforhol-
det mellem guld og sølv. Vi kender ikke detaljerne i prisudviklingen, men 
i runde tal var guld 18 gange mere værd end sølv i Byzans, 14 gange i 
Kalifatet og 10-12 gange i Vesteuropa. Den slags prisforskelle medførte, at 
guldet søgte til Byzans og sølvet til Europa. Der er tale om en selvforstær-
kende effekt, for da Europa først havde standset udmøntningen i guld, 
faldt efterspørgslen på det gule metal, og dermed forblev prisen lav135.

Vi ved, at vikingerne kom til Det Byzantinske Riges hovedstad Kon-
stantinopel, og at de var værdsatte som soldater i kejserens livvagt. Vi 
ved også, at de blev betalt i guld. Mest kendt er historien om den senere 
norske konge Harald Hårderådes fabelagtige rigdomme, som han havde 
tjent hos kejseren af Byzans. Han tog sin formue med hjem – og blev kon-
ge af Norge. Men denne pengestrøm har åbenbart ikke været stor nok til 
at fylde op i forhold til de store mængder af vesteuropæisk og centralasi-
atisk sølv. Der er ikke fundet én eneste byzantinsk guldmønt fra vikinge-
tiden i det nuværende Danmark. Der er kun en enkelt i Hedeby og et par 
stykker i det norske skattefund fra Hoen – som alle er et par hundrede år 
ældre end Harald Hårderådes tid. De få byzantinske mønter fra danske 
fund er sølvmønter plus et par kobbermønter i Hedeby. Vikingetiden var 
og blev en sølvalder136.

Penge, alliancer og sociale bånd
Transaktioner mellem folk kunne være en kompliceret affære. I Njals Saga, 
der foregik i Island omkring år 1000, hører vi, at ”det år blev der misvækst, 
så folk overalt kom til at stå uden hø og mad. Gunnar hjalp mange, og 
alle, der kom, fik, så længe, der var noget. Til sidst stod Gunnar selv og 
manglede. Han tog så med Kolskæg, Traen Sigfusen og dennes brodersøn 
Lambe Sigurdsen til Kirkebo og bad Otkel komme ud til dem. Han bød 
dem goddag. Gunnar besvarede venligt hans hilsen: ’Jeg er kommet for 
at købe hø og mad, hvis du har noget’. ’Jeg har begge dele’, siger Otkel, 
’men jeg sælger ikke til dig’. ’Vil du da forære mig det?’, siger Gunnar, ’og 
løbe an på min gengæld?’ ’Det vil jeg ikke’, siger Otkel. Det var Skamkel, 
der satte ondt i ham. Traen Sigfusen sagde: ’Det var ikke for meget, om vi 
tog selv og lagde betalingen’. ’Mosfjeldfolkene skulle da være døde, før 
Sigfussønnerne kunne røve fra dem’, siger Skamkel. ’Jeg røver ikke’, siger 
Gunnar. ’Vil du ikke hellere købe en træl af mig?’ siger Otkel. ’Det skal jeg 
ikke undslå mig for’, siger Gunnar”, køber trællen og rider sin vej137.

FIG. 3.71
Mønter i  guld
Ahlesminde-skatten fra Bornholm 
indeholdt blandt meget andet disse 
tre guldmønter. Det drejer sig om to 
islamiske dinarer og et tysk guldaf-
slag, dvs. en guldversion af en mønt, 
der normalt var præget i sølv.

FIG. 3.72
Guldmønten fra  
Skjern ved Viborg
Denne mønt er en efter-
ligning af en solidus fra den 
frankiske kejser Ludvig den 
Fromme. Mønten stammer 
fra Skjern ved Viborg, og 
det er et sjældent fund.
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Historien giver et indblik i hverdagens handel. Gunnar Hamundsen er stor-
mand, og han deler gavmildt ud af sin rigdom i form af mad og hø. Herved 
skaffer han sig anseelse og troskab fra modtagerne af gaverne. Men han 
kommer selv i bekneb for mad og hø. Han ønsker da at skaffe det hos sin 
fattigere nabo Otkel Skarfsen. Han foreslår først at købe varerne, men det 
bliver han nægtet, og Gunnar beder dernæst om at få det som gave. Det 
kan forekomme mærkeligt, at han først vil købe og dernæst have det som 
gave. Men ved at købe, ville transaktionen være overstået en gang for alle, 
og ingen ville skylde nogen noget. Ved at modtage hø og mad som gave, 
ville Gunnar sætte sig i moralsk gæld til Otkel, og det gør han kun nød-
tvungent. Det kommer ligefrem på tale at tage varerne og lægge betalin-
gen, men det ville medføre åben strid, da det ville blive anset som røveri. 
Hele den spændte situation løses ved ’substitut-handel’, hvor Gunnar 
køber en slave, og ingen taber ansigt. Historien fortæller os om gave-
givningens magt til at skabe alliancer og sociale bånd, hvorimod handlen 
var socialt neutral: man får sin vare, man betaler, og bagefter var man  
kvit og kunne gå hver til sit uden at tænke mere på det.

