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Et differentieret  
møntvæsen

C A .  1 4 8 0 - 1 5 5 0 

Møntvæsenet videreudvikles i en periode med økonomisk vækst.  
Kontanterne anvendes til krige og handel med udlandet  

og i de voksende byer. Samtidig viser skriftlige kilder, at møntbrugen  
fortsat gik hånd-i-hånd med en udbredt naturaløkonomi.

FIG. 7.1
Nye tanker
Reformationen foregik i Danmark  
i 1536, hvor Hans Tausen var en 
af de ledende skikkelser. På et 
reformations monument, der står 
foran Vor Frue Kirke i København, 
ser man ham give en prædiken på 
dansk for befolkningen i Viborg.
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C A .  1 4 8 0 - 1 5 2 3

Fra 1448 gik det nedad med sammenhængs- 

kraften inden for Kalmarunionen. Det svenske 

rigsråd forsøgte adskillige gange at løsrive 

sig, hvilket førte til åbne konfrontationer og 

deciderede krigshandlinger. Uninonen brød 

endegyldigt sammen i 1523, idet Sverige 

(inkl. Finland) løsrev sig. Danmark og Norge 

fortsatte som personalunion under Frederik 

1. og de efterfølgende danske konger  

helt frem til 1814. 

 Byer med møntsted



Omkring år 1500 var der måske i omegnen af 

600.000 indbyggere i det danske rige og fortsat  

boede mere end 80% af dem på landet. Den 

langvarige krise og stagnation fra midten af 

1300-tallet og i store dele af 1400-tallet var ovre 

i forhold til økonomi og befolkningstal. Der var 

overordnet set økonomisk vækst i perioden ca. 

1480-1550.

De danske konger kæmpede for at holde sammen 

på Kalmarunionen og for at holde sig på tronen. 

Det medførte adskillige militære konflikter. Især 

omkring år 1520 og under borgerkrigen Grevens 

Fejde 1534-1536 var der voldsomme militære 

kampe og usikkerheden var stor. Der skulle man-

ge økonomiske midler til, og møntproduktionen 

blev jævnligt brugt som en del af krigsfinansie-

ringen både ved produk tion af særlige mønter, 

som f.eks. danske guldmønter, og til krigsmønt 

med et lavt ædelmetalindhold. 

Den danske udenrigshandel foregik især over 

Jyllands rod og på udenlandske skibe. Eksporten  

af stude tog til fra omkring år 1500 samtidig med at 

der fortsat blev eksporteret store mængder dansk 

rug og byg. Importen bestod hovedsageligt af  

forarbejdede produkter som metalvarer, klæde,  

øl, vin og krydderier. Handelsbalancen var positiv, 

og eksporten bragte meget ædelmetal til Danmark 

i form af udenlandske mønter med et højt ædel-

metalindhold. De spillede dog ikke nogen stor  

rolle i den indenlandske møntcirkulation. Det var 

mønter, der primært blev brugt til storhandel, im-

port og opsparing.

Middelalderen afsluttes møntmæssigt med en om-

fattende reform i 1541. Nu blev der forsøgt at gøre 

op med inflationen og de ringe krigsmønter, som 

havde domineret. Sølvet udgjorde grundlaget for 

rigets møntvæsen, og de nye mønter var velpræ-

gede og fik nu angivelser af den pålydende værdi 

i motivet, dog ikke på hviden. Desuden bar de nye 

mønter efterhånden også som noget nyt kongens 

ciffer i omskriften. Reformen hang blandt andet 

sammen med de europæiske opdagelsesrejser, der 

medførte et kraftigt stigende udbud af ædelmetal-

ler fra både Syd- og Mellemamerika samt fra Afrika 

og Asien.

Fra ca. 1480-1550 blev møntvæsenet mere udviklet 

og differentieret ved produktion af flere mønttyper  

af forskellig pålydende værdi. Det førte til en mere 

udbredt og forskelligartet brug af mønter, men 

omfanget af naturaløkonomien overskyggede 

fortsat møntøkonomien. Det var et mindre system, 

der med en form for synergieffekt med naturaløko-

nomien udviklede sig. De to systemer supplerede 

hinanden.

De mest udbredte mønter var hvide, søslinge og 

klippinge (fig. 7.3), der alle var mønttyper med lavt 

og tilsyneladende jævnligt faldende sølvindhold. 

Hviden var dominerende fra midten af 1400-tallet  

til omkring 1520-1530’erne, mens der blev produ–

ceret kolossale mængder af de andre to typer 

fra ca. 1518-1528. Udmøntninger af ringe mønt 

fortsatte gennem 1530’erne, og det lykkedes først 

at sanere det danske middelalderlige mønt system 

med reformen i 1541.
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I løbet af perioden bliver møntvæse-
net mere udviklet med flere mønt typer 
af forskellig pålydende værdi.

I 1492 opdager Christoffer Columbus 
Amerika.

I 1496 bliver den første danske mønt i 
guld slået – en såkaldt guldnobel.

I 1520 finder Det Stockholmske  
Blodbad sted.

Fra 1500 stiger den danske eksport af 
stude kraftigt, der sammen med rug 
og byg er datidens store eksportvarer.

I 1523 opløses Kalmarunionen bestå-
ende af Danmark, Norge og Sverige.

I 1536 indføres reformationen i 
Danmark

Fra 1534-1536 finder borgerkrigen 
Grevens Fejde sted.

I 1541 gennemføres en omfattende 
møntreform, der indvarsler en ny 
epoke i dansk mønthistorie
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PRÆGET 1483-1513

HVID, KONG HANS

PRÆGET 1518-1523

KLIPPING, CHRISTIAN 2.

FIG. 7.3 

T R E  A F  P E R I O D E N S 

V Æ S E N T L I G S T E  

D A N S K E  M Ø N T T Y P E R

Møntvæsenet er nu blevet mere udviklet, og der cirkulerer danske 

mønttyper med forskellig pålydende værdi i det danske rige. Blandt 

de mest væsentlige mønttyper var hvide, og blandt de nye typer, 

som dukker op i perioden, var søslinge og klippinge. Alle tre mønt-

typer havde et lavt sølvindhold, og sølvindholdet dalede jævnligt.

PRÆGET 1524-1528

SØSLING, FREDERIK 1. 
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Indledning1

Dette sidste kapitel dækker ca. 1480 til 1540’erne og dermed middelalder-
ens afslutning og i dansk perspektiv så småt renæssancens begyndelse. 
Mønthistorisk danner reformationsåret 1536 et skel, da det som omtalt 
i kapitel 1 på nuværende tidspunkt er det afgørende grænseårstal for 
danefævurdering af enkeltfundne småmønter. Danske mønter fra anden 
halvdel af 1530’erne er imidlertid ofte antedaterede. Det vil sige , at de  
af typisk møntpolitiske hensyn bevidst blev fremstillet med angivelse af  
et ældre årstal end deres korrekte produktionstidspunkt. Dermed er  
den egentlige og for så vidt bevidste mønthistoriske danefægrænse reelt 
året 1541. En møntreform i 1541 afsluttede så at sige middelalderen  
og indledte renæssancen i et dansk mønthistorisk perspektiv.

De store opdagelser omkring år 1500 påvirkede både verdens-
historien generelt, men også pengehistorien, især på grund af et stærkt 
stigende udbud af ædelmetaller (fig. 7.5). Det skyldes både de store 
ædelmetalforekomster i Syd- og Mellemamerika samt en markant lettere 
europæisk adgang til forekomsterne i Afrika og Asien. Tidligere var guld fra 
afrikanske miner transporteret meget lang vej over land, blandt andet med 
karavaner over Sahara, før det nåede Europa. I forlængelse af de spanske 
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FIG. 7.5
Opdagelsesrejser
Verden ændrede sig markant om-
kring år 1500 set fra et europæisk 
perspektiv. I 1492 opdagedes  
Amerika og allerede i 1519-1522  
gennemførtes den første verdens-
omsejling. Drivkræfterne bag 
opdagelserne var især økonomiske 
– at finde en lettere og billigere vej 
til de efterspurgte luksusvarer fra 
Indien og Kina.

  Christoffer Columbus  

(1492-1493).

  Vasco da Gama (1497-98)

  Fernando de Magellan  

(1519-1522).

K O R T
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og især portugisiske ekspeditioner sydpå langs Afrikas vestkyst blev der 
oprettet handelsstationer, hvorfra blandt andet tilhandlet guld kunne sejles 
til Europa. Portugiserne nåede forbi Kap det Gode Håb i 1488, og ti år sene-
re nåede Vasco da Gama til Indien ad denne vej. Den første jordomsejling, 
der indtil 1521 var ledet af portugiseren Magellan, fandt sted fra 1519-1522. 
Opdagelsen af søvejen til Indien var handelsmæssig meget vigtig. Den brød 
’monopolet’ på handel med Asien, der meget længe primært var foregået 
via Silkevejen ad øst-vest-gående karavaneruter. 

Endnu mere skelsættende for den almene historie var den europæiske 
(gen-)opdagelse af Amerika i 1492. De europæiske stater var hurtige til  
at erobre, plyndre og handle i Amerika, og fra 1500-tallet, primært fra 
1540-1550’erne, og et par hundrede år frem strømmede enorme mæng-
der af guld og sølv fra Amerika til Europa og Asien (fig. 7.6 og 7.7). De 
strømme, der globalt set var af størst betydning, startede imidlertid så 
sent, at de ikke rigtig nåede at påvirke senmiddelalderens danske penge-
væsen. Ligeledes var der i perioden et opsving i den centraleuropæiske 
sølvproduktion, som også kun i mindre grad nåede at slå igennem  
i dansk middelalder.
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FIG. 7.6 og 7.7
Den nye verden
Ikke længe efter Columbus’ landgang 
på øen Hispaniola (nederst) gjorde 
spanierne store erobringer i Syd- og 
Mellemamerika. Dette gav dem et afkast 
i form af store mængder af guld og sølv, 
som blev bragt med tilbage til Europa. 
Det første møntsted i den nye verden 
åbnedes i Mexico City i 1536, hvorfra 
den her viste mønt stammer. Det var 
dog først fra ca. 1550 at eksporten af 
sølv rigtig tog fart efter åbningen af  
store sydamerikanske miner.
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Foruden de store opdagelsesrejser og ædelmetalstrømme, så bød første 
halvdel af 1500-tallet også på nye og vigtige mentale strømme. Humanismen 
med fokus på mennesket og dets muligheder og vilje samt den dermed del-
vist sammenhængende reformation med etableringen af den protestantiske 
kirke og ’Nordeuropas’ overgang fra katolicisme til protestantisme havde på 
mange måder enorm betydning for samfundets udvikling, også for storpoli-
tik og krige i Norden. Det påvirkede selvsagt møntvæsenet.

Politisk set er denne periode i Danmark også præget af konge magtens 
kampe, f.eks. for at bevare Kalmarunionen og for at få den danske krone 
på bestemt hænder. Ved 100-året for unionen i 1497 blev Hans kronet i 
Stockholm og unionen var (midlertidigt) genoprettet. Det var formentlig en 
del af baggrunden for den mere traditionelle erobringskrig, som uden held 
blev forsøgt over for det fyrsteuafhængige Ditmarsken i år 1500. Bønder-
ne i Ditmarsken sejrede. Året efter havde kong Hans heller ikke held med 
sin militære manøvre, da han forsøgte at forhindre, at Sten Sture igen blev 
svensk rigsforstander. Derimod lykkedes det at fastholde Norge i unionen, 
men i 1502 måtte der også i Norge indsættes tropper for at holde sam-
men på konstruktionen. Christian 2. blev dansk konge i 1513, og han ville 
have reel magt over Sverige. Det førte blandt andet til det blodige år 1520, 
hvor der var flere store feltslag i Sverige, som den danske hær bestående 
af udenlandske lejetropper generelt vandt. I november 1520 blev en dansk 
konge igen kronet som unionskonge i Stockholm, og efter tre dages fejring 
udførtes den berømte udrensning Det Stockholmske Blodbad, hvor 82 eller 
flere især adelige ’modstandere’ blev halshugget i løbet af to dage (fig. 7.8). 
Efterfølgende blev der også henrettet folk andre steder i riget, men det 
knækkede ikke den svenske modstand. Allerede året efter mistede Christi-
an 2. magten i Sverige, og lederen af det svenske oprør Gustav Vasa blev 
svensk konge i 1523.

