
FIG. 6.1
Tre af periodens  
væsentligste  
danske mønttyper 
1  Kobbersterling,  

Erik af Pommern  
(1396-1439)

2  Skilling, Christoffer  
af Bayern (1440-1448) 

3  Hvid, Christian 1.  
(1448-1481)

 K A P I T E L  6

En ny start  
i en krisetid

C A .  1 3 8 0 - 1 4 8 0

I 1397 etableres Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige,  
men krisen fra den forrige periode fortsætter og påvirker økonomi  
og produktion et godt stykke ind i 1400-tallet. I løbet af 1400-tallet  

genskabes det nationale møntvæsen, der langsomt begynder  
at fortrænge udenlandske mønter. 
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Ved Kalmarunionens indgåelse i 1397 blev det 

samlede Norden med ét slag et af Europas 

geografisk største riger. Unionens sammen-

hængskraft var størst i perioden fra dens  

oprettelse og frem til Christoffer af Bayerns 

død i 1448, hvorefter særligt Sverige søgte  

at løsrive sig fra de danske unionskonger.

 Byer med møntsted



I dansk og nordisk politik er perioden kendetegnet 

af Kalmarunionen fra 1397 (fig. 6.4), som dog ikke 

medførte møntunion mellem Danmark og Sverige. 

Det krævede en betydelig indsats fra kongemagten 

at holde sammen på unionen. Det samme gjorde 

kampe om magten i Sønderjylland samt kampe og 

konflikter med hansestæderne, der reelt varetog en 

stor del af rigets internationale handel som f.eks. 

rettigheder på Skånemarkedet. Eksporten bestod 

primært af fødevarer som fisk, korn og kød, mens 

den mindre import primært bestod af mere for-

arbejdede varer som øl og metalvarer.

Perioden var økonomisk domineret af den krise, 

der opstod i løbet af 1300-tallet. Stagnation karak-

teriserede derfor en stor del af denne periode af 

Danmarkshistorien, da det først var et godt stykke 

inde i 1400-tallet, at der kom en svag vækst i 

befolkningstal og produktion. Byudviklingen stod 

også forholdsvis stille. Krise og stagnation var ikke 

befordrende for udviklingen af det nationale mønt-

væsen eller monetariseringen, og på landet var 

naturaløkonomien således fortsat stærkt domine-

rende i forhold til møntøkonomien.

Det var en krise med faldende landbrugsproduktion 

og mange øde områder efter pestens hærgen i 

midten af 1300-tallet (fig. 6.3). Den lavere produktion 

betød færre indtægter til jordejerne, der frem til 

reformationen i 1536 var kirke, konge og adel.  

Kongemagten mistede også indtægter, da Skåne-

markedet langsomt mistede betydning efter at 

have toppet i 1300-tallet. 

FIG. 6.3   
Forladt og øde
Kortet viser de 460 nedlagte 
danske kirker, hvor der ikke 
siden nedlæggelsen er gen-
opført en kirke sammesteds. 
Af disse stammer ca. 65 ned-
læggelser fra tiden 1300-1525. 
Ødelægningen af kirkerne i 
denne periode afspejler gan-
ske godt den økonomiske og 
befolkningsmæssige krisetid, 
som prægede riget i det  
meste af senmiddelalderen.
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I 1350 hærger den sorte død i 
Danmark.

I 1397 etableres Kalmarunionen 
mellem Danmark, Norge og Sverige 
under Erik af Pommern.

I 1424 indgår den danske dronning 
Philippa en aftale om fælles mønt 
med hansestæderne, mens Erik af 
Pommern er i Jerusalem.

Kort efter 1400 genoptages dansk 
møntproduktion efter sammen-
bruddet i 1330’erne.

I 1429 indføres Øresundstolden.

I 1460 bliver Christian 1. hertug 
over Slesvig-Holsten efter flere års 
magtkampe.
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FIG. 6.4   
Kalmarunionen 
Kroningsbrevet fra 13. juli 
1397, hvori de nordiske 
rigsråder anerkendte Erik 
af Pommern som konge 
af Guds nåde over hele 
Norden. Brevet kan så-
ledes siges at grundlægge 
Kalmar unionen.

Kongemagtens faldende indtægter gjorde ikke  

genetableringen af et nationalt møntvæsen lettere 

efter sammenbruddet. Den nationale møntproduk-

tion kom dog i gang igen i starten af 1400-tallet. 

Dermed startede kampen mod de meget store 

mængder af udenlandske mønter, der cirkulerede  

i riget. Disse to udfordringer var helt centrale  

i størstedelen af periodens mønthistorie, men  

det lykkedes at skabe et nyt nationalt møntvæsen 

og genskabe en almindelig cirkulation domineret  

af danske mønter. De største mønter var guld-

mønterne, og de var fortsat udenlandske. 

Det nye danske møntvæsen indebar, at der i mod-

sætning til tidligere blev produceret sølvmønter 

med forskellige pålydende værdier. Nu blev der 

ikke kun produceret penninge i Danmark, men 

f.eks. også sterlinge, skillinger og hvide (fig. 6.1). 

Under Christian 1. (1448-1481) var møntproduk-

tionen dog ikke præget af forskelligartethed, da 

der i hans regeringstid kun blev produceret store 

mængder af en enkelt mønttype, hviden. 

Den forrige mønttype kobbersterlingen, som blev 

præget ca. 1420-1435, blev også produceret i 

stort antal, og den er Danmarks mest udbredte 

middelalder lige mønttype. Den blev hurtigt spredt 

ud i alle dele af riget og genfindes i dag særdeles 

ofte som detektorfund.
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Indledning

I de 100 år som dette kapitel strækker sig over, var riget økonomisk præ-
get af krisen, der startede tidligere i 1300-tallet. Der var fortsat faldende 
produktion og befolkningstal særligt på grund af pesten og for kraftig  
udvidelse af landbrugsdriften f.eks. på marginale jorde. Stagnation ken-
detegner perioden fra ca. 1380-1480, og væksten lod vente på sig, mens 
mange tidligere udmærkede gårde og marker lå øde hen. Omfanget af de 
øde områder steg fra 1360’erne og var formentlig størst omkring år 1400. 
Det betød en enorm nedgang i landbrugsproduktionen, men det betød 
også, at uopdyrkede områder nu kunne bruges til græsning, hvilket gav 
et opsving i den animalske landbrugsproduktion, ikke mindst i form af 
forøget kvægavl. Opsvinget i kvægavlen medførte efterhånden et opsving 
i eksporten af kvæg, og det blev siden hen en betydelig erhvervssucces.

Op mod tre fjerdedele af jorden var ejet af kirken og adlen, der delte 
den andel nogenlunde på midten. Resten tilhørte kronen, hvis indtægter 
absolut også havde set bedre tider. Det samlede landbrugsudbytte og 
landbrugsafgifterne var nemlig lavere end tidligere. Krisen påvirkede  
også Skånemarkedet, der i øvrigt langsomt mistede betydning gennem 
perioden efter at have haft sit højdepunkt i anden halvdel af 1300-tallet. 
Det var generelt først et godt stykke inde i 1400-tallet, at der vækst-
mæssigt kom bedre tider. Befolkningstallet begyndte formentlig at  
stige fra midten af 1400-tallet, hvor det således begyndte at gå markant 
bedre. Urbaniseringen var også påvirket af krisen, og der kom f.eks.  
ikke nye købstæder til 1350-1400, tværtimod mistede flere byer deres  
købstadsstatus under krisen.1

FIG. 6.5 
Erik af Pommern 
(1396-1439)
Det var i Eriks regerings-
tid, at den danske mønt-
produktion kom op at 
køre igen efter sammen-
bruddet i 1300-tallet. Hans 
kobbersterlinge (fig. 6.33) 
er den mest almindelige 
middelalderlige mønttype, 
man kan finde i dag.
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Krisen med de øde områder og store indtægtsfald på måske 50-70% for 
mange godsejere betød en betydningsfuld og meget langvarig ændring 
af brugsstrukturen. Systemet med de store brydegårde og mange små-
brug, der stillede deres arbejdskraft til rådighed blev i årtierne omkring 
år 1400 afløst af et nyt system ”med mellemstore fæstegårde, hvis gård-
størrelse gjorde dem driftsmæssigt uafhængige, dvs. at bønderne først 
og fremmest betalte fæsteafgift. Det virker rent ud sagt, som om det 
klassiske danske familiebrug, som har bestået helt frem til vor tid, opstår 
næsten tilfældigt som resultat af den store krise.”2

I dansk og nordisk politik er perioden kendetegnet af Kalmarunionen, 
som blev skabt ved Erik af Pommerns kroning i Kalmar i 1397. Det var  
en personalunion mellem de tre kongeriger Danmark, Norge og Sverige,  
som dermed også omfattede Finland, Færøerne, Grønland, Island,  
Orkneyøerne og Shetlandsøerne. Kalmarunionen var ikke en møntunion. 
Rigernes møntvæsen var adskilt fra hinanden, og der var i Danmark og 
Sverige tale om separate udmøntninger efter forskellige standarder.  
Den norske møntproduktion stoppede sent i 1300-tallet og kom først i 
gang igen i den sidste fjerdedel af 1400-tallet. Brugen af mønter i Norge  
i perioden var næppe omfattende. Ifølge de få norske skattefund, som 
qua antallet skal tages med betydelige forbehold,  må møntbrugen 
primært have bestået af udenlandske mønter blandt andet danske. Der 
var fra midten af 1400-tallet og frem problemer med at holde sammen på 
Kalmar unionen. I 1523 forlod Sverige unionen, mens Danmark og Norge 
var forbundet frem til 1814. Et andet af periodens betydningsfulde poli  - 
ti ske temaer var kampen om Slesvig, hvor der primært fra 1410-1435 var  
langvarige kampe om magten. Midt i århundredet blev Slesvig-Holsten- 
temaet for alvor en del af historien, da Christian 1. i 1460 blev valgt til 
hertug i området. Dermed var der skabt en anden personalunion, som 
også varede indtil 1800-tallet. De danske konger kæmpede i perioden 
ikke kun mod holstenske grever, men også mod hansestæderne. I for-
hold til hanse stæderne var baggrunden mere handelsorienteret, især 
omkring Skånemarkedet, end fokuseret på territorielle magtspørgsmål. 
Perioden var også internationalt en stridens tid, hvor England og Frank-
rig udkæmp ede hundredårskrigen (1337-1453), mens både pavemagten 
og dele af det tyske område var splittet noget af tiden. De magttomrum 
gav muligheder for andres politik. I Østersøområdet voksede Den Tyske 
Orden, der var en betydningsfuld gejstlig orden, til en stormagt.3

Periodens dårlige konjunkturer påvirkede selvfølgelig møntforholdene.  
Det var økonomisk set en meget vanskelig baggrund for genetableringen 
af et nationalt møntvæsen i Danmark, der var brudt sammen tidligere i 
1300-tallet, samtidig med at meget store mængder udenlandske mønter 
cirkulerede i riget. Etableringen af et nyt nationalt møntvæsen med flere 
forskellige møntenheder end blot penningen samt kampen mod de uden-
landske mønter kendetegner nærmest hele perioden fra ca. 1380-1480. 
Det kronologiske skel er især placeret omkring år 1480 frem for f.eks. det 
runde årstal 1500 for ikke at bryde perioden under kong Hans (1483-
1513) op i to. I slutningen af 1400-tallet og omkring år 1500 skete der 
meget nyt med møntvæsenet: Genoptagelse af udmøntninger i Norge, de 
første danske guldmønter, større udmøntninger af skillinger/større sølv-
mønter og København bliver møntsted. Derudover byder denne tid også 
på produktion af en række forskellige mønttyper, mens der i den lange 
periode under Christian 1. (1448-1481) kun blev fremstillet hviden, som 
den eneste mønttype – og det kun i Malmø. 

Møntvæsenet i perioden ca. 1380-1480 er desuden kendetegnet ved, 
at bisperne formentlig ikke længere havde direkte andel i produktionen, 
samt at beskatningen i form af årlige eller jævnlige tvangsomvekslinger 
med gebyrer heller ikke fandt sted. De træk hørte nu fortidens møntvæ-
sen til. Den direkte indtægt ved møntproduktionen var nu værdiforskel-
len, altså kursforskellen, mellem møntens metalværdi og den eventuelle 
højere pålydende værdi. Man kunne også sige, det var kursforskellen 
mellem mængden af ædelmetal og møntens kursværdi, hvor der fra 
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sidstnævnte skal fratrækkes møntens produktionsomkostninger eksklusiv 
ædelmetallet. En mønts eventuelt højere pålydende værdi end indholdet 
af ædelmetal kunne være fastsat af kongen i form af den pålydende værdi,  
men kunne også i sig selv skyldes efterspørgsel efter bestemte typer. 
Møntforringelsernes tid var ikke forbi, og jævnligt blev metalindholdet i 
tidens mønter sænket uden oplysning derom, eller uden at mønttypens 
motiv, indskrift eller andet blev ændret. Det gav indtægt til møntherren, 
især var det fordelagtigt, indtil forskellen mellem pålydende værdi og 
metalværdi blev opdaget.

Et andet træk ved møntsystemet, der hørte fortiden til, var landsdels-
møntsystemet med opdeling af riget i to-tre cirkulationsområder. Nu var 
der principielt ét system. Det vil sige én cirkulation for hele riget. Der skulle 
ikke længere veksles, når man rejste på tværs af riget. Det hang også 
sammen med, at selve møntproduktionen, der dog fortsat udelukkende 
bestod af sølv- og kobbermønter, blev organiseret på en anden måde 
uden bisper, adskillige kongelige og gejstlige møntmestre og utallige 
mønttyper af penninge med forskellige motiver, som blev produceret 
indenfor korte tidsperioder (fig. 6.6). Der blev generelt også produceret 
mønter på færre steder, og der må utvivlsomt have været betydelige ud-
fordringer med distribution og dermed cirkulation af mønter i riget, når 
der i størstedelen af tiden kun blev produceret ét eller to steder i riget. 

Problemer med cirkulation, distribution og formentlig utilstrækkelig 
møntforsyning hænger sammen med et af de gennemgående tema-
er, nemlig møntbrugens omfang. Hvordan udviklede møntøkonomien 
sig i denne overordnede lavkonjunkturperiode? Var mønter mere eller 
mindre udbredte på landet end f.eks. i første halvdel af 1300-tallet? Med 
de forskellige udenlandske mønter og efterhånden også indenlandske 
mønter med forskellige pålydender er det måske også muligt at se en 
endnu mere differentieret møntbrug, f.eks. forskelle mellem mønter 
især anvendt til opsparing og/eller større transaktioner og de mindste 
og mest udbredte mønter, der især faciliterede de mindre og oftere 
forekomne betalinger. Fokus vil ligesom i forrige kapitel om ca. 1241-
1380 være på de rurale forhold, og et fortsat åbent spørgsmål er, hvor 
længe de dårlige danske penninge fra første halvdel af 1300-tallet blev 
ved med at være til stede i cirkulationen. Måske udgjorde de lidt ind i 
1400-tallet det nederste lag i møntbrugen og blev så på sin vis afløst 
af de kobbersterlinge, som blev produceret i enorme mængder i 1420-
1430’erne. Ligesom i forrige kapitel vil der løbende gennem kapitlet 
blive henvist til mønter, som er registreret i perioden 2015-2016.  

FIG. 6.6
Unik hvid med bispestav
Fra mønten i Næstved ca. 1403-
1413 findes en type hvid med 
krone på forsiden og bispestav 
på bagsiden. Det er tilsynela-
dende rigets sidste vidnesbyrd 
om en bispeandel i en udmønt-
ning. Mønten kendes kun i ét 
eneste eksemplar, hvilket for 
middel alderens møntvæsen er 
sær deles ualmindeligt. Det ty-
der på en minimal udmøntning 
og/eller udbredelse, og ud-
møntningen kan altså ikke have 
haft nogen særlig betydning  
i 1400-tallets møntvæsen.  
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Dette er mønter, som er sagsbehandlet som danefæ på Nationalmuseet, 
og de er hovedsageligt fundet med metaldetektor af amatørarkæologer.

Erik af Pommerns kobbersterling er, når penningene fra 1200-1300-tal-
let ikke ses som én type, den mest udbredte middelaldermønttype i Dan-
mark (fig. 6.7). Den synes fundmæssigt at være til stede nærmest overalt. 
Den derefter mest udbredte middelaldermønt er hviden, som også findes 
i betragteligt antal (mindst 100 fra ca. 1440-1513, hvoraf mindst 40 stam-
mer fra ca. 1440-1480, registreret som danske fund i perioden 2015-2016), 
men på ingen måde i samme antal som kobbersterlingen (mindst 390 
registreret som fund fra 2015-2016). Det er i den forbindelse imidlertid 
væsentligt, at hviden var markant mere værd end kobbersterlingen. 

FIG. 6.7
Kobbersterl ing og hvid
Periodens to mest udbredte 
mønter var af henholdsvis 
kobber og sølv. Erik af Pom-
merns kobbersterling ses her i 
konserveret tilstand, hvor kob-
berets oprindelige farve træder 
tydeligt frem. I modsætning til 
denne var hviden en sølvmønt, 
selvom dens sølvindhold ofte 
kun var ⅓ af dens vægt.

S K AT T E F U N D  F R A  C A .  1 3 8 0 - 1 4 8 0  M E D  M I N D S T  1 0  M Ø N T E R 
FUNDET I DET NUVÆRENDE DANMARK FREM TIL MIDTEN AF 1980’ERNE FORDELT PÅ 20 ÅRS INTERVALLER4  TABEL 6.1

 CA. 1380-1400 CA. 1400-1420 CA. 1420-1440 CA. 1440-1460 CA. 1460-1480 TOTAL

Skatte 19 7 16 2 2 46

Minimum antal mønter 12.937 2.348 6.412 76 565 22.338

Indenlandske mønter 20 168 5.057 41 131 5.417

Udenlandske mønter 12.917 2.180 1.355 35  434 16.921

Skatte kun med  0 0 7  1 1 9 
indenlandske mønter    (ca. 456  (ca. 32 (ca. 34 (ca. 522 
   mønter) mønter) mønter) mønter)

Skatte kun med  13 1 1 0 0 15 
udenlandske mønter (ca. 2.757 (ca. 160 (ca. 12 
 mønter) mønter) mønter) 

Skatte med både ind- og  6 6 8 1 1 22 
udenlandske mønter (ca. 10.180 (ca. 2.188 (ca. 5.944 (ca. 44 (ca. 531 (ca. 18.887 
 mønter) mønter) mønter) mønter) mønter) mønter)
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Hviden var nemlig en sølvmønt, ganske vist en lille en på ofte ca. 0,75-1 g  
med et sølvindhold, der typisk var 0,2-0,3 g eller derunder. Den blev 
produceret med større mellemrum fra 1370’erne til 1686, men først og 
fremmest i enorme antal i perioden ca. 1440-1513, hvor den sammen med 
de lidt sjældnere skillinger må have domineret alt andet end den øverste 
del af møntomløbet, hvor udenlandske guldmønter var fremherskende. 1 
skilling (=3 hvid) startede som en betydelig sølvmønt fra ca. 1440 og blev 
produceret helt frem til 1870’erne, hvor systemet med 1 rigsdaler svarende 
til 96 skilling samt sølvmøntfod ophørte til fordel for guldmøntfod og nu-
tidens decimalsystem med 1 krone svarende til 100 øre. Da var skillingen 
blot blevet til en lille bronzemønt.

Forskningsmæssigt hører perioden ca. 1380-1480 til blandt de 
mindst analyserede og beskrevne i rigets pengehistorie. Der er relativt få 
publicerede større forskningsbaserede fremstillinger, og de er generelt 
ikke af nyere dato. Den væsentligste typologi over periodens mønter er 
Unionstidens udmøntninger, der er fra 1972. Det er her også væsentligt at 
fremhæve den meget nyttige korpuspublicering Danmarks Middelalderlige 
Skattefund fra 1992 over periodens skattefund.6

Der er i forhold til forrige kapitel og især dele af 1300-tallet tale om 
væsentligt færre skattefund fra ca. 1380-1480. 46 skattefund bestående 
af mindst 22.338 mønter fra den periode i korpuspublikationen er fundet 
brugbare til analyser i dette kapitel (tabel 6.1). 17 skattefund er sorteret 
fra på grund af størrelse (under 10 mønter) og/eller utilstrækkelige fund- 
og indholdsoplysninger. De 46 skattefund er ingenlunde jævnt fordelt 

FIG. 6.8 
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i danske skattefund fra perioden  

ca. 1380-1440.5
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FIG. 6.9 
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over perioden, og hverken lavkonjunkturer, krigshandlinger eller de på 
tidspunktet udbredte mønters usædvanligt høje eller lave værdi synes 
umiddelbart at kunne forklare mønstret. De skarpe dateringer efter  
yngste mønts tidligste fremstillingstidspunkt giver skarpe opdelinger,  
og det er nok rimeligt at antage, at i det mindste nogle skatte placeret  
i henholdsvis 1380-1400 og 1420-1440 kan være tabt eller deponeret  
i det efterfølgende årti.       

Enkeltfundsmaterialet er rigere. Der er på Nationalmuseet registreret  
4.477 fundmønter i 2015-2016, hvoraf langt de fleste er enkeltfund. Antagelig 
mellem 500 og 550 af de 4.477 mønter er fra ca. 1380-1480. Usikkerheden 
i antallet skyldes primært, at visse mønter er utilstrækkeligt identificerede 
med hensyn til a) type f.eks. på grund af fragmentering, nedslidning eller 
korrodering eller b) datering – det gælder primært nordtyske brakteater. 
Det kan som omtalt i forrige kapitel være svært eller endog umuligt at 
skelne mellem enkeltfund og skattefund. Det gælder også for de mindst 
500 mønter fra ca. 1380-1480, hvoraf antageligt en lille del er fra (endnu) 
ikke-erkendte små skattefund, f.eks. mindre punge indeholdende primært 
kobbersterlinge.

De enkeltfundne mønter fordeler sig uhyre skævt på perioden uanset 
hvilken målestok man anvender (fig. 6.9), selv hvis man tager højde for 
kobbersterlingenes ringe værdi. Skævheden gælder også i forhold til 
skattefundene, hvis fordeling de heller ikke er meget sammenfaldende 
med hverken kronologisk eller indholdsmæssigt. Det skyldes den i enkelt-
fundene totale dominans af kobbersterlingene og deraf også den relative 
underrepræsentation af de udenlandske mønter i forhold til skattefundenes 
mængder deraf indtil i hvert fald omkring 1420 (fig. 6.8).

Omfanget af bevaret skriftligt kildemateriale er væsentlig større end 
tidligere, men desværre er en markant lavere andel udgivet. Det skyldes  
ikke mindst, at den imponerende udgivelse af Danmarks Riges Breve 
endnu primært dækker perioden før år 1400. Derimod gælder det til 
gengæld, at der er bevaret og også publiceret vigtigt regnskabsmateriale. 
Her skal blot særligt nævnes Skovklosterregnskaberne, der stammer fra 
benediktinerklosteret i Næstved 1467-1481.7 Det er antageligt Nordens 
ældste bevarede godsregnskab. I modsætning til mange andre regnskaber  
udmærker det sig især ved ikke at være normativt. Det handler ikke om, 
hvad f.eks. bønderne skulle betale, hvorved det blandt andet er uklart 
om de betalte og i givet fald med hvad. Derimod angiver Skovklosterregn-
skaberne, hvad der rent faktisk blev betalt og i hvilken form for penge 
(mønter og naturalier). Regnskaberne vidner om, at mønter var til stede 
på landet, men også at møntøkonomien var sekundær i forhold til natural-
økonomien på Sjælland, når der skulle betales landgilde. Skovklosterregn-
skaberne er således særligt interessante for analyser af møntbrugen, som 
vi skal vende tilbage til i slutningen af kapitlet.

Handel i Danmark og med udlandet

Omkring år 1400 var store dele af den danske handel på hansestædernes 
hænder. Det gjaldt også dele af detailhandlen. Den store købstadsforord-
ning fra 1422 skulle ændre på det, da den betød, at hansekøbmændene 
kun skulle handle en gros. Det vil sige, at de kun skulle handle en gros 
med de danske købmænd, der fra købstædernes opland opkøbte varer 
og også forestod detailsalget. Med andre ord kan periodens handel ef-
terhånden lidt groft deles i tre led. Det nederste niveau med detailhandel 
på torve og markeder samt danske købmænds opkøb. På det midterste 
var det nationale engrosled, der i betydelig – men aftagende grad – fandt 
sted mellem danske og udenlandske købmænd, især hanseatiske. 
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Det øverste niveau var import- og eksportleddet, der længe var domi-
neret af hanseaterne, men langsomt mere og mere overgik til andre. I 
virkeligheden var det ikke så simpelt. Eksempelvis blev masser af opkøb 
på landet foretaget af danske bønder eller udlændinge, ligesom bønder 
også jævnligt selv stod for eksport af varer. Det havde i den forbindelse 
selvfølgelig stor betydning, at der kunne lastes og sejles fra uendeligt 
mange steder langs de danske kyster samt at der i forhold til de store 
eksportmarkeder sydpå kunne være ganske kort vej f.eks. fra øerne syd 
for Sjælland og i det sydfynske øhav.8

F A K TA

H A N S E F O R B U N D E T

En gruppe af nordeuropæiske byer, hovedsageligt tyske, slog sig sammen  

i et handelsforbund i 1200-tallet. Forbundet har fået sit navn efter det 

tyske ord hanse, der betyder gruppe eller (handels-)selskab. 

Forbundet havde en betydende rolle i handel og skibsfart i hele det nord-

lige Europa. Det dominerede handlen i Nordeuropa fra ca. 1300-1600 og 

havde kontorer i de store byer som London, Brügge, Bergen og Novgorod 

i Rusland. 

Hanseforbundets medlemmer var købmænd i byer, der jævnligt mødtes  

efter år 1356 ved de såkaldte Hansedage, der ofte blev afholdt i Lübeck. 

Medlemmerne mødtes for at indgå handelsaftaler og for at træffe beslut-

ninger om fælles problemer. Ved fælles hjælp udviklede købmændenes 

hjembyer sig således til nogle af tidens største økonomiske handelscen-

tre, og beslutningerne på hansedagene kom til at påvirke handelen og 

den økonomiske udvikling i store dele af Europa. Det betød endvidere, at 

byerne fik stor politisk indflydelse, og det var ikke kun ad diplomatiets vej, 

men sommetider også gennem blokader eller direkte militære handlinger, 

at forbundets medlemmer søgte at gennemtvinge deres ønsker. Eksempel-

vis fik Christian 1. i 1471 lybsk pengehjælp til sit angreb på Sverige mod et 

løfte om lybsk saltmonopol i sine riger.