Det omtales ikke, hvad Gunnar havde tænkt sig at betale med, men 
det kan ikke have været fødevarer, for det var netop det, Gunnar mangle-
de. Det kan meget vel have været sølv, for som vi allerede har set, tyder 
noget på, at alle islandske storbønder havde adgang til sølv. Historien 
fortæller os, at Gunnar normalt var selvforsynende med mad og hø, men 
at det ikke var utænkeligt at købe den slags daglige fornødenheder i 
tilfælde af hungersnød. 

FIG. 3.73

N J A L S  S A G A

Njals Saga er en af de mest berømte islandske sagaer. Den er nedskrevet 

i  ca. 1280, og handlingen udspiller sig omkring år 1000 på Island. I Njals 

Saga kan vi blandt meget andet læse om det komplicerede magtspil, der 

eksisterede på området for handel og gavegivning. På billedet ses middel-

alderhåndskriftet Reykjabók, fra kort efter år 1300, som indeholder en  

af de mest fuldstændige versioner af Njals Saga.
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Sølv har indgået i sociale relationer mellem mennesker. ”Gaver venter 
modgaver” står der i Eddaens Hávamál. En stormand kunne knytte mange 
mænd til sig ved sin gavmildhed. Hvis gaven blev givet til en person på 
samme sociale niveau, skabtes der en alliance mellem ligestillede. Hvis 
den blev givet til folk lavere på rangstigen, skyldte modtageren troskab 
til giveren, hvis magt og prestige herved blev forøget. Med runer på en 
knogle fra 1100-tallet fundet i Sigtuna i Midtsverige står der meget sigen-
de, at ”Kongen er mest gæstfri. Han gav mest, han er vellidt”. Kongens 
mænd forventede betaling, og deres troskab afhang af den, som det 
fremgår af sagaerne, eksempelvis historien om kong Harald Hårderåde og 
den islandske stormand Haldur. Man kan sågar se gaver som så institutio-
naliserede, at de kan sammenlignes med skatter og afgifter138.

Penge blev ikke alene brugt til at sikre stormænds troskab – de blev 
også brugt til at forråde dem! En tekst fra sagaskriveren Snorres hånd illu-
strerer kongens brug af mønter i politisk øjemed. I kongesagaen om den 
norske konge Olav den Hellige (1015-1030) handler det bl.a. om kongens 
strid med Håkon Jarl og den dansk-engelske konge Knud den Store. En af 
Olavs mænd, Bjørn Stallere, bliver opsøgt af kong Knuds udsending, der 
siger, at det ” ’synes tjenstligt at tage imod kong Knuds og Håkon Jarls 
venskab og blive deres mand og give din tro på det og modtage din løn’ 
– og han hældte engelsk sølv frem af en stor pung”139. 

Harald Hårderåde havde i 1040’erne af sin nevø, kong Magnus den 
Gode, opnået del i kongemagten i Norge. Herefter delte han med Magnus 
alt det guld, han havde hjembragt fra sin tjeneste i Byzans.

FIG. 3.74
Fest giver magt
Gaver og gavmildhed gav an-
seelse og status i vikingetiden. 
På runestenen i Sövestad i Skåne 
navnkundiggøres en mand ved 
navn Bram for, at han var  
”gavmildest på mad”.

K A P I T E L  3  —  D E  F Ø R S T E  S K R I D T  M O D  M Ø N T Ø K O N O M I 1 8 5



”Harald lod derefter en stor oksehud brede ud og lod alt guldet fra task-
erne vælte ud over den; derefter blev der sat vægtskåle og lodder frem, 
og alt guldet blev delt og skiftet efter vægt”140.

Sølv kunne også bruges til at betale skadeserstatning for mord eller 
anden form for ærekrænkelse. Ovenfor hørte vi om, hvorledes den norske 
stormand Tore Hund dræbte kong Olav den Helliges hirdmand Karl og 
tilegnede sig hele udbyttet fra et togt til Bjarmeland, der ellers skulle have 
været delt mellem de forskellige deltagere på færden og kongen, der 
også havde skudt penge i togtet. På tinge blev Tore dømt til at ”betale 
kongen 10 mark guld; Gunnstein og de andre slægtninge skulle have  
andre 10 mark, og for tyveri og skade på ejendom var bøden yderligere 
10 mark”. At boden regnes i guld betyder ikke, at den blev betalt i guld: 
”Derpå kom Tore til og betalte med sølv; fra en pung blev der betalt 10 
mark vejet. Så tog han mange sammenknyttede klædestykker frem; i nog-
le var der én mark vejet, i andre en halv eller nogle ører. Da sagde Tore: 
’Dette er lånte penge, som forskellige folk har ladet mig låne, for jeg tror, 
at det er slut på de rede penge, jeg har’. Derefter gik Tore ud på skibet, 
og da han kom tilbage, betalte han med små summer sølv ad gangen, og 
sådan blev det sent på dagen”. Nu er det jo en saga, så der gik konflikt i 
udredningen af bøden, men bag historien ser vi et system med genopret-
telse af den sociale balance ved betaling af bod141.