FIG. 7.8
Det stockholmske  
blodbad, 1520
Henrettelsen af 82 svenske stor-
mænd gav Christian 2. øgenavnet 
Tyran i Sverige, men de mange 
blodsudgydelser havde ikke den 
ønskede effekt. Allerede 1523 
måtte danskerne sande, at Kalma-
runionens tid var forbi. Her ses 
et kobberstik af begivenheden 
fra 1676, lavet på baggrund af et 
propaganda-træsnit, som Gustav 
Vasa lod udføre i 1524.
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Gustav Vasa fik støtte fra hanseaterne og også i Jylland kom det til oprør. 
Det endte med, at Christian 2.s farbror, den gottorpske hertug Frederik,  
i løbet af 1523-1524 blev dansk konge støttet af blandt andet den jyske adel 
og Lübeck. Christian 2. var i eksil i Nederlandene, men forsøgte uden større 
held i 1531-1532 at tilbageerobre magten, hvorefter han sad som fange på 
Sønderborg Slot. Det sidste store militære opgør i perioden var Grevens 
Fejde 1534-1536, som udsprang af Frederik 1.s død i 1533 og som på sin  
vis afsluttedes med reformationen i 1536 (fig. 7.9). Rigsrådet regerede efter 
Frederik 1.s død, og der kunne ikke opnås enighed om den nye konge, 
blandt andet spillede religionsspørgsmålet ind, da Frederik 1.s søn Christian 
(senere Christian 3.) utvetydigt støttede kampen mod den katolske kirke. 
Den store hansestad Lübeck, katolske bisper, borgere i København og Malmø 
samt mange bønder foretrak den katolske Christian 2. Grev Christoffer af  
Oldenborg, der har lagt navn til den sidste danske borgerkrig i middel - 
a lderen, blev hyret til at føre den hær, der skulle erobre landet for Christian 2. 
Der blev kæmpet mange forskellige steder i riget, og selvom grev Christoffer 
kom godt fra start, så gik sejren til Christian 3.

Omkring år 1500 spillede de nederlandske købmænd og skibe efter-
hånden en større rolle end hansestæderne i vareudvekslingen mellem Østersø- 
området og Vesteuropa, der gik både nord og syd om Danmark. Det var 
især mere basale varer og råvarer som fisk (især sild), kød, korn og træ, der 
blev transporteret til de voksende nordvesteuropæiske byer fra Østersø-
området og Norge. Betalingen for eksporten faldt i mønt eller i dyrere og 
mere forarbejdede produkter som f.eks. metalvarer, klæde, øl, vin og krydderier. 
I Danmark og andre steder i regionen var importen markant mindre end  
eksporten, og den forskel blev udlignet med gode sølv- og guldmønter.  
Den danske eksport af stude, der blev omtalt i forrige kapitel, tog kraftigt 
til omkring år 1500 og kom op på omkring 40.000 dyr om året i midten af 
1500-tallet (fig. 7.10). Det var sammen med dansk eksport af 150-200.000 
tønder rug og byg en del af datidens internationale handelsmønster. 

FIG. 7.9
Grevens fejde, 1534-1536
Den sidste danske borgerkrig 
afsluttedes med, at den senere 
kong Christian 3. belejrede og 
erobrede København. Billedet 
her er baseret på et kobber-
stik lavet i 1599 til minde om 
belejringen.

FIG. 7.10
Oksehandel
Eksporten af danske stude steg 
i løbet af 1500-tallet. Okserne 
solgtes på markeder i Nordtysk-
land og i Nederlandene. De neder-
landske handelsbyer var på denne 
tid ved at udvikle sig til et sandt 
centrum for verdenshandelen, 
og okserne samt rug og byg blev 
Danmarks bidrag til periodens 
internationale handelsmønstre. 
Her ses danske okser på markedet 
i Hamburg i 1490’erne.
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Den massive eksport bragte meget godt sølv og andre varer til riget.
Med Nederlandenes voksende enorme handelsnetværk i store dele af  
verden og stigende befolkningstal, især i Nordvesteuropa, i 1500-tallet,  
blev den nordvestlige atlanterhavskyst Europas nye økonomiske og  
politiske tyngdepunkt. Der var i højere grad end andre steder kapital  
og kreditmuligheder til stede, og det spredte sig, men nåede ikke rigtig  
at slå igennem i Danmark i senmiddelalderen, det var først senere:

”Danske købmænd havde endnu ikke kapacitet og format til selv-
stændigt at varetage den danske udenrigshandel. [...] Den typiske danske 
købmand drev en mangeartet handel, hvis hovedelementer var opkøb af 
landbrugsprodukter fra bønder og godsejere mod betaling i varer som salt, 
jern, humle eller klæde, og detailhandel i byen med et bredt varesortiment. 
Eksporthandelen foregik på kommissionsbasis. Købmændene købte og 
solgte i eget navn, men med udenlandsk, endnu især hanseatisk kapital. 
Virksomheden var kendetegnet af faste leverandører og en fast kundekreds. 
En del tyske købmænd havde bosat sig eller anbragt faste repræsentanter i 
danske byer, navnlig ved Øresund.”2

Fortsat boede mere end 80% af landets befolkning på landet. Befolk-
ningstallet var måske i omegnen af 600.000 omkring år 1500, hvor den lang-
varige krise og stagnation i forhold til økonomi og befolkningstal var ovre. 
Ejendomsværdierne var fortsat fordelt på relativt få hænder, således ejede 
kirken formentlig 30-40% af jorden, men udgjorde befolkningsmæssigt kun 
nogle få procent. Endnu mere skævt var det med adlens ca. 40% af jorden, 
for adlen udgjorde mindre end en halv procent af befolkningen. Den reste - 
rende mængde jord var næsten udelukkende kongens. Den gamle middel-
alder lige fordeling ændrede sig fuldkommen med reformationen i 1536, hvor 
kongen konfiskerede kirkens andel og derefter ejede ca. 60% af rigets jord.

FIGUR 7.11
Bogtrykkerkunsten
Gutenbergs opfindelse af 
bogtrykkerkunsten omkring 
1450 medførte en sand 
medie-revolution, idet man 
nu kunne masseproducere 
bøger og andre tryksager. 
Her ses et kobber stik fra 
1400-tallet med en scene fra 
et hollandsk bogtrykkeri.
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FIG. 7.12 

S K AT T E F U N D  

C A .  1 4 8 0 - 1 5 5 0  

F O R D E LT  E F T E R 

M Ø N T H E R R E R

De 24 skattefund fra perioden  
med angivelse af deres tidligst  
mulige deponering samt 
fordeling af mønterne på 
møntherrer.3 

FIG. 7.13

S K AT T E F U N D  

C A .  1 4 8 0 - 1 5 5 0  

F O R D E LT  E F T E R 

M Ø N T T Y P E R

De 24 skattefund fra perioden 
med angivelse af deres tidligst 
mulige deponering samt  
fordeling af mønterne på  
mønttyper.4
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Der findes store mængder skriftligt kildemateriale fra perioden, da rigets 
administrative apparat voksede. Foruden den revolution i oplysning og  
viden, som bogtrykkerkunsten medførte, så betyder dens massefrem-
stilling af tryksager, at meget trykt materiale fra tiden er bevaret (fig. 7.11). 
I forhold til tidligere perioder er en meget mindre andel af kildematerialet 
udgivet, og desværre er f.eks. den meget relevante serie Kilder til Danmarks  
møntvæsen i middelalderen kun ført frem til ca. 1500. Der er dog andre ud-
givelser af værdi for dette kapitel, ligesom der findes en større mængde 
numismatisk og pengehistorisk sekundærlitteratur til dette kapitel end til 
det forrige, ikke mindst i forhold til 1520-1530’erne.

Til gengæld er der i forhold til store dele af vikingetiden og middel-
alderen færre skattefund i perioden fra ca. 1480-1550. Der er til dette kapi-
tels ganske vist også kortere periode kun 24 danske skattefund med mere 
end 10 mønter, som også har tilstrækkeligt gode oplysninger om fundsted 
eller indhold (fig. 7.12 og 7.13). De 24 skattefund indeholder 6.280 mønter,  
og kun to skatte fra Assens og Voldtofte indeholder mere end 1.000 
mønter. I forhold til de tidligere kapitler spiller de udenlandske mønter 
nu nærmest ingen rolle, når der ses bort fra fund og brug af udenlandske 
guldmønter. Selvom der blev produceret lidt indenlandske guldmønter, 
så kender vi ikke til fund af dem. Guldmøntomløbet var modsat sølvmønt-
omløbet nærmest fuldkommen domineret af udenlandske mønter.

De 24 skattefund fordeler sig ikke jævnt gennem perioden. Adskillige 
skatte, der formentlig er nedlagt i kong Hans’ regeringstid fra 1483-1513, 
dateres til ’efter 1498’, da de indeholder mønter, som er produceret i Aal-
borg. Den ældste omtale af det møntsted er fra 1497-1498, men der kan 
det godt have været i drift i flere år. Ellers er den yngste mønt i størstede-
len af skattene produceret ca. 1525-1536 – eller lidt senere på grund af de 
omtalte antedaterede mønter fra anden halvdel af 1530’erne. Der er ikke 
mange store skatte, og det er tydeligt, at de større skatte som Middelfart, 
Gloslunde, Æbelholt, Voldtofte, Assens og den yngre fra Svinninge ind-
holdsmæssigt har en del ligheder, mens den lidt yngre skat fra Magleby på 
Møn har en afvigende sammensætning. Magleby-skatten består ikke i så 
ekstrem grad som mange andre primært af hvide, men indeholder mange 
større mønter samt mange mønter fra Christian 2.s og Frederik 1.s tid, som 
der ikke er mange af i de øvrige skattefund.

Enkeltfundsmaterialet er heller ikke stort i forhold til de to foregående 
kapitler. Der er på Nationalmuseet registreret 4.477 fundmønter i perioden 
2015-2016, hvoraf langt de fleste er enkeltfund (fig. 7.14).5 Kun 148 mønter 
har et produktionstidspunkt – og i de fleste tilfælde formentlig også et tabs - 
tidspunkt – i perioden ca. 1480-1550. En særlig vanskelig mønt, en såkaldt 
blaffert (=2 penninge), som der typisk findes nogle eksemplarer af hvert år, 
er en brakteat med et kronet C som motiv. Den har oftest været henført til 
Christian 3., men dens manglende optræden i skattefund og entydige om-
tale i skriftligt materiale gør det vanskeligt at henføre den med sikkerhed 
til en bestemt møntherre med C som forbogstav. Den kan sagtens være 
væsentlig ældre end Christian 3.s tid.

I perioden ca. 1480-1550 blev møntvæsenet mere udviklet og diffe-
rentieret med flere mønttyper af forskellig værdi. Det er helt tydeligt, at 
enkeltfundene først og fremmest består af mønter fra den nedre halvdel af 
omløbet. Enkeltfundene er domineret af de dårligste mønter som hvide, 
søslinge og klippinge, der alle var mønttyper med lavt og tilsyneladende 
jævnligt faldende sølvindhold. Der er på den måde markant forskel på en 
del af skattefunds- og enkeltfundsmaterialet, når der ses bort fra de man-
ge hvide, som dominerer i begge fundkategorier. I skattefundene er søs-
lingene og klippingene meget sjældne gæster i forhold til deres udbredte 
tilstedeværelse blandt enkeltfundene.

De udenlandske mønter udgør lidt over 10% af enkeltfundene. Det er 
en lidt højere andel end for ca. 1380-1480, hvor der i foregående kapitel reg-
nes med 46 udenlandske ud af 501 enkeltfund registreret mønter 2015-2016.  
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Der var den lave ratio imidlertid stærkt påvirket af det uhyre antal kobber-
sterlinge (390 stk.), som havde lav værdi og cirkulerede i relativt kort tid. 
I det lys kan andelen af udenlandske mønter på sin vis ikke siges at være 
steget fra ca. 1380-1480 til ca. 1480-1550. Derimod er den udenlandske 
andel faldet. Når antallet af udenlandske enkeltfund fordeles på periodens 
længde, så er der nogenlunde dobbelt så mange udenlandske enkeltfund i 
perioden fra ca. 1380-1480 som fra ca. 1480-1550. Nedgangen i udenland-
ske mønters cirkulation understøttes som nævnt af skattefundene, hvor der 
er ganske få udenlandske fra ca. 1480-1550, mens det fordelte sig markant 
anderledes fra ca. 1380-1480.