FIG. 6.10 
Hanse-kogge
Koggen var datidens mest almindelige 
fragtskib i Nordeuropa og er i dag i sig 
selv et symbol på Hanseforbundet. Det 
var ikke særlig manøvredygtigt, men 
det kunne rumme en forholdsvis stor 
last. Her ses en kogge afbildet på et 
middelalderligt segl fra Hansestaden 
Stralsund fra året 1329.
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For at begrænse eksporten af landbrugsprodukter og den megen han-
del udenom købmænd og købstæder blev der fra midten af 1400-tallet 
og i løbet af senmiddelalderen for hver enkelt købstad angivet, hvilket 
opland, der skulle høre til den enkelte købstad. Bønderne i oplandet 
skulle bruge købstadens torv, hvor der ofte var markedsdag én dag om 
ugen. Oplandet, de såkaldte cirkumferenser, var således handelsmæssige 
læbælter. De kunne dække bestemte områder f.eks. hørte øen Møn til 
købstaden Stege, og Langeland hørte til Rudkøbing, men det var typisk 
området i to mils udstrækning fra købstaden. De to mil blev traditionelt 
opfattet som den distance en bonde kunne køre frem og tilbage med 
sin vogn pr. dag. Cirkumferenserne fik stor betydning for tidens han-
delsstruktur og møntcirkulation. For cirkulationen af mønter fandt det 
væsentligste lokale og regionale omløb formentlig sted på markedet i 
købstæderne. Der købte købmænd f.eks. korn eller okser af bønderne fra 
købstadens forsyningsopland. Samtidig købte bønderne varer af køb-
mændene eller andre. Købmænd, skibe og andre, der kom udefra, har 
været betydende for møntcirkulationen ved eventuelt at tilføre mønt fra 
andre købstæder, regioner osv. Cirkumferenssystemet med sin regulering 
og geografiske begrænsning af bøndernes og andres handel må have 
virket hæmmende på udviklingen af dele af den handel og møntcirkula-
tion, som rakte udover købstaden og dens opland. Der er ikke foretaget 
undersøgelser af dette fænomen i 1400-tallet, men nye studier af mønt-
opblandingen i Ebeltoft og Horsens i midten af 1600-tallet tyder på, at 
tilførslen af ’nye’ mønter og den efterfølgende opblanding deraf gennem 
lokalcirkulation ikke har været tilstrækkelig til at udligne forlods etablerede 
geografiske forskelle i møntomløbet i de to byer.9 

Den danske eksport i den periode som dette kapitel omhandler var 
især fisk, korn og okser, men f.eks. også heste såsom ca. 4.500 styk fra 
Fyn og Jylland pr. år og slagtet, saltet eller tørret oksekød. Eksporten  
af slagtet oksekød havde en nedadgående tendens, men der blev f.eks. 
så sent som i 1492 eksporteret 60.000 huder til hansebyen Lübeck. Der 
var til gengæld vækst i eksporten af heste og især af okser (stude), 
men i forhold til de 60.000 huder blev der på samme tid ’blot’ fra Fyn 
og Jylland eksporteret 18.000 stykker levende okser (fig. 6.11). Dette tal 
skal ses i forhold til 13.000 i 1485 og 26.000 i 1501. Okseeksporten tog 
for alvor fart i slutningen af 1400-tallet. Det fik stor betydning for ind-
tjeningen af gode mønter til riget, hvilket også kom til at påvirke mønt-
omløbet. Der var stor efterspørgsel på oksekød fra de voksende byer i 
Europa, hvoraf især de nederlandske byer via Nordvesttyskland fik dansk 
oksekød på bordet. De omtalte ændringer i landbruget med større om-
råder til græsning var befordrende for imødekommelsen af den enorme 
efterspørgsel på kød. Til gengæld var det ikke muligt eller i hvert fald 
ikke økonomisk hensigtsmæssigt selv at opstalde og fodre dyrene om 
vinteren. De dyr, der skulle eksporteres, blev derfor efter sommerens 
opfedning ved græsning drevet til de nordvesttyske marskområder for 
den sidste opfedning, inden de blev drevet videre mod deres endelige 
destination, hvor de blev slagtet.10

Eksporten af fisk var fortsat meget stor – ikke kun fra Skånemarked-
et, men fra hele riget. Der blev formentlig årligt eksporteret mindst 
150.000 tønder saltede sild fra Skånemarkedet, og der var fortsat tale om 
et meget stort varemarked, som havde betydning for en stor del af handlen 
og møntomløbet i andre dele af riget. Skånemarkedet var en økonomisk 
og monetær motor for riget, også for de kongelige finanser, som mod-
tog store indtægter i form af forskellige afgifter tilknyttet markedet og 
eksport, som udløb her fra. Skånemarkedets omfang og betydning aftog 
imidlertid gennem 1400-tallet, formentlig fordi sildestimerne svømmede 
andre steder hen. Således var der vækst i fiskeriet ved både Malmø og 
København, der som led i deres betydelige udvikling og tiltagende  
størrelse også kom på banen som møntsteder i henholdsvis 1440’erne  
og 1490’erne.
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De faldende indtægter fra Skånemarkedet var formentlig en medvirkende 
årsag til indførelsen af Øresundstolden (1429-1857), der politisk havde stor 
betydning for f.eks. tidens konflikter med hansestæderne, særligt Lübeck 
(fig. 6.12). For møntvæsenet havde Øresundstolden også betydning. Fra 
især 1497 eksisterer der gode oplysninger om Øresundstolden qua den 
unikke række af bevarede regnskabsprotokoller/toldbøger. Tolden var dels 
af umiddelbar økonomisk betydning for de kongelige finanser. F.eks. synes 
tolden under kong Hans i et år at kunne udgøre 10-15.000 mark af kongens 
samlede indtægter på ca. 70-80.000 mark, altså måske 10-20%. Beløbet og 
andelen var formentlig lavere tidligere i 1400-tallet, men det var en bety-
delig indtægtskilde. Dels var Øresundstolden en indtægt direkte i mønt, 
altså i ædelmetal, som må antages i nogen grad at være brugt til national 
møntproduktion, selvom mange gode udenlandske mønter nok blev brugt 
til kongelige udgifter nationalt og internationalt uden at blive ommøntet. 
Tolden var principielt en engelsk nobel pr. skib, men den blev i tilsyneladen-
de stigende grad betalt i forskellige andre mønttyper af guld eller sølv.11

Viborg

Jell ing

Haderslev

Rendsburg

Wedel

Hamburg

N O R D S Ø E N

Ø S T E R S Ø E N

S V E R I G E

D A N M A R K

T Y S K - R O M E R S K E  R I G E

K O R T

FIG. 6.11 
Oksevejen
Hærvejen kaldtes med rette 
også tidligere Oksevejen. 
Gennem århundreder blev 
titusindvis af danske okser 
drevet ad netop denne vej 
ned gennem Jylland på vej 
mod de mange europæiske 
købstæder, hvor godt okse-
kød var i høj kurs. 
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FIG. 6.12 

K R O G E N

Tegningen viser, hvordan Kronborgs forgænger Krogen formentlig har 

taget sig ud i 1400-tallet. Borgen skulle bevogte indsejlingen til Øresund 

og ind drive den nyopfundne Øresundstold. Dermed blev borgen hurtigt 

en af landets vigtigste set fra et økonomisk perspektiv.
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Mønttyper og møntregning

Når der ses bort fra kobbersterlingen var alle danske mønter i denne  
periode lavet af en sølv-kobberlegering. Det nye danske møntvæsen, der 
blev skabt i årtierne efter år 1400, byggede på det lybske møntvæsen. Ud-
viklingen af møntvæsenets typer og standarder frem til i hvert fald midten 
af 1400-tallet blev, som vi siden skal se, påvirket af udlandets typer samt 
forhandlinger med og klager fra Lübeck og andre hansestæder.

I det lybske system gik der 16 skilling på 1 mark, der længe blot  
eksisterede som regnemønt og ikke som en fysisk mønt. I Danmark blev 
der først udmøntet hele markstykker i 1500-tallet. En regnemønt var typisk 
en ikke-udmøntet teoretisk enhed (ofte hovedmønten), der blev brugt til 
regnskaber samt angivelse af priser, møntfod m.v. Skillingen kunne deles 
i to søslinge/sechslinge, tre hvide/witten, fire sterlinge eller 12 penninge, 
hvoraf sidstnævnte kunne deles i to skærve.

I anden halvdel af 1300-tallet var hovedmønten i det lybske system 
witten (1 hvid, 4-penning), der i 1375 var fastsat til 176 witten på den 
13-lødige mark. Denne mark var den kølnske vægtmark, der var ca. 230 g.  
Sølvindholdet/lødigheden angives i lod, og rent sølv er 16 lødigt, så 13 
lod/13-lødige vil sige 13 16, dvs. 812,5‰ rent sølv. Det betyder, at den 
lybske witten skulle produceres i en sølv-kobberlegering bestående af 
812,5‰ sølv, samt at 176 witten tilsammen skulle indeholde ca. 187 
(81,25% af 230 g) g rent sølv. Med andre ord betød denne forordnede 
møntfod, at én witten i gennemsnit skulle veje omkring 1,31 g og inde-
holde omkring 1,06 g rent sølv.

Efter at have produceret ensartede mønter siden 1350-60’erne dannede 
de tre hansestæder Lübeck, Hamburg og Wismar i 1379 en møntunion 
kaldet Den Vendiske Møntunion (fig. 6.13). I 1381 blev unionen udvidet 
med de tre hansestæder Lüneburg, Rostock og Stralsund. De slog mønt 
med ensartet bagsidepræg og efter samme standard. Standarden var for-
bedret en smule sammenlignet med tidligere, og fra 1379 var standarden  
for witten 176 styk på den 13½-lødige mark, mens der af den mindre 
sølvmønt, viertelwitten (= 1 penning), skulle produceres 516 styk af den 
9-lødige mark. På grund af blandt andet stigende sølvpriser blev standard-
en forringet senere i 1300-tallet. Her blev det også udbredt at producere 
sechslinge (= søslinge, seks penninge) og dreilinge (tre penninge), der 
havde en anden type motivfællesskab. Nemlig at de på begge sider skulle 
have den udstedende bys byvåben.

Den storstillede møntproduktion i de nordtyske hansestæder betød,  
at der også blev produceret mønter i Flensburg i anden halvdel af 1300- 
tallet under sønderjyske hertuger og holstenske grever. Der var også 
andre aktive møntsteder i og nær Slesvig-Holsten: Hamburg, Itzehoe, Kiel, 
Neustadt, Oldesloe og Rendsburg (fig. 6.14). Selvom Flensburg ikke var 
tilsluttet møntunionen, så var byens mønter kraftigt inspireret af mønter 
fra Den Vendiske Møntunion, hvilket i betydelig grad også var tilfældet 
for mønterne fra Itzehoe, Neustadt, Oldesloe og Rendsburg.12 En lignende 
situation gør sig gældende for den møntproduktion, der startede i Ribe 
formentlig i anden halvdel af 1370’erne. Denne produktion af hvide var 
nok foranlediget af Flensburgs udmøntninger af witten. Den interessante 
byudmøntning af hvide i Ribe, som omtales yderligere senere, var den 
eneste i riget før ca. 1403, hvor udmøntningerne i Næstved startede.

Fra ca. 1412-1413 kom et møntsted i Lund igen på banen. På dette 
tidspunkt var der formentligt gået 35-40 år, siden penningudmøntninger-
ne i Lund var stoppet. På møntstedet i Lund og rigets øvrige møntsteder 
blev der især produceret sterlinge, der også blev kaldet en engelsk og 
svarede til tre penninge, altså teoretisk ¾ hvid. Der blev også produceret 
mange penninge og nogle meget sjældne halvpenninge (en skærv, kun 
i Næstved) og hvide (kun i Næstved). Penninge og halvpenninge blev 
fremstillet i brakteatteknik dvs. mønterne var præget ensidigt. Den meget 
udbredte penning, der havde en krone som motiv, kaldes på grund af 
dens hule form for hulpennnig eller kronehulpenning.
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FIG. 6.13

W I T T E N  F R A   

D E N  V E N D I S K E  M Ø N T U N I O N

TÅRNETOHOVEDET ØRN

LØVEOKSEHOVED

GRIF STRÅLER/PIL

HAMBURGLÜBECK

LÜNEBURGWISMAR

ROSTOCK STRALSUND

Witten fra de seks hansestæder i Den Vendiske 

Møntunion. Mønterne har ensartede bagsider 

med kors, men særegne forsider med symboler 

for den enkelte by i unionen.
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Udover den dårlige kobbersterling fra 1420-1430’erne bestod den danske 
møntproduktion i 1420’erne af rigets første søsling, der som enhed svarede  
til ½ skilling. I 1430’erne blev den danske pengehistories eneste gros 
produceret. Den var inspireret af den succesfulde franske gros turnois og 
var (teoretisk) en 9-penning, men dens sølvindhold svarede slet ikke dertil. 
Det var ligesom kobbersterlingen (teoretisk = 3-penning) en ringe mønt fra 
Erik af Pommerns regeringstid. De følgende 10 år fra ca. 1440-1448 bød på 
produktion af sterlinge, hvide og skillinger (principielt 12 penninge), når 
der ses bort fra en uhyre sjælden søsling, som blev produceret i Lund ca. 
1440-1442. De første danske skillinger er fra 1440’erne, da enheden tidligere 
kun fungerede som regnemønt. Skillingen var den største danske sølvmønt 
frem til Christian 2.’s tid, og den blev enormt udbredt i 1500-1800-tallet, 
men sank nærmest kontinuerligt i værdi. Fra at have været den største 
danske sølvmønt endte skillingen som mønten med det næstmindste 
pålydende ved afskaffelsen i 1870’erne. Det skal dog pointeres her, at der 
under Christian 1. kun blev produceret hvide – og kun i Malmø.

Selvom der var normative værdiforhold mellem de forskellige mønt-
typer f.eks. 1 hvid = 4 penninge, så var virkeligheden noget ganske andet. 
Sølvindholdet i typerne skiftede og kunne fra starten være lavere end den 
teoretiske standard. Der kan således ikke opstilles almene gyldige over-
sigter over det reelle værdiforhold med hensyn til ædelmetal mellem to 
mønttyper. Det afhænger af det konkrete tidspunkt, og hvis der er tale om 
kurs fremfor kun ædelmetalindhold, så vil den blive afgjort af det pågæl-
dende steds udbud og efterspørgsmål på betalingsmidler eller andet. Dan-
ske mønter blev vurderet, og deres umiddelbare værdi i forhold til f.eks. de 
lybske blev offentliggjort, så udenlandske handlende og eventuelle andre 
modtagere af danske penge havde noget at rette sig efter. Det er sådan set 
det samme som nutidens offentliggørelse af valutakurser. De udenlandske 
vurderinger havde dengang stor betydning for dansk møntpolitik, men til 
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FIG. 6.14
Nordtyske møntsteder
På kortet ses byerne i Den 
Vendiske Møntunion samt 
de møntsteder, der var 
aktive i anden halvdel af 
1300-tallet i Slesvig-Holsten. 
Ribes byudmøntning var på 
daværende tid den eneste  
i Danmark.

  Byerne i Den Vendiske 
Møntunion

  Andre møntsteder
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gengæld ikke direkte, når der var forhandlinger om mindre betalinger i 
gang på f.eks. et nationalt marked. Den problemstilling, hvor ædelmetal-
indholdet altid var vigtigt – og måske vigtigere end de offentligt fastsatte 
standarder, regler m.v. – gør det ikke blot vanskeligt at udtale sig om 
værdiforhold mellem mønter, men også om deres købekraft. Der er qua 
reglerne om udbud og efterspørgsel tale om øjebliksbilleder, der kun 
med betydelige forbehold må forsøges generaliserede.

Møntvæsenet fra ca. 1375-1480

Rigets møntomløb i 1380-1390’erne var fuldkommen domineret af uden-
landske, primært tyske, mønter. Som omtalt i forrige kapitel var der 
dog formentlig fortsat en vis cirkulation af de dårlige danske penninge 
produceret tidligere i 1300-tallet i de nederste lag af møntomløbet, men 
det behandles ikke yderligere her. Tiden omkring 1380 bød desuden på 
genoptagelsen af møntproduktion i riget med udmøntninger i Ribe. De to 
temaer henholdsvis udmøntningerne i Ribe og de udenlandske mønters 
nærmest totale dominans er i denne rækkefølge emne for dette afsnit.

Dansk møntproduktion genoptages
Den første danske mønt, som blev produceret efter ophøret af penning-
udmøntningerne i 1300-tallet, var hviden fra Ribe. Det var også den  
sølv i ndholdsmæssigt bedste og største mønt, der siden vikingetiden var 
produceret i riget. Som nævnt var den internationale pengehistoriske 
baggrund hansestædernes store udmøntninger af witten. For Ribe var  
det nok den relativt nærtliggende produktion i Flensburg, der satte skub  
i møntproduktionen i den jyske købstad. Samtidig har den ejendommelige  
hvid fra Ribe en bagside, der motivmæssigt må siges at efterligne de 
nordtyske witten fra 1370’erne – i særdeleshed de lüneburgske, men til 
dels også de hamburgske. Det ejendommelige ved Ribes witten handler 
imidlertid især om indskrifterne, og hvad der formentlig deraf kan ud-
ledes omkring udmøntningen. Bagsidens indskrift angiver i tråd med de 
udenlandske forbilleder det konkrete møntsted: MONETA RIPENS. Det vil 
sige mønt fra Ribe – altså fra selve byen Ribe – ikke noget med direkte 
relation til samtidens regenter som f.eks. Valdemar Atterdag (1340-1375), 
hans barnebarn Oluf (1376-1387) eller Olufs mor dronning Margrethe 1. 
Forsideindskriftens tre varianter er endnu mere markant og understøtter 
samtidig, at der er tale om en byudmøntning: CIVITAS RENGNI, CIVITAS 
REGNI eller CIVITAS IN REGNO, der alle betyder by i kongeriget (fig. 6.16). 

FIG. 6.15 
Hulpenninge under  
Erik af Pommern 
Penninge fra Erik af Pommerns tid. 
Den ene kaldes kronehulpenning, 
og den er langt den mest almin-
delige. Den anden er ualmindelig 
og kaldes for lebard. En lebard er 
på mønter (heraldisk) en løve med 
hovedet set forfra (en face).
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Det er altså ikke umiddelbart en møntproduktion, der er en del af en natio-
nal monetær genrejsning. Der er tale om en byudmøntning, hvor udsteder-
ne, som formentlig var borgerne i Ribe, bevidst politisk får markeret byens 
tilhørsforhold til kongeriget Danmark, som der på dette tidspunkt var strid 
omkring. Udmøntningen fik også markeret den velhavende bys rolle og 
evner i forhold til de mange møntudstedende handelsbyer i det nordtyske 
område. Måske var Ribe i 1300-tallet den handelsmæssigt vigtigste by i 
Jylland med voksende national og international handel især til England  
og Flandern.13

Ribe-hvidens datering er baseret på dens forekomst i skattefund, samt 
at den efterligner typer, der formentlig er fremstillet i 1370’erne og senest i 
1381. Udenlandske mønttyper produceret fra 1381 og frem har ikke været 
forlægget for Ribe-hviden, og det indikerer, at udmøntningen startede 
tidligere end 1381. Der var i midten af 1370’erne megen uro og strid i 
og omkring Ribe, og først fra omkring år 1377 synes der at være relativt 
stabile magtforhold der. På nogenlunde samme tid fik byrådet overladt det 
kongelige fogedi (fogedens embede/ansvarsområde) i byen, der normalt 
– og igen fra 1382 – hørte til slotshøvedsmanden på Riberhus. De mindre 
kaotiske magtforhold og besiddelsen af fogediet, der måske indebar en 
form for ret eller accept til udmøntning til byrådet, der formentlig stod for 
udmøntningen, tyder på, at Ribe-udmøntningen tidligst startede omkring 
1377. Noget tyder på, at udmøntningen hang sammen med fogediet, der 
senest i 1382 gik tilbage til Riberhus. Det er tvivlsomt, om udmøntningen 
fortsatte i 1380-1390’erne. Der kendes ikke andre Ribe-hvide end den her 
omtalte type. Der kendes f.eks. ingen senere Ribe-hvide med motiv, der 
efterlignede udenlandske typer, der blev produceret fra 1381. En datering 
af udmøntningen til ca. 1376-1381 synes på nuværende tidspunkt at være 
det mest oplagte. En alternativ, men mindre sandsynlig forklaring er, at ud-
møntningerne i Ribe stod på et stykke ind i 1380-1390’erne uden at motivet 
blev ændret. Ribe var selvsagt ikke bundet af de motivændringer, som Den 
Vendiske Møntunion medførte for andre byer. Vi ved endnu ikke nok om  
Ribe-hviden til at afgøre, om der er tale om én betydelig produktion i 
anden halvdel af 1370’erne, en langsom nærmest kontinuerlig udmøntning 
over mange år, mange kortvarige intensive udmøntninger med betydelige  
tidsrum i mellem eller en kombination af disse produktionsmodeller. Stempel - 
studier vil kunne belyse dette, men der er på nuværende tidspunkt tilsyne-
ladende ikke bevaret tilstrækkeligt med eksemplarer af disse hvide til at 
kunne foretage tilfredsstillende stempelundersøgelser.14

FIG. 6.16
Hviden fra Ribe
Møntens stil og indskrift ligner 
meget dens nordtyske forbilleder 
(fig. 6.13). Der er tale om en byud-
møntning, som ikke fik den store 
indflydelse i samtidens møntomløb. 
Indskriften på den her viste mønt 
(CIVITAS RENGNI/MONETA RIPENS) 
viser, at stempelskæreren næppe 
var latinkyndig, idet der på forsiden 
rettelig skulle have stået CIVITAS 
REGNI – ”kongerigets by”.
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Hvidene fra Ribe kom næppe til at spille nogen særlig rolle i rigets mønt-
cirkulation. Der kendes umiddelbart ingen enkeltfund af den, hvilket tyder 
på manglende betydning eller tilstedeværelse i det almindelige møntom-
løb. Hviden fra Ribe kendes dog fra seks danske og otte tyske skattefund 
(tabel 6.2), men her spillede de også kun en helt ubetydelig rolle uanset 
om der ses på antal eller vægt. Således var der kun en eller to styk i 13 af 
skattefundene, og der var 13 styk i det store Aarhusfund, som blev gjort  
i 1908 og som indeholdt 5.759 mønter (fig. 6.17 og 6.18). 

S K AT T E F U N D  M E D  R I B E - H V I D E 15  TABEL 6.2

FUND OMRÅDE MØNTER RIBE-HVIDE

Lille Sevedø, Basnæs, DMS 228 S for Korsør 1.177 2

Vordingborg, Algade, DMS 229 Vordingborg 381 1

Allinggård, DMS 231 NØ for Silkeborg 71 1

Dragør, Deventergade, DMS 233 Dragør 220 1

Kalby, DMS 234 Ø for Næstved 2.559 2

Aarhus, Lilletorv, DMS 238 (fig. 6.18) Aarhus 5.759 13

Ruhwinkel Ø for Neumünster 6.832 1

Lübeck Lübeck 92 1

Gardelegen N for Magdeburg Ca. 5.000 2

Hagenow SV for Schwerin 192 1

Rüst Ø for Schwerin 606 1

Zarnechow SØ for Rostock 120 1

Lelkendorf SØ for Rostock 1110 2

Brockhöfe SV for Lüneburg 447 1

I alt  Ca. 19.566 30

FIG. 6.17 og 6.18 
Skatten fra Lil letorv, Aarhus
De 5.759 mønter var nedlagt i den 
her viste stentøjskande. Mønterne 
blev fundet af arbejdsmand A.P. 
Andersen, da han i december 
1908 deltog i nedrivningen af den 
såkaldte Borgmestergård fra 1597. 
Gården, der i dag kan besøges i 
Den Gamle By i Aarhus, ses her 
yderst til højre på et maleri af 
Lilletorv fra 1848.
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Selvom der ikke kendes enkeltfund af Ribe-hviden, så tyder forekomsten i 
14 skattefund og nogle foreløbige stempelstudier af udmøntningen dog 
på, at der har været tale om en produktion af et vist omfang, formentlig 
titusindvis af mønter. Den geografiske udbredelse er interessant, og den 
viser overordnet, at hviden primært blev sendt, betalt eller på anden vis 
cirkulerede syd- og østpå, men den nåede også omkring i riget, hvor 
især de tre fund fra Sydsjælland, der selvfølgelig kan opfattes som del af 
en østgående strøm, må bemærkes. Den primære spredning langs især 
den nordtyske kyst mod øst ud mod Østersøen giver i forhold til datidens 
handel, mønttypen og hansestæderne ganske god mening.

Det er for ca. 1380-1400 ikke muligt på baggrund af enkeltfundene 
at opstille et vellignende billede af tidens mere almindelige møntbrug 
fordelt på typer, nationalitet eller kronologisk udvikling. Dels formodes 
en del af de ældre danske penninge fortsat at kunne være i cirkulation, 
og dels er det meget vanskeligt at datere en del af de nordtyske mønter. 
Det vanskeliggør forståelsen af tidens møntcirkulation. Det står imidlertid 
klart, at alle enkeltfund, der er registreret fra 2015-2016 og som potentielt 
er fremstillet i perioden ca. 1380-1400, er tyske mønter. På den måde er 
der overensstemmelse mellem enkeltfundsmaterialet og skattefundsmate-
rialet – og sidstnævnte må der i større grad end ellers tyes til, når man vil 
undersøge møntcirkulation fra ca. 1380-1400. Det er heldigvis en periode 

Viborg
Kompagnistræde

Kallerup

Lil le Sevedø

Næstved, Riddergade

Vålse

Vordingborg, Algade

Nykøbing Falster
Brogade

Gedesby 
kirkegård

Stege

Risegård

Aarhus, Li l letorv

Aarhus, Vestergade

Bistrup

Viborg
Nytorvgyde

Allinggård

Roskilde, Algade

Kalby

Dragør
Deventergade

Flødstrup
kirkegård

Ø S T E R S Ø E N

S V E R I G E

N O R D S Ø E N

D A N M A R K

B o r n h o l m

K O R T

FIG. 6.19
19 skatte
Den geografiske fordeling 
af skattefundene fra peri-
oden 1380-1400. Skattene 
er forholdsvis jævnt fordelt 
over landet samt mellem 
datidens land- og byom-
råder.
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med mange skattefund – nærmest ét pr. år. De har også har en ganske 
pæn spredning geografisk, størrelsesmæssigt og fundstedsmæssigt f.eks. 
i forhold til land og by. Dette kombineret med, at skattefundene har en 
møntfordeling, som bestemt ikke står i modstrid med enkeltfundsmate-
rialet betyder, at skattefundsmaterialet må forventes at give et rimeligt 
indblik i, hvilke mønter, der blev brugt i almindelige transaktioner og ikke 
kun til opsparing eller som anden form for mindre aktiv kapital.

Udenlandsk mønt dominerer
De 19 skattefund fra perioden taler et tydeligt sprog, når det gælder natio-
nalitet og mønttyper (fig. 6.19 og tabel 6.3). Fælles for skattene gør det sig 
gældende, at de indeholder få sølvgenstande udover selve mønterne (fig. 
6.20 og 6.21). Tilsammen består de 19 skattefund af mere end 12.937 mønt-
er, hvoraf kun 20 er indenrigske – og de 20 er Ribe-hvide fordelt på seks 
skattefund. Der er således tale om et møntomløb fuldkommen domineret af 
udenlandske mønter. De udenlandske mønter stammer næsten alle fra det 
nordtyske område inklusiv områder langs Østersøens sydlige kyster (Preus-
sen, Pommern, Den Tyske Orden). Der er primært tale om tyske brakteater, 
witten og viertelwitten. I enkeltfund registreret i perioden 2015-2016 ses der 
kun tyske mønter fra denne periode, og blandt skattefundenes ca. 13.000 
mønter er der kun relativt få andre udenlandske mønter.  