Kongen og stormanden blev nødt til hele tiden at sikre sig nye ind-
komster for at kunne beholde og vedligeholde sin status i samfundet. Det 
var sikkert en del af motivationen for at drage udenlands. Lederen af et 
vikingetogt fordelte udbyttet mellem deltagerne, således som vi så oven-
for i teksten på Yttergärde-runestenen. Handelen i Østerled havde også til 
formål at skaffe rigdomme. Den arabiske diplomat Ibn Fadlan var i 920’erne 
med en delegation på besøg hos Volga-bulgarerne, og under rejsen mødte 
han ved Volga-floden en gruppe russiske købmænd af vikingeafstamning 
og deres koner. Hans skildring giver et væld af interessante detaljer om 
vikingernes livsførelse. Han fortæller bl.a. at de ofrer til træstøtter med 
et udskåret menneskeansigt og beder Guden om, ”’at du skaffer mig en 
købmand, som har mange dinarer og dirhemer, og som køber af mig, som 
jeg ønsker, og ikke siger mig imod i det, jeg siger’. Og så går han væk. Hvis 
hans handel går skidt for ham, og tiden trækker ud, kommer han tilbage 
med en offergave eller to til […] Ofte går handelen let for ham, så han får 
salg i stand. Da siger han: ’Min herre har stillet mit behov, nu er det min 
pligt at gengælde ham’”. Herefter slagter han nogle dyr og giver noget 
som almisse og resten som gave til Guderne142. Man får næsten indtryk af, 
at målet med handelen var at skaffe guld og sølv for dets egen skyld. 

Et bestemt spørgsmål bør stilles, selvom svaret på grund af kilde-
brist må blive upræcist. Det er, hvor stor en rolle brugen af sølv spillede 
i datidens samfund? Hvor stor betydning havde de sølvtilførsler, som 
vikingernes ekspeditioner bragte med hjem? Når man ser på mængden af 
skattefund fra Norden, Østersøområdet og Rusland i perioden 800-1100 
sammenlignet med tidligere og senere perioder eller med andre lande, 
såsom Karolingerriget og de efterfølgende stater samt de angelsaksiske 
riger, forekommer mængden enorm. Men er det en reel forskel, eller er 
det en afspejling af forskellige måder at bruge sølvet på? Hvor det andre 
steder og til andre tider blev bragt mere i spil ved omsmeltninger? Nogle 
forskere har foreslået, at Østersø-øen Gotlands kolossale rigdom i sølv-
skatte i virkeligheden slet ikke afspejler en reel rigdom, men derimod et 
primitivt samfundssystem, hvor sølvet ikke kom i brug. 

En anden måde at anskue problemet på er at sætte sølvmængden 
i forhold til den meget konkrete og konstante og magtgenererende rig-
dom, som jord og kvæg må have udgjort. Man kan spørge, om det virke-
lig kunne betale sig at bruge sin energi på det usikre forehavende måske, 
måske ikke at hjembringe rigdomme i form af sølv fra togter langvejs til i 
stedet for at koncentrere sig om jorden derhjemme. Det kunne det åben-
bart, for vikingerne gjorde det. Sølv er let at opbevare og transportere 
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det er bestandigt, det er værdifast, og det er eftertragtet – alt sammen 
egenskaber, der gør det egnet til betalingsmiddel, gavegivning og værdi-
opbevaring. Men hvor stor en rolle sølvet spillede i det samlede billede, 
ved vi ikke143.

Mønter i religiøs sammenhæng
Der iranske geograf Ibn Rustah fortæller i starten af 900-tallet om viking-
erne i Rusland, at ”når en stormand blandt dem dør, graver de en grav 
ligesom et hus og placerer ham der. Sammen med ham lægger de hans 
klæder og de guldarmbånd, han havde på sig, og desuden meget mad 
og drikkekar og mønter. De lægger også hans yndlingshustru sammen 
med ham i graven, mens hun endnu er levende. Men så bliver porten til 
graven tilstoppet, og så dør hun der144.

I Egil Skallagrimssons Saga begraver Egil sin bror Thorolf, der er fal-
det i et slag i England omkring 930: Han ”vendte så tilbage til valpladsen, 
hvor han fandt sin broders lig. Han tog det op, vaskede det, og behandle-
de det videre, som skik var. De gravede en grav, og satte Thorolf deri med 
alle sine våben og klæder. Derpaa spændte Egil, før han forlod ham, om 
hver af hans arme en guldring; endelig rejste de stene omkring graven, 
og øste muld derover”. Egils far Skallagrim blev også begravet med hest, 
våben og redskaber, men at ”der blev lagt Penge ned i Højen hos ham, 
finder man intet om”, men han havde også selv været ude at grave sin 
formue ned. Det samme gjorde Egil selv, lige før han døde omkring 990145.