Natural- og pengeøkonomi

Natural- og møntøkonomien var samvirkende systemer, der formentlig  
i højere grad supplerede end konkurrerede med hinanden. De i forrige 
kapitel omtalte Skovklosterregnskaber viste, hvor dominerende natural-
økonomien var i landgildebetalinger omkring Næstved i anden halvdel af 
1400-tallet. Alt tyder på, at naturaløkonomien spillede en større rolle end 
møntøkonomien i Danmark frem til perioden ca. 1750-1850, hvilket om-
tales til sidst i dette kapitel. Naturaløkonomiens dominans fortsatte så ledes 
i senmiddelalderen og længe efter, selvom der formentlig var tale om et i 
hovedtræk voksende og mere udviklet møntomløb fra starten af 1400-tallet 
til slut ningen af middelalderen – og videre frem.

Fra de første 10-20 år af 1500-tallet er der bevaret flere regnskaber, 
som kan bruges som kilde til forholdet mellem de to økonomisystemer. Det 
gælder f.eks. regnskaber fra Næsbyhoved len på Fyn fra 1502-1511 og fra 
Skt. Agnete Kloster i Roskilde fra 1508-1515.6 De regnskaber er fra før ca. 
1518, hvor Christian 2.s klippingeudmøntning og ustabile mønttilstande for 
alvor satte ind og varede til ca. 1541.

FIG. 7.14 
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Næsbyhoved len bestod på daværende tidspunkt af fem fynske herreder: 
Odense, Lunde, Skam, Bjerge og Åsum. Det havde navn efter Næsbyhoved 
Slot, der lå i den nordvestlige del af det nuværende Odense (fig. 7.15).  
Der er bevaret regnskaber fra 1502, 1503, 1505, 1509 og 1510, og de inde-
holder især jordebøger med fortegnelser over bønder og deres afgifter. 
En af udgiverne af regnskaberne, Erland Porsmose, skriver på baggrund af 
blandt andet Næsbyhoved-regnskaberne følgende om forholdet mellem 
natural- og møntøkonomi i Danmark og på Nordfyn i starten af 1500-tallet:

”Kronens pengeskatter var kun små, tidende og landgilde afregn edes 
stort set i naturalier. Af Næsbyhoved Lens regnskaber 1502-10 fremgår 
det, at bønderne hovedsagelig betalte med korn, svin og lam for den 
lejlighedsvise brug af lenets rørsumpe og skove. Faldmål regnskabet for 
1502 rummer omtrent 75 poster, hvor bønderne har måttet betale ekstra-
ordinære beløb enten i forbindelse med indfæstning eller fraflytning af en 
gård, eller i forbindelse med domfældelse for tyveri, hærværk, slagsmål 
m.v. Niveauet ligger på ydelser fra en til ti okser. En okse sættes i regn-
skabet til en værdi af 4½ mk. [...] I knap ¾ af posterne indgik okser  

FIG. 7.15
Næsbyhoved Slot, Fyn
Slottet stod på Næsbyhoved 
slotsbanke indtil grevens fejde i 
1534, hvor bønderne fra oplan-
det brændte det ned. I dag kan 
man stadig se det kvadratiske 
voldsted i Næsby hoved Skov ned 
til Odense Fjord. Kobberstikket 
med voldstedets placering stam-
mer fra et værk om danske bor-
gruiner fra starten af 1800-tallet.
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(eller i mindre omfang køer) som betaling. Udover okserne indgik især 
honning og klæde som betaling. [...] klæde betaltes i 7 tilfælde i form af 
et eller to stykker nederlandske klæde fra Harderwijk, Leiden, Haag og 
Deventer. Bønderne har altså i et vist omfang besiddet dyrebart, importeret 
klæde, og klædekisten har samtidigt kunnet fungere som pengeskrin, for 
mønter var der ikke mange af. Penge indgik kun i 13 poster, hvoraf halv-
delen var mindre beløb på 3 mark og derunder. Ydelserne er i god overens-
stemmelse med det generelle indtryk af oksehandelens store betydning i 
senmiddelalderen. Her lå en værdifuld, selvtransporterende og let af-
sættelig overskudsproduktion, der kunne suppleres med andre ’husdyr’-
ind tægter i form af smør og honning. Bøndernes kornavl blev derimod 
hovedsagelig forbrugt på gården som så eller æde-korn, eller indkrævede 
som naturalieafgifter af kirke og jorddrot [=jordejer].”7

Den udlægning af forholdet, der ikke mindst benytter faldmålregn-
skaberne, er bestemt forenelig med udviklingen omtalt i forrige kapitel. 
Naturaløkonomien var stærkt dominerende. Det fremgår også i Næsby-
hoveds regnskaber, når der i stedet ses på landgildebetalingerne, der som 
omtalt i forrige kapitel er en interessant indikator for forholdet mellem 
mønter og naturalier. 

Således er der ved landgildebetalinger i Næsbyhoved-regnskaberne  
ingen tvivl om, at en meget stor del af landgilden værdimæssigt blev 
betalt i naturalier, ligesom det var tilfældet i anden halvdel af 1400-tallet. 
Samtidig står det imidlertid også klart, at mønter nærmest indgår som en 
del af hver eneste gårds samlede årlige betaling. Således var mønter til 
stede og blev brugt til i hvert fald nogle betalinger ude på landet. Det er 
også i tråd med møntbrugen i 1400-tallet. Det kræver mere omfattende 
studier at afgøre, om andelen af møntøkonomi er anderledes i Næsby-
hovedregnskaberne end i regnskaberne fra Skovkloster. Umiddelbart ser 
der ikke ud til at være meget stor forskel på Nordfyn i starten af 1500-tallet 
og Næstved-området 30-40 år tidligere. Begge steder var mønter til stede 
nærmest overalt, men samtidig udgjorde de langt under halvdelen af 
landgildebetalingernes værdi. Tilsyneladende er møntandelen lidt større 
i Næsby hoved-regnskaberne. Stikprøver, der ikke er helt entydige, peger 
dog mest i den retning, og det vil ikke overraske, hvis det vitterligt var 
tilfældet. Der havde i længere tid været bedre økonomiske konjunkturer 
og antagelig også et væsentlig større møntudbud i starten af 1500-tallet 
end 30-40 år tidligere. I det lys har de nordfynske bønder nok haft lidt 
bedre mulighed for at betale en del afgifter i penge i starten af 1500-tallet 
end bønder omkring Næstved et lille halvt århundrede tidligere. Mulighed-
en for at betale i mønt betyder ikke nødvendigvis, at det var ønskeligt 
for bonden eller jordejeren med betaling i mønt. De kunne have modsat-
rettede interesser på det punkt på grund af skiftende møntforhold og 
svingende priser på naturalier, der f.eks. blev stærkt påvirket af årets høst.

Mønters tilstedeværelse i langt de fleste tilfælde og naturaløkonomiens 
dominans er også tilfældet i regnskaber fra Skt. Agnete Kloster i Roskilde 
1508-1515. Klosteret var ikke et af de meget store danske klostre med 
masser af jord, og samtidig var klosterets jord spredt over store dele af 
Sjælland (fig. 7.16 og 7.17). Dets regnskaber tyder på en højere mønt andel 
end i Skovkloster-regnskaberne og Næsbyhoved-regnskaberne, men det 
kræver mere omfattende studier for alvor at påvise det. Der er i de for-
skellige middelalderlige regnskaber store mængder data med for skellige 
opgørelsesmetoder osv.

Med udgiver Thelma Jexlevs ord, så viser regnskaberne fra Skt. Agnete 
Kloster, hvordan møntøkonomien vinder frem: ”Ikke blot er afgifterne af det 
fjernere liggende gods omsat til pengeafgifter, men i det store og hele  
betaler disse fæstebønder også deres ret indviklede pengeydelser til 
tiden. Det vidner om en betydelig cirkulation af rede penge, kun yderst 
sjældent konverteres en pengeafgift til naturalier. Omvendt er der ad-
skillige eksempler på, at korn- og smørafgifter betales med penge.”8 
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Der er adskillige eksempler i regnskaberne på, at penge afløser naturalier, 
og at bønderne dermed har haft en del ledig, og eventuelt cirkulerende, 
kapital. Når en afgift fra det fjerntliggende gods betales i mønter fremfor 
naturalier, så betyder det øget møntbrug. Lokalt må bonden således have 
omsat sine naturalier til mønter eller have tjent mønter på anden vis. Der-
næst er der en transport af mønter fra det fjerntliggende gods til klosteret. 
Med andre ord betyder konverteringer af afgifter til mønter antagelig 
både forøget lokal mønthåndtering ude på landet samt en regional trans-
port af mønter. Således er der både tale om en kvantitativ forøgelse samt 
en forøget geografisk udbredelse.

Betaling i naturalier og mønter 
Det er ikke umuligt, at møntproduktionen under kong Hans med masser 
af hvide og skillinger slår igennem med en stigning i møntforsyningen og 
-omløbet. En stigning, som ikke kun var kvantitativ, men sådan set også 
kvalitativ på grund af forskellige typer af mønter. Det var en udvikling af 
møntomløbet. Skillingerne kunne som ret store mønter noget, som de 
efterhånden ganske ringe hvide nok kun vanskeligere formåede. Regn-
skaberne fra Skt. Agnete Kloster betyder imidlertid ikke, at vi let kan sige, 
at dele af Sjælland var lidt mere monetariseret end Nordfyn, selvom det 
kan være tilfældet. Det giver f.eks. mening i forhold til møntstedernes  
placering. Den tilsyneladende større andel af mønt- end naturaløkonomi  
i regnskaberne kan også skyldes klosterets driftsøkonomi i forhold til f.eks. 
Næsbyhoved lens. Klosteret har måske i langt højere grad forsøgt at få 
mønter end naturalier ind som betaling. Det giver god mening i forhold  
til det geografisk set meget spredte gods, og det er især i det fjernere  
liggende gods, at der er tale om særlig høj møntandel. Samtidig gælder 
det, ”at klosteret ikke selv kunne forbruge alle sine naturalieindtægter.  
Et betydeligt bortsalg af korn, især af byg, finder sted […] Derimod er  
der aldrig tale om salg af får, lam, gæs og høns – blev overskuddet mon 

K O R T

FIG. 7.16
Skt. Agnete  
Klosters gods, 1515
Nonneklostret, der var af 
Dominikanerordenen, var 
beliggende i Roskilde by, 
men havde sit gods spredt 
over hele Sjælland.

  1-2 enheder

  3-5 enheder

   6-12 enheder
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FIG. 7.17
Skt. Agnete Kloster
Regnskaberne fra Skt. Agnete Kloster fra 
starten af 1500-tallet giver et godt indblik 
i klosterets økonomiske situation og er i 
dag bedre bevaret end klosteret selv. Byg-
ningerne blev gradvist nedtaget gennem 
slutningen af 1500-tallet, og stenene brugt 
til andre byggerier. I dag kendes kloste-
rets udformning bedst fra Resens Atlas 
(billedet), hvor kortet over Roskilde viser, 
hvad der var tilbage af bygningen i anden 
halvdel af 1600-tallet (markeret med rødt).

benyttet til at bespise de fattige? Indtægter af svin og æg var næppe 
større end, at klosteret kunne forbruge dem, og ydelse af kalve er oftest 
konverteret til en (beskeden) pengeydelse.”

Spørgsmålet om udviklingen i forholdet mellem natural- og mønt-
økonomi kræver nye studier, men det står klart, at mønter var til stede og 
blev brugt på landet ved betalinger til jordejeren. Der er også grund til at 
tro, at omfanget deraf generelt var lidt større i starten af 1500-tallet end 
i anden halvdel af 1400-tallet, dog uden på nogen måde at ændre på, at 
naturaløkonomien på landet var det dominerende transaktionssystem.
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Møntvæsenet fra ca. 1480-1550  
– nye møntsteder og mønttyper

Møntsteder – mange midlertidige og et ’permanent’ i København
I forhold til møntproduktionen under Christian 1., hvor der udelukkende 
blev fremstillet én mønttype på ét møntsted, der lå i Malmø, så kom der 
adskillige nye elementer til i årene omkring 1500, selvom mønttypen hvid 
fortsatte med at dominere store dele af møntomløbet.