1 9  S K AT T E F U N D   
FRA CA. 1380-140016 TABEL 6.3

MØNTFUND DMS INDENLANDSKE UDENLANDSKE FUNDOMSTÆNDIGHED M.V. 
  MØNTER MØNTER

Bistrup, Nordsjælland 220  12 Havegravning

Næstved, Riddergade 222  52 Gravning i gårdsplads ved ældre bybebyggelse

Risegård, Bornholm 223  223+ Nylig ryddet eng på landet. Sølvske i fundet.

Flødstrup kirkegård, Fyn 224  96 Læderpung i grav

Gedesby kirkegård, Falster 225  20 På kirkegård ved et lig

Roskilde, Algade 226  65 Grundgravning

Kallerup, Vestsjælland 227  585+ Ved pløjning, fundet i lerkande

Lille Sevedø, Sydvestsjælland 228 2 1175 Gravning ruralt, i tinkande

Vordingborg, Algade 229 1 393 Grundgravning i ældre brandtomt, i kande af stentøj

Vålse, Falster 230  988 Havegravning, i tinbæger

Allinggård, Midtjylland 231 1 70 Grøftegravning

Viborg, Nytorvgyde 232  78 Grundgravning

Dragør, Deventergade 233 1 219 Nedlægning af vand- og gasrør

Kalby, Sydsjælland 234 2 2557 Grøftgravning, krus med tinlåg

Stege, Møn 235  252 Havegravning, i kande af stentøj

Nykøbing Falster, Brogade 236  147 Kældergravning. Sølvske samt fem små  
    dragtsmykker (to hægter, tre maller) i fundet.

Viborg, Kompagnistræde 237  150+ Byggeriarbejde

Aarhus, Lilletorv (fig. 6.18) 238 13 5746 Grundgravning, i dunk af stentøj

Aarhus, Vestergade 239  89 Grundgravning

I alt  20 12.917+ 
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Den lille gruppe udgøres især af ørtuger og artiger fra de resterende  
områder omkring Østersøen samt af forskellige mønttyper fra England,
Skotland, Frankrig og Luxembourg. 

Ribe-udmøntningen var en genoptagelse af møntproduktion i riget, 
men udmøntningen kan ikke beskrives som en national udmøntning, hvis 
formål var at bidrage til dækning af landets møntforsyning eller de konge-
lige finanser. Den havde – for Ribe-borgerne – et mere lokalt/regionalt for-
mål af formentlig både politisk og handelmæssig karakter. Det lave stadie 
af rigets egen produktion og ikke mindst en national møntcirkulation totalt 
domineret af udenlandske mønter gjorde det til en vanskelig opgave at 
etablere et nyt dansk møntsystem. Der skulle reelt startes helt fra bunden 
både produktionsmæssigt og organisatorisk, selvom man med hensyn til 
selve møntsystemet kunne lade sig kraftigt inspirere af det lybske system. 
Det var, hvad rigets ledelse gik i gang med i de første år af 1400-tallet.

Ca. 1400-1420 – et nyt nationalt møntvæsen etableres
Blandt de 501 enkeltfundne mønter fra ca. 1380-1480, som er registreret i 
perioden 2015-2016, er der fra ca. 1380-1450 46 nordtyske mønter, hvoraf 
formentlig under halvdelen er fra ca. 1400-1420. Fra ca. 1400-1420 er der 
desuden 19 indenlandske mønter. Fordelingen mellem ind- og udenland-
ske mønter er måske nogenlunde lige i forhold til antallet – og måske 
sågar også i økonomisk værdi – af de enkeltfundne mønter, der antages 
at afspejle især de nederste dele af møntomløbet som de mindre og for 
så vidt daglige transaktioner. De 19 indenlandske udgøres af 10 sterlinge, 
hvoraf de ni er produceret i Næstved og den sidste i Lund, og ni hulpen-
ninge produceret i Næstved og Lund. Syv af sterlingene er fundet i Jylland, 
og resten på Sjælland, mens hulpenningene fordeler sig med fire i Jylland 
og fem på Sjælland. Der er således også tale om en nogenlunde fordeling 
på landsplan, som selvfølgelig er stærkt påvirket af det lave antal fund 
og hvilke områder, der er registreret mønter fra i 2015-2016. Under alle 
omstændigheder er det værd at bemærke, at selvom der udelukkende 
blev produceret mønter i Næstved og Lund, så var mønterne udbredte 
også i de vestligste dele af riget. Materialet er alt for småt til at sige noget 

FIG. 6.20 og 6.21
Sparsomt med sølvtøj
Sølvske fra Risegård-skat-
ten fra Bornholm (tv.) samt 
sølvske og dragtsmykker fra 
Brogade-skatten fra Nykøbing 
Falster (herover). Der var ikke 
meget sølv – udover sølvmøn-
ter – i periodens skattefund.
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præcist derom. Men det indikerer måske, at de monetære forskelle med 
hensyn til indenlandske mønter ikke har været så store, som det måske 
kunne forventes i lyset af den geografiske placering af møntproduktionen.
Når det gælder forholdet mellem ind- og udenlandske mønter tegner 
møntsammensætningen i skattefundene fra ca. 1400-1420 et andet bille-
de end enkeltfundene, men i begge tilfælde er de eneste indenlandske 
mønter af betydning for møntcirkulationen sterlingene og hulpenningene 
(tabel 6.4). ½-penningen (skærven) og to forskellige typer hvide produ-
ceret i Næstved kendes kun i relativt få eksemplarer fra få fund, og de 
må omløbsmæssigt have været af meget begrænset betydning. Skatte-
fundene i tabel 6.4 indeholder kun 168 indenlandske mønter mod 2.180 
udenlandske. Kun i én skat, Meløse-skatten, er de indenlandske i overtal. 
Dette viser den udenlandske mønts fortsatte dominans – i hvert fald, når 
det gælder opsparing og nok også i betydelig grad i cirkulation – især 
den øvre del med de mest værdifulde mønter. Selvom det næsten ikke er 
muligt, så er de udenlandske mønter i skattene i endnu højere grad end 
skattefundene fra ca. 1380-1400 fuldkommen domineret af tyske mønter. 
De 2.180 mønter er stort set alle sammen sølvmønter fra Nordtyskland 
inklusiv Preussen og Pommern – og så er der få andre primært fra de 
øvrige områder omkring Østersøen. Sølvmønterne er i endog meget stor 
udstrækning witten og dreilinge, men det skal også bemærkes, at der nu 
begynder at dukke enkelte guldmønter op.

F A K TA

E N  W I T T E N - S E I G E R

Ved udgravninger i 1961 på Budolfi Plads i Aalborg blev der fundet en seiger. 

En seiger er et simpelt, men ganske præcist, redskab til at sortere mønter efter 

vægt. En ophængt tværarm med et fladt hoved i den ene ende og en bestemt 

vægt, eventuelt et (udskifteligt) vægtlod, i den anden ende, betød, at en tung 

mønt faldt af det flade hoved, mens en lettere mønt blev liggende. På den måde 

kunne de tungeste og dermed bedste mønter sorteres fra.

Det var økonomisk fordelagtigt for den enkelte, men udvipning af de bedste 

mønter sænkede selvsagt kvaliteten af det samlede møntomløb. Vi ved ikke, 

hvordan der blev set på seigere i middelalderens Danmark, men det var næp-

pe med glæde set fra kongemagtens side. Fra udlandet kendes der adskillige 

eksempler på strenge forbud mod udvipning, som nok har fundet sted i de fleste 

perioder med udmøntninger af ædelmetal. Det gælder også Danmark i senere 

perioder – helt frem til 1900-tallet, hvor der omkring 1920, stoppede med at være 

ædelmetal i cirkulationsmønterne. I nyeste tid blev seigere også brugt i mønt-

produktionen og i bl.a. banker, for de kunne også bruges til at sortere mellem 

undervægtige mønter og mønter med korrekt vægt, således at man f.eks. ikke 

modtog undervægtige guldmønter som betaling.

Seigeren fra Aalborg er en lille bronzesag på blot 17 g, der kan klappes sammen 

(fig. 6.22). Den er blot 81 mm lang. Den har let kunnet fragtes og har måske 

været anvendt af en vekselerer eller købmand på torvet i Aalborg. Den synes at 

være indstillet til at sortere mønter på mere end ca. 1,30 g. Det er derfor nær-

liggende, at den er fra anden halvdel af 1300-tallet eller senere, da den vægt  

passer ganske godt på den periodes witten fra hansestæderne Hamburg, Lübeck, 

Lüneburg og Wismar. Da de gik sammen i Den Vendiske Møntunion skulle deres 

wittens bruttovægt fra 1379 teoretisk være ca. 1,33 g.17

FIG. 6.22
Seigeren fra Aalborg
Mønten placeredes på den 
firkantede plade til venstre, og 
hvis vægtstangen tippede over, 
var mønten ’overvægtig’ og 
kunne med fordel smeltes om.
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F A K TA

D E N  Æ L D S T E 

D A N S K E  G U L D - ’ M Ø N T ’

D A N S K E  S K AT T E F U N D 
FRA CA. 1400-142022       TABEL 6.4

MØNTFUND DATERING DMS INDENL. UDENL. BEMÆRKNINGER

Nakskov, Gåsetorvet Ca. 1400-1405 241 12 929 De 12 danske mønter er samme type: Lille, sjælden 

(fig. 6.24)     brakteat ½ penninge (skærv, brakteat)

Ruts Kirke, Bornholm Ca. 1400 242 10 55 De indenlandske mønter er 1300-tals penninge, hvilket indtil  
     videre gør skatten enestående, hvis det reelt er en samlet skat.

Tinning skov, Aarhus NV Efter ca. 1403 246 160 160 Tyske mønter, 157 witten, 3 dreilinge

Meløse, nær Hillerød Ca. 1405-1410 248 160 64 Deponeret i kande af stentøj. Eneste skat, hvor indenlandske  
     mønter er i overtal. De danske er 125 sterlinge  
     (120 fra Næstved, 5 fra Lund) og 35 hulpenninge

Aakjær, nær Odder Efter ca. 1405 249 16 19 Nogenlunde fordeling mellem indenlandske (15 sterling, 
     1 hulpenning) og udenlandske (tyske witten og viertelwitten)

Helsingør, Efter ca. 1415 251 9 883 De 9 indenlandske er sterlinge fra Næstved. Blandt de mange  
Søndre Strandvej     udenlandske er der 4 tyske gylden (guldmønter), resten er næsten 
     udelukkende tyske witten og dreillinge. Den store skat indeholdt 
     også to sølvklumper på tilsammen 121,63 g

Dragør Efter ca. 1415 2521 70  Den indenlandske er en sterling fra Lund

I alt   168 2.180 

I 1739 købte den danske konge højesteretsassessor Niels Foss’ (1670-1751) store 

møntsamling på ca. 5.000 stykker.18 Samlingen indeholdt Danmarks ældste mid-

delalder guld-’mønt’, som kun kendes i det ene eksemplar.19 Der er ikke tale om 

en rigtig mønt, men om et 2 mm tykt guldstykke på 9,55 g præget med stempler 

stort set svarende til stempler, der blev anvendt til prægning af sterlinge i Lund i 

1410’erne. Indskrifterne er ERICVS REX DSN, Erik konge af Danmark, Sverige og 

Norge og MONETA LVNDENS, mønt fra Lund.

Vi ved ikke, hvorfra Foss havde mønten, men der er grund til at formode, at den er 

fra 1400-tallet. Som noget fuldkommen usædvanligt for tidens møntprægning, er 

den præget med et endog meget højt relief. Det er imidlertid sket med stempler 

med bogstaver, der både i stil og graveringsteknik svarer til 1400-tallets. Der er dog 

nok tale om en form for dybt skåret og ekstra fint særstempel. Der er en centerprik 

på forsiden, der har hjulpet ved gravering af motivet. Ganske atypisk er prikken stor 

og aftrykt positivt som det højeste punkt. Det gamle guldstykke har måske overlevet 

gennem tiderne som blandt andet hængesmykke. Guld-’mønten’ har en reparation i 

kanten ud for en af korsarmene, der måske er rester af en øsken eller lignende.

Ligesom vi ikke kender denne unikke genstands historie før 1739, så kender vi 

heller ikke dens funktion. Det er imidlertid forkert at anse den for den første danske 

guldmønt. Den har en finhed på omkring 979-986‰, og dens guldindhold på 

omkring 9,35-9,41 g passer ikke til andre guldmønters. Der er muligvis tale om 

en form for præsentationsstykke til kongelig godkendelse, da man skulle i gang 

med at præge denne sterlingtype. Det vil i så fald knytte stykket til tiden omkring 

1412-1413, hvor sterlingprægningen i Lund antages at begynde. Fremstillingen af 

guld-’mønten’ foregik formentlig under de to nederlandske slægtninge Gerrit og 

Goswin Comhaer, der i 1413 omtales som møntmestre i Lund.20

Der kan dog også være fremstillet flere eksemplarer – og de eller blot det ene – kan 

have været fremstillet til gavebrug i højstatus kontekster. Et forsigtigt bud ud fra denne 

forklaring er, at denne Erik af Pommern guld-’mønt’ blev givet i 1413 i forbindelse 

med dronning Margrethe 1.s begravelse i Roskilde Domkirke.21

FIG. 6.23
Guld-’mønten’
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Den pengehistoriske udvikling fra ca. 1400-1420 kan deles i to, da rigets 
møntproduktion formentlig omkring 1412-1413 blev flyttet fra Næstved 
til Lund. Især kort før og under Næstved-perioden blev de nationale 
møntforhold påvirket udefra. Der var nemlig tale om etablering af en 
ny national produktion efter udenlandsk (lybsk) system, og det skete 
formentlig under ledelse af en eller flere udenlandske (nederlandske) 
møntproduktionskyndige personer. Desuden var der diskussioner hos 
og klager fra hansestæderne, især Lübeck, over danske møntforhold, 
specielt over møntforholdene på Skånemarkedet.

Først så sent som i 1396 har vi under Margrethe 1. de første direkte 
vidnesbyrd om en plan for genoptagelsen af national møntproduktion. 
Der blev udskrevet en skat på op til 8 grot af hvert hus til at afhjælpe en 
tilsyneladende udbredt mangel på mønt.23 Selvom der også må have 
været et ønske om at genvinde i det mindste en del af kontrollen med 
møntforholdene i riget, så blev det formentlig ikke umiddelbart til noget. 
Først i 1403 er der med sikkerhed møntproduktion i gang i riget, for i det 
år begyndte en længere række hanseatiske klager over kvaliteten af de 
mønter, der blev produceret i Danmark. Klagerne drejede sig forment-
lig om sterlinge fra Næstved. Sterlingen blev som antydet den vigtigste 
danskproducerede mønt fra ca. 1403-1420 med en stor produktion både 
i Næstved og sidenhen i Lund (fig. 6.25). Danske sterlinge er i øvrigt 
fundet mindst 1024 gange i England. En sådan udenlandsk udbredelse 
er særdeles usædvanlig, formentlig enestående, for en dansk middel-
aldermønt, selvom også den ringe kobbersterling er fundet flere gange  
i Belgien, Frankrig og Schweiz.25

FIG. 6.24
Skatten bjærges
Fotografiet viser ivrige 
børn og unge men-
nesker, der deltager i 
opgravningen af de 941 
middelaldermønter på 
Gåsetorvet i Nakskov i 
1959.
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Opstarten og organiseringen af den nye produktion i Næstved skete for-
mentlig under ledelse af den nederlandske møntmesterfamilie Comhaer, 
der senest fra år 1407 optræder i dansk kongelig tjeneste, ikke mindst i 
monetære og finansielle anliggender. Møntstedet i Lund blev formentlig 
først oprettet lidt senere, og det har blandt andet i lyset af sammensæt-
ningen af skattefund været omdiskuteret, hvornår og hvordan sammen-
spillet var mellem de to møntsteder. En af de vigtigste kilder til dette 
spørgsmål er Comhaer-familien selv (se faktaboks, s. 382). Det står klart, 
at de var møntmestre i Lund i 1413, og der synes ikke umiddelbart at 
være tegn på, at Lundemønten åbnede tidligere end omkring 1412-1413. 
Formentlig var der tale om en nogenlunde samtidig lukning af møntstedet 
i Næstved til fordel for det i Lund. Lukningen af møntstedet i Næstved 
viste sig dog at være midlertidig (under 10 år). Skattefundenes sammen-
sætning af sterlinge fra henholdsvis Næstved og Lund peger i den retning, 
altså at de to møntsteder afløste fremfor at supplere hinanden. De ældste 
skattefund indeholder kun eller primært Næstved-sterlingen, mens de 
yngste har markant overvægt af Lund-sterlinge. Et andet argument er  
Gerrit Comhaers gravsten i Lund. Han døde formentlig senest 1419, og  
på gravstenen står han som Danmarks riges møntmester. Det tyder ikke  
på, at der samtidig har været en møntmester eller møntsted i Næstved.26

Et yderligere argument for ændringer omkring 1412-1413 med 
henblik på åbningen af et møntsted i Lund, er den udenlandske kritik af 
danske møntforhold. Fra 1403 til især omkring 1409-1411 var der flere 
møder om og adskillige hanseatiske klager over de mønter, der blev 
produceret i Danmark (fig. 6.26). Der blev jævnligt stillet forslag om ny 
bedre mønt – og det handlede generelt om møntforholdene i Skåne og 
på Skånemarkedet. Den ringe danske mønt var ifølge hansestæderne til 
skade for handlen på Skånemarkedet. Det kan således tænkes, at opstar-
ten af møntproduktion i Lund i netop Skåne til dels var en konsekvens af 
de udenlandske synspunkter og pres. Det passer i hvert fald geografisk 
og tidsmæssigt med etablering af ny møntproduktion i Skåne i ca. 1412. 
Om mønterne fra Lund så var bedre, er ret tvivlsomt, men tilsyneladende 
aftog mængden af klager markant på det samme tidspunkt. I forhold til 
kvaliteten af sterlingene og udviklingen i deres indhold af ædelmetal, så 
taler de relativt få samtidige og moderne lødighedsprøver ikke et enty-
digt sprog, og stempelstudier til forståelse af de nærmere kronologiske 
sammenhænge findes endnu ikke.27

Utilfredshed over ringe mønt
De hanseatiske klagesager vidner både om den nye danske møntproduk-
tions svage stilling og relativt lave kvalitet samt om hanseaternes magt. 
De første – og generelt de fleste af udmøntningerne under Erik af Pom-
mern – lå så lavt i ædelmetalindhold i forhold til mønttypen, at der ved 
deres udgivelse var en markant fortjeneste. De var kort sagt formentlig 
underlødige eller undervægtige. Måske var hovedformålet med genop-
tagelsen af dansk møntproduktion profit, mens infrastrukturelle elementer 
som møntforsyning og kontrol med de monetære forhold var sekundære. 
I hvert fald blev der produceret meget ringe mønt i perioden ca. 1403-1440. 
Behovet for at øge de kongelige indtægter skal muligvis både forstås på 
baggrund af de tidligere omtalte faldende indtægter fra landgilden og ses 
i lyset af de betydelige militære udgifter f.eks. fra 1410’erne på grund af 
striden om Sønderjylland. I hvert fald var der nogen, som blev overraske-
de over den danske – ret grove – møntpolitik i 1403: ”Da de tyske køb-
mænd i sildetiden i høsten 1403 mødte frem på Skånemarkedet, blev de 
ubehageligt overraskede ved, at hendes [Margrethe 1.s] folk og fogeder 
nægtede at modtage hendes egen mønt i told og afgifter, men krævede 
betaling i deres tyske mønt.”28 Med andre ord ville man gerne udgive 

FIG. 6.25
Sterlinge,  
Næstved og Lund
Modsat de lidt senere kobbersterlinge  
var denne første udmøntning efter sam-
menbruddet i 1300-tallet en sølvmønt.  
De prægedes fra ca. 1403-1420.
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sin egen dårlige mønt, men kun modtage bedre tysk mønt den anden 
vej. Eller mere korrekt ville man formentlig godt modtage egen, dansk 
mønt, men ikke til fuld pålydende: ”… dat pagyment, dat in Denemarken 
geslagen wert, dat der koninginnen lude vor vul udgeven unde nicht vor 
vul untfangen willen”.29 Det førte selvfølgelig til alvorlige klager fra hanse-
stæderne, der i foråret i 1403 forlangte, at Margrethe 1. kun lod slå mønt, 
som hun også var villig til at indløse igen: ”das sy keyne muntse slon lasse, 
sy welle sy denne vorder lossen nemen.”30 Det blev imødekommet på den 
måde, at hanseatiske købmænd fra 1403 på Skånemarkedet kunne betale 
med danske mønter til fuld værdi.

De danske sterlinge var formentlig jævnligt udsat for skjulte forring-
elser. Det vil sige, at ædelmetalindholdet blev sænket, men mønten blev 
udgivet som normalt uden bemærkninger. I hvert fald var der foregået 
noget på Skånemarkedet i 1405, som havde givet hanseaterne betydelige 
tab og fik dem til at reagere. De besluttede i 1406, at danske mønter ikke 
skulle tages for pålydende: ”man skal sætte al slags mønt, som bliver slået 
i Danmark eller andetsteds efter sin værdi”.31 Det vil sige, at mønter nes 
ædelmetalindhold skulle undersøges og bekendtgøres. Derefter blev kursen 
på dansk mønt i forhold til lybsk fastsat, og i 1410 blev den i riget udbredte 
sterling (=tre penninge) kun vurderet til to lybske penninge, mens den 
også udbredte kronehulpenning kun blev fastsat til ½ lybsk penning. 
Derefter fortsatte klagerne fra hanseaterne, som gerne ville have den ringe 
møntproduktion i riget stoppet. Det skete ikke, men der var fra omkring 
1411 stilstand i klagerne. Det skyldtes måske møntstedet i Lund eller frem-
komsten af den idé, at der i et fællesskab mellem hanseaterne, Den Tyske 
Orden og den danske konge kunne indføres en ny, bedre mønt. Forhand-
lingerne i 1416 endte imidlertid med et nej fra Erik af Pommerns side:  
”det ikke angik ham, han havde en mønt, som passede ham; stædernes 
mønt angik ikke ham; og stæderne havde ikke vist sig således mod ham, 
at han ville slå mønt med dem; dog kunne de vise sig således mod ham, 
at han ville tage det under overvejelse”.32

FIG. 6.26
Købmænd og rådherrer i  Lübeck
Lübeck er kendt som en af middelalderens 
mest betydningsfulde hansestæder. Det 
ledende organ i hver enkelt hansestad var 
byens råd, som hovedsagelig bestod af 
købmænd. Disse havde store økonomiske 
interesser i at fremme handlen i Østersøre-
gionen, og derfor veg de ikke tilbage for at 
klage, når de danske kongers møntpolitik 
forekom dem skadelig for handlen. Det 
er derfor ikke underligt, at klagen over 
Margrethe 1.s uvilje til at modtage sin egen 
dårlige mønt kom fra netop en forsamling 
af hansekøbmænd i Lübeck.
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FIG. 6.27
De tre Comhaers segl  
under dokumentet  
fra 1412

1 Rolaf Comhaer
2 Goswin Comhaer
3 Gerrit Comhaer

FIG. 6.28
Gerrit  Comhaers gravsten
Ifølge indskriften på stenen i Lunds 
Domkirke havde Gerrit Comhaer ved 
sin død i 1419 titel af monetarius reg-
ni dacie – ”Danmarks riges møntme-
ster”. Den i dag stort set blankslebne 
sten blev desuden udsmykket med 
den gravlagtes våben samt i hjørner-
ne med evangelisternes symboler.

Når der ses bort fra Nicholas af Skt. Albans, der var møntmester under Valdemar 

Sejr, så ved vi typisk ikke meget om rigets møntmestre. Det vil sige, vi kender jævn-

ligt deres navne og eventuelt deres omtrentlige virkeperiode, og ofte giver navnene 

et hint til ophavet f.eks. nordisk, germansk eller angelsaksisk. Det ændrer sig i 

1400-tallet, hvor vi især ved mere om møntmester Gerrit Comhaer og hans familie  

i første halvdel af århundredet og om Henrik Dringenberg (se faktaboks, s. 415), 

der virkede som møntmester i Malmø i hovedparten af anden halvdel af 1400-tallet.

Gerrit (Gert) Comhaer var møntmester i først Næstved og siden i Lund under Erik 

af Pommern. Vi ved ikke, hvornår han kom til Danmark, men han omtales første 

gang i riget den 27. maj 1407 i forbindelse med en betaling af 8.000 mark. Da 

var han møntmester i Næstved, hvor der var møntproduktion fra omkring 1403 

til formentlig omkring 1412-13. Han var født i Nederlandene og var i 1380’erne 

guldsmed og borger i Deventer. I en periode frem til 1394 bestyrede han dele af 

det utrechtske domprovstis økono mi. Fra 1394 til 1397 eller lidt senere var han 

rentemester i den nederlandske by Salland for biskoppen i Utrecht, Frederik af 

Blankenheim, som han lånte større beløb. I den forbindelse opstod en uenighed 

som medførte, at han i hemmelighed måtte forlade området. Tidsmæssigt kan han 

således sagtens have været med fra starten, da man i Danmark omkring år 1403 

genoptog møntproduktionen.

Den 31. januar 1412 beseglede han i Lund sammen med to slægtninge, muligvis 

to nevøer, der var brødre, Rolaf og Goswin Comhaer, et gældsbrev på vegne af 

dronning Margrethe 1. Det handlede om 500 gode engelske nobler, og det viser, 

at Comhaerslægten var involveret i betydelige finansielle transaktioner. Det er 

også tilfældet efter Margrethe 1.s død, da Gerrit og Goswin den 29. november 

1413 bevidnede en af Erik af Pommerns betalinger på 4.000 rhinske gylden. På det 

tidspunkt omtales de begge som møntmestre i Lund, og møntstedet i Næstved er 

formentlig lukket ned i forbindelse med deres flytning til Lund senest 1412-1413.

Gerrit døde i Danmark, formentlig senest i marts 1419, for da rejste hans kone  

hjem til sine forældre i Deventer. På hans gravsten benævnes han Danmarks riges 

møntmester (fig. 6.28). Vi kender ikke navnet på hans efterfølger, men efterfølge-

ren var muligvis frem til midten af 1430’erne Goswin Comhaer. Han må have haft den 

nødvendige baggrund til at kunne påtage sig arbejdet. Måske måtte han forlade 

Danmark på grund af den megen kritik af rigets møntvæsen. I hvert fald blev han  

i 1436 møntmester i Salzwedel, i 1438 i Bremen og i 1440 i Danzig.

Hans bror Rolaf var ligeledes meget kyndig indenfor møntfremstilling og finansielle 

forhold. Han nåede blandt andet at være møntmester i Lüneburg og Stockholm, 

før han i januar 1421 omtales som bankholder i Lübeck. Det er bemærkelsesvær-

digt, da det er en af de ældste kendte omtaler af en bank i Nordeuropa. I Syd-

europa, primært Norditalien, udviklede bankvæsnet sig stærkt i 1300-tallet. Rolaf 

blev dog hurtigt insolvent og kaldtes senere samme år og sted for vekselerer og 

møntmester, men han drog dog snart til Stockholm igen og var møntmester der fra 

ca. 1421 til mindst 1426 og måske til sin død i 1428.33

1 2 3
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Kongen forsøgte således at presse hanseaterne med sin dårlige mønt og 
møntpolitik. Det handlede om tidens udenrigspolitik, som stod væsentlig 
højere på prioriteringslisten end møntforholdene. Det Erik af Pommern 
fik indikeret var, at han måske ville være med på idéen om møntunionen, 
hvis hansestæderne ’beviste’ sig overfor ham. Det drejede sig formentlig 
om, at de skulle slutte sig til ham i den igangværende kamp om Sønder-
jylland, hvor hansestæderne var neutrale. Sådan gik det ikke, men sagen 
om møntunionen blev ikke glemt, og den dukkede op igen i midten af 
1420’erne. Her endte riget med at deltage i en møntunion i under to år 
(se s. 390). Den korte periode i møntunionen var for så vidt den eneste 
gang før den skandinaviske møntunion i 1870’erne, at Danmark indgik 
i en møntunion med en fremmed magt (der var møntunion i dobbelt-
monarkiet Danmark-Norge). De under to år i unionen i 1420’erne bød 
på en meget kort periode med produktion af bedre mønter. Det var en 
decideret anomali. For 1420’erne og 1430’erne er kendetegnet ved uhyre 
omfattende produktion af ringe mønter – der var tale om en be tydeligere 
og formentlig mere målrettet finansiel udnyttelse af mønt politikken end  
i perioden før fra ca. 1400-1420.34

Ca. 1420-1440 – meget ringe danske mønter dominerer igen 
I perioden ca. 1420-1440 kom danske mønter igen til at dominere dele 
af rigets møntomløb. Fem af 16 skattefund fra perioden indeholder flest 
udenlandske mønter, og der er en tendens til, at det drejer sig om de 
ældste og største skatte – både antals- og især værdimæssigt (tabel 6.5).  
De mindre skatte, som nok i højere grad kan være mistede punge, er 
derimod domineret af indenlandske mønter, især kobbersterlinge (ca. 
1420-1430’erne). Enkeltfundene, der vidner om den almindelige og værdi-
mæssigt lavere møntbrug, er fuldkomment dominerede af indenlandske 
mønter. Det afspejles af, at der i perioden fra 2015-2016 er registreret ni 
grosser og 390 kobbersterlinge fra 1420-1430’erne ud af 501 enkeltfundne 
mønter, som kan dateres til perioden ca. 1380-1480. De små kobberster-
linge af lav værdi, som er produceret på fire forskellige møntsteder, findes 
praktisk talt alle steder i riget, hvilket vil blive omtalt nærmere senere. 
Både skattefund og enkeltfund peger således entydigt på, at den neder-
ste del af omløbet – småhandlen og f.eks. den rurale møntbrug – i 1420-
1430’erne igen var domineret af danske mønter.

FIG. 6.29
Gryde og sølvbarrer, Svendborg
Svendborg-skatten, som blev fundet  
i den her afbildede gryde i 1885, 
indeholdt næsten udelukkende danske 
sterlinge blandt sine 3.830 mønter. Dertil 
kom disse ti store sølvbarrer. Sølvet i 
barrerne tabte ikke sin værdi – modsat 
den ringholdige danske skillemønt.
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D A N S K E  S K AT T E F U N D 
FRA CA. 1420-144037       TABEL 6.5

MØNTFUND DATERING DMS INDENLANDSKE UDENLANDSKE BEMÆRKNINGER 

   MØNTER MØNTER

Svendborg,  Ca. 1419-24 253 3.750 (sterlinge) 80 Stor skat med 10 sølvbarrer på tilsammen  
Møllergade     760g, 51  guldmønter og 3.779 sølvmønter  
(fig. 6.29)     (heraf 3.750 danske sterlinge) deponeret  
     i stor metalgryde.

Stege, Storegade Ca. 1420 254 697 (4 hvide,  909 Deponeret dels i tekstil, dels i en lerkande.   
   693 sterlinge)  De mange udenlandske mønter er primært  
     nordtyske witten.

Stege, Rådhusgade Ca. 1420-1430 255 8 (7 sterlinge, 58 Domineret af nordtyske witten. 
   1 kobbersterling)

Vardehus Ca. 1420-1440 257 30 (kobbersterlinge) 1 

Kalø slotsruin Efter 1424 260 12 (lebarder) 54 Fundet sammen med rester af læderpung.

Løgumkloster Efter 1424 261 3 (søsling) 227 Deponeret i dunk af stentøj. Består næsten 
(fig. 6.30)     udelukkende af nordtyske witten, sechslinge  
     og dreilinge.

Korsør, hjørnet af  Ca. 1430-1440 262 80 (1 sterling, 6 
Torvet og Adelgade   30 kronehulpenninge,   
   3 lebarder, 46 gros)

Hals Ca. 1430-1440 264 21 (gros) 8 2 guldmønter.

Højstrup, Stevns Efter 1437 265 0 12+ Mindst 12 guldmønter og en guldfingerring  
     fundet på stranden.

Helsingør, Sudergade Ca. 1420-1440 268 16 (kobbersterlinge) 0 

Ølstykke Kirke Ca. 1420-1440 269 204 (1 sterling, 0  
   203 kobbersterling)

Dragør, Stakhaven Ca. 1420-1440 270 34 0 1 dansk eller nordtysk hulpenning. 
   (33 kobbersterling)

Roskilde Ca. 1420-1440 271 90 0  
   (35 kronehulpenninge,  
   55 kobbersterlinge)

Antvorskov Kloster Ca. 1420-1440 272 45 (1 penning fra 0  
   1. halvdel af 1300-tallet, 
   5 kronehulpenninge,  
   39 kobbersterlinge)

Assens,  Ca. 1420-1440 273 53 (2 kronehulpenninge, 0  
Nordre Havnevej   50 kobbersterlinge,  
   1 Visby-gote)

Grenå, Søndergade Ca. 1420-1440 275 14 (kobbersterlinge) 0 

I alt  5.057  1.355 

Det skriftlige kildemateriale og flere af skattefundene peger samtidig på, 
at lidt større transaktioner eller nogle opsparinger fortsat blev foretaget i 
udenlandske mønter (fig. 6.30). Kobbersterlingene og nok også de dårli-
ge danske grosser var ganske simpelt ikke gode nok – værdifulde og sta-
bile nok – til længerevarende opsparing. Det lyder således jævnligt i 1420-
1430’erne, at et beløb skal afregnes i eller værdiangives i hansestædernes 
mønter, f.eks. vedrørende gælden på to pantsættelser i 1428 og 1432 ”5 
lødige mk. i stædermønt”35 og ”12 lødig mark i stæderpenge, gænge her i 
landet, og 1 td. Smør”36.
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Tydeligt er det i det skriftlige materiale, som primært giver indblik i det 
øverste lag af møntbrugen, at når det gjaldt møntomløbets øverste lag 
f.eks. ejendomshandel, storhandel og større gældsposter, så spillede den 
indenlandske valuta ingen rolle. Der handlede det især om guldmønter, 
sølv efter vægt – der ses også sølvbarrer/sølvklumper i flere af 1400-tallets  
skattefund (fig. 6.29) – eller større mængder udenlandske mønter. Det 
lyder f.eks. i 1424 ved væbner Johan Skels salg af en gård til kannik Anders 
Broch i Ribe, at prisen er ”23 lod sølv i godt purt [=rent] sølv og i fuld Kolnes  
[=kølnsk] vægt, 2 gode ængelske nobler, 2 gode rynske [=rhinske] gylden,”38  
og i 1433 pantsatte biskop Jens af Roskilde bispetienden i Kalundborg 
sogn til Kalundborgs borgmester Jakob Glashaagen for ”50 nobilianos  
auri de Anglia pleni ponderis”39 – altså 50 fuldvægtige engelske nobler.

Erik af Pommerns berømte kobbersterling var en lille kobbermønt på 
gennemsnitlig – ofte udsving på hele 25% over eller under – ca. 1 g, som 
for så vidt blev udgivet som en sterling, altså svarende til tre penninge 
(sølv).40 Afhængig af, hvordan man definerer en mønttype, så kan kob-
bersterlingen regnes som middelalderens mest udbredte mønttype, der 
som fundmønt i det nuværende Danmark findes praktisk talt overalt og 
ofte i store mængder. Det var nok først med de næste meget omfattende 
kobberudmøntninger (store 1 skillinger) i Danmark-Norge i 1771-1785, at 
kobbersterlingens antal og udbredelse blev overgået. Det kan sågar være, 
at det først skete ved 1800-1900-tallets industrialiserede produktion af 
småmønter i uædelt metal. Kobbersterlingens udbredelse omtales senere, 
men den var udbredt ruralt, og den rurale møntbrug havde antalsmæssigt 
utvivlsomt sit 1400-tals højdepunkt i 1420-1430’erne. Det er med andre 
ord en særdeles interessant og vigtig mønttype, hvorfor der her skal ses 
særligt på den.

FIG. 6.30
Skatten fra Løgumkloster
Modsat Svendborg-skatten  
(fig. 6.29) indeholder dette fund 
næsten udelukkende uden-
landske mønter, hvilket viser,  
at disses rolle i det danske  
møntomløb ikke var uvæsentlig  
i perioden 1420-1440.
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F A K TA

U D E N L A N D S K E 

G U L D M Ø N T E R  C I R K U L E R E R 

I  D E T  D A N S K E  R I G E

Det øverste niveau af rigets møntbrug bestod af udenlandske 

guldmønter. Den type transaktioner de typisk indgik i var omsæt-

ning af fast ejendom, større gældsposter eller storhandel. Eksem-

pelvis blev der solgt over en kubikmeter smør (1 læst =ca. 1,24m3) 

på Skånemarkedet i 1441 for ”22 fuldvægtige svære engelske 

nobler”.41 De guldmønter, der blev brugt i riget, var nærmest 

udelukkende nederlandske og tyske gylden samt engelske nobler. 

Deres udbredelse i riget dokumenteres af skriftlige kilder samt af 

skattefund og enkeltfund. Det gælder fra slutningen af 1300-tal-

let og frem, og brugen af guldmønter især i anden fjerdedel af 

1400-tallet synes at være intensiveret. Væksten hænger utvivlsomt 

sammen med den internationale guldmøntproduktion, for det var 

netop i denne periode, at en betydelig produktion af gylden blev 

indledt i det nederlandske og tyske (især Rhinområdet) område.

Guldmønter cirkulerede lang tid både nationalt og internatio-

nalt, og mønter fra 1400-tallet kan godt have cirkuleret helt ind 

i 1500-tallet. Det er derfor væsentligt for argumentationen for 

brugen af guldmønter i 1400-tallet, at der i det skriftlige kilde-

materiale jævnligt omtales udenlandske guldmønter. Der er dog 

ikke registeret fund af 1400-tals guldmønter på Nationalmuseet 

i 2015-2016. Det sker ellers med jævne mellemrum nogenlunde 

svarende til mindre end to år, at der bliver registreret én eller end-

og flere enkeltfundne udenlandske guldmønter, som er ældre end 

1480. Der findes desværre ikke en opdateret oversigt over danske 

fund af middelalderlige guldmønter, hvorfor en oversigt fra 1966 –  

altså længe før detektorgennembruddet – også må benyttes her.

Der kendes flere skattefund, som indeholder guldmønter fra ca. 

1380-1480, hvoraf flere antalsmæssigt er så små, at de ikke er med 

i tabel 6.6. Ligesom enkeltfundene stammer mange af dem fra 

byerne, der er f.eks. adskillige enkeltfund af middelalderlige guld-

mønter fra København og Malmø, men de kendes også fra kirke-

gårde. Der er dog også flere eksempler på enkeltfund af guldmøn-

ter samt skatte med relativt få guldmønter fra rurale kontekster. 

Selvom guldmønternes udbredelse utvivlsomt var størst i byerne 

og primært anvendtes til de største betalinger, så synes såvel det 

skriftlige materiale som fundmaterialet at indikere, at det også 

var muligt at foretage mindre betalinger med guldmønt – ligesom 

man trods alt også til tider kunne støde på dem ude på landet.42

FIG. 6.31
Guld fra Nørre Vedby, Falster
Skatten, der blev fundet i 1843, indeholdt blot 
fem mønter, som til gengæld alle var af guld. 
I dag kan kun disse tre identificeres i Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling. Der er tale om to 
nederlandske gylden fra Holland og Geldern 
samt en écu d’or fra Flandern (i midten).
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S K AT T E F U N D  D E R  I N D E H O L D E R  G U L D M Ø N T 4 3

FRA CA. 1380-1480      TABEL 6.6

FUND DATERING DMS MØNTER HERAF GULDMØNTER

Rømø kirkegård   Ca. 1400-1410 245 3 3 engelske (1, ½ og ¼ nobel)

Helsingør, Søndre Strandvej Efter ca. 1415 251 892 4 tyske gylden

Svendborg, Møllergade Ca. 1419-1424 253 3.830 51: 18 tyske og 31 nederlandske gylden og 2 engelsk nobler

Nørre-Vedby, Falster (fig. 6.31) Efter 1423 258 5 5 nederlandske: 3 gylden og 2 écu d’or

Hals kirkegård,  
Ø for Aalborg Ca. 1430-1440 264 29 2 tyske gylden

Højstrup, Stevns Efter 1437 265 12 12: 11 tyske gylden og 1 nederlandske nobel.

Vang, Bornholm (fig. 6.51) Efter ca. 1440 277 9 9 tyske gylden

Hals kirkegård

Vang

Søndre Strandvej
Helsingør

Rømø kirkegård

Højstrup
Stevns

Nørre-Vedby

Møllergade
Svendborg

B o r n h o l m

N O R D S Ø E N

Ø S T E R S Ø E N

S V E R I G E

D A N M A R K

K O R T

FIG. 6.32
Guldskatte fra ca. 1380-1480
Selvom tabel 6.6 indeholder relativt 
få skatte, afslører disses fundsteder 
dog tydeligt, at guldmønter har  
været anvendt i hele riget  
i perioden.
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Det vides ikke præcist, hvornår kobbersterlingene blev produceret, men 
formentlig i mere end halvdelen af 1420-1430’erne. Det foregik på fire for-
skellige møntsteder: Lund, Næstved, Odense og Randers (fig. 6.33). Lund 
fortsatte formentlig med en eller anden overgangsfase fra udmøntningerne 
af sterlinge, mens Næstved kun havde været inaktiv i under 10 år, inden 
produktionen af kobbersterlingen gik i gang. Der havde også tidligere væ-
ret møntproduktion i både Odense og Randers, men det lå mindst 100 år 
tilbage. Det var i øvrigt nu sidste gang, at Næstved, Odense og Randers var 
møntsteder. Man kan sige, at de kvalitetsmæssigt sluttede på bunden, men 
kvantitetsmæssigt sluttede de nok absolut på toppen. Selvom kobberster-
lingene er uhyre vigtige, så er der ikke mange studier af netop denne mønt. 
Det vil være særdeles krævende, måske umuligt uden betydelig inddragelse 
af computersorteringssystemer, at foretage stempelstudier på dem. Umid-
delbart ser Lund og Næstved ud til at have produceret flest kobbersterlin-
ge, men vi ved ikke rigtig noget om, hvordan de fire møntsteders aktivitet 
fordeler sig i perioden. Var de aktive på samme tid, helt eller delvist? Og var 
der tale om langvarig kontinuerlig produktion, primært afbrudt i midten af 
1420’erne, eller var der korte intensive udmøntninger på bestemte årstider? 
Det ved vi ikke, men de producerede mængder må have været enorme. Når 
der findes hundredevis om året, er det – uanset deres ringe metalværdi – 
vanskeligt at tro, at der ikke har været tale om millionvis af mønter.

Ligesom det præcise tidspunkt for opstarten af udmøntningerne ikke 
kendes, så kendes der heller ikke med sikkerhed en bestemt udløsende år-
sag til produktionen af kobbersterlinge. Det er selvfølgelig klart, at der var 
et fiskalt sigte med en sådan produktion af en kobbermønt, som både var 
noget helt usædvanligt og uhørt på dette tidspunkt. Den umiddelbart bed-
ste og overordnede forklaring er således Erik af Pommerns ringe finansielle 
situation og deraf følgende ringe likviditet. I hvert fald blev store mængder 
kobbersterlinge produceret, og ifølge kongens bud skulle befolkningen 
tage imod dem. Med andre ord er formodningen således, at det igen 
var kongemagtens ringe økonomiske situation, der medførte de dårlige 
udmøntninger. Det er en parallel til adskillige tidligere tider f.eks. 1280’er-
ne-1320’erne. Konkret var det formentlig ikke mindst udgifterne i den 
langvarige kamp om Sønderjylland, der påvirkede kongemagtens finanser 
negativt. En anden formodning handler om kilden til de store mængder af 
kobber. Det bedste bud, ikke mindst i lyset af den kongelige økonomi, er 

FIG. 6.33
Kobbersterl inge
1  Lund
2 Næstved
3 Odense
4  Randers

Generelt har kobbersterlingene fra 
Næstved og Randers henholdsvis et 
kløverblad og en ring i en af kors-
vinklerne, mens der ikke er sådanne 
symboler på dem fra Lund og Odense. 
Alle typer har møntstedet angivet 
i forsideomskrifterne. Grundet det 
uædle metal er kobbersterlingene ofte 
særdeles medtagne af de mange år i 
jorden, når de opgraves i dag.

2 3 41

D E N A R  T I L  D A L E R3 8 8



Falun (fig. 6.34). Det var den verdensberømte enorme mine ved kobber-
bjerget i Falun, ca. 150 km NV for Stockholm, som Erik af Pommern som 
svensk konge kunne drage nytte af. Det må antages, at al eller store dele 
af kobberet kom derfra fremfor at blive indkøbt til udmøntningerne.

Vi hører først med sikkerhed om kobbersterlingene i de skriftlige 
kilder i juli 142344, og da må de allerede være produceret et stykke tid,  
i hvert fald i et sådan omfang, at hansestæderne brokkede sig. En anden 
kilde fra samme årstal omtaler, at biskop Jens af Roskilde pantsætter gods 
for en gæld på 500 lybske mark – og det skal være i gode hvide sterlinge,  
fra før de nye kobbersterlinge kom. Kobbersterlingene angives der ”cuprei 
sterlingi”, så de blev dengang kaldt og formentlig regnet for sterlinge, 
selvom de var af kobber. Især de to kilder har betydet, at udmøntninger-
ne antages at være startet ca. 1422. Hvis det var meget tidligere, havde 
hansestæderne måske brokket sig før 1423. En enkelt kilde, der med store 
forbehold, måske kan pege i retning af en lidt tidligere start på udmønt-
ningerne eller planerne derom stammer fra 1420. Kilden omtaler skødet 
på ”mynthergaarden [i Odense], kallendis y fwordoms tiidt bulhus epther 
sckødebreffuens lydelsze”45. Foretages der noget i Odense i 1420 med 
Møntergården på grund af kobbersterlingene – eller var der planer  
derom? Odense havde ikke været møntsted i mange årtier på dette 
tidspunkt og var det kun igen i perioden med udmøntninger af kobber-
sterlinge. Kilden fra 1420 er ikke mere end et indicium, men måske er der 
en sammenhæng, og de ældste kobbersterlinge kan altså måske være fra 
ca. 1420. Det er usikkert – og det kan også være, at de formentlig relativt 
mindre møntsteder i Odense og Randers først startede deres produktion 
senere end Næstved og især Lund. Det er imidlertid besnærende, at der 
er en sammenhæng, når der i 1420 tales om et skøde på Møntergården  
i lyset af, at der nok absolut sidst havde været møntproduktion i Odense  
i første halvdel af 1300-tallet.

FIG. 6.34
Kobberbjerget i  Falun, Dalarna
Minedriften i Falun kan spores tilbage 
til 700-tallet og engang var minen ver-
dens største kobbermine. I 1600-tallet 
og 1700-tallet var Falun sågar en over-
gang Sveriges næststørste by grundet 
kobberindustriens enorme betydning 
for landet.
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En beretning fra den samtidige lybske historiker Herman Korner lader os 
ane, hvorledes Erik af Pommern fik presset sin usædvanligt elendige mønt 
af kobber ud i samfundet. Beretningen skal dog tages med noget forbe-
hold, da Korner bestemt ikke var fan af kongen:

”Erik Danernes konge brugte en, dog usædvanlig, verdslig snedighed 
og lod slå en ny mønt helt af kobber og bød, som det bekendtgjordes, 
at den og ingen anden alene skulle modtages af rigets indbyggere under 
straf og berøvelse af al ejendom. Og for at bemeldte mønt kunne kom-
me des hurtigere alle i hænde, påbød han sine undersåtter, at de skulle 
bringe hvad som helst anden mønt, som de måtte have, til hans vekselle-
rere og møntmestre og for dem modtage den nye af ham lavede, som de 
skulle bruge i køb og salg og ikke nogen anden. Borgere og bønder, der 
hørte dette, som det viste sig, nok som uretfærdige påbud og frygtede 
for at ifalde den fastsatte straf bragte udenlandske mønter af sølv og guld 
til ovennævnte møntmestre, og for guld og sølv fik de kobber, og således 
berigede de kongen selv og hans veksellerere og møntmestre, men gjor-
de sig selv fattige. Men da købmænd og tilrejsende så, at denne verdens 
klogskab ikke tjente til deres bedste, holdt de deres varer tilbage hos sig 
selv og beflittede sig på at bytte ting mod ting.”46

Korner indikerer desuden, at hansestæderne henvendte sig i lyset 
af de store udmøntninger af kobbersterlinge i 1423, ligesom de jævnligt 
havde gjort siden 1403, til den danske kongemagt for at få forbedret 
rigets møntproduktion, primært i forhold til Skånemarkedet. Denne gang 
var kongen mere imødekommende, og han angav, at de hanseatiske 
købmænd ikke var forpligtede til at tage imod kobberpengene. For-
mentlig stoppede kobbersterlingproduktionen på et tidspunkt derefter, 
og mønten stoppede med at være tvunget – eller endog blot et muligt 
- betalingsmiddel. Det sidste fremgår især af et forbud fra rådet i Wismar 
juni 1424, hvor det lyder ”Mange damer ofrer i kirkerne danske kobber-
penninge, der ikke længere er gangbare nogetsteds, og dette synes rådet 
ikke fornuftigt; altså bør enhver dame underrettes, at hun ikke mere ofrer 
slige mønter”47 (fig. 6.37). En ugyldiggørelse af kobbersterlingen redu-
cerede den for så vidt til et stykke kobber på ca. 1 g, altså en nærmest 
værdiløs genstand. Den lave værdi og status må antages at have påvirket 
muligheden for i dag at kunne finde kobbersterlinge. Hvert år findes der 
endog adskillige kobbersterlinge med forskellige typer perforeringer, især 
en trekantet gennembrydning er almindelig (fig. 6.35). Muligvis hænger 
denne mishandling af mønten sammen med mønternes (midlertidige) 
ugyldiggørelse, der for enhver møntejer må have afført stor frustration. 
Først skal man modtage elendig mønt – og kort derefter mister den  
praktisk talt al værdi!

Ved forhandlingerne i 1423 mellem hansestæderne og Erik af Pommern 
gav kongen ikke blot indrømmelser med hensyn til kobbersterlingene, men 
han viste sig endog villig til at overveje et møntforbund med stæderne, der 
var ved at planlægge en ny fælles mønt, én 6-penning (sechsling/søsling). 
Den blev vedtaget mellem Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar i som-
meren 1423, og de opfordrede den danske konge til at producere samme 
mønt som dem. Det var imidlertid på nogenlunde samme tid, som Erik 
af Pommern tog afsted på sin store udenlandsrejse. Den gik både til den 
tysk-romerske kejser, der forlangte forhandling og siden dømte i sagen om 
Sønderjylland, og dernæst til Jerusalem. Indtil Erik af Pommern returnerende 
til riget i maj 1425 var det dronning Philippa, der regerede (fig. 6.36).

Dronning Philippa fortsatte forhandlingerne med de fire hansestæder, 
og de blev i oktober 1424 (se fig. 6.39) enige om en fælles mønt, ”schal 
heten en sosling”48 [søsling], der skulle veje ca. 1,37 g, indeholde ca. 70% 
sølv og dermed have et sølvindhold på ca. 0,96 g. Det blev den første  
danske søsling, og den hidtil største danske middelaldermønt (fig. 6.38).  
I aftalen med de fire stæder indgik også en lybsk hulpenning, ”enen halen 
lubesschen penning”49, på ca. 0,45 g, hvoraf ca. ⅓ var sølv, altså ca. 0,15 g 
rent sølv. Den skulle svare til to danske kronehulpenninge. Der blev også 

FIG. 6.35
Perforeret kobbersterl ing
Er det mon ejermandens frustration 
over møntens ringe værdi, der har  
ført til denne mishandling?

FIG. 6.36
Dronning Phil ippa, Vadstena
Under et ophold på Birgittinerklostret 
i Vadstena i Sverige blev Dronning 
Philippa pludselig syg. Hun døde på 
klostret 5. januar 1430 og blev begra-
vet sammesteds. I 1890’erne lavede 
kunstneren Reinholdt Callmander det-
te glasmosaik-’portræt’ af dronningen, 
som han forestillede sig, at hun så ud.
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aftalt detaljer for kvaliteten af produktionen, f.eks. blev der for begge 
mønttyper tilladt et utilsigtet remedie på 3 gren over eller under. Det vil 
sige, at det så vidt skulle undgås, men at det var produktionsmæssigt 
acceptabelt, at 1 vægtmark mønter tilsammen afveg op til 3 gren over 
eller under de ca. 230 g, som 1 vægtmark mønter formentlig vejede. 
Der gik 288 gren på 1 mark, så 3 gren var ca. 1,04% eller 2,4 g. De fælles 
mønter skulle selvfølgelig have fælles motiv, som også blev beskrevet i 
aftalen: ”[...] schal de sosling hebben to teken dre lebaren vppe der enen 
syde vnde en cruse vnde en ee vppe der anderen syde mit namen alse 
dar to hort vnde de holen pennning enen lebaren”.50 På nudansk skulle 
søslingen have som tegn tre lebarder på den ene side og et kors og et 
E på den anden side, med navn som det hørte sig til. Den hule penning 
skulle som motiv have en lebard. Indskrifterne var individuelle, og på den 
danske søsling – hulpeninngen havde ingen tekst – blev der på forsiden 
angivet forskellige variationer af ERIC DI GRA REX D S N, der betyder Erik 
konge af guds nåde over Danmark, Sverige og Norge. Bagsiden fortæller, 
at søslingen blev fremstillet i Lund, MONETA LVNDENSIS.

FIG. 6.37
Ofring og almisse
På denne altertavle fra Regensburg 
i Sydtyskland (ca. 1480) ses hvor-
dan kirkegængerne ofrede mønter 
ved alteret og i kirkeblokken samt 
gav almisser til de fattige. Påbud-
det om ikke at ofre kobbersterlinge 
i Wismars kirker viser, at byens da-
mer øjensynlig har brugt ofringen 
som en lejlighed til at skille sig af 
med de ringe danske mønter.
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Møntunionen varede ikke længe, men var tilsyneladende fortsat gæl-
dende knap et halvt år efter Erik af Pommerns hjemkomst. For i oktober 
1425 tiltrådte Rostock, Stralsund og Greifswald unionen med Danmark 
og de fire andre hansestæder. Det er derimod utænkeligt, at rigets del-
tagelse i møntunionen skulle have overlevet indtil 1426, hvor riget endte 
med at komme i krig med hansestæderne, der nu var gået i forbund med 
de holstenske grever. Kampen om Sønderjylland forsatte ind i 1430’erne, 
og produktion af god, større sølvmønt har næppe været skænket nogen 
tanke hos rigets ledelse. Til gengæld må det formodes, at produktionen 
hurtigt ophørte på et tidspunkt i 1425-1426, hvorefter det monetære fokus  
igen var på umiddelbar profit, hvilket formentlig betød indsmeltning af 
god mønt og udstedelse af dårlig især med henblik på de betydelige 
militære udgifter.

Længe var søslingen, der mytisk blev kaldt Dronning Philippas 
søsling, kun kendt fra skriftlige kilder. Det første eksemplar dukkede op 
i 1847 som fund på halvøen Røsnæs nær Kalundborg. Lebarden fore-
kommer ikke særlig tit i fund og især søslingen er kun kendt i relativt få 
eksemplarer fra enkelte fund, men umiddelbare studier af stemplerne 
bag søslingene tyder på en ikke helt ubetydelig produktion, nok titusind-
vis af mønter (fig. 6.38). Det er imidlertid to mønttyper, som blev pro-
duceret i en kort periode, og især for søslingens vedkommende med en 
formentlig usædvanlig lav overlevelsesgrad på grund af den foregående 
og efterfølgende periodes danske møntpolitik. Det var særdeles svært 
at overleve som cirkulerende mønt i Erik af Pommerns danske rige for 
gode, større sølvmønter. Således fik de to mønttyper og møntunionen 
reelt ikke stor betydning for rigets mønthistorie.51

Antallet af fundne kobbersterlinge og deres spredning i samfundet 
er så stor, at der absolut er grund til at formode, at produktionen af dem 
blev genoptaget i anden halvdel af 1420’erne. Det tyder en beretning fra 
1420’erne fra den tidligere nævnte lybske Herman Korner også på. Den 
angiver, at ”Effter Konning Erich vaar igienkommen fra Ungern / oc den 
Jerusalemske Reyse / lod hand slaa en ond Mynt her udi Riget / af Kaaber 
derfore hørde hand ilde aff alle Mand”.52 Den omtalte mønt må være 
kobbersterlingen og næppe den ringe, store gros, der også blev produ-
ceret under Erik af Pommern. Kobbersterlingen udgjorde som lille, ringe 
mønt – og eneste kobbermønt – den nederste del af møntcirkulationen, 
hvor den må have afløst eventuelle tilbageværende danske penninge fra 
1300-tallet. Hvor langt op i 1430’erne den blev produceret og hvornår og 
på hvilke af de fire møntsteder er usikkert. Mængderne og udbredelsen 
taler som sagt for stor produktion, men sammensætningen og dermed 
dateringsmulighederne af de relativt få skattefund fra ca. 1420-1450 gør 
det ikke muligt at være helt entydig omkring varigheden af deres cirku-
lation. Der er imidlertid næppe grund til at tro, at produktionen fortsatte 
i Erik af Pommerns navn under Christoffer af Bayern – ligesom hverken 
skattefund, skriftlige kilder eller møntpolitikken i 1440’erne tyder på, at 
kobbersterlingene var synderligt til stede i omløbet.

Måske var kobbersterlingene ikke gyldige betalingsmidler helt til 
slutningen af 1430’erne. Der er derimod næppe tvivl om, at de dårlige 
grosser blev produceret og havde omløb indtil de sidste år af 1430’erne. 
I Rigsrådets anklageskrift mod Erik af Pommern fra juli 1439 omtales 
grosserne på denne måde: ”som her nu ere genge udi Riget”.53 Samtidig 
er der ikke noget i de relativt få skattefund, der indikerer, at kobberster-
lingene og grosserne indgik i det samme omløb.54 De findes tilsynelad-
ende ikke i de samme fund, men det skyldes måske mere tilfældighed 
end forskel i omløbs- og produktionstid. 

Den ringe gros var trods alt en betydelig sølvmønt sammenlignet 
med kobbersterlingen, der var helt i bunden af møntsystemet. Et andet 
argument for kronologisk forskel på de to mønttyper er møntstederne, 
hvor kobbersterlingen blev produceret i Lund, Næstved, Odense og 

FIG. 6.38
Dronning Phil ippas søsling
Med sine 1,37 g var denne 6-penning eller 
søsling den hidtil største mønt i dansk 
middelalder. Den blev slået 1424 i Erik 
af Pommerns fravær, men blev kort efter 
hans hjemkomst atter trukket tilbage.
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Randers, mens grossen kun blev udmøntet i Lund og på borgen Gurre i 
Nordsjælland. Selvom mønternes metaller delvist var forskellige og der-
med også delvist havde forskelligt ophav, så synes det ikke umiddelbart 
logisk, at der dukker et nyt møntværksted op i Nordsjælland til produkti-
on af grosser, mens tre andre anlæg samtidig producer kobbersterlinge. 
Det kan måske forklares med sølv fra Øresundstolden, som blev fragtet 
til Gurre og noget beskyttet blev udmøntet til ringe mønter der. Samtidig 
har værkstederne for kobbermønt i Næstved, Randers og Odense ikke 
været indrettet og beskyttet til betydelige sølvudmøntninger. 

Det er kun et indicium, men møntstedsfordelingen synes driftsøko-
nomisk bedre at kunne forklares ved ophør af produktionen af kobber-
sterlinge med efterfølgende lukning af de tre værksteder i Næstved, 
Odense og Randers – og for så derefter, at grosudmøntning i Lund og 
på Gurre påbegyndes (se faktaboks, s. 395).

FIG. 6.39
Møntunion  
med hansestæderne
Dronning Phillippas aftale 
med Hansestæderne blev 
indgået i 1424, mens Erik af 
Pommern var på pilgrims-
rejse til Jerusalem. Blot to 
år senere var aftalen atter 
sat ud af spil, og dokumen-
tet, som ses her, dermed 
ugyldiggjort.
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De skriftlige kilder tier generelt om kobbersterlingene fra midten af 
1420’erne, men i to kilder fra 1438 og 1439 nævnes de. De to kilders  
udsagn er bestemt åbne for fortolkning, men de indikerer formentlig 
også, at kobbersterlingen sent i 1430’erne ikke længere var på banen. 
Rigsrådets anklageskrift fra 1439 (fig. 6.40) omtaler kobbersterlingene 
som et monetært problem, der ikke længere er present – som noget der 
lå før grosserne: ”lod hand slaae en [ren] Kaabermynt/ som for fulde 
skulle tagis [...] oc det giorde hand uden all Rigens Raads Vilie oc Fuld-
byrd/ aff huilcket Riget oc Rigens Indbyggere/ udi en forderffvelig Ska-
de kommen ere [...] Det samme giorde hand oc med de Grosser/ som 
her nu er genge udi Riget”.55 Kilden fra 1438 handler om, at Elne, der er 
enke efter Otte Mejstorp, pantsætter en gård i Ishøj til væbner Mikkel 
Rud for en gæld på ”20 lødige mk., gænge i Syæland, kobberpenge 
undtagne, om de vorder gængse, at gælde til s. Mortæns næstkommen-
de.”56 Den umiddelbare fortolkning må være, at kobberpenge ikke var 
gængse på Sjælland i 1438, men dog nok kraftigt spøgte i erindringen. 
Der er med skattefundene, møntstedsfortolkningen og de skriftlige 
kilder en række indikationer på, at kobbersterlingen ikke blev produce-
ret og var gyldigt betalingsmiddel helt frem til de sidste år af 1430’erne. 
Den var dog stærkt til stede i bevidstheden. Den blev formentlig efter-
fulgt af grosserne, men vi ved ikke, hvornår grosudmøntningen startede. 
Skellet må ligge i 1430’erne. Det giver også mest mening i forhold til 
gros udmøntningerne på Gurre.

Kobbersterlingens lave værdi, store produktion samt de betydelige 
officielle bestræbelser på, at den skulle modtages og bruges betød, at 
den fik meget stor udbredelse. Samtidig betød den lave værdi, at der nu 
hvert år genfindes mere end 100 med metaldetektor. I perioden 2015-2016 
er der som nævnt registreret 390 fund, og de stammer for så vidt fra alle 
egne af landet. Ikke mindst når det tages i betragtning, at detektorafsøg-
ninger langtfra har været geografisk velfordelt over hele riget (fig. 6.43). 
Udbredelsen i riget er ganske imponerende. Det gælder i endnu højere 
grad, når der også ses på fundstederne. De er meget forskellige både 
geografisk, socialt og funktionsmæssigt. Der er blandt de 390 fund af 

FIG. 6.40
De magtfulde rigsråd
Da Erik af Pommern i 1397 kronedes 
til konge af Kalmarunionen, foregik 
det i overværelse af rigs råder fra alle 
tre riger på Kalmar slot. Hans posi-
tion som konge over alle tre riger 
skyldtes nemlig, at de tre rigsråd 
havde udpeget ham dertil. Dermed 
havde de også retten til at afsætte 
ham, hvilket de tre nordiske rigsråd 
gjorde på skift fra 1439-41. En del 
af det danske rigsråds anklage mod 
Erik var grundet i hans beslutning om 
at lade slå ringe kobbermønt uden 
rådets samtykke.
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G R O S  F R A  G U R R E 

O G  L U N D

Den sidste danske mønttype, der så dagens lys under Erik af Pommerns tid som 

dansk konge, var en gros (fig. 6.41). En 9-penning, der blev den hidtil største mønt 

i riget – ud fra bruttovægt. Den var imidlertid ikke ni penninge værd i sølvindhold, 

men føjer sig til tidens række af underlødige- og undervægtige mønter, som der 

umiddelbart kunne tjenes betydeligt på at udstede. Udmøntningerne startede 

formentlig i 1430’erne – måske i midten – men det vides ikke med sikkerhed. Som 

nævnt var det den sidste mønt fra Erik af Pommerns tid, og typen havde antagelig 

også lidt cirkulation efter 1439, selvom den allerede i 1440 blev nedsat til blot at 

gælde to penninge.

Det er også uklart, hvorledes udmøntningerne mængde- og tidsmæssigt fordeler 

sig på de to møntsteder: Lund og borgen Gurre. Udmøntningerne var muligvis 

størst i Gurre, hvorfra der kendes flere varianter end fra Lund. Det er dog kun et 

indicium, men f.eks. er alle de fem mønter, som er registreret i perioden 2015-2016 

fra Gurre. Mønter fra Lund er imidlertid typisk underrepræsenterede i fund fra det 

nuværende Danmark, da Lund siden 1658 er beliggende i Sverige. Det er med 

andre ord en generel udfordring i møntforskningen, at et af Danmarks historisk 

set vigtigste møntsteder nu ligger i et andet land med en detektorlovgivning og 

møntfundsregistrering, der desværre er meget anderledes end den danske. Der  

er imidlertid anvendt mange stempler til gros på begge møntsteder, og udmønt-

ningerne må have været ret betydelige. Fundforekomsterne tyder også derpå, 

selvom grosudmøntningerne i antal slet ikke kommer op på siden af udmønt-

ningerne af sterlinge eller kobbersterlinge. Grossen blev rimelig udbredt i  

riget – også socialt, da den tilsyneladende blev brugt i både den nederste og  

mellemste del af omløbet.

Denne gros er den eneste udmøntede danske gros, og det var også den eneste 

gang, at der blev præget mønter på borgen Gurre. På mønternes forside ses en 

krone og på bagsiden et ’E’ – for Erik af Pommern. Møntstederne fremgår af bag-

sideindskrifterne, eksempelvis MONETA LVNDENSIS for Lund og CASTRI GORGE 

for Gurre/Borgen Gurre. Grossen fra Gurre er den eneste danske mønt, der selv 

angiver, at den er fremstillet på en borg. Forklaringen på møntstedet Gurre er  

formentlig Øresundstolden, men det kan undre, at man ikke placerede møntstedet 

på det nye slot Krogen (senere Kronborg) i Helsingør, hvor tolden blev opkrævet. 

Der var i en kortere periode i starten af 1600-tallet et møntsted i Helsingør,  

formentlig netop på grund af Øresundstolden.57

FIG. 6.42
Gurre slot, Nordsjælland
Borgen, der lå lidt vest for 
Helsingør, havde eksiste-
ret siden 1200-tallet, men 
udbyggedes af Valdemar 
Atterdag. Her ses et forslag til 
en rekonstruktion af borgens 
udseende i senmiddelalde-
ren. Selve hovedborgens og 
forborgens udformning er 
baseret på nogenlunde sikre 
arkæologiske data.

FIG. 6.41
Grosser
1  Lund (MONETA LVNDENSIS)
2  Gurre (MONETA CASTRI GORGE)

1

2
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kobbersterlinge fund fra eller ved byer f.eks. Aarhus og metroudgravning-
erne på både Kongens Nytorv og Rådhuspladsen i København, fra store 
og rige lokaliteter f.eks. Eriksholm Avlsgård på Sjælland, Aggersborg og 
Nørholm nær Limfjorden, fra udgravninger i flere kirker samt først og 
fremmest fra mange rurale områder, som ikke alle er nedlagte landsbyer, 
landingspladser, markedspladser osv. Der er mange muligheder for at  
gå i dybden med det store fundmateriale for at præcisere de overord-
nede betragtninger og mønstre, hvori der sagtens kan være betydelige 
forskelle f.eks. regionale. Det ser imidlertid ud til, at der er kobberster-
linge nærmest alle steder – også ude på landet på gårde og marker, hvor 
tilstedeværelsen ikke kan forklares ud fra en specifik funktion som f.eks. 
marked, vadested eller landingsplads. Det må samtidig betyde, at møn-
terne nåede ud til stort set alle sociale lag. Det er en social, geografisk  
og funktionsmæssig utrolig udbredelse, som ikke så let kan overgås, og  
i middelalderen nok kun kan sammenlignes med situationen med den 
store udbredelse af penninge omkring 1280-1330.

Kobbersterlingene angiver selv, hvilket af de fire møntsteder (Lund, 
Næstved, Odense, Randers) de er produceret på. Især på grund af de 
jordfundne mønters bevaringstilstand samt ofte manglende tid og mulig-
hed for konservering er desværre kun 88 af de 390 mønter på nuværende 
tidspunkt registreret med møntsted. Det drejer sig om seks fra Lund, 51 fra 
Næstved, fire fra Odense og 27 fra Randers. Den fordeling skal udover for-
skelle i produktionskvantitet især forstås på baggrund af, at mønterne fra 
Næstved og Randers er markant lettere at identificere end dem fra Lund 
og Odense. Desuden vil mønter fra Lund i Skåne typisk være underrepræ-
senterede, da de 390 mønter kun er fundet i det nuværende Danmark.

Det er i forhold til møntomløbet og dermed handel og udveksling 
af varer og værdier interessant, hvordan de møntstedsbestemte mønters 
fundsted fordeler sig geografisk. Mens kobbersterlingene fra Lund findes 
øst for Storebælt, så findes der ganske få fra Odense primært på Fyn. Det 
er endnu mere karakteristisk, at kun to af de 27 fra Randers ikke er fundet i 
Jylland. Af den største gruppe, de 51 mønter fra Næstved, er lidt mere end 
halvdelen af mønterne fundet på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, mens 
knap en tredjedel er fra Jylland og lidt mere end 10% er fra Fyn. Den næv-
neværdige jyske andel af Næstved-mønter skal ses i lyset af, at Næstved 
muligvis havde den største produktion samt at der som tidligere nævnt er 
en meget kraftig overvægt af fund fra især Limfjordsområdet blandt funde-
ne, der er registreret i 2015-2016. Så det fordelingsmønster, som mønterne 
fra Næstved har, står formentlig ikke i meget stor kontrast til det, som de 
andre øvrige møntstedsbestemte mønter indikerer. Samtidig er det dog 
klart, at betydelige mængder mønter fra Næstved fandt vej til Jylland, mens 
mønterne fra Randers tilsyneladende ikke i samme grad cirkulerede østpå.

Det relativt spinkle materiale på 88 møntstedsbestemte mønter tyder 
mest på, at der ikke var så kraftigt et møntomløb på tværs af landet, så der 
blev en national opblanding af mønter produceret forskellige steder. Her 
har den forholdsvis korte cirkulationstid af kobbersterlingene selvfølgelig 
påvirket opblandingen. Der var til gengæld en kraftig landsdelsudbredel-
se, hvor kobbersterlingen fra Randers og måske også Odense og Lund 
tilsyneladende ikke i stort omfang krydsede Lille- eller Storebælt. Det giver 
mening i forhold til de fire møntsteders placering, og det må samtidig 
være et indirekte argument for, at der nok i ret høj grad blev produceret 
mønter samtidig på de fleste af møntstederne. Mønterne fra Næstved 
nåede længere ud, og det skyldes nok især større produktion og/eller 
længere aktiv produktionsperiode end de øvrige steder. Måske var Næst-
ved først ude med store partier af kobbersterlinge og fortsatte så med 
den største produktion? Yderligere mere omfattende studier er oplagte og 
nødvendige for at belyse møntcirkulationens hastighed og opblanding. 
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1440’erne – møntvæsenet forbedres med hvide og skillinger
Møntudstedelsen var et regale, en kongelig rettighed, og de fleste  
mønter angiver, hvem der var møntherre. Det betyder, at inddeling  
og datering af mønter tit tager udgangspunkt i forskellige regerings-
perioder, selvom de ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de mest 
betydende monetære reformer eller betyder, at det var kongens person, 
der var afgørende for møntpolitikken eller andet af betydning for mønt-
produktionen. Således handler dette afsnit om årtiet 1440’erne reelt om 
1440-1448, da der tages udgangspunkt i de mønter, der kan henføres til 
Christoffer af Bayern (1440-1448) og det rigsråd, der regerede i perioden 
mellem hans død den 6. januar 1448 og indtil hyldningen af Christian 1. 
som konge i 1448. Mønterne i denne korte periode er en unik søsling 
 fra Lund samt hvide og sterlinge fra Malmø – og endelig rigets første 
skilling. Af de tre sidstnævnte møntpålydender må sterlingen have de  
laveste produktionstal, mens hviden er meget mere udbredt end de 
andre tilsammen.

FIG. 6.43
Enkelt fundne kobbersterl inge
De 390 enkeltfundne kobbersterlin-
ge registreret i perioden 2015-2016. 
Mønterne fordeler sig ualmindelig 
jævnt både over riget som en helhed 
og i forhold til skellet mellem by og 
land. Tallene angiver, hvor mange en-
keltfund, der er gjort inden for det lille 
område, som prikken repræsenterer.

K O R T
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G O T L A N D S K E 

M Ø N T E R

F A K TA

Det selvstændige gotlandske møntvæsen blev ikke umiddelbart påvirket af den  

danske erobring i 1361. Produktionen af de såkaldte goter startede formentlig i 

anden fjerdel af 1300-tallet og varede ca. 100 år til omkring 1440 (fig. 6.44). I hele 

perioden var motivet Gotlands våben (guds lam med en fane) og en komposition 

af liljer, der måske kan forstås som et livstræ og/eller henvise til Visbys vigtige tyske 

borgerskab. Goten var den første (lidt) større sølvmønt produceret i Østersøom-

rådet. Den startede med at veje ca. 1,2-1,3 g, men vejede efter 100 år kun omtrent 

det halve. Der var tilsyneladende tale om løbende forringelser og især ca. 1420’erne 

blev der produceret særligt ringe svarte goter, der med ringere sølvindhold var 

mere sorte mørke end sølvfarvede. Der blev også fremstillet uhyre mængder af 

brakteater på 0,1-0,2 g med bogstavet W – formentlig for byen Visby (fig. 6.45). 

Begge gotlandske mønttyper blev, formentlig godt hjulpet af øens placering og 

økonomiske betydning, produceret i betragtelige antal, og goter findes med jævne 

mellemrum i det nuværende Danmarks jord. Der er dog i løbet af perioden 2015-

2016 på Nationalmuseet kun registreret et enkelt eksemplar. Det stammer fra det 

østligste Danmark, nemlig fra Blommetårnet på Hammershus på Bornholm.

Gotland byder sammen med Erik af Pommern på en helt særlig situation og ud-

møntning. Efter at have indkasseret flere politiske nederlag tog unionskongen fra 

1436 ophold i Visby, og her blev han nogle år efter afsat som konge i de tre riger. 

Han blev på Gotland til 1449, hvor han vendte tilbage til Pommern og overlod Got-

land til den danske konge Christian 1. Under opholdet på Gotland blev der produ-

ceret goter med Guds lam, liljer og Eriks titel: REX ERIC GOTOR (fig. 6.46). Mønten er 

meget sjælden, og udmøntningen var formentlig ikke særlig stor.

Under Christian 1. (1449-1481) kom der igen gang i møntsmedjen i Visby, men næp-

pe i samme omfang som før 1440, da mønterne slet ikke er så almindelige som de 

tidligere. Der kan også blot have været tale om en eller flere ganske kortvarige ud-

møntninger i Visby under Christian 1. Der blev samtidig indført dansk møntregning, 

således at goten blev til en hvid (4-penning) (fig. 6.47). Det betød også ændring af 

motivet på den ene side, hvor et skjold med tværbjælke erstattede liljen. Det skjold 

antages at være en forvansket udgave af det oldenborgske våben, der er to tvær-

gående bjælker. Guds lam med fane blev bibeholdt, og på nogle af de gotlandske 

hvide fra Christian 1. – nok de yngste – blev den religiøse symbolik forstærket, da en 

kalk blev placeret ved lammet.58

FIG. 6.48
Visby, Gotland
Meget af det middelalderlige 
Visby kan endnu ses i dag og 
vidner om byens fortidige 
storhed. Indtil 1361, hvor øen 
erobredes af Valdemar At-
terdag, var Visby en fri by og 
medlem af hanseforbundet. 
Byens borgerskab dominere-
des middelalderen igennem 
af rige tyske købmænd.
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FIG. 6.44
Gote
Forsiden prydes af liljer 
eller muligvis et ’gudstræ’, 
mens der på bagsiden 
ses det gotlandske våben, 
Guds lam med fane. 

FIG. 6.45
W-brakteat
De små mønter vejede 
kun nogle få brøkdele af 
et gram, men producere-
des til gengæld i enorme 
mængder.

FIG. 6.46
Erik af Pommerns gote
’Sørøvermønten’, som den 
også kaldes, er i dag enormt 
sjælden. Den blev næppe 
præget i særligt mange 
eksemplarer.

FIG. 6.47
Christian 1. hvid  
Mønten er af typen, hvor  
der ses en alterkalk ved 
lammets forben.
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F A K TA

U N I K  S Ø S L I N G  O G  D E N  

S I D S T E  U D M Ø N T N I N G  I  L U N D

Den formentlig første udmøntning under Christoffer af Bayern kendes kun i ét 

eneste eksemplar (fig. 6.49). Det er en unik mønt på 1,04 g af ca. 75% sølv, der 

antagelig er en søsling af god kvalitet/finvægt.59 Den er ifølge dens bagsideind-

skrift MONETA LVNDEN produceret i Lund, som måske den eneste udmøntning her 

i 1440’erne, da Malmø siden tog over som møntsted i såvel Skåne som hele riget.

På forsiden ses kongens portræt på samme måde som det ses på samtidens engel-

ske pennies – og eksempelvis også på en af Erik af Pommerns ørtuger fra Stockholm 

– og der står CHRISTOFER REX DACIE. I indskriften nævnes Norge eller Sverige ikke, 

og det er således nærliggende at tro, at den er udmøntet før Christoffer i september 

1442 blev hyldet som svensk konge.

Mønten kendes kun i ét eneste eksemplar, der stammer fra et skattefund gjort i 

1942 på Dalby kirkegård ca. 10 km sydøst for Lund (fig. 6.50). Kun ét kendt eksem-

plar er uhyre usædvanligt, når der efter al sandsynlighed ikke er tale om et særligt 

prestige-, prøve-, konge- eller fremvisningseksemplar. Den slags er ofte af guld og 

typisk noget, der i dansk mønthistorie hører senere tider til. Med kun ét eksemplar 

og en formentlig ganske kortvarig produktion meget tidligt i Christoffer af Bayerns 

regeringstid tyder alt på en meget begrænset produktion. Det er da også bemær-

kelsesværdigt, at det eneste eksemplar kommer fra en lokalitet blot ca. 10 km fra 

produktionsstedet. 

Med en begrænset produktion og et særlig højt sølvindhold er det ikke overra-

skende, at overlevelsesgraden har været særdeles lav for eksemplarer af denne 

udmøntning. Man kan måske forestille sig denne søsling som en meget kortvarig 

mønttype af godt sølv, der blev produceret ”som reaktion mod kong Eriks underlø-

dige prægninger.”60 Den gode udmøntning måtte formentlig meget hurtigt stoppe. 

Det var ikke finansielt holdbart, hvorfor det blev en lille og kortvarig udmøntning. 

Det var antageligvis den sidste nogensinde i Lund, der i ca. 450 år jævnligt var 

møntsted. Lund havde jævnligt været møntsted siden Svend Tveskæg slog mønt i 

byen omkring år 1000. Når der ses på den samlede produktion og varigheden, så 

må Lund samlet set nok karakteriseres som rigets vigtigste møntsted i perioden 

dækket af denne publikation, mens andenpladsen går til Roskilde, der havde en 

betydelig produktion fra tidligt i 1000-tallet til måske midten af 1300-tallet og igen 

i 1530’erne.

FIG. 6.50
Dalby Kirke, 
Skåne
På fotografiet fra ud-
gravningen i 1942 ses de 
blotlagte fundamenter, der 
blev fundet på kirkegården 
uden for kirkens sydøstlige 
hjørne, som skimtes øverst 
til højre i billedet.

FIG. 6.49
Unikum
Det eneste kendte eksem-
plar af Christoffers søsling 
opbevares i dag på mønt-
kabinettet i Stockholm.
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Udover selve mønterne er der relativt sparsomt kildemateriale til peri-
oden, da der i perioden 2015-2016 kun er registreret tre enkeltfundne 
mønter, der med sikkerhed kan henføres til denne periode. Det er tre hvide 
produceret i Malmø, men der kan dog være nogle nordtyske mønter af 
de 46 fundne udenlandske mønter, der stammer fra 1440’erne. Endog 
mere sparsomt er det med hensyn til skattefund. Der er faktisk ikke et 
eneste skattefund fra det nuværende Danmark, der med nogenlunde 
sikkerhed kan henføres til 1440’erne. 

Der er til gengæld ét fra Skåne, nemlig det førnævnte fund fra Dalby 
kirkegård, og det antages at være deponeret meget tidligt i 1440’erne.61 
Det er fundet i 1942 og indeholder 119 sølvmønter, hvoraf fire var nordty-
ske ½- og 1-penninge, mens der fra Erik af Pommerns tid var syv lebarder, 
26 sterlinge og 78 gros. De antageligt yngste mønter var den unikke 
søsling og to skillinger fra Christoffer af Bayern. Det indikerer blandt an-
det, at søslingen og skillingen nok var de ældste af Christoffer af Bayerns 
mønttyper, da der ellers ville have været sterlinge og/eller hvide i skat-
ten. Desuden indikerer skatten ikke overraskende stor tilstedeværelse af 
Erik af Pommerns mønter – dog ikke kronehulpenningen og de elendige 
kobbersterlinge, som på dette tidspunkt kun kan have haft en monetær 
funktion – hvis nogen over hovedet – som den allerringeste skillemønt.

En skat med ni udenlandske guldmønter og en sølvske fundet i 
1862 af fisker Peter Truelsen Holm i Vang på Bornholm kan også være fra 
1440’erne (fig. 6.51). Den kan dog sagtens være yngre qua guldmønter-
nes ofte længere cirkulationstid.62 Det eneste andet fund, der kan kom-
me på tale er et meget gammelt fund med utilstrækkelige oplysninger i 
forhold til at placere det i 1440’erne. I Aalborg Avis, Jydske Efterretning af 
den 5. juni 1772 fremgår det:

”Randers den 27. Maji. En fattig Vognmand her, ved Navn Jens Riis har, 
da han for kort Tiid siden ryddede sit Møddings Sted, uden for Østerport 
fundet en liden Leer Krukke saa stor som en Fyrtønde, hvilken han stødte i 
tu med Spaden, da deri befandtes nogle og tredive Stykker smaa Mynter af 
Størrelse som en 2 Skilling; dette synes forvist at være en gammel rar Dansk 
Mynt⸗Sort, paa den eene Side staar et R med Krone over, paa den anden 
Side et Vaaben med et Kors midt igiennem. Bogstaverne rundt omkring ere 
ulæselige, og Aarstal kan man ey heller udfinde.”63

FIG. 6.51
Vang-skatten, Bornholm
Her ses to af de ni tyske guld-
mønter fra skatten: En gylden fra 
kejser Sigismund i Frankfurt og  en 
gylden produceret i Basel for kong 
Friedrich 3. På opslaget i Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamlings fund-
protokol er alle ni mønter oplistet, 
og man kan derudover læse om 
omstændig hederne ved fundet, 
der blev gjort i 1862.
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De omtalte mønter må være hvide fra enten Christoffer af Bayern eller 
Christian 1. – eventuelt kong Hans (1483-1513), hvor der som motiv var et 
H, der kan ligne R’et (fig. 6.52). Skatten fra Randers kunne således være fra 
1440’erne, og det kan ikke afgøres med sikkerhed, men umiddelbart er det 
mest sandsynligt, at den er yngre på grund af den generelt større forekomst 
af skattefund og enkeltfund af hvide fra Christian 1. – og også fra Hans. 

Der er heller ikke skriftlige kilder, der beretter direkte om periodens 
møntvæsen. Det nærmeste af den type materiale, er nok den svenske konge  
Karl Knutsons møntordning for Sverige af 17. september 1453, hvoraf det 
fremgår, at en dansk skilling skal gælde 10 svenske penninge, en ny dansk 
sterling skal gælde blot to svenske penninge, mens en dansk hvid skal 
gælde tre svenske penninge. Dermed er i det mindste eksistensen  af de 
tre forskellige, nævneværdige danske pålydender fra 1440’ernes produkti-
on ridset op.

De skriftlige kilder kan imidlertid mere end blot dette. De indikerer 
den formodede betydelige regionale forskel på møntvæsenet, som der 
nærmest må have eksisteret i lyset af bruddet i møntvæsenet i ca. 1440, 
den geografiske placering (primært Skåne og Sjælland) af møntstederne 
under Erik af Pommern, de forskellige handelsmønstre i riget samt at al 
indenlandsk møntproduktion i 1440’erne (og 1450-1480’erne) foregik i Skå-
ne. Med andre ord må indenlandsk mønt nok have udgjort en større andel 
af møntomløbet i Skåne end f.eks. i Jylland. 

Fra det skriftlige kildemateriale lyder det i februar 1442 om en pant-
sætning af gods i det østligste Skåne (Villands herred), at gælden lyder på 
”21 lødige mark rede penge, gilde og gæve af den bedste danskær mønt, 
som gaar i Skanæ”64, og i april 1444 som en del af en gæld ”18 lødige mk. 
af den bedste danske mønt, som nu i Skane er gænge”.65 Fra det nærtlig-
gende Sjælland har vi umiddelbart kun et eksempel af denne kildetype fra 
perioden. Der lyder det i august 1443: ”skal jeg give ham pengene igien i 
mønt, som da er gænge i Syelend”.66 Det er altså ikke specificeret, hvilken 
mønttype eller endog om det skal være dansk eller udenlandsk mønt. 
Derimod står tre nørrejyske eksempler, der alle peger i modsat retning af 
de to skånske. I januar 1444 pantsætter ridder Engelbrekt Albrektsen til 
Torbenfeld gods i Vendsyssel til Strange Nielsen fra Nørreholm for en gæld 
på ”200 lub. Mk. i fireleyde mønt, gænge i Lubk og Hamborg”.67 Fireleyde 
mønt er de fire stæders mønt. Det vil sige mønter fra Lübeck, Hamburg, 
Lüneburg eller Wismar. 

FIG. 6.52
Bortkomne fundmønter
I en artikel i Aalborg Avis den 
5. juni 1772 omtales fundet 
af en skat i Randers. Artiklen 
er den eneste beskrivelse af 
fundet, og det er ikke muligt 
at afgøre, hvilken mønttype 
fundet præcis bestod af, men 
det må have været en af disse 
tre. Tegningerne viser hvide, 
der er præget under kon-
gerne Christoffer af Bayern, 
Christian 1. og Hans.
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I en lignende nørrejysk sag fra oktober 1445 lyder det blandt andet  
”34 lib. Mk. i stæder penge”68, og i marts 1448 opgøres en gæld i  
”130 libsche mk. i gode sølvpenninge, gænge i Lwbk”.69 De i alt seks  
uddrag kunne således tyde på, at den betydelige møntproduktion  
i Skåne medførte en indenlandsk dominans i møntomløbet i Skåne og 
måske også i Halland og Blekinge, mens det ikke var tilfældet i Nørre-
jylland, hvor dansk mønt ikke omtales, men der til gengæld er flere  
omtaler af mønter fra hanse stæderne. 

Man kan så formode, at Sjælland og måske de største andre øer som 
Fyn, Lolland og Falster har befundet sig i en form for mellemposition. Den 
formodede regionale forskel betyder imidlertid ingenlunde, at de i Skåne 
producerede mønter ikke nåede til de syd- og vestligste egne af riget. 
Således er de tre nævnte hvide fra Malmø netop fundet i henholdsvis 
Nørrejylland (to) og på Lolland (en). Yderligere analyser af den regionale 
fordeling kræver studier af mange flere fund, især enkeltfund fra metal-
detektorundersøgelser samt fund fra udgravninger f.eks. i kirker. Det har 
desværre af mangel på databaser og tid ikke været muligt at gøre her.

Der er eksempler på lovgivning med forbud mod brug af udenlandsk 
mønt på markeder og i visse købstæder. Lovgivningen hjalp med at presse 
de udenlandske mønter ud til fordel for de danske. Den udenlandske til-
stedeværelse var dog uden tvivl fortsat markant i rigets møntomløb. Det 
gælder ikke mindst mønter fra de nordtyske hansestæder. I lyset af de dan-
ske udmøntninger af hvide, sterlinge og skillinger kan der også formodes 
– foruden f.eks. tyske witten og andre udmærkede sølvmønter – at have 
været ’ledig plads’ i den absolutte bund af møntomløbet til nogle uden-
landske ½- og 1-penninge. I lyset af skattefund fra 1400-tallet, enkeltfund 
og skriftlige omtaler må der formodes at have været en fortsat tilstede-
værelse af nordtyske hulpenninge, som udfyldte dette tomrum. Vi har ikke 
indikationer på, at kobbersterlingene eller kronehulpenningene i 1440’erne 
eller senere udfyldte et eventuelt tomrum under hviden og sterlingen.

I den modsatte ende af møntomløbet i de øverste monetære lag var 
der – også i Skåne – fuldkommen udenlandsk dominans. Her var forskel-
lige udenlandske guldmønter enerådende. Det fremgår af det skriftlige 
kildemateriale. Et eksempel på dette stammer fra 1440, hvor Aage Axelsen 
(Thott) til Hjuleberg i Halland giver ridder Henrik Knudsen (Gyldenstjer-
ne) til Restrup, sydvest for Aalborg, kvittering for modtagelsen af ”nobler, 
rinske guld og lubesche guld, saa meget som jeg laante ham i Hælsing-
borg”.70 Det er således ikke blot regnskabsmæssigt, der er til tider tale  
om fysiske transaktioner af guldmønter. 

I 1440’erne blev der kun produceret danske mønter i Skåne. Der 
var fra opstarten af udmøntningerne omkring 1403 og frem til ca. 1439 
nærmest tale om, at der igen blev startet forfra med en blanding af nye 
og gamle mønttyper. Der synes ikke at være meget af møntvæsenet fra 
tidligere, der reelt overlevede. Som det eneste af møntværkstederne 
under Erik af Pommern var det kun mønten i Lund, som fortsatte – og 
det formentlig kun for en meget kort bemærkning. Rigets møntproduk-
tion blev derefter udelukkende foretaget i Malmø. Måske var der et kort 
overlap mellem de to skånske møntsteder, men i hvert fald var Malmø fra 
ca. 1442 og 50 år frem rigets eneste møntsted. Normalt regnes der med 
møntproduktion i Malmø fra ca. 1444, da der fra marts 1444 er en kilde, 
hvor rådmand Iven Kumhar i Malmø […] kundgjorde paa vort byting Hans 
Myndel, kongens foged og møntmester i Malmøge, et skifte, […]”71 Der er, 
som det vil fremgå, imidlertid grund til at regne med, at møntværkstedet 
i Malmø var godt i gang med at producere senest i 1442. Kilden viser i øv-
rigt også, at møntmesteren og fogeden var samme person, hvilket blandt 
andet leder tankerne hen på omtalen af udmøntningerne i Ribe og den 
mulige sammenhæng med ændringerne omkring fogediet i anden halvdel 
af 1370’erne. Senere i dette kapitel skal der ses lidt nærmere på organise-
ringen af møntproduktionen i anden halvdel af 1400-tallet.
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I indskriften på den omtalte unikke søsling fra Lund står der CRISTOFER 
REX DACIE, altså Christoffer konge af Danmark. Her nævnes Christoffer 
altså ikke som konge af Norge og Sverige, og qua dette antages det, at 
søslingen blev produceret senest i september 1442, hvor Christoffer blev 
hyldet som konge af Sverige. Christoffer af Bayerns meget almindelige 
hvid og den sjældnere sterling må utvivlsomt være fremstillet i Malmø qua 
bagsideindskriften MONETA MALMOI, MONETA MALMOIENS og varianter 
deraf (fig. 6.54).72 Deres forsideindskrifter varierer meget i detaljerne. I 
disse detaljer er formentlig en masse information om f.eks. lødighed og 
udstedelser skjult for alle andre end de få, der var involveret i datidens 
møntproduktion – og som nutiden endnu ikke har gennemskuet. Men 
fremtidige stempelstudier og metalanalyser kan måske løse det. Forside-
indskrifterne falder imidlertid i to hovedgrupper, nemlig henholdsvis med 
eller uden angivelse af Norge og Sverige f.eks. CRISTOFER REX DACIA og 
CRISTO’ REX D S N. Hvis argumentation for dateringen til senest septem-
ber 1442 for mønter uden angivelse af Norge og Sverige er korrekt, så må 
en væsentlig del af hviderne og sterlingerne fra Malmø være fra senest 
september 1442. Der er tale om virkelig mange hvide, og produktionen 
i Malmø må antages at være startet på et tidspunkt mellem 1440-1442, 
formentlig før 1442. Samtidig står det klart, at både den sjældnere sterling 
og den almindelige hvid også blev produceret efter september 1442 – 
produktionen af hvide må have varet adskillige år – måske var der med be-
tydelige afbrud i produktionen gennem hele 1440’erne. Sterlingen er som 
nævnt præget i meget færre eksemplarer end hviden, og ud fra stempler 
og variationer i indskrifterne er der næppe grund til at tro, at den er pro-
duceret særlig langt ind i 1440’erne – næppe i anden halvdel af årtiet.

Ligesom for hviden, sterlingen og søslingen var der også for skillin-
gen tale om en international mønthistorisk baggrund. De fire hansestæder 
Lübeck, Hamburg, Lüneburg og Wismar vedtog i 1432 udmøntningen  
af skillingen, der hidtil blot havde været regnemønt. Den skulle udmøntes  
til 92 styk på den 10-lødige mark, men var måske lidt ringere. Den første 
danske skilling, Christoffer af Bayerns, var noget ringere – kursforskellen 
var 10% eller mere i forhold til hansestædernes skilling (fig. 6.55).  

FIG. 6.54
Hvid og sterl ing
Den her afbildede hvid (til venstre) er af 
den type som formentlig prægedes da 
Christoffer blot var konge af Danmark, 
mens sterlingens indskrift tydeligt viser, 
at han på dens prægetidspunkt var 
konge af alle tre nordiske lande. De 
vedlagte papirlapper er afskrifter af  
mønternes indskrifter fra Den kgl. Mønt- 
og Medaille samlings hovedsamling.

FIG. 6.53
Bayerske ruder
Christoffer af Bayern medbragte i sit våben-
skjold de bayeriske ruder, som siden 1242 
havde været kejserhuset Wittelsbachs farver  
– en slægt han gennem sin fars aner var en 
del af. I dag indgår ruderne i delstaten  
Bayerns flag, og de anvendes derfor af  
mange bayerske firmaer og institutioner. Her 
ses Christoffers segl, hvor ruderne – lige som 
på hans mønter (fig. 6.55) – er gengivet som 
en del af hans våben.
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Det var dog ikke nogen dårlig mønt, der var masser af sølv i den, omkring 
50% af dens vægt på omkring 2 g i gennemsnit.73 Det var således den 
hidtil største danske mønt – både med hensyn til brutto- og nettovægt. 
Skillingen har et atypisk bagsidemotiv, som nok får de fleste til at tænke 
på bilmærket BMW. Det ternede mønster er imidlertid en del af Christoffer 
af Bayerns slægtsvåben, nemlig de bayerske ruder, mens løven repræsen-
terer Pfalz i Sydvesttyskland (fig. 6.55). Forsiden viser de tre danske løver, 
som siden skulle blive særdeles almindelige på danske mønter. Den første 
større udbredelse af de tre løver var med den første skilling, da dronning 
Philippas søsling fra ca. 1424 kun fik et kort liv. Bagsideindskriften var  
ligesom selve mønttypen inspireret af hansestæderne. På den danske  
skilling lød det GLORIA IN EXSELSIS DEO (ære være Gud i det højeste),  
fra englenes lovsang i Lukasevangeliet. Hansestæderne havde også bibel-
citater på deres skilling. Det betyder imidlertid, at der på den danske 
ikke blev plads til oplysning om, hvor skillingerne blev fremstillet. Selvom 
de blev ret udbredte, så er de muligvis ikke produceret efter september 
1442, for de mange varianter har alle indskrifter, hvor Christoffer kun 
kaldes for konge af Danmark. Der er tale om en betydelig produktion 
med ret mange stempler, og vi ved, at der nogenlunde samtidig blev 
produceret meget anden mønt i Malmø og næsten intet i Lund. Derfor 
kan møntstedsargumentationen vendes begge veje. Altså stor produktion 
i Malmø som argument for, at så er skillingen også fra Malmø – eller den 
er netop produceret i Lund, hvor der måske var ledig kapacitet? Når den 
meget tætte beliggenhed af de to møntsteder tages i betragtning, og der 
typisk kun var én møntmester samt det driftsøkonomisk næppe var hen-
sigtsmæssigt at holde to møntsteder og ekstra kapacitet i drift, så synes 
argumentationen for udmøntning af skilling i Malmø at være stærkest. Vi 
har ingen sikre tegn på, at de to møntsteder eksisterede samtidigt, eller 
at mønten i Lund gjorde andet end at producere et formentlig meget lille 
antal søslinge – og derefter lukke. Der er endvidere den mulighed, som 
udbredelsen og f.eks. også rigsrådets udmøntning kunne tale for, nemlig 
at produktionen af skillingen blev fortsat efter september 1442 uden til-
føjelse af norsk og svensk kongetitel (se faktaboks, s. 406).

Skillingen optræder med årlige mellemrum som enkeltfund i Danmark, 
men også i enkelte skattefund, der er yngre end 1440’erne. Der er tale 
om en større produktion, som blev rimelig udbredt. Det skyldes foruden 
produktionens størrelse, formentlig især at den sølvindholdsmæssigt ikke 
var alt for god, hvorved den for en tid undgik indsmeltning, men også at 
Christian 1.s møntproduktion udelukkende bestod af de mindre hvide. De 
skriftlige kilder understøtter ligesom enkelte skattefund møntens tilstede-
værelse i anden halvdel af 1400-tallet. Ved en pantsætning i Nørrejylland i 
februar 1455 lyder det omkring gælden ”20 mk. i rinsk guld, hver gylden til 
26 skill., som her er nu i Jwllandh gænge, [...]”74. Her kan der dog i princip-
pet være tale om udenlandske skillinger, mens det ikke er tilfældet ved en 
lignende sag i Sydskåne fra juli 1459: ”[...] 12 rynskæ [=rhinske] gylden og 
9 lybskæ mk. i hele skilling, som kaldes kong Christoffers Skillinger, [...]”75 
Lige så klar er en anden nørrejysk sag fra april 1465: ”150 lysps gylden, 
150 rinsk gylden, 150 ungersk gylden, 150 lyspk mk. i hvide engilsk[=ster-
ling] og 150 lyspk mk. i Christoffers skilling[...]”76 Det er uklart, hvilken 
sterling, der er tale om, men det er med pointeringen af hvide tydeligvis 
ikke kobbersterlingen. Også fra så sent som februar 1474 har vi fra Skåne 
en gældspost angivet i ”40 lub. mk. Kristoffer skillinger [...]”77 Den første 
danske skilling holdt længe, formentlig gennem hele Christian 1.s tid.

Der må i 1440’erne have eksisteret et nyt møntvæsen og -omløb i 
forhold til 1430’erne og tidligere, hvoraf en betydelig del af mønterne var 
danske hvide og skillinger, mens andelen af ældre dansk mønt var relativ 
lav. Et nyt system, som i modsætning til det tidligere, skulle vise sig sær-
deles levedygtigt, selvom de udenlandske mønter fortsat spillede en stor 
rolle i formentlig alle niveauer.

FIG. 6.55
Skil l ing, Christof fer  
af Bayern (1440-1448)
Christoffer blev valgt til konge over Kalmar-
unionens riger, eftersom hans mor var søster 
til den afsatte Erik af Pommern. Christoffer 
var imidlertid opvokset i Sydtyskland som 
søn af pfalzgreve Johan 1. af Pfalz-Neumarkt 
og af huset Wittelsbach. Deraf kom hans 
nordiske tilnavn ”af Bayern”. Mønten er ikke 
gengivet i sin fulde størrelse i forhold til de 
andre mønter her på siden.
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FIG. 6.57
Rigsrådet 1481-1483
Det var denne mønttype, der indtil 
for nylig blev antaget at være fra 
1440’erne, men som viste sig i stedet 
at være fra interregnummet mellem 
Christian 1. og Hans.

FIG. 6.56
Rigsrådets  
skil l ing 1448
Bemærk at der ikke 
optræder kongeligt 
slægtsvåben på 
bagsiden.

I tiden mellem Christoffer af Bayerns død den 6. januar 1448 og indtil Christian 1. 

blev konge den 28. september 1448 varetog rigsrådet møntregalet. I den periode 

blev der så vidt vides kun produceret skillinger i Malmø. I stedet for Christoffers titel 

stod der på forsiden MONETA REGNI DACIA – altså mønt af det danske rige/råd/

regering (fig. 6.56). Bagsidens slægtsvåben blev erstattet af et skjold lagt på et stort 

kors, ligesom på de meget udbredte hvide produceret under Christoffer af Bayern.

I lyset af den relativt kort periode og et betydelige antal varianter78, så må udmønt-

ningen have været ganske intens, og formentlig skal den tælles i adskillige titusind-

vis af mønter. De ses imidlertid meget sjældent som fund, og til nutiden har der 

samlet set overlevet markant færre eksemplarer end f.eks. af Christoffer-skillingerne.

Frem til 1995 blev en hvid, som der af og til stødes på i såvel enkelt- som skattefund, 

også regnet for fremstillet i Malmø under rigsrådet 1448. Henførelsen til et rigsråd 

og Malmø var qua indskrifterne korrekt, men ved opstilling af dens forekomst i skat-

tefund stod det klart, at den måtte være yngre. Den sås ikke i skattefund fra Christi-

an 1.s tid (1448-1481), hvor der ellers burde have været flest, men derimod primært 

i skattefund fra kong Hans’ tid (1483-1513). Mønten med den fine lebard på forsiden 

er derfor siden tilskrevet det rigsråd, som ledede landet i 20 måneder 1481-1483.79
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Ca. 1450-1480 – møntproduktionen centraliseres  
og hvide udbredes i hele riget

Perioden ca. 1450-1480 er stort set sammenfaldende med Christian 1.s  
regeringstid. Det er møntmæssigt set en periode med produktion af mange 
mønter, men kun af én mønttype og kun på ét sted – hvide i Malmø. Når 
den store produktion og ikke mindst den relativt lange regeringstid tages 
i betragtning, så er perioden formentlig den mindst beskrevne i dansk 
mønthistorie.

I Georg Galsters klassiske oversigtsværk Unionstidens udmøntninger 
fra 1972 får beskrivelsen af Christian 1.s periode kun halvt så meget plads 
som Christoffer af Bayerns, mens Erik af Pommerns tid får mere end otte 
gange så meget plads som Christian 1.s. Forklaringerne er nok flere, og 
måske er anden halvdel af 1400-tallets historie generelt ikke blandt de 
mest udforskede perioder. Der er nok også en afgørende forklaring i det 
møntmæssige materiale, da der er ganske få skattefund og Christian 1. i 
lyset af sin relativt lange regeringsperiode samtidig må siges at byde på 
dansk mønthistories mest monotone møntudstedelse.

De mange hvide, der blev produceret i Christian 1.s navn i Malmø vejer 
typisk mellem 0,7 og 0,8 g og indeholder typisk 0,25-0,30 % sølv. Motiv-
mæssigt ligner de meget Christoffer af Bayerns hvide, men de er overord-
net set ikke nær så gode. Der blev i 1926 publiceret 99 forskellige indskrift-
svarianter. Det vil sige detailforskelle eller større forskelle i indskrifterne. 
Varianterne kan inddeles i fire hovedgrupper efter afslutningen af forside-
indskriften, der overordnet lyder Christian konge af Danmark – eventuelt 
af guds nåde (DEI GRATIA) – henholdsvis R’D’, D’G’R’D’, DEI G’R’D’ og REX D’ 
(tabel 6.7).80 Det må formodes, at der er et kronologisk system i disse  
hovedtyper, som tilsyneladende også afviger fra hinanden i møntfod. 

T Y P E F O R D E L I N G E N  A F  D E  M A N G E  H V I D E
BASERERT PÅ SKATTEFUNDET FRA ASSENS81   TABEL 6.7

GALSTER 1972  INDSKRIFT ANTAL I GENNEMSNITS- OMTRENTLIG 
MØNTTYPE  ASSENSFUNDET VÆGT LØDIGHED

23a R’D’ 53 0,81 g 290-305‰

23c D’G’R’D’ 191 0,76 g 260‰

23d DEI G’R’D 82 0,74 g 275-305‰

23b REX D’ 128 0,72 g 275-280‰

Af de fire hovedtyper, er typen 23a klart den bedste, og den minder ganske  
meget om Christoffer af Bayerns hvid. Derfor er det rimeligt at antage, at 
det er den ældste type. Det kan typens forekomst og andel i skattefund 
også understøtte, men det er ikke entydigt. For de tre andre hovedtyper er 
fordelingen i skattefund endnu mindre entydig. Men på baggrund af hvad 
der kan udledes af skattefundene og deres gennemsnitlige vægt og lødig-
hed må det formodes, at hvis de fire hovedvarianter repræsenterer en 
kronologisk følge uden overlap, så er den ældste 23a efterfulgt af 23c, 23d 
og til sidst den yngste og ringeste 23b. Antagelsen om, at hviderne blev 
ringere og ringere bygger overordnet på, at sådan er udviklingen stort set 
altid med mønttyper – sænkning af sølvindholdet sker meget hyppigere 
end forøgelser af sølvindholdet. Konkret ved vi, hvordan hviden var under 
Christoffer af Bayern – og vi ved, hvor meget ringere den var under kong 
Hans (1483-1513). Den nedadgående udvikling sker i løbet af Christian 1.s 
tid – og det fortsætter derefter. Fra 1460-1470’erne begynder en tiltagende 
international kritik af de danske hvide, hvilket også kun giver mening i 
lyset af forringelserne af deres ædelmetalindhold. 

FIG. 6.58
Kronologi i  Christian 1.s hvide?
De fire typer hvide fra Malmø under Chri-
stian 1. (1448-1481) kan efter slutningen af 
forsideomskriften inddeles i fire hovedgrup-
per. Her er grupperne sat i rækkefølge efter 
den antagede kronologi for deres udmønt-
ning: 23a, 23c, 23d og 23b. Mønterne er 
ikke afbildet i deres fulde størrelse i forhold 
til de andre illustrationer på siden.
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Den formodede dateringsmæssige forskel på hovedtyperne giver  
kun en relativ kronologi indenfor perioden 1448-1481. På forskningens 
nu værende stadie er det ikke muligt at placere dem blot nogenlunde 
præcist i perioden, så der kan udpeges bestemte perioder med mønt-
forringelser – blot tyder de udenlandske reaktioner på, at forringelserne 
tog til i anden halvdel af Christian 1.s regeringstid. Som vanligt er det 
uafklaret, om udmøntningerne stod på gennem hele perioden samt  
med hvilken intensitet og kontinuitet møntstedet blev drevet.

Der var en stor produktion af mønter i Danmark på det store møntsted 
i Malmø i anden halvdel af 1400-tallet – også hvis man sammenligner med 
f.eks. de nordtyske møntsteder. Riget led ikke i samme grad af den såkald-
te senmiddelalderlige sølvmangel, der varede frem til omkring 1460’erne. 
Der dukker nye sølvfund op i det meget betydelige Schwaz i Tyrol og også 
i Schneeberg i Sachsen, og det medførte en stigende sølv- og møntpro-
duktion samt stigende cirkulation (fig. 6.59). Denne stigning fortsatte, for i 
1518 kom de berømte Joachimsthalminer i Bøhmen i drift, og i 1500-tallet 
begyndte det amerikanske sølv at strømme til Europa. Den tiltagende dan-
ske udmøntning af hvide skal forstås på baggrund af de stigende sølvud-
bud. Årsagen til de i nordeuropæisk målestok relativt større udmøntninger 
i Danmark i anden halvdel af 1400-tallet ”was possibly a favourable trade 
balance, which channelled a substantial quantity of this silver into Denmark; 
furthermore, the debasement of the hvide contributed to a greater output 
by the mints and made it possible to export coins abroad.”82

FIG. 6.59
Miner i  Schwaz, Tyrol
I 1400- og 1500-tallet var Schwaz 
den største mine-metropol i Cen-
traleuropa og var med sine 20.000 
indbyggere den næststørste ’by’ i 
det habsburgske rige, kun overgået 
af Wien. Her ses en side fra Schwazer 
Bergbuch fra ca. 1550, som blandt 
andet beskrev mineområdets lovgiv-
ning og gav indblik i sociale og rets-
lige forhold blandt minearbejderne. 
Bogen var derudover rigt illustreret 
med bl.a. scener fra dagliglivet,  
som det ses her.
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Den store produktion af mindre gode mønter, som på grund af deres 
relativt lave ædelmetalindhold ikke blev indsmeltede, betød, at den 
danske hvid blev ganske udbredt i Nordtyskland og i de øvrige områder 
omkring Østersøen.83 Fordi mønterne forlod riget, og fordi de nok var sat 
i omløb med fortjeneste qua forskellen på produktionsomkostningerne 
og værdien, betød det ved udstedelsen, at det var særdeles fordelagtigt 
for møntherren, at mønterne vandrede ud i verden fremfor kun at belem-
re rigets egen befolkning. Da vi ikke har vidnesbyrd om konkrete årsager 
til eller formål med udmøntningerne, så forklares udstedelsen af dårlig 
mønt med kongemagtens finansielle problemer på daværende tidspunkt. 
Der haves ikke bedre konkrete bud, udover at man kan sige, at det var 
en udvikling som også sås andre steder i Nordeuropa på denne tid. Mere 
konkret kan der for Danmark i anden halvdel af 1400-tallet dog peges på, 
at udstedelsen af dårlig mønt ikke var det eneste middel, der på det tids-
punkt blev taget i anvendelse for at generere indtægt til kongemagten 
– her var også ”bl.a. opkrævning af pengeskatter og de talrige pantsæt-
telser af len og land.”84

Et andet anvendt middel til hjælp for de offentlige finanser var ekstra-
ordinære skatter, og der blev f.eks. i 1467 udskrevet en såkaldt landehjælp 
for Sjælland og Nørrejylland: ”at huere [=hver] Fire Mænd gifve os Fire 
Marck / halff Delen i Penninge / oc halff Delen i Vare”.85 Varerne var korn 
(rug og byg), får, honning, smør, okser og sølv, og de var takserede. F.eks. 
var en tønde byg takseret til otte skilling, en tønde rug til seks skilling og 
et lod sølv til 18 skilling. Landehjælpen i 1467 vidner om ekstraordinære fi-
nansielle behov og giver os et fint indblik i officielle pristakster og bidrager 
til diskussionen om mønt- og naturaløkonomi. Tidsmæssigt falder lande-
hjælpen nogenlunde sammen med international omtale af dårlige danske 
hvide, og måske var det netop her i anden halvdel af 1460’erne, at reduk-
tionerne af sølvindholdet tog fart. Et forsigtigt bud kunne således være, 
at mønter af typen 23b og måske også af typerne 23d og/eller 23c måske 
primært eller udelukkende er produceret fra anden halvdel af 1460’erne.

Der er fem skattefund86, som kan give nogle indikationer på mønt-
omløbet i perioden ca. 1450-1480. To skatte viser, at Christoffer af Bayerns 
hvide fortsat var til stede og var i omløb eller blev opsparet sammen med 
Christian 1.s hvide. Det ses i en meget lille skat af kun fem danske hvide, 
der blev fundet i 1893 på Falster i Vålse præstegårds have. Én af mønter 
var fra Christoffer af Bayern. En lidt større skat blev fundet i 1944 ved  
udgravning af bunkers nord for Skt. Nicolai Kirke i København, og den  
består udelukkende af hvide. Blandt disse var der tre fra Christoffer og 
31 fra Christian 1. Sammen med Christian 1.s hvide var den første danske 
skilling samt Rigsrådets sjældnere skilling også på banen. I skatten fra  
Odden kirkegård på Sjællands Odde lå der tre af skillingerne sammen 
med fem senere hvide samt en gotlandsk gote og 35 tyske mønter, heraf 
var 34 mecklenburgske hulpenninge. Disse tre skattefund var måske pun-
ge, der repræsenterede dagligdags beløb og mindre transaktionskapital.

Ligesom i skatten fra Odden kirkegård, så ses der også et betydeligt 
indslag af mecklenburgske hulpenninge i to andre skatte. I 1782 blev der 
gjort et stort møntfund på mindst 1.250 mønter i et hvælv i Brahetrolle-
borgs bødkerkælder. De danske mønter udgjorde måske omkring , og 
der var to af Erik af Pommerns kronehulpenninge og en lebard samt en 
gros, en mængde hvide fra Christoffer af Bayern og en større mængde 
hvide fra Christian 1. Den udenlandske – det vil sige nordtyske – tredjedel 
var hulpenninge, nærmest udelukkende de såkaldte oksehovedbrakteater 
fra Mecklenburg, der også kendes fra enkeltfundene, men de er svære at 
datere. Et noget lignende kompositionsmønster ses i skatten fra Smedega-
de i Horsens (fig. 6.61), der er på 531 mønter og blev fundet 1871. I skat-
ten var blandt andet fra Erik af Pommern en kronehulpenning, to lebarder 
og fra Christoffer af Bayern en skilling, en sterling og hele 38 hvide. Der 
var også en Rigsråds skilling og så 53 hvide fra Christian 1. Resten var 
nordtyske hulpenninge, igen næsten udelukkende fra Mecklenburg. 
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Med andre ord er der god grund til at formode, at hulpenninge, primært 
mecklenburgske, men også lidt andre inklusiv Erik af Pommerns, var 
massivt til stede i møntomløbet. Det modsiges ikke af enkeltfundene, 
hvor de nordtyske hulpenninge og også kronehulpenningen optræder. 
Dateringsproblemstillingen gør det imidlertid umuligt at knytte enkelt-
fundene direkte til f.eks. Erik af Pommerns tid eller Christian 1.s tid, men 
de to skattefund viser i hvert fald, at typerne fortsat var til stede i anden 
halvdel af 1400-tallet. Som tidligere omtalt, er det heller ikke overrasken-
de, hvis der var brug for mindre pålydender end de dansk producerede 
mønter under Christoffer af Bayern og Christian 1. Det tomrum udfyldte 
hulpenningene, og de må sammen med de danske hvide og de relativt 
sjældnere danske skillinger fra 1440’erne have udgjort størstedelen af 
møntomløbet. Der er ikke rigtig fund af andre typer mønter, som f.eks. 
nordtyske skillinger, der kan have spillet en større rolle, når der ses bort 
fra det øverste lag med udenlandske guldmønter.

I det skriftlige materiale er der fortsat masser af eksempler på beløb 
og antagelig også håndteringer af udenlandske guldmønter. Ligeledes 
synes det skriftlige kildemateriale også at understøtte fundenes indikati-
on af et omløb domineret af danske mønter. I de fleste skriftlige udsagn 
fra ca.1450-1480 er der ikke tale om guldmønter eller regnemønt f.eks. 
lybske mark, men om gangbare danske penge – og eksemplerne er  
fra forskellige egne af riget. Mange udsagn er i tilknytning til gælds-
poster, og fra årene 1453, 1460, 1471, 1476 og 1479 lyder det f.eks.  
henholdsvis: ”200 lybsch. Mk. i danske penge, som i Danmarch gænge  
er”, ”40 mk. lybsk i gode danske penge, som nu i Nørrejylland gænge er”, 
”1700 lub. mk. danske penge”, ”30 lødige mk. danskæ hvide penge, som 
nu i landet gænge er” og ”18 mk. i hele danske hvide penge sølvmønt”.87 
Der kan også findes enkelte indikationer på udenlandske mønters kon-
krete tilstedeværelse, men de er i forhold til omtalen af danske mønter 
sjældne. To af de mest fremtrædende eksempler er fra Halland i 1456 og 
Skåne i 1475. De lyder henholdsvis ”11 lybiske mk. i lyps mønt” og  
”x march lub. penninge, som genge oc geffue ære j Skane”.88

De skriftlige kilder er ikke så mange, at der umiddelbart kan tegnes 
nogen entydige geografiske mønstre. Måske kan man sige, at de sydlig-
ste dele af riget formentlig har større tilknytning til de nordtyske mønter 
og regnemønter, mens de danske mønter synes at have vundet indpas 
relativt hurtigt i Nørrejylland. De sydligste dele er selvfølgelig ganske 
logisk, mens det næppe er forventeligt, at Nørrejylland med betydelige 
handelsmæssige forbindelser til det nordtyske, synes at være blandt re-
gionerne med mest brug af dansk mønt. Det gælder ikke mindst, når den 
geografiske placering af rigets møntproduktion i Malmø tages i betragt-
ning. Formodede betydelige regionale forskelle kan imidlertid ikke med 
sikkerhed påvises.

Enkeltfundene, der er registreret i perioden 2015-2016, synes at 
understøtte formodningerne om regionale forskelle. I materialet er der 
38 hvide fra Christian 1., mens det er uklart, hvor mange der er af de 
relativt få nordtyske mønter, som kan være tabt ca. 1450-1480. Denne 
usikkerhed gælder selvfølgelig også for de 38 hvide, men der vides det 
dog, at de tidligst er produceret i 1448. 38 hvide er ikke mange og deres 
geografiske spredning er selvfølgelig stærkt påvirket af, hvilke lokaliteter, 
der er registreret mønter fra i de to år samt den geografiske spredning 
af detektorbrugen i Danmark. I forhold til analyser af regionale forskelle, 
især ud fra et møntsted placeret i Skåne, er det selvfølgelig katastrofalt, 
at såvel Skåne som Halland og Blekinge nu er placeret i et land med en 
detektorlovgivning, der kun i meget ringe grad sikrer f.eks. registrering 
og bevaring af bl.a. rurale enkeltfundne mønter. Det umuliggør adskillige 
studier af Danmarks møntvæsen, ikke mindst for middelalderens vedkom-
mende.
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Som det ses på distributionskortet er de 38 mønter bestemt ikke ligeligt 
fordelt (fig. 6.62). Nørrejylland har en meget markant overvægt i forhold 
til især de sydligere egne. Generelt er Limfjordsområdet ofte overrepræ-
senteret, når det gælder detektorfund, og det skyldes utvivlsomt relativt 
større detektoraktivitet. Men hvor meget af den nørrejyske overvægt 
det kan forklare, er usikkert. Fordelingen viser formentlig, at der i anden 
halvdel af 1400-tallet – ligesom tidligere med kobbersterlingene – ikke 
var problemer med distribution af mønter i riget. I denne periode er 
det særlig interessant, da der kun var ét møntsted – men ganske vist et 
betydeligt ét. 

Det er uklart, hvordan mønter i den periode umiddelbart blev 
spredt i riget. Der er enkelte skriftlige omtaler af kongens vekselerere 
og møntmestre, som til tider må have spillet en central rolle ved særlige 
møntpolitiske operationer som f.eks. ugyldiggørelser. Det vides ikke, om 
de har virket i det daglige med distribution af mønter ud i riget. Lige-
ledes er antallet af officielle vekselerere og deres geografiske udbredelse 
ukendt. Stod lensmænd og andre øvrighedspersoner for lokale omveks-
linger og lokal møntdistribution? Vi har ikke entydige indikationer på  
en centralstyret distributionsprocedure af de mønter. Tværtimod må  
det formodes, at nye mønter almindeligvis især blev sat i omløb ved 
offentlige udgifter som varekøb, løn, gældsbetaling m.v. og – i hvert fald 
tidligere – på Skånemarkedet, hvorefter de ved almindelig cirkulation 
blev spredt ud i riget. 

En planlagt og hurtig geografisk offentlig spredning af nye mønter 
hører senere tider til. Det skete i riget formentlig tidligst i 1800-tallet, 
selvom der findes ældre eksempler i f.eks. Slesvig-Holsten i anden halvdel 
af 1700-tallet.89 Med andre ord må såvel møntproduktionen som handlen 
og mængden af transaktioner omkring afgifter m.v. have været tilstræk-
kelig stort til, at mønter i rimelig grad blev spredt ud i samfundet.

FIG. 6.60 og 6.61
Smedegadeskatten, Horsens
De 531 mønter var nedlagt i denne 
nu fragmenterede læderpung (tv.). 
Skattens sammensætning indikerer, 
at den nederste del af møntomløbet 
Danmark i anden halvdel af 1400-tal-
let hovedsageligt udgjordes af meck-
lenburgske hulpenninge (nederst).
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Distributionsmønsteret kan således være et argument for en betydelig 
økonomisk aktivitet, men der kan ikke trækkes en lige linje, da cirkulati-
onstiden var lang, og der mangler sammenligningsmateriale. Derimod må 
udbredelsen ligesom ved kobbersterlingene være et argument for både 
produktionskvantiteten samt en betydelig brug af mønt. Der var forment-
lig en nævneværdig stigning i begge disse forhold fra 1440’erne og frem. 
Det giver god mening i lyset af de bedre konjunkturer – den langvarige 
krise var efterhånden ovre – og at mængderne af i hvert fald indenrigsk 
produceret mønt steg markant. Samtidig var der formentlig ikke tale om 
møntinddragelser eller decideret massiv eksport af mønt, hvorfor det 
samlede omløb formentlig steg og muliggjorde større brug af mønt. En 
simpel indikator på stigningen ses i enkeltfundene, der er registreret i 
2015-2016 (fig. 6.62). Her var der tre hvide fra 1440-1448 og 38 fra 1448-
1481 – altså på sin vis en mønt pr. tredje år fra 1440-1448 mod mere end 
en mønt pr. år for 1448-1481. Det vil altså sige mere end en tredobling af 
tabsfrekvensen i forhold til produktionstid. Det er små tal, og den for-
simplede måde at analysere stigningen på tager f.eks. ikke højde for den 
højere værdi af Christoffer af Bayerns hvide – som betyder lavere repræ-
sentation i fundmaterialet. Men der er dog en klart stigende tendens.
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FIG. 6.62
Enkelt fundne  
Christian 1. hvide
De 38 fundmønter, som er re-
gistreret i perioden 2015-2016, 
afslører en overvægt af fund i 
Nordjylland, som kun delvist 
forklares af den intense detek-
toraktivitet i områderne langs 
Limfjorden. Tallene angiver, hvor 
mange enkeltfund af mønter der 
er gjort inden for det lille områ-
de, som prikken repræsenterer.
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Møntproduktionens organisation 
Umiddelbart kender vi ikke de nærmere muligheder for andre end kongens 
brug af møntstedet i Malmø. Yderligere studier af det skriftlige kildemate-
riale vil muligvis kunne belyse dette. Det kan formodes, at der eksisterede 
en form for free mintage, hvor privatpersoner kunne bringe ædelmetal 
til møntstedet og få produceret de af møntherren fastsatte typer mod en 
afgift – ca. svarende til produktionsomkostninger plus lidt ekstra. Afgiften 
kaldes ofte for slagskat, men det ord anvendes efterhånden i litteraturen 
så bredt og upræcist om forhold ved møntproduktionen, at man skal være 
påpasselig med det. Ved free mintage kunne f.eks. købmænd eller adelige 
med bestemte monetære behov få omdannet mønter, sølvtøj eller -barrer 
til bestemte mønter. Fænomenet kendes fra andre perioder og gennem 
udenlandske eksempler, men der er ikke hidtil fremlagt dokumentation for 
det i 1400-tallets Danmark. Måske var der free mintage i datidens Danmark, 
og måske foregik det jævnligt under møntmesterens administration og 
ansvar. Måske var det kun sjældent og i særlige tilfælde f.eks. store ordrer 
og muligvis kun efter godkendelse højere oppe i den kongelige administra-
tion. Vi ved, at det senere hen var udbredt. Der er helt konkrete eksempler 
på det fra 1500-1600-tallet, og det var hyppigt i 1700-1800-tallet helt frem 
til tredje kvartal af 1800-tallet. Et system, hvor ikke kun kongemagten reelt 
var producent i møntproduktionen, vil generelt have været en fordel både 
finansielt og møntpolitisk for kongemagten – og free mintage må have øget 
såvel kvantiteten samt distributionen af mønterne.90

Et system med relativ fri adgang til udmøntning under kongemagtens 
kontrol hænger godt sammen med et system med en slags bortforpagt-
ning af selve møntproduktionen til en møntmester, som så mod en afgift til 
kongen styrede produktionen. Møntmesteren havde ansvaret for driften og 
kunne tjene på afgifter ved produktion til private eller til kongemagten. For-
pagtning af møntproduktionen var udbredt i senmiddelalderen, nok også 
tidligere og i hvert fald med sikkerhed i nyere tid f.eks. i Tyskland. Det gæl-
der også i Danmark, ikke mindst fra 1500-tallet frem til 1739. I København 
stoppede det i 1739, hvorefter møntstedet blev Den Kgl. Mønt i København, 
og møntmesteren blev en embedsmand – der dog stadigt, efter officiel god-
kendelse, kunne tjene meget ekstra på produktion for andre end staten.91 

Andre steder stoppede det også i 1700-tallet f.eks. i 1734 i Stockholm. 
I 1458 kvitterede Christian 1. for modtagelse af møntregnskabet for 

mønten i Malmø, og her fremgår det, at der må være tale om en form for 
forpagtningsaftale: ”Henric Dringenbergh vor møntmester [siden 1455 eller 
1456] i Danmark har gjort os fuldt regnskab af vor mønt, tolderi og fogedi 
i Malmøghe fra den første tid, vi ham det befalede, og til denne dag, baade 
af det sølv, han paa vore vegne annammet har at mønte, og af den sum, han 
os aarlig give skal af mønten.”92 Af regnskabet fremgår ikke, om der kunne 
udmøntes for andre, men det er klart, at Dringenberg økonomisk styrede 
produktionen og betalte forpagtningsafgift derfor. Det betyder, at hans 
indtægt derved er forskellen mellem produktionsomkostningerne (primært 
ædelmetal, der eventuelt leveres/modtages efter bestemt takst) inklusiv 
afgiften og så den ved udgivelsen/afleveringen officielle værdi af mønterne. 
Dette er ikke usædvanligt, og forskellige kontraktmæssige konstruktioner 
kan findes. Eksempelvis fandtes et sådan drifts-/forpagtningssystem også til 
tider i 1600-1700-tallet ved møntstederne i Oslo og Kongsberg, når de store 
sølvmængder fra minerne i Kongsberg skulle udmøntes. Der kunne være 
angivet en bestemt procentsats til produktionsomkostninger foruden sølvet 
– og kunne møntmesteren producere med lavere omkostningerne end det, 
så kunne der tjenes mange penge, når kvantiteten var stor.

Dringenberg nåede da også at opbygge en formue. Det fremgår af 
hans ejendomsbesiddelser og hans endnu bevarede hus i Malmø (fig. 6.64). 
Dringenberg døde mellem 1497 og 1501 og havde haft en fornem karriere 
blandt andet som rigets møntmester frem til ca. 1491. Allerede i 1451 nævnes 
han som borger og i 1455 som rådmand i København – dertil kom som 
nævnt foged og tolder i Malmø.93 
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Dringenbergs store rigdom og lange virke skyldes formentlig ikke mindst, 
at Christian 1. tidligt var meget tilfreds med ham, hvilket også indikerer 
vigtigheden af hans virke som møntmester. I hvert fald kendes store gaver 
til Dringenberg fra kongen. Allerede i 1456 fik han jord og grund i Malmø 
af kronen, og i 1459 lyder det om formentlig den samme ejendom ”For 
troskabs bevisning og tjeneste, som Henric Dringelbergh vor møntmester 
i Malmøge os og Danmark gjort har og gøre skal, saa længe han lever, 
giver vi ham til ewerdelighe eje vor og kronens jord og grund i Malmøghe 
norden næst Simonis og Jude kapel liggende.”94

Citatet af kilden fra 1458 med regnskabskvittering angiver, at Dringen-
berg også var (by-)foged og tolder. Fogedembedet var formentlig allere-
de fra grundlæggelsen af møntstedet i Malmø tidligt i 1440’erne knyttet 
sammen med møntmesterembedet (fig. 6.63). Det kan være tilfældigt ved 
ansættelsen (senest marts 1444) af Hans Myndel (død senest 1455) som 
første møntmester i Malmø og Dringenbergs forgænger. Det kan også 
skyldes, møntstedet var placeret på det fra 1434 opførte kastel (siden 
Malmøhus), som var kongemagtens lokale bolig, repræsentation m.v.95  
Endvidere kan der embedsmæssigt have været så store sammenhænge 
mellem finansielt ansvar, regnskaber, fysiske formuer i form af f.eks. accise 
og andre afgifter, sølv til udmøntning og distributionen af mønter, at det 
var fuldkommen logisk, at samme person var foged og møntmester. Det 
gælder måske ikke mindst i Malmø, der lå tæt ved Skånemarkedet. Selv-
om markedet var nedadgående havde det fortsat meget stor monetær 
betydning i forhold til in- og outflow af mønter, sølv og andre varer samt 
skatter og afgifter. Der er dog ikke umiddelbart kendskab til, at det skulle 
være embedssammenfald tidligere i 1400-tallet, hvor der var møntmestre 
i Lund og Næstved. Måske var der dengang nok at gøre, når møntme-
steren var hele rigets møntmester – hvilket dog selvfølgelig også var 
tilfældet ca. 1440-1480’erne. Vi ved ikke, hvordan situationen var ca. 1420-
1440 med hensyn til møntmestre i forhold til periodens fem møntsteder. 
Umiddelbart peger de meget sparsomme kilder på én møntmester, der 
formentlig var placeret i Lund. I forhold til fogedembedet og møntpro-
duktionen er det dog samtidig værd at huske, at udmøntningerne i Ribe 
formentlig fandt sted i 1370’ernes anden halvdel samtidig med særlige 
forhold omkring byens fogedi.

FIG. 6.63
Malmø
Byen, der tidligere kaldtes 
Elbogen (”albuen”), ses her af-
bildet ca. 100 år efter Christian 
1.s død. Længst til venstre lig-
ger Malmøhus, som erstattede 
det kastel, der under Christian 
havde lagt hus til Danmarks 
eneste møntsted. Møntmester 
Dringenbergs gård (fig. 6.64) 
ligger mellem slottet og den 
store Skt. Petri Kirke.
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F A K TA

D E T  S T Ø R S T E  D A N S K E  

F U N D  A F  S Ø LV B A R R E R  

F R A  M I D D E L A L D E R E N 

I 1769 blev der i en gammel skorsten i hofjægermester Grönings gård i Malmø 

fundet en stor mængde sølvbarrer. Kilden til vores viden om dette fund er en avis-

artikel, der angiver mængden til at være 2.000 lod 15-lødigt sølv – altså 93,75%. 

Mængden skal måske ikke tages helt bogstaveligt, men der må være tale om et 

meget stort fund. 2.000 lod med 16 lod pr. kølnsk vægtmark på ca. 230 g svarer  

til 28¾ kg sølv af meget høj lødighed.

Fundets datering er usikker, da der ikke umiddelbart haves flere oplysninger, og 

i 1769 har det været særdeles svært at datere sølvbarrerne, hvilket det bestemt 

også kan være i dag. Der kan selvfølgelig være tale om en deponering fra f.eks. 

1600-tallet. F.eks. under Skånske Krig (1675-1679), hvorfra der kendes adskillige 

skånske skattefund, men der er argumenter for, at dette skattefund kan være fra 

senmiddelalderen. Hvis sidstnævnte er tilfældet, så er fundet det største fund af 

middelaldersølvbarrer – og måske skal det forstås på baggrund af møntproduktio-

nen i Malmø.

Flere skattefund fra 1400-tallet indholder sølvbarrer eller -klumper, hvilket ellers 

primært ses i fund fra vikingetiden og den ældste middelalder. Her er sølvstykkernes 

størrelse dog normalt meget mindre end de senmiddelalderlige sølvklumper. Desuden 

omtaler det skriftlige kildemateriale fra 1400-tallet af og til beløb i sølv uden nogen 

form for møntmæssig angivelse. En anden betragtning, som kan være med til at 

henføre fundet til anden halvdel af 1400-tallets Malmø og dets møntmester, er selve 

fundstedet. For hofjægermester Johan Leonhard von Gröninger var fra 1762-1779 ejer 

af den ejendom, som kaldes Dringenbergs gård efter byfoged og møntmester Henrik 

Dringenberg. Han var formentlig ejendommens bygmester og første ejer, og når det 

også vides, at han i længere tid virkede som byfoged og møntmester er det nærlig-

gende at antage, at fundet på en eller anden måde har tilknytning til hans virke.96

Fundet kan synes meget stort, men når der over tid indkom byskatter og sølv 

til udmøntning, og måske også indtægter fra Skånemarkedet, så er det ikke en 

urealistisk stor sum at have liggende. Malmø var et meget stort møntsted i anden 

halvdel af 1400-tallet, men sølvets lødighed matcher på ingen måde datidens dan-

ske udmøntninger – nærmest tværtimod. Det var næppe finansielt hensigtsmæs-

sigt at udmønte så højlødigt sølv til ringe mønter, men derimod bedre at bruge 

det til store transaktioner f.eks. internationale betalinger eller simpelthen at sælge 

det som godt sølv. Skatten kan måske også have været Dringenbergs egen, da 

han ”var en rik man, som ägde många gårdar i Malmö och København och åven på 

landsbygden. Ett kungligt brev av den 2. juli 1532 omtalar 6 gårdar »ved Malmø« 

(3 i Lockarp, 1 i »Ffellesløff« och 2 i Klagstorp), som tillfallit konung Hans i kriget 

med Lybeck »fra den gamle Møntmesters, Henric Dringenbergis, Arvinger«.”97

FIG. 6.64
Dringenbergs gård
Gården, hvor det store 
fund blev gjort, kan 
stadig ses den dag i dag. 
Den ligger på hjørnet 
af Västergatan og Frans 
Suellsgatan i det gamle 
Malmø (fig. 6.63).
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F A K TA

M E D A L J E R 

Medaljer og mønter har grundlæggende forskellige formål, men 

der har gennem tiden været stort fremstillingsteknisk sammenfald 

mellem de to typer af genstande.

Fremstillingen af medaljer startede i den italienske renæssance, 

hvor den første medalje blev lavet omkring 1390.98 I 1430’erne 

blev de første egentlig erindringsmedaljer skabt af den italien-

ske kunstner Pisanello (o. 1395-1455), og fra anden halvdel af 

1400-tallet gik det stærkt med produktionen af medaljer.99 

De første to medaljer med portræt af en dansk konge blev  

fremstillet under Christian 1.s rejse til Rom i 1474 (fig. 6.65 og 

6.66).100 Produktion af medaljer, der ofte havde et regentportræt 

på forsiden, var dog ikke kun en forrettighed for fyrsterne. Fra 

starten udnyttede både adelige og fremtrædende civilpersoner 

som militærfolk, humanister og kunstnere det nye medie, der efter 

bedste antikt forbillede var inspireret af romerske mønter og  

medaljer med kejserportrætter.

Modsat de fleste mønter, var de ældste medaljer som regel støbte.  

I løbet af 1500- og 1600-tallet muliggjorde den tekniske udvikling 

medaljeprægning med skruepresse.101 Det forøgede produktions-

kvantiteten, og den samlede medaljeproduktion steg samtidig 

kraftigt. Således kunne nærmest enhver større eller mindre central 

begivenhed i f.eks. en fyrstefamilies liv således foranledige udfør-

elsen af en medalje. Det gjaldt for fødsler og barnedåb, kroninger, 

bryllupper, rejser og begravelser, for politiske højdepunkter – især 

krigserobringer og fredsslutninger – og også for diverse civile 

og kirkelige mindestunder f.eks. opførelse af bygningsværker og 

anlæg af enhver art samt kirkeindvielser.  Mens møntudstedelse 

var et regale, dvs. et kongeligt eller statsligt privilegium, så var 

medaljeprægning ikke kun forbeholdt mønt herren – det vil sige 

monarken eller staten. Medaljeprægning var for så vidt frit for 

alle. Derfor var det ikke regler, der begrænsede privates virke på 

dette felt. Begrænsningen var derimod længe primært teknikken. 

Støbte og især prægede medaljer har rent fremstillingsmæssigt 

meget til fælles med mønter med hensyn til smeltning, støbning, 

blanketfremstilling, prægning samt gravering af stempler eller  

forme. Medaljeprægningen var derfor reelt oftest henlagt til 

møntsteder. Først i midten af 1800-tallet var det privat tekniske 

niveau i Danmark sådan, at private prægeanstalter begyndte  

at skyde op.102

I Danmark tog medaljefremstilling først fart fra sidste kvartal af 

1500-tallet. Der findes formentlig under 20 forskellige medaljer fra 

anden og tredje kvartal af 1500-tallet. Danske medaljer blev langt 

op i tid primært produceret på møntstedet i København, fordi 

hoffet og størstedelen af centraladministrationen samt en stor 

del af rigets institutioner og væsentligste selskaber lå i hovedsta-

den. Det skyldtes også, at der kun eksisterede ét medaljørmiljø i 

Danmark-Norge. Det var i København, hvor der var tilstrækkeligt 

gravørarbejde at få.

FIG. 6.65 og 6.66
De ældste ’danske’ medaljer
Christian 1. rejste i 1474 til 
Rom for at styrke forholdet til 
paven. På rejsen besøgte han sin 
svoger, markgreven af Mantua, 
i Norditalien. I den forbindelse  
udførte guldsmed og medaljør 
Bartolomeo Melioli disse to 
støbte medaljer, hvor rejsefølget 
og medaljørens signatur ses på 
bagsiden af den ene. Forsiderne 
er blandt de ældste autentiske 
portrætter af den danske konge.
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Monetarisering og naturaløkonomi

Fundmønter fortæller ikke direkte noget om forholdet mellem natural-  
og møntøkonomi, da spor efter naturaløkonomiens transaktioner af f.eks. 
smør og høns ikke på samme måde som møntøkonomiens kan genfindes 
arkæologisk. Forholdet mellem de to systemer må derfor primært belyses 
ud fra skriftlige kilder. Møntfundenes distribution og kvantitet kan derimod 
belyse udviklinger i møntomløbet. Er der en periode, hvorfra der f.eks. 
ikke er møntfund ude på landet, så må der have været ingen eller meget 
begrænset brug af mønter der. Det er imidlertid ikke sådan, at enkeltfund 
af mønter blot kan tilskrives bestemte perioder (produktions- eller cir-
kulationstid), så en udvikling direkte kan aflæses ud fra antallet af fund-
mønter pr. år. Det er ikke kun et spørgsmål om antallet af mønter. De kan 
have meget forskellige værdi. Det gælder naturligvis, når der er tale om 
mønter med forskellige pålydende værdier, f.eks. kobbersterlinge overfor 
guldmønter, men også en enkelt pålydendes egenværdi kan forandres på 
grund af et eventuelt jævnligt faldende indhold af ædelmetal f.eks. som i 
de danske hvide. Desuden har mønternes cirkulationsperiode – hvis den 
på nuværende tidspunkt overhovedet nogenlunde kan fastlægges – stor 
betydning for forståelsen. Et særligt eksempel er kobbersterlingen, som i 
modsætning til andre mønter var af kobber og dermed udelukkende hav-
de værdi, så længe den blev understøttet af kongemagten.

De enkeltfundne mønter stammer i dag hovedsagelig fra detektor-
afsøgninger, der oftest finder sted på landbrugsjord og dermed giver ind-
blik i møntbrugen udenfor købstæderne. Fra den nye start i møntvæsenet 
omkring 1440 til ca. 1480 er antallet af fund generelt stigende – og også 
metalværdien i de fundne mønter stiger, selv når reduktionerne af hvide-
nes sølvindhold tages i betragtning. Det tyder på en stigning i antallet af 
mønthåndteringer, hvilket hænger fint sammen med de bedre konjunk-
turer – vækst frem for langvarig stagnation – som synes at slå igennem  
i den midterste tredjedel af århundredet. Stigningen i enkeltfundene må 
umiddelbart tolkes som en stigning i brugen af mønt, der formentlig er 
muliggjort af en stigende møntproduktion og et stigende møntomløb. 
Det betyder ikke umiddelbart, at møntøkonomien dermed overtog andele 
af pengeomløbet fra naturaløkonomien. Det kan vi ikke bevise. Som det vil 
fremgå senere var naturaløkonomien dominerende i landgildebetalinger 
omkring Næstved og fald i dens andel kan næppe med sikkerhed påvises 
i 1400-tallet. Mønt- og naturaløkonomien var to systemer, der tilsammen 
forøgede pengeomløbet og dermed supplerede hinanden. Det var for 
begge systemer hensigtsmæssigt, at handlen blev lettere med flere trans-
aktionsmuligheder f.eks. ved forøgelse af møntomløbet. Yngre skriftlige 
kilder tyder på, at der indtil et stykke ind i 1800-tallet som hovedregel 
var utilstrækkelige mængder af møntbetalingsmidler til stede i riget til at 
klare hele omsætningen med mønter (og sedler). Det var blandt andet et 
spørgsmål om utilstrækkelig ædelmetalforsyninger.

Som vi har set, er fundsituationen fra ca. 1375-1440 helt anderledes. 
Det gør det endnu vanskeligere at udtale sig om udviklingen i møntbrugen. 
Der er flest skattefund og absolut flest (skatte-)fundmønter fra perioden 
frem til ca. 1400, men det er meget vanskeligt at sammenligne dem med 
de enkeltfundne mønter. Der er adskillige nordtyske fundmønter, som blev 
produceret i de sidste 20-30 år af 1300-tallet. En hel del af de nordtyske hul-
penninge kan have været anvendt i slutningen af 1300-tallet, men dels er de 
vanskelige at datere, og dels formodes de på grund af deres lave vægt at 
være relativt vanskelige at finde med metaldetektor end næsten alle andre 
mønter. De kan dermed have udgjort en større del af omløbet end fundene 
afspejler Endelig kan gamle, slidte, danske penninge produceret tidligere i 
1300-tallet måske stadig have været i omløb. I forhold til 1400-tallet er der 
formentlig relativt færre enkeltfundne mønter fra ca. 1375-1400 – både i 
forhold til antal og de fundne mønters værdi. Uagtet de både store og små 
skattefund er der således grund til at formode, at der var en mindre grad af 
aktiv møntbrug på landet i slutningen af 1300-tallet end i 1400-tallet. 
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Det er ikke overraskende på baggrund af landbrugskrisen og omlægninger 
i den forbindelse, herunder af landgildebetalinger til naturalier fremfor 
mønt. De to forklaringer er imidlertid også gældende for store dele af 
1400-tallet, da første halvdel af 1400-tallet overordnet set også var en 
stagnationsperiode og landgildekonverteringer til naturalier gjaldt tilsyne-
ladende også i hele 1400-tallet. De mange skattefund, som er dateret til  
ca. 1380-1400, hvoraf en del måske er deponeret efter år 1400, indikerer 
betydelig passiv møntbrug/opsparing og/eller større transaktioner i ud-
mærket udenlandsk mønt. Det understøttes af det skriftlige kildemateriale, 
og det må formodes, at der i byerne fortsat har været betydelig anvendelse 
af mønt. Svingningerne i møntbrugen var måske størst på landet, det var 
også der landbrugskrisen satte sit primære præg (fig. 6.67).

Genoptagelsen af rigsdansk møntproduktion omkring år 1403  
betød nye og betydelige møntforsyninger fra møntstederne i Næstved 
og sidenhen også Lund. Det er således ikke overraskende, at rigets aktive 
møntomløb fra ca. 1400-1420 forekommer større end fra ca. 1375-1400. 
De nye mønter var primært sterlinge og kronehulpenninge, og de op-
træder som enkeltfund i nogenlunde samme antal. Det var således for-
syninger, der kunne bruges i de midterste og især lavere dele af møntom-
løbet, og mønterne optræder også som fund i landområder. I 2015-1016 
er der registreret 19 fund af danske mønter produceret i denne periode, 
mens der som sagt ikke var nogen danske mønter blandt fundmønterne 
fra ca. 1375-1400. De 46 udenlandske enkeltfundne mønter, der er registe-
ret i 2015-2016, skal fordeles på ca. 1400-1420 samt på både perioden før 
og efter. Derfor må der være tale om en signifikant stigning i antallet af 
enkeltfundene for ca. 1400-1420 i forhold til ca. 1375-1400. På trods af den 
fortsatte krise, lykkedes det at få genstartet dansk møntproduktion – og 
det i sådant et omfang, at det betød et opsving i monetariseringen.

De store mængder kobbersterlinge, der kom i omløb i 1420-30’erne, 
betød en kraftig forøgelse af møntforsyningerne til primært de lavere 
dele af møntomløbet. Det er i forhold til omfanget af produktionen be-
mærkelsesværdigt, at det er den eneste mønt, som er produceret på hele 
fire møntsteder i de næsten 200 år, der er mellem penningudmøntninger-
nes ophør omkring 1330’erne og de meget omfattende udmøntningerne 
af søslinge i 1520’erne. Kobbersterlingen findes som enkeltfund nærmest 
overalt. Samtidig er det dog klart, at den i modsætning til alle de an-
dre mønter i samtiden vil være overrepræsenteret som fund i forhold til 
udmøntningens størrelse og brugen deraf, da den som ren kobbermønt 

FIG. 6.67
Høsten skal i  hus
Landbrugskrisen, der 
startede i første halvdel af 
1300-tallet, satte fortsat sine 
tydelige spor i perioden 
1380-1480. Det samlede 
landbrugsudbytte var lavere 
end tidligere, så landbruget 
havde svære tider. På dette 
kalkmaleri fra 1400-tallet ses 
tre bønder, som er i færd 
med at høste korn med segl. 
Leer anvendtes normalt kun 
til høslet.
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ikke på samme måde som andre mønter, der indeholdt ædelmetal, kunne 
indsmeltes og forsvinde. Det er umuligt blot nogenlunde præcist at sige, 
hvor stor overrepræsentationen er, men den er formentlig ganske stor. 
Funddistributionen viser imidlertid, at kobbersterlingen som brugbar mønt 
nåede ud til stort set alle egne af riget. Antallet af fundne kobbersterlinge 
er i forhold til alle andre enkeltfund fra f.eks. ca. 1380-ca. 1480 ekstremt 
stort – det gælder også, når den relativt lave værdi af kobbersterlingene  
tages i betragtning. Når det enorme antal fund og den formodede 
begrænsede cirkulationstid til 1420-30’erne tages i betragtning, så må 
kobbersterlingens tid – hvor der jo også var andre danske og udenland-
ske mønt i omløbet – have været en periode med et kraftigt midlertidigt 
opsving både kvantitativt og værdimæssigt i møntbrugen. Det gælder 
primært i forhold til de mindre transaktioner. Det vil sige den brede 
befolknings almindelige betalinger med mønter. Opsvinget skyldtes de 
enorme forsyninger af kobbersterlinge, som kongemagten satte i omløb 
til tvangskurs. Det var næppe specielt tilsigtet.

I lyset af funddistributionen må kongemagten have haft held med at 
få rigets indbyggere til at bruge den ringe mønt. Tidligere er det i citatet  
fra den lybske historieskriver Herman Korner angivet, hvorledes det 
foregik med trusler. Møntvæsenet er imidlertid ikke så simpelt, at store 
udmønt ninger automatisk medfører stigende monetarisering overalt. 
Mønter kunne som kobbersterlingen være så ringe, at de, der havde 
mulighed for det, f.eks. købmænd og andre med store transaktioner eller 
internationale forbindelser, kunne vælge at foretage transaktioner i andre 
mønttyper eller naturalier. Som tidligere omtalt gav kongemagten f.eks. 
tidligt hansekøbmændene ret til at fravælge betaling i kobbersterlinge, 
ligesom kongemagten selv vægrede sig for at modtage den. Således er 
mange af tidens handler og afgifter på Skånemarkedet nok foretaget i an-
dre mønttyper end kobbersterlinge eller endog i naturalier. Der er faktisk 
vidnesbyrd om, at kobbersterlingen var så ringe, at den medførte øget 
brug af naturaløkonomi hos (indenlandske) købmænd og tilrejsende, som 
principielt skulle bruge kongens ringe mønt. Korner skriver i forbindelse 
med den påtvungne kobbersterling: ”Men da købmænd og tilrejsende så, 
at denne verdens klogskab ikke tjente til deres bedste, holdt de deres  
varer tilbage hos sig selv og beflittede sig på at bytte ting mod ting.”103 
Med andre ord betød kobbersterlingen formentlig øget monetarisering 
hos menigmand, men samtidig blev en del af de større transaktioner  
foretaget i naturalier, ældre og/eller udenlandske mønttyper.

Skovklosterregnskaberne
Skovklosterregnskaberne fra benediktinerklosteret i Næstved dækker 
perioden fra 1467-1481. Det er formentlig den bedste enkeltstående kilde 
til konkret at belyse forholdet mellem mønt- og naturaløkonomien i riget i 
denne periode (fig. 6.69 og 6.70).104 Regnskaberne dækker især klosterets 
indtægter fra ca. 400 gårde i mere end 75 landsbyer, og der er konkret 
tale om, hvad bønderne betalte og i hvilken form. Gårdene lå primært 
på Sjælland, især i herrederne Tybjerg, Ringsted, Fakse, Hammer, Stevns, 
Bårse, Flakkebjerg, Bjæverskov og Ars. Dermed er regnskabet selvfølgelig 
ikke repræsentativt for f.eks. Fyn og Jylland, for der var uden tvivl regionale  
forskelle både i forholdet mellem mønt- og naturaløkonomi og hvilke 
typer naturalier, der primært blev benyttet. Således var f.eks. smør meget 
udbredt som afgiftsbetalingsmiddel på Bornholm frem til 1700-1800-tallet, 
mens studier af andre skriftlige kilder indikerer, at landgildebetalinger i 
Skåne, Vest- og Sønderjylland i højere grad end på Sjælland var karakteri-
seret af betalinger primært i mønt. Måske var Sjælland den region, hvor 
naturaløkonomien i de rurale afgifter spillede den største rolle.105 Det 
er ikke her muligt at gå dybere ind i de regionale forskelle. Her antages 
Skovklosterregnskaberne, som er det ældste, større, sammenhængende 
materiale med konkrete landgildebetalinger at have en udsagnskraft  
om forholdet mellem mønt- og naturaløkonomi. 

FIG. 6.68
Naturaløkonomi
Kvinden på billedet er i færd med 
at kærne smør. Smørret var en 
værdifuld vare i tidligere tider. 
Eftersom det kunne opbevares 
relativt længe uden at blive harskt, 
var det velegnet til handel inden 
for en naturaløkonomi.
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FIG. 6.69

S K T.  P E D E R 

K L O S T E R   

R E G N S K A B  F R A  S K O V K L O S T E R R E G N S K A B E R N E 1 0 6 
TABELLEN VISER HVAD PERSONER FRA LANDSBYEN VRIDSLØSE BETALTE I  LANDGILDEAFGIFT I  1467  TABEL 6.8

BETALER HØNS GÆS LAM  TDR. SMØR TDR. HAVRE MØNT ANDET

Jens Hemmingsen 3 1 1 ½ 2 162 penninge 

Mons junier 4 1 1 ½ 2 162 penninge 

Jes Bossen 3 1 1 ½ 2 162 penninge 

Mons Guderop 4 1 1 ½ 2 162 penninge 

Oghe 4 1 1 ½ 2 162 penninge 

Oleff Laurentsen 2 1 1 ½ 2 162 penninge 

Oleff Røtsen 2 1 1 ½ 2 162 penninge 

Jens Magsen 5 1 1 ½ 2 minus  162 penninge  
     1 skæppe 

Henning Bossen 4 1 1 ½ 2 162 penninge 

Jeppe Nyman 2 1 1 ½  162 penninge 

Jens Monsen  
fra en anden gård     2  1 lødig mark

Skovklosteret ved Næstved, som i dag er kendt som Herlufsholm Skole og Kostskole, kan da-

teres tilbage til 1100-tallet, hvor det blev benyttet af Benediktinerordenen. Herfra kendes et af 

Nordens ældste godsregnskaber, som er en fremragende kilde til at belyse forholdet mellem 

natural- og møntøkonomi på Sjælland i 1400-tallet. Det skyldes, at det ikke blot opregner  

hvor meget, der skulle betales i landgilde, men specificerer præcis hvad bønderne benyttede 

som betalingsmiddel. Disse regnskaber findes stadig i skolens arkiv.
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FIG. 6.70
Skovkloster, Næstved
Benediktinerklostret i Næstved hed 
egentlig Skt. Peders Kloster, og lå lidt 
uden for den middelalderlige købstad. 
Det var ved reformationen et af rigets 
allerstørste jordbesiddere. Her ses det 
i øverste venstre hjørne på kortet over 
Næstved i Resens Atlas fra 1677. Klostret 
var på daværende tidpunkt blevet til et 
adeligt gods under navnet Herlufsholm.
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Det kan i det mindste angive et dansk bundniveau for møntøkonomiens 
andel i landgildebetalinger i anden halvdel af 1400-tallet – og måske  
endog kan det angive en fordeling, der ikke ligefrem ligger uforeneligt 
langt fra situationen adskillige andre steder i riget.

Det vil være relevant med dybdegående analyser af Skovklosterregn-
skaberne i forhold til diskussionen om mønt- og naturaløkonomi. Her har 
det været muligt at tage enkelte stikprøver, og som eksempel bruges her 
den allerførste landsby i regnskabet, Vritzløsæ (Vridsløse), nord for Næst-
ved (tabel 6.8).107

11 af 12 personer betalte landgildeafgift i 1467, og de fleste betalte 
næsten fuldkommen det samme. For den samme landsby i 1480108 er bil-
ledet stort set det samme – de fleste betaler også der fire høns, et lam, en 
gås, to tønder havre, ½ tønde smør og også præcist samme møntmængde 
som i 1467. I 1467 har ti personer i mønt betalt et beløb svarende til 162 
penninge, som udregnet til f.eks. hvide af fire penninge ville betyde, at 
de har betalt 40½ hvid – altså håndtering af mindst 40 mønter pr. beta-
ling. Hvis de betalte i bedre udenlandske mønter eller danske skillinger 
var antallet selvfølgelig lavere, men det er nok mere sandsynligt, at det 
var højere, fordi der formentlig også blev brugt nogle mindre mønttyper 
end hvide. Regnskabet viser således tydeligt, at mønter ved landgilde-
betalingen var til stede på landet i betydelig grad, da 10 af 11 betalinger 
inkluderer måske et sted mellem 50 og 100 mønter. De rurale enkeltfund 
understøtter dette, men samtidig er det klart, at landgildebetalingen 
må anses for det årlige kvantitative højdepunkt i møntbrugen på landet. 
Hvordan det var resten af året er uklart, men det er svært at forestille sig, 
at mønter kun for alvor skiftede ejer ved salg af høstudbytte, landgilde-
betalinger og andet omkring september måned. Det burde umiddelbart 
ikke resultere i de store mængder fund på marker og i landbebyggelser, 
som metaldetektorerne har frembragt.

1467 er også året for den omtalte udskrivning af landehjælp, hvor 
f.eks. en tønde smør blev regnet til 6-7 mark og et godt får til 6-8 skilling.109 
Det vil sige, at alene den halve tønde smør, som hver af de ti bønder 
betalte, måske har haft en værdi på 400-500 penninge, mens den samlede 
møntbetaling var på 162 penninge. Med andre ord var værdien af alene 
den halve tønde smør måske mindst 250% højere end den samlede mønt-
betaling – eller møntbetalingen udgjorde under en tredjedel af værdien 
af smørbetalingen. Når naturalbetalingen desuden udgjordes af et par 
tønder havre, en gås, et lam samt flere høns, står det klart, at møntøko-
nomien værdimæssigt må have udgjort en ukendt andel på højst 10% af 
betalingen. Selvfølgelig skal det tages i betragtning, at landgildebetalin-
gen falder på præcist det tidspunkt, hvor naturaløkonomien qua høsten 
og årstiden har sit højdepunkt rent forsyningsmæssigt. Møntøkonomien 
på landet har antageligt også haft sit højdepunkt der, men måske mindre 
entydigt end naturaløkonomien.

Landgildebetalingerne må formentlig være betalinger, hvor natural-
økonomien fyldte mere end i andre betalinger. Samtidig må landgilden 
give en nedre indikator for møntøkonomiens rolle ved andre rurale 
afgiftsbetalinger. Forholdet mellem mønt- og naturaløkonomi kendes ikke 
i større udstrækning for mere almindelige dagligdags betalingssammen-
hænge, men det må formodes, at naturaløkonomien spillede en markant 
mindre rolle i byer og mere organiserede handelssammenhænge. Det 
gælder ikke mindst fordi vi ved, at landbrugskrisen med stigende priser 
på landbrugsproduktionen samt den dårlige møntudvikling med adskil-
lige ringe mønter under Erik af Pommern og møntforringelser under 
Christian 1. betød betydelige konverteringer af landgilden fra mønter til 
naturalier.110 Godsejeren kunne for så vidt bestemme betalingsmidlerne, 
og det var formentlig i store dele af 1400-tallet fordelagtigt at få mest  
muligt ind i form af naturalier fremfor de mindre (og ofte ringe) mønttyper, 
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som bønderne eventuelt kunne betale med. Med andre ord var der i for-
hold til 1200-1300-tallet formentlig tale om en markant nedgang i mønt-
økonomiens andel af de rurale afgifter. Samtidig var der formentlig fra  
ca. 1380-1480 en stigning i møntbrugen på grund af større mønt forsyning 
i urbane miljøer og nok også på markeder.

Der er således antageligt tale om en udvikling, hvor møntbrugen i 
byer og på markeder nok overordnet steg gennem middelalderen. Mønt-
brugen var især påvirket af et voksende udbud af mønter og af forskellige 
mønttyper, som tilsammen øgede antallet af mønttransaktionsmulighe-
der. Omvendt var der formentlig større udsving i møntbrugen på landet, 
som udviklede sig langsomt og først for alvor tog fart sent i 1200-tallet 
og derefter antageligt toppede i første halvdel af 1300-tallet. Derefter var 
der tilbagegang på grund af utilstrækkelig møntforsyning og nok også 
på grund af landbrugskrisen og den sorte død. Fra omkring år 1400 steg 
møntbrugen igen og nåede et nyt midlertidigt højdepunkt i møntantallet 
på landet med kobbersterlingene i 1420-1430’erne. Derefter blev nedgang 
efterfulgt af ny vækst i antallet af enkeltfundne mønter, men møntbrugen 
på landet fra ca. 1450-1480 nåede næppe nogen af de to tidligere højde-
punkter. De omfattende konverteringer af landgildebetalinger fra mønt 
til naturalier må have resulteret i den relativt svage stigning i den rurale 
monetarisering gennem 1400-tallet, hvor der ellers i betydeligt omfang 
igen blev produceret indenrigske mønter.
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Forskningsoversigt 
og litteratur

Standardværket om danske økonomiske 
forhold og ressourcer i middelalderen er 
Hybel & Poulsen 2007, der dækker perio-
den ca. 1000-1550. I værkets introduktion 
pointeres det, at der ikke findes en større 
fremstilling af Danmarks økonomiske 
historie i middelalderen. I de store værker 
Dansk Toldhistorie fra 1987-1990 (Venge 
1987) og Dansk Skattehistorie fra 2002-
2007 (Venge 2004) behandles emner som 
told og skat, der er emner beslægtede 
med møntvæsenet.

For møntforskningen har korpus-
værket over danske skattefund fra ca. 
1050- 1550 Danmarks Middelalderlige 
Skattefund (DMS) fra 1992 og udgivelsen 
af de skriftlige Kilder til Danmarks mønt-
væsen i middelalderen (Johansen & Mørk-
holm 1960; Johansen 1961; Mørkholm 
1989) stor betydning. Det samme gælder 
Galster 1972b, der er standardværket  
for katalogisering af periodens mønter, 
og som også indeholder en større mønt-
historisk indledning. Galster 1972b  
bygger blandt andet på de to vigtige 
bidrag i form af Schou 1926 og Lindahl 
1955, som især katalogiserer indskrift-
svarianter af periodes danske mønter.

Som sædvanligt for numismatik 
findes en stor del af litteraturen i artikel-
form, ofte i særdeles korte artikler med 
en bestemt type (f.eks. Østergaard 1995), 
fund (f.eks. Rasmusson 1944) eller en ret 
snæver problemstilling (f.eks. Östergren 
& Jonsson 1998) om emner f.eks. mønt-
mestre (f.eks. Galster 1932) eller sjældne 
mønttyper. Overordnet set er perioden 
dog formentlig blandt de mindst beskrev-
ne og udforskede i den danske mønthi-
storie. Der findes få studier (f.eks. Stefke 
1995), der inkluderer de mindre  

og almindeligste og for omsætningen  
vigtigste mønttyper. De store mængder 
detektorfundne kobbersterlinge, hvide og 
andre mønter fra perioden er fortsat stort 
set u  udnyttede forskningsmæssigt, og  
potentialet er qua mængden og kvaliteten 
af registreringen meget stort.

Et andet oplagt mål er fastlæggelse  
af kronologien af flere af periodens mønter. 
Især den eneste type produceret under 
Christian 1. – hvid fra Malmø 1448-1481  
– er med udgangspunkt i indskrifter,  
metalundersøgelser og stempelstudier et 
helt oplagt emne at undersøge. Kobber-
sterlingens produktionsforløb er der også 
fortsat store usikkerheder omkring.

Metalanalyser er der endnu kun få af. 
Nye og bedre beskrivelser af periodens 
møntpolitik vil have stor gavn af større 
mængder data vedrørende de forskellige 
typer og varianters ædelmetalindhold. Lige-
ledes er antallet af gennemførte stempel-
studier af danske mønter fra denne periode 
ekstremt lavt og generelt endnu upublicere-
de (Märcher, endnu ikke publiceret).

Yderligere studier af regnskabsmateriale 
f.eks. Skovklosterregnskaberne (Dahlerup 
1993) bør foretages med henblik på forhol-
det mellem natural- og møntøkonomien. 
Resultaterne kunne kombineres med studier 
af detektorfundene, og der vil på den bag-
grund kunne kastes meget lys på spørgsmål 
om monetarisering i både nationalt og 
regionalt perspektiv, formentlig også socialt 
og i forhold til land og by. Det vil også være 
muligt at se nærmere på udviklingen fra 
en cirkulation fuldkommen domineret af 
udenlandske mønter i starten af perioden til 
genetableringen af et nationalt møntvæsen 
og en cirkulation domineret af indenlandske 
mønter i slutningen af perioden.
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