Sagaerne giver indblik i bevæggrundene for at give rigdomme med 
i graven. Meget berømt er Odins lov: ”I sine nye lande indførte Odin de 
love, der tidligere havde været gængse blandt aserne […] Ligeledes skulle 
de [afdøde] [i Valhal] nyde retten til, hvad de selv havde gravet i jorden”146. 
Denne kilde har ofte været brugt til at forklare skattenedlæggelser, men 
som vi så ovenfor er det nok ikke tilfældet for samtlige af dem. Men Odins 
lov kan nok forklare de skatte, der er nedlagt som gravgaver. Når vi finder 
en mønt i en grav, er det meget sandsynligt, at den er medgivet bevidst 
som gravgave til den afdøde. 

FIG. 3.75
Død mands penge
Udsnit af mandsgrav fra 
Stengade på Langeland, 
formentlig fra 900-tallet. 
Ved udgravningen lå 
en tut med 15 dirhemer 
under kraniets hage. Alle 
mønterne er præget i 
perioden 905-932.
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Man skal dog tjekke, om mønten lå løst i den jord, som blev fyldt i graven 
eller om den lå i en position ved skelettet, for eksempel i munden eller som 
led i et halssmykke. Kun i sidstnævnte tilfælde kan man med sikkerhed sige, 
at det drejer sig om en bevidst handling. Det sker ikke så tit i Danmark, 
men der er alligevel flere eksempler på fænomenet fra Hedeby, Langeland 
og Bornholm. Her kan man nævne de 15 dirhemer, som er nedlagt efter 
929/930 i en rulle ved en afdød mands mund på Stengade gravpladsen på 
Langeland (fig 3.75 ), eller den engelske mønt fra kong Eadgar (959-975), 
der mulig vis lå i en afdød kvindes mund. I Norge og Sverige er brugen af 
mønter i grave meget mere almindelig. For 800-tallet synes netop dette 
faktisk at være et kulturelt skel mellem Danmark inklusiv Skåne, Halland og 
Oslofjordområdet på den ene side og resten af Norden på den anden147. 

Tilsvarende kan en mønt i et stolpehul, som for eksempel på Tofte-
gård-lokaliteten på Stevns, være et bevidst offer for at bringe lykke til det 
nybyggede hus – men det kan også være en mønt, der tilfældigt faldt i 
hullet under byggeriet, eller som i forvejen lå i den jord, som man fyldte 
hullet op med. På kongsgården ved Tissø er der en lille koncentration af 
mønter på kultpladsen under åben himmel. Disse mønter kan være ofret  
i forbindelse med ritualerne på kultpladsen.

Regionale forskelle fra Bornholm til Nordjylland
Der er tydelige regionale forskelle i både fundmængder og fundtyper 
rundt om i Danmark. Forskellene afspejler ganske givet reelle forskelle i 
møntbrug. Som parallel kan fremhæves møntbrug i vikingetidens Finland, 
der er et godt eksempel på regionale forskelle. Meget iøjnefaldende er 
Ålandsøernes fremtrædende stilling i 800- og 900-tallet, der nok skyldes 
øgruppens kontakter til Rusland. Derimod er der ikke et eneste fund fra 
Åland efter midten af 900-tallet – nu går eksportvejene tilsyneladende 
udenom Åland og via Estland i stedet. På det finske fastland stammer de 
fleste fund fra 1000-tallet. I det egentlige Finland (Åbo-egnen) er der både 
gravfund og skattefund. I Tavastland (Hämeenlinna-egnen) er der mest 
skattefund og i Satakunta (Pori/Tampere-egnen) er der mest gravfund. 
Manglen på skattefund i Satakunta er påfaldende. Denne egn var velbe-
folket og tilsyneladende ikke fattigere end de øvrige. Gravfundene viser, 
at mønter var tilgængelige her. Men de er åbenbart ikke blevet brugt til 
opsparing og som betalingsmiddel ligesom i de andre dele af Finland148.

Det finske eksempel viser os, at forskellene kan være både geografi-
ske og kronologiske. Det ser vi også andre steder. Den helt exceptionelle 
koncentration af fund på Gotland er det bedste eksempel. Øens placering 
midt i Østersøen gør den til en uomgængelig station på transportruterne 
til søs. Et andet eksempel er den vigtige handelsplads Truso ved Wisłas 
munding på den polske Østersøkyst. Den havde et boom i mønttilgænge-
lighed omkring år 800, men det varede kun et par generationer. Lige så 
hurtigt som det opstod, lige så hurtigt forsvandt det igen midt i 800-tallet149. 
Som med Ålands-eksemplet ovenfor må sølvstrømmene have ændret 
retning. Hvad skyldes det? Det har været foreslået, at det var en følge af 
prøjsernes overtagelse af Truso fra skandinaverne, altså en politisk æn-
dring. Men det kan også være ændringer i handelsmønstret.

Der har helt klart også været regionale forskelle i Danmark. Meget 
markant kan man se, at der på Bornholm er sølv – meget sølv! – på stort 
set alle gårde fra vikingetiden. På Køgekanten derimod er der kun mønter 
på højstatuspladserne såsom Toftegård og Kastanjehøj, mens der ikke er 
nogen fra vikingetiden på fattigere pladser som eksempelvis Bøgelund. 
Det er i øvrigt fundmaterialet, der overhovedet tillader os at få et indblik 
i pladsernes sociale status. På Bøgelund er der nogle få bronzegenstan-
de, mens Kastanjehøj og Toftegård bugner af smykker i sølv og bronze, 
importgenstande og skår af frankisk glas150.

Bornholm skiller sig på mange måder ud fra resten af Danmark.  
Her er hele eller fragmenterede sølvsmykker fra de slaviske områder  
i det nordlige Polen og nordøstlige Tyskland. Her er, når man ser bort fra 
årene lige omkring år 1000, markant færre engelske mønter end i resten 
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af landet. I 900-tallet er der blandt de tyske og centraleuropæiske mønter 
flere bøhmiske og bayerske og færre rhinlandske og frankiske end an-
detsteds. Alt dette peger på, at Bornholm i vid udstrækning vendte mod 
sydøst, tværs over Østersøen, mens resten af Danmark mere så mod vest 
og sydvest151.

Hermed er det antydet, at der har været store regionale forskelle. 
Vi mangler dog stadig den store syntese for at få det fulde overblik152. 
Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at vores dokumentation ikke er helt 
repræsentativ. Der kan ikke herske tvivl om, at Bornholm er den del af 
landet, der har den højeste fundtæthed. Men Bornholms førerstilling var 
nok ikke helt så markant, som vi kan få indtryk af i dag. Den er også et 
resultat af et specielt aktivt og kompetent miljø af amatørarkæologer og 
deres hyppige afsøgninger af øens marker med metaldetektor. Den store 
opmærksomhed omkring de fine fund, også i pressen, har tiltrukket nye 
amatørarkæologer og dermed nye fund. Mere avler mere. Det samme 
gælder fundsteder. Det er motiverende at gå flere gange over en mark, 
hvor man ved, at der er mange fund. Den fundtomme mark er helt natur-
ligt mindre attraktiv. Men det er også vigtigt for at få et korrekt billede,  
at de fundtomme og fundfattige områder også bliver registreret.

I andre dele af landet har detektoraktiviteten været varierende. I  
Aalborg-området, på Roskilde-kanten og på Fyn har der længe været et stort 
detektormiljø. For blot at tage et eksempel. I det østlige Limfjordsområde har 
intensive metaldetektorundersøgelser og udgravninger givet møntfund fra 
en perlerække af bopladser tæt ved fjorden: Gjøl, Lindholm, Aalborg, Post-
gården, Bejsebakken, Nørholm, Aggersborg osv. Det drejer sig om bebyggel-
ser med landbrug og håndværk. Andre steder har det holdt mere hårdt. Fra 
Thy så vi stort set aldrig et fund, indtil nogle ildsjæle for nogle år siden skabte 
en forening og startede de såkaldte Thy-rallier, hvor en gruppe af metalde-
tektorførere mødtes for at gennemsøge samme område. Og så væltede det 
pludseligt frem med fund. Nærmest fra den ene dag til den anden ændrede 
Thy sig fra at være næsten fundtomt til at være fundrigt, også i vikingetids-
mønter. Det er jo i og for sig logisk, for Thy var langt fra at være ’Udkants-
danmark’ i vikingetiden. Limfjorden var åben mod vest og skibe sejlede forbi 
på vej til og fra England og andre steder i den store verden. Før Thy-Mors 
Detektorforening troede vi, at al den aktivitet foregik uden mønter. Nu ved vi, 
at mønterne var der. 

Kan en lignende viden ligge gemt andre steder, som vi ikke kender 
endnu? Ja, f.eks. på Mors og i Salling måske. Her finder man intet ved 
markvandringer med metaldetektor. Men når der er en udgravning, frem-
kommer der mange metalfund, heriblandt mønter153. Hvordan hænger det 
nu sammen? Jo, på Mors er muldlaget tilsyneladende så tykt, at ploven 
aldrig trænger ned igennem det, og det bringer ikke genstande op til 
overfladen, hvor metaldetektoren kan fange dem. 

FIG. 3.76
Orm-typen
Mønten her er slået i 
Lund under Knud den 
Store, men orm-typen 
fortsatte også med 
at blive slået under 
dennes efterfølger, 
Hardeknud.