En betydningsfuld ændring var oprettelsen af flere møntsteder, hvis 
produktion og spredte geografiske placering var fordelagtig for møntom-
løbet. De nye møntsteder var Aalborg og København (Norge omtales først 
senere). Behovet for øget møntproduktion hang nok mere sammen med 
oprustning mod Sverige, f.eks. mønter til løn til lejetropper, end hensynet 
til møntomløbet. Vi ved ikke præcist, hvornår møntproduktionen startede 
de to nye steder, og det var ikke nødvendigvis på præcist samme tidspunkt. 
Det var nok i 1480’erne eller første halvdel af 1490’erne, for den køben-
havnske møntmester Herman van Nassau er nævnt som retsvidne i en sag 
den 10. juni 1495, mens Hans Mitzener omtales som møntmester i Aalborg 
ca. to år senere.9 Desuden er Møntmesterens gård10 i København nævnt 
i et dokument fra 1490, men det er ikke her undersøgt, om det eventu-
elt handler om en ejendom tilknyttet den i foregående kapitel omtalte 
betydningsfulde møntmester Dringenberg i Malmø. Produktionen på de 
to nye møntsteder var midlertidig og af mindre omfang end den fortsat 
store produktion i Malmø. Således kendes der ’kun’ mønter fra Aalborg 
og København fra Hans’ tid og først igen i 1520’erne. Mens Aalborg også 
havde været møntsted i 1000-1100-tallet, så blev de sidste mønter slået i 
Limfjordsh ovedstaden under Frederik 1. 

FIG. 7.18
Standardværket
H.H. Schous værk fra 1926 
er den mest omfattende be-
skrivelse af danske mønter 
fra perioden. Her ses forside 
og et opslag med varianter 
af mønter fra kong Hans.
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Derimod fortsatte København fra ca. 1523 som møntsted med relativt få 
og korte af brydelser frem til år 2016, hvor Danmarks Nationalbank via 
udbud udliciterede den danske møntproduktion – i første omgang til det 
finske møntværk.

Egentlige møntregnskaber er ikke kendt eller bevaret fra Danmark 
så tidligt som under kong Hans, så vi kender ikke forholdet mellem de 
tre møntsteder. Der skal stempelstudier til for at komme videre med den 
problematik. Selvom det absolut skal gøres med store forbehold på grund 
af forskelle i produktions- og graveringsteknik, så får man på nuværende 
tidspunkt den bedste indikator af kvantitative forhold mellem møntsted-
erne ved at se på antallet af registrerede varianter i Hans Henrik Schous 
monumentale værk fra 1926 (fig. 7.18). Værket Beskrivelse af danske og 
norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923 er den hidtil bedste 
samlede beskrivelse af danske mønter fra 1448-1923.11 Foruden et mindre 
antal guldmønter og nogle søslinge i Aalborg og få i København blev der 
primært produceret hvide og sekundært skillinger under Hans. I Schous 
værk er der for det store møntsted i Malmø, som formentlig var aktivt i 
stort set hele Hans’ regeringstid 1483-1513, anført henholdsvis 74 og 44 va-
rianter for skillinger og hvide. De samme tal for de midlertidige møntsteder 
er syv og fem for København og fire og 17 for Aalborg. Således har Køben-
havn formentlig produceret markant flere skillinger end Aalborg, mens det 
omvendte nok er tilfældet for hvidene. Det førstnævnte under støttes af 
igangværende stempelstudier og skattefundet fra Lemvig Møllegaard.12

Under Christian 2. var der på nær de(t) sidste år igen kun møntpro-
duktion i Malmø (og Norge). Som nævnt var Aalborg og København aktive 
igen under Frederik 1, og det hang sammen med kampene om den danske 
krone mellem Christian 2. og Frederik 1. Ufreden betød også opstart af 
(eller fortsat) møntproduktion i Bergen, Landskrona, Oslo, Ribe, Ronneby 
og Visby – og i 1523-1524 var der formentlig enten møntproduktion i Ros-
kilde eller i en militærlejr uden for København. Gennem verdenshistorien 
har krig og anden ufred jævnligt medført interimistisk møntproduktion 
på nye steder. Sådan var det i riget i 1520’erne, og det blev i endnu højere 
grad også tilfældet under Grevens Fejde i 1530’erne. I 1530’erne blev der 
præget mønter i Aarhus, Bergen, Hamar(?), København, Malmø, Oslo, Ribe, 
Roskilde og Visby. Der var også uden for riget møntproduktion relateret til 
Grevens Fejde i årene 1534-1536. Desuden prægede norske ærkebiskop-
per mønter i Trondhjem i store dele af perioden ca. 1480-1530’erne (fig. 
7.19). Deres møntret stoppede med reformationen og ærkebispesædets 
opløsning under Christian 3., hvor antallet af møntsteder i anden halv-
del af 1530’erne og 1540’erne blev nedbragt, så der under Christian 3. i 
1540-1550’erne kun var møntproduktion i Flensburg (nedlagt 1571), Gimsø 
(Norge, 1543-1546) og København.13

Mønttyper – flere og større, ringere og bedre
Perioden frem til møntreformen i 1541 bød på mange nye og forskellige 
mønttyper. Det gælder ikke mindst i forhold til tiden under Christian 1., 
hvor der kun blev produceret hvide. Nyskabelserne handler ikke blot om 
betydelige udmøntninger af skillinger, der efter genoptagelsen deraf i 
1480’erne eller 1490’erne foregik med jævne mellemrum indtil 1872.  
Ny skabelserne hang også sammen med en række særudmøntninger,  
der især var knyttet til krige og oprør, men det gælder også de få og  
første danske udmøntninger af guld og meget store sølvmønter.

Desuden er dette perioden, hvor der efterhånden er årstal på de 
fleste mønter. Det følger nogenlunde den europæiske udvikling, som i 
Danmark starter med 1496 på guldmønter og fra 1512 ses skillinger med 
årstal. Udviklingen er dog sådan, at der samtidig fortsat blev produceret 
både guldmønter og skillinger uden årstalsangivelse – og hvidene er  
under Hans alle uden årstal. Under Christian 2. er de fleste mønter for-
synet med et årstal, og fra 1520’erne til i dag er det atypisk, hvis der ikke er 
årstal på mønterne.

FIG. 7.19
Erik Valkendorf  
(1510-1522), skil l ing
Skillingen fra den norske ærkebiskop er 
prydet med domkirken i Trondhjems våben, 
og på bagsiden ses Valkendorfs eget 
slægtsvåben på et stort kløverkors. De 
norske ærkebiskopper havde haft møntret 
siden 1277 og var fra ca. 1480 og frem til 
reformationen aktive møntherrer.
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For sølvmønternes vedkommende fik de mange hvide og skillinger igen 
følgeskab af søslingen, der var en halvskilling. Der var produceret få 
tidligere i 1400-tallet, og det blev heller ikke til mange, før den fik meget 
stor betydning fra 1524. 1520’erne bød på flere nye mønttyper, hvoraf den 
næstmest betydningsfulde var en noget større sølvmønt end søslingen. 
Det er omdiskuteret, om den mønt var en 4 eller 8 skilling – det var for-
mentlig en 4 skilling. Kampene om kongemagten førte både omkring 1520 
og under Grevens Fejde til deciderede krigsmønter f.eks. klippinge, hvor 
der på flere områder i krigens, økonomiens og hastighedens navn blev 
gået på kompromis med kvaliteten i møntfremstillingen. Fra første halvdel 
af 1530’erne blev der også produceret mere regulære 2 og 4 skillinger, og 
under Christian 3. i anden halvdel af 1530’erne efter Grevefejden var der 
tale om en umiddelbart velordnet og logisk møntudstedelse bestående af 
sølvmønter på 1, 2 og 4 skillinger samt 1 og 2 mark, hvor der gik 16 skil-
linger på 1 mark.

Omkring 1537 kom en ny og større mønttype til den danske mønt-
række, og mønttypen skulle fra anden halvdel af 1500-tallet få enorm 
betydning som grundlag for møntvæsenet frem til overgangen til krone- 
og øremønt i 1870’erne. Den var i det globale møntsystem den vigtigste 
mønttype i mere end 300 år. Det var daleren, den store sølvmønt på typisk 
omkring 28-29 g, hvoraf gerne 25,5-26,5 g var rent sølv (fig. 7.20). Udmønt-
ningen af daleren og andre store sølvmønter hang sammen med opdag-
elsen af nye europæiske sølvforekomster, hvoraf Joachimsthal i Bøhmen, 
nuværende Tjekkiet, var det afgørende, for det var dér, de første dalere 
blev produceret omkring 1518. Ordet daler kommer af det tyske thaler, der 
var en forkortelse af joachimsthaler. Det har f.eks. også givet anledning til 
den internationalt uhyre udbredte møntenhed dollar.

Den danske produktion af dalere nåede ikke at få betydning i middel-
alderen, men store udenlandske sølvmønter begyndte at dukke op i Dan-
mark i 1520-1530’erne. Fra anden halvdel af 1530’erne indkom der allerede 
en del dalermønt i Øresundstolden. Der er ikke anført noget beløb i rigs-
daler for 1536. Beløbet i perioden fra 1537-1560, er anført i tabellen  
nedenfor, og herefter steg beløbet markant, og i 1594 rundede det 
100.000 rigsdaler (tabel 7.1).

Der findes i Danmark enkeltfund af dalermønt ældre end 1550, men 
som enkeltfund er det oftest umuligt at sige, hvornår de er tabt. Daler-
mønterne havde generelt lang cirkulationstid. Mønter fra midten af 
1500-tallet optræder ikke sjældent i dalerskatte fra midten af 1600-tallet. 
Eksempelvis var den ældste mønt i dalerskatten fra præstegården (Morten 
Reenbergs Gård) i Stege på Møn en saksisk daler fra 1536, men skatten  
var først begravet i anden halvdel af 1650’erne.14 Der findes tre danske 
skattefund fra før 1550, som indeholder dalermønter (i alt syv tyske),  
og som dermed kan bevise deres tilstedeværelse og brug/opsparing før 
1550 (tabel 7.2 og fig. 7.20).

Det er vanskeligt præcist at sige, hvornår de tre skattefund er nedlagt. 
Dalermønterne fra 1526 er de yngste mønter i alle tre fund, som derfor blot 
dateres ’1526-’, men det kan for så vidt godt have været senere end anden 
halvdel af 1520’erne. Det er bemærkelsesværdigt, at alle syv dalere er fra 
1526 eller ældre, samt at de udgør en stor del af det udenlandske element i 
skattefundene, og at de er de yngste mønter. De dalere må være kommet til 
riget kort før nedgravningen og har næppe cirkuleret ret meget i Danmark. 

Ø R E S U N D S T O L D E N S  I N D TÆ G T 
REGNET I DALERMØNTER 1537-156015            TABEL 7.1

ÅR 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1557 1560

INDTÆGT 7.266 6.618 870 3 1484 874 15 0 619 784 1.323 5.655 7.416
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D A L E R M Ø N T E R  I  D A N S K E  S K AT T E F U N D  Æ L D R E  E N D  1 5 5 0 
ALLE MØNTERNE ER TYSKE16   TABEL 7.2

NR. MØNT SKATTEFUND ANTAL MØNTER  DEPONERET SAMMENSÆTNING 

   I  SKATTEFUNDET

1 Sachsen, daler, uden år,  Æbelholt Kloster 789 efter 1526 785 danske, 1 norsk, 3 tyske mønter 
 senest 1525 (DMS 307)

2 Halberstadt, daler, 1526    

3 Sachsen, daler,  Voldtofte 1.546 efter 1526 1.512 danske, 19 norske, 7 ubestemte 
 uden år, senest 1525 (DMS 309)   dansk-norske, 8 tyske mønter

4 Schlick (Bøhmen), daler, 1526    

5 Kejser Ferdinand I Hedebogård 67 efter 1526 61 danske, 2 norske, 
 (1521-1556), daler, uden år (DMS 310)    4 tyske mønter

6 Kejser Ferdinand I  
 (1521-1556), daler, uden år    

7 Mansfeld, daler, 1526    

Numrene yderst til venstre henviser til fig. 7.20.

FIG. 7.20 
De tidligste dalere
Af de syv dalere nævnt  
i tabel 7.2 er det i dag  
kun nr. 1-4 og nr. 7, der 
kan identificeres i Den 
kgl. Mønt- og Medaille-
samling. De to sidste, fra 
kejser Ferdinand 1., blev 
aldrig inddraget i sam-
lingen, hvilket ses af den 
her viste protokolside 
over ind registreringen af 
Hedebogård-fundet.

1

7

3 4

2

K A P I T E L  7  —  E T  D I F F E R E N T I E R E T  M Ø N T V Æ S E N 4 4 5



På baggrund af de få fund og Øresundstoldregnskaberne er det i øvrigt 
svært at argumentere for, at der er kommet mange dalermønter til riget 
fra 1527 og knap ti år frem.

De syv mønter er få mønter i forhold til senere tiders dalerfund og 
i forhold til de øvrige mønter i de tre skattefund. Det viser alt sammen, 
at det ikke var i middelalderen, at dalermønterne blev dominerende i 
mange sammenhænge. Samtidig står det klart, at det skete ganske kort 
efter middelalderens afslutning, hvilket også er omtalt i forbindelse med 
Øresundstolden. Det fremgår imidlertid også af skattefundene, hvor der 
findes adskillige betydelige skatte med dalermønt fra anden halvdel af 
1500-tallet. Den ældste danske dalerskat er nok skatten fra Smørum Kirke, 
der blev fundet indmuret i kirken i 1860. Skatten bestod af 11 sølvskeer 
og 46 udenlandske dalere, hvoraf den yngste er fra 1552. Næsten alle 
dalere i skatten stammer fra slutningen af 1530’erne til 1552. De indikerer 
dermed også, at det betydelige inflow af dalermønt tidligst startede  
sent i 1530’erne.

Hverken nationalt eller internationalt var joachimsthaleren dog den 
første store sølvmønt, da der fra 1484 i Hall i Tyrol blev produceret såkaldte 
sølvgylden, der nogenlunde havde samme størrelse som dalermønter. 
Ved sølvgylden handlede det om at skabe en sølvmønt, hvis metalværdi 
svarede til den udbredte guldmønt (gylden), så de kunne bruges i for-
holdet 1:1. Det var nyttigt og godt tænkt, men vanskeligt på grund af det 
trods alt svingende værdiforhold mellem guld og sølv. Det monetært set 
altid vigtige værdiforhold mellem guld og sølv blev endnu mere skiftende 
på grund af de nye miner, opdagelser og erobringer, som netop kende-
tegner denne tid. Dermed blev det vanskeligere og vanskeligere med 
møntenheder i guld- og sølv, der værdimæssigt skulle svare til hinanden. 
Udmøntningerne af sølvgylden var generelt ikke store, og i Danmark var 
de decideret små. Der blev produceret nogle danske sølvgylden med 
årstallene 1516, 1518, 1523 og 1532, hvoraf der er bevaret få eksemplarer 
(fig. 7.21.1). Der findes desuden bl.a. en unik 1½ sølvgylden fra 1532  
(fig. 7.21.2) og en unik ½ sølvgylden fra 1531. Til gengæld er der bevaret 
lidt flere ½ og ¼ sølvgylden fra 1532. Den danske udmøntning af sølv-
gylden kan næppe have haft hverken større omfang eller betydning for 
møntøkonomien. Det var specialmønter og ikke mønter til almindelig 
cirkulation. De eneste fund af sølvgylden i Danmark er formentlig de to  
¼ sølvgylden fra 1532 i Maglebyskatten, der blev fundet i 2012.17

De samme bemærkninger om lavt omfang og lav betydning gælder 
tilsyneladende også for periodens danske udmøntninger i guld. Fund og 
skriftlige kilder peger entydigt på, at den bestemt nævneværdige brug af 
guldmønter til større transaktioner foregik med udenlandske guldmønt er  
– primært tyske gylden og engelske nobler. Det var også nobler og gylden, 
der blev produceret i Danmark.

Af de store nobler kendes under 20 danske i dag. Det drejer sig om 
nobler på ca. 14-16 g fra 1496, 1502, 1516, 1518, 1532 og Frederik 1. uden 
årstal (fig. 7.22). Dertil kommer en unik dobbelt nobel fra 1502 på 27,90 g  
og en unik tredobbelt nobel fra 1496 på 44,72 g. Mange af de meget 
sjældne og store guldmønter er bevarede på Nationalmuseet. Formentlig 
er deres lødighed meget høj. Vi ved ikke, hvor mange, der oprindeligt er 
produceret. Ligeledes ved vi ikke, om vi overhovedet kender til alle ud-
møntningerne eller årstallene – det gør vi næppe. Så store og værdifulde 
mønter har gennem historien en ringere overlevelsesgrad end de fleste 
andre mønter. Måske er de produceret i et vist omfang til et eller flere 
specifikke royale betalingsformål. Måske er der blot fremstillet et ganske 
lavt antal af hver, som er brugt til selviscenesættelse, andre former for 
royalt blær eller som gaver til fyrster og andre højtstående i f.eks. alliance- 
eller ægteskabsregi.18

FIG. 7.21
Danske sølvgylden
1  Sølvgylden fra Christian 2., 1516
2  Den unikke 1½ sølvgylden fra 

Frederik 1., 1532

1

2
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Muligvis er historien en anden med den danske produktion af gylden (fig. 
7.23), selvom der er relativt få eksemplarer bevaret, og de danske gylden 
ikke kendes fra fund. Gylden passede lidt bedre ind i møntsystemet på 
grund af deres mindre størrelse. Det var i forhold til nobler mere standard-
guldmønter. Omkring år 1500 blev en nobel regnet som 2½ gylden, hvor 
en gylden svarede til omkring 2-2½ mark (dansk) i sølvmønt.19 De danske 
gylden (af typen rhinske gylden) var på ca. 3,28 g med et guldindhold på 
omkring 2,42 g. De hører til Hans’ tid, og de er uden årstalsangivelse. Der 
er registreret seks-syv varianter. Desuden kendes der en enkelt variant af en 
nu uhyre sjælden ½ gylden, der formodentlig er produceret på samme tid 
som de andre. Ifølge Arild Huitfeldts (1546-1609) Danmarks Riges Krønike 
blev der produceret 150.000 gylden til betaling af tyske lejetropper i for-
bindelse med den svenske konflikt i 1497. Tidsmæssigt og variantmæssigt 
kan det godt passe sammen, og det er bestemt muligt, at også nogle af  
nobeludmøntningerne skyldes den konflikt. 150.000 gylden var en meget 
stor sum, der indkom f.eks. ’blot’ 434 nobler og 900 rhinske gylden fra 
Øresundstolden i 149720, men det var næppe mønter, som kom i omløb i 
Danmark (se faktaboks, s. 449). Måske er oprustningen omkring 1497 eller 
senere konflikter med Sverige også baggrunden for Norges ældste guld-
mønt. Det er en unik gylden (rhinsk), der blev opdaget så sent som i 1976 i 
den store møntsamling på Staatliche Kunstsammlungen i Dresden, Tysk-
land. Det er et eksempel på, at møntsamlinger og møntfund fortsat med 
mellemrum bringer nye mønttyper, varianter eller årstal frem i lyset – en 
gang imellem således også af de største og bedst undersøgte mønttyper.21

1

2 3

FIG. 7.22
Danske nobler
De store guldmønter var givetvis 
blot ment som selviscenesættelse 
fra kongemagtens side og præge-
des derfor i et meget lille antal. 

1  Danmarks første nobel  
fra Hans, 1496 (gengivet i for-
holdet 2:1 i forhold til de andre 
mønter her på siden)

2  Christian 2. nobel, 1518
3  Frederik 1. nobel, 1532
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Under Frederik 1. blev der med årstal 1531 produceret en anden type gyl-
den (ungersk), hvoraf der kun kendes nogle få stykker (fig. 7.24). Det er en 
bedre guldmønt på ca. 3,49 g og af næsten rent guld (98-99%).22 Ligesom 
ved flere af de andre danske guldmønter er der formentlig tale om en lille 
produktion med begrænset betydning. Ved de fleste af guldmønterne og 
de store sølvgylden er der foruden lav produktion også tale om særlige 
motiver og indskrifter. Disse mønter skal som antydet i de fleste tilfælde 
nok i højere grad forstås som særmønter med bestemte, eventuelt in-
ternationale, politiske eller betalingsmæssige formål f.eks. i forbindelse 
med rustning mod Sverige, fremfor som vigtige brikker i tidens nationale 
økonomi eller møntomløb.

Metallet til de danske udmøntninger kom således generelt ikke pri-
mært fra udenlandske mønter, der tilflød kongens finanser via Øresunds-
tolden. Indtægterne ved tolden var næppe store nok til det, og det var i 
middelalderen formentlig oftest økonomisk mere fordelagtigt at bruge de 
større og gode udenlandske mønter til især internationale betalingsfor-
mål fremfor at ommønte (indsmelte og udmønte) dem til danske mønter. 
Det ændrede sig muligvis senere, og det må også forventes, at nogle af 
de indkomne mønter, især de mindre eller mere specielle mønttyper, blev 
transporteret til og ommøntet på rigets møntsteder. Det var ikke oplagt 
eller økonomisk rationelt at ommønte f.eks. sølvmønter af god lødighed til 
ringe danske mønter. Tabet på kursen og produktionsomkostninger inklu-
siv metalsvindet ved smeltning m.v. gjorde, at det formentlig oftest var en 
dårlig forretning. 

Møntmestre – forretningsmanden Kock og bedrageren Junge
I denne periode kender vi navnene på næsten alle møntmestrene og 
indimellem også på andre personer tilknyttet møntproduktionen, pri-
mært stempelskærerne, og der findes lidt mere materiale til at sige noget 
om dem og deres virke. Derigennem er det muligt at få et indblik i dele 
af møntproduktionens organisation og drift. Det er dog samtidig klart, 
at vi på dette tidspunkt endnu kun sjældent har mulighed for at få et 
internt indblik i de driftsøkonomiske eller personalemæssige aspekter 
ved et møntsted. Møntmestrene var ligesom tidligere ofte af udenlandsk 
oprindelse: primært tysk, sekundært nederlandsk. På den måde var der 
betydelig overførsel af viden og inspiration fra udlandet med hensyn til 
produktionsteknik, metallurgi og møntvæsen. Det var dog tilsyneladende 

FIG. 7.23
Danske og norsk gylden
Omkring år 1500 gik der 2½ gylden på 
en nobel, men den mindre guldmønt  
har dog næppe spillet nogen stor rolle  
i møntomløbet.

1  Rhinsk gylden fra Hans, u. år
2  Halv rhinsk gylden fra Hans, u. år
3  Unik rhinsk gylden produceret  

i Bergen under Hans, u. år

1 2

3

FIG. 7.24
Ungersk gylden
Mønten med Frederik 1.s portræt er  
slået i enten København eller Malmø.  
At dette eksemplar siden er omdannet 
til et smykke er med til at indikere, at de 
danske guldmønter snarere har været 
pragtstykker eller særmønter end tiltænkt 
en egentlig rolle i møntomløbet.
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ikke alle tyske møntstedstraditioner, der fandt vej til Danmark. Således er 
der ikke bevaret kildemateriale, der indikerer, at der i Danmark var gilder 
eller lav for personer tilknyttet møntproduktionen. Måske er årsagen, at 
det danske møntproduktionsapparat og -system ganske enkelt var for 
småt til sådan en organisering. Det var noget andet i f.eks. Tyskland, hvor 
antallet af møntsteder i middelalderen og helt frem til Napoleonskrigene 
var meget højt.24

Fra perioden ca. 1480-1550 er der særligt to møntmestre, som vi ved 
ekstra meget om. Dem vil der her blive fokuseret på for at illustrere dele af 
møntproduktionens organisation, og det vil fremgå, at forholdene næppe 
er meget anderledes end forholdene beskrevet i foregående kapitel. De to 
møntmestre er Jørgen Kock (1487/1488-1556; fig. 7.27) og Reynold Junge 
(-1546). Junge var Christians 3.s møntmester fra 1534-1540 (og i Flensburg 
1546) og hans regnskaber fra de syv år er bevarede, fordi han blev be-
skyldt for bedrageri.25 Kock ved vi meget om, da han var både møntmester 
og borgmester i Malmø gennem længere tid blandt andet under kampene 
mellem Christian 2. og Frederik 1. samt under Grevens Fejde, hvor Malmø 
var en vigtig og belejret by.

Jørgen Kock var formentlig fra Nordvesttyskland og blev i påsken 
1518 møntmester i Malmø, der siden 1440’erne havde været rigets eneste 
eller absolut vigtigste møntsted. Hans forgænger var Dines Blicher (1513-
1518), der var møntmester i Wismar fra 1522-1543.26 Som omtalt i foregå-
ende kapitel med møntmesterslægten Comhaer skete det ikke sjældent, 
at en møntmester skiftede møntsted/arbejdsplads flere gange i løbet af 
sin karriere. I visse tilfælde kan vi følge dem ud fra de små møntmester-
mærker, som de anbragte på de mønter, der blev produceret under deres 
ansvar. Det er f.eks. tilfældet med Reynold Junge, der i en periode havde 
et lidt særpræget kløverblad som sit mærke. Mærket blev anbragt på 
mønter ne, og var de med til at identificere møntmesteren og dermed  
den ansvarshavende bag udmøntningerne (fig. 7.26).

F A K TA

Ø R E S U N D S T O L D E N 

O G  M Ø N T V Æ S E N E T 2 3

Øresundstolden var indtægter til kongemagten. Udover den velkendte skibs-

told på 1 nobel pr. gennemsejlende skib, som blev ændret så særligt store skibe 

skulle betale 2 nobler eller ligefrem 3 nobler, så var der også andre afgifter. Det 

var blandt andet en værditold og fra 1470’erne lastepenge, hvor der blev betalt 

pr. læst. De forskellige udgifter og nationaliteter medførte en tilstrømning af 

adskillige mønttyper både store guldmønter og mindre sølvmønter. For guldmøn-

ternes vedkommende var det primært forskellige typer af nobler. I middelalderen 

og frem til omkring 1570 var tolden domineret af guldmønterne, derefter kom 

sølvmønterne, det vil sige dalermønterne, til at betyde mere og mere. Det hænger 

sammen med dalermønternes efterhånden enorme produktion og udbredelse.

Indtægterne fra Øresundstolden var betydelige, men når der sammenlignes 

med rigets udmøntninger og de metalmængder, som blev brugt dertil, så kan 

Øresunds tolden kun have dækket en mindre del deraf. 

Eksempler på størrelsen af de samlede indtægter fra Øresundstolden ses 

i tabellen nedenfor.

I N D TÆ G T E R  F R A  Ø R E S U N D S T O L D E N
FOR UDVALGTE ÅR TABEL 7.3

ÅR  1497 1503 1528 1536-1539 1540-1547 1557

I alt i rigsdaler 3.466 5.130 5.046 35.583 59.463 27.489
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”Man må vel tænke sig, at poinçon’en med det særprægede kløverblad var 
møntmesterens [=Junges] personlige ejendom, som han har ført med sig, 
da han forlod Lüneburg [og drog til Husum.]”27

Det skal dog ikke forstås sådan, at møntmestrene i senmiddelalderen 
var tilfældige omvandrende håndværkere. At være møntmester betød at 
have overopsyn og ansvar for møntproduktionen på et eller flere steder. 
Det var et vigtigt og betroet embede, der ofte havde betydelig relation 
til møntherren, som skulle godkende de aflagte møntregnskaber. Mønt-
mestrene var højt rangerende personer med en specialviden om såvel 
møntproduktion som mønt- og finansvæsen, og det førte til økonomisk 
betydelige og prestigefyldte stillinger hos skiftende møntherrer, der  
primært var fyrster og byer.

I Malmø stod Kock succesfuldt for den enorme produktion af klippinge 
fra ca. 1518-1522, der senere omtales. Da var han aldersmæssigt i starten af 
30’erne. Vi kender ikke hans baggrund, men han må have været i lære eller 
på anden vis erhvervet sig ganske betydelige evner, inden han gennemførte 
det store monetære projekt. Han må i forbindelse med klippingudmøntning-
erne have udvidet produktionsanlægget. Det har været antaget, at projektet 
krævede 50-100 mand, hvoraf adskillige skulle være kyndige møntarbej-
dere. Antallet kendes ikke, men det lyder ikke urimeligt, for der var pres på 
med en produktion på mindst 50 millioner mønter.28 Kock tjente utvivlsomt 
mange penge på produktionen af de voldsomme summer af elendig krigs-
mønt. Det var nemlig en omfattende økonomisk operation, som Kock som 
møntmester stod i spidsen for. Han tjente formentlig noget på selve kursen 
af de færdige mønter samt på veksling af penge og køb af sølv til produk-
tionen. Samtidig betød sikringen af alle de andre nødven dige materialer til 
møntproduktionen en storstillet købmandsforretning med vidstrakte køb af 
brændsel, digler, kobber, cupeller, jern, stål m.v.

Kock fortsatte som møntmester under Frederik 1., men tog Christian 2.s  
parti under Grevefejden. Alligevel kom han til at fortsætte som møntmester 
under Christian 3. Kongerne og byen Malmø var som regel ganske til fredse 
med hans virke. Han havde løst opgaven for Christian 2. med klippingene, 
og han var fra 1523-1535 og igen fra 1540 borgmester i Malmø. Han var til-
syneladende uhyre dygtig som møntmester, politiker og forretningsmand. 
Straks efter Malmøs kapitulation til Frederik 1. i januar 1524 lånte han d 
en nye konge 1.500 mark penge mod pant i indtægter fra møntproduktio-
nen i Malmø og fortsatte derefter som møntmester under Frederik 1.29  
Nu skulle de mange millioner klippinge ommøntes, og det skulle selv-
samme møntmester blandt andet stå for. Han kendte selvfølgelig alt til 
udmøntning erne af klippinge og deres forskellige lødighed, men det 

FIG. 7.25
Møntlærlingens dragt
På flere tyske møntsteder var der tradi-
tion for, at møntlærlingen skulle være 
iført en nardragt med klokker - måske 
kun den første dags tid. Traditionen 
kendes ikke fra Norden. Den her afbilde-
de dragt stammer fra Zellerfeld i Harzen, 
hvor den har været brugt i 1600-tallet. 
Maleriet til højre forestiller en scene fra 
et tysk møntsted ca. 1625, hvor lærlin-
gen iklædt den særegne dragt bringer 
mad og drikkevarer til møntmesteren 
(tv.) og hans svend (i midten).
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betød også, at Kock tjente godt på omfattende ommøntning af hans 
’egen’ produktion af meget ringe mønt til store mængder af søslinge.30 
Han stoppede dog med at være ene om rigets møntproduktion, da der 
som omtalt blev opstartet flere møntværksteder i 1524. Det var forment-
lig nødvendigt og fornuftigt set i lyset af klippingenes antal og betydelig 
indsamling fra og distribution til alle dele af riget.

Møntværkstedet i Malmø blev i midten af 1520’erne flyttet fra Malmø-
hus til Kocks store, endnu bevarede, hus, som han havde købt i 1522 og 
i 1525 fik ombygget. Mon ikke en del af fortjenesten fra klippingudmønt-
ningerne gik til det prestigeprojekt? Huset samt borgmester og mønt-
mester Kock var på toppen af rangstigen og kunne således i 1524 have 
den svenske kong Gustav Vasa som gæst i huset. Den svenske konge så 
også stort potentiale i Kock. I hvert fald ”indbød kongen ham til fadder 
ved sin ældste søn, prins Eriks dåb og sendte ham samtidig 28 lødig  
mark sølv til indkøb af perler, klæde m.m.”31 Som borgerlig nåede Kock 
formentlig så langt som man kunne med stor indflydelse og rigdom, og 
han fik da også adelsbrev af Frederik 1. i 1526. Han satsede imidlertid på 
den forkerte hest under Grevens Fejde, og han lånte masser af penge ud 
til Christian 2.s parti. Christian 3. tog ham imidlertid til nåde som mønt-
mester. Der var så stor brug for hans møntmæssige indsigt og midler, at 
han overlevede at have været meget aktiv på tabernes side under Grevens 
Fejde. Det viser vigtigheden af møntmesterembedet og den tillknyttede 
viden, som ret få personer besad. I 1540 blev Kock igen borgmester, men  
med nedlæggelsen af møntproduktionen i Malmø stoppede han som mønt- 
mester i 1530’erne. Senere blev Kock ”det mest sagkyndige medlem af den 
kommission, der 1540 blev nedsat til revision af kongens møntmester,  
Reynold Junges regnskaber fra tiden 1534 til 1540. Og her må det have  
været ham en vis tilfredsstillelse at afsløre denne på sin vis dygtige embeds - 
broders og tidligere modstanders store underslæb – ingen vidste bedre end 
Jørgen Kock, i hvilke regnskabsposter der skjulte sig ulovlig fortjeneste. 

FIG. 7.26
Møntmesterens mærke
Fra henholdsvis Husum og Lüne-
burg kendes mønter med mønt - 
mester Reynold Junges mærke 
(en trekløver med en lille snirkel 
for neden). Bagsiden på den 
lüneburgske mønt er vendt på 
siden, så møntmestermærket ses 
tydeligere. Også de to forsider 
bærer Junges mærke.
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Det var muligvis til belønning for denne gode tjeneste, at kongen 23. nov. 
1540 og 20. marts 1541 gav ham det tidligere ærkebiskoppelige slot Bor-
geby med Löddeköpinge frit i forlening for ham og hans hustrus livstid.”32

Møntmester Reynold Junges møntmesterkarriere er markant ander-
ledes end Kocks, selvom han også kan siges at have bragt sig i miskredit 
i forhold til Christian 3. Junges fødeår og -sted er ukendt, men før 1530 
var han smedemester ved mønten i Tallinn (Reval). Fra 1530-1533 var han 
møntmester i Lüneburg. Derefter arbejdede han som møntmester i Husum 
for hertug Christian af Gottorp (senere Christian 3. af Danmark), og han 
giftede sig med Christine Höyer, der var enke efter den tidligere møntme-
ster i København Jørgen Drewes. Enkens bror var gift med en af Frederik 
1.s uægte døtre, og på den måde var der også for Junge en anden slags 
forbindelse til kongehuset end blot i kraft af møntmesterembedet. Det 
hjalp muligvis Junge i embedet og i en efterfølgende bedragerisag, hvor 
han slap for korporlig afstraffelse.33 Der blev ellers til tider skredet hårdt ind 
overfor møntmestre, som med deres handlinger bedrog selveste kongen 
og krænkede hans finanser, omdømme, regale osv. I 1727 blev møntmeste-
ren i Kongsberg taget i bedrageri. Kongen valgte at skænke ham livet, men 
han skulle kagstryges, brændemærkes samt på livstid fængsles og arbejde 
på Akershus Fæstning.34 Helt så slemt gik det ikke i 1835 for den bedrageriske 
møntmester i København, der blev fradømt sit embede og skulle betale en 
stor erstatning samt indsættes i Møns tugthus. Derefter blev det vedtaget, 
at der udover den (siden middelalderen udførte) regnskabsrevidering 
 i fremtiden også ville være uanmeldte revisioner og eftersyn af mønt-
stedernes regnskaber og beholdninger.35

Under Grevens Fejde fulgte Junge med hertug Christian, og under 
krigen forestod han møntproduktion på midlertidige møntsteder i Aarhus 
og Roskilde. Efter fejden blev han Christian 3.s møntmester i København. 
Der var tale om en betydelig møntproduktion på de to midlertidige 
møntsteder, og der blev under Junges ledelse i henholdsvis Aarhus og 
Roskilde opført tre og fem nye skorstene til møntproduktionen for der 
skulle betydeligt træk til smelteovnen. Der blev også indrettet køkken og 
glødeesse i det nye møntstedshus i Aarhus, der samtidig blev indhegnet. 
Forholdene var tilsyneladende endnu større i Roskilde. Under krigen var 
der tale om hasteudmøntninger med fokus på kvantitet, og Junge indkald-
te derfor betydelig arbejdskraft ”from Germany (Cologne and Annaberg) 
and from Bohemia (Jáchymov/Joachimsthal). He got 20 ’munter ghesellen’ 
from Germany, six from Prussia and at his disposal he had at a certain 
time as many as 40 ’munter gesellen’. Their wages were 1 gulden a week. 
More advanced work, preparing the dies [=stempler] and the punches, 
was done by specialized local smiths.”36 På det faste møntsted København 
havde Junge 28 møntarbejdere ansat i 1539.37

Møntregnskabernes primære del handler om det indkomne sølv 
og de deraf producerede mønter. Ved gennemgang af regnskaberne for 
1534-1539 blev der konstateret uregelmæssigheder, og den omtalte kom-
mission blev nedsat. Junge havde begået underslæb, og han bad kongen 
om nåde. Det fik han, da der i 1540 blev indgået et forlig, hvis omstæn-
digheder ikke kendes i detaljer. Junge skulle betale hele 127.332 mark og 
12 skilling tilbage, som han for så vidt skyldte kongen. Det store beløb var 
tilsyneladende mindre end Junges formue, for han angav at have 139.000 
joachimsthaler stående på rente i Lübeck, Gdansk, Tallinn, Riga samt i 
Meldorf og Heide i Holsten. Der var dog i hvert fald problemer med at få 
pengene fra Tallinn, men Junge slap fra hele sagen med skindet på næsen. 
Junge kunne i 1540 udstede ”et åbnet brev, hvor han takkede kongen for 
det ”venlige Regnskab og Forligelse”. Siden flyttede han til Husum, og der-
med forsvandt han ud af det danske møntvæsen, der blev reformeret året 
efter. Til gengæld blev han i 1545 ansat som møntmester i Flensburg med 
tilladelse til at producere gylden. Junge døde i 1546.38

FIG. 7.27
Møntmester Jørgen Kock 
(1487/88-1556)
Gennem det meste af sin karriere 
var Kock møntmester i Malmø. 
Han tjente under både Christian 
2., Frederik 1. og Christian 3.  
Her ses han afbildet af en ukendt 
maler i 1531.
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Norge – udmøntninger, fund og omløb i senmiddelalderen
Udmøntningerne i Norge stoppede i anden halvdel af 1300-tallet før etab-
leringen af Kalmarunionen, og de kom først i gang igen under kong Hans 
ca. 100 år senere og fortsatte – formentlig ganske uregelmæssigt – frem til 
1530’erne. Efterfølgende var der en smule møntproduktion på det tidligere 
nonnekloster Gimsøy ved Skien 1543-1546. Det møntsted skulle udmønte 
sølvet fra nye sølvfund i Telemark, men da sølvfundene ikke var så ren-
table som forventet, og en del af møntbygningerne brændte i 1546, blev 
møntproduktionen hurtig indstillet. Under Frederik 2. bestod den norske 
møntproduktion tilsyneladende kun af hvide i Bergen i 1570’erne. Deref-
ter stoppede Bergen med at være møntsted. Der kom først i 1628 gang 
i norsk møntproduktion igen. Det foregik i Oslo fra 1628 til 1690’erne, og 
fra 1686 på møntstedet i Kongsberg, der fortsat er i drift – som det eneste 
tilbageværende møntsted i Skandinavien. Møntproduktionen i Oslo og 
Kongsberg skyldtes de betydelige sølvfund nær det senere Kongsberg (fig. 
7.28). Det sølv medførte betydelig norsk møntproduktion i 1600-1700-tal-
let, men påvirkede også Danmark. Betydningen af Kongsbergsølvet for 
norsk møntproduktion og for den langvarige og vanskelige norske mone-
tarisering kan næppe overvurderes.

Christian 1. havde i 1458 bekræftet en aftale fra 1277, der gav ærke-
bispesædet i Trondhjem møntret. De norske ærkebiskopper var de sidste 
gejstlige med møntret i Danmark-Norge, og der blev udmøntet af de tre 
sidste norske ærkebiskopper: Gaute Ivarsson (1479-1510), Erik Valkendorf 
(1510-1522) og Olav Engelbrektsson (1523-1537). Deres møntret var dog 
ikke uden begrænsninger. Der måtte kun være tale om mindre forhold 
rent bemandingsmæssigt, og mønterne skulle holde samme møntfod som 
kongens. Danmark-Norge havde fælles møntcirkulation. Det blev pointeret 
efter Christian 2. overtog kongemagten. En forordning fra august 1514 klar-
gjorde, ”at norsk mønt skulle være lige så god som dansk og være gangbar 
lige med den i begge riger, samt at sølv- og guldvægten skulle være ens i 
Danmark og Norge, for fremtiden skulle den cølnske [vægt]mark bruges”.39

FIG. 7.28
Sølvminerne i  Kongsberg
Opdagelsen af blyholdigt sølv i Kongs-
berg i Norge i starten af 1600-tallet 
havde stor betydning for dansk-norsk 
møntproduktion, idet man nu kunne 
forsyne sig selv med sølv. Minedriften 
i Kongsberg havde sin storhedstid 
i 1700-tallet og blev først nedlagt i 
1957. Udover sølv var der også jern 
og kobber ved Kongsberg. Her ses et 
kobberstik fra slutningen af 1600-tallet 
over byen Kongsberg (nederst) og de 
omkringliggende mineområder.
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Den norske møntproduktion i senmiddelalderen bestod af hulpenninge, 
hvide, søslinge og skillinger og nogle sjældne markstykker produceret 
under ærkebiskop Olav Engelbrektsson. Desuden findes der en sølvmønt 
(formodentlig en dobbelthvid) fra ca. 1523-1524, hvor Christian 2. og  
Frederik 1. kæmpede om magten, samt nogle klippingemønter fra 1531-
1532, da Christian 2. kortvarigt havde magten i dele af Norge. De klippinge 
omtales senere under Frederik 1. Den norske møntproduktions stør- 
relse kendes ikke, men udmøntninger var uden tvivl meget mindre end i  
Danmark. Ingen norske mønttyper fra denne periode er bevaret i meget 
store antal. Der er ingen enorme norske udmøntninger som f.eks. de dan-
ske af kobbersterlinge, klippinge eller hvide – selvom der utvivlsomt gen-
nem tiden også blev produceret en del hvide i Norge. Foruden den store 
handelsby Trondhjem blev der også i de to andre store, vigtige byer Ber-
gen og Oslo slået mønt. Flere mønter angiver ikke deres produktionssted 
i omskriften eller via symboler, og deres produktionssted er om diskuteret. 
De ærkebiskoppelige udmøntninger fra Trondhjem lader sig blandt andet 
identificere ved omskrifter og våben eller våbenskjold for stiftet, domkapit-
let eller ærkebiskoppen.40

Den norske møntcirkulation var næppe særlig omfattende, og om- 
sætningen bestod i endnu højere grad end i Danmark af naturaløkonomi.  
Et velfungerende møntomløb i et så enormt og bjergrigt land er og var en 
meget vanskeligere sag end i Danmark, hvor der var flere byer, borge  
og andre samlingssteder med stor betydning for en fungerende mønt-
økonomi. De relativt begrænsede – og formentlig uregelmæssige – norske 
udmøntninger var ingenlunde tilstrækkelige til at opretholde et almindeligt 
møntomløb. Det var formentlig kun udbredt i byerne, primært de store 
møntudstedende byer, at en større del af den almindelige handel kunne 
foregå i mønt.41

Som omtalt i kapitel 1, så har metaldetektoren revolutioneret såvel  
mængden som kompositionen af danske fundmønter i løbet af de sidste 
20-40 år. Den revolution foregår netop i disse år i Norge, hvor reglerne  
og også fundregistrering imidlertid er anderledes end i Danmark. Regi-
streringen af norske møntfund er ikke så centraliseret som i Danmark,  
men størstedelen foretages dog på Kulturhistorisk Museum i Oslo. I norske 
kirker gøres der masser af møntfund, og der findes også jævnligt mønter 
ved udgravninger. Når der ses på mønter produceret 1481-1550 er der 
imidlertid ikke fundet specielt mange mønter i tiden ca. 1964-2011. Når kirke-
fundene ikke tælles med, er der på de knap 50 år på Kulturhistorisk Museum 
blot registreret ca. 38 mønter (tabel 7.4) produceret fra 1481-1550. Af disse 
mønter er en væsentlig del fundet med metaldetektor i perioden fra ca. 
1990’erne til 2011. Det norske fundbillede – eller den norske fundregistre-
ring – revolutioneredes i årene omkring 2010-2012, hvor der begyndte at 
strømme metaldetektorfund ind til registrering. Der er således fra 2012  
til maj 2017 registreret hele 53 fundmønter (tabel 7.5) fra 1481-1550 på 
Kulturhistorisk Museum. Der er med andre ord tale om en meget kraftig 
stigning i løbet af de sidste ca. 10 år. Det er faktisk en relativt kraftige-
re stigning/revolution end den tilsvarende, tidligere, danske detektor-
revolution, som dog både dengang og nu langt overgår den norske 
revolution, når der ses på absolutte tal.42

53 mønter, hvor nærmest alle regnes som enkeltfund, er selvfølgelig 
ikke mange i forhold til distributionskort eller nogen form for statistik, men 
det er dog markant flere og bedre end tidligere, hvor der nærmest ingen 
enkeltfundne mønter var, når der ses bort fra kirkefundene og andre større 
udgravninger. De 53 mønter dækker ikke hele Norge, men de afspejler 
blandt andet Kulturhistorisk Museums registreringsområde (fig. 7.30).  
Derudover er antallet lavt, og der er utvivlsomt andre faktorer, som gør  
de 53 mindre repræsentative i forhold til datidens møntomløb i Norge.  
De 53 mønter kan dog indikere nogle grove mønstre, som skal omtales 
her, og de iagttagelser omkring mønttyperne og deres fordeling står 
bestemt ikke i skærende kontrast til det billede, der tegnes af de relativt 
få tidligere enkeltfund fra ’bar mark’ eller de mange kirkeunder søgelser.43 

FIG. 7.29
Ærkebiskop Erik Valkendorf
Her ses ærkebiskop Erik Valkendorf, der som  
en af de sidste ærkebiskopper slog mønt i Norge 
(fig. 7.19), og som endda bistod Christian 2.  
i at lokalisere nye metalforekomster og sørge 
for udvindingen af metallerne. Også i private 
anliggender stod han kongen nær. Her ses han 
afbildet på et maleri fra 1800-tallet i færd med 
at forsøge at overtale kongens frille, Dyveke 
Villoms, til at opgive sit forhold til Christian 2.

D E N A R  T I L  D A L E R4 5 4



Blandt enkeltfundene gjort uden metaldetektor er de større mønter overre-
præsenterede, mens de mindste og uædleste f.eks. klippingene er underre-
præsenterede. Det gælder generelt og handler især om, at øjne nemmere 
ser større og skinnende sølvmønter end mindre og jord farvede mønter af 
lav lødighed. Samtidig har Kulturhistorisk Museum måske i sin registrering 
og indsamling især haft fokus på norske mønter og/eller større mønter.

De 53 mønter viser, at norske mønter ingenlunde var de eneste mønter  
i brug i Norge. Hele ⅔ af de 53 mønter er produceret i Danmark. Det 
inkluderer imidlertid 30 klippinge, og det er ganske uklart, hvor længe de 
vedblev at cirkulere i Norge. Måske spillede de kun en rolle fra omkring 
1518 til engang i 1520’erne. Som det senere vil fremgå, så blev de i Danmark 
inddraget og ommøntet i midten af 1520’erne, mens det næppe var tilfældet 
i f.eks. Norge og på Bornholm. Ses der bort fra klippingene, så udgør de 
otte norske mønter den største geografiske gruppe af mønter. Selvom  
tallene er små, er det bemærkelsesværdigt, at der er tale om en lige for-
deling mellem kongelige og ærkebiskoppelige udmøntninger. Måske ratioen  
var anderledes, hvis fundene var fra andre dele af Norge. Den svenske andel  
er halv så stor som den norske, men svarer nogen lunde til den tyske – og 
også til den danske, når der ses bort fra klippingene. Med andre ord kan 
fundmønterne inddeles i fem stort set lige store grupper, når der ses bort 
fra de ellers fuldkommen dominerende klippinge: 1) norske kongelige ud-
møntninger, 2) norske ærkebiskoppelige ud møntninger, 3) danske mønter, 
4) svenske mønter og 5) tyske mønter.

G R O V  L I S T E  O V E R  3 8  E N K E LT F U N D N E  M Ø N T E R  
P R O D U C E R E T  I  P E R I O D E N  1 4 8 1 - 1 5 5 0
REGISTRERET PÅ KULTURHISTORISK MUSEUM, OSLO FRA 1964-2011 TABEL 7.4 

LAND, MØNTUDSTEDER ANTAL

Norge, Hans, hvid, Bergen 3

Norge, Hans, hvid 1

Norge, Interregnum, dobbelthvid, 1523-1524 1

Norge, Frederik 1., skilling, 1525, Oslo 1

Norge, Christian 3., skilling, 1535, Oslo 1

Norge, Gaute Ivarsson, hvid, Trondhjem 1

Norge, Olav Engelbrektsson, skilling, Trondhjem 6

Danmark, Hans, hvid 4

Danmark, Christian 2., klipping 7

Danmark, Frederik 1., søsling, København 1

Danmark, Christian 3., skilling, København 1

Danmark, Christian 3.?, blaffert 1

Sverige, Sten Sture, ½ ørtug, 1470-1503 2

Sverige, Gustav Vasa, fyrk 1529 og 4 penning 1546 2

Tyskland, dalermønt, 1539-1547 3

Tyskland, Rostock og Wismar, schilling og sechsling, 1537-1540’erne 3

I alt 38

Mønter fra større arkæologiske undersøgelser er ikke med 44
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FIG. 7.30
Periodens fundmønter, Norge
Distributionskort over de 53 fund-
mønter fra tabel 7.5. De fleste af 
fund ene regnes for at være enkelt-
fund. Tallene angiver, hvor mange 
mønter, der er fundet inden for  
det lille område, som prikken  
repræsenterer.

Den nogenlunde lige geografiske fordeling gælder imidlertid ikke, når  
det kronologiske perspektiv inddrages (jf. tabel 7.5). Det er markant, at  
de tyske mønter alle er fremstillet i perioden 1537-1549, og de tyske 
mønter har derfor næppe spillet nogen rolle før tidligst i anden halvdel af 
1530’erne. Ligeledes er tre af fire svenske mønter fra 1532-1546. De danske 
mønter klumper sig også sammen, blot en enkelt af de 35 danske er ældre 
end 1518. I det hele taget er der kun 5-6 af de 53 mønter, som er fremstillet 
før 1518. Der er tale om små tal, men mønsteret synes at være en ganske 
markant stigning i antallet af mønter i Norge fra tiden med klippingene 
og frem, altså fra omkring 1520/1520’erne og frem. Samtidig indikerer de 
ganske vist små tal, at norske mønter samlet set udgjorde en større del af 
omløbet i Norge før 1518 end i resten af middelalderen.

Der er i Norge et meget markant inflow af udenlandske mønter i for-
hold til situationen i Danmark. Ligeledes er de danske mønters repræsen-
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tation i Norge uendeligt meget større end de norske mønters i Danmark. 
Det er ikke overraskende. I forhold til situationen i Danmark er det i øvrigt 
bemærkelsesværdigt, at der blandt de blot 53 mønter er hele to dalere 
og en gylden. Blandt de hele 148 fundmønter fra ca. 1480-1550 registreret 
på Nationalmuseet i perioden 2015-2016 var de to største mønter en tysk 
daler fra 1538 og dernæst et dansk markstykke fra 1548. Når der ses på 
mønternes pålydende værdi blandt de 53 norske mønter, er der adskillige 
skillinger og også andre mønter end blot klippinge, søslinge og hvide, der 
ellers i endnu højere grad dominerer det danske fundbillede. Den gen-
nemsnitlige metalværdi eller pålydende værdi på de norske fundmønter 
er således større end af de danske. Det hænger formentlig sammen med 
de store forskelle i møntproduktionen i de to lande, hvor der i forhold til 
Norge var stor produktion af småmønt i Danmark, samt en mindre aktiv 
møntbrug i Norge end i Danmark. 
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F O R D E L I N G  A F  5 3  N O R S K E  F U N D M Ø N T E R  P R O D U C E R E T  I  P E R I O D E N  1 4 8 1 - 1 5 5 0
REGISTRERET PÅ KULTURHISTORISK MUSEUM, OSLO FRA 2012 TIL MAJ 201745 TABEL 7.5

LAND, MØNTUDSTEDER NOMINAL MØNTSTED DATERING ANTAL

Norge, Hans Søsling Bergen 1483-1513 1

Norge, Christian 2. Skilling Oslo 1513-1523 1

Norge, Frederik 1. Skilling  1525 1

Norge, Frederik 1. Skilling Oslo 1525-1530 1

Norge, Christian 3. Skilling Oslo 1535 1

Norge, Gaute Ivarsson Hvid Trondhjem 1479-1510 1

Norge, Olav Engelbrektsson Skilling Trondhjem 1523-1537 2

Danmark, Hans Hvid Malmø 1483-1513 1

Danmark, Christian 2. Klipping Malmø 1518-1523 30

Danmark, Frederik 1. Søsling Landskrona 1524 2

Danmark, Christian 3. Skilling København 1546 1

Danmark, Christian 3. 2 skilling  1536- 1

Sverige, Sten Sture ½ ørtug  1470-1503 1

Sverige, Gustav Vasa Fyrk  1532-1534 1

Sverige, Gustav Vasa 2 øre  1540 1

Sverige, Gustav Vasa 4 penning  1546 1

Burgund, David af (1455-1496) Guldgylden  1455-1496 1

Tyskland Daler Kempten 1549 1

Tyskland Daler Ulm 1546 1

Tyskland Schilling Rostock 1537-1546 1

Tyskland Schilling Stralsund 1538 1

Tyskland Sechsling Wismar 1537 1

I alt    53

K A P I T E L  7  —  E T  D I F F E R E N T I E R E T  M Ø N T V Æ S E N 4 5 7



Hvide dominerer det danske møntomløb i senmiddelalderen 
Senmiddelalderens vigtigste mønt i Danmark var den danske hvid. Den 
blev produceret i kolossale mængder fra 1440’erne til omkring 1510, og 
den blev udbredt til alle egne af riget og dominerede store dele af mønt-
omløbet frem til 1520-1530’erne. Den store udbredelse og dominans  
fremgår af enkeltfundene og skattefundene.

Af de 148 enkeltfund fra ca. 1480-1550 registreret i perioden 2015-2016 
er der 50 hvide fra 1481-1513 (fig. 7.12). Hvidene er med en tredjedel 
af materialet den største gruppe, mens søslingene er den næststørste 
med 46 eksemplarer – og det skal fremhæves, at søslingene kun blev 
produceret over 4-5 år. Man må formode, at søslingene har suppleret og 
været med til at udfylde samme rum og opgaver i omløbet som hviden. 
Hvor længe de to typer var signifikante i omløbet, og hvordan det ellers 
udviklede sig er vanskeligt at sige på baggrund af de relativt få skattefund 
fra ca. 1530-1550. To af de 50 hvide er fra Rigsrådet 1481-1483, mens 48 
er fra kong Hans (1483-1513; fig. 7.31). De 50 hvide er samtidig de eneste 
enkeltfundne danske mønter fra 1481-1513, der er registreret i 2015-2016. 
Skillinger fra Hans’ regeringstid er atypiske som enkeltfund, og de få større  
mønter end skillinger er næppe nogensinde fundet i Danmark. De 50 hvide  
stammer fra et bredt udsnit af danske lokaliteter (fig. 7.32). Det skal frem-
hæves, at der kun er tale om to års registreringer med de i foregående 
kapitel omtalte begrænsninger og tilfældigheder i forhold til geografisk 
spredning – blandt andet med overrepræsentation af de flittigt detektor-
afsøgte lokaliteter langs Limfjorden. 

FIG. 7.31
Senmiddelalderens  
vigtigste mønt
Tre eksempler på den danske 
hvid fra henholdsvis Malmø, 
København og Aalborg. De her 
afbildede hvide er produceret 
under kong Hans (1483-1513).
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Det er ikke kun enkeltfundene, der indikerer hvidenes dominans. Det  
gælder også skattefundene, hvor det af fig. 7.13 fremgår, at hviden spillede  
en kolossal rolle også i større skattefund, der i et eller andet omfang  
primært må opfattes som opsparinger. Det gælder helt frem til 1520’erne  
– og måske ind i 1530’erne. Der er som nævnt ikke tilstrækkeligt med  
skattefund fra 1530-1540’erne til at klarlægge hvidens rolle eller mangel på 
samme i den periode. Hvidenes dominans er ikke blot, at de udgør mere 
end halvdelen af mønterne i skattefundene. Nej, der er tale om en langt, 
langt højere andel, som det klart fremgår af fig. 7.13. Når der ses bort fra 
de mindste skattefund, så er der nærmest kun to skatte, som ikke næsten 
udelukkende består af hvide. De to skatte har begge en atypisk og unik 
sammensætning. Lemvig Møllegaard består udelukkende af Hans’ skillinger 
(190 stk.) og Magleby-skatten er den eneste danske skat med mange mønter 
fra Christian 2. og Frederik 1. Hvide er dog alligevel antalsmæssigt (ikke 
vægt- og værdimæssigt) den mest almindelige mønt i Magleby-skatten, 
hvor der er 240 hvide ud af 679 mønter.46
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FIG. 7.32
Hvidens udbredelse
De 50 enkeltfundne hvide 
registreret i 2015-2016.  
Tallene angiver, hvor mange 
enkeltfund, der er gjort 
inden for det lille område, 
som prikken repræsenterer.
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Som omtalt i forrige kapitel, så blev hvidenes sølvindhold reduceret i  
Christian 1.s regeringstid. Det er uklart, om det fortsatte, men det synes 
ikke i samme grad at være tilfældet under kong Hans. Den dominerende 
mønt, som blev produceret på alle møntstederne, var dog fortsat en ganske 
dårlig hvid ofte vejende 0,7-0,8 g med et sølvindhold på 20-30% sølv.47

Typisk forklares udstedelsen af dårlig mønt med møntherrens træng-
te økonomi og finansielle udfordringer i forbindelse med krigsførelse.
Den langvarige udmøntning af hvide kan ikke direkte knyttes til f.eks. 
kong Hans’ økonomiske udfordringer, men samtidig er det klart, at de 
formodent lig langvarige udmøntninger og relativt langvarige eller skift-
ende konflikter f.eks. omkring år 1500 jævnligt er samtidige. Således har 
produktionen af ringe mønt utvivlsomt været et velkomment bidrag, men 
det betyder ikke, at det var produktionens primære formål – altså årsagen 
til udmøntningerne. Det var en fortsættelse af tidligere tiders møntpolitik 
på dette område. Der er formentlig generelt produceret hvide, når der  
var sølv dertil – uden direkte sammenhæng med udenrigspolitikken. Der-
imod har som nævnt adskillige af de større sølvmønters og guldmønters 
produktion nok været foranlediget af mere konkrete formål.

Via vare- og pengehandel blev store mængder danske hvide spredt  
til Nordtyskland og store dele af Østersøregionen. Men der var næppe  
nogen, som for alvor ønskede at være sidste led i betalingskæden og 
sidde tilbage med de dårlige mønter. Ligesom ved Erik af Pommerns ringe 
mønter var der udenlandske reaktioner i forhold til hvidene. Det blev så-
ledes i 1476 indskærpet i Hamburg, at den danske mønt ikke måtte bruges 
i byen, det skulle kun den almindelige stædemønt (se kap. 6, s. 390). Det 
var ikke et nyt problem, og problemet fortsatte, så forbuddet måtte gen-
tages og skærpes adskillige gange frem til 1496 – tilsyneladende uden 
større held før anden halvdel af 1490’erne. Fra 1481 gjaldt det, at ”Krokoner, 
som tager imod eller udgiver sådanne dreilinge [=danske hvide] må ikke 
mere tappe (øl)”.48 Straffen ved brug af de ringe danske mønter var fra 
1489 i Hamburg tab af pengene samt en bøde på 10 skilling – og angiv-
eren fik halvdelen af bøden som belønning. En lignende reaktion fandt 
sted i adskillige byer langs Østersøens sydkyst i 1480-1490’erne. Der findes 
eksempler på forbud, nedsