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Sølvpenninge  
i kongens navn

C A .  1 0 6 0 - 1 2 3 0

Impulser fra Europa har ført Danmark ind i den kristne kulturkreds,  
og fokus bliver flyttet fra vikingetogter til korstog mod de hedenske områder  

i Østersøen. De tidligere udenlandske mønter bliver nu fortrængt til  
fordel for den danske penning – en lille mønt, der får en central rolle  

i det danske møntvæsen i de næste århundreder.

FIG. 4.1
Konge og kirke
Kongemagten og den  
kristne kirke arbejdede 
sammen om at styrke 
staten. Dette samarbejde 
ses tydeligt i motiverne 
på de danske mønter.
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Perioden er præget af en konsolidering af  

det danske riges kerneområde samt en stadig 

voksende integrering med det kristne Europa. 

De store erobringer langs Østersøen var et 

resultat af de danske korstog mod venderne og 

andre hedninge, der beboede disse områder.

 Danske møntsteder
  Det danske rige
 Dansk fra 1169
 Dansk i perioden 1182-1227



Ved middelalderens begyndelse var vikingetogterne 

mod Vesteuropa ophørt, og i stedet vendte man nu 

sit fokus mod Østersøen. De hedenske folkeslag i 

dette område blev opfattet som en trussel mod riget, 

og den danske konge førte korstog mod de heden-

ske områder. Fra midten af 1100-tallet til starten af 

1200-tallet fik Danmark herredømmet langs hele den 

sydlige Østersøkyst, men disse besiddelser kunne med 

tiden ikke fastholdes. I den ældre middelalder bestod 

Danmark derudover af det nuværende Danmark og 

Sydslesvig samt Skåne, Halland og Blekinge (fig. 4.2).

Danmark var blevet en del af den vesteuropæiske 

kristendom med Rom som centrum. Det danske rige 

bliver inddelt i stifter med hver sin bisp, der sikrede 

kirken en fastere administrativ struktur. I år 1103/1104 

blev den nordiske kirke gjort selvstændig, da Lund 

blev ærkebispesæde for hele Norden. Med kirken kom 

skriftkulturen som et stærkt administrativt instrument, 

der blandt andet giver indblik i periodens økonomiske 

forhold. Her kan vi læse, at skatter og afgifter både 

blev betalt i mønt og i naturalier, uden vi præcist kan 

bedømme forholdet mellem de to betalingsformer.

FIG. 4.3
Korstog mod venderne
Biskop Absalon omstyrter 
guddommen Svantevit i Arkona. 
Borgen Arkona lå på Tysklands 
største Ø, Rügen, og blev erobret 
den 15. juni 1169 af Valdemar den 
Store og Absalon. Erobringen var 
et af højdepunkterne under de 
danske korstog i Østersøregionen.
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Omkring 1060 var Danmarks over-
gang fra vægtøkonomi til mønt-
økonomi ved at være fuldført.

I 1103/1104 blev ærkebispedømmet 
i Lund oprettet. Den nordiske kirke 
er nu selvstændiggjort.

I løbet af 1000-tallet tages de første 
trin i udviklingen af landsdelsmønter,  
hvor en specifik mønttype var gang-
bar for hver af de fire landsdele: 
Skåne, Sjælland, Nørrejylland og 
Slesvig.

I 1131 blev den sønderjyske hertug 
Knud Lavard dræbt. Mordet indleder 
en borgerkrig, der først ender i 1157.

Fra slutningen af 1000-tallet indføres 
renovatio monetae-systemet lang-
somt og periodevist i Danmark. Dvs. 
at mønter kun er gyldige i en vis 
periode, hvorefter en ny mønttype 
bliver indført som den gangbare. 
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Langt den største del af landets befolkning leve de 

på landet, og landbrug var landets vigtigste erhverv. 

Sildefiskeriet i Øresund tog til i 1100-tallet og blev en 

vigtig indtægtskilde for riget og kongen. Slesvig var 

stadig en del af Danmark og en international handels-

by, men den tabte i 1200-tallet terræn til Lübeck. De 

største byer var Lund og Roskilde.

Pengemæssigt skete der store forandringer i ældre 

middelalder. Udmøntningerne i Danmark blev mere 

velorganiserede og standardiserede. Møntenhe-

den var stadig kun penningen; en lille sølvmønt på 

knapt et gram. Med undtagelse af yderområder som 

Bornholm og Blekinge havde danske mønter ved 

slutningen af Svend Estridsens (1047-74) regeringstid 

fuldstændigt overtaget de tyske og engelske mønters 

hidtidige dominerende plads i møntomløbet. 

De små fragmenter af umøntet sølv forsvandt også,  

og mønterne var ikke længere fragmenterede og 

testede for deres lødighed. Det tyder på, at mønter-

ne nu gik til en alment anerkendt pålydende værdi. 

Mønternes ædelmetalværdi havde dog stadig en 

betydning – man var ikke klar til at acceptere mønter 

uden egenværdi i ædelmetal.

Sådanne gennemgribende omvæltninger i mønt-

brugen sker ikke af sig selv, og man aner konge- 

magten som den bagvedliggende drivkraft. Når  

kongen indførte monopol på egen mønt, skulle mønt-

brugerne veksle udenlandsk mønt og umøntet sølv. 

Dette gav indtægter til kongen, da mønterne blev  

udgivet til en pålydende værdi, der var lidt højere  

end selve metalværdien. Forskellen skulle dels  

dække udgifterne ved møntfabrikationen og dels  

skaffe indtægt til møntherren.

ÅR 1070

FORSIDE

FIG. 4.4  
Runemønt 
En af nyskabelserne under 
Svend Estridsen (1047-1074) 
var runemønter som denne. 
De er helt enestående i dansk 
mønthistorie, da det er første 
og eneste gang at omskriften 
på danske mønter er skrevet 
i runer og ikke latinske bog-
staver.

BAGSIDE
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Indledning

Tidlig middelalder var perioden, hvor Danmark blev integreret i den vest-
europæiske kristendom med Rom som centrum. Mest markant er selve 
indførelsen af kristendommen. Det skete officielt ved Harald Blåtands dåb 
i 962/963, men det tog tid, før den nye tro slog rod (fig. 4.5). Først med 
stiftsinddelingen og oprettelsen af en række nye bispesæder omkring 
1060 havde kirken fået en fastere administrativ struktur. Kronen på værket 
var ophævelsen af Lund til ærkebispesæde i 1103/1104. Hermed var den 
danske kirke frigjort fra sin afhængighed af ærkebispen af Hamburg- 
Bremen, der hidtil havde været overhovedet for den nordiske kirke.

Der var altså opstået en ny stærk magtfaktor i det danske samfund. 
Kirken var ofte i alliance med kongen, og dens skriftkundskab var et magt-
fuldt administrativt instrument, som også kom kongen til gavn. Imidlertid 
måtte kirkens universalisme uvægerligt støde sammen med kongens 
ambition om verdslig territorialitet. Det skete markant med striden mellem 
paven og den tysk-romerske kejser. Men også i Danmark var der en magt-
kamp mellem de to institutioner.

Det Europa, Danmark blev integreret i, var meget dynamisk. Man var 
inde i en periode med stigende befolkningstal og opdyrkning af hidtil uud-
nyttede områder. Der foregik også en ekspansion østpå ind i de hedenske 
områder i Østersøregionen. I skarp konkurrence med tyskerne var Danmark 
med i kampen i det nuværende Mecklenburg og Pommern samt Estland 
længere østpå. Denne ekspansion blev ført gennem korstog og blev flettet 
ind det større billede af det kristne Europas kamp mod hedninge, om det 
var mod muslimerne i Det hellige Land eller på Den Iberiske Halvø. Denne 
ideologi har været en stærk integrerende faktor for Danmarks tilknytning 
til den øvrige kristenhed. Samtidig gav det lejlighed til territorial ekspansion 
og rigdomme.

I denne proces blev Danmarks tyngdepunkt forskudt østpå. I vikinge-
tiden havde den danske ekspansion rettet sig vestpå mod Frankerriget 
og især England. Danskere havde slået sig ned i Normandiet i Nordvest-

FIG. 4.5
Harald Blåtands dåb
Denne forgyldte kobberplade 
fra Tamdrup Kirke, Jylland, er 
den sidste i en række på fire, 
som tilsammen viser legenden 
om Harald Blåtands dåb af 
den tyske gejstlige Poppo. 
Pladerne stammer fra begyn-
delsen af 1200-tallet.
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frankrig og i Danelagen i Nordøstengland. Danmarks politiske tyngde-
punkt var på denne tid ved Danevirke og i Jelling i Jylland. Nordsøen var 
porten mod verden. Kattegat og Skagerrak var danske indhave, da både 
Halland, Bohuslän og området ved Oslofjorden (Viken) i lange perioder 
var under dansk herredømme. Økonomisk var transitruten over Jyllands 
fod ved Hedeby/Slesvig af største betydning.

Med opløsningen af Knud den Stores Nordsø-imperium ved Harde-
knuds død i 1042 mistede Danmark England. I 1085 drømte kong Knud 
den Hellige om at vinde England tilbage, men herefter hører vi ikke meget 
mere til det. I rivaliseringen mellem Danmark og Norge i 1000-tallet tabte 
Danmark overherredømmet over Viken og Bohuslen. Til gengæld vandt 
Danmark definitivt Blekinge som fremskudt bastion i Østersøen. Politisk og 
økonomisk rykkede tyngdepunktet mod øst. Roskilde og Lund blev rigets 
vigtigste byer, og Øresund med det rige sildefiskeri blev en guldgrube for 
landet. Sild var en vigtig vare i det katolske Europa, hvor kød var band-
lyst i fastetiden op til påske, men fisk var tilladt. I 1100-tallet udvikledes 
Skånemarkedet i forbindelse med den årlige sildesæson. Markedet lå på 
den lille landtange ved Skanør og Falsterbo ved Skånes sydvestre hjørne. 
Sildeopkøbere kom til langvejs fra, og når alle nu alligevel var samlet, 
benyttede man lejligheden til at handle med andet end sild. Dermed blev 
Skånemarkedet til et af Nordeuropas vigtigste vareomsætningssteder. Ved 
Jyllands fod mistede Slesvig i 1200-tallet terræn til Lübeck som foretruk-
ken transportkorridor fra øst til vest. Hermed mistede Danmark kontrollen 
over denne vigtige handelsrute. Samtidig vandt de nordtyske handelsbyer 
også frem andre steder i Østersøområdet og udkonkurrerede de nordiske 
købmænd. Det var ikke mindst tyskernes kontrol over det vigtige salt fra 
Lüneburg til konservering af silden, der sikrede dem taget på markedet. 
Men den danske kongemagt tjente alligevel godt på afgifterne.

Langt den største del af befolkningen boede på landet og levede 
af landbrug. Byerne var små, og en del af dem havde rødder tilbage i 
vikinge tiden, men i løbet af middelalderen kom flere til. Der var stadig 
langdistancehandel, men den lokale oplandshandel på byens markeds-
plads begyndte også at spille en rolle. Søvejen var stadig den letteste 
transportform, og her var både småskibe, men også store specialiserede 
skibe til varetransport. Landtrafik var langsom og besværlig, og der  
kunne ikke være mange varer i en oksekærre eller hestevogn.

Den tidlige middelalder er også tiden, hvor historikeren får flere og 
mere varierede skriftlige kilder til rådighed til studiet af samfundet. Det 
er kildetyper, der ikke ser på Danmark udefra, men har rod lokalt. Der 
er retsdokumenter, gavebreve, privilegier, kontrakter, årbøger, krøniker, 
jordebøger og love. Især i tidlig middelalder er de dog få, spredte og ten-
dentiøse og ofte svære at indpasse i det samlede billede. Når der kun er 
et enkelt dokument bevaret, er det ikke altid let at afgøre, om indholdet 
afspejler helt specifikke forhold eller den almene situation.

På den baggrund må man sige, at mønter stadig udgør en vigtig 
kildegruppe, der giver sit helt selvstændige bidrag til vores viden om for-
tiden. De findes i store mængder, der lader sig indpasse i tid og sted, og 
de kan belyse mange aspekter af samfundslivet. 

Penge i Danmark i den tidlige middelalder
I hele denne forandringsproces ændredes pengenes rolle sig også. Det 
gælder både pengenes fysiske form og møntvæsenets organisering, men 
også folks holdning til penge, og den måde, som man brugte dem på.

Tidlig middelalder er perioden, hvor et mere organiseret nationalt 
møntvæsen tog form. Ikke sådan at forstå, at der ikke var blevet præget 
mønter i Danmark tidligere. Det var det, som vi hørte om i sidste kapitel. 
Men nu kom møntprægningen til at udgøre en egentlig samfundsinstituti-
on, der i princippet skulle kunne dække hele samfundets behov for mønter.  
Udenlandske mønter forsvandt fra omløbet, og man benyttede nu kun 
danske mønter. De blev ikke længere brugt efter vægt, men efter antal til 
pålydende værdi.

FIG. 4.6
Dannebrogsmønten
Mønten har fået sit navn på grund  
af motivet på bagsiden. Den er slået 
i Slesvig under Valdemar den Store 
(1157-1182). Indførelsen af Dannebrog 
er traditionelt blevet tilskrevet sønnen 
Valdemar Sejr (1202-1241) eftersom 
sagnet beretter, at flaget faldt ned fra 
himlen under slaget ved Lyndanise i 
Estland i 1219.
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Drivkraften bag udviklingen var kongen, for det var ham, der fik indtægter 
ved, at møntbrugerne skulle veksle udenlandske og gamle mønter til kon-
gens mønt. Det var en udvikling i flere etaper. Første halvdel af dette kapitel 
vil på tematisk vis behandle en række aspekter af denne udvikling: ophør af 
brug af mønter efter vægt, udenlandske mønters forsvinden, indførelse af 
forskellige mønt i de forskellige landsdele, periodevise møntombytninger, 
kirkens andel i møntindtægterne og betydningen af mønternes vægt og 
lødighed.

En ting var møntvæsenets organisering og kongens rolle. Noget andet 
var folks brug af mønter. Fundene er sparsomme i årtierne omkring 1100, 
og det tyder på, at møntbrugen faldt. Det er umuligt at afgøre, om det 
skyldes nedgang i den økonomiske aktivitet, mangel på sølv til at præge 
mønter af – eller folks afvisning af at betale vekselgebyr for at få kongens 
mønt! Hvorom alting er, steg møntbrugen igen støt fra 1100-tallets anden 
halvdel. Mønter spillede en rolle i daglig handel og vandel – det kan vi se 
både i skriftlige kilder og af møntfundene. Mange skatter og afgifter skulle 
erlægges i mønt. Møntbrugen var dog ikke lige intens alle steder og i alle 
samfundslag. Alle disse aspekter af møntbrugen vil blive behandlet i anden 
halvdel af dette kapitel. 

Der blev kun præget én type mønt, nemlig penningen, der var en lille 
tynd sølvmønt, som vejede lidt under 1 g og var omkring 2 cm i diameter. 
Møntregningen omfattede også større enheder: ørtug, øre og mark, men 
de blev ikke præget som fysiske mønter. De blev kun brugt som regne-
enheder. En mark var lig 8 øre eller 24 ørtuger. Ud fra vægtstudier skønner 
man, at der gik 240 penninge på en mark i Østdanmark og 288 i Jylland.

Et nationalt møntvæsen – indtægt til kongen

En integreret del af samfundsstrukturen i den vestlige kristenhed var et 
nationalt møntvæsen. Et vigtigt aspekt var, at det gav indtægt til kongen. 
Det skete på den måde, at mønters pålydende værdi var højere end deres 
metalværdi. Rent praktisk foregik det således, at udenlandske og gamle 
mønter samt umøntet sølv var ugyldigt som officielt betalingsmiddel. Når 
folk vekslede ugyldige mønter eller sølv, fik de sølvværdien for dem i form af 
nye officielle mønter, der havde en pålydende værdi på lidt mere end sølv-
værdien. Eller sagt på en anden måde, kunne kongen købe sølv til metal-
værdien og derefter smelte det ned og præge det til mønter med en kurs 
på mere end metalværdien. Vi ved ikke, hvor stor forskellen var i Danmark 
i tidlig middelalder. I andre lande kunne den være 5, 10 eller 15%, nogle 
gange mere i krisesituationer.

Noget af udbyttet fra overkursen gik til at dække kongens udgifter til 
møntprægningen – løn til møntprægerne, indretning af møntværksted og 
udgifter til smelteprocessen. Resten var indtægt til kongen, den såkaldte 
slagskat. Man kan på sin vis se det som kongens udnyttelse af sin møntret, 
der var en del af kronens indtægtsgrundlag. Men man kan også se det som 
en afgift, som kongen tog for at stille et praktisk betalingsmiddel til rådig-
hed; en slags brugerbetaling for en samfundsmæssig infrastruktur.

Kilderne viser, at den danske konge rent faktisk havde indtægter af 
møntprægningen. Det ses mest tydeligt i Kong Valdemars Jordebog, der er 
en slags opgørelse over nogle af kronens indtægter. Dele af den er skrevet 
i 1231, og resten et par år senere. I den såkaldte Hovedliste fra 1231 angives 
det, at kongen fra møntmesteren i Ribe – den person, der på kongens vegne 
forestod udmøntningen – modtog 100 mark penge, mens han fra mønten 
i Roskilde fik 900 mark rent sølv og fra mønten i Lund 1.200 mark sølv og 
8 mark guld. Når han fik så lidt fra Jylland, skyldes det, at man på dette 

FIG. 4.7
Markvægt fra Lund
Denne markvægt af bly (216,5 g) er 
givetvis anvendt til kontrolvejning 
af mønter ved møntstedet i Lund 
inden for perioden 1154-1182. 
Dette sandsynliggøres af, at man 
har præget vægten med både en 
for- og bagside fra en af Valdemar 
den Stores lundemønter.
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K O N G  V A L D E M A R S 

J O R D E B O G

F A K TA Navnet Kong Valdemars Jordebog stammer fra 1745 og er ikke godt dækkende, da håndskrif-

tet, som navnet er knyttet til, indeholder meget andet end indtægtsfortegnelser f.eks. en 

liste over paver og konger samt en en beksrivelse af en rejserute til Estland. 

Håndskriftets afsnit om de kongelige finanser fordeler sig over mange lister. Den vigtigste er 

hovedstykket fra 1231. Her gives herred for herred oplysninger om kongelig jordejendom, 

og hvad herrederne skyldte kongen. For visse byers vedkommende noteres afgifter fra told 

og møntslagning. Til hovedstykket er indkomstlisten tilknyttet. Indkomstlisten er en summa-

risk sammenregning af indtægter fra ca. 1240. Derudover finder man også plovlisten, der har 

tjent til opkrævning af plovskat på Sjælland.

I Danmark blev jordebogen først publiceret i 1792 som Liber census Daniæ (danske skatte-

bog). Teksten er en af de vigtigste kilder til kongemagtens indtægter i 1100-1200-tallet.

tidspunkt var ved at omlægge systemet, så kongen afstod fra at tjene på 
omvekslingen af mønter mod til gengæld at få en fast skat – indtægterne 
herfra figurer også i listen under Jylland. Jordebogen er affattet på latin, 
og indtægterne fra selve møntproduktionen står opført som ’de moneta’ 
(fra mønten), mens skatten angives som ’pro moneta’ (for mønten). I den 
såkaldte Indkomstliste (fig. 4.8) – den del af Kong Valdemars Jordebog,  
der er skrevet et par år efter hovedlisten – er indkomsten fra møntpro-
duktionen for Roskilde faldet drastisk til kun 80 mark penge, mens skatte-
indtægterne for Sjælland er steget. I Skåne er indtægten derimod stadigt 
’fra mønten’ og ikke ’for mønten’1.

Omlægningen fra egentlig afgift fra møntomveksling til en skat for at 
afstå fra at udnytte retten til denne afgift var således i gang i 1230’erne. 
Det er netop starten på en ny fase af mønthistorien, der vil blive behand-
let i næste kapitel. For nærværende kapitel er det vigtige jordebogens 
dokumentation for indtægten ’fra mønten’. Med indførelsen af et egent-
ligt nationalt møntvæsen blev møntprægningen en væsentlig del af kon-
gemagtens indtægtsgrundlag. 

FIG. 4.8
Indkomstlisten
De her viste to sider 
fra håndskriftet 
viser den såkaldte 
Indkomstliste, hvori 
man blandt andet 
kan læse om indtæg-
terne fra møntslag-
ningen i Roskilde og 
om møntskattens 
niveau på Sjælland 
og i Skåne.

K A P I T E L  4  —  S Ø LV P E N N I N G E  I  K O N G E N S  N A V N 2 0 5



Hvor stor en del møntindtægterne, der udgjorde kronens samlede 
indtægter i Danmark, tillader kilderne os desværre ikke at udtale os om. 
I udlandet er kilderne derimod rigeligere. I England kan man for eksem-
pel se, at beløbet kunne variere betragteligt fra år til år. Man har kunnet 
beregne, at møntindtægterne nogle år udgjorde op til 10% af kongens 
samlede indtægter, mens de andre år var fuldstændigt ubetydelige.  
Enkelte år møntede man med tab. Typiske år ville møntindtægten tælle 
for et par procent2. Det forekommer sandsynligt, at noget lignende har 
gjort sig gældende i Danmark.

Før kongen kunne nå så langt, skulle måden at bruge mønter på 
imidlertid reformeres fra bunden, således at den kom til at passe til 
modellen med et nationalt møntvæsen. I processen forfinede kongen 
løbende møntvæsenets organisation med henblik på at optimere indtæg-
terne herfra. Der er ikke mange skriftlige kilder til udviklingen, og studiet 
af selve mønterne og analysen af møntfundene må træde til for at oplyse 
os om forholdene. Det skal vi nu se nærmere på.

Vægtøkonomi på retur
Som vi så i foregående kapitel var vægtøkonomien den almindeligste 
måde at benytte mønter på i vikingetiden. Man brugte sølv til betaling 
efter vægt, og mønter indgik på lige fod med andet sølv, såsom sølvbar-
rer og sølvsmykker. Mønten som genstand havde ingen betydning i sig 
selv, den blev blot anset som et stykke metal. For at få vægten til at pas-
se, huggede, skar eller brækkede man mønter, smykker og barrer i små 
stykker. For at tjekke, om metallet var af god kvalitet, bøjede man det og 
hakkede i det med en kniv. Godt sølv er nemlig blødt og kobberblandet 
sølv er sprødt, og det kunne man mærke forskel på.

Under hele vikingetiden havde der også været enklaver – i perioder 
i Ribe og Hedeby – med møntøkonomi, hvor man brugte mønter efter 
antal. Mønterne var fortsat lavet af sølv, men den pålydende værdi var 
højere end metalværdien. I dette system ville fragmentering, bøjning og 
testning ødelægge mønterne og omskabe dem til metalstykker. Hermed 
ville de få frataget deres overkurs, og det var naturligvis ikke ønskeligt.

Omkring år 1060 var Danmarks overgang fra vægtøkonomi til mønt-
økonomi ved at være fuldført. Der havde allerede i knap 100 år været 
ansatser hertil, og i det hele taget skete der en glidende overgang. Med 
ordet møntøkonomi menes her ikke andet end, at mønter rent faktisk 
bruges som mønter efter antal, og ikke blot som et stykke ædelmetal, 
hvis værdi ene og alene afhænger af vægt og lødighed. Hvor stor en del 
af samfundsøkonomien, der blev afviklet ved hjælp af mønter, er et andet 
og meget sværere spørgsmål. Det skal vi vende tilbage til senere.

Det første skridt var mønters sejr over andre sølvgenstande. Den 
enkelte mønt vejer typisk mindre end en sølvbarre og de fleste smykker, så 
hvis man tæller antal fundstykker, dominerer mønterne som regel skatte-
fundene gennem det meste af vikingetiden. Hvis man derimod ser på væg-
ten af sølvet, så udgør mønterne i 800- og 900-tallets skattefund kun en 
mindre del af de samlede fund – nogle gange kun et par procent og yderst 
sjældent halvdelen eller derover. Efter år 1000 er det lige omvendt. Her er 
det ikke-monetære sølv næsten altid i mindretal og ofte helt fraværende3. 
Denne udvikling hænger sandsynligvis sammen med den bølge af engel-
ske og tyske mønter, der strømmede ind over landet fra 990’erne og frem. 
De kom simpelthen i så store tal, at mønter kom til at udkonkurrere andre 
former for sølv.

Men dermed havde møntøkonomien ikke slået an. Vægtøkonomien 
var stadig fremherskende, således som man ser på den fortsatte bøjning og 
testning af mønterne. Man klippede stadig mønter itu for at få vægten til at 
passe, men denne skik var dog på retur. Også her ses en markant tendens 
bort fra vægtøkonomien. Når mønter så endeligt blev fragmenterede skete 
det ofte på en ny måde: de var nøje og omhyggeligt klippet halve eller 
kvarte. Formålet var ikke længere at bruge dem efter vægt, men efter antal 

FIG. 4.9
Klippede mønter
De her afbildede danske mønter 
stammer fra den nordsjælland-
ske Freerslev-skat, som blev 
nedlagt omkring 1065-1070. De 
er begge omhyggeligt klippet 
midtover.
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som netop halve og kvarte. Det ser man allerede tydeligt ved Orm-typen,  
der blev præget i Lund omkring år 1030. Og i det sjællandske Freerslev-fund 
nedlagt omkring 1065-70 er der ingen uregelmæssigt ituklippede mønter 
overhovedet. De fleste er hele, og fire stykker er fint og omhyggeligt skåret  
til halve4 (fig. 4.9).

Fragmentering fandt dog stadig sted, hvad angår sølvgenstandene.  
I den sjællandske Vallø-skat, nedlagt efter 1053, er der både et par hele  
smykker og noget brudsølv. Og selv helt oppe omkring 1100 optræder der 
ituklippede genstande i den jyske Lundby Krat-skat. Den er dog på flere punk-
ter anakronistisk, og på det tidspunkt var man normalt ophørt med fragmen-
tering af sølvet. Allerede i den sjællandske Bonderup-skat, nedlagt ca. 1060,  
er de få smykker hele. Det drejer sig om to halsringe og en kæde med et  
sølvkors (fig. 4.10)5.

Selv om ikke-monetært sølv blev sjældnere, forsvandt det dog aldrig 
helt. Det havde jo sølvværdien, som var bestandig, og det var velegnet til 
værdiopbevaring. Det havde også en mere praktisk form til betaling af store 
summer end mønter – mere herom nedenfor. Men mønter havde for alvor 
vundet frem, og den udbredte rutinemæssige fragmentering af såvel mønter 
som sølvgenstande var definitivt forbi.

FIG. 4.10

B O N D E R U P - S K AT T E N
I 1854 fandt to husmænd skatten, da de var i gang med at grave mergel på 

en mark. Skatten indeholder mere end 200 mønter, både danske og uden-

landske, samt de tre sølvsmykker, som ses her. Modsat mange andre skatte 

fra midt i 1000-tallet er der ingen fragmenterede sølvgenstande af f.eks. 

smykker i denne skat.
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Danske mønters sejrstog
Skattefundenes sammensætning viser, at engelske og tyske mønter udgjor-
de langt hovedparten af møntmassen i 1000-tallets første halvdel. Danske 
mønters andel var blot et par procent, allerhøjst omkring 10%. Kun langsomt 
trængte de danske mønter frem, og de blev først dominerende i århundre-
dets tredje fjerdedel, nærmere bestemt i Svend Estridsens sene regeringsår. 

Denne udvikling var dog langt fra jævn. I de større byer – mest 
markant i Lund og Roskilde, men også i Odense – og i deres umiddelbare 
opland sætter de danske mønters dominans ind årtier tidligere end på 
landet. Skt. Jørgensbjerg-skatten fra Roskilde med ⅔ danske mønter er et 
specielt tidligt eksempel, da den er nedlagt allerede efter 10296, men også 
enkeltfundene peger i den retning. I Roskilde-skatten fra omkring 1050 
er der 12 danske mønter ud af de i alt 16 mønter i fundet. Men rundt om 
i landet dominerede de udenlandske mønter et par årtier endnu. I Svend 
Estridsens regering gik det imidlertid hurtigt. Ved starten af hans rege-
ringsperiode i 1047 kendes fund med ned til 5% danske mønter. Knap 30 
år senere ved slutningen af hans regering i 1074 er tallet oppe på over 
80%. I 1000-tallets sidste årtier er udenlandske mønter endnu sjældnere, 
og de forsvinder nærmest helt i 1100-tallet (fig. 4.12A-D).

Meget tyder på, at folk så forskelligt på de danske og de udenland-
ske mønter. Man ser nemlig interessant nok forskelle i behandlingen af 
de danske og udenlandske mønter. For eksempel i den nordsjællandske 
Freerslev-skat er de udenlandske mønter kraftigt testede ved bøjning og 
knivstik , mens en del af de danske slet ikke er testede, og andre kun er det 
i mindre grad7. Man havde sikkert mere tillid til de kendte og af kongen 
garanterede danske mønter. Men i det nærliggende Holløse havde man 
ikke samme tillid, for her er de danske mønter på samme tid testet med 
bøjning og knivstik8. Det ville være interessant at lave et mere detaljeret 
studie af disse fænomener i kronologisk og geografisk perspektiv med 
inddragelse af et større antal fund. 

Dette antyder, at folk rent faktisk så på mønterne og kunne kende 
forskel på dem. Det har sikkert hjulpet meget, at udmøntningerne i Svend 
Estridsens sidste regeringsår blev mere standardiserede. Det er især 
tydeligt i Lund, hvor mangfoldigheden i mønttyperne i starten af hans 
regeringsperiode blev afløst af et system, hvor kun én type blev præget 
ad gangen. Kongens øgede kontrol over møntvæsenet viser sig ligeledes 
ved, at mens Svends tidlige mønttyper fra Lund ofte bærer forvirrede 
indskrifter, har de sene typer fuldt læselige indskrifter9. På forsiden ses 
kongens navn, på bagsiden møntmester og møntsted. Også møntsmed-
jerne i Roskilde og Slagelse prægede letgenkendelige typer, men her var 
udmøntningen dog ikke helt så strømlinet som i Lund. Den tilsyneladende 
typemangfoldighed i Viborg under Svend snyder ved første blik. De fleste 
typer er nemlig meget sjældne, og hovedparten af de bevarede mønter er 
af to karakteristiske typer. Alt dette har naturligvis gjort det meget lettere 
for folk at genkende kongens mønt.

Det var sandsynligvis netop det, der var formålet. Ved at gøre sin 
mønt genkendelig, kunne kongen lettere forbyde brugen af udenlandske 
mønter. De skulle så, således som det skete i England, Tyskland og andre 
steder i Europa, veksles til kongens mønt i de vekselboder, der må være 
blevet stillet op ved markeder og i havne og lignende steder. De uden-
landske mønter blev smeltet om og gav således råmateriale til kongens 
møntsmedjer.

Kongens møntproduktion kunne således øges, og som allerede nævnt 
gav det indtægt til kongen. Det har været kongens interesse i systemet. 
Som sidegevinst fik han også mulighed for at udsende mønter med sit navn 
til de fjerneste kroge af samfundet. Mange steder har en sådan mønt nok 
været den eneste håndgribelige tilstedeværelse af kongemagten på lokalt 
plan. Kontrol med møntomløbet gav både penge og prestige.

Forbuddet mod brug af udenlandske mønter var også på det prak-
tiske plan en forudsætning for, at systemet overhovedet kunne fungere. 
Kongen garanterede nemlig værdien af sin egen mønt, men udenlandske 
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FIG. 4.11
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Denne sammensmeltede 

klump af mønter er fundet 

under udgravning af en 

brandtomt i den vestsvenske 

by Lödöse. Det drejer sig om 

en pung, der er smeltet ved 

branden. 

Pungen har sikkert tilhørt en 

tysk købmand, der endnu 

ikke havde fået omvekslet 

sine penge til lokal mønt. I 

klumpen er tyske brakteater 

fra Otto 2. af Brandenburg 

(1184-1205).

mønter kunne have vidt forskellig vægt og lødighed, og det var ikke altid 
lige til at holde styr på dem nu, hvor man brugte mønterne efter antal. Så 
kongens møntmonopol var både en nødvendig og praktisk foranstaltning.

Ved at benytte mønter til en fast pålydende værdi slap man for 
at skulle medbringe vægt og vægtlodder og foretage den besværlige 
vejning af mønter og sølv. Der var heller ikke længere grund til at prøve 
mønternes metalindhold ved bøjning og knivstik, da alle jo var enige om 
deres værdi. Mønterne blev heller ikke længere skåret i små stykker for at 
få pengene til at stemme, når man betalte efter vægt. Det skete dog, at de 
blev halverede eller skåret til kvarte, da der ikke blev præget småmønter. 
Så kunne de benyttes som halv- og kvartpenninge.

Dette system var på mange måder lettere i hverdagen end vægtøko-
nomien. Ulempen for møntbrugerne var naturligvis, at de skulle omveksle 
deres sølv og udenlandske mønter, og ikke mindst at de skulle betale 
gebyr herfor. Der har tidligere været en tendens til at se overgangen fra 
(primitiv) vægtøkonomi til (sofistikeret) møntøkonomi som en uafvendelig 
deterministisk nærmest automatisk udvikling. For nyligt er det imidlertid 
blevet understreget, at samfundskræfternes ageren nok har været mere 
afgørende, end man hidtil har ment10. I Danmark står kongemagten som 
møntherre i mønternes omskrifter, og det er sikkert den, der er drivkraf-
ten bag udviklingen. 

Håndhævelsen af møntmonopolet må anses for lidt af en bedrift. Det 
krævede et velorganiseret samfund. Møntprægningen skulle være velre-
guleret og gennemkontrolleret, hvad angår vægt, lødighed og udseende 
og indskrifternes læsbarhed. Beslutninger fra centralt hold skulle videregi-
ves til møntmesteren, der gav dem videre til sit personale i møntsmedjen 
og kontrollerede hele processen. Meddelelser om gyldige typer, pålyden-
de værdi samt forbud mod fremmede mønter skulle kommunikeres ud til 
møntbrugerne, og et netværk af vekselboder skulle sættes op. Mønther-
ren skulle have så meget prestige og konkrete magtmidler, at folk var 
villige til at følge hans bud om ikke at bruge fremmed mønt. Alt dette har 
sandsynligvis ikke været nogen lille opgave i 1000-tallet.

At kontrollen med møntvæsenet virkelig blev taget alvorligt ses 
(måske) af to helt specielle grave fra 1000-tallet i Lund. De ligger i byens 
sydlige del og er ikke i indviet jord. De afdøde er henrettet og har fået 
hugget hænder og fødder af. Det var straffen for falskmøntneri. Så det er 
måske de makabre rester af en falskmøntnersag, vi har her – og et tegn 
på kongens vilje og evne til at håndhæve kontrollen med mønterne11.

Som ved enhver regel er der dog undtagelser. Udviklingen hen imod 
dette velordnede og homogene billede af møntbrug foregik i første om-
gang helt udenom Bornholm og Blekinge – mere herom senere. Men også 
andre steder var der små krusninger på overfladen. Her skiller den nord-
jyske Lundby Krat-skat sig markant ud. Som vi allerede har set i sidste af-
snit indeholder dette fund, der er nedlagt omkring 1100, både guldsmyk-
ker, brudsølv og sølvbarrer, som et typisk vægtøkonomifund. Fundets 
møntsammensætning er mere tvetydig. Således tæller de danske mønter 
kun for halvdelen af de 237 mønter. De består dog kun af få typer, der er 
ganske nye og lokale (hovedsagligt fra møntsmedjerne i Randers og Aal-
borg). Isoleret set udgør de danske mønter således et perfekt eksempel 
på en sum i en reguleret møntøkonomi. Fundstedet ligger da også i den 
rige og centrale Limfjordsegn, hvor man ville forvente en stærk kongelig 
kontrollerende tilstedeværelse. Men fundet fra Lundby Krat indeholder 
også udenlandske mønter. Der er 69 norske og 47 tyske samt enkelte 
engelske mønter. Disse mønter er for de flestes vedkommende forholdsvis 
nye, det vil sige fra 1090’erne. Der er således ikke tale om gamle mønter 
fra vægtøkonomiens tid, der havde overvintret i en opsparing. Det er helt 
nytilkomne mønter, der er unddraget tvangsomvekslingen til dansk mønt. 
Altså tydelige tegn på brist i monopolmønten12.

Norske mønter optræder også i den nordsjællandske Græse-skat, 
der er nedlagt omkring 1130. Her er der imidlertid kun 37 norske ud af 
fundets 879 mønter. Fundet er ellers domineret af lokale Roskilde-mønter. 
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 Fordelingen af udenlandske og danske mønter i de danske skattefund ændres be-

tragteligt i løbet af 1000-tallets anden halvdel. Fig. 4.12A viser skattefund fra stort 

set hele det middelalderlige Danmark i perioden frem til 1074. Særligt de tidligste 

skatte i perioden er domineret klart af udenlandske mønter.

Fig. 4.12B-D dækker perioden fra 1074 til 1234, og de viser sammensætningen  

i de tre middelalderlige danske landsdele. De ses her tydeligt, at danske mønter 

på denne tid var blevet dominerende på bekostning af de udenlandske mønter. 

FIG. 4.12A
Danske skattefund ca. 1040-1074
Skattefund fra Danmark fra perioden 
ca. 1040-1074, inklusiv Skåne, und tagen 
Bornholm. Igennem perioden begynder 
de danske mønter at vinde frem.

FIG. 4.12B
Skattefund fra Skåne, Halland og 
Bornholm ca. 1074-1234
Skånske og hallandske skattefund fra 
1074-1234 samt bornholmske fra 1180-
1234. Dertil kommer en skat fra Lödde-
köpinge i Skåne (501 mønter nedlagt 
efter 1074), hvori andelen af skånske 
mønter blot vides at have været høj.
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       1080 1086 1095 1095 1104 1104 1137 1146 1157 1157 1177 1182 1187 1182 1184 1205 1228

Antal       9 9 64 24+ 6 731 40 205 12 3 505+ 54 17 40 34 72 2

*  Værdierne er usikre pga. mangelfuld registrering.
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Danske mønterFUND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13 14 15 16 17* 18* 19 20 21 22 23

Nedlagt efter efter ca. efter efter efter efter efter efter ca. efter efter efter efter efter ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. ca. 
 1042 1044 1044 1047 1047 1047 1047 1048 1048 1050 1051 1053 1053 1056 1059 1060 1060 1060 1060 1060 1065 1065 1070 
                     -1070 -1070

Antal 369 632 49 8.446 ca.269 29 16 127 1.461 15 9 1.565 454 256 22 4 1.336 2.416 240 342 55 42 646

*  Værdierne er usikre pga. mangelfuld registrering.
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FIG. 4.12C
Skattefund fra Sjælland og  
Lolland-Falster ca. 1074-1234
I periodens sjællandske fund dominerer 
enkelte sjællandske mønttyper næsten 
fuldstændig i de enkelte skattefund.

FIG. 4.12D
Skattefund fra Jylland 
og Fyn ca. 1074-1234
Også i periodens jyske og 
fynske skattefund er det lands-
delens egne mønttyper, der 
dominerer i skattefundene.
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FUND       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nedlagt       ca.  ca.  ca.  ca.  ca.  ca.  efter efter 1100 ca. efter ca. efter ca. efter ca. ca. 
       1085 1085 1086 1086 1100 1100 1146 1146 /1150 1150 1157 1160 1175 1200 1214 1225 1225 
           -1110              -1230 -1230

Antal       72 22 32 33 23 237 13 9 3(+) 3 155 5 26 31 2 7   10.123

FUND    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nedlagt    efter ca. ca. ca. efter 1132 efter efter ca. ca. 1157 1157 1157 1157 1157 1182 1157 1182 1182 1202 
    1086 1110 1130 1130 1131 -1133 1146 1158 1160 1160 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 ? -1182  -1202 -1241

Antal    87 522 879 4 590 628 5 29 26 87 4 75 14 13 ca. 30 12? 39 22 190 3

Faktisk viser tabellerne også, at disse skattefund næsten udelukkende består af 

mønter fra den landsdel, hvori skattene er fundet. Dette illustrerer systemet med 

landsdelsmønter for de enkelte landsdele, som indførtes fra slutningen af Svend 

Estridsens regeringstid (se s. 214)13.
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Det hallandske fund fra Bårarp indeholder 205 stykker, hvoraf 50 er norske. 
Fundet består i øvrigt for ⅔’s vedkommende af lokale Lund-mønter, men 
der er også et par stykker fra Jylland og Gotland. Også i de lidt senere 
nordjyske skatte fra 1150’erne fra Øster Uttrup og Biersted Hede er der en 
del norske mønter14. Nogle af mønterne i disse fund er præget i Lödöse i 
Västra Götaland lidt nord-øst for Göteborg (fig. 4.11). Denne by er histo-
risk set svensk, men mønterne minder mest om norske typer, og det har 
været foreslået, at Lödöse periodevist i 1100-tal kan have været norsk15.

Fælles for de fem fund her er, at norske mønter udgør den største 
gruppe af de ikke-danske mønter (tabel 4.1). Det er også fælles for dem, 
at de ligger i en ring tæt ved Kattegats kyster – Lundby, Øster Uttrup og 
Biersted mod vest, Græse mod syd og Bårarp mod øst. Kattegat udgjorde 
søvejen mod Norge. Fra slutningen af 800-tallet har vi skildringen af den 
norske handelsmand Ottars rejse fra Oslofjorden ned langs Bohusläns og 
Hallands kyst og forbi de danske øer til Hedeby. I 1000-tallet fortæller den 
tyske kronikør Adam af Bremen om overfarten fra Vendsyssel til Norge. 
Man må forestille sig en tæt og intens trafik ad vandvejen. Den har også 
bragt norske mønter med sig til Danmark, og de har kunnet spille en vis 
rolle i kystegnene, men trængte aldrig dybere ind i landet. Hertil var  
kongens håndhævelse af møntmonopolet for streng.

FIG. 4.13
Lundby Krat-skatten
Skatten blev fundet i 1980 
i Himmerland og er en af 
de betydeligste mønt-
skatte fra Erik Ejegods tid.
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N O R S K E  M Ø N T E R  I  D A N S K E  F U N D 
CA. 1100-1160 TABEL 4.1

FUNDSTED LANDSDEL NEDLAGT MØNTER HERAF  
   I  ALT NORSKE

Lundby Krat (fig. 4.13) Nordjylland Ca. 1100 237 69

Græse Nordsjælland Ca. 1130 879 37

Bårarp Halland Efter 1146 205 50

Øster Uttrup Nordjylland Efter 1153 Ukendt Mindst 49

Biersted Nordjylland Efter 1157 155 14

Ligeledes fra en kystegn er Kämpinge-skatten fra det sydvestlige Skåne. 
Her er der ikke en eneste dansk mønt blandt de over 500 stykker, der alle 
var tyske og gotlandske. Skattens nedlæggelse kan sættes til lige før eller 
omkring 1180. Dens ejer var tydeligvis en købmand, der handlede både 
i Tyskland og på Gotland – vi er faktisk lige i den periode, hvor de nord-
tyske købmænds handel på Gotland skabte grundlaget for det siden så 
magtfulde forbund af handelsbyer, Hansaen. Fundstedet ligger tæt ved 
stedet, hvor Skånemarkedet hvert år i sildefiskesæsonen samlede køb-
mænd fra nær og fjern – et af Nordeuropas vigtigste mødesteder for han-
delsfolk. Skattens ejer var nok på vej derhen. Måske blev han overrasket 
af dårligt vejr, før han kom rigtigt i land og fik vekslet sine udenlandske 
mønter. Og måske gjorde det store skånske oprør mod biskop Absalon, 
der fandt sted netop i 1180-1182, at kongens embedsmænd havde andet 
at se til end at sørge for, at fremmede købmænd vekslede deres uden-
landske mønter til danske16.

Også to andre, lidt mindre skånske fund fra årene omkring 1200  
indeholder udelukkende tyske mønter, der på denne tid er brakteater.  
Det drejer sig om fundene fra Svenstorp og Tommarp. Der er også spredte 
fund af brakteater andetsteds i landet, for eksempel i Øster Uttrup- 
skatten i Nordjylland, i Ribe-skatten samt et par krøllede eksemplarer  
fundet ved Aggersborg Kirke. De kan være spor efter tyske købmænds  
aktiviteter. Som vi skal se senere, kan de imidlertid også være et udtryk 
for, at man har gemt gode fuldlødige udenlandske sølvmønter som  
ædelmetal, da fundene ligeledes indeholder sølvgenstande17. 

Man kender imidlertid også til danske fund af de tyske brakteater, 
hvor de er lavet om til smykker (fig. 4.14). De er for eksempel fundet  
i Antvorskov ved Slagelse, i Gammelby ved Tillitze på Lolland, i Viborg  
og i Kirke-Hyllinge i Horns herred på Sjælland18. Den store bliktynde 
sølvblanket med ensidigt præg gav mulighed for kunstnerisk udfoldelse 
af høj karat i udførelsen af motivet, og mange stykker fra brakteaternes 
storhedstid (ca. 1130-1230) er da også rene små kunstværker. Den tynde 
blanket øgede dog risikoen for, at mønten ville brække. Derfor er de brak-
teater, der er lavet om til smykker, ofte blevet forstærket på bagsiden.

Landegrænser til lands kan være møntmæssige blandingszoner. I det 
sydligste Sydslesvig ligger Bünstorf, og skattefundet herfra er slet ikke 
sammensat af danske mønter, skønt området formelt hørte til Danmark19. 
De fleste mønter i fundet er tværtimod fine store tyske brakteater. Det er 
ikke enestående i europæisk perspektiv. Eksempelvis i Normandiet i 1000- 
og 1100-tallet viser både de skriftlige kilder og møntfundene, at hertugen 
formåede at gennemføre forbud mod ikke-lokale mønter. Undtagelsen  
var dog grænseområderne, hvor naboernes mønter blandede sig med  
de normanniske i omløbet.

Et helt specielt aspekt af mønters rejser over landegrænser er  
pilgrimsfærdene. Langs ruten gennem Spanien til Skt. Jakobs Kirke  
i Santiago de Compostella findes der en del udenlandske mønter.  

FIG. 4.14
Brakteater omgjort t i l  smykker 
Tyske brakteater er ikke helt sjældne 
i den tidlige middelalders Danmark. 
De må være kommet hertil med 
tyske købmænd. Brakteaterne blev 
værdsat for deres gode sølvkvali-
tet og for deres fine kunst neriske 
ud førelse. Bagsiderne på disse to 
eksemplarer afslører, at de tynde 
mønter er bukket rundt om en 
bronzeplade, der så igen har været 
loddet fast som en del af et større 
smykke.
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I Peterskirken i Rom ofrede pilgrimme i middelalderen mønter, og der er 
ved udgravninger i 1940’erne fundet over 2.000 mønter, der hovedsagligt 
stammer fra 1000-, 1100- og 1200-tallet. De fleste er italienske, men der er 
også mønter fra alle hjørner af Europa, heriblandt en dansk Ørbæk-pen-
ning fra 1030’erne og en Lundepenning fra Knud den Hellige. Skattefun-
det fra Vevey i Schweiz består udelukkende af norske 1100-talsmønter. 
Disse mønter er sikkert blevet medbragt af en nordmand på vej til Italien, 
måske på pilgrimsfærd20.

Skattefund, der afspejler den fremmede købmands beholdning af 
fremmede mønter, der ikke er vekslet endnu, er ikke ukendte rundt om 
i Europa. I den sydengelske havneby Southampton fandt arkæologer 
således en lille skat fra 1000-tallet med 22 penninge fra hertugdømmet 
Normandiet lige ovre på den anden side af Den Engelske Kanal. I England 
var man meget påpasselige med at inddrage udenlandske mønter, så her 
er det nok en købmand, der lige var kommet ind med skib fra Normandiet, 
som havde tabt sin pung. I Danmark har vi det lille Petersborg-fund på 
26 mønter, der stammer fra Hærvejen lige ved Urnehoved ting i Sønder-
jylland. Dette fund består hovedsagligt af kølnske mønter fra 1170’erne  
og er sikkert en pung tabt af en tysk købmand. Kølnske mønter var  
internationalt anerkendt for deres høje sølvindhold21.

Undtagelser i reglen om udelukkelse af udenlandsk mønt er altså et 
generelt europæisk fænomen. De er netop undtagelser og ændrer derfor 
ikke ved det overordnede billede, at det faktisk lykkedes at gennemføre, 
at man kun skulle bruge landets egen mønt.

Landsdelsmønten
Som vi så i sidste kapitel, indebar Knud den Stores møntreform i slut-
ningen af 1020’erne, at hvert møntsted fik sin egen specifikke mønttype. 
Dette princip var ikke 100% gennemført i virkelighedens verden, men 
blev dog alligevel en rettesnor for organiseringen af udmøntningerne det 
følgende halve århundrede. Således bar mønterne fra Aalborg, Ørbæk 
og Viborg hver sit motiv, selvom disse møntsteder lå tæt ved hinanden. 
Tilsvarende kunne man også se forskel på mønter fra Roskilde og Sla-
gelse. Hvad angik omløbet, viser møntfundene imidlertid, at der ikke var 
restriktioner på mønternes frie vandring, hverken internt i landsdelen 
eller over grænserne mellem landsdelene. Hvis vi tager et fund som Skt. 
Jørgensbjerg-skatten, som er nedlagt i en forstad til Roskilde efter 102922, 
er der langt flere mønter fra Lund end fra Roskilde.

I forbindelse med den danske mønts gradvise overtagelse af mønt-
omløbet skete der ændringer. Processen indebar naturligvis nærmest pr. 
definition udelukkelse af udenlandske mønter fra omløbet. Men i første 
omgang var der tilsyneladende ingen begrænsninger i bevægeligheden 
fra landsdel til landsdel. I den nordsjællandske Freerslev-skat, nedlagt om-
kring 1065-1070, er fordelingen på møntsteder blandt de danske mønter 
følgende: 30 fra Lund, 15 fra Roskilde og 2 fra Slagelse. Det ses, at landets 
hovedmøntsted Lund leverer hovedparten af mønterne, selvom det ligger 
i en anden landsdel, end hvor skatten blev nedlagt. De lokale sjællandske 
mønter er repræsenterede, men i mindretal i forhold til de skånske. Ser 
vi derimod på et sjællandsk fund godt 100 år senere, som for eksempel 
Vridsløsemagle-skatten, er der ikke en eneste skånsk eller jysk mønt  
(fig. 4.15). Der er tydeligvis sket noget i mellemtiden23.

Det første trin i denne udvikling var skabelsen af en specifik mønt-
type for hver af de fire landsdele Skåne, Sjælland, Nørrejylland og Slesvig. 
Fra nu af benyttede møntstederne Lund, Tommarp og Borgeby i de skånske 
landsdele en fælles type, der var forskellig fra den fælles sjællandske type, 
der blev præget i Roskilde, Ringsted og Slagelse. En helt tredje fælles 
type blev slået i de jyske møntsmedjer i Randers, Viborg og Aalborg. I 
Slesvig havde man sin egen mønt, der var forskellig fra den nørrejyske. 
Man kunne ved et øjekast se, om det var en jysk, sjællandsk eller skånsk 
mønt, man havde i hånden24. 
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FIG. 4.15
Vridsløsemagle- 
skatten, Sjælland
Skatten er nedlagt  
i anden halvdel  
af 1100-tallet og 
indeholder 14 mønter, 
hvoraf samtlige er af 
sjællandske typer.

Hvis man derimod ville vide, hvilket møntsted indenfor landsdelen, en 
mønt var udgået fra, måtte man vende mønten og møjsommeligt læse 
bagsideindskriften, der angav møntmesterens og møntstedets navn. Denne 
oplysning var nok heller ikke så interessant for den almene møntbruger. 
Den skulle bruges til kontrol af møntsmedjernes arbejde. Hvis kongens 
embedsmænd konstaterede, at der var snydt med vægt og lødighed, vid-
ste de, hvem de skulle holde ansvarlig. I forbifarten kan det bemærkes, at 
navnene på møntmestre og byer i mønternes bagsideindskrifter udgør en 
af de største og tidligste kildegrupper til person- og stednavne i Danmark. 
Desværre er møntstedernes navne ofte forkortede, så deres fortolkning i 
visse tilfælde volder besvær. Er SL og SLA for eksempel Slagelse eller Slan-
gerup? Men når der så på andre mønter står SLAHLVS må man formode, 
at det er Slagelse, det drejer sig om.

Udvikling af specielle typer for hver landsdel startede i det små i 
Svend Estridsens sidste år som konge. I stedet for at bruge egne typer, 
benyttede de mindre skånske møntsteder Borgeby og Tommarp nemlig 
hovedmøntstedet Lunds allersidste type fra Svends regering fra starten af 
1070’erne. Under Harald Hen (1074-1080) fik Skåne en ny type, som blev 
præget både i Lund og Tommarp. På Sjælland var billedet derimod mere 
broget i Svends tid, og udviklingen startede først rigtigt under Svends 
sønner. Harald Hen var den første af sønnerne, der blev konge, og under 
ham benyttede Roskilde og Slagelse samme type, og efterfølgende blev 
det normen på Sjælland. På et tidspunkt midt i Knud den Helliges (1080-
1086) regeringstid benyttede Lund en kort overgang den sjællandske type, 
men denne mønt er så sjælden, at det er klart, at det må dreje sig om en 
kortlivet produktion. Var det et hurtigt opgivet forsøg på at skabe en fælles 
skånsk-sjællandsk type? Vi ved det ikke. Men hvis det var tilfældet, blev 
idéen i alt fald hurtigt opgivet igen. Herefter har Skåne og Sjælland nemlig 
hver sin specifikke type.
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I Jylland er billedet i starten mindre klart. I Svend Estridsens sidste tid over-
tog Aalborg Viborgs mønttype, men Aalborg-udgaven er meget sjælden25. 
Dernæst findes der mønter med den skånske type benyttet under Harald 
Hen og i Knud den Helliges første år. Nogle eksemplarer bærer møntsteds-
navnene Viborg og Aalborg, mens andre har forvirrede omskrifter. De 
må altså være jyske. I modsætning til de skånske (og sjællandske) er der 
ikke noget kongenavn i indskriften, så vi kan ikke datere dem helt præcist. 
Typen skiller sig kun fra den skånske type ved tilstedeværelsen af en ring i 
et af korsets hjørner som ses på mønten, så man kan godt se forskel. Men 
kun hvis man ser godt efter. Var hensigten, at der skulle være samme mønt 
i Skåne og i Jylland? Eller var den lille ring nok til at skabe to mønttyper, 
der blev erkendt og genkendt som forskellige? Vi ved det ikke. 

Når vi derimod kommer lidt ind i Knud den Helliges regering kommer 
der en helt specifik jysk type, der blev præget både i Viborg, Aalborg og 
Randers. Meget tyder på, at indførelsen af denne nye type har noget at 
gøre med Knuds forberedelser i 1085 til et togt til England – mere om 
dette senere. Hvor om alting er, kan vi se, at Jylland benyttede sin egen 
type fremadrettet. I midten af 1100-tallet kommer også Horsens, Aarhus 
og Hjørring til som møntsteder ved siden af Randers, Aalborg og Viborg  
– stadig med ensartede typer. 

I lang tid kendte vi ikke til Sønderjyllands stilling i systemet med 
landsdelsmønter. Imidlertid blev der ved en udgravning i 2007 i Hafen-
gang 11 i Slesvig by fundet over 70 mønter (fig. 4.19). Mange af dem 
havde uforståelige indskrifter, men de fleste kan alligevel anses for lokale 
prægninger, da de stort set ikke kendes som fund fra andre steder. De 
ældste af dem er fra slutningen af Svend Estridsens regeringsperiode 
(fig. 4.16). Der er således præget mønt i byen lige fra dens start i midten 
af 1000-tallet, hvor den overtog handelsmetropolen Hedebys rolle i det 
internationale handelsnetværk. Nogle af mønttyperne bærer kongenavn, 
og det viser, at udmøntningen foregik under den danske konges kontrol. 
Slesvig havde altså sin egen landsdelsmønt, der var forskellig fra Nørrejyl-
lands. Det ses også tydeligt i tredje fjerdedel af 1100-tallet. I den periode 
benyttede Nørre jylland de meget karakteristiske ensidede brakteater. 
Forskningen har hidtil ment, at de blot blev produceret i en kort episode 
under borger krigen mellem Svend, Knud og Valdemar i 1146-1154, men 
for nyligt er det blevet påvist, at de faktisk stammer fra en periode på flere 
årtier. Samtidig fortsatte Slesvig og muligvis også Ribe med at præge  
tosidede mønter. Den møntmæssige grænse til Nørrejylland var sikkert 
en af præmisserne for Sønderjyllands senere særstilling indenfor riget, 
der blev helt klar lidt senere i 1200-tallet ved dannelsen af hertugdømmet 
Slesvig med egen hertug, der tit var i opposition til den danske konge26.

På forskningens nuværende stadie er Fyns og Ribes stilling i forhold til 
møntproduktion ikke helt klar. En bestemt 1100-tals mønttype fra et fund 
i Særslev på Nordfyn kan være en lokal Odense-udmøntning, og en an-
den type fra omkring 1200 findes kun på Fyn, men ellers kender vi ikke til 
møntprægningsaktivitet i det fynske27. Det er dog sandsynligt, at Storebælt 
udgjorde grænsen mellem det jyske og det sjællandske møntområde, og 
at Fyn således hørte til Jylland i møntmæssig henseende. Tilsvarende er der 
i Ribe fundet en del mønter, hvoraf nogle sandsynligvis er lokale udmønt-
ninger. Mønterne er fundet i veldaterede jordlag, der var en del af en vej i 
middelalderen, og ved hjælp af årringsstudier af det bevarede træ har man 
kunnet tidsfæste jordlagene. Men her må vi imidlertid afvente den grundi-
ge bearbejdning af materialet, før vi drager de endelige konklusioner28.

Det overordnede indtryk fra ovenstående er, at efter en generations 
eksperimenter og udvikling er systemet med landsdelsmønter stort set 
veletableret i Knud den Helliges sene år, måske endda lidt tidligere. Hver 
landsdel havde sin egen, let genkendelige type. Desuden var der stadig 
vægtforskel mellem de tunge mønter i Skåne og Sjælland og de lette i 
Jylland – et fænomen, som jo var blevet indført allerede under Knud den 
Stores møntreform i slutningen af 1020’erne. 
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FIG. 4.16

M Ø N T E R  S L Å E T  I  S L E S V I G  

CA. 1070-1075

CA. 1080-1085

CA.1090-1095

CA. 1075-1080

CA. 1085-1090

CA. 1104-1110CA. 1095-1103

UDEN KONGENAVN

UDEN KONGENAVN

UDEN KONGENAVN

UDEN KONGENAVN

UDEN KONGENAVN

I NIELS’ NAVNI ERIK EJEGODS NAVN

Mønttype  
tidligere til- 
skrevet Utrecht 
i Holland. Nu 
mener man,  
at den er præ-
get i Slesvig.

Efterligning af 
den engelske 
mønttype Trefoil- 
Quadrilateral.  
Sandsynligvis 
præget i Slesvig.

Efterligning  
af den engelske 
mønttype  
Short Cross. 
Sandsynligvis 
præget i Slesvig.

Mønttype med  
Erik Ejegods 
navn. Sand- 
synligvis præ- 
get i Slesvig.

Efterligning  
af den engelske 
mønttype  
Expanding Cross. 
Sandsynligvis 
præget i Slesvig.

Engelsk inspi-
reret mønttype. 
Sandsynligvis 
præget i Slesvig.

Mønttype med 
kong Niels’ navn. 
Sandsynligvis  
præget i Slesvig.

I Slesvig blev der fra 1070’erne præget 

en række mønttyper, der omtrent hvert 

femte år afløste hinanden.
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De skriftlige kilder begynder faktisk at specificere mønternes oprindelse. 
Således står der for eksempel udtrykkeligt i biskop Absalons testamente 
fra år 1201 om et beløb på 700 mark, at det var i skånske penge29. Det ville 
ikke have været nødvendigt at understrege, hvis mønterne blot havde 
været de samme i alle landsdele.

Lad os nu vende os til møntfundene for at se, hvor mønterne cirku-
lerede. Indenfor det nuværende Danmark og Skånelandene kender vi 
til fund af 3.509 danske mønter fra Svend Estridsens sønner, det vil sige 
perioden 1074-1134. Det drejer sig både om skattefund og enkeltfund. 
Heraf er 3.385 eller 96% præget i den landsdel, de er fundet i (tabel 4.2). 
Møntomløbet i de tre landsdele er således helt adskilt, og mønterne  
cirkulerede næsten kun i den landsdel, hvor de er prægede.

M Ø N T E R  F U N D E T  I  D A N M A R K  O G  S K Å N E L A N D 30

FRA PERIODEN 1074-1134 TABEL 4.2

 FUNDET I  FUNDET PÅ DEN FUNDET PÅ FYN I ALT 
 SKÅNELANDENE SJÆLLANDSKE  OG I JYLLAND 
  ØGRUPPE

Præget i  
Skånelandene 916 56 19 991

Præget på den  
sjællandske  
øgruppe 37 2229 3 2269

Præget i Jylland  
og på Fyn 3 6 240 249

I alt 956 2291 262 3509

For perioden efter 1134 er enkeltfundene endnu ikke fuldt gennemarbejdet 
i forskningsøjemed, men hvis vi kun ser på skattefund bekræftes billedet.  
I langt de fleste skattefund fra hele perioden fra 1074 til 1234 dominerer 
den lokale landsdelsmønt fuldstændigt. Den udgør mellem 95 og 100%  
(fig. 4.12B-D). Således er der eksempelvis i de jyske fund fra Bjerregrav 
og Jegstrup fra 1080’erne udelukkende mønter fra de jyske møntsteder 
Randers, Viborg og Aalborg, og kun helt nye mønter fra Knud den Hellige 
(1080-1086). På Sjælland har det dog taget lidt længere tid for den lokale 
mønt at slå igennem. Fundene fra Holsteinborg og Egelev viser, at mønter 
fra Lund udgjorde et markant indslag helt op til 1090. Men fra omkring år 
1100 dominerer lokale mønter fra Roskilde fuldstændigt i skattefundene. 
Der er dog en markant undtagelse. I skattefundet fra Tikøb i Nordsjælland 
er 73 ud af de 75 mønter skånske. Tikøb ligger 10 km fra Sjællands nord-
kyst, tæt ved overfartsstederne fra Skåne. Der må være tale om en skånsk 
rejsende, der endnu ikke har fået omvekslet sine Lundemønter til Roskil-
de-mønter. Denne skat er fra Valdemar den Stores tid (1157-1182)31.

Tendensen er markant: Mønterne kommer næsten stort set ikke 
udenfor egen landsdel. Når man tænker på, hvordan mønterne fra forskel-
lige landsdele blandedes i de tidligere fund, er kontrasten enorm. Hvad 
skyldes denne udvikling? Er handelen mellem landsdelene gået i stå? Eller 
foretrækker folk bare egen lokal mønt? Eller er der et magtpåbud bag? 
De skriftlige kilder tier om det, men det mest sandsynlige er, at det sidste 
forslag er det korrekte. Kongens møntmonopol indebar jo forbud mod at 
benytte udenlandske mønter. Som vi hørte om tidligere, skulle de om-
veksles mod dansk mønt – mod gebyr (teknisk set således, at man for den 
udenlandske mønt fik sølvværdien, mens den danske mønt blev udgivet 
til overkurs i forhold til sølvindholdet). Det samme har gjort sig gældende 
landsdelene imellem. Den lokale mønt har været den eneste gyldige, og 
det har været ulovligt at benytte mønter fra andre landsdele. Vi kender 
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ikke kursen mellem de forskellige landsdelsmønter. Som allerede om-
talt vejer jyske mønter imidlertid mindre end de østdanske, og man må 
formode, at de har gået til en lavere kurs. Forskere har ud fra vægtstudier 
skønnet forholdet til seks jyske penninge for fem østdanske. Mellem Skåne 
og Sjælland havde mønterne i lange perioder tilsyneladende samme 
sølvindhold, og kursen har sikkert været 1:1, men der skulle sandsyn ligvis 
alligevel betales vekselgebyr.

Handelen mellem landsdelene fortsatte, men med vekseltvangen kan 
vi ikke længere spore den i fundene – den bliver så at sige usynlig arkæo-
logisk set. Således kunne kongen udnytte møntregalet til det yderste for 
at skaffe sig indtægter. Kongens mønt var en effektiv måde at inddrive 
skat på! Når dette system tilsyneladende så let blev accepteret af befolk-
ningen, skyldes det nok, at landsdelsidentiteten stod stærkt i folks be-
vidsthed. Landstinget var en vigtig institution i samfundet. Tingstederne 
var Lund for Skåne, Ringsted for Sjælland, Odense for Fyn, Urnehoved for 
Sønderjylland og Viborg for Nørrejylland. Hver landsdel – Skåne, Sjælland 
og Jylland – havde sin egen landskabslov, der blev nedskrevet i første 
halvdel af 1200-tallet. 

Der kunne også være spændinger mellem de forskellige landsdele. I 
Valdemar den Stores tid sad sjællænderne med Hvide-familien tungt på 
magten. Modstanden mod de sjællandske fogeder var medvirkende årsag 
til udbruddet af det skånske oprør i 1180-1182. Under togterne mod de 
hedenske vendere på den sydlige Østersøkyst kunne man ikke altid stole 
på falstringerne, der ved deres geografiske beliggenhed havde kontakter 
til fjenden. Under et togt til Norge på Valdemar den Stores tid (1157-
1182) ville jyderne pludselig rejse hjem. Det havde de i og for sig efter 
gammel ret lov til, men kongens folk gav dem rent korporligt tæsk for at 
få dem til at blive. Netop i denne periode søgte kongen at indskrænke 
landsdelenes magt til fordel for centralmagten.

Systemet med landsdelsmønter var altså i overensstemmelse med da-
tidens mentalitet. Det er da heller ikke kun i Danmark, at vi ser systemet. 
I Sverige, for eksempel, var der forskel på mønterne i Svealand, Götaland 
og Gotland. I Frankrig var opsplitningen endnu større. Den franske kong 
Filip 1. (1060-1108) havde således indenfor domænet – det forholdsvis 
lille område, han kontrollerede direkte uden grever og hertuger som mel-
lemmænd – ikke færre end 12 forskellige udmøntninger: Château-Landon, 
Dreux, Dun-le-Roi, Etampes, Mantes, Montreuil-sur-Mer, Orléans, Paris, 
Pithiviers, Pontoise, Senlis og Sens. Og da Vilhelm Erobreren, den norman-
niske hertug af vikingeherkomst, i 1066 erobrede England, kom det heller 
aldrig på tale at indføre det normanniske møntsystem i England eller det 
engelske i Normandiet.

Tilbage til Danmark. Fra starten af 1100-tallet bliver det sjældnere, at 
man skrev møntstedets navn i indskriften på mønternes bagside. Herefter 
har vi kun mønternes fundspredning til at bestemme den region, hvori de 
blev præget. Heldigvis var landsdelsmøntsystemet, som vi så ovenfor, så 
gennemført, at det som regel ikke volder de store problemer. Dog er der 
undtagelser. Eksempelvis kan et fund, som det ovenfor nævnte lille skat-
tefund fra Tikøb i Nordsjælland, godt drille. Det bestod af tre mønttyper, 
der var repræsenterede ved henholdsvis 1, 2 og 72 eksemplarer. I lang 
tid blev alle tre typer meget naturligt regnet som Roskilde-udmøntninger. 
Men med de senere årtiers tilvækst i møntfund fra kirkegulve, udgravnin-
ger og detektorafsøgninger viste det sig imidlertid, at denne tolkning ikke 
holdt. Den bedst repræsenterede type i fundet – med ikke færre end 72 
eksemplarer, eller 96% af det samlede fund – forekommer som enkeltfund 
18 gange øst for Øresund og kun én gang vest for. Der kendes også 3 
stykker i et skattefund i Lund. Denne type må helt klart henføres til Skåne. 
Når man således lægger mere vægt på 18 enkeltfund end 72 eksemplarer 
i et skattefund, er det selvfølgelig fordi skattefundet kun udgør en enkelt 
håndtering af mønter (tab eller nedgravning), mens enkeltfundene udgør 
18 håndteringer (tilfældige tab).  
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F A K TA

D AT E R I N G  O G  

S T E D F Æ S T E L S E  A F  

I N D S K R I F T S L Ø S E  

M Ø N T E R  

I 1100- og 1200-tallet var mønterne oftest indskriftsløse. Der 

mangler således navnet på møntherren og på møntstedet. 

Man må derfor bruge andre metoder til at tids- og stedfæste 

en mønttype. Møntens motiv, stil, vægt og lødighed er vigtige 

hjælpemidler i denne sammenhæng. Imidlertid vil fundfore-

komsten som regel være jokeren, der trumfer alle de andre 

argumenter.

Lad os tage et eksempel. Skattefundet fra Særslev Kirkegård 

på Nordfyn fremkom omkring 184032. Fundet består af 23 

mønter, der alle viser en buste en face på forsiden og et  

dobbeltlinet buekors på bagsiden (fig. 4.17). Der er ingen ind-

skrift til at hjælpe med bestemmelsen af typen. Vægten ligger 

på omkring ⅔ g, og det svarer til den jyske vægt standard. 

Det passer godt med, at fundstedet ligger på Fyn, der hørte 

til den jyske landsdelsmønt. Stil og fremtræden tyder på sent 

1000-tallet eller første halvdel af 1100-tallet.

 

Der var ikke andre mønttyper i fundet, der kunne præcisere 

dateringen. Heldigvis dukkede der i 1928 endnu et eksemplar 

op i det store skattefund fra Store Frigård på Bornholm33.  

De seneste mønter i den bornholmske skat er tyske fra  

kong Henrik 5. (1106-1111) og bisp Reinhard af Halberstadt 

(1106-1123), og skatten må derfor være nedlagt efter 1106. 

Der optræder også et eksemplar af en mønt med en  

lign ende bagside, men hvor busten på forsiden er i profil.  

Denne variant findes også i det sjællandske Allerslev-fund 

fra starten af 1100-tallet34. Her har vi et, om end ikke særligt 

præcist, holdepunkt for dateringen af vor mønttype til lige 

omkring 1100.

Men hvad så med prægestedet? På grundlag af en vag  

motivmæssig parallel, henførte den danske numismatiker 

Peter Hauberg mønten i sit store standardværk fra år 1900  

til Ribe under kong Niels (1103-1134)35. I mellemtiden er  

der imidlertid dukket flere enkeltfund op: fem på Fyn og  

Ærø og en på Lolland. 

Der kendes også et fund fra det østlige Holsten. Fund-

spredningen peger således nu mere og mere i retning  

af Fyn. Konklusionen må på det foreliggende grundlag  

blive, at mønten nok er præget i Odense omkring år 1100.

FIG. 4.17
To mønter fra  
Særslev-skatten 
Fraværet af indskrift 
gør, at man i stedet 
har måttet nøjes med 
stilstudier og typens 
fundspredningen 
ved bestemmelsen af 
typens møntsted og 
datering.
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18 enkeltfund vejer derfor mere end 72 mønter i ét skattefund i argumenta-
tionen. Også for en anden af typerne taler syv løsfund øst for Øresund og 
ingen vest for sundet sit tydelige sprog. Denne type forekom som 8 stykker i 
skattefundet fra Lund. Kun for den sidste type kan tilskrivningen til Roskilde 
opretholdes. Her er der et løsfund øst for Øresund og fem vest for36. 73 af 
de 75 mønter er således skånske, og skatten må afspejle en sum, der nyligt 
er ført over Øresund og ikke har nået at blive vekslet, før den endte i jorden.

Kongens monopolmønt
Med udelukkelsen af fragmenterede sølvgenstande og af udenlandske 
mønter, havde kongen gennemført monopolmønt, hvor kun danske 
mønter var i brug. Med landsdelmønten var systemet blevet endnu mere 
sofistikeret. Men man kunne gå endnu videre. Rundt om i Europa fandtes 
det såkaldte renovatio monetae-system. Renovatio monetae betyder mønt-
fornyelse. Systemet indebar, at mønterne kun var gyldige en vis periode 
(for eksempel 6 måneder, 1 år, 3 år, 6 år). Ved periodens udløb blev der så 
indført en ny mønttype. Den gamle blev gjort ugyldig og skulle indveksles 
mod vekselgebyr til kongen. Således var der i princippet kun en mønttype 
i omløb ad gangen. Man kalder også systemet for tidsbegrænset mønt.

Hermed fik kongen endnu mere indtægt af sit møntregale, og samtidig 
sikrede man sig tilførsel af sølv til møntstederne, så produktionen kunne 
holdes i gang. Dette system fandtes forskellige steder i Europa. Det kan 
først påvises i Normandiet i ca. år 930. I England var systemet gennemført 
til perfektion. Det var indført ved kong Edgars møntreform i ca. år 973. 
Typeskiftet var først omtrentligt hvert sjette år, men fra 1030’erne var det 
omtrentligt hvert tredje år. I Tyskland fandtes det mange steder, ofte med 
omvekslinger hvert eller hvert halve år. Man prægede store tynde enside-
de mønter, de såkaldte brakteater. De var meget skrøbelige og knækkede 
let, men det gjorde ikke så meget, da de kun skulle bruges i et halvt eller 
et helt år37.

Der står ikke meget om disse forhold i de skriftlige kilder – vores 
hovedkilde til viden om det er skattefundene. I de engelske fund er der 
oftest en enkelt mønttype, der dominerede møntsammensætningen. Det 
tolkes som den gyldige mønttype på skattens nedlæggelsestidspunkt. Det 
er imidlertid sjældent, at denne ene type udgør hele skatten. Der er oftest 
nogle eksemplarer af tidligere typer. Så kontrollen har aldrig været 100% 
gennemført. Man kan måske forestille sig, at den nyeste mønttype var 
den eneste, som kongen ville modtage til offentlig betaling af skatter og 
afgifter. Til det formål måtte folk omveksle deres gamle mønter, og for det 
måtte de betale vekselgebyr. Til gengæld fik de så nogle mønter, der gik 
til en pålydende værdi, der oversteg metalværdien. Ulempen var bare, at 
denne overkurs var tidsbegrænset. Ved indførelsen af den næste type ville 
man miste værdien af overkursen. Der kunne måske være en idé i at undla-
de at veksle alle ens gamle mønter til nye. Man kan måske forestille sig, at 
gamle mønter kunne godtages mand og mand i mellem på markedet og i 
daglig handel og vandel. Det ville så nok være til en kurs, der lå et stykke 
under den pålydende værdi for nyeste, gyldige mønttype. Men man kunne 
nok forhandle sig til lidt mere end det, man ville få ved at veksle mønten til 
den nyeste mønttype hos kongens vekselerer.

At en sådan tingenes tilstand ikke er helt grebet ud af luften, ses i 
Bjæverskov-skatten fra lige efter midten af 1200-tallet. Det var et tidspunkt, 
hvor renovatio monetae-systemet blev praktiseret på Sjælland. Det er 
så heldigt, at skatten blev fundet i en arkæologisk udgravning, og hele 
malmgryden, som skatten var nedlagt i, blev taget ind til Køge Museum til 
minutiøs udgravning. Her kunne det konstateres, at mønterne var sorteret 
ud i forskellige grupper, det lå hver for sig i lærreds- og læderposer. Der 
var én mønttype, der fuldstændigt dominerede sammensætningen, og 
den lå for sig selv. Det har nok været den gyldige mønttype på skattens 
nedlæggelsestidspunkt. Derudover var der et antal andre mønttyper, som 
sikkert udgjorde ældre udmøntninger. 
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De fleste af dem lå hulter til bulter, men en speciel type fra 1234-1241 var 
sorteret fra og lå for sig selv. Netop denne mønttype indeholder rent fak-
tisk mere sølv end de øvrige. Det tyder på, at pengenes ejer var fuldstæn-
digt klar over de forskellige mønters forskellige værdi. Gældende mønt-
type kunne benyttes til den kongeligt fastsatte og garanterede pålydende 
værdi, mens der skulle forhandles om kursen på ældre mønttyper på 
grundlag af mønternes metalværdi38.

I biskop Absalons testamente fra 1201 omtales en sum på ”700 mark 
skånske penge i gammel mønt”. I testamentet er der tale om det sølv, man 
kan udvinde af mønterne. Det har drejet sig om ikke færre end 168.000 
mønter. Her ser vi altså nedsmeltning af gammel – og derfor ugyldig – 
mønt39. I øvrigt gjorde man sig end ikke altid ulejlighed med at nedsmelte 
de ugyldige mønter – i Lund prægede man i starten af 1100-tallet simpelt-
hen blot det nye præg direkte på de gamle mønter.40

Vi kan, som allerede antydet, se renovatio monetae-systemet ud fra en 
kombination af to fænomener i møntmaterialet, nemlig en-type skattefund 
og typemangfoldighed. Med andre ord, hvis skattefundene domineres af 
én mønttype til trods for, at der kendes mange forskellige mønttyper, må 
man formode, at dels blev mønttypen ændret ofte, dels var kun en type i 
brug ad gangen. En nøje gennemgang af materialet afslører, at indførelsen 
af systemet ikke skete samtidigt i de forskellige landsdele i Danmark.

I Skåne var systemet tilsyneladende endnu ikke indført ved Svend Estrid-
sens død i 1074 (fig. 4.12B), for i Fjälkinge-skatten er der en del gamle mønter. 
Det kan dog skyldes, at Fjälkinge ligger langt mod nord-øst og derfor ikke 
er repræsentativ. Fra de centrale sydøstlige dele af Skåne kender vi desværre 
kun det lille Bunkeflo-fund. Det består kun af én ny skånsk type, men der 
er kun fire mønter, så det er nok for spinkelt et grundlag at konkludere 
på. Til gengæld viser lidt senere fund, at systemet er gennemført i Skåne 
i 1070’erne eller senest i 1080’erne. Mønttyperne skifter ca. hvert fjerde 
år, men alligevel dominerer en type klart i skattefundene (fig. 4.18). Det 
bemærkes i øvrigt, at typeskiftet ikke nødvendigvis sker ved kongeskifter. 
Der er således flere eksempler på typer, der præges under to konger. Eneste 
ændring er udskiftning af den afdøde konges navn med den nye konges41.

På Sjælland indførte kong Harald Hen (1074-1080) en ny mønttype, 
der blev præget uændret under hans efterfølgere Knud den Hellige (1080-
1086) og Oluf Hunger (1086-1095). Her har vi altså en uændret type i over 
20 år, og det er ikke foreneligt med hyppige møntinddragelser. At de ikke 
har fundet sted ses også tydeligt i Egelev-skatten, der er nedlagt omkring 
1090, hvor der stadig er rigtig mange gamle Svend Estridsen-mønter til 
stede. Først under Erik Ejegod (1095-1103) kom der en ny type på Sjælland, 
men herefter følger hyppige typeskift, der kan svare til et interval mellem 
skiftene på et par år eller fem42. Trods rigeligheden i antallet af typer viser 
skattefundene, at en enkelt type har domineret på et givet tidspunkt.  
Dominansen er ikke altid total, men dog altid markant på mindst 70%  
(fig. 4.12C). Dette billede er fuldt foreneligt med forestillingen om et vel- 
fungerende renovatio monetae-system indenfor det sjællandske område. 
Dette system må være indført omkring 1100, altså noget senere end i Skåne.

Hvis vi vender os mod Jylland viser Danelund og Slesvig/Hafen-
gang-skattene (fig. 4.19) helt entydigt, at nyeste lokale mønttype var i 
omløb i Syd- og Sønderjylland i 1080’erne, og takket være udgravningen 
i Hafengang 11 i Slesvig i 2007 kender vi nu en række af mønttyper, der 
afløser hinanden med ca. 5 års mellemrum (fig. 4.16)43. Billedet af situatio-
nen i Nørrejylland er lidt sværere at tegne og kræver en lidt større udred-
ning. Måske kender vi ikke engang alle typerne endnu. Siden udgivelsen 
i 1900 og 1906 af Peter Haubergs standardværk over tidlige middelalder-
lige mønter er der dukket temmelig mange nye jyske typer op. For blot 
at nævne et par eksempler: I Bjerregrav-skatten fra 1922 var der Knud 
den Hellige-mønter præget i Randers, i Lundby Krat-skatten fra 1980 Erik 
Ejegod-mønter præget i Aalborg og som løsfund fra Grædstrup i 1993 en 
Harald Hen-mønt præget i Aalborg. Blandt møntfund fundet i kirkegulve  
er der flere nye typer fra Jylland end fra de andre landsdele44.
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FIG. 4.18

M Ø N T E R  F R A  L U N D ÅR 1076-1080

ÅR 1080-1086

ÅR 1086-1095

ÅR 1080-1086

ÅR 1086-1095

ÅR 1095-1103ÅR 1095-1103

HARALD HEN

KNUD DEN HELLIGE

OLUF HUNGER

KNUD DEN HELLIGE

OLUF HUNGER 

ERIK EJEGODERIK EJEGOD 

Serie af penninge fra Lund i perioden 

1076-1103. Den ene type har afløst den 

anden med få års mellemrum.
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Der kan således godt stadig ligge overraskelser i form af hidtil ukendte 
typer i den jyske muld, og det er derfor svært at udtale sig definitivt om 
møntforholdene. Bjerregrav og Jegstrup-skattene viser, at Knud den Helli-
ges udmøntning helt eliminerede ældre mønter fra omløbet. Disse mønter 
var dog af markant dårligere metalkvalitet end de tidligere mønter – mere 
herom nedenfor – og det er derfor svært at sige, om deres dominans er 
resultatet af et bevidst, politisk bestemt påbud om tvungen omveksling af 
gamle mønter, eller om det blot er den gamle økonomiske lov om, at dår-
lige mønter fordriver de gode fra møntomløbet. Folk har nemlig tendens 
til at lægge gode mønter til side og bruge de dårligere i daglig handel og 
vandel. Derimod viser Særslev-skatten et yderst homogent omløb på Fyn 
i 1100-tallets første år. Selv i det meget blandede Lundby Krat-fund med 
mange udenlandske mønter og sølvgenstande er der tendenser til en 
homogen møntmasse. De danske mønter udgør halvdelen af mønterne 
i skatten, og blandt de 118 stykker er 109 af den nyeste jyske type, som 
blev præget i Randers og Aalborg under Erik Ejegod (1095-1103).

Fra de første årtier af 1100-tallet har vi ingen markante fund fra Jyl-
land, men fra borgerkrigen mellem Svend, Knud og Valdemar og Valde-
mars eneregering i tredje fjerdedel af århundredet har vi en række fund 
– to skatte fra Øster Uttrup, en fra Vejen Mose og en fra Biersted. Her kan 
vi se, at gamle mønter overhovedet ikke er i omløb længere. Fundene be-
står kun af nye typer. Det er de såkaldte brakteater – små, tynde ensidigt 
prægede mønter. De er helt enestående i dansk middelaldernumismatik. 
De er lavet i brakteatteknik med en bliktynd sølvblanket, hvorpå motivet 
bliver presset, således at det på forsiden fremstår flot og tydeligt og på 
bagsiden i negativ relief. Denne teknik muliggjorde et væld af fine detaljer 
i motivet, og disse mønter er da også kunstnerisk set nogle af de smukke-
ste i dansk middelaldernumismatik. 

FIG. 4.19
Hafengang-skatten
Skattefundet med de 22 
mønter fra Hafengang- 
udgravningen i Slesvig 
bestod af de nyeste lokale 
mønt typer fra perioden.
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Der er en stor typerigdom, og vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvorle-
des udmøntningen var organiseret. Flere typer er dog blot varianter, der 
kan samles i serier, så antallet af egentlige udmøntninger er mindre. De 
er kun præget i Jylland, og der er i 2007/08 dukket en hel ny type op ved 
en udgravning i Hedensted Kirke (fig. 4.20). På nogle af disse mønter er 
der bynavne – Viborg, Aalborg, Hjørring, Randers, Aarhus og Horsens. 
Disse møntsmedjer prægede samme type, hvilket viser et vis mål af fælles 
organisering fra en central instans’ side. I det ældste fund i serien af de 
førnævnte skattefund – Vejen – optræder der kun én type. Derimod er 
der flere typer i de senere fund, men en type er ofte mere talrig end de 
andre, så der har nok også i denne periode været møntombytninger. 
Traditionelt har man ment, at brakteaterne kun blev præget i en kort  
periode, men i lyset af de mange på hinanden følgende typer er det  
mere sandsynligt, at udmøntningerne har varet et par årtier45.

Herefter skal vi atter et kvart århundrede frem til et fund fra Odense, 
der møntmæssigt var en del af det jyske område. Fundet indeholder kun 
to typer, hvilket unægtelig tyder på, at møntombytningssystemet stadigt 
var opretholdt46. 

I det meget lille fund fra et sted mellem Brovst og Fjerritslev og i det 
meget store Grenå-fund med over 12.000 mønter fra tiden omkring 1225 
er der mange forskellige mønttyper – i Grenå-fundet hele 37 typer! Det 
kunne ved første blik tyde på, at møntombytningerne ikke længere kunne 
opretholdes. Men hvis man kigger nærmere efter, tæller en enkelt type 
for næsten 30% af skatten, mens de fem bedst repræsenterede typer 
tæller for næsten 85%. Det er blevet foreslået, at typerigdommen kan 
skyldes, at de jyske møntsteder nu måske lod præge hver sin forskellige 
type. Med en fem-seks formodede møntsteder i Nørrejylland vil typerig-
dommen i Grenå-fundet pludselig blive lettere at passe ind i hypotesen 
om renovatio monetae. Så vil seneste udmøntning jo tælle for 85%47.

Det er i øvrigt tankevækkende, at af de 37 mønttyper i Grenå-fundet, 
var kun de ti overhovedet kendt, før skatten så dagens lys i 1910. Hele 27 
typer havde ikke hidtil været registreret. Det maner til forsigtighed i kon-
klusionerne, da vi altid må have i baghovedet, at vi sikkert ikke kender alt 
materiale. Et enkelt skattefund kan ændre vort billede af møntvæsenet fra 
den ene dag til den anden.

Fortsat vægtøkonomi på Bornholm og i Blekinge
Det var dog ikke alle steder, at de nye tider slog igennem lige med det 
samme. Fundene viser, at rigets østligste provinser, Bornholm og Blekinge, 
fortsatte med vægtøkonomien langt ind i 1100-tallet. Bornholm havde i 
vikingetiden haft sin egen konge. Hvis vi tror på sagaerne, var øen imid-
lertid blevet dansk under Harald Blåtand (ca. 958-senest 987). Øen blev 
først kristnet i midten af 1000-tallet, altså et par generationer senere end 
resten af landet48. 

Store Frigård-skatten fra Bornholm, som er nedlagt efter 1106, ligner 
med sin blanding af mønter fra mange forskellige prægesteder samt sølv-
smykker og -barrer mere en typisk vikingetidsskat end en klassisk middel-
alderskat. Man kender et tilsvarende fund fra Johannishus i Blekinge, der 
er nedlagt efter 1120. Skattene er store med henholdsvis 1.224 og 4.172 
mønter foruden sølvgenstande49.

Begge disse skatte indeholder kun ganske få danske mønter, mens 
især de tyske, men også de engelske tegner sig for langt hovedpar-
ten. Der er mange gamle mønter helt tilbage fra 900-tallet og starten 
af 1000-tallet. Der er sågar en romersk denar fra kejser Hadrian i Store 
Frigård-skatten. Blandt de få danske mønter er der også langt flere gamle 
mønter fra hele 1000-tallet end samtidige 1100-tals mønter. Mønterne er 
bøjede og testede, og der optræder hele og itubrudte sølvgenstande og 
barrer i skattene. 

FIG. 4.20
Nye brakteater fra  
Hedensted, Østjyl land
Totaludgravningen af gulvet i 
Hedensted Kirke fra 2007-2008 
bragte megen ny viden for 
dagen, heriblandt disse to hidtil 
ukendte brakteattyper. De tre 
øverste mønter er af samme type 
og udsmykket med et trebladet 
ornament, mens den fjerde er 
udsmykket med fire blade.
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F A K TA

Ø S T E R M A R I E - S K AT T E N 

FIG. 4.21A
Østermarie-skatten, 
der blev udgravet 
i 2012-2013 ekskl. 
mønterne.

FIG. 4.21B
Mønterne fra Østermarie-skatten 
(gengivet 2:1 i forhold til resten 
af skatten på fig. 4.21A)

1-2  Svend Grathe, Danmark.
3  Otto-Adelheid penning  

med trækirke, Tyskland.
4  Edward Bekenderen med 

profilportræt, England.
5  Foldet brakteat fra Frederik 

Barbarossa, Tyskland.
6  Fragmenteret brakteat  

fra Frederik Barbarossa, 
Goslar i Tyskland.

7  Brakteat fra biskop Ulrich 
von Reinstein, Tyskland.

8  Uidentificeret brakteat, 
muligvis fra Magdeburg.

Skatten blev opgravet ad flere 

omgange fra 2012-2013. Billedet 

til højre viser den først udgravede 

del af skatten, som blev fundet 

med metaldetektor i 2012.

De her afbildede mønter nedenfor 

stammer kun fra detektorfundet 

fra 2012. Året efter fandtes ved 

efterudgravning yderligere fire 

mønter af samme Svend Grathe- 

type, som her har nummer 1-2.

1 2 3 4

8

6

7

5
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I 2012 dukkede der endnu en skat med brudsølv op i Østermarie på Born-
holm (fig. 4.21A og 4.21B). Specielt to pragtfulde sølvkors fra omkring år 
1100 vakte opsigt. Men ligeså interessant er det, at den indeholdt barrer og 
fragmenterede smykker samt en snes mønter, hvoraf de ældste gik til bage 
til 1000-tallets første halvdel. Mønterne var danske, engelske og tyske. Mest 
markant var flere af de store flotte tynde ensidede tyske brakteater fra mid-
ten af 1100-tallet. Den yngste er fra Erfurt, formentligt præget i det første 
halvår af 1153, så skatten må være kommet i jorden efter det tidspunkt.  
Der var ligeledes seks eksemplarer af Svend Grathes mønter fra Lund50.

Året efter dukkede endnu en skat op, blot 1 meter fra den første. Den 
indeholdt især hele kors og smykker. Meget karakteristisk var der dog 
også en række sølvbarrer, der vægtmæssigt stod for tre fjerdedele af de 
næsten 3 kg sølv, som er skattens samlede vægt. I fraværet af mønter er 
skatten svær at bestemme præcist, men den kan sagtens være samtidig 
med den anden skat. Det er måske samme ejer, der har nedgravet sine 
værdier i to portioner51.

Disse skatte er således typiske eksponenter for vikingetidens vægt-
økonomi, der stadigt herskede uindskrænket i Østersøområdet. Især på 
Gotland og i Estland kan man dokumentere den langt op i 1100-tallet. På 
Gotland udgør det kæmpestore Burge-skattefund, som er nedlagt efter 
1143, en værdig afslutning på rækken af vikingetidsfund på denne specielt 
fundrige ø. Med den første Østermarie-skat har Bornholm nu Skandinaviens 
yngste vikingetidsskat. Længere østpå i Estland fortsatte vægtøkonomien 
helt til omkring 120052.

Blekinge og Bornholm var således i første halvdel af 1100-tallet endnu 
ikke omfattet af det danske riges administrative organisering på mønt-
området. Deres geografiske placering gjorde det naturligt at se østpå, og 
de har sikkert tjent godt på deres placering på handelsruten fra øst til vest. 

Fra Blekinge er der ikke mange fund fra de næstfølgende århundre-
der, og det er derfor svært at sige noget om udviklingen her. På Bornholm 
er vi heldigere stillet. Blandt enkeltfundene rundt om på øen er der enkelte 
danske mønter fra hele 1100-tallet, men det er først under Knud 6. (1182-
1202), at de bliver almindelige (fig. 4.22). Især fundene fra Lilleborg viser 
dette tydeligt. Skatten fra Rø Kirkegård, nedlagt på et tidspunkt indenfor 
de to sidste årtier af 1100-tallet, er helt anderledes end Store Frigård og 
Johannishus-skattene. Samtlige 40 mønter er af en og samme type med 
kongen med scepter og korstogsfane på forsiden. Bagsiden viser Lunds 
skytshelgen Laurentius med den rist, han led martyrdøden på. Det er med 
andre ord det perfekte renovatio-monetae-fund, hvor én enkelt type – den 
nyeste, lokale type – dominerer. Bornholm er således på dette tidspunkt 
møntmæssigt inkorporeret i Danmark, nærmere bestemt i den skånske 
region, hvor møntsmedjen i Lund leverede mønterne53.

Gotland begyndte omkring 1140 at præge sine egne mønter, og de 
kom også til Bornholm. I det lille skattefund fra Ladegård på Bornholm, 
nedlagt i slutningen af 1100-tallet, er 12 ud af de 17 mønter gotlandske, tre 
danske og to fra Pommern. Der er også fundet to gotlandske mønter på 
bopladsen Sandegård og en på borgen Lilleborg samt en senere variant i 
Skrivergade-skatten54. 

Kirkens del i møntindtægterne
I middelalderen tilhørte retten til at præge mønter kongen – et såkaldt 
regale. I de fleste lande var der imidlertid også andre samfundskræfter, der 
slog mønt. Det kunne være hertuger og grever, bisper og klostre, byer og 
småbaroner. Nogle gange havde de fået tilladelse af kongen eller kejseren, 
andre gange havde de bare tiltaget sig møntretten i perioder, hvor central-
magten var svag. Det resulterede i et kludetæppe af forskellige situationer 
og kombinationer ud over Europa. I England opretholdt kongen stort 
set sit monopol på møntprægning middelalderen igennem. Frankrig var 
opsplittet i over hundrede lokale valutaer fra 900-tallet til 1200-tallet, men 
herefter fik kongen godt og effektivt centraliseret møntprægningen igen. 

FIG. 4.22
Mønt slået i  Lund under  
Knud 6. (1182-1202)
På møntens forside ses kongen med 
scepter og korstogsfane. På bagsiden ses 
Lunds skytshelgen Laurentius med den 
rist, han led martyrdøden på. Lauren-
tius var skatmester i Rom. En legende 
fortæller at han, efter pave Sixtus 2. blev 
henrettet, fordelte kirkens skatter til de 
fattige. Det gik imod kejser Valerians 
befalinger. For dette blev Laurentius 
langsomt stegt på en rist. 
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I Tyskland var møntprægningen det meste af middelalderen og langt op 
i nyere tid i hænderne på lokale magter – eksempelvis havde hansestæ-
derne Hamburg, Lübeck og Bremen helt op til 1. verdenskrig både reelt 
og formelt set møntret, selvom deres mønter siden skabelsen af Det Tyske 
Kejserrige i 1871 fulgte den fællestyske markregning.

Rundt om i Europa stod kirken mange steder for udmøntningerne.  
Således var det i den vigtige nordfranske by Reims i Champagne fra 1000- 
tallet til 1300-tallet ærkebispen, der var enerådende møntherre. I Corbie 
tæt ved Amiens i Picardiet var det det lokale Skt. Peter Kloster, der stod for 
udmøntningen. En af klostrets mønttyper nævner i omskriften Ansgar (801-
865), der netop kom fra Corbie og som bekendt senere blev ’Nordens apo-
stel’, dvs. kristen missionær udsendt af kejser Ludvig den Fromme (814-840) 
for at omvende de nordiske folk. Mønterne stammer dog ikke fra Ansgars 
egen tid, men fra 1100-tallet og er en hyldest til stedets kendte søn55.

I Danmark var kongen dog helt klart den vigtigste spiller indenfor 
møntprægningen. Det er imidlertid også tydeligt, at kirkens mænd spille-
de en ikke ubetydelig rolle. Det kan man se i de skriftlige kilder, der flere 
gange taler om bispernes andel i møntprægningen. Det giver sig også 
fysisk til kende i mønternes motivvalg, hvor man også ser en bispebuste 
eller et gejstligt symbol (fig. 4.23). Af og til optræder bispens navn sågar i 
mønternes indskrifter.

FIG. 4.23
’Absalons bispestav ’
Bispestave var et yndet 
kristent motivvalg på mønter 
i den tidlige middelalder. 
Denne bispestav er lavet 
af elfenben og oksehorn. 
Krogen ender i en slange, 
der sluger en anden, som 
snor sig i form af et hjerte. 
Bispestaven stammer fra 
1100-årene, og tidligere har 
man antaget af den tilhørte 
ærkebiskop Absalon.
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Men hvad lå der rent praktisk i denne kirkelige involvering i udmøntnin-
gerne? Her er det nok nødvendigt med en lille udredning af de forskellige 
niveauer af organiseringen af møntprægningen for at forstå sagernes 
rette sammenhæng. Det første skridt i en udmøntning var, at møntherren 
bestemte mønternes vægt, metallegering, udseende, pålydende værdi og 
udstedelsesdato. Næste skridt var at sætte selve prægeprocessen i værk. 
Her havde man brug for en produktionsinfrastruktur og specialiseret per-
sonale. Sidste skridt var at sætte mønterne i omløb. Det kunne ske ved, at 
folk kom til vekselboderne for at få nye, lokale mønter for deres ugyldige 
gamle eller udenlandske mønter eller for deres sølv i forskellige former. 
Mønterne kunne også opbevares på møntherrens kistebund og lidt efter 
lidt bruges til indkøb og andet, når der var behov for det. I begge tilfæl-
de kom møntherrens indtægt af, at mønterne havde højere pålydende 
værdi end det sølv, de var præget af.

Intet i de kilder, vi har til rådighed, tyder på, at kirken nogensinde 
helt eller delvist fik del i bestemmelsen over mønternes udseende og 
fysiske egenskaber. Dette var den egentlige essens i møntregalet, og 
det har kongen givet omhyggeligt holdt for sig selv. De skriftlige kilder 
taler om, at kongen giver en del (halvdelen, en tredjedel, en fjerde-
del osv.) af mønten til en bisp. Det sker ofte ’for evigt’, og vi har også 
kilder, hvor kongen bekræfter sin forgængers gave af mønten. Mønten 
er således tydeligvis kongens, siden han kan give den væk. Den bliver 
ofte givet væk sammen med andre indtægter eller afgifter fra byen. Og 
her er vi inde på noget vigtigt. Det er indtægterne af udmøntningen, 
som kongen forærer til bispen, ikke selve møntregalet eller retten til 
at bestemme over mønten. Det fremgår af en noget senere kilde, hvor 
Roskildebispen Jens Krag (1290-1300) i 1293 klagede over, at kongens 
møntmester Sommer først meget sent adviserede bispens egen mønt-
mester Peder Pram om betingelserne for en ny mønttype, så bispen ikke 
kunne nå at få præget mønter i tide til at kunne få sin indtægt af veks-
lingen56. Konge og bisp havde altså hver sit møntværksted, men det var 
kongen, der bestemte den overordnede ramme angående type, vægt 
og lødighed og datoer. 

Noget lignende kan man se, hvis vi går udenfor landets grænser. I 
1222 fik ærkebispen af Trondhjem lov af den norske konge til at slå mønt. 
Han måtte have en møntmester og en tjenestekarl – denne klausul må ses 
som en mængdebegrænsning på, hvor stor udmøntningen måtte være. 
Vægt og lødighed skulle være efter kongens bestemmelse. Rent praktisk 
kunne ærkebispen selv bestemme, om han ville lave mønten i kongens 
møntværksted eller i sin egen gård. Her ser vi altså også, at kongen 
sætter de overordnede rammer, mens ærkebispen havde en vis autonomi 
til at organisere den praktiske side af sagen. Nøjagtigt samme mønster 
ses i England, hvor ærkebispen af York havde ret til to møntmestre, men 
i øvrigt skulle præge mønter efter kongens bestemmelser. Også bispen 
af Durham og ærkebispen af Canterbury samt klostret i Bury St Edmunds 
havde møntrettigheder. Det er i øvrigt helt klart fra både bevarede møn-
ter og overleveret regnskabsmateriale, at disse kirkelige udmøntninger i 
England var ubetydelige i sammenligning med de kongelige57.

Lad os vende tilbage til de danske forhold. Hvad angår den tredje 
og sidste fase skitseret ovenfor – nemlig udsendelsen af mønterne – tyder 
ovennævnte klagesag fra Roskildebispen i 1293 på, at bisp og konge 
havde hver sine vekselboder – i alt fald klager bispen over, at kongens 
møntmester foretager vekselforretninger i Slagelse og andetsteds uden 
forudgående aftale med bispen.

Alt tyder således på, at kongen beholdt den egentlig møntret, der 
indebar kontrol over mønternes vægt, lødighed, udseende og udstedel-
sestidspunkt, men at han uddelegerede en del af selve prægningen til 
bispen. I praksis var formålet, at bispen fik del i indtægterne, men ikke i 
den overordnede kontrol over møntvæsenet. Det er parallelt til konge-
magtens mange andre gaver til kirken, hvilket kunne bestå i jordbesiddel-
ser, men også i indtægter fra forskellige afgifter eller lignende.
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Som kilder til viden om kirkens involvering i møntprægningen har vi på 
den ene side mønterne og deres motiver og indskrifter, på den anden 
side de skriftlige kilder. Vi står først på sikker grund, når vi er oppe i mid-
ten af 1100-tallet, men der har måske været kirkelige udmøntninger end-
nu før. Et par mønttyper med formodede gejstlige motiver er blevet tolket 
i den retning. Eksempelvis findes der en unik mønt præget i Roskilde med 
navnet Sven og en buste en face, der holder en krumstav (fig. 4.24). En 
detalje på toppen af hovedet er tolket som en tonsur, dvs. den kronrag-
ning, som gejstlige personer foretog i datiden. Den er muligvis fra det 
store skattefund fra Holsteinsborg på Sjælland, der er nedlagt i 1080’erne 
og som blev fundet i 1730’erne. Det er dog ikke helt sikkert, da dette sto-
re og betydelige fund aldrig blev registreret ordentligt. Ikke desto mindre 
svarer møntens stil meget godt til fundets datering, og møntherren kunne 
være Sven Norbagge, der var biskop i Roskilde fra 1074-1088. Han skulle 
så, er det blevet foreslået, have fået en midlertidig udmøntningsret af 
kongen. Dette er dog en hypotese, der ikke lader sig bevise på nuværen-
de vidensgrundlag, men måske dukker der en dag nye fund op, der gør 
os klogere på denne gådefulde udmøntning58.

Flere skriftlige kilder taler om gejstlige udmøntninger i 1000-tallet, 
men de er alle skrevet ned meget senere end begivenhederne og kan 
derfor ikke anses for at være uadlelige sandhedsvidner. Ribe Bispekrøni-
ke, der er affattet omkring 1230, hævder, at bisp Odinkar fik halvdelen af 
møntindtægterne i Ribe af Knud den Store (1018-1035). Ud fra alt, hvad vi 
ved om udmøntningerne i Ribe, er det dog ikke særligt sandsynligt. Saxos 
påstand om, at kirken i Lund allerede i 1085 fik en fjerdedel af møntind-
tægten af kongen er sandsynligvis en fejlfortolkning af Knud den Helliges 
gavebrev, der giver kirken andre rettigheder og indtægter i byen59.

Når vi imidlertid kommer op i anden tredjedel af 1100-tallet kan der 
ikke være tvivl om kirkens involvering i møntprægningen. Det er starten 
på den klassiske mønttype med en stiliseret kongebuste på forsiden og 
bispebuste på bagsiden. Busterne ses en face. Kongen bærer krone 
og holder et sværd, et scepter, et rigsæble eller et andet symbol på 
den verdslige magt. Bispen bærer bispehue og holder en krumstav, en 
korsstav, en bog eller lignende. I overensstemmelse med systemet med 
hyppige tvungne møntombytninger skiftes typerne ofte ud. Grundtypen 
bevares fra gang til gang, men detaljerne varierer. Den ældst dokumen-
terede forekomst af denne type60 er fra kong Erik Lams tid (1137-1146). 
Typen er fra Lund, det viser fundene tydeligt. Forsiden med kongen 
bærer indskriften ERICV RE+ ECRI, og selvom de sidste bogstaver er lidt 
mystiske, er der dog tydeligt tale om en kong Erik. På bispesiden er der 
imidlertid ingen indskrift, men man formoder, at det må være ærkebisp 
Eskild (1137-1177), da han i et senere dokument nævnes som den, der 
fik andel i møntindtægterne af kongen61. På en mønttype fra Valdemar 
den Store (1154/1157-1182) ses Eskilds navn og titel, EZCHIL ARCHIEPC, 
tydeligt på bagsiden, mens kongens står på forsiden VVALDEMAR REX. 
Forholdet mellem konge og ærkebisp var ellers ikke særligt godt, og i 
1161 brød konflikten ud i lys lue og Eskild gik i eksil i 7 år. Det forhindre-
de tilsyneladende ikke, at ærkebispesædet blev ved med at have sine 
møntindtægter.

En helt identisk mønttype blev præget i Roskilde med den berømte 
Absalon, der var bisp fra 1158 til 1191 (fig. 4.25). På møntens bagside står 
ABSALON EPIS62. Normalt var der ellers ikke typesammenfald mellem Ros-
kilde og Lund, men grundtypen med konge og bisp var den samme i de 
to byer. I Lund er den stort set enerådende indtil Valdemar Sejrs regering 
(1202-1241), mens den i Roskilde fortsatte lidt endnu til Erik Plovpennings 
tid (1241-1250). Herefter forsvinder busterne, men det symbolske indhold 
fortsætter med kroner, sceptre, sværd og kongens navn eller forbogsta-
ver på mønternes forside til at repræsenter kongen, mens bagsiden bar 
bispens symboler: bispehue, krumstav, nøgler eller lignende.

FIG. 4.25
Valdemar den Store og Absalon
Mønt med portræt af kong Valdemar 
den Store (forside) og biskop Absalon 
(bagside). Mønten vidner om de to 
institutioners samarbejde og magt i 
den tidlige middelalder. Motivet med 
både konge og bisp kendes allerede 
fra Absalons forgænger Eskild og var 
almindelige anvendt i en lang periode 
derefter.

FIG. 4.24
Sven Norbagges mønt
Denne unikke mønt stammer muligvis 
fra den første danske biskoppelige 
udmøntning, ca. 1074-1088.

D E N A R  T I L  D A L E R2 3 0



I Jylland derimod er typologien ikke så fast. Der findes dog også mange 
gejstlige symboler på mønterne her, og fra Ribe kender vi hele tre forskel-
lige mønttyper med indskriften TVVO, der hentyder til Tue, der var bisp 
fra 1214 til 1230 (fig. 4.26). I 2006 fandt arkæologer fra Den Antikvariske 
Samling i Ribe (nu Sydvestjyske Museer) sågar et møntstempel, der havde 
været brugt til at præge netop en af Tues tre typer (fig. 4.27). Møntstempler 
er uhyre sjældne, da man normalt ville destruere dem efter brug for at 
undgå falskmøntneri eller andet misbrug. Der findes kun to middelalder-
lige stempler fra det nuværende Danmark. Det andet er fra de fredsløses 
falskmøntnerværksted på Hjelm, som vi skal høre om i næste kapitel. Fra 
Lund, der jo historisk hører til Danmark, findes der fem stempler, der da-
terer sig fra midten af 1200-tallet til midten af 1300-tallet. Stemplet i Ribe 
har som antydet været brugt til en udmøntning i bispens navn. Det blev 
fundet i en affaldsgrube umiddelbart vest for Domkirken, hvor bispens 
møntsmedje meget vel kan have befundet sig63.

De skriftlige kilder bekræfter mønternes tydelige tale om kirkelig 
involvering i udmøntninger. I Lund udstedte Valdemar Sejr i 1213 en 
bekræftelse på Lundekirkens fjerdedel af møntindtægterne. I Roskilde 
er kilderne meget senere end den periode, vi beskæftiger os med her, 
men de kan sagtens afspejle ældre forhold. De viser, at bispesædet fik en 
tredjedel af indtægterne. I Ribe nævnes det i 1234, at bispen fra gammel 
tid havde ret til halvdelen af møntindtægterne. Netop nu inddrog kongen 
imidlertid denne ret og kompenserede bispen med indtægten af plov-
skatten fra tre sysler. I Slesvig fik domkirken i 1175 halvdelen af møntind-
tægterne. For Viborgs vedkommende er kilderne tavse, og det har givet 
anledning til stor diskussion blandt forskere, om bispen i denne by ingen 
del havde i udmøntningen, eller om det blot er et spørgsmål om, at kil-
derne hertil ikke har overlevet til vore dage64.

Hvad angår Odense, Aarhus og Børglum, hører vi intet om bispens 
eventuelle rettigheder. Der er heller intet tegn på, at klostre eller andre 
kirkelige institutioner end bispesæderne skulle have haft andel i udmønt-
ningerne.

FIG. 4.27
Biskop Tues møntstempel
Danmarks ældste bevarede møntstempel 
fra Ribe har været brugt til at præge  
netop en af Tues tre mønttyper, nemlig 
den der ses på fig. 4.26 på tegningen.

FIG. 4.26

B I S K O P  T U E S  

M Ø N T E R  

På bagsiderne af disse  

tre mønttyper ses ind- 

skriften TVVO, der indikerer,  

at de er præget med Ribes  

biskop Tue (1214-1230)  

som møntherre.
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Vægt og lødighed
I vikingetiden havde mønternes gode sølvkvalitet været altafgørende. 
Mønterne blev jo brugt efter vægt til sølvværdien. Det er interessant at se, 
hvor stor en vægtvariation der var fra mønt til mønt for danske mønter før 
møntreformen i ca. år 1030. Man vejede dem jo alligevel ved betalinger, så 
det kom sig ikke så nøje med den enkelte mønts præcise vægt. Derimod 
var et højt og konstant sølvindhold altafgørende. Disse mønter var hoved-
sagligt efterligninger af samtidige engelske mønter, og faktisk var efterlig-
ningerne ofte tungere end de officielle engelske forbilleder. Hvis formålet 
havde været at sætte mønterne i omløb i England, ville det have været 
meget uhensigtsmæssigt. I England brugte man mønter efter antal, og så 
ville man jo miste et kvantum sølv per mønt. Men formålet må have været 
at omskabe noget sølv i en kendt, respekteret og anerkendt form, nemlig 
engelske mønter, til brug hjemme i Skandinavien. Det var nærmest blevet 
en konvention, at en mønt skulle se ud som en engelsk mønt! 

Endnu mere tydeligt bliver paradokset ved den meget begrænsede 
udmøntning af efterligninger af hertugen af Normandiets mønt, der fandt 
sted et eller andet sted i starten af 1000-tallet. Her var det ikke kun vægten, 
der var højere – også lødigheden var det! I Normandiet brugte man på 
dette tidspunkt møntmetal på 65% sølv. Men efterligningerne var oppe på 
90-95%, der var normen i Østersøområdet på dette tidspunkt. Disse mønter 
var helt klart ikke beregnet på at snyde møntbrugerne i Normandiet. Der 
er da heller ikke fundet en eneste i Frankrig. Samtlige kendte eksemplarer 
stammer fra fund i Skandinavien eller Østersøområdet. Det var her, de var 
beregnet til at skulle bruges65.

Et af hovedelementerne i møntreformen omkring år 1030 var standardi-
sering og øget regulering af vægten på mønterne. Det var mest gennemført 
på møntstedet i Lund, hvor man producerede Orm-typen. Det skulle bane 
vejen for at udbrede brugen af mønter efter antal. Man ser da også rigtigt 
mange Orm-mønter, der omhyggeligt er skåret i halve og kvarte (fig. 4.28). 
De skulle ikke bruges efter vægt, men som småmønt efter antal66.

Som vi har set, vandt idéen om mønter efter antal langsomt indpas. 
Selvom den pålydende værdi var højere end metalværdien og garanteret 
af kongen, havde indholdet af ædelmetal ikke desto mindre stadig stor 
betydning. Folk var ikke parat til at acceptere mønter uden reel metalværdi, 
således som vi gladelig i vore dage tror på, at et stykke kobbernikkel er 
flere kroner værd, et stykke aluminiumsbronze både 10 og 20 kroner og  
et stykke papir med sikkerhedsgrafik flere hundrede kroner. Oven i købet 
er det, der i dag er allermest værd, et tal på en skærm, der forsvinder,  
når man afbryder strømmen. Nej, sådan var det ikke i 1000- og 1100-tallet. 
Der skulle være en vis reel værdi i mønterne. 

Hvor stor overkursen på møntet metal var i forhold til umøntet i Danmark 
på dette tidspunkt, tillader kilderne os ikke at sige noget om. Men eksempler 
fra senere og mere kilderige perioder og steder viser en overkurs på 5, 10 
eller 15%67. Nogle gange var den mere, endog betydeligt mere. Det skete, 
når kongen ville udnytte systemet. Her er vi inde på en af de fristelser, som en 
møntherre kunne falde for, når han først havde fået etableret sit møntmono-
pol. Rent praktisk kunne man enten sætte pålydende værdi på mønterne op 
eller ændre på udmøntningsformlen ved at sætte vægt eller lødighed ned.

Det kunne dog være nødvendigt for overhovedet at opretholde en 
møntproduktion at blande mere kobber i mønterne eller sænke deres 
vægt. Sølv var jo en vare, der kunne være knaphed på – og det var der 
oftest. Når der var knaphed på sølv, og det samtidigt var utænkeligt at 
have mønter uden sølv, kunne det være meget fornuftigt at reducere 
sølvmængden pr. mønt en smule. Når nabo-møntherrerne tilbød en bedre 
pris for sølvet, var det helt essentielt at sænke sølvmængden pr. mønt for 
overhovedet at kunne tiltrække sølv til sine møntsmedjer.

Der var således nærmest en indbygget automatisk tendens til langsomt 
faldende sølvindhold i mønterne. Når folk opdagede det faldende sølvind-
hold i mønterne, steg priserne langsomt. Det var en langvarig tendens, som 
ikke kunne ses fra det ene år til det andet. Priserne var jo også afhængige af 
mange andre ting. En dårlig høst kunne påvirke priserne meget på kort sigt.  

FIG. 4.28
Skårne mønter af Orm-typen
Den ofte nøjagtige deling af denne 
mønttype fra omkring 1030 i halve og 
kvarte indikerer, at mønten blev brugt 
efter antal og ikke som tidligere efter 
vægt. Disse tre halve mønter er en del 
af et skattefund fra Roskilde, fundet ved 
udgravning i 1950’erne.
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U D V I K L I N G E N  I  V Æ G T  O G  L Ø D I G H E D  I  M Ø N T T Y P E R  F R A  S J Æ L L A N D
CA. 1060-1160       TABEL 4.4

TYPE DATERING FUNDSTED VÆGT LØDIGHED FINVÆGT REFERENCE

Svend Estridsen,  Ca. 1060-75 Uden 0,88, 0,95 96,7, 95,5% Ca. 0,85-0,90 Elfver 2007,  
Hbg. 36, 39  proveniens    nr. 12-13

Niels,  Ca. 1130-34 Tessebølle  0,73, 0,68, 77,8, 77,6, 77,5,  To standarder? Galster 1955b, 
Hbg. 9  (efter 1131) 0,67, 0,62,  77,4,75,4, 72,1,  ca. 0,50 &  s. 84-86, nr. 44, 63,  
   0,60, 0,52 71,1, 70,9, 69,0,  ca. 0,40 71, 72, 79, 82, 90,  
    61,9, 59,9, 59,7,   96, 99, 107ab, 111,  
    58,1, 58,0, 56,0,   115, 122, 125, 127,  
    54,3, 43,4, 23,3%  131, 138 

Erik, Hbg. 3-5 1131- Haraldsborg 0,71-1,08 51,2, 51,0,  ca. 0,45 Galster 1955b,  
  (1132-1133)  43,9%  s. 99

Valdemar, Hbg. 9 Ca. 1160 Vråbjerg 0,65-1,14 45,5, 33,2, 31,7,  ca. 0,30 Galster 1935b 
  (ca. 1160)  31,5%

Valdemar, Hbg. 9 Ca. 1160 Lyngby 0,70-0,89 ca. 37,5% ca. 0,30 Galster 1935b 
  (ca. 1160)

Alle vægtangivelser er i gram. Forkortelsen Hbg. henviser til Hauberg 1900 og 1906.

D E  D A N S K E  M Ø N T E R S  U D V I K L I N G  I  V Æ G T 

FRA SVEND ESTRIDSEN (1047-1074) TIL VALDEMAR SEJR (1202-1241)68  TABEL 4.3

 SKÅNE SJÆLLAND JYLLAND

Svend Estridsen (1047-1074) 0,86-1,26 0,87-1,14 0,54-0,86  

 (1,43, 1,45, 1,84)  (1,00, 1,02)

Harald Hen (1074-1080) 0,82-1,03 0,89-1,11 0,95-0,96

Knud den Hellige (1080-1086) 0,72-1,07 0,75-1,02 0,35-0,75

Oluf Hunger (1086-1095) 0,85-0,96 0,71-1,02 0,63

Erik Ejegod (1095-1103) 0,78-0,92 0,70-0,98 0,64-0,76

Niels (1104-1134) 0,82-0,90 0,65-1,01 0,40-0,71

Erik Emune (1134-1137) 0,85-0,92 0,80-0,95 -

Erik Lam (1137-1146) - 0,80? -

Svend og Knud (1146-1157) 0,85 0,78-0,90 0,20-0,45 (NJ) 

   0,65-0,90 (RS)

Valdemar den Store (1154-1182) 0,80-0,92 0,82-0,95 0,11-0,25 (NJ) 

   0,65-0,84 (RS)

Knud 6. (1182-1202) 0,89-0,94 0,85-0,93 0,55-0,94

Valdemar Sejr (1202-1241) 0,82-0,95 0,85-1,00 0,50-1,00

Alle vægtangivelser er i gram. NJ = Nørrejylland; RS = Ribe og Slesvig.
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Udbuddet af sølv på markedet spillede naturligvis også en stor rolle for 
sølvets markedspris og dermed mønternes købekraft. Disse forhold er dog 
ikke noget, vi har kilder til at kunne belyse i detaljer for Danmark i 1000-  
og 1100-tallet.

Det, vi kan se, er, at mønternes sølvindhold rent faktisk falder over tid. 
I midten af 1000-tallet vejede den skånske og sjællandske penning knap 1 
g og den jyske omkring ¾ g. Vægten holdt sig nogenlunde konstant, men 
lødigheden ændres gradvist over tid. Lødigheden var i starten generelt høj 
– 90-95%, det vil sige nærmest rent sølv, men i tidens løb falder den ned til 
ca. 35% i 1100-tallets anden halvdel (tabel 4.3-4.4).

Møntregningen udgik oprindeligt fra vægtsystemet. En mark var en 
vægtenhed på godt 200 g. I vikingetiden findes der faktisk sølvringe, der 
indpasser sig til vægten på 1, ½ og ¼ mark. De var således ikke kun smyk-
ker, men samtidigt betalingsmidler. Møntfoden havde således rødder langt 
tilbage. Marken blev opdelt i 8 øre eller 24 ørtuger. Antallet af penninge på 
en mark kunne variere. Ud fra vægtstudier skønner man, at der gik 240 pen-
ninge på en mark i Østdanmark og 288 i Jylland. Som fysisk mønt blev kun 
penningen præget, mens mark, øre og ørtug fungerede som regneenheder.

Oprindeligt var en mark penge (240 eller 288 penninge) og en mark 
sølv (godt 200 g rent sølv) det samme værd, men med mønternes falden-
de sølvindhold kom dette 1:1 forhold naturligvis ud af balance. Mønter 
havde ikke monopol som betalingsmiddel. Rent sølv blev brugt ved store 
betalinger, hvor det var mere praktisk at betale i sølv efter vægt. Men det 
kunne også være i et forsøg på at inflationssikre et beløb. Hvis der skete en 
møntforringelse, var man nemlig sikker på at få det samme beløb i sølvvær-
di igen, når man regnede i sølv efter vægt og ikke i penge. Til disse større 
betalinger, der på det praktiske plan kunne foregå i sølvbarrer, brugte man 
’mark sølv’ som vægt- og regneenhed.

På den måde opstod der to parallelle ’valutaer’ – mark sølv og mark 
penge. De stod naturligvis i et kursforhold til hinanden, hvilket man 
glimtvist kan læse ud af kilderne. Således regnede man i Skånske Lov fra 
1202/1215 1 mark sølv til 3 mark penninge. I Kong Valdemars Jordebog fra 
1231 ser man for Odense samme kurs, idet 50 mark sølv omregnes til 150 
mark penge. I Sjællandske Lov efter 1215 er der lidt usikkerhed, da forhol-
det 1:3 benyttes nogle steder, mens 1:1,5 ses andre steder69. I forhold til 
pengenes reelle sølvindhold er forholdet 1:3 dog nok det mest retvisende.

’Falskmøntnerkonger’ og et kongemord
Folk tilpassede sig mønternes langsomt faldende sølvindhold og opfandt 
systemer med omregningskurs fra mark sølv og mark penge. Men der var 
også en anden slags møntforringelse, der var meget mindre accepteret af 
folk. Det var, når kongen med ét reducerede mønternes lødighed markant. 
Det var sådan en handling, der skaffede den franske konge Filip den Smuk-
ke (1285-1314) tilnavnet Falskmøntnerkongen – et tilnavn, der er udødelig-
gjort af den italienske digter Dante.

Også i Norden har konger fået dårligt ry for deres kobberholdige 
mønter. I Morkinskinna versionen af sagaen om den norske kong Harald 
Hårderåde (1047-1066) læser vi: ”På 8. dagen efter jul fik mændene deres 
løn. Den blev kaldt Haraldsslátta og var mest af kobber. Højst halvdelen af 
den var sølv. Da Haldur fik sin løn, tog han pengene i en fold i sin kappe 
og så på dem. Sølvet så ikke godt ud. Han slår med den anden hånd, så alt 
falder ned i gulvhalmen”. Her ser man kongen betale sine stormænd for de-
res troskab. Men i netop denne episode nægtede den islandske stormand 
Haldur Snorresen at modtage mønter, der ikke er af godt sølv. Det specielle 
ved situationen er, at det er kongens egen mønt. Han forsøger at få den 
accepteret til pålydende værdi, selvom den ikke holder sin metalværdi. 
Hermed er kongen på linje med den moderne europæiske kutyme, som 
Norden var ved at blive en del af. Men den traditionelle nordiske stormand 
Haldur ville have ordentligt sølv. Kongen var måske gået for langt i sin 
møntforringelse – i alt fald så langt, at den var synlig for enhver. Moderne 
metalanalyser af Harald Hårderådes mønter har rent faktisk vist, at de var 
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lavet af dårligt sølv. Nogle holder et respektabelt niveau på omkring 85% 
sølv, men de dårligste er helt nede på 20%. Forringelsen er tilsyneladende 
sket i flere etaper70. Så Haldur havde ret i at være skeptisk.

Historien fortsætter med, at Haldur ikke mødte op, da kongen kort ef-
ter forberedte et togt mod Danmark. Bard, en af kongens mænd, forsøger 
at overtale Haldur. Men Haldur ”siger: ’Hvorfor skulle jeg tjene ham, når 
han ikke engang giver mig ordentligt løn?’ ’Tal ikke om det’, sagde Bard, 
’du burde vel nok kunne bære, hvad stormænds sønner accepterer uden 
at kny. Du opførte dig ikke passende sidst, da du smed pengene ned i hal-
men. Du må dog vide, at kongen anser det for en fornærmelse’. ’Jeg tror 
ikke, jeg nogen sinde har været så forræderisk i hans tjeneste, som han 
var, da han betalte mig’, svarede Haldur. ’Du har ret’, sagde Bard. ’Vent og 
lad mig tale med kongen om det’. Bard gik til kongen og bad ham betale 
Haldur med ordentlige penge, hvilket Haldur helt sikkert var værd. ’Er det 
ikke lidt vovet af dig’, sagde kongen, ’at bede om en anden betaling til 
Haldur end den, som stormændenes sønner godtager, efter hans frække 
opførsel, sidst han blev betalt?’ Bard svarede ’Herre, overvej, hvad der 
er mest værd: hans mod, jeres langvarige venskab – og dit storsind. Du 
kender Haldurs temperament, hvis du ærer ham vil det give dig godt ry’. 
Kongen sagde: ’ Lad ham få sølvet!’ Sådan blev det, og Bard kunne bringe 

FIG. 4.29
Knud den Hell iges død  
i  Skt. Albani Kirke
Danmarks helgenkonge 
led martyrdøden i 1086, og 
der blev senere oprettet en 
helgenkult til hans tilbedelse. 
Mordscenen fra Skt. Albani 
Kirke i Odense ses her malet 
af Christian Albrecht von 
Benzon i 1843. 
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Haldur 12 øre [vægtenhed] fint sølv”. Trods møntforringelsen havde en del 
af kongens krigere åbenbart allerede accepteret disse nye penge. Det frem-
går også af historien, at det er majestætsfornærmelse at nægte at modtage 
kongens mønt – det går faktisk igen i lovtekster meget senere. Danmark 
har også sin historie om en konge, der misbrugte møntregalet til en hurtig 
gevinst. Det er Danmarks helgenkonge, Knud den Hellige (1080-1086). Han 
planlagde i 1085 med støtte fra sin svigerfar, grev Robert af Flandern, og 
kong Olav Kyrre af Norge et togt for at vinde Englands trone. I England sad 
siden 1066 den normanniske hertug Vilhelm Erobreren som konge. 
Om sommeren samledes den danske ledingsflåde i den vestlige del af 
Limfjorden, hvorfra der dengang var direkte udsejling mod Nordsøen – 
en passage, der sandede til nogle årtier senere og først blev genåbnet i 
1800-tallet. Kongen blev dog opholdt i Slesvig, sikkert på grund af en tysk 
trussel mod grænsen. Utilfredsheden steg i ledingsflåden, og til sidst blev 
flåden sendt hjem med ordre om at møde igen året efter. 

Herefter gik kongens fogeder i gang med at inddrive bøder fra folk, der 
var udeblevet ved ledingen. Fogederne var i forvejen upopulære på grund 
af deres nidkærhed ved inddrivelse af bøder og nye skatter, som kongen 
havde indført. Det hele endte i oprør, da man skulle samle flåden året efter. 
Kongen og hans hird måtte flygte til Slesvig og videre over til Fyn, hvor de i 
Odense blev indhentet af oprørerne. Kongen søgte beskyttelse i Skt. Albani 
Kirke, men lige meget hjalp det (fig. 4.29). Han og hans mænd blev hugget 
ned foran alteret. Det skete 10. juli 1086 – og så blev der misvækst i Dan-
mark – tørke og varmebølge i vækstsæsonen og styrtregn og oversvømmel-
se i høstsæsonen. Knuds bror og efterfølger Oluf fik ligefrem til navnet Hun-
ger – og det blev sagt, at der skete mirakler ved kong Knuds grav i Odense. 
I 1101 blev Knud kåret til helgen.

Men hvad har det med mønter at gøre? Krønikeskriveren Ælnoth fortæl-
ler omkring 1120, at ”de kongelige ombudsmænd og fogeder […] tillagde 
marken større vægt, værdsatte al ting billigt og lod – for at udtrykke mig i 
menigmands mål – en øre knap gælde en ørtug”. Normalt gik der 3 ørtuger 
på en øre, både som vægtenhed og som regnemønt. Sætningen står i en 
opremsning af Knuds voldsregimente, hvor der blev inddrevet mange  
bøder, ført retssager uden grund osv.

Man kan læse Ælnoths tekst som en klage over fifleri med vægtsystemet, 
men det kan faktisk lige så godt gælde møntsystemet. Knud den Hellige lod i 
Jylland præge en ny mønttype med kongen siddende på tronen på den ene 
side og et kors på den anden (fig. 4.30). Disse mønter er især kendt fra skatte-
fundene i Bjerregrav ved Randers og Jegstrup ved Viborg, som man regner 
med er nedlagt i forbindelse med oprøret mod kongen i 1086. Mønttypen er 
præget i Viborg af møntmestrene Arngrim, Eka, Erik, Edvard, Sten, Torsten og 
Sivart, i Aalborg af Godvine, Orm og Sebjørn samt endeligt i Randers af Asser, 
Asbjørn, Ketil og Sune. Udmøntningen må have været betydelig – det viser 
både antallet af varianter, møntsteder og møntmestre. Det interessante er, at 
både hvad angår vægt og lødighed lever mønterne ikke op til den forventede 
standard. På dette tidspunkt ville man i Jylland have forventet en vægt på ca. 
¾ g næsten rent sølv. Faktisk tyder de få bevarede eksemplarer på, at Knuds 
forgænger Harald Hen oven i købet forsøgte at præge mønt i Jylland på 
sjællandsk/skånsk standard på knap 1 g. Her kommer så Knuds jyske mønter, 
der vejer knap 0,6 g. Hvad værre er, så viser en moderne lødighedsprøve en 
sølvholdighed på kun 55%. Det giver en finvægt på knap ⅓ g sølv pr. mønt, 
det vil sige vel under halvdelen af, hvad den burde være. Det svarer faktisk 
meget godt til Ælnoths påstand om at lade ”en øre knap gælde en ørtug”71.

Lad os vende tilbage til kong Knuds tog mod England. I sine forbe-
redelser til Englandstogtet havde han brug for penge. Han indførte nye 
skatter og forsøgte at inddrive uberettigede bøder. Og så benyttede han 
sig, ligesom Harald Hårderåde i Norge, af, at han nu havde møntmonopol 
og selv fastsatte mønternes pålydende værdi. Noget tyder dog på, at han  
– ligesom Harald Hårderåde – var gået for langt i udnyttelsen af møntre-
galet. Utilfredsheden steg, der blev oprør, og det endte med kongens død.  
Dårlig mønt var således én af ankerne mod kongens styre. Det er slet ikke 

FIG. 4.30
Knud den Hell iges jyske mønt
Var utilfredsheden med denne under-
lødige mønttype en af faktorerne, 
der udløste det oprør, der endte med 
Knud den Helliges død i 1086? 
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FIG. 4.31

D E N  I TA L I E N S K E  G Å R D  

I  M I N E B Y E N  K U T N Á  H O R A ,  

TJ E K K I E T

uset i Danmarkshistorien; det er faktisk blandt begrundelserne for at  
afsætte kong Erik af Pommern i 143972 og Christian 2. i 1523. Knud den 
Hellige stod i et vadested. Hans planlagte Englandstogt er i pagt med vikinge-
tidens traditioner, og man kan symbolsk se dets fiasko som vikingetidens  
afslutning for Danmarks vedkommende. Samtidig er hans forsøg på styrkelse 
af kongemagten, indførelse af skatter og udnyttelse af møntregalet moderne 
og i samklang med de samtidige forhold i det kristne Europa. Knud havde 
således på én gang et ben i den gamle og et ben i den nye tid.

Udmøntningen som samfundsinstitution
Der er mange ubekendte i vores billede af udmøntningerne i tidlig middel-
alder. Møntprægningens organisering og dens betydning i datidens sam-
fundsliv er nogle af dem. Men noget ved vi dog alligevel om det, og andet 
kan vi opstille hypoteser om.

Hvordan skal man forestille sig den praktisk/fysiske organisering af 
møntprægningen? Vi har nok en tendens til at se møntproduktionen som  
en ret bastant proces, der forudsætter tungt stationært udstyr i stil med  
de store prægemaskiner i industribygninger, som karakteriserer vore  
dages møntfabrikker. Men således var det ikke nødvendigvis tidligere.  

Oprindeligt var der 18 møntsteder 

fordelt i Bøhmen (nuværende Tjekkiet). 

Hvert møntsted producerede egne 

mønter af forskellig kvalitet. Kong 

Wenzel 2. besluttede derfor at samle 

alle møntstederne for at lave ét centralt 

møntsted. Samtidig udrullede han en 

møntreform, der betød at hele landet 

fik en fælles møntfod. I løbet af 1300- 

tallet blev de 18 møntsteder placeret  

i Den Italienske Gård i Kutná Hora, som 

lå lige ved de miner, der leverede sølv 

til møntproduktionen. Hver møntsmedje 

var op til 5 m høj, havde sin egen ind-

gang fra gården og bar våbenskjoldet 

for den by, som oprindeligt havde ud-

gjort møntstedet. På illustrationen ses 

nederst den ene ende af Den Italienske 

Gård, mens billedets øverste del viser 

minedriften i området og andre dertil 

knyttede værksteder.
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Selve metalbehandlingen krævede naturligvis en vis fast installation med 
esse og så videre. Det kan man få et indblik ved at se i møntmester Reynold 
Junges regnskaber fra lyn-installeringen af et møntværksted i Aarhus under 
Grevens Fejde i vinteren 1534/1535 (se kap. 7, s. 448)73. Vi har ingen til-
svarende detaljerede kilder fra tidlig middelalder, men der er ingen grund til 
at tro, at teknologien skulle være grundlæggende anderledes. I virkeligheden 
ville man nok kunne nøjes med den esse, som enhver guldsmed havde i sit 
værksted, så det har nok ikke nødvendigvis været så tungt at få stablet en 
produktion på benene. 

Processen bestod i flere etaper. Man skulle først smelte det metal, man 
havde til rådighed, og blande det til den rette legering. Herefter støbte 
man aflange barrer, de såkaldte tene. De blev hamret ud til tynde aflange 
plader. Af dem klippede man så blanketterne. Sidste fase var prægningen. 
Man havde et sæt stempler med møntmotivet i negativ. Det ene stempel 
blev fastgjort på et stabilt underlag, møntblanketten blev anbragt ovenpå, 
det andet stempel placeret på blanketten, hvorefter et par hammerslag på 
det øverste stempel sørgede for, at motivet blev præget ned i blanketten. 
Selve prægningen kunne næsten foregå hvor som helst – dog vil det være 
hensigtsmæssigt med en varmekilde til opvarmning af blanketten inden 
prægning, således at den var tilpas blød i metallet til at undgå revner.  
Til allersidst blev de færdigprægede mønter kontrolleret og vejet.

Man forestiller sig instinktivt møntværkstedet som en institution, der 
befinder sig samlet i en solid bygning, hvor processen kan kontrolleres og 
de store værdier, der håndteres, kan opbevares i fuld sikkerhed mod grådi-
ge sjæle. Det kunne eksempelvis være indenfor kongsgårdens beskyttende 
mure. Hvis man har besøgt de endnu delvist bevarede møntværksteder fra 
1300-tallet i Den Italienske Gård i minebyen Kutná Hora i Tjekkiet bestyrkes 
man i den forestilling (fig. 4.31). 18 møntværksteder lå side om side bag 
de beskyttende mure. Sådan var det imidlertid ikke altid. I den sydengelske 
by Winchester er der bevaret opgørelser over skatteindtægter og ejen-
domsforhold i 1000- og 1100-tallet i den såkaldte Winton Domesday. Her 
fremgår det, at møntprægningen foregik i en række forskellige værksteder 
ved hovedgaden. De lå tæt ved hinanden, men var bestemt ikke samlet i 

FIG. 4.33
Låg fra penneskrin 
fra 1000-tallet
Låget er udskåret i  
ahorn eller morbærfigen 
og stammer fra skrin be-
regnet til skrive redskaber. 
Håndtaget er udformet 
som et stiliseret løveho-
ved. Fundet i Lund. Her 
læser man også navnet 
Leofwine, der måske var 
en af byens møntmestre.

FIG. 4.32
Prøveaf tryk
Plade i bly med  
prøveaftryk af mønt- 
stempel fra omkring 
1070. Fundet i Lund.

D E N A R  T I L  D A L E R2 3 8



en bygning. Og de lå netop ude ved hovedgaden og ikke inde på kongs-
gården. Først omkring 1180 blev mønten samlet på ét sted, og den klassiske 
møntsmedje opstod. Kilderne giver os også et indblik i, hvor møntmestrene 
havde ejendom – de var godt spredt ud over byen, dog med en vis kon-
centration omkring hovedstrøgene74.

Winchester er – også i engelsk og europæisk sammenhæng – exceptio-
nelt veldokumenteret. I Danmark og Norden er kilderne slet ikke så detalje-
rede. Her må arkæologien komme os til hjælp, selvom dens udsagn også er 
fragmentariske og ufuldstændige. Indenfor grænserne af det middelalder-
lige Danmark er det tætteste, vi kommer på møntfremstillingen i tidlig mid del -
alder, spredte fund af enkeltgenstande med relation til møntprægningen. I 
Ribe er der, som nævnt ovenfor, fundet et møntstempel i et affaldshul tæt ved 
bispegården, så her lå møntsmedjen måske bag beskyttende mure? I Lund 
er der en række fund – en blyplade med aftryk af et møntstempel, et vægt-
lod med møntaftryk samt en række lidt senere møntstempler og uprægede 
blanketter (fig. 4.32). Desuden er der fundet låg til et penneskrin og en stok, 
begge fra 1000-tallet, og begge med indskrift med personnavne – Leofwine 
og Ulfkil – der meget vel kan være identiske med møntmestre af samme nav-
ne, som er kendt fra mønternes indskrifter (fig. 4.33). Det interessante er, at 
disse fund ikke ligger samlet, men spredt ud over et område i en diameter 
på et par hundrede meter rundt om Stortorget, byens centrale plads. Indtil 
vi finder genstande i sikker arkæologisk kontekst, og endnu bedre jordfaste 
produktionsspor, kan vi ikke med sikkerhed konkludere noget ud fra disse 
fund. Men det er ikke desto mindre påfaldende, at de ligger så spredt. I 
lyset af kilderne om møntprægning i Winchester kunne man let fore stille sig, 
at det afspejler en møntproduktion, der ikke var samlet i én bygning, men 
fandt sted mange steder rundt om i byen. I Roskilde omtales omkring 1160 
nogle officielle forhandlinger ”i Gerhard møntmesters stue”, hvilket må inde-
bærer, at møntmesteren havde egne lokaler, der ikke lå i kongsgården75.

Andre steder i Norden har vi mere omfattende udgravningsresultater. 
Udgravningerne af møntværkstederne på Hjelm (ca. 1290), i nordstaden i 
Lödöse nord for Göteborg (1300-tallet) og i Trondhjem (1500-tallet) er for 
sene til, at vi kan bruge dem som parallelmateriale i denne sammenhæng. 
Derimod tyder spredte fund af læderunderlag fra brakteatprægningen i af-
faldslag fra 1100- og 1200-tallet i Lödöse på, at møntprægningen fandt sted  
i selve byen, om end ikke langt fra kongsgården, der lå på en lille bakketop76.

I Lödöse har vi ikke kendskab til den præcise bygning, hvor mønt-
arbejdet fandt sted. Men det har vi i Sigtuna. Det drejer sig ganske vist 
om en udmøntning, der dateres til ca. 995-1030, og som dermed er lidt 
tidligere end den periode, der interesserer os her. Fundet er imidlertid så 
enestående, at det nok er værd at nævne alligevel. Møntprægningen fandt 
sted i et helt almindeligt byhus i træ med stensyld og jordstampet gulv. Der 
har tydeligvis været beboelse i huset. Ud over møntslagning har der også 
fundet andre håndværksmæssige aktiviteter sted: bearbejdning af guld og 
bronze, perleproduktion og bearbejdning af hvalrostand. Huset lå ved en 
lille slippe fra hovedgaden ned mod vandet. På den anden side af slippen 
lå kongsgården. Møntproduktionen fandt altså sted ude i byen i et almin-
deligt hus med mangeartede aktiviteter, men dog ikke langt fra kongens 
magtcentrum. Hvis vi går en lille smule længere tilbage i tiden, ser vi også 
møntproduktion i et helt almindeligt hus i vikingernes York i 900-tallet77.

En anden måde at nærme sig møntprægningens organisering er ved 
at se på mønterne selv. Udfærdigelsen af stemplerne til møntprægning var i 
høj grad manuelt arbejde. Ved hjælp af en mejsel samt med punsler for vis-
se bogstaver og motivelementer blev møntmotivet hamret ind i metallet på 
møntstemplet. Det indebar, at selv om motivet var identisk, var der altid små 
forskelle fra det ene stempel til det andet. Selve stemplerne er kun meget 
sjældent bevaret til i dag, men vi kender dem fra 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. Stemplerne bliver slidt og skal 
jævnligt udskiftes. Ved at se på kombinationsmønstret mellem forside- og 
bagsidestempler får man indblik i møntstedets arbejdsmetoder. 
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Der kan være fine kæder, hvor det ene stempel afløser det andet. I det 
tilfælde har man brugt et stempel til det var slidt op, før man tog et nyt 
i brug. Og der kan være store netværk, hvor stemplerne kobler hulter til 
bulter, som viser, at man har taget et tilfældigt stempel i en pulje med 
mange stempler, der var i brug samtidigt. Meget interessant bliver det, 
når man ud fra mønternes indskrifter kan se, at der var flere møntmestre 
aktive på samme tidspunkt på et enkelt møntsted. Her viser engelske 
undersøgelser fra møntstederne Lincoln og Winchester i England, at 
møntmestre faktisk af og til delte forsidestempler. Kæderne er dog korte 
og velordnede kæder, så det har ikke bare været en stor pulje af stempler 
man kunne forsyne sig fra. Dette nuancerer de skriftlige kilders antydning-
er, at møntmestrene arbejdede hver for sig78.

Stempelstudier er meget tidskrævende, og der er endnu ikke lavet 
særligt mange på danske mønter fra tidlig middelalder. De bedst under-
søgte serier er mønterne fra Lund fra 1000-tallets første halvdel. Her kan 
man konstatere, at både i århundredets første, andet og femte årti frem-
står stempelkoblingerne nærmere i net end i kæder. Her har altså sand-
synligvis været en fælles pulje. Ved møntstedet i Slesvig omkring 1080 er 
der derimod kun små korte kæder. Det tyder på, at arbejdet var velorga-
niseret og under streng kontrol. Man sørgede for at slide et stempel op, 
før man tog et nyt i brug. I Aalborg derimod har der i starten af 1100- 
tallet på visse tidspunkter været flere stempler i brug på én gang, mens 
Randers synes mere kontrolleret med et par stempler ad gangen. Det er 
i øvrigt interessant at se, at der har været en vis udveksling af stempler 
mellem møntmester Baldwine i Aalborg og Suna i Randers79.

Situationen i Lund i slutningen af 1050’erne er også blevet under-
søgt. Det drejer sig om mønttypen med en stående, velsignende Kristus 
i byzantinsk stil på forsiden og et kunstfærdigt kors på bagsiden. Netop 
denne type var sandsynligvis tænkt som starten på et mere velordnet 
møntsystem. Stort set alle mønterne bærer læselig indskrift, så man kan 
følge de enkelte møntmestres produktion. 33 navngivne møntmestre var 
aktive under denne udmøntning og benyttede hertil i alt 105 forside-
stempler og 109 bagsidestempler (tabel 4.5). Udmøntningen anses for 
at have varet højst 5 år – bare disse tal siger noget, om produktionens 
anseelige størrelse! De 33 møntmestre var dog tilsyneladende ikke alle 
lige produktive. Fem af dem – Alfvard, Atsor, Carl, Sven og Ulfkel – var i 
sværvægtsklassen med mellem syv og ti bagsidestempler hver (fig. 4.34). 
Med enkelte undtagelser kobler deres stempler ikke til andre møntme-
stres stempler. De arbejder altså hver for sig – måske endda i hvert sit 
værksted? Alle fem var også aktive under udmøntningerne, der gik forud 
for den undersøgte type, og fire af dem fortsatte under de efterfølgende 
typer. Syv mønt mestre – Fadi, Lefsi, Svartbrand, Thorgot, Thord, Thurstan 
og Uben – hører til en mellemgruppe med hver fire bagsidestempler. 

Hovedparten af disse møntmestre har halvlange karrierer – sådan 
at forstå, at de var aktive enten før eller efter den undersøgte mønttypes 
prægetid. De sidste 21 møntmestre har kun benyttet mellem et og tre 
stempler. Ti af dem er kun kendt fra den undersøgte type. De resterende 
var kun aktive enten før eller efter mønttypen. Ingen af dem havde altså 
lange karrierer. Både nogle af mestrene i mellemgruppen og dem i let-
vægtsklassen indgår kun i ’én-mester-stempelkæder’. Nogle af mestrene 
i disse grupper har imidlertid benyttet stempler, der kobler til andre me-
stres stempler. Eksempelvis har Thord, Bossi og Lefsi delt forsidestemp-
ler, og det samme har Fadi, Sevvine og Thorgot. De har måske arbejdet 
sammen i et fælles større værksted? Situationen har altså tilsyneladende 
været kompleks med nogle mestre, der arbejdede alene, og andre, der 
arbejdede sammen. Samtidig har der parallelt været meget produktive 
mestre, der var aktive i lange perioder, og andre, der havde en mindre 
produktion i kortere perioder (tabel 4.5)80.

FIG. 4.34
Den nye lundemønt
Denne byzantinsk inspirerede mønt, 
som blev slået i 1050’erne under Svend 
Estridsen, indikerer betræbelserne på 
et mere velordnet og moderniseret 
møntsystem. Bemærk møntmester 
Alfvards navn på møntens bagside.
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O V E R S I G T  O V E R  M Ø N T M E S T R E  I  L U N D
CA. 1050’ERNE TABEL 4.5

NAVN AKTIV UNDER  AKTIV SENERE UNDER ANTAL STEMPELKOPLINGERNE 
 HARDEKNUD  SVEND ESTRIDSEN  BAGSIDESTEMPLER TIL ANDRE MØNTMESTRE, 
 & MAGNUS  HBG. 28 HBG. 28 

Carl X X 10 Cristiern, Alfvard

Atsor X X 9 Ingen

Alfvard X 0 8 Carl

Svein X X 8 Ingen

Ulfkel X X 7 Ingen

Cadi/Fadi 0 X 4 Thorgot, Sevine,  
    Svartbrand

Lefsi X X 4 Thord, Bossi

Svartbrand 0 X 4 Cadi

Thorgot 0 X 4 Cadi, Sevine, Uben

Thord 0 X 4 Lefsi, Bossi

Thurstan X X 4 Ingen

Uben 0 X 4 Thorgot, Swafa

Empa 0 0 3 Ingen

Northman 0 X 3 Ingen

Stekar 0 0 3 Ingen

Bossi 0 X 2 Lefsi, Thord

Cristiern 0 0 2 Carl

Parhus 0 0 2 Ingen

Sevvine 0 X 2 Cadi, Thorgot

Swafa 0 X 2 Uben

Thorern 0 0 2 Ingen

Toe X 0 2 Ingen

Agre 0 0 1 Ingen

Alfnath X 0 1 Ingen

Argo Esk 0 0 1 Ingen

Arrni 0 0 1 Ingen

Aslak X 0 1 Ingen

Atsor Pai 0 X 1 Segrim

Godwine 0 X 1 Ingen

Guth 0 0 1 Ingen

Guthferth 0 0 1 Ingen

Othen X 0 1 Ingen

Segrim 0 X 1 Atsor Pai

X = aktiv møntmester 0 = ikke aktiv møntmester 
Oversigten viser produktionen af mønttypen Hbg. 28 i 1050’erne i Lund samt møntmestrenes eventuelle forudgående og efter-
følgende aktivitet. Mønterne, som blev slået under Svend Estridsen, var udover Hbg. 28 de såkaldte runemønter af typerne Hbg. 
30, 31 og 32A. Forkortelsen Hbg. henviser til Hauberg 1900.81
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FIG. 4.35

S A X O S  G E S TA  

D A N O R U M

Krønikeskriveren Saxo Grammaticus 

blev født ca. 1160 og døde en-

gang efter 1208. På foranledning af 

biskop Absalon (d. 1201) skrev Saxo 

krøniken Gesta Danorum (Danernes 

bedrifter). Værket handler om daner-

nes og det danske riges historie fra 

fjern fortid til omkring 1185. Absalon 

nåede imidlertid ikke at se det fær-

dige resultat af Saxos anstrengelser, 

da Saxos værk sandsynligvis først var 

færdigt efter 1208. I stedet dedikere-

de Saxo sin krønike til Absalons efter-

følger, ærkebiskop Anders Sunesen 

(1170-1228), og til Valdemar Sejr 

(1170-1241). Gesta Danorum regnes 

i dag som en af de vigtigste kilder til 

Danmarks tidligste historie. For den 

del af Gesta Danorum, der omhand-

ler Saxos samtid eller den nære for-

tid, indeholder værket også fra tid til 

anden interessante oplysninger om 

de økonomiske forhold i riget.

Hele den foregående diskussion leder op til spørgsmålet om møntme-
sterens stilling i samfundet. Var han en kongens mand? Eller var han en 
privatperson, der indgik et aftaleforhold med kongen om at varetage 
møntprægningen? Var hans hovedbeskæftigelse møntprægning, eller var 
det blot en blandt mange aktiviteter i hans arbejde?

Først vil det nok være på sin plads at fastslå, at mange møntmestre 
forblev længe i embedet. Deres navne optræder i mønternes indskrifter, 
og både i Danmark og England kan vi se, at deres aktivitetsperiode har 
været lang. Asferth arbejdede nærmest uafbrudt i Lund fra Knud den Sto-
re (1018-1035) til Knud den Hellige (1080-1086) – med mindre, naturligvis 
det drejer sig om flere personer med samme navn. Esbern arbejdede i 
Roskilde under Svend Estridsen, Harald Hen og Knud den Hellige. Edvard 
prægede i Viborg både under Harald Hen og Knud den Hellige. Og ek-
semplerne kunne fortsættes.

Imidlertid er der også meget, der tyder på, at møntmestrene ikke har 
været helt nært tilknyttet kongen. Deres værksteder lå som nævnt ovenfor 
ofte ude i byen, og ikke på kongsgården. I engelske Winchester viser de 
skriftlige kilder, at møntmestrene havde borgerrettigheder og var holdne82.  
Engelske kilder viser også, at de betalte afgifter til kongen af deres pro-
duktion. Ofte havde de også andre aktiviteter, såsom guldsmedearbejde. 
Og det passer jo fint med fundet af rester af guldsmedearbejde i mønthu-
set i Sigtuna i Sverige. De er ligeledes knyttet til vekselererarbejdet, hvil-
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ket er logisk, for det var ved omveksling af gamle og udenlandske mønter 
samt ved køb af ædelmetal, at de fik råmateriale til at kunne præge nye  
mønter. Sammenknytningen mellem møntmester og vekselerer ses også i 
senere danske kilder83. Senere i middelalderen og nyere tid kender vi for ek-
sempel i Nederlandene til folk, der lavede alt muligt fra krohold til landbrug, 
men som havde status af møntmester. Denne status var dog mere formel 
end reel. På det tidspunkt var møntmesterembedet både skattefrit og arve-
ligt, så det var blevet til et privilegium, som man holdt fast i, selv om man 
næsten ikke udøvede erhvervet reelt. Men i Danmark i tidlig middel alder 
skal man dog ikke regne med tilsvarende situationer.

Da der i år 1158 skulle vælges ny biskop i Roskilde efter biskop Assers 
død, opstod der splid i byen. Under de efterfølgende uroligheder, fortæller 
Saxo (fig. 4.35), at nu drev de indfødte borgeres broderskab ”deres galskab 
så vidt, at de forgreb sig på kongens møntmester og ikke alene jævnede hans 
hus med jorden, men også ranede alt hans gods. Nu blev kongen alvorligt 
vred på byen for denne hån mod hans højhed og førte en stor hær af lands-
folket mod den for at lægge den øde”84. Det ender dog med forlig og en stor 
bøde til borgerne. Møntmesteren symboliserede med andre ord kongen, og 
kongen beskyttede ham. At det så i den konkrete situation gav kongen anled-
ning til at få valgt sin kandidat, Absalon, til bispestolen, er en anden historie.

Møntmestrene fremstår således som en social gruppe af frie mænd,  
der hørte til i samfundets bedre ende. De arbejdede for kongen, men  
var ikke i egentlig forstand kongens mænd. Spørgsmålet er så, om mønt-
prægningen var deres hovedbeskæftigelse eller om det blot var en biting. 
Når vi forsøger at svare på det, kommer vi også ind på et andet centralt 
emne i diskussionen om møntforhold: nemlig om udmøntningen var  
kontinuerlig eller ej. Var behovet for mønt så stort, at det borgede for en 
permanent møntproduktion? Svaret på dette spørgsmål afhænger i høj 
grad af, hvordan man ser mønternes rolle i samfundet. Det er et spørgs- 
mål, der er åbent for debat. 

Var formålet med møntningen at skaffe betalingsmiddel til markedet?  
I Tyskland ser vi ofte kejseren forære ’mønt og marked’ til en gejstlig insti-
tution. Vi må her forstå, at det drejer sig om retten til at afholde marked i 
den pågældende by og at få indtægterne heraf i form af told og afgifter. 
Markedet var berammet til et bestemt sted og et bestemt tidsrum, hvor der 
herskede markedsfred, som var garanteret af magthaveren. Et praktisk beta-
lingsmiddel i form af mønt var en anden service, som magthaveren stillede 
til rådighed – mod afgift. Kan man heraf udlede, at der kun var møntpræg-
ning, når det var markedstid? I senere tider ser vi, at udmøntningen skyldes 
kongens behov for mønt, når han står overfor at skulle betale tropper eller 
andet. Han lader simpelthen sølv omgøre til mønter, som er den form, han 
har brug for. Disse forhold kunne tyde på, at udmøntningen ikke foregik 
kontinuerligt. 

På den anden side var der, som vi skal se lidt senere, så mange sammen-
hænge i samfundet, hvor mønter blev brugt, at man må formode et mere 
konstant behov for mønter og dermed også en mere kontinuerlig udmønt-
ning. Kongen havde også en interesse i møntprægning, for den gav ind-
tægt. Hyppige eksempler på overpræg af gamle mønter med nye stempler 
kan måske også tydes som et tegn på kontinuerlig møntbrug85.

Et aspekt er vigtigt at tage med i diskussionen, det er størrelsen på  
udmøntningerne. Da regnskaberne ikke er bevaret, må vi endnu engang 
vende os mod mønterne selv. Antallet af bevarede eksemplarer kan ikke 
uden videre bruges til bedømmelse af udmøntningsvolumen, da et enkelt 
større skattefund kan være ansvarlig for, om en mønttype er almindelig i 
dag eller ej. Det er meget bedre, når man har haft mulighed for at foreta-
ge stempelstudier (se kap. 3, s. 135). Man må nemlig formode, at det antal 
mønter, man har kunnet præge med et stempel, før det var slidt op, har væ-
ret rimeligt konstant. Der har selvfølgelig været undtagelser, hvor et enkelt 
stempel med en svaghed i metallegeringen sprak hurtigt og måtte kasseres, 
mens andre har været specielt langlivede, men det ændrer nok trods alt 
ikke meget ved det store billede. 
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Hvis antallet af bevarede eksemplarer af en mønttype er lille, må man for-
mode, at vi ikke har kendskab til alle stempler, men ved hjælp af statistiske 
udregninger kan vi skønne det oprindelige antal stempler. Vi kan herved få 
et, om end upræcist, billede af udmøntningernes størrelse. Stempelstudier 
er som sagt meget tidskrævende, og de er ikke foretaget systematisk på de 
danske tidlige middelalderlige mønter. Men selv for de typer, hvor der ikke 
foreligger egentlige stempelstudier, antyder det store antal af varianter, at 
udmøntningen må have været betydelig. De skøn, der er foretaget på dette 
grundlag, viser betydelige udmøntningstal for danske tidligmiddelalderlige 
mønter. Der kan være tale om op mod en million eksemplarer af blot en 
enkelt mønttype ved et enkelt møntsted86.

De overvejelser, der er fremført i de ovenstående linjer, må føre til kon-
klusionen, at der i Danmark var en mere eller mindre kontinuerlig udmønt-
ning. Mønter var blevet en så vigtig samfundsinstitution, at det var nødven-
digt at opretholde en jævn forsyning. 

Dogmet i middelalderen var, at mønterne skulle indeholde en stor del 
af deres pålydende værdi i ædelmetal. Herved havde man gjort sig afhæn-
gig af forsyningerne af ædelmetal, hvilket i praksis i denne periode var sølv. 
Kun hvis man kunne få fat i det, kunne man opretholde den nødvendige 
konstante forsyning af mønter til markedet. Sølv kunne komme fra handel 
med udlandet, og fra indsmeltning af gamle mønter, der blev inddraget. 
Det kunne også ske ved at man tiltrak noget af det sølv, der lå opsparet 
hos kirker og privatpersoner. Det kunne man gøre ved at sætte prisen på 
sølv op. Det skete i praksis, som vi så ovenfor, ved at sænke sølvindhol-
det i mønterne. Det ville være interessant at kunne følge fluktuationerne i 
udmøntningstallene for bedre at kunne følge alle disse faktorers udvikling 
og betydning. Men regnskaberne for udmøntningerne er som sagt ikke be-
varet, og vi venter endnu på mere omfattende stempelstudier for at kunne 
følge detaljerne i udviklingen.

Møntvæsenet krævede et administrativt apparat, der var i stand til at 
formulere beslutning om møntprægningen, kommunikere indførelse af nye 
ensartede typer både internt til møntmestrene og eksternt til møntbruger-
ne, sætte udmøntningen i værk, distribuere den samt opretholde forbud 
mod brug af udenlandsk mønt og umøntet sølv. Møntprægning har derfor 
sikkert været en vigtig motor for udviklingen af institutioner til at admini-
strere den, og dermed til udvikling af kongemagten.

Mønter, penge og samfund

Lad os nu forlade selve møntproduktionen og kongens interesse i netop 
det, for at se nærmere på samfundets brug af mønter og penge. I Skånske 
Lov fra starten af 1200-tallet slås det fast, at bønderne skulle betale afgifterne 
på jord i penge (fig. 4.36). Det skulle ske inden fiskemarkedet, så herreman-
den havde likvider at købe med ved den lejlighed87. Fiskemarkedet hentyder 
naturligvis til det vigtige Skånemarked, der fandt sted i sildesæsonen. Fiske-
riet var fantastisk rigt, og fisk var en stor handelsvare, fordi man i hele det ka-
tolske Europa hver fredag og under hele fasteperioden ikke måtte spise kød, 
men kun fisk. Alle strømmede til fra nær og fjern, og der opstod et marked af 
regional betydning for hele Nordeuropa. Og når alle nu alligevel var samlet, 
blev der naturligvis også handlet med alt muligt andet end fisk.

I Skånske Lov har vi altså nogle bønder, der har rede penge til at betale 
afgifter til herremanden, og en herremand, der har brug for mønter for at 
handle på markedet, og vi har et internationalt handelsnetværk med forgre-
ningen til det danske Skånemarked. Med andre ord har vi hele samfunds-
strukturen fra bund til top involveret i handel og møntbrug: det overordnede 
internationale niveau, mellemniveauet med indenlandske stormænd og 
købmænd og det lokale dagligdags niveau i den brede befolkning. 
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Nu er mange ting i landskabslovene jo blot gamle bestemmelser, der blev 
videreført uden de egentligt havde aktuel betydning, eller kopiering af 
bestemmelser fra andre lovtekster, der ikke var så relevante lokalt. Men 
det er sandsynligvis ikke tilfældet her. Bestemmelsen er så konkret og 
specifik lokal, at den må have baggrund i virkeligheden. Skånemarkedet 
var forholdsvis nyt, da det tog sin begyndelse i 1100-tallet, så ikke blot en 
gammel forældet bestemmelse, der gentages. Det er således sandsynligvis 
en afspejling af reelle forhold, når der er tale om bønders og herremænds 
adgang til og brug for rede penge.

De skriftlige kilder belyser desværre kun sjældent de enkelte handels-
transaktioner på markedet og mand og mand imellem. En sjælden gang 
i mellem får vi dog indblik i dagligdagssituationer, hvor mønter indgår. 
Deres udsagn understøttes af fund af mønter rundt omkring i vores byer 
og landsbyer. Der vil komme flere konkrete eksempler på det i de følgende 
afsnit. Man må dog også formode, at en del transaktioner er blevet afviklet 
uden brug af mønter, som bytte af varer eller tjenesteydelser. Som vi skal 
høre mere om i næste afsnit viser antallet af møntfund, at der sandsynlig-
vis var meget færre mønter i omløb omkring 1100 end omkring 1000 og 
omkring 1200. Man kan derfor forestille sig, at byttehandlen omkring 1100 
har været tilsvarende større, mens den del af økonomien, der blev dækket 
af møntbrug, var taget kraftigt til i de mellemliggende 100 år indtil år 1200. 
Fund fra blandt andet Ribe og Slesvig viser dog, at mønterne bestemt ikke 
var helt fraværende omkring år 1100. Kilderne tillader os dog desværre 
ikke at kvantificere andelen af møntbrug i forhold til brugen af andre be-
talingsmidler. Men møntfundene viser, som vi skal se nedenfor, at mønter 
kom bredt ud i mange kroge af samfundet.

Mønter kan imidlertid godt have spillet en rolle i økonomien uden at 
have været brugt i fysisk form. Kun møntenheden penning blev præget, men 
der var også andre, der stod i et fast forhold til hinanden: 1 mark = 8 øre = 
24 ørtug = 240 penninge i Skåne og på Sjælland og 288 penninge i Jylland. 

FIG. 4.36
Rede penge
I Skånske Lov gøres det klart, at
bønderne skulle betale afgifter
af deres jord i penge forud for
skånemarkedet. I dette hånd-
skrift fra omkring 1300, som er
en af de ældste overleverede
udgaver af den latinske version
af Skånske Lov (den såkaldte
Anders Sunesens parafrase),
anvendes således ordet pecunia
(penge) om afgiften.
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Disse møntenheder var praktiske værdimålere, der tillod at sætte en pris på 
varer og tjenesteydelser – eller på tyvekoster! Sidstnævnte kan man se et 
eksempel på i Jyske Lov fra 1241, hvor værdien af det stjålne afgør om tyven 
skal hænges eller blot have en bøde. Grænsen var ½ mark. Ved gentagelse 
skulle tyven dog hænges, lige meget, hvor lidt han havde stjålet90.

Møntenhederne kunne bruges til mellemregning i fastsættelse af, hvad 
der ved byttehandel skulle leveres og i hvilke kvantum. Det åbnede ligeledes 
mulighed for, at man kunne købe på kredit og stifte gæld. Disse fænomener 
har ikke været ukendte, hverken på landet eller i byen. I landskabslovene  
er der mange bestemmelser om, hvorledes aftaler skal indgås med vidner, 
gerne på tinge, og hvorledes konflikter om tilbagebetaling skal håndteres. 
At kredit må have været udbredt ses af en bestemmelse i Københavns stads-
ret fra 1254, hvor det blev slået fast, at byens borgere havde ret til at nægte 
at udlevere varer på kredit. Bare det, at der har været brug for en sådan  
bestemmelse siger noget om, at kredit var blevet en del af hverdagen91.  
Men endnu en gang er det ikke noget, kilderne tillader os at kvantificere.

Det organiserede kreditvæsen og et egentligt kapitalmarked var end-
nu i sin vorden i Europa. Norden var endnu ikke med i udviklingen i særlig 
grad. Hele det fleksible system med veksler, hvor man kunne deponere 
penge i én by og hæve dem i en anden var først langsomt ved at komme 
frem i Flandern og i Norditalien, der var Europas absolutte finanscentre. En 
dansk stormand som bisp Absalon kunne have penge stående i udlandet, 
konkret i klostret Cluny i Frankrig92. Men som købmand skulle man stadig 
transportere penge til betalinger med alle de besværligheder og farer for 
forlis og tyveri, det indebar. Der var dog ved at være systemer til at slippe 
for at betale kontant hver gang i den internationale langdistancehandel. 

F A K TA

P R I S E R  O G  L Ø N N I N G E R

Der vides ikke meget om priser og lønninger i Danmark i vikingetid og tidlig 

middelalder. Når kilderne endelig en gang imellem bryder deres tavshed, er 

det som regel ikke ’rigtige priser’, de nævner. Det er oftest takster, der blev 

brugt til betaling af afgifter eller bøder. Disse takster afspejler ikke nødven-

digvis prisen på markedet. Ydermere er det ofte svært eller ligefremt umuligt 

at omregne middelalderens rum- og vægtmål til liter og gram. Men vi får da 

for eksempel at vide, at 1 mark havre (sandsynligvis 480 skæpper svarende til 

8.000-10.000 liter) i Halland i starten af 1200-tallet var sat til 2 marks vægt  

(ca. 450 g) i sølv eller 6 mark i penge. I midten af 1200-tallet var en okse sat til 

6 øre sølv og en ko til 4 øre i Stångby i Skåne. Det svarer til hhv. ¾ og ½ mark 

sølv eller 2¼ og 1½ mark penge.

De fortællende kilder omtaler sjældent priser, men danske krønikeskriver  

Saxo fortæller os, at under Erik Ejegod (1095-1103) kostede en skæppe  

(ca. 17-20 liter) korn en penning i mønt. Det blev anset for billigt og forklaret 

med en specielt god høst88.

I vores nordiske nabolande og nede i Europa har man flere oplysninger.  

I Sverige var en dagsløn omkring 1230 for eksempel 2 svealandske penninge 

(= 1/96 mark i penge) og en okse kostede 18 ørtuger (= 3/4 mark i penge).  

I Island var to kattepelse i 1100-tallet sat til 1 øre. Men den slags oplysninger 

kan man ikke uden meget store forbehold overføre på danske forhold89.

FIG. 4.37
Sjællandsk penning
Mønten er slået under 
Erik Ejegod (1095-1103) 
i Ringsted, og svarede 
ifølge Saxo til værdien  
af én skæppe korn.
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Man gjorde op i løbet af året, hvilke varer man købte og solgte hos en 
bestemt købmand, og så kunne man nøjes med at betale (eller modta-
ge) differencen én gang om året. Det foregik ved de store årlige messer 
i Champagne i det nordøstlige Frankrig. Men man kan også forestille sig, 
at noget lignende kan have fundet sted i meget mindre skala lokalt rundt 
om i Danmark, for eksempel på herredsting og landsting, hvor der også 
meget passende var folk til stede til at bevidne transaktionerne, så man 
undgik senere konflikter93. Med lån og kredit blev samfundets likviditet 
forøget betragteligt ud over den spændetrøje, som dogmet om mønter-
nes indhold af ædelmetal havde sat den i.

Lysten til at låne penge ud var imidlertid stækket af kirkens forbud 
mod at tage renter, der, hvor små de end var, blev anset for åger. I Det 
Gamle Testamente var der mange direkte forbud mod renter94. Man måtte 
ikke tage renter fra sine religionsfæller, og man måtte ikke modtage pen-
ge uden at gøre noget. Faktisk udlagde kirken renter som tyveri af tiden. 
Gud har nemlig givet os tiden gratis, men det er tiden, man vil have renter 
for, når man låner penge ud. Smarte købmænd i Brugge og Norditalien 
var i færd med at udtænke måder at omgås dette ved pengeoverførsler, 
hvor man kunne tjene på kursforskellen uden det lignede renter95. Men 
så avanceret var man endnu ikke i Norden. Man kunne dog udlåne penge 
mod pant i jord, og långiver kunne nyde afkastet af jorden uden at det 
blev anset som afdrag på gælden. Landskabslovene indeholder bestem-
melser om tilbagebetaling af lån og retstvister desangående – et tydeligt 
tegn på, at det var et fænomen, der spillede en rolle i samfundslivet. I 
biskop Absalons testamente fra 1201 kan man også se, at flere personer 
skyldte ham beløb opgjort i sølv efter vægt96.

En anden ting, der kunne lægge en dæmper på pengerigeligheden 
i samfundet og på møntomløbet, er opsparing. Møntskattefund viser, at 
nogle mønter lå passive hen. Men skattene er netop mindre og færre i 
denne periode, sikkert fordi mønternes begrænsede gyldighedsperiode 
gjorde det ulønsomt at gemme dem i lang tid. Vi ved ligeledes, at kirker 
og stormænd havde liturgiske og verdslige sølvgenstande liggende på 
kistebunden – mere herom senere. Det var bundet og passivt, men kunne 
komme ud i omløb. Det kunne ske ved tvang såsom konfiskation eller 
plyndring eller ved incitamenter til at indlevere det i møntsmedjerne, 
eksempelvis ved at betale en god pris for sølvet. 

Mange af disse forhold er der ikke mange kilder til. Det er der deri-
mod til told, skatter og afgifter (fig. 4.38). Selvom kilderne langt fra giver 
os svar på alle de spørgsmål, vi kunne have lyst til at stille, er de dog 
rigelige nok til at vise, at rigtigt mange afgifter blev betalt i penge. Vi så 
det allerede ovenfor med de skånske bønders pengeafgifter til herre-
mændene. Også skatter til kongen og kirken skulle ofte erlægges i mønt, 
selvom en del af dem også blev betalt i naturalier. I de næste afsnit vil 
der være mere herom. Toldsatserne var altid i penge. De udgjorde et fast 
beløb pr. vareenhed, der skulle erlægges, når man passerede toldstedet. 
For eksempel skulle der ifølge Slesvig Stadsret fra 1100-tallet betales seks 
penninge for en hest, hvilket nok har svaret til en ½% af hestens værdi – 
men så havde man nok også allerede betalt told for den både i Kolding, 
Haderslev og Flensburg, hvis man var ved at eksportere den til Nord-
tyskland97. Det siger sig selv, at det var meget praktisk at kunne betale 
disse toldafgifter i mønt. Man skulle jo helst hurtigt videre og kunne ikke 
transportere alt for mange naturalier til afregning til tolderne. 

Spørgsmålet er, om alle disse afgifter i mønt til konge, kirke og herre-
mand mon ikke har været en meget vigtig faktor i udbredelsen af møntbrug 
i samfundet? Det har fungeret som et incitament til at skaffe sig rede penge.

I de næste par afsnit skal vi se lidt nærmere på nogle generelle ten-
denser i pengenes rolle. Derefter vil fokus i de næstfølgende afsnit være 
på mønter og penge i forskellige dele af samfundet.

FIG. 4.38
Matrice ti l  told - 
opkræversegl, York
Seglet har tilhørt den engelske told-
opkræver Snarrus fra den tidlige del 
af 1200-tallet. Toldopkræverens job 
bestod blandt andet i at føre nøje regn-
skab med de indkrævede beløb, samt 
at afrapportere dette til sin herre. Dertil 
har seglet været et vigtigt statussymbol 
og identifikations middel.
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Det verdslige og det gejstlige syn på penge
Fra jernalderen og vikingetiden havde det tidlige middelaldersamfund arvet 
idéen om, at rigdom var et middel og ikke et mål i sig selv. Rigdom gav 
status, men kun hvis man brugte den til at give gaver og holde gæstebud. 
Hávamál (’den Højes (dvs. Odins) tale’) er en slags Emma Gad fra vikinge-
tiden. Det er en samling ordsprogslignende leveregler på vers, der indgår 
i Den Ældre Edda, noget af det tidligste islandske poesi, vi kender. ”Gaver 
venter modgaver” står der i vers 145. Det er netop meget karakteristisk, 
at gaven og gæstebuddet bruges til at knytte sociale bånd. Gaver mellem 
ligemænd i den sociale rangorden skabte og beseglede alliancer. Derimod 
skabte det afhængighedsforhold, når en stormand gav til en person, der 
rangerede lavere i hierarkiet og ikke kunne gengælde. ”Kongen er mest 
gæstfri. Han gav mest, han er vellidt”, står der meget sigende med runer 
på en knogle fra 1100-tallet fundet i Sigtuna i Midtsverige (fig. 4.39)98. Det 
betød, at kongen og stormanden blev nødt til hele tiden at sikre sig nye 
indkomster for at kunne beholde og vedligeholde sin status i samfundet.  
I sagaer og krøniker ser vi mange eksempler på denne samfundsorden.

Ophobet rigdom var med andre ord intet værd, med mindre den blev 
vist frem ved at blive brugt. Det gav status og social position. Idéen overle-
vede overgangen fra vikingetid til middelalde, og eksempelvis i den norske 
Gulatingslov nedskrevet omkring år 1250 er princippet om en modydelse 
for en gave ligefrem blevet ophævet til lov99.

FIG. 4.39
Gavmildhed
Runeknogle fra Sigtuna 
i Sverige, hvorpå skrive-
ren lovpriser kongen for 
denne dyd. Indskriften 
lyder i oversættelse: 
”Kongen er gæstfri. Han 
gav mest, han er vellidt”.
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I et sådan system var penge i sig selv ikke dårlige. Derimod var det ilde-
set at være nærig og gerrig og pengepuger og grisk. Men hvis man ellers 
delte ud af sine rigdomme til sine ligestillede og sine folk, var penge som 
sådan i orden.

Her kommer så kirkens syn på penge ind i billedet. Danmark havde 
med Harald Blåtands dåb i år 962/963 officielt forladt asatroen og var gået 
over til kristendommen. Under Svend Estridsen (1047-1074) var opdelin-
gen af landet i stifter med hver sin bisp ved roret endelig blevet gennem-
ført. Betaling af tiende – en tiendedel af ens indtægter – til kirken blev 
indført, og kirken blev efterhånden også en stor jordbesidder – oftest ved, 
at stormænd gav jord til kirken for deres frelses skyld. Med andre ord blev 
kirken langsomt en vigtig faktor i samfundslivet både organisatorisk og 
økonomisk. 

Men også mentalt fik kirken mere og mere indflydelse og magt. Det 
ligger i kirkens natur, at den også ville have magt over sjælene. Kirkens 
ideal var fattigdom. Kristi efterfølgelse indebar forsagelse af jordisk mam-
mon. Der skal ikke meget bibelkendskab til, før man kan samle sig en 
række Jesus-citater, der går imod penge: ”Saml jer ikke skatte på jorden, 
hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml 
jer skatte i Himlen […]. Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være”; 
”Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til 
de fattige, så vil du have en skat i Himlene; og kom så og følg mig!”; ”Ja, 
jeg siger jer: en kamel går lettere gennem et nåleøje, end en rig går ind i 
Guds rige” 100.

Vi hører også, at en tolder, der jo som erhverv håndterede penge, 
forlod sit embede for at følge Jesus. Historien om, hvorledes Jesus jog alle 
de handlende ud af templet er velkendt: ”han væltede vekselerernes boder 
og duekræmmernes bænke” og ”spredte vekselerernes pengestykker”  
(fig. 4.40). Judas havde forrådt Jesus for penge, og han havde også tidligere 
stjålet af disciplenes almisse-kasse. De første kristne stod i middelalderen 
som et eksempel til efterfølgelse og i Apostlenes Gerninger kan man læse, 
at de rent faktisk efterlevede princippet om at forsage rigdomme101.

Kristendommens første ideolog, Paulus, var ligeså uforsonlig overfor  
rigdom som Jesus. Til sin medhjælper Timoteus i Efesus skriver han: 
”Men de, som vil være rige, falder i fristelser og snarer og mange ufor-
standige og skadelige begæringer, som styrter mennesker i undergang 
og fortabelse; thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt; drevet af den 
er nogle faret vild fra troen og har voldt sig selv megen bitter smerte. 
[…] Byd dem, der er rige i den nuværende verden, ikke at være hov-
modige eller sætte deres håb til denne usikre rigdom, men til Gud, som 
i rigt mål giver os alt, for at vi må nyde godt deraf; byd dem at øve god-
gørenhed, være rige på gode gerninger, gerne give og dele med andre 
og således samle sig skatte, der kan blive en god grundvold for den 
kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv”102.

I kristendommen er målet frelsen og det evige liv hos Gud i himlen. 
Menneskenes synder var en forhindring for at opnå målet. Derfor blev 
der brugt meget energi på at definere synder og deres grad af alvor-
lighed. De værste var de syv dødssynder. Heraf var ikke færre end tre i 
større eller mindre grad knyttet til rigdom. Avaritia – griskhed/nærighed 
– havde direkte anknytning til penge, og pengeudlåneren, der tog renter, 
blev regnet i denne kategori103 (fig. 4.41). Det var i orden at have og attrå 
penge til et bestemt formål. Derimod måtte penge for alt i livet ikke blive 
målet i sig selv. To andre dødssynder Luxuria (nydelsessyge/overflod/be-
gær) og Gula (frådseri) havde at gøre med forkert brug af rigdom. Over-
for de syv dødssynder stod de syv dyder. Avaritia havde sin modsætning 
i Liberalitas (barmhjertighed/generøsitet). Luxuria modsvarede Castitas 
(kyskhed/renhed), ikke kun i fysisk forstand, men også mentalt. Endeligt 
var Temperare (udholdenhed/mådehold) Gulas modsætning.

FIG. 4.41
Griskhed
Denne kapitæl fra den romanske kapitel-
kirke i Ennezat (Puy-de-Dôme) i Auvergne 
viser ågerkarlens straf i Helvede. Ågerkar-
len har sin pung om halsen og har benene 
bundet til sin pengekrukke. To dæmoner 
holder ham fast. Teksten er et udsagn fra 
Satan ”ved at tage åger, har du arbejdet 
for mig”. For ågerkarlen var mammon 
vigtigere end frelsen, og det hænger han 
på i evigheden. Kapitælen kunne tjene til 
skræk og advarsel for beskueren.

FIG. 4.40
Jesus driver kræmmere og 
vekselerere ud af templet
I Det Nye Testamente gør Jesus 
op med de handlende, der havde 
opstillet deres boder i templet 
i Jerusalem, og renser på den 
måde templet for pengenes pro-
fane magt over folk. Optrinnet 
ses her som mosaik fra kate-
dralen i Monreale på Sicilien.
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Idealet var at leve uden tanke på jordisk rigdom. I praksis tog det i mid-
delaldersamfundet form som livet som munk. Her var idéen at opgive al 
jordisk gods og bruge tiden på at ære Gud. Hver enkelt munk havde in-
gen personlige ejendele eller rigdom. Munkene blev set som en slags ån-
delig elite, og det samme blev i lidt mindre grad den øvrige kirke. Ved at 
forære dem jord og andre gaver kunne lægfolk få del i deres hellighed og 
købe sig til forbønner. Herved opstod det paradoks, at kirken som institu-
tion blev meget velhavende. Det medførte ofte interne reformbevægelser, 
der havde som mål at vende tilbage til fattigdomsidealet. Den franske 
munk Bernhard af Clairvaux (1090/1091-1153) rejste sig mod den rigdom 
og pragt, som klostrene af Benediktinerordenen repræsenterede på hans 
tid. Den klosterbevægelse, der kom ud af Bernhards reformbestræbelser, 
kaldes Cistercienserne, og deres klosterarkitektur er netop karakteriseret 
ved fraværet af unødig pynt. Lidt senere afstod den italienske købmands-
søn Frans af Assisi (1181/1182-1226) fra al rigdom og insisterede på at 
leve i fattigdom. Paven så ham først som en farlig dissident, men accepte-
rede dog hans bevægelse franciskanerne i ca. år 1210, og det blev starten 
på tiggermunkeordnerne. Snart efter kom den spanske kannik Dominikus’ 
(ca. 1170-1221) dominikanerorden fra 1216.

Disse reformbevægelser kom også til Danmark, der nu var tæt  
indvævet i det katolske Europas fællesskab. Flere af den danske kirkes  
førende mænd havde studeret i Paris og havde gode forbindelser  
i Frankrig, og man var ofte i kontakt med Rom, der jo var kristenhedens 
centrum. Ærkebisp Eskild var personligt ven med Bernhard af Clairvaux, 
og allerede i 1144 grundlagdes det første danske cistercienserkloster i 
Herrevad i Skåne. Ærkebisp Andreas Sunesen var medvirkende i dannelsen 
af det første dominikanerkloster i Lund i 1223, og franciskanerne fik et 
kloster i Ribe i 1232. Så fattigdomsidealet og idéen om Jesus’ efterfølgelse 
var bestemt ikke ukendt oppe nordpå.

Hvis man nu alligevel som privatperson eller som institution havde 
rigdom, behøvede man ikke at tage skridtet helt ud som Frans af Assisi. 
I Jesus’ og Paulus’ ord om at give til de fattige og til fællesskabet, og i 
dyden Liberalitas var der en anvisning på, hvad man kunne gøre:  

FIG. 4.42
Barmhjertighed
Den katolske helgen Sankt 
Nikolaus var et symbol på 
denne kristne dyd, og han 
ses ofte som gavegiver i bil-
ledkunsten. Scenen her, hvor 
han skænker til den fattige 
mand, er en aftegning af et 
middelalderligt kalkmaleri i 
Ål Kirke i Vestjylland.
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Man kunne give almisser eller gaver til kirken. I det hele taget drejer 
meget af middelalderens teologi om at forene de høje idealer og denne 
verdens krav og fristelser. Det er især tydeligt i 1200-tallets skolastik104. 
Tanken om Liberalitas ses også i danske kalkmalerier. I Ål Kirke ses et 
kalkmaleri med Sankt Nikolaj, hvor han forærer en pung med mønter  
til den fallerede mand, som dermed undgår at sælge sine døtre til  
prostitution (fig. 4.42)105.

Således var både den verdslige og den kirkelige ideologi i tidlig 
middelalder negativt stemt overfor griskhed og gerrighed. Den verdslige 
verden var ikke som sådan fjendtlig overfor rigdom, mens kirken i princip-
pet – men ikke altid i virkeligheden – var det. Begge tankesæt indeholdt 
dog også kimen til løsningen på modsætningen: gavmildhed, gæstebud 
eller almissegivning.

Udsving i møntbrug – international konjunktur eller dansk udvikling?
Som vi så i kapitel 3, var vikingetiden karakteriseret ved helt exceptionelt 
mange og store sølvskatte. Store rigdomme blev gemt bort. Rundt om-
kring i landet frembringer metaldetektorer massevis af fund af mønter  
og betalingssølv, som er spredt ud over datidens bopladser. Man får  
virkelig indtryk af aktiv møntbrug med cirkulation og tab. 

I forhold hertil skiller det sene 1000-tal og det tidlige 1100-tal sig ud 
ved markant færre fund. En del af skattefundene er små – det er nærmest 
bare tabte punge. Nogle indeholder dog et par hundrede mønter, således 
som skattene fra Allerslev, Græse og Tessebølle106. Ingen kommer dog op 
på højde med de store vikingetidsskatte, som for eksempel Hågerups- 
skatten med halvandet tusind mønter. Vikingetidsskattene omfattede 
oven i købet også mange sølvgenstande. Desuden indeholdt den enkelte 
vikingetidsmønt mere rent sølv end en 1100-tals mønt. Så de store vikinge-
tidsskatte er klart større end selv de største 1100-talsskatte.

Skattene var således blevet færre og meget mindre. Det skal sikkert 
ses i forbindelse med omorganiseringen af møntvæsenet, som vi hørte 
om ovenfor. Mønterne gik nu til en pålydende værdi, der oversteg deres 
sølvværdi. Deres gyldighed var desuden tidsbegrænset. Efter tidsfristen 
var overkursen tabt, og mønterne var kun sølvværdien værd. I et sådant 
system var det ikke fordelagtigt at gemme mønterne bort til bedre tider. 
Man kunne opbevare dem i kort tid, fra man erhvervede dem, til man skulle 
bruge dem. Men at gemme dem i længere tid var direkte tabsgivende. 
Skattefundene afspejler således sandsynligvis blot folks løbende penge-
beholdning. Det var ikke deres opsparing i langtidsperspektiv.

Men også antallet af enkeltfund af sene 1000-tals og tidlige 1100-tals 
mønter, som findes spredt ud over bopladserne, falder markant i forhold 
til mønternes allestedsnærværelse i den forudgående periode107. Disse 
fund afspejler sandsynligvis tilfældige tab i dagligdags handel og vandel. 
Nedgangen i fundantallet kunne derfor tyde på en nedgang i handels-
aktiviteten, eller mere præcist, i den del af handelsaktiviteten, hvortil 
der benyttes mønter. Man kan jo sagtens forestille sig andre former for 
handelsaktivitet, såsom f.eks. byttehandel. Bestemte varer kan også have 
fungeret som penge med en anerkendt værdi.

Årsagerne til denne nedgang i brugen af mønter er sikkert mange.  
Man kan fra midten af 1000-tallet konstatere en generel nedgang i 
møntprægningen i Europa, der sikkert bunder i sølvmangel. Udbyttet fra 
sølvminerne i Harzen havde toppet, og i de næstfølgende over hundrede 
år var der ikke rigtig andre kilder til at fylde hullet ud108. Mere specifikt for 
Danmark bør derudover fremhæves den svigtende tilstrømning af uden-
landsk sølv, som var en følge af vikingetogternes ophør og ophøret af 
hærgældbetalingerne fra England. Og dog ser det ud til, at møntprodukti-
onen alligevel har været rimelig stor i Danmark i årtierne omkring år 1100 
– det er i alt fald det indtryk, man får, når man ser det store antal varianter 
blandt periodens danske mønttyper. Stempelstudier af kong Niels’ Lund- 
og Roskilde-typer giver heller ikke just indtryk af decideret fald i produkti-
onen109. Hver enkelt mønt indeholdt dog mindre sølv end tidligere.

K A P I T E L  4  —  S Ø LV P E N N I N G E  I  K O N G E N S  N A V N 2 5 1



Hvis man sammenligner udviklingen i Danmark med andre lande, kan 
man konstatere, at faldet i antallet af fund – og dermed intensiteten af 
møntbrugen – er et generelt europæisk fænomen. Tendensen var imid-
lertid meget mere markant i Danmark i årtierne lige omkring 1100 end 
andre steder. For eksempel i England og Tyskland var der kun en lille 
nedgang i antallet af fund, hvorimod antallet styrtdykkede i Danmark110. 
Hvad kan det skyldes? Det er påfaldende, at nedgangen i Danmark falder 
sammen med indførelsen af kongeligt møntmonopol. Kunne det tænkes, 
at folk har vægret sig ved at bruge kongens mønt, som de skulle betale 
vekselgebyr for? Og at de i stedet har fundet andre, ikke-møntbaserede 
veje til at få handlen til at fungere? Byttehandel, eksempelvis? Hvis det 
har været tilfældet, står vi overfor det paradoks, at indførelsen af det 
organiserede nationale møntvæsen medførte en nedgang i møntbrugen.

Den dalende tendens i pengebrugen var kun midlertidig, for i det 
sene 1100-tal og endnu mere markant i 1200-tallet blomstrer møntbru-
gen atter op. Vi har skattefundet fra Grenå fra ca. 1225-1230 med over 
12.000 mønter – og selvom ingen andre fund kommer i nærheden af 
det i størrelse, siger det dog noget om pengerigeligheden i samfundet. 
Også antallet af enkeltfundne mønter – der jo hovedsagligt afspejler 
den møntbaserede afvikling af daglig handel og vandel – stiger meget 
kraftigt og kommer langt op over vikingetidens niveau. Denne stigning 
er også et internationalt fænomen, der eksempelvis kan iagttages  
i England. Den ses ofte som et resultat af de fornyede rigelige sølv - 
for syninger, da nye miner i Thüringen (fig. 4.43) i Tyskland og i Alperne 
blev taget i brug i anden halvdel af 1100-tallet111. 

Mere specifikt for Danmark kan man måske tale om, at korstogene 
mod de slaviske områder på Østersøens sydkyst atter bragte sølv til 
landet. Disse togter tog netop deres begyndelse i midten af 1100-tal-
let, og byttet fra Svantevit-helligdommen i Arkona på Rügen i 1169 er 
legendarisk112 (fig. 4.3). På den anden siden måtte man i år 1225 betale 
en kæmpestor løsesum til grev Henrik af Schwerin for at få frigivet den 
tilfangetagne danske konge. Om denne finansielle åreladning har med-
ført møntmangel i Danmark på kort sigt, kan vi ikke sige noget om. Men 
på den lange bane gav den sig ikke udtryk i en nedgang i møntbrugen 
i Danmark, der tværtimod i denne periode udviste en stigende tendens. 
Møntbrugen i Danmark var på dette tidspunkt robust og velkonsolideret.

Intensiteten i møntbrug varierer således historisk. Det er ikke nød-
vendigvis en udvikling, der kun går én vej. Der kan sagtens have været 
både op- og nedgange. Måske var møntbrugen i det danske samfund i 
1200-tallet endda mere udbredt end den var i 1700-tallet?

FIG. 4.43
Minen i  Rammelsberg
I 1100-tallet åbnedes nye 
sølvminer i Thüringen og 
omkring det nærliggende 
bjergmassiv Harzen i det 
centrale Tyskland, hvilket var 
medvirkende til et opsving 
i møntproduktionen, der 
kunne mærkes internationalt. 
Her ses en senere gengivel-
se af en af de ældre miner 
– Rammelsberg ved byen 
Goslar – som havde været 
i funktion siden 900-tallet. 
Billedet er fra 1574.
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Opsparing og betalinger i sølv
Mønter var vundet frem i samfundslivet. Nu blev mønter benyttet i daglig 
handel og vandel og til almisser i kirken. Kongen prægede mønter i alle 
landsdele og forsynede således markedet med betalingsmidler.

Men som tidligere nævnt havde mønter også deres ulemper. Lad os 
rekapitulere dem. Kongens mønt var de eneste gyldige, og man skulle 
betale gebyr for at veksle sine udenlandske mønter. Med landsdelsmønt-
systemet var det ikke kun udenlandske mønter, man ikke kunne bruge 
frit, også mønter fra andre landsdele indenfor riget skulle veksles til den 
lokale landsdelsmønt. Det var dyrt. Mønten havde en pålydende værdi,  
der oversteg sølvets værdi. Men mønternes gyldighedsperiode var 
begrænset i tid. Efter fristen mistede man værdien af overkursen, da de 
gamle mønter herefter kun havde metalværdien tilbage. Tabet kunne 
være 10-15%. De mønter, man lige havde tjent, var således ikke egnet 
til langtidsopbevaring af ens formue. Samtidigt blev der kun præget én 
møntenhed, nemlig penningen. 

F A K TA

H A M B U R G ,  L Ü B E C K  O G  E S T L A N D  

U N D E R  V A L D E M A R  S E J R

I Valdemarstiden (1154-1241) ekspanderede Danmark kraftigt 

i Østersøområdet. Ekspansionen var en blanding af forsvar 

mod slavernes togter mod Danmark og en korstogsbevæ-

gelse for at udbrede kristendommen til de hedenske slavere 

og baltere. Det foregik i kraftig konkurrence med lignende 

bestræbelser fra tysk og svensk side.

Øen Rügen blev erobret i 1169, og i starten af det følgende 

århundrede kom hele den sydlige Østersøkyst under dansk 

herredømme. I 1219 blev Estland dansk. Østersøimperiet blev 

dog ikke langvarigt, da Valdemar Sejr blev taget til fange på 

Lyø i 1223 og måtte frikøbes for en stor sum og herefter led 

et stort nederlag ved slaget ved Bornhøved i 1227. Herefter 

var det vundne tabt. Estland blev dog snart generhvervet og 

forblev dansk et århundrede endnu.

I det hedenske Estland havde der ikke hidtil været udmønt-

ninger, men under danskerne blev der i 1220’erne præget to 

typer af tynde ensidede brakteater. En med et tårn og en med 

korslagt sværd og krumstav som motiv. Udmøntningen må 

dog have været ganske lille, da man trods en del bevarede 

eksemplarer af typen med tårnet – de fleste fra det estiske 

skatte-fund fra Kostivere – kun har kunnet påvise ét enkelt 

stempel. Efter de politiske forviklinger i 1227 gik udmønt-

ningen i stå og blev først genoptaget en generation senere113.

Også i de nordtyske handelsbyer Lübeck og Hamburg blev der 

præget mønter under det danske herredømme i 1201-1223. 

Her var der allerede før blevet præget store tynde ensidede 

brakteater efter tysk mønster. Den danske konge gjorde intet 

forsøg på at indføre danske mønter, men fortsatte udmønt-

ningen i lokal tradition. I Hamburg prægedes en type med en 

mur med tårn og krenelering, i Lübeck med en siddende kon-

ge. I kong Valdemar Sejrs bekræftelse af Lübecks privilegier 

nævnes, at der hvert år til Skt. Mikkelsdag den 29. september 

blev udsendt en ny mønttype, og at den gamle skulle tvangs-

omveksles til nye. I overensstemmelse hermed kendes der da 

også et stort antal forskellige mønttyper fra de to møntsteder, 

hvoraf flere var repræsenteret i det store Bünstorf-fund, der 

blev fundet tæt på grænsen mellem Slesvig og Holsten114.

FIG. 4.44
Brakteater fra  
Bünsdorf-fundet
Mønterne er præget  
i Lübeck og Hamburg, 
men med den danske 
konge som møntherre.
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Det var en lille tynd mønt på under et gram, der var præget i kobberop-
blandet sølv. Den havde en værdi, som gjorde den velegnet til småhand-
ler og hverdagsaktiviteter, men til meget store betalinger var den uprak-
tisk. Man skulle i så fald bruge helt uhåndterlige mængder af mønter.

Til større betalinger og opsparing havde man et alternativ til mønter-
ne, nemlig sølv. Sølv blev jo også brugt til møntprægning, men dets værdi 
lå i den rene metalværdi. I middelalderen var sølv meget mere værd end 
i dag. Eller sagt på en anden måde, dets købekraft i forhold til varer var 
større. De store sølvforekomster i Mexico og Peru, der flød til Europa efter 
Columbus’ opdagelse af Amerika i 1492 gjorde sølv rigeligere og billigere 
i den seneste del af middelalderen og i renæssancen. Også i forhold til 
guld er sølvprisen faldet fra middelalderen til i dag. Det skyldes især de 
store sølvfund i Californien i 1800-tallet. Hvor forholdet mellem guld og 
sølv i middelalderen typisk varierede mellem 8 og 18, alt afhængigt af tid 
og sted, er det i dag på over 50.

Sølv kunne både være i form af barrer og som smykker eller genstan-
de. Barrer, der jo om noget repræsenterer sølv som metalværdi, kendes 
fra flere fund både i Danmark og i udlandet. I det sjællandske Glum-
sø-fund fra Valdemar den Store (1157-1182) var der udover en del Roskil-
de-mønter også en sølvbarre på 77 g. Endnu flere barrer fandtes i to fund 
i Svenstorp og Tommarp i det sydlige Skåne. De er nedlagt henholdsvis 
i slutningen af 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet. I Svenstorp var 
der også et fint smykke, og hele skatten vejede næsten 2,5 kg. Der er 
også sølv i det skånske Kämpinge-fund. Og fra midten af 1200-tallet er der 
et fund fra Ribe på omkring 2,5 kg. Uden for Danmarks grænser har vi for 
eksempel et fund fra Norrbys på Gotland fra midten af 1200-tallet på næ-
sten 1 kg. I grænselandet mellem Slesvig og Holsten er der Bünstorf-fun-
det. Beskrivelsen fra fundtidspunktet i 1827 er ikke særligt klar, men det 
lyder som om, at der har været både smykker og barrer i skattefundet115.

Flere af disse skatte indeholdt også udenlandske mønter, især engel-
ske penninge, men også brandenburgske og kølnske. Der burde jo ikke 
være udenlandske mønter i brug i Danmark på denne tid, hvor kongen jo 
nidkært opretholdt sit møntmonopol. Fælles for disse mønter er, at de i 
modsætning til de samtidige danske mønter, er af godt sølv. Det er blevet 
foreslået, at de blev regnet for sølv som metal nærmere end som mønter. 
Det giver jo mening, når de opbevares sammen med sølvbarrerne116.

Det nævnte fund fra Svenstorp i det sydlige Skåne indeholder 
ligeledes et smukt sølvspænde. I fundet fra Ribe var der også sølvskeer. 
Det er ikke enkeltstående tilfælde. Også i Haraldsborg-fundene tæt ved 
Roskilde fra 1130’erne var der både sølv og guld (fig. 4.45). Det drejer 
sig om to fund, der sikkert begge er nedlagt i forbindelse med kampe-
ne ved borgen i 1132-1133. Den ene skat bestod af mønter gemt i en 
sølvskål, den anden af fine liturgiske genstande. Man må forestille sig, at 
disse genstande på én gang blev betragtet som henholdsvis verdslige og 
kirkelige brugsgenstande og som værdiopbevaring117. Netop dette viser 
en skriftlig kilde fra Frankrig. Da ærkebisp Rotrou af Rouen i 1179 havde 
brug for mad på bordet til sin husholdning, fik han Sankt Romanus’ store 
relikvieskrin smeltet om og fik lavet et mindre. Han kunne så omsætte det 
tiloversblevne ædelmetal i likvide midler118.

Man kan godt undre sig over, at guldsmedens kunstneriske arbejde 
og udgiften hertil ikke blev værdsat højere. Kilderne har imidlertid man-
ge eksempler på omsmeltninger. For eksempel skulle biskop Absalons 
sølvtallerkner laves til alterkalke til Lunds domkirke. Det er et enestående 
tilfælde, når Hildebrand overhovedet nævnes ved navn i Absalons testa-
mente som kunstneren til en sølvkalk. De fleste af tidens guldsmede er 
forblevet anonyme119. 
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FIG. 4.45
Fundene fra Haralds-
borg ved Roskilde
Skatten er formentlig 
nedlagt ca. 1132-1133, 
da borgen belejredes af 
Erik Emune. Mønterne i 
skatten bestod af mindst 
628 penninge, svarende 
til lidt over 2,5 mark.
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Kun én kilde nævner overhovedet prisen på guldsmedens arbejde, og det 
er historien om Ejvind Finsen Skaldespillers dragtnål, som Islands alting 
forærede ham som tak for et hyldestdigt. Den kan læses i den islandske 
stormand Snorre Sturlesens kongesaga Heimskringla. Historien er skrevet i 
1200-tallet, men handler om 900-tallet. Her står, at ”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 blevet betalt, stod nålen i 50 mark sølv”. 
Ikke desto mindre lod Ejvind nålen hugge i stykker for at købe husdyr120.

Men nogle gange er smykker nok anset som en mere passende stands-
mæssig gave end rede penge. Provst Kjeld af Viborg (død 1150) blev salig-
kåret i 1188, og i den forbindelse blev hans levned skrevet ned. I 1146/1147 
deltog han i et kirkemøde i Lund med kong Svend (Grathe) og ærkebisp 
Eskild. På mødet diskuterede de tilstedeværende kongens strid med Knud, 
der var valgt til konge i Jylland og lå i strid med Svend, og det blev vedta-
get, at kongerne sammen skulle lave et korstog mod venderne. Kjeld ville 
herefter rejse hjem til Viborg. I hans levnedsskildring hører vi: ”Såsom det nu 
dengang var rigmænds skik ikke at bortsende ærværdige prælater, der kom 
til dem, uden skænk, men ære dem med kostbare gaver, gav ærkebispen 
også ham ved hans bortrejse en kostbar ring, og kongen gav ham meget 
guld”. Ringen var således en prestigegave, hvilket ikke forhindrede Kjeld i at 
forære den som almisse til en fattig mand i den skånske havneby Lomma121.

I biskop Absalons testamente fra 1201 ser man, at man faktisk holdt rede 
på, hvor tingene kom fra. Det må nogle gange have været anset for at tilføre 
genstanden mere værdi, symbolsk set. I testamentet hører vi blandt andet 
om nogle sølvtallerkener, som han havde fået af biskop Niels af Oslo, og om 
et ”skønt forarbejdet sølvbæger”, som han havde modtaget fra ærkebispen af 
Trondhjem. Der er også det bæger, som hans far plejede at skåle med, og et, 
som en vis Hildebrand havde lavet. Mest bemærkelsesværdigt er ”to bægre 
fra Rügen-boernes afgudsbilleder”. De må stamme fra byttet fra Rügens ero-
bring i 1169. Det er interessant at konstatere, at de ikke er blevet smeltet om, 
men har overlevet trods deres hedenske billedsprog. Man må formode, at de 
er blevet betragtet som souvenirs fra den mindeværdige begivenhed122.

Sølv som barrer, smykker, skeer, bægre og liturgiske genstande blev 
altså brugt til opsparing. Hvem gjorde det? Nogle af fundene kan måske 
sættes i forbindelse med købmænd. Det kunne være tilfældet med skat-
tene fra Kämpinge, Svenstorp og Tommarp i Skåne, der jo også indeholdt 
nordtyske mønter. Skatten fra Glumsø med sine lokale mønter tyder dog 
nærmere på, at også almindelige folk kunne have formue gemt i sølv. 
Værdiopbevaring i fine sølvgenstande fortsatte langt op i tiden. Således 
ser vi i 1600-tallets svenskekrigsskattefund mængder af smykker, sølvskeer, 
sølvbægre og store flotte sølvkrus. Det er heller ikke tilfældigt, at katolske 
kirkers samling af liturgisk sølv endnu i dag hedder ’skatkammeret’. I biskop 
Absalons testamente ses foruden sølv opgjort efter vægt også sølvgen-
stande, såvel som guldringe og sølvbægre.

Det kunne også være kongen, der opbevarede sin pengebeholdning  
i sølv. Det ser vi i en yderst interessant kilde fra England. Richard af Ely,  
kongens skatmester, beskrev omkring år 1177/1179, hvorledes de offentlige 
finanser fungerede. Der var sække med et optalt og kontrolleret antal mønter 
eller med testede barrer, som skatmesteren hurtigt nemt og effektivt kunne 
give til kongens folk, når de skulle bruge penge. Det gjorde større betalinger 
lettere – også med mønter, men det krævede selvfølgeligt en del optællings- 
og kontrolarbejde. Faktisk blev optalte småmønter i sække brugt som beta-
ling blandt folk helt op i 1700-tallet i Paris123. Mon det også har fundet sted i 
middelalderens Danmark? I kongens skatkammer eller som afregning mand 
og mand imellem? Måske, men hvis det var tilfældet, tier kilderne om det.

Som betalingsmidler til dagligt brug skal vi nok ikke længere forestille 
os sølvsmedearbejderne. Efter ophøret af vikingetidens skik med at frag-
mentere genstandene for at opnå den rette vægt, ville de ofte repræsente-
re så stor en sum, at det i sig selv satte en begrænsning for deres brugbar-
hed i daglig handel. Til større betalinger kunne de dog bruges, det er klart 
belagt i kilderne ude i Europa124. 

FIG. 4.46
Valdemar Sejrs segl
Seglet var et vigtigt led i kongens 
administration af sine riger og sine 
besiddelser. Her ses Valdemar Sejrs 
personlige segl, som det tog sig ud på 
et brev fra 1216. På bagsiden bærer 
det de tre løver eller leoparder på 
hjertestrøet baggrund, som siden 
skulle gå igen i det danske riges segl 
og rigsvåben.
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Sølvbarrer har nok været mere egnet til betaling. De skriftlige kilder omtaler 
jævnligt større betalinger i vejet sølv i stedet for i mønt. Dette fænomen 
var ikke rent dansk, det kendes også fra mange dele af Europa. Nogle 
steder forsøgte kongen at begrænse det. Således ser vi i år 1232 den tyske 
kejser forbyde handel med umøntet sølv og ugyldige mønter. Noget tyder 
dog på, at den danske konge har tolereret brugen af umøntet sølv. Så-
ledes læser vi i Jyske Lov, at det var forbudt at købe og sælge falske mønter 
eller falsk sølv (fig. 4.47). Her fremgår det indirekte, at kongen ikke så 
noget problem i brug af sølv til køb og salg, hvis bare det var ægte. I 1241 
sælger hertug Otto af Braunschweig gården Ramsø og andet gods for en 
nøje defineret sum i vejet og testet sølv. Og i 1147 gav Odense-bispen  
Rikulf Skt. Knuds Kloster en gave på 16 mark rent sølv. I Slesvig antyder 
fund af vægte og vægtlodder ligeledes behovet for at veje metaller125.

Der findes enkelte kilder til betalinger i guld efter i vægt i samfundets 
højere lag. Ovennævnte bisp Rikulf af Odense solgte i 1144/1145 nogle ejen-
domme i Sorterup på Sjælland til sin kollega Asser i Roskilde. Betalingen var 
fem mark guld126. Men guld var absolut undtagelsen i denne periode.

Mønter vandt altså frem, men de blev aldrig enerådende. Sølvsmede-
arbejder og sølvbarrer fandtes stadig og blev brugt til værdiopbevaring 
og betalinger af en vis størrelse.

Kongens økonomi
Kongen var, som vi allerede har set, den ansvarlige for møntprægningen i 
riget. Han fik indtægt fra slagskatten, og mønten bar hans navn og billede 
ud til kendskab rundt om i samfundet. Men kongemagten var naturligvis 
også involveret økonomisk i samfundslivet på mange andre måder.

Kongemagtens finansielle basis var først og fremmest jordbesiddelse. 
Krongodset lå ud over hele landet (fig. 4.46). I Jylland og på Fyn var det 
især kongeslægtens egen ejendom, patrimoniet, mens det på Sjælland og i 
Skåne hovedsagligt var kongeembedets jord, det såkaldte kongelev. Godset 
administreredes fra de talrige kongsgårde, hvor en kongsbryde bestyrede 
godset ved siden af andre funktioner som kongens repræsentant og skatte-
opkræver. Takket være Kong Valdemars Jordebog, får vi her et vist indtryk af 
krongodsets størrelse og udbredelse fra starten af 1200-tallet, selvom vi ikke 
ved, om det er komplet.

FIG. 4.47
Forbud mod falsk
I kapitlet ’Hvad er falsk’ 
i Jyske Lov forklares 
det, at begrebet falsk 
blandt andet dækker 
over handel med falske 
mønter og falsk sølv. 
Den her viste udgave af 
loven er fra ca. 1300.
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I middelalderen havde kongen ikke noget fast opholdssted. Han rejste 
rundt i landet. Det havde til formål, at han kunne være til stede og ordne 
rigets forhold, men det havde også den praktiske fordel, at han og hans 
følge, hirden, kunne leve af de produkter, der var blevet opmagasineret 
rundt om på kongsgårdene. Der var imidlertid en del steder, hvor kongen 
ikke kom forbi ofte nok til at forbruge fødevarerne. 

De er så måske blevet solgt og gjort op i rede penge. Ved sine rejser  
rundt i landet havde kongen også ret til nathold. Det indebar, at bønderne 
skulle stille heste og proviant efter nærmere bestemte forskrifter til rådig-
hed. I Kong Valdemars Jordebog kan vi imidlertid se, at denne forpligtelse 
nogle steder var forvandlet til en pengeskat. Så selv i dette system, der 
grundlæggende byggede på udnyttelsen af jorden og dens produkter  
– natural økonomi par excellence – sneg rede penge sig ind127.

Men kongen havde også andre indtægter. Kilderne til tidlig middelal-
der er ikke så rigelige som for den sene middelalder, så der er mange ting, 
vi ikke ved noget om. Det står imidlertid fast, at skatter og toldindtægter 
fandtes. Det var ikke noget statisk system, men noget, der var under evig 
udvikling og omformning. Gamle bestemmelser fik nyt indhold og form, 
og nye kom til i en dynamisk proces. For eksempel er det klart, at kongen 
(eller hans foged eller ombudsmand) lidt efter lidt overtog mere og mere 
af retsudøvelsen, der tidligere havde ligget udelukkende hos tinget. Det 
indebar blandt andet, at kongen fik del i indtægterne fra de mange bøder, 
som blev pådømt i sagerne.

Regalet indebar kongens ret til vrag og herreløst gods, men det har 
nok alt i alt været små og usikre indtægter. Vigtigere var hans rolle for by-
herrer i landets byer. Allerede i slutningen af 1000-tallet kan vi dokumentere, 
at kongen modtog en skat fra byerne, den såkaldte arnegæld eller mid-
sommergæld. Det var betaling for hans opretholdelse af markedsfreden, og 
den faldt i rede penge. Under kong Niels omtales en pengeskat til kongen 
med den største selvfølgelighed i kongens gavebrev til Skt. Knuds Kirke i 
Odense. Fra det fjerne Frisland på Slesvigs vestkyst fik kongen også allere-
de på det tidspunkt skat i penge. Det fremvoksende Skånemarked gav ham 
også mange indtægter i penge, både som skat og som told. Told blev der 
også betalt af den vigtige hesteeksport fra Jylland til Tyskland og Neder-
landene over land via Hærvejen eller via havnen i Ribe. Befolkningen skulle 
efter gammel skik stille op til krigstogt, når kongen bød det, den såkaldte 
leding. Kongen kunne opkræve bøder fra dem, der undlod at stille op. Og 
i 1100-tallet blev der indført en pengeskat, som kunne betales i stedet for 
leding. Kongen fik således flere og flere indtægter i klingende mønt128.

Plyndring og tributter taget i udlandet var aftaget som indtægtskilde ved 
vikingetidens slutning. Men med korstogene mod de afgudsdyrkende vende-
re på den sydlige Østersøkyst og de ligeledes hedenske estere fra 1100-tallets 
midte kom indtægter herfra igen i spil. Byttet fra Svantevit-helligdommen i 
Arkona på Rügen i 1169 gav store rigdomme, der gik i kongens kasse, og 
sikkert tillod ham at være gavmild og dele rigdomme ud til sine folk129.

Kong Valdemar Sejr blev i 1223 taget til fange af grev Henrik af Schwerin.  
Efter lange forhandlinger aftaltes i 1225 en løsesum på kæmpebeløbet 
45.000 mark sølv. En del af det blev senere eftergivet, men det er trods alt 
bemærkelsesværdigt, at man kunne rejse så stor en sum. Der skulle mere 
end en mecklenburgsk greve til at vælte det danske statsbudget.

Kongen havde altså rede penge, og hans forbrug har sikkert sendt 
penge i omløb, og kongens opkrævning af skatter i penge har skabt en 
efterspørgsel efter rede penge blandt folk. Alt dette har ganske givet  
fremmet udbredelsen af brugen af mønter i samfundet.

Kirkens rolle i samfundsøkonomien
Kirken var en ny institution i det danske samfund, og den skulle finde sin 
plads. Lidt efter lidt fik kirken skabt sig et solidt økonomisk fundament, og 
den står som en gedigen kapitalsamler i høj- og senmiddelalderen. Den 
danske kirke var indtil 1103/1104 underlagt ærkebispesædet Hamburg- 
Bremen, og dets historieskriver, Adam af Bremen, beskriver i 1070’erne 
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Danmark og Norden. Han skriver blandt andet om de danske præsters ’ha-
vesyge’, da de tager sig betalt for dåb, konfirmation, sygebesøg, begravel-
se. Det er dog nok en lidt for hård dom, da det nok bare afspejler, at kirken 
endnu ikke havde faste indtægter og derfor blev nødt til at tage sig betalt 
for hver enkelt ydelse. Faktisk nævner Adam også selv, at man ved et syno-
de i Slesvig omkring år 1065 diskuterede danskernes manglende vilje til at 
betale tiende130. Tiende var kendt over hele kristenheden, og bestod  
i at betale en tiendedel af sin produktion til kirken.

Lidt efter lidt lykkedes det da også at få menighedens betaling ind i 
mere faste rammer i form af netop tiendebetaling. I princippet gik en tredje-
del til præsten, en tredjedel til kirkens vedligehold og en tredjedel til bispen, 
selvom der i virkelighedens verden naturligvis var afvigelser fra dette faste 
mønster. Betalingen kunne foregå i naturalier, hvor man helt bogstaveligt 
afleverede hver 10. æg eller hver 10. gris. Men den kunne også ændres til en 
skat i penge. Allerede i slutningen af 1100-tallet omtales tiende-afgift i mønt 
af en række sjællandske sogne, og i biskop Absalons testamente fra 1201 er 
der tale om tiende i sølv, som ærkedegnen administrerede131.

Kirken samlede i løbet af middelalderen rigtig meget jord og blev  
finansielt yderst velkonsolideret. Det skete ved gaver fra de troende, der 
herved købte sig til forbøn for deres frelse hos munke og præster (fig. 4.48). 
Det var de såkaldte sjælemessegaver. Klostre fik også meget jord som 
såkaldte indtrædelsesgaver, når en stormand valgte at gå i kloster på sine 
gamle dage for at sone sine synder. Kirken kom på den måde ofte i konflikt 
med slægten og måtte nogle gange give jorden tilbage igen. Samfundet 
gav traditionelt slægten en stor medbestemmelse på slægtninges jord, og 
denne tradition blev bekræftet i landsskabslovene i 1200-tallet. Over for 
denne kollektive slægtssolidaritet holdt kirken på individets stilling. Dels 
fordi man ideologisk var fortaler for, at individets trosliv og frelse var i cen-
trum. Men denne position kunne også styrke den enkeltes dispositionsret 
over sit gods, for eksempel til at forære det til kirken! Trods disse proble-
mer modtog kirken rigtig meget jord. Desværre tillader kilderne os ikke at 
vurdere præcis, hvor meget det drejede sig om i de første par århundreder 
efter kristendommens indførelse.

Men kirken modtog ikke kun store gaver i form af jord fra konger  
og stormænd. Det ses i de såkaldte dødebøger, der var fortegnelser over 
datoer for messer til minde for afdøde munke og præster samt velgørere.  
I Lunds Domkirkes dødebog fra 1100-tallets første halvdel kan man læse 
om mange mindre gaver givet af personer, som i øvrigt er ukendte. Mange 
af disse gaver var givet i rede penge, endnu et tegn på, at mønter var  
i brug bredt i samfundet132.

Som vi har set ovenfor, kunne kongen også forære kirken del i indtægten 
fra møntprægningen. Også skatte- og toldindtægter kunne det dreje sig om. 
I år 1085 gav kongen for eksempel domkirken i Lund skatterne fra de skånske 
byer Lund, Lomma og Helsingborg, den såkaldte arnegæld eller midsommer-
gæld. Og i et brev fra ærkebisp Eskild fra 1145 og biskop Absalons testamente 
fra 1201 kan vi se, at domkirken stadig modtog indtægterne herfra133.

Kirken modtog således tiende, den modtog gaver, og som jord-
besidder modtog den afgifter fra bønderne. Som vi så ovenfor var meget 
i naturalier, noget var i penge, uden vi kender den præcise andel. Men 
kirken indgik også i andre økonomiske sammenhænge, hvoraf nogle 
indebar behov for rede penge. Kirken satte for eksempel store og kost-
bare prestigebyggerier i gang, og den havde til det formål brug for store 
mængder af byggematerialer og af arbejdskraft. Selvom noget arbejde 
givetvis kunne udføres som pligtarbejde af kirkens undergivne bønder, må 
der også have været behov for specialiseret fagkundskab, som skulle have 
løn udover kost og logi. Tænk bare på stenhuggere til de fine stenskulp-
turer på tympanoner og kapitæler i kirkerne. Tilsvarende måtte meget 
byggemateriale bringes langvejs fra. Klostre skød op alle vegne. Kirkerne 
i Sorø, Ringsted og Løgumkloster står endnu og fortæller om byggerier-
nes størrelse. Store domkirker blev bygget i sten. I Lund byggede man en 
domkirke i sten i midten af 1000-tallet. En større kom til omkring år 1080. 

FIG. 4.48
Sjælegaver
To mænd frembærer deres fromme  
gaver i Sønder Kirkeby på Falster. Den 
verdslige stormand med navnet ’Toste’ 
fremviser den mønt, han har i hånden, 
mens den gejstlige ’Conrad’ frembærer  
et lys og en olielampe eller en kalk.  
Relieffet er fra før 1150.
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Og efter ophøjelsen af Lund til Nordens ærkebispesæde i 1103/1104  
måtte man endnu engang bygge en ny og større kirke (fig. 4.49). I Ribe 
blev stenkirken fra omkring 1120 allerede en generation senere afløst af 
den nuværende domkirke. 

I Viborg blev domkirken bygget i midten af 1100-tallet. Næste gene-
ration af domkirker var i mursten, såsom i Roskilde og i Aarhus i slutningen  
af 1100-tallet. Og det var ikke kun selve kirken, der blev bygget, men også 
et helt kompleks af tilstødende bygninger, hvoraf de vigtigste lå rundt om 
en korsgang. Bygningerne husede domkapitlet (de præster og kannikker, 
der var tilknyttet domkirken), samt bispens gård. Der er ikke meget tilba-
ge af disse tilstødende bygninger i Danmark i dag, men mange steder i 
udlandet kan man stadig få et indtryk af hele komplekset, der var adskilt 
fra byen af en mur. Alle disse byggerier og kirkens øvrige forbrug må have 
givet en stimulans til samfundsøkonomien og udbredelsen af penge.

Kirken indgik i det overnationale katolske fællesskab, og i den kon-
tekst var den forpligtet til at sende penge ud af landet. Det blev kaldt 
for Peterspenge og var en skat, som kirken opkrævede. Den var ikke som 
tiende afhængig af folks indtægt, men bestod i princippet i et fast beløb 
pr. husstand. Den blev samlet af bisperne og sendt til paven i Rom.  
Peterspenge er dokumenteret i Danmark så tidligt som i 1000-tallet134.

Også møntfundene kan belyse kirkens forhold til penge og deres 
brug. I Østerild Kirke i Thy blev der i 1914 ved ombygningsarbejder fundet 
fem mønter fra 1100-tallet i kalkmørtlen i korgavlens mur og yderligere  
to i ”muren bag stenalteret”. Tilsvarende dukkede der 22 mønter fra 
1100-tallet op i murværket i 1858 ved nedrivning af koret i Fensmark Kirke 
på Sydsjælland. I begge tilfælde lå mønterne i selve murværket uden an-
tydning af en niche eller lignende, der kunne godtgøre, at det var tanken 
at hente mønterne igen. Den mest nærliggende forklaring på dette, er, at 
mønterne har været et offer i forbindelse med byggeriet. Denne skik ken-
des igennem historien og har sikkert været tænkt som lykkebringende. 
Man ved ikke, om mønterne er placeret ved en officiel ceremoni, eller om 
det blot var et privat initiativ fra bygningsarbejderne i forbindelse med 
kirkens opførelse. 22 penninge var dog nok lige i overkanten for hånd-
værkere. Som anekdote kan nævnes, at pastor Gøtzsche i 1858/1861 lod 
4 af mønterne genindmure i det nyopførte kor til Fensmark Kirke sammen 
med nogle Frederik 7.-mønter lagt i en glaskrukke135.

FIG. 4.49

D O M K I R K E N 

I  L U N D

Selv i dag tager domkirken i Lund sig 

imponerende ud. Efter byens ophøjelse  

til ærkebispesæde i 1103/1104 var det  

nødvendigt med en ny og mere imposant  

kirke i Østdanmarks dengang vigtigste 

by. I 1145 stod stenkirken færdig, og  

den blev indviet af ærkebiskop Eskil.  

Den gamle stenkirke er gennem tiden 

blevet ændret flere gange.
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Det er en velkendt forestilling, at man skulle give de døde penge med til 
færgemanden eller andre udgifter i det hinsides. Skikken går tilbage til 
Antikken, og man kalder den ofte Charon-obol efter det græske navn på 
færgemanden ved floden Styx ved indgangen til dødsriget. Der er også 
myter om at lægge mønter i de afdødes øjne for at forhindre onde blik-
ke. Man finder da også af og til mønter i grave. Det sker dog sjældnere, 
end man umiddelbart skulle tro. På gravpladsen i Löddeköpinge i Skåne, 
der var i brug fra ca. 1050-1100, var der kun mønter i 13 af de tilsammen 
1.200 grave. I den samtidige gravplads i Nordre Grødbygård på Born-
holm er tallene 61 ud af 516 grave, hvilket er noget nær den højeste 
andel, vi kender. Blandt de 600 tidlige middelalderlige grave ved Lovby 
kirketomt ved Horsens var der ikke en eneste. 

Når man så endelig finder en mønt i en grav, er det ikke engang 
sikkert, at det drejer sig om en gravgave. I mange tilfælde ligger mønten 
nemlig i fyldjorden i graven og kan være havnet der ved tilfældige om-
stændigheder, som intet har at gøre med den gravlagte. I andre tilfælde 
kan man ud af fundomstændighederne se, at mønten eller mønterne  
nok bare havde ligget i en lomme eller en pung, som man havde glemt 
at tømme. Først når mønten eksempelvis ligger i den afdødes hånd,  
således som det er tilfældet med et mandsskelet fra Skt. Jørgens Hospital 
i Åderup ved Næstved, kan vi være sikre på, at det er en bevidst nedlæg-
gelse. Men det er som sagt yderst sjældent136.

Nedgravning af en skat i en kirke eller på en kirkegård behøver dog 
ikke at være kultisk eller symbolsk begrundet. Vi kender til ikke færre 
end otte skatte fra tidlig middelalder nedlagt på kirkegårde137. Den fra 
Vester Starup ved Ribe stammer dog fra en moderne udvidelse af kirke-
gården, så den kan i modsætning til de øvrige ikke siges at være nedlagt 
i indviet jord. Fundene er gjort i 1700- og 1800-tallet, og vi mangler des-
værre præcise oplysninger om fundomstændighederne. Vi ved således 
ikke meget om, hvordan mønterne er havnet i jorden. Nogle kan være 
egentlige gravgaver, andre kan være glemte punge i de gravlagtes tøj. 
Men det kan også være mønter, man skulle gemme på et sikkert sted. 
Helgenlegender og andre historier ude fra Europa afslører, at kirken blev 
anset for specielt sikker, fordi det var belagt med tabu at bryde ind i den. 
Landsbyfolk betroede derfor præsten at passe på deres penge i farlige 
situationer. Måske kan de danske skatte ses i dette lys? Hvis det er tilfæl-
det, siger de ikke noget om kirkens finanser som sådan, men nok noget 
om den spirituelle magt, kirken havde over sjælene138.

En meget stor gruppe af fund udgøres af mønter, der er fundet 
i kirkers gulve. Mønterne findes typisk, når anlægsarbejder, såsom 
omlægning af gulvet eller etablering af varmesystemer i gulvet, be rører 
jorden under kirkens gamle gulv. Oprindeligt var det lidt tilfældigt,  
hvad der blev fundet og rapporteret til Nationalmuseet, men i 1950’erne 
blev man opmærksom på potentialet i dette righoldige materiale. Det 
blev nu obligatorisk at solde den opgravede jord med henblik på at 
indsamle genstandene samt at observere eventuelle spor efter tidligere 
byggefaser eller sågar tidligere bygninger. Det blev starten på studiet 
af stolpehuller fra den tidlige kristnings trækirker, men det medførte 
også registreringen af tusindvis af småfund – fingerringe, nåle, brille-
glas, terninger, glasskår fra blyindfattede ruder osv. – og så altså også 
mønter. Nogle kirker blev mere eller mindre totaludgravede, mens der 
i andre blot blev undersøgt det lille hul, hvor der skulle nedlægges et 
nyt varmerør. Nogle steder fandtes der flere hundrede mønter, andre 
steder blot et par stykker. 1950’erne og 1960’erne var kirkegulvsmønter-
nes store årtier, hvorimod jordarbejderne i kirkerne de senere par årtier 
har været af mindre omfang, og det har selvfølgelig givet en nedgang i 
fundmængden139.

I Norge og Sverige har der været en tilsvarende meget stor fund-
mængde fra kirkegulvene. Det har naturligvis givet anledning til større 
diskussioner om, hvorfor mønterne var havnet i gulvene. 

K A P I T E L  4  —  S Ø LV P E N N I N G E  I  K O N G E N S  N A V N 2 6 1



F A K TA

M Ø N T E R  I  K I R K E G U LV E 

På Nationalmuseet udstilles en del af de mange 

genstande, som de sidste 70 år er fundet i de 

danske middelalderkirkers gulve. Her er bl.a. 

fundet mønter i massevis, der er derfor ingen tvivl 

om at folk i middelalderen havde penge fremme 

til ofringer og almisser til forskellige godgørende 

formål. Indimellem har de givetvis også blot tabt 

mønter, som endte under gulvet. I 1956 udsendte 

Nationalmuseet det såkaldte harpecirkulære. Heri 

stod, at al jord, som blev fjernet fra en kirke, skulle 

harpes, dvs. sies gennem et trådnet, og de fundne 

genstande skulle afleveres til Nationalmuseet. 

 Dette førte til mange kirkegulvsfund fra 1950’erne 

og 1960’erne, da det blev foretaget en del anlægs-

arbejder i de danske kirker i dette tidsrum.

FIG. 4.51
Kirkeblok
Middelalderlig kirke-
blok fra Gislinge Kirke 
i Nordvestsjælland. 
Blokken er placeret 
op ad en stolegavl og 
kan tænkes at være 
samtidig med kirkens 
korbuekrucifiks, som er 
dateret til ca. år 1250.

FIG. 4.52
Kirkebøsse
Middelalderlig kirke-
bøsse eller kirketavle fra 
1500-tallet. Eksemplaret 
her er oprindeligt fra 
Brændekilde Kirke på Fyn. 
Man bemærker håndtaget 
på bagsiden, som gjorde, 
at man kunne gå rundt i 
kirken med tavlen.

FIG. 4.50
Kirkegulvsfund
Montre på National-
museet med et udvalg 
af genstande, der er 
fundet i landets kirke-
gulve. Man ser bl.a. 
en nøgle, knappenål, 
fingerbøl, skospæn-
der, lommeknive og 
kridtpiber.
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Nogle mener, at folk har ofret mønterne ved et ritual, der skulle bestå i 
at stikke dem ned i en revne i gulvet. Det vil dog næppe kunne forklare 
tilstedeværelsen af synåle, brilleglas osv. i gulvet. Man har svært ved at 
forestille sig et ritual, der gik ud på at ofre en spilleterning. Det er langt 
mere sandsynligt at forestille sig, at mønterne er endt i kirkegulvene ved 
tilfældige tab140. 

Tilfældige tab forudsætter håndtering af mønter, og var der det i 
kirkerne i middelalderen? Ja, det er der mange beviser på. Et studie af 
fundenes spredning i kirkerummene i Sverige har vist markante koncentra-
tioner på steder, hvor der har været helgenaltre. Vi kender jo stadigt i dag i 
katolske kirker, at der ved sådan et alter står en offerblok til ofring af et par 
mønter eller til betaling for lys. Middelalderlige offerblokke og offerkister 
fra kirker er faktisk bevarede i Norden – de ældste går tilbage til 1200-tallet 
og stammer fra Sverige (fig. 4.51). De stammer fra kirkerne i Stånga og  
Vallstena på Gotland samt i Svinnegarn og Gamla Uppsala i Uppland. 
Ofring af et par mønter og et brød direkte på alteret ses ofte i senmiddel-
alderens kunst ude i Europa, og det samme gør almissegivning til fattige. 
En sjælden gang imellem ser man ligefrem pengeblokke i brug i kirkerum-
met. Pengetavler, som gik rundt fra hånd til hånd i kirken og som folk lagde 
et par mønter i, kendes også (fig. 4.52). Den fra Everlöv Kirke Skåne fra 
1200-tallet er bevaret til vore dage, og der findes også flere på Gotland141.

Der var altså rigeligt med situationer, hvor folk havde penge fremme 
til ofring. Man kunne sagtens tabe et par mønter. Det er meget rammende 
bliver kaldt offerspild. Men ville man ikke lede efter tabte mønter? Jo, men 
det er svært at finde en lille mønt i smudset på klinkegulvet eller det ler-
klinede gulv i de dårligt opvarmede og slet oplyste kirker. Det kan måske 
lyde af meget med et par hundrede mønter i en kirke, men når man forde-
ler dem på kirkens næsten tusindårige brugsperiode, bliver det faktisk til 
mindre end en mønt om året, og det lyder ikke usandsynligt som tilfældigt 
offerspild.

Ved sidste optælling af kirkemønter i det moderne Danmark, i 1994, 
lød tallet på 11.397. Heraf var ca. halvdelen middelalderlige. Af dem er kun 
et par hundrede fra tiden før 1234. Hvorfor er der så forholdsvist få møn-
ter fra denne periode? Ja, nu er der jo i det hele taget få fundmønter fra 
1100-tallet i Danmark i forhold til de efterfølgende perioder. Møntbrugen 
var nok mindre, men også det faktum, at en 1100-talspenning var mere 
værd end en inflationsramt 1300-talspenning spiller ind. Den blev sikkert 
brugt sjældnere, tabt sjældnere, og når man endeligt tabte den, ledte  
man mere efter den. Så forskellen i møntbrug er ikke helt så markant,  
som tallene umiddelbart giver indtryk af142. 

Desuden skulle kirkerne først bygges og tages i brug, før der kun-
ne tabes mønter i dem. Med mindre man regner med, at der lå mange 
mønter i jorden fra stenkirkens forgænger i træ, skete det først i løbet af 
1100-tallet. Men spørgsmålet er, hvem der havde brugt og tabt mønterne 
i den første tid. Nyere forskning tyder på, at mange kirker startede som 
stormandens private kirke, og vi ved ikke, hvornår den brede befolkning er 
begyndt at benytte kirkerne på regelmæssig basis. Vi kan med andre ord 
ikke helt indkredse hvilket socialt lag, de fromme offergivende kirkegæn-
gere kom fra i denne tidlige periode.

Stormændene
I Viborgprovsten Kjelds (død 1150, saligkåret 1188) levnedsskildring 
læser vi, at ”det nu dengang var rigmænds skik ikke at bortsende ærvær-
dige prælater, der kom til dem, uden skænk, men ære dem med kostbare 
gaver”143. Det var hele formålet med stormænds erhvervelse af penge at 
kunne have en passende generøs livsførelse. I Skånske Lov så vi også stor-
mandens behov for rede penge til indkøb på Skånemarkedet.

Stormændenes finansielle basis var jordbesiddelsen, og en stor del 
af afkastet herfra var bøndernes afgifter. En gennemgang af kilderne viser, 
at en forbavsende stor del af disse blev betalt med mønt, uden det dog er 
muligt at kvantificere det præcist. 

K A P I T E L  4  —  S Ø LV P E N N I N G E  I  K O N G E N S  N A V N 2 6 3



Der var dog også afgifter i naturalier. Fordelen ved afgifter i mønt var na-
turligvis, at penge var fleksible og let omsættelige. Imidlertid var de fleste 
afgifter fastsat til et bestemt fast beløb. Når pengenes værdi over tid blev 
udhulet af møntforringelsen, faldt den reelle værdi af afgifterne også. Det 
blev derfor med tiden en fordel at modtage afgifter i naturalier og selv 
omsætte dem til den aktuelle markedsværdi. På den måde var afgifterne 
inflationssikrede. Dette problem var dog kun i sin vorden i den periode, der 
behandles i dette kapitel144.

Jord kunne arves i stormandsslægterne, men det kunne også købes for 
penge. Der var dog en række begrænsninger. Man skulle først tilbyde det til 
sine frænder, før man måtte sælge, og salget skulle bevidnes på tinget. Det 
gav dog problemer, når man solgte jord for penge. Fast ejendom og løsøre 
blev nemlig ikke betragtet på samme måde. Slægten havde rettigheder over 
jord. Den kunne være afgiftsbelagt, og den kunne stilles som pant for lån. Et 
specielt problem udgjorde det faktum, at skattepligten lå på hovedlodden 
med bygningerne. Hvis en ejer frasolgte jord, men beholdt hovedlodden, 
blev skattebyrden skævt fordelt. Derfor havde senere ejere af hovedlodden 
visse rettigheder til at annullere en handel foretaget af den forrige ejer. Det 
lagde naturligvis en dæmper på lysten til at købe. Det formodes derfor, at et 
egentligt marked for jordhandel først langsomt udvikledes, efterhånden som 
alle disse juridiske problemer fandt deres løsning i 1200-tallet145.

Man kunne også låne penge mod pant i jord. Det var netop en af må-
derne at omgås kirkens negative holdning til renter, og panthaveren kunne 
nyde godt af afkastet fra jorden i mellemtiden146.

En del møntfund kan knyttes til stormandsmiljøet. Her skal blot nævnes 
et par eksempler. Mest spektakulært er fundet fra Haraldsborg, men her dre-
jer det sig også om en borg, der er bygget af en kongeætling, Harald Kesja. 
Han var halvbror til den danske Knud Lavard. Deres onkel, kong Niels (1103-
1134) var ved at blive gammel, og der var konkurrence mellem Niels’ søn 
Magnus og Knud Lavard om magten. I 1131 dræbte Magnus Knud i Harald-
sted Skov, hvilket blev starten på en længere borgerkrig (fig. 4.53). Harald  
Kesja og hans anden halvbror, Erik Emune, ville hævne mordet, men røg  
hurtigt i totterne på hinanden. Haralds borg Haraldsborg lidt nordøst for  
Roskilde blev i 1132-1133 belejret af Erik. Det er nok ved den lejlighed, at 
en fin sølvskål fuld af mønter i hast blev gemt bort i den ene ende af bor-
gen, mens slotskapellets fine kalk og disk blev gravet ned i den anden ende. 
Møntskatten bestod af mindst 628 penninge, svarende til lidt over 2,5 mark. 
Den fint forarbejdede forgyldte sølvskål og det ligeledes elegante forgyldte 
sølvlåg repræsenterede også en stor værdi. Her er vi i samfundets top. Man 
har haft penge og sølv liggende, som hurtigt blev gemt i en farlig situation147.

FIG. 4.53
Mordet i  Haraldsted Skov
Mordet på Knud Lavard i Harald-
sted Skov i Midtsjælland er en 
central og ofte afbildet scene fra 
dansk middelalderhistorie. Ikke 
blot fordi Knud selv kæmpede om 
den danske kongemagt, men også 
fordi hans søn, Valdemar den Sto-
re, siden blev en af middelalderens 
største danske konger.
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Et andet 1100-tals borganlæg er Bastruptårnet lidt vest for Farum i 
Nordsjælland (fig. 4.54). Det er et meget fint og stort rundt tårn med en 
indvendig diameter på 21 m og en murtykkelse på den bevarede kælder-
etage på 6 m. Den er med stor sandsynlighed opført af et medlem af den 
magtfulde sjællandske Hvide-familie. Her er fundet fem mønter præget 
i Roskilde under Svend Grathe (1146-1157). Det er sandsynligvis en lille 
tabt pung. Den er naturligvis mindre spektakulær end fundet fra Haralds-
borg, men viser dog en mere dagligdags brug af mønter148.

Borren er en borg ved Højby i Odsherred (fig. 4.55). Anlægget ligger 
på et næs i en sø. Der har været udgravninger i 1911, 1953 og 1990-1992. 
En kampestensmur afskærer adgangen til land. Borgområdet på ca. en 
hektar er delt i to af en grav og indeholder et kampestensfundament til  
et rundt tårn på 8,5 m i diameter. Anlægget kan dateres til 1100-tallet  
og hører til blandt landets allerældste borge, men vi ved ikke, hvem der 
residerede her. Her er der med metaldetektor fundet en del mønter, hvor-
af de ældste er fire mønter fra Valdemar den Store. De er fundet samlet 
på det centrale borgområde 50 m fra tårnet. Det må være en tabt pung, 
der har tilhørt en af borgens beboere149.

FIG. 4.54

B A S T R U P TÅ R N E T, 

N O R D S J Æ L L A N D

Ældre skitse over Bastruptår-
net udarbejdet af National-
museet 1862. Øverst ses en 
angivelse af murenes tykkelse 
samt murerteknikken. Til højre 
anes Bastrup sø, som tårnet i 
sin tid har knejset majestætisk 
over.

FIG. 4.55
Borren, Odsherred
Borgen fra 1100-tallet 
lå strategisk godt pla-
ceret på dette næs.
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Storhandlen
Danmark lå centralt på den vigtige øst-vest handelsrute mellem Rusland 
og Vesteuropa. Selv om forbindelsen videre til Byzans og Centralasien blev 
afbrudt i løbet af 1000-tallet, var ruten stadig vigtig. Fra Novgorod sejlede 
man ud i Østersøen via den finske bugt. Gotland var et obligatorisk stop 
på vejen over Østersøen. For at undgå den farlige sejlads nord om Skagen 
kunne man tage over Jyllands rod eller sejle gennem Limfjorden ud i Ve-
sterhavet og Nordsøen og videre til England, Nederlandene og Frankrig. 

Beliggenhed som en prop mellem Østersøen og Vesterhavet gav Dan-
mark gode kort på hånden i spillet om handelen. Limfjordsruten var vigtig, da 
denne vandvej tillod gennemsejling mellem de to have. Udsejlingen mod vest 
var åben, men den sandede til i 1100-tallet, og herefter mistede området sin 
betydning. I Thy står den anseelige Vestervig Kirke, der endog en overgang 
var domkirke, tilbage som levn fra fordums storhed, og metaldetektoren 
har afsløret rige pladser med stor aktivitet ved Vestervig og Øster og Vester 
Vandet. Der var sandsynligvis også fri udsejling mod nord gennem den siden 
tilsandede Sløjenkanal i Hanherrederne. Det lettede sejladsen mod Norge.

Lige så vigtig var overfarten ved Jyllands rod. Her kunne man ikke 
sejle hele vejen, men måtte fra Østersøen ad Slien til Slesvig, der i midten af 
1000-tallet overtog det nærliggende Hedebys rolle som knudepunkt. Heref-
ter måtte man et stykke over land til Hollingstedt, hvorfra man kunne sejle 
ad Treene og Ejderen ud til Nordsøen. Denne rute var stadig den vigtigste 
gennem tidlig middelalder. Men der var en ny og farlig konkurrent på vej 
ind på scenen. I vikingetiden havde grænsen mellem tysk og slavisk stort 
set været Elben, dog således, at det vestlige Holsten var tysk. Nu trængte 
tyskerne frem mod øst. Sakserhertugen Henrik Løve erobrede det slaviske 
Wagrien (østlige Holsten). I 1159 grundlagde han på ruinerne af en slavisk 

FIG. 4.56
Falsterbohalvøen 
– ’Skånes Øre’
Skånemarkedet holdt 
til på den sydøstlige 
halvø i Skåne mellem 
byerne Falsterbo og 
Skanør. 
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handelsplads byen Lübeck, der hurtigt voksede i størrelse og betydning.  
På længere sigt kom denne by til at overtage Slesvigs rolle som transitplads 
mellem øst og vest, men det var endnu ikke sket her i tidlig middelalder.

Danske købmænd var aktive i Østersøen. I Slesvig stadsret omtales 
købmænd på rejse til Gotland. Kong Valdemar støttede omkring år 1177 
de danske købmænds Skt. Knudsgilde på Gotland, der var i færd med at 
bygge et gildeshus. I et sådan hus kunne købmændene både bo og drive 
forretning. Her havde de også en vis selvstændig administration og rets-
håndhævelse. Gotlændingene var aktive handelsfolk, og de havde deres 
egen handelsgård i Novgorod og kom også til Slesvig. Fra Rusland kom 
pelsværk og voks, som var populært i England. Da en paveligt legat i 1226 
på Gotland opfordrede til korstog mod hedningerne i Baltikum, var både 
gotlændingene selv og de tilstedeværende danske købmænd lunkne  
overfor idéen – man skulle jo nødigt ødelægge handelen.

På Gotland var de traditionelle bondekøbmænd stadig førende i 
handelen på dette tidspunkt. De tjente godt og byggede stenhuse til sig 
selv og rigt udstyrede kirker. Også Bornholm var stadig et knudepunkt. 
De velkendte rundkirker havde både en funktion som forsvarsværk – der 
findes stadigt velbevarede skydeskår – men også som sikker lagerplads for 
bondekøbmændenes varer.

Danske købmænd var også aktive i Vesteuropa. Den slesvigske pels-
handler Aloicus var på et tidspunkt mellem 1112 og 1120 i Saint-Gilles-du-
Gard i Sydfrankrig. Danske købmænd, der kom til Utrecht i Nederlandene 
ad søvejen, nævnes i 1122150. En vigtig handelsartikel var heste og stude, 
der blev opfostret i Jylland, der netop blev udskibet i Ribe med destination 
i Nederlandene. De blev ligeledes drevet til Nordtyskland over land.

Endelig var Skånemarkedet i sin vorden (fig. 4.56). Det startede så småt 
i 1100-tallet. Det skulle hurtigt udvikle sig til et af Nordeuropas vigtigste mø-
desteder for handelsfolk. Sildefiskeriet var fantastisk rigt, og fisk var en stor 
handelsvare. De nordtyske købmænd havde salt med fra Lüneburg Hede, og 
de kunne derfor pakke fisken, så den kunne holde sig. Der opstod et marked 
af regional betydning for hele Nordeuropa, hvor der også blev omsat andre 
varer end fisk. Købmænd fra udenlandske byer fik privilegier og deres egne 
områder indenfor markedspladsen. Det hele var kontrolleret af kongen, der 
tog sig betalt i afgifter og told og vekselgebyr fra udenlandsk til dansk mønt.

Netop kontrollen med saltet var en hovedfaktor i de tyske købmænds 
konkurrencefordel i forhold til de nordiske. Indenfor skibsbyggeriet ser 
man en tendens til en større specialisering med udviklingen af egentlige 
fragtskibe med stor lastekapacitet (fig. 4.57). Det indebærer, at det har  
krævet større startkapital for at gå ind i langdistancehandlen.

Alle disse internationale handelsforbindelser bragte penge til landet og 
stimulerede brugen af penge. Vi har allerede i de foregående afsnit omtalt 
summer i tyske brakteater både i Skåne og i Limfjordsområdet, sølvbarrer 
ved Gotland og i Skåne og gotlandske mønter på Bornholm og i Skåne.

FIG. 4.57 K O G G E 

Koggen var en skibstype, som blev udviklet af Hanse-

forbundet i middelalderen. Koggen var grund et sin 

store lastekapacitet et af de mest anvendte fragtskibe 

i Nordeuropa, og særligt i Østersø regionen spillede 

skibet en vigtig rolle i den middelalderlige søfart. 

Koggens betydning i middelalderen afspejles bl.a. 

ved, at den blev brugt som symbol i en lange række 

af hansestædernes bysegl. På billed et her er der så-

ledes tale om et segl fra 1242 fra byen Elbląg (Elbing) 

i det nuværende Polen. 
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Mønter og penge i byen
Byerne fandtes allerede i vikingetiden i Danmark. Blandt andet Ribe,  
Slesvig, Aarhus og Odense blomstrede allerede før år 1000. Mange flere 
kom til omkring år 1000 såsom Lund, Roskilde og Viborg. Ringsted,  
Slagelse og Randers træder også frem på denne tid.

Byerne var ikke store. De fleste havde nok kun et par hundrede ind-
byggere og var ikke meget større end de omliggende landsbyer. De største 
byer nåede næppe over et par tusinde indbyggere. I særklasse er Lund, hvis 
befolkning i 1100-tallet har kunnet bedømmes til over 5.000151. Til sammen-
ligning skønnes det, at Baghdads befolkning på samme tid var 1.000.000, 
400.000 i Konstantinopel, 20.000 i Køln og Paris og 12.000 i London (tabel 4.6).

I N D B Y G G E R TA L  I  E N  R Æ K K E  B Y E R 
I  DANMARK OG VERDEN I STARTEN AF MIDDELALDEREN152 TABEL 4.6

BY LAND ANTAL INDBYGGERE

Lund Danmark 5-7.000

Roskilde Danmark 2-3.000

Viborg Danmark 2-3.000

Ribe Danmark 1-2.000

Slesvig Danmark 1-2.000

London England 12.000

York England 9.000

Norwich England 7.000

Lincoln England 5.000

Winchester England 5.000

Oxford England 4.000

Thetford England 4.000

Køln Tyskland 20.000

Paris Frankrig 20.000

Konstantinopel Det Byzantinske Rige 400.000

Córdoba Kalifatet (Spanien) 100.000

Baghdad Kalifatet (Irak) 1.000.000

Indbyggertallene er skønnede.

Der er mange definitioner på en by. Den bedste og simpleste er måske, at det 
var et sted med en særlig juridisk status: særlige skatteforhold og særlige ret-
tigheder. Byen havde oftest nogle center-funktioner for et større eller mindre 
opland. Det kan være administrative, kirkelige, handelsmæssige og produk-
tionsrelaterede funktioner. Meget tyder på, at mange af de ’nye’ byer i sen 
vikingetid – såsom Roskilde, Lund, Slagelse og Viborg – i første omgang var 
magtcentre for kirke og konge, hvor blandt andet møntprægning fandt sted. 
Handelsaspektet udviklede sig disse steder først senere. I sen vikingetid kunne 
handel og håndværk finde sted mange andre steder, såsom på markedsplad-
sen ved stormandsgården i Tissø i Vestsjælland og på handelspladsen ved 
Sebbersund ved Limfjorden. Der ser ud til at være sket en koncentration. Ved 
Limfjorden blev for eksempel Ørbæk og Sebbersund og en række mindre 
pladser opgivet, mens aktiviteten samledes i Aalborg. Tilsvarende forsvandt 
blandt andet handelspladsen i Löddeköpinge ved Lödde Å til fordel for Lund.
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Kongen var oprindeligt byherren, men i tidens løb gav han kontrollen 
over nogle byer til andre, især til bisper eller andre gejstlige. Valdemar 
den Store gav for eksempel omkring år 1160 København til bisp Absalon, 
og i de næste par hundrede år var bispen af Roskilde byherre i Køben-
havn. Kongens foged var kongens repræsentant i byen. Byherren kunne 
give de fremmede privilegier i byen, og det var også ham, der garantere-
de markedsfreden. En skånsk mønttype fra kong Niels (1104-1134) bærer 
meget symbolsk indskriften PAX POR[tus]: markedsfred (fig. 4.58).

Købmænd kom dog snart til at spille en stor rolle, og byen blev et 
sted, hvor fremmede kunne slå sig ned. I 1132 var der tyskere i Roskilde. 
Fra byens stadsret fra 1268 ved vi, at fremmede købmænd skulle betale 
afgift til byen. I midten af 1100-tallet var der i samme by både ”de indfødte 
borgeres broderskab” og ”gæsternes svorne gilde”. Det ved vi, fordi krøni-
keskriveren Saxo skriver om splid mellem dem i 1158, hvorunder der både 
var drab og fordrivelse af de fremmede. I Slesvig var der et gilde allerede 
i det tidlige 1100-tal. Broderskab og gilder var foreninger, hvor medlem-
merne hjalp hinanden og forsvarede deres interesser udadtil. Det var vig-
tigt at have beskyttelse. Byens oldermænd styrede byens indre forhold153.

Byerne vil typisk have en større arbejdsdeling end i de omliggende 
landområder, hvilket naturligvis indebar et større spektrum af erhverv. Det 
indebar helt naturligt et hyppigere antal større eller mindre transaktioner 
mellem folk for at imødekomme et øget behov for bytte og distribution. 
Selvom vi ved, at byboerne også selv drev et vist landbrug og dermed selv 
skaffede sig basale livsnødvendigheder, medførte specialiseringen også et 
behov for tilførsel af fødevarer udefra. Alt sammen var det noget, der gøde-
de grunden for brug af mønter som et praktisk og neutralt betalingsmiddel.

FIG. 4.58
Markedsfred
Med lidt god vilje 
kan man i indskriften 
på møntens bagside 
læse ”Pax Por”. Pax 
Portus betyder mar-
kedsfred. Mønten er 
slået i Skåne under 
kong Niels.

K A P I T E L  4  —  S Ø LV P E N N I N G E  I  K O N G E N S  N A V N 2 6 9



Både de skriftlige kilder og møntfund afslører da også brug af mønter 
i byerne. Vi har allerede hørt om Provst Kjeld af Viborg (død 1150), 
der efter deltagelse i et kirkemøde i Lund i 1146/1147 fik rige gaver til 
hjemrejsen af kong Svend (Grathe) og ærkebisp Eskild. Allerede i Lunds 
havneby Lomma forærer han den ring, han fik af Eskild, til en fattig. Vi hø-
rer ligeledes, at ”det meget guld, han havde fået af kongen, fik han også 
straks byttet i småpenge, og dem uddelte han undervejs til de fattige”154. 
Historien er skrevet ned, mens der endnu var folk, der havde kendt Kjeld, 
og hele dens fortællemåde er jævn og ligefrem, så dens troværdighed er 
høj. Der var altså mulighed for at få vekslet guld til mønter. Vi ved ikke, 
om det foregik i Lund eller i havnebyen Lomma ved Øresundskysten. 
Mønterne udfylder i denne historie rollen som almisse. Det fremgår af 
kilder rundt om i Europa, at netop almissegivning var en meget betyd-
ningsfuld rolle for småmønter, hvilket også ofte ses i senmiddelalderens 
kunst. Kjelds rejse gik fra Lund til Lomma og med skib til Jylland og så 
atter over land til Viborg. Hvor han helt præcist har foræret småmønter-
ne til de fattige, ved vi således ikke. 

Mere dagligdags småhandel af livsfornødenheder lader kilderne os 
nogle gange se i glimt. I Københavns stadsret fra 1254 er der tale om boder, 
hvorfra man sælger øl. Herfor skal der årligt betales to øre (¼ mark) i told155.

Kilderne lader os også allerede fra slutningen af 1000-tallet i glimt  
ane de skatter, som byerne betalte til kongen i penge. Kongen var by- 
herre, som opretholdt retsordenen og krævede afgifter til gengæld.  
I 1085 betalte de skånske byer Lund, Lomma og Helsingborg henholdsvis 
21, 3 og 3 mark. I Slesvig stadsret fra 1100-tallet er der også tale om  
afgifter i mønt. I Roskilde måtte borgerne i 1158 betale kongen en bøde 
i mønt efter at have gjort oprør. Penge var således til stede i byerne og 
kunne lette afgiftsbetalingerne. Vi har dog ikke mulighed for at kvanti- 
ficere møntbrugen præcist156.

Møntfundene fortæller os også om møntbrug i byerne. Et klassisk  
eksempel er 1000-tallets Trondhjem, hvor mønterne, i udgravningen af  
Folkebibliotekets grund, ligger i de middelalderlige huses forreste rum, 
som lå ud mod gaden. Disse rum er tolket som kombinerede handels-, 
håndværks- og lagerboder, der tilhører den offentlige sfære. På grund-
stykkerne bagved var den mere private del af bebyggelse, og her var der 
stort set ikke nogen mønter. Mønterne må være tabt under aktiviteter i 
handelsboderne. I Sigtuna i Sverige er det lige omvendt. Her findes møn-
terne bagerst på de smalle aflange grundstykker. Her fandt håndteringen 
af mønter altså sted i den private del af grunden157.

Lad os nu se på Danmark i sin middelalderlige udstrækning. Selvom 
1000-tallets slutning og 1100-tallets første halvdel generelt er fattige på 
møntfund, dukker der dog jævnligt mønter op i udgravninger og som 
tilfældige fund i byerne. I rigets største by, Lund, er der fundet ikke færre 
end 9 skattefund fra perioden ca. 1060-1234. Flertallet af dem er små. Det 
drejer sig sikkert om punge, som folk har tabt. Et par skatte er større og 
må afspejle folks opsparing. 

I Lund er der også dukket mange mønter op, der er fundet enkeltvis. 
En meget stor del af dem er sandsynligvis tilfældige tab fra dagligdags 
møntbrug. Der er således registreret 30 mønter fra perioden 1047-1154 i 
verdslige bebyggelser og otte mønter i kirkerne. I det næstfølgende år-
hundrede, 1154-1241, stiger tallet dramatisk til 62 i profane sammenhænge 
og ikke færre end 76 i gejstlige. Hermed er Lund på linje med landstren-
den, der også udviser en stigning i anden halvdel af 1100-tallet. Lund har 
en stolt tradition for indrapportering af tilfældige fund til myndighederne, 
og det er også en af de arkæologisk set bedst undersøgte byer i Skandina-
vien. Det kan nok delvist forklare, hvorfor fundantallet er så højt – men det 
bortforklarer ikke, at mønterne er der, og at de trods alt er mange. Der må 
derfor have været en del møntbrug. 
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Mønter var altså i omløb mand og mand imellem i Lund i 1000- og 
1100-tallet. Og hvor blev de så brugt? Mønterne fra årtierne omkring år 
1100 viser en meget markant koncentration på byens hovedtorv, Stortor-
get, og gaderne lige omkring. Det kan afspejle handel på markedet. Det 
kan imidlertid også være et resultat af andre aktiviteter på denne centrale 
plads, hvor kongen udbetalte sold, hvor skatter og afgifter blev samlet 
ind, og hvor folk mødtes til ting og kunne afvikle gæld og betalinger med 
vidner til stede. Men allerede i den næstfølgende periode i anden halvdel 
af 1100-tallet og første halvdel af det følgende århundrede er møntfunde-
ne meget mere spredt ud over byen, selvom der stadig er en koncentrati-
on på Stortorget. Nu er mønterne kommet meget bredere ud og bruges 
meget mere til handel rundt om i kvartererne158.

Også i Roskilde er der fundet en del mønter. Tre små skattefund fra 
havneområdet afspejler sikkert tabte punge159. Derudover er der registre-
ret 95 enkeltfundne mønter fra perioden ca. 1000-1241 udenfor kirkerne 
og 29 i fire kirker: Skt. Jørgensbjerg, Skt. Ib, Skt. Mikkel og Skt. Lauren-
tius. Også i Roskilde stiger antallet af mønter mærkbart efter midten af 
1100-tallet. Det er imidlertid meget bemærkelsesværdigt, at der i Roskilde 
er foretaget en del udgravninger, hvor der ikke er fundet en eneste mønt 
fra den periode, vi beskæftiger os med her. Faktisk er det kun i 20 ud af 66 
udgravninger, der er fundet mønter. En del af dem er små prøvegravnin-
ger eller lignende, hvor udgravningens begrænsede omfang kan forklare 
manglen på mønter. Men også i mange egentlige udgravninger glimrer 
mønter ved deres fravær. De findes kun på 14 ud af 36 udgravninger. Selv 
på de tre udgravninger, hvor der er brugt metaldetektor, er der kun møn-
ter på en af dem. Nogle af udgravningerne er endda foretaget på meget 
centrale middelalderlige pladser og hovedstrøg i byen: Hestetorvet, Skt. 
Pedersstræde, Algade (fig. 4.59), Skt. Ols Stræde, Domkirkepladsen, Bon-
detinget. Mønter har åbenbart ikke været brugt alle steder. 

FIG. 4.59
Udgravning  
af Algade, Roskilde
I 2007 blev Algade 36 udgravet. 
Her fandt arkæologer spor efter 
bl.a. bebyggelse i form af af-
faldsgruber, ovne og muligvis en 
eller to brønde fra tiden mellem 
1100-årene og 1300-tallet. Det 
var bemærkelsesværdigt, at der 
slet ikke blev fundet spor efter 
mønter under udgravningen, 
selvom området udgjorde en 
central del af middelalderbyen.
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Hvor er de så blevet brugt? I havnekvarteret omkring Skt. Ibs Kirke er der 
en del. Her forestiller man sig let et sydende handelsliv med de fremmede 
købmænd, der kom sejlende til byen. Længere oppe ad bakken, i kvarte-
rerne rundt om domkirken ligger mønterne – især dem præget efter 1150 
– godt spredt ud over byen. Én plads skiller sig ud ved at have specielt 
mange mønter. Det er Bredgade 28-30 i den sydlige del af den centrale 
bykerne. Her har udgravningen afsløret omfattende håndværksvirksom-
hed. Imidlertid har andre pladser med håndværk i Roskilde – for eksempel 
Allehelgensgade 24, der ligger i byens sydlige udkant – ikke givet mønter, 
så det er nok ikke håndværksaktiviteten, der har været udslagsgivende 
for mønternes tilstedeværelse, men nok nærmere handelsaktivitet, affødt 
af Bredgade-pladsens centrale beliggenhed i byen160. Også i landets 
vestligste by, Ribe, er der fundet en del mønter. Byen var en meget vigtig 
handelsby, den var så at sige rigets port mod Nordsøen. Jernalderens 
og vikingetidens handelsplads på nordsiden af Ribe Å var blevet afløst af 
en tæt bybebyggelse på sydsiden af åen omkring domkirken. Kontakten 
til England var intens, således som det blandt andet ses af to skattefund 
nedlagt lige før midten af 1200-tallet. De bestod, meget usædvanligt for 
perioden, næsten udelukkende af engelske sterlinge, der må være bragt 
til landet af en engelsk købmand161.

Vi skal ikke her gennemgå alle fundene fra Ribe, men blot fremhæve 
en meget vigtig udgravning, der blev foretaget i 2005 i Dagmarsgade og 
von Støckens Plads. Sidstnævnte plads ligger lige foran det imponerende 
gotiske murstenshus fra 1520’erne, der i 1708 blev rådhus og derfor går 
under navnet Det gamle Rådhus. Her løb en af byens centrale strøg, Sten-
bogade, forbi – og udgravningen viste, at det havde den gjort helt tilbage 
fra omkring år 1100. I 1291 hed gaden Kræmmergade. Dens nuværende 
navn er dokumenteret tilbage til 1400-tallet og hentyder til de handels-
boder bygget i sten, der lå øst for domkirkens apsis. Boderne er doku-
menteret i 1291 og 1330 og blev revet ned i 1544 for at udvide torvet. 
Disse gadenavne mere end antyder den aktivitet, der fandt sted i gaden: 
Handel, og det er da også det indtryk, man får af fundene fra udgravnin-
gen. Udgravningen påviste et gadeforløb. Ældste fase fra omkring år 1100 
eller lidt før var brolagt med dyreknogler. Næste fase var dækket med 
fletværksmåtter. Herefter kommer rester af plankebelægning. Anlæggel-
sen kan ved tidsbestemmelse af årringe i plankerne dateres til 1120’erne.  
Plankevejen fornys jævnligt i 100-150 år, før den afløses af en stenbrolæg-

FIG. 4.60
Udgravning  
af bolværk i  Slesvig
Bolværksanlæg dateret til 
årene 1098 og 1099, Hafen-
gang, Slesvig. Området foran 
og mellem bolværksanlæg-
gene var åbent vand, mens 
selve anlæggene var fyldt 
op med jord. Ved udgravnin-
gen i 2007 blev der fundet 
sammenlagt 73 middelalder-
lige mønter i jordfylden og i 
affald på fjordbunden.
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ning. I de forskellige 1100-tals lag af vejen i udgravningen på Von Støck-
ens Plads er der fundet op imod en halv snes mønter. Det lyder måske 
ikke af så meget, men tallet skal ses i lyset af, at det kun drejer sig om et 
lille hul på 3x1,2 m og at kun en del af jorden fra hullet blev soldet. Mønt-
erne må være tabt under dagligdags handel i den travle handelsgade162.

Også i mindre byer blev mønter brugt. For nyligt har udgravninger  
i det sydvestjyske Varde afsløret et helt kvarter fra tidlig middelalder  
– meget tidligere end man egentligt forestillede sig byen. Her fandt man 
tæt på gaden gennem kvarteret en lille samling mønter fra midten af 
1000-tallet – sikkert en tabt pung. Den lokale danske penning af Viborg- 
typen var den dominerende type.

Som sidste eksempel kan nævnes Slesvig. Udgravninger har afsløret 
et veritabelt byggeboom i byen i 1000-tallets sidste tredjedel, hvor bol-
værksanlæg skød sig ud i fjorden for at vinde land til nye byggegrunde 
(fig. 4.60). Der er fundet en del mønter udover byen, men mest markant er  
udgravningen i Hafengang 11 i 2007. Systematisk brug af metaldetektor 
sikrede et højt antal fund, heriblandt 73 tidligt middelalderlige mønter. 22 
af dem er et lille skattefund fra 1080’erne, men de øvrige er fundet enkelt-
vist. Nogle af mønterne lå der, hvor der i middelalderen ville have været 
vand, lige udenfor bolværkerne. De er sikkert endt på fjordens bund ved 
udsmidning af affald. De er således tabt under aktiviteter i havnekvarteret. 
Andre mønter lå i jordfylden i bolværksanlæggene. Udgravningen var me-
get lille, så det store antal mønter tyder på en intens møntbrug. I 1970’er-
nes og 1980’ernes udgravninger i Slesvig i havneområdet og ved torvet 
er der langt færre møntfund, men da blev der ikke brugt detektor, så en 
del mønter er nok blevet overset. Det er hovedsagligt lokale mønter, der 
blev benyttet i den daglige handel. Fund af vægte og vægtlodder tyder 
på, at der i denne internationale handelsmetropol også er indgået større 
handler, der indebar brug af vejet sølv163.

Mønter var altså kendt og brugt i byerne rundt om i landet. Men  
som vi så i både Lunds og Roskildes tilfælde var de trods alt ikke over alt. 
Der har sikkert også være andre måder at handle på såsom byttehandel, 
kreditaftaler og så videre. Det tillader kildematerialet os dog ikke at få  
et detaljeret indblik i. Men mønterne var der i alt fald. Og som vi skal  
se i næste kapitel var de mere almindelige i byerne end på landet i den 
periode, der interesserer os her.

Mønter og penge på landet
Langt den største del af Danmarks befolkning levede på landet i middel-
alderen. Der er ikke nogle sikre tal, men vi taler nok om over 90-95% af 
den samlede befolkning, der i 1200-tallet kan skønnes til omkring 1,3 mio. 
mennesker. Det var en periode med befolkningsvækst, nyopdyrkning af 
jord og grundlæggelse af nye landsbyer164.

Rammen om landbefolkningens liv var de fleste steder landsbyen. 
Landsbyen var en samling af gårde og huse, der lå et sted indenfor 
landsbyens jord. Arkæologien har påvist, at landsbyerne i jernalderen 
kun blev liggende på samme sted et par generationer og derefter skif-
tede plads, vel og mærke indenfor det samme jordområde. Men i tiden 
omkring år 1100 standser landsbyflytningerne, og mange af landets 
nuværende landsbyer har ligget på samme plads siden dengang. Tæt-
test på landsbyen lå de intensivt dyrkede marker, hvorimod der længere 
væk var overdrev til græsning af kvæg og moser og skove, der dannede 
overgang til næste landsby. Det var også i disse mellemområder, at  
nyopdyrkningen og grundlæggelsen af nye landsbyer fandt sted. Hver 
enkelt gård dyrkede sin egen jord, men der var et udstrakt fællesskab 
om organiseringen af mange praktiske ting. På landsbystævnet blev  
fælles beslutninger taget og konflikter løst. Landsbyen var dog ikke  
enerådende som bebyggelsesform. På Bornholm, på de pauvre jorde  
i Vestjylland og i skov-trakterne i det indre Skåne, Halland og Blekinge  
var enkeltgården fremherskende165.
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F A K TA

R I G E  S T O R M Æ N D 

B Y G G E R  K I R K E R

Det var grupper fra samfundets øverste lag, som kongefamilien og stormændene,  

der opførte de tidlige middelalderlige kirker i Danmark. Det er dog ret sandsyn-

ligt, at velstående bønder i samfundet har bidraget til kirkebyggeriet. I flere af 

disse kirker finder man kalkmalerier af stormænd og ofte også deres kone, hvor 

de overrækker kirken til Gud.

På kalkmaleriet fra Fjenneslev Kirke ses den sjællandske stormand Asser Rig og 

hans hustru Inge, der forærer Fjenneslev Kirke til Gud. Maleriet er en del af de 

såkaldte stifterbilleder, som forestiller stormænd, der overrækker kirkebygninger 

til Gud.

Asser Rig var søn af den sjællandske stormand Skjalm Hvide. Han hørte dermed 

til den magtfulde Hvide-slægt, som hans far lagde navn til. Asser ejede gården 

Fjenneslevlille ved Ringsted, hvor han lod Fjenneslev Kirke bygge. Sammen med 

sin bror Ebbe grundlagde han desuden Sorø Kloster, hvor han også siden blev 

begravet.

Asser Rig knyttede venskab til den danske kongesøn Knud Lavard, hvis søn 

Valdemar blev konge med tilnavnet ’den Store’. Valdemar blev født blot otte 

dage efter at faderen, Knud Lavard, blev myrdet. Valdemar voksede op hos Asser 

Rig sammen med Assers sønner Absalon og Esbern Snare. Alle blev magtfulde 

mænd i den tidlige middelalder. 

FIG. 4.61
Asser Rig i  Fjenneslev Kirke
På kalkmaleriet bærer kirkens grund-
lægger, Asser Rig, en miniature-
udgave af kirken frem, og velsignes 
derfor af Gud. Bag Asser holder 
hans hustru Inge en ring frem.
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Der har været mange forskere som i tidens løb har set på bøndernes 
stilling i samfundet på forskellige måder. I vikingetiden var en stor del af 
befolkningen frie – om end meget langt fra lige – mænd, mens en del var 
trælle. I løbet af middelalderen var der nok en del trælle, der fik deres 
egen gård i fæste hos stormanden, mens en del frie var tvunget til at give 
sig ind under en stormand for at få beskyttelse. Dermed mistede de deres 
status som frie og måtte betale afgifter for deres jord til stormanden166. 

I 1940’erne så man gerne stadigt i 1100-tallet en stand af frie stolte 
selvejende bønder, der kunne gå sammen om i fællesskab at bygge alle 
vore landsbykirker. Der var dog nogle undtagelser, såsom de små kirker 
i Tveje Merløse og Fjenneslev på Vestsjælland, der med deres herskabs-
pulpiturer tydeligt viser, at det var stormænds værk – mere præcist den 
magtfulde Hvideslægt (fig. 4.61). 

I mellemtiden har arkæologien vist os, at disse undtagelser måske 
nærmere var reglen. Kirken i Lisbjerg, for eksempel, er bygget midt i 
en stormandsgård og må i sin tidlige version have været stormandens 
private kapel. Og i den fortolkning bliver bøndernes plads mere under-
ordnet. Man er tilbage ved billedet af bonden som ufri fæstebonde på 
stormandens nåde. Sandheden ligger nok et sted midt imellem med  
både frie selvejere langt op i middelalderen167 og ufrie fæstebønder.  
Og der har nok været endog meget store forskelle fra landsdel til lands-
del i dette billede.

Standardbilledet af middelalderens bonde er, at han levede af det, 
han selv kunne producere på sin gård. Han betalte sine afgifter i naturali-
er og arbejdsydelser, og når han endelig havde brug for noget, han ikke 
selv kunne producere, så indgik han byttehandler. I dette billede er der 
ikke meget plads til rede penge og mønter – men meget tyder dog på,  
at billedet er forkert.

Både de skriftlige kilder og møntfundene viser os nemlig, at møn-
ter var til stede på landet. I biskop Absalons stadfæstelse af sine gaver 
til Sorø Kloster fra slutningen af 1100-tallet omtales tiendeafgift i mønt 
til kirken fra befolkningen i en række sjællandske sogne. Også Johanni-
ter- og Benediktiner-munkene kunne opkræve afgifter i mønt på landet. 
I Skånske Lov fra starten af 1200-tallet slås det fast, at bønderne skulle 
betale afgifterne på jord i penge. Selv i det fjerne Halland havde bønder 
penge på lommen. En bonde gav på egne og 16 naboers vegne ”så man-
ge penninge, som vi er naboer” til en munk fra Ringsted som tak for over-
vindelse af en kvægsygdom. Hver nabo har altså bidraget med en mønt. 
I senere kilder er der adskillige henvisninger til mønter på landet. Også til 
kongen betaltes skatter i penge. For eksempel skulle befolkningen stille 
levnedsmidler og brændsel og andre fornødenheder til rådighed for kon-
gen under hans rejser rundt om i riget. Men i Kong Valdemars Jordebog 
fra starten af 1200-tallet ser vi nogle bønder betale penge i stedet for168.

Nu skal man selvfølgelig ikke forestille sig, at alle bøndernes afgifter 
blev betalt i penge. Der er mange kilder til afgifter i korn, smør og svin. 
I 1300-tallet, hvor kilderne flyder lidt rigeligere, viser Roskildebispens 
jordebog fra ca. 1370, at op imod en tredjedel af landbebyggelserne 
betalte i penge. Disse tal kan dog ikke uden videre føres tilbage i tid, 
da situationen langt fra var statisk. Afgifter i naturalier kunne ændres til 
pengeafgifter, men det kunne også gå den anden vej. Særligt i tider med 
møntforringelse kunne stormanden have interesse i afgifter i naturalier, 
fordi værdien af et fast pengebeløb langsomt blev udhulet. 
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En interessant detalje i både Roskildebispens og Aarhusbispens jorde-
bøger fra 1300-tallet fortjener at blive trukket frem. De fattige gårdsæder 
og landboer med små jordlodder eller ingen jord overhovedet betalte 
oftere i penge end deres rigere naboer. Det kan kun skyldes, at de måtte 
supplere deres udkomme med lønnet arbejde hos stormanden eller de 
større bønder169.

Skatter blev ikke altid vel modtaget. Både jydernes oprør mod Knud 
den Hellige i 1085-1086 og skåningenes oprør mod biskop Absalon i 
1180-1182 var blandt andet rettet mod emsige fogeders inddrivelse af 
skatter og afgifter. Også kongens snigende håndhævelse af et krav på 
skove og herreløs jord faldt i dårlig jord. I 1176 gav kong Valdemar den 
Store en skov i Halland til Esrum Kloster (fig. 4.62). Det førte til strid med 
de lokale bønder, der mente at have hævdvundet ret til skoven. I 1182 
mæglede Absalon mellem parterne. Da Esrum så at sige havde papirerne 
i orden, mens bønderne ikke havde skriftlige beviser, faldt sagen ud til 
munkenes fordel. Det er endnu et eksempel på en samfundsudvikling, 
hvor skriftligheden vandt frem, og bønderne blev taberne170.

Hvorledes kunne bønderne så få fat i rede penge? I levnedsbeskrivel-
sen over Vilhelm (ca. 1130-1204), abbed af Æbelholt Kloster, ser vi biskop 
Absalon give ham og hans munke fem pund til at købe fødevarer for.  
I slutningen af 1100-tallet fortæller Saxo i sin krønike Gesta Danorum, 
at en skæppe (ca. 17-20 liter) korn kostede en penning i mønt på Erik 
Ejegods tid (1095-1103)171. Der var altså et marked for bøndernes pro-
dukter. Med mindre man forestiller sig, at stormændene fuldstændigt 
kontrollerede hele høsten og den øvrige fødevareproduktion, og at de 
monopoliserede salget af overskuddet, så må bønderne have solgt deres 
overskud, så ledes at de fik penge til at betale afgifter med (fig. 4.63). 

FIG. 4.62
Esrum Kloster 
Det nordsjællandske kloster 
blev oprindelig stiftet som 
benediktinerkloster af ærke-
biskop Eskil i 1140’erne. Det 
blev omdannet til et cister-
cienserkloster i 1151/53. Ef-
ter Reformationen fik klostret 
lov til at fungere indtil 1559, 
hvorefter nedbrydningen af 
kirken blev påbegyndt.

D E N A R  T I L  D A L E R2 7 6



Det var i og for sig nogle få og isolerede situationer i løbet af et år med 
møntbrug. Måske var det kun ved disse lejligheder, man havde penge i 
hænderne? Hvis derimod 1300-tallets lønnede landarbejder, som vi lige 
har hørt om, også eksisterede 200-300 år tidligere, er vi imidlertid inde på 
et meget mere gennemmonetariseret samfund med møntbrug til løn og 
køb af daglige fornødenheder. Men det tillader de skriftlige kilder os ikke 
vide nærmere om. Lad os nu se på, hvad møntfundene siger.

Der er mange skattefund fra landet. For hele middelalderen gælder 
det, at fem sjettedele af skattefundene indenfor Danmarks nuværende 
grænser stammer fra landområder. For tidlig middelalder, hvor byerne nok 
ikke var så udviklede endnu, er billedet endnu mere tydeligt. Ud af de 50 
skattefund fra perioden ca. 1060-1234, der er registreret i det moderne 
Danmark, er kun fem fra byer, nemlig tre fra Roskilde, et fra Odense og et 
fra Grenå. Fire er fra ikke nærmere præciserede fundsteder, mens tre er fra 
borge – Haralds borg, Borren og Bastrup, der må afspejle stormændenes 
møntbrug172. 

Ikke færre end ti skatte er fra kirker eller kirkegårde, og her kan det 
være svært at afgøre, hvem der egentligt har nedgravet skattene. Var 
det præsten, den lokale stormand eller bønderne i fællesskab? De sidste 
28 skatte er ’fra landet’. Nogle er fundet på en mark, og vi ved ikke, om 
der var en bebyggelse på stedet tidligere eller om det bare var et afsides 
hemmeligt sted langt fra nysgerrige blikke. Andre skatte er fra moser, og 
atter andre er fra skove. Når man skal forsøge at fortolke fundene nærme-
re, er problemet imidlertid, at ingen af fundstederne har været genstand 
for en nærmere arkæologisk undersøgelse. Vi kan derfor ikke sige noget 
sikkert om skattenes ejermænd og deres sociale tilhørsforhold. I Græse- 
fundet antyder tilstedeværelsen af en guldring dog, at ejeren havde et 
vist socialt niveau173.

FIG. 4.63
Bonde betaler afgif t
Scene fra et illustreret hånd-
skrift af den tyske lovsamling 
Sachsenspiegel, som er en 
fremragende kilde til at be-
lyse middelalderbondens liv 
omkring år 1300. Her betaler 
en fæstebonde landgilde til 
en fyrstelig godsejer.
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Mønter fundet i landsbykirkernes gulve under restaureringsarbejder viser, 
at der var mønter på landet i 1100-tallet, men som vi så ovenfor, er det 
for denne tidlige periode af 1100-tallet langt fra sikkert, at de er tabt af 
den brede befolkning – det kan lige så godt være den lokale stormand. 

Her er vi bedre stillet med mønterne fra udgravninger og detektor-
rekognosceringer. Heller ikke her er der mange mønter fra 1100-tallet 
rundt om i landområderne. I den meget velundersøgte landsby Sigerslev - 
øster i Nordsjælland er der ingen mønter mellem vikingetiden og midten 
af 1200-tallet. Vinderup og Legerup hed to landsbyer mellem Roskilde 
og Holbæk. De blev opgivet i renæssancen, men på markerne, hvor de 
lå, er der fundet mange middelaldermønter, der viser aktiv møntbrug i 
landbomiljøet. Imidlertid er der heller ikke her nogen mønter før 1234. 
Også på en landets aller-fundrigeste metaldetektorlokaliteter, Nørholm 
ved Limfjorden, glimrer 1100-tallet ved mønternes sjældenhed, selvom 
fund af andre typer af genstande tydeligt viser, at der var aktivitet på 
stedet i denne periode. På Bornholm er der stort set ikke nogen mønter 
før 1270. Der er dog enkelte mønter rundt omkring. Eksempelvis er  
der fundet en lille pung og flere enkeltmønter fra Tårnby på Amager og 
også en del fund fra landsbyudgravningerne i Önnerup, Kyrkheddinge,  
Bjäresjö og Store Uppåkra i Skåne174.

En ting er at remse fund op og dermed konstatere, at der var  
mønter til stede på landet i 1100- og 1200-tallet. Men det ville være rart 
at få nogle tal og nogle proportioner på. Her er vi så heldige, at en nylig 
undersøgelse sammenstillede samtlige fund fra perioden ca. 1020-1241 
fra den sjællandske ø-gruppe, det vil sige Sjælland, Lolland og Falster175. 
Hvis vi ser bort fra skattefund, drejer det sig om 452 mønter fra 219 loka-
liteter. Fordelingen mellem land og by blandt fundene tegner et interes-
sant billede. I den tidlige fase op til omkring 1080 talte landet for over 
halvdelen af fundene. Det billede fortsatte uændret de fleste steder, men 
med en meget markant undtagelse: nemlig Roskilde og dens nærmeste 
opland. Her forsvandt mønterne nærmest fra landområderne, især efter 
midten af 1100-tallet. Derimod er der mange fund i Roskilde by. Meget 
tyder på, at Roskilde simpelt hen har suget hele handelen til sig, og at 
møntbrugen i landområderne var gået helt i stå. Men det gælder altså 
kun omkring Roskilde, der var Sjællands største og vigtigste by. Andre 
steder rundt om på Sjælland blev mønter stadigt brugt – og tabt –  
også på landet.

Opsummerende må vi sige, at der tegner sig et kontrasteret billede. 
Mønter var til stede på landet, men vi ved ikke meget om, hvilke sociale 
lag der benyttede dem. Bønder kunne have rede penge til betaling af 
afgifter og tiende, men fundene tyder på, at dag-til-dag møntbrugen 
trods alt var begrænset. Den er i alt fald langt mindre end den intensive 
møntbrug, som både kirkegulvs- og detektorfundene viser os for høj-  
og senmiddelalderen.
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Forskningsoversigt 
og litteratur

Basis for arbejdet med danske mønter i 
perioden ca. 1060-1230 er stadig Peter 
Haubergs klassiske arbejder fra 1900 og 
1906. De gennemgår møntvæsenets or-
ganisering og opstiller et katalog over de 
dengang kendte typer samt en summarisk 
liste over fund.

Seneste opdaterede syntese er udar-
bejdet af Keld Grinder-Hansen i 2000. Den 
behandler møntvæsenets organisering, 
men har hverken type- eller fundkatalog 
for den her behandlede periode. For den 
tidlige del af perioden giver Tusindtallets 
Danske Mønter (Jensen 1995) et udmærket 
overblik samt en udførlig bibliografi.

Forskellige aspekter af møntvæsenets 
organisering er blevet behandlet af en 
række forfattere. Eksempelvis har Jørgen 
Steen Jensen i 1983 skrevet om udmønt-
ningernes størrelse og i 1996 og 2006 om 
møntfornyelse og brugen af runer. Gert 
Posselt har skrevet om gejstlige motiver på 
mønterne i 1985.

Møntbrug har været i fokus i en ræk-
ke arbejder de seneste par årtier. Bjørn 
Poulsen har i 1979 og 1985 både benyttet 
skriftlige kilder og møntfund, mens Gitte 
Ingvardson i 2010 har trukket på det nye 
rige materiale, som er fremkommet med 
hjælp fra metaldetektorer.

Hvad angår katalogisering af kendte 
typer har Georg Galster bidraget med en 
lang række publiceringer af nye skatte-
fund, der samtidig gav anledning til en ny 
bearbejdning af en periode og en egns 
mønter. Heri publiceredes nye typer, og 
deres datering af møntstedshenførelse 
diskuteredes kritisk. En del nye typer er 
fremkommet som enkeltfund, og de er 
især blevet publiceret i Den kgl. Mønt- 

og Medaillesamlings årlige rapporter 
i Nordisk Numismatisk Årsskrift. Kirsten 
Bendixen har givet et vægtigt bidrag med 
publiceringen af den nordjyske Lundby 
Krat-skat i 1993. 

Takket være en udgravning i Slesvig i 
2007 har Moesgaard, Hilberg og Schimmer 
endelig i 2016 kunnet identificere Slesvigs 
mønter. Mere overordnet har Thomas G. 
Poulsen i 2016 foretaget en komplet nyop-
stilling af mønterne fra perioden 1074-
1134 med et katalog over kendte fund. 
Det ville være ønskeligt at fortsætte dette 
arbejde for tiden før 1074 og efter 1134. 
Palm har i 2002 dog gjort det for Lund-
møntens vedkommende 1146-1241.

Hvad angår fundpublikationer giver 
værket Danmarks Middelalderlige Skat-
tefund (DMS) fra 1992 en god oversigt 
over skattefund fra det nuværende Dan-
mark med henvisninger til publikationer 
af de enkelte fund. En del siden tilkomne 
skattefund er allerede publicerede, mens 
andre stadigt afventer behandling. Der-
imod er der ikke nogen let tilgængelig 
oversigt over enkeltfundene, som med 
metaldetektorens fremkomst er eksplode-
ret i antal. Man finder lister hos von Heijne 
2004 (fund før 1130), Ingvardson 2010 
(sjællandske fund) og Poulsen 2016 (fund 
før 1134). Indtil 2002 kan man benytte de 
årlige lister over nytilkomne fund i Arkæo-
logiske Udgravninger i Danmark (AUD).

For fund fra de skånske rigsdele dæk-
ker serien Corpus Nummorum Saeculorum 
(CNS) dele af Skåne samt Blekinge, mens 
Landskapsinventeringen hidtil har behand-
let Halland (Bornestaf 2003), Blekinge 
(Myrberg 2000) og Skånes nordøstre del 
(Kristianstads län; von Heijne 2005).
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