K A P I T E L  3  —  D E  F Ø R S T E  S K R I D T  M O D  M Ø N T Ø K O N O M I 1 8 9



Møntreform i slutningen af 1020’erne og ændret møntbrug
I slutningen af 1020’erne skete der en gennemgribende møntreform i Dan-
mark. Mønternes vægt var fra nu meget mere regelmæssig og velkontrol-
leret. At dømme efter vægten på de i dag bevarede eksemplarer stræbte 
man efter en vægt på ca. 1 g i Skåne og på Sjælland og på 0,75 g i Jylland. 
Her var kimen altså allerede lagt til det senere fuldt udviklede landsdels-
møntsystem, der indebar, at Skåne, Sjælland og Jylland havde hver sin 
valuta. Vægtreguleringen var sandsynligvis et forsøg på at gennemføre, at 
mønten skulle kunne gå til en fast pålydende værdi. Mønten kunne så me-
get praktisk benyttes efter antal, og man behøvede ikke længere at tage 
den sammenklappelige vægt frem for at afveje sølv til betaling. Et indicium 
på, at dette virkeligt har været hensigten, ses i det forholdsvis store antal 
halverede mønter, der kendes af netop Orm-typen, der blev indført i Lund 
ved møntreformen (fig. 3.76). Det drejer sig ikke om tilfældigt fragmentere-
de stykker, der er knækket ved bøjning eller højst uregelmæssig klipning, 
som man ellers ofte ser på vikingetidsmønter. De er tværtimod omhygge-
ligt delt med et enkelt hug med et skarpt instrument, såsom en mejsel. Og 
hvad mere er, det er tydeligvis tilstræbt at dele i to præcist lige store dele. 
En fuldstændig tilsvarende procedure kendes i England. Man regner med, 
at det der er foregået helt officielt med det formål at skabe halvpenninge. 
Det var altså et forholdsvis sofistikeret system, der blev forsøgt indført.

På et andet punkt var møntreformen et markant brud. Man gik 
nemlig bort fra at efterligne de engelske mønttyper, og man benyttede 
i stedet selvstændige motiver. Ikke nok med det, hvor den engelske tra-
dition foreskrev, at man skulle bruge samme mønttype i alle møntsteder 
over hele landet, fik hver by nu sin egen type. Det var mere i overens-
stemmelse med tysk tradition. I Skåne fik Lund en type med en sammen-
rullet orm på forsiden og 4 buer, der udgjorde et kors på den anden (den 
såkaldte orm-type). I Roskilde er der tre skjolde på den ene side – måske 
et treenigheds-symbol – og et tværgående tekstbånd på den anden side. 
I Slagelse er der på den ene side et kors formet af fem symboler – det 
kan være bogstaver, små kors eller cirkler – og et dobbelt-linjet kors på 

FIG. 3.77

M A G N U S  D E N  G O D E S  

M I N D E M Ø N T ?

Mønt med Olav den Helliges billede på forsiden, slået i 1040’erne for den 

danske konge Magnus den Gode. Det er det ældste billede, som kendes af 

Olav den Hellige, og det styrker formodningen om, at helgenens ry spille-

de en væsentlig rolle i hans søn Magnus’ magtkamp med Svend Estridsen. 

Det menes, at denne mønt er slået til minde om Magnus’ sejr over vender-

ne på Lyrskov Hede, hvor det siges, at Skt. Olav kom Magnus til hjælp.
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den anden. I Ørbæk ved Limfjorden var der en buste på den ene side og 
et kors med buer i korsvinklerne på den anden. I Aalborg et lille kors på 
forsiden og et stort kors på en cirkel på bagsiden. Og så videre. Syste-
met var dog ikke helt gennemført, der forekom stadigt en del variation i 
typevalget og koblinger til stempler med motiver, der efterligner engelske 
eller andre mønttyper154.

Reformen i sin helhed blev ikke langlivet. I Lund gik man hurtigt over til 
igen at efterligne engelske typer. Ved andre møntsteder fortsatte elemen-
ter af den nye typologi i en del år eller sågar årtier fremefter, men dog ikke 
i den rene form, men blandet med andre typologiske elementer. Derimod 
var vægtreguleringen nu slået an, selv om den heller ikke længere var helt 
så præcist gennemført som i Lund under udmøntningen af Orm-typen155.

Det må stå klart, at et så storstilet reformforsøg må være kongens 
værk. Ingen anden ville have midlerne til at gennemføre noget sådant på 
landsdækkende plan, selv om gennemførelsen som antydet ovenfor ikke 
var lige konsekvent alle steder. Hvad var baggrunden? Det er blevet fore-
slået, at valget af egne mønttyper i afløsning af de hidtidige engelsk- 
inspirerede typer kunne være en reaktion på Knuds alt for engelsk-venlige 
styre. Faktisk havde der været oprør mod Knuds styre under Ulf Jarl, og 
Knuds mindreårige søn Hardeknud, var blevet hyldet som med-konge. Og 
netop Hardeknuds navn optræder på forsiden af en del af Orm-mønter-
ne fra Lund (hvilket i parentes bemærket har givet numismatikerne store 
problemer med at datere mønterne, idet man instinktivt har villet henføre 
dem til efter Hardeknuds regeringsovertagelse ved Knuds død i 1035). 

Men reformen kunne også være motiveret i et ønske om at reorga-
nisere og forbedre møntvæsenet for at tilpasse det til dagens realiteter. 
Der var nemlig på dette tidspunkt allerede en proces i gang, hvor mønter 
begyndte at spille en større og større rolle, mens andelen af umøntet metal 
i fundene gik markant ned. Samtidig blev fragmentering af mønter sjældne-
re, og man vænnede sig til at bruge hele mønter. Det var nu mest vesteuro-
pæiske penninge. Måske var idéen om mønter efter antal til fast pålydende 
værdi ved at slå igennem i befolkningen? I den situation kan man forestille 
sig, at kongen gerne ville tage styringen. Måske skal man ikke lægge så 
meget i de ikke-engelske typer? Det betyder vel ikke nødvendigvis, at Knud 
ikke kunne have haft en finger med i spillet? Hvis man virkelig kunne få folk 
til at bruge mønter efter antal og ikke efter vægt, åbnede der sig mulighed 
for at udgive mønterne en pålydende værdi, der oversteg metalværdien, 
og dermed skaffe en indtægt til møntherren. Et sådant system kendte man 
fra udlandet. Eksempelvis praktiseredes det i England, hvor Knud jo også 
var konge, så det lå ligefor at søge inspiration her.

Det kunne være baggrunden for reformen. Rent faktisk ser vi i 
1030’erne og 1040’erne en række fund, der tyder på ansatser til reguleret 
møntomløb med tendenser mod monopol for danske mønter. Helt mar-
kant står Skt. Jørgensbjerg-skatten fra Roskilde med 2/3 danske mønter. 
Den største gruppe af danske mønter i fundet er i øvrigt Orm-mønter 
fra Lund, mens lokale Roskilde-mønter kommer ind på andenpladsen. 
Skatten er nedlagt allerede efter 1029156 og er et specielt tidligt eksem-
pel på dansk dominans i et fund. Når vi kommer op i 1040’erne ser vi, at 
udenlandske mønter forsvinder og danske mønter vinder frem i enkelt-
fundsmaterialet i de vigtigste byer Lund, Roskilde og Odense157, og deres 
opland. Længere væk fra byerne er det imidlertid stadigt de tyske og 
engelske mønter, der dominerer. I byerne blev en reguleret møntøkonomi 
med kontrolleret indenlandsk møntomløb således måske gennemtvunget 
allerede i århundredets midterste tredjedel, længe før det skete på landet. 
I Jylland synes der at have været en særudvikling, idet flere skattefund er 
domineret af jyske mønter. Her var det de lokale mønter, der stod forrest, 
og ikke dem fra det fjerne Lund, som jo i øvrigt var præget efter en anden 
vægtstandard. Der var således sat en udvikling i gang hen imod mønt-
økonomi (forstået som brug af mønter efter antal) og møntmonopol med 
udelukkelse af udenlandske mønter. Der må næsten have været en konge-
lig vilje bag disse markante ændringer. 
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I løbet af Hardeknuds regeringstid gik man ved møntstedet i Lund bort fra 
Orm-typen og tilbage til forskellige engelske forbilleder. De fleste er læse-
lige. Nogle bærer de reelle kongenavne Hardeknud (1035-42) og Magnus 
den Gode (1042-47). Andre bærer den gamle kong Knuds navn, og på 
atter andre står der Æthelred og Edvard – førstnævnte engelsk konge før 
Knuds regering, sidstnævnte engelsk konge efter Hardeknuds død i 1042. 
Udmøntningen fortsatte altså uden ændring ind i Magnus den Godes 
regeringstid. Magnus’ magtovertagelse var ellers ikke gnidningsfri. Ved 
Hardeknuds død var der ingen direkte arvinger i mandslinje i kongeslæg-
ten. Det åbnede vejen for den norske konge Magnus den Gode. Han var 
søn af Olav den Hellige, der allerede var ved at blive anerkendt som hel-
gen. Magnus slog ved Lyrskov Hede nær Slesvig en slavisk invasion tilbage 
i 1043, og han lod i Hedeby præge en mønttype med et motiv, der efter 
al sandsynlighed forestiller hans helgenfar (fig. 3.77). Her ser vi mønterne 
brugt som politisk propaganda158. 

Med sådan en far og god krigslykke burde Magnus’ fremtid være sikret 
– men det var den ikke. Hjemme i Norge kom hans farbror Harald hjem og 
krævede tronen. I Danmark var det Svend Estridsen, der, som hans navn 
siger, var søn af Knud den Stores søster Estrid og Ulf Jarl. Strid fulgte, og 
det kan ses i udmøntningerne. I Lund forsvandt kongenavnet på forsiden af 
mønterne. Det var ikke, fordi møntgravøren pludselig var blevet analfabet, 
for bagsidens møntmester- og møntstedsnavn stod stadigt perfekt. Det 
skyldes sandsynligvis, at det under striden var uklart, hvem der egentligt 
havde magten, og så var det nok sikrest at holde sig neutral og undlade at 
skrive noget navn på mønterne. Disse mønter er direkte stempelkoblet til 
de tidligste mønter, der utvetydigt nævner Svend som møntherre.

Nogle af Lund-stemplerne med Magnus’ navn dukkede pludselig 
op i Odense. Der havde ikke tidligere været udmøntninger i denne by, 
men det kom der altså nu. Derudfra kan man rekonstruere et sandsynligt 
begivenheds forløb. Under stridighederne mellem Svend og Magnus var 
der i Skåne en overgang usikkerhed om kampens udfald. På et tidspunkt 
blev Magnus tvunget væk fra Skåne, og han slog sig ned i Odense med  
sin administration bl.a. møntprægningen. Hertil havde han ved flugten 
medbragt møntstempler fra Lund, og sikkert også personale til at åbne 
den nye møntsmedje. I mellemtiden havde Svend vundet magten i Skåne. 
Det skal understreges, at dette begivenhedsforløb slet ikke er kendt fra  
de skriftlige kilder. Det er kun takket være mønterne, at vi overhovedet 
kender noget til disse historiske detaljer. I øvrigt blev magtkampene løst 
ved Magnus’ død i 1047159.

Herefter var Svend enekonge over Danmark. I Lund indførte han nye 
typer med byzantinsk inspirerede motiver (fig. 3.78). Denne mode kom 
sig sikkert af, at Magnus’ farbror, den nye norske konge Harald Hårderåde 
havde været i kejserens tjeneste i Byzans og havde store rigdomme med 
tilbage dernedefra. Den byzantinske stil var fremherskende på mønterne 
under Svend, men kun i Lund. I Odense fortsatte Svend også for en stund 
udmøntningen i Odense, men den blev snart lukket ned igen – og stemp-
lerne overført til Lund! I Roskilde blev typen skiftet ud med en ny karak-
teristisk type, og det samme skete i Viborg.

Som anekdote kan nævnes, at et stempelpar fra denne omtumlede 
periode i Lundudmøntningen er eksporteret til det vestslaviske område, 
hvor det blev brugt til en lokal udmøntning160. Kan dette virkelig passe? 
Måske finder vi svaret, når forskningen rigtigt kaster sig over dette  
område og får belyst fænomenets virkelige omfang.

Svend Estridsens periode er et tidehverv i dansk mønthistorie, for  
i løbet af hans regering forsvandt de udenlandske mønter og danske  
mønter fik deres egentlige gennembrud i møntomløbet i Danmark.  
Mere om dette kommer i næste kapitel.
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FIG. 3.78
Byzantinsk inspiration
Et eksemplar af en af de by-
zantinsk inspirerede mønter, 
Svend Estridsen lod præge  
i Lund efter 1047.
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Forskningsoversigt 
og litteratur

Den nyeste grundlæggende behandling af 
møntbrug i Danmark i vikingetiden finder 
man i Cecilia von Heijnes disputats fra 
2004. Den indeholder foruden et sum-
marisk fundkatalog også en analyse af 
fundspredning, fundtyper og møntbrugen 
i vikingetid i Danmark, Skåne, Halland og 
Blekinge. 

 Meget ny viden er frembragt ved 
udgravninger og metaldetektorunder-
søgelser de seneste årtier. Flere vigtige 
fundsteder er her fremlagt mere eller 
mindre indgående: Uppåkra (Silvegren 
1999), Kaupang (Blackburn 2007), Tissø 
(Jørgensen 2006 og 2010), Havsmar-
ken (Moesgaard & Uldum 2010), Ribe 
(Bendixen 1981 og 1994; Feveile 2006 
og 2010b), Hedeby (Wiechmann 2007; 
Hilberg 2007 og 2011). Især fundene fra 
Ribe samt diskussionen om, hvorvidt der 
blev præget mønter i byen i 700-tallet, har 
givet anledning til debat mellem Metcalf 
og Malmer (Metcalf 1984; Malmer & Jons-
son 1986; se desuden henvisningerne til 
debatten i Moesgaard 2007).

Møntprægningen i Danmark i vikin-
getiden frem til omkring år 1020 er ind-
gående behandlet af Malmer 1966, 1997, 
2003 og 2007. Endnu et værk, Serpents 

and crosses. Scandinavian Coinages from the 
time of Louis the Pious, Cnut the Great, Hart-
hacnut, and Anund Jacob, var langt frem-
skredent ved hendes død i 2013. Det er på 
nuværende tidspunkt ved at blive klargjort 
til udgivelse. Harald Blåtands udmøntning 
er behandlet på ny af Moesgaard 2015a.

For møntprægning efter 1020 er 
Haubergs klassiske værk fra år 1900 stadig 
en standardreference. Dog har især Beck-
ers forskning bragt ny viden om 1040’erne 
(Becker 1981, 1983 og 1988). Værket Tu-
sindtallets danske mønter (Jensen 1995) gør 
status og bringer en udførlig bibliografi.

Von Heijnes disputats fra 2004 giver 
en nyttigt oversigt over fundene. Derimod 
mangler der i høj grad mere detaljerede 
publikationer af fundene. Ud over publikati-
oner af enkelte fund, er de blekingske og en 
del af de skånske fund udgivet i CNS-serien, 
de ældre bornholmske fund af Galster 1980 
(men takket være metaldetektoren er der 
kommet mange nye til siden), de sydsles-
vigske af Wiechmann 1996 og 2007) og 
fundene fra Harald Blåtands tid af Moes-
gaard 2015a. Smykkerne i fundene fra hele 
landet er publicerede af Skovmand 1942, 
men mønterne fra mange fund er endnu 
ikke udgivne.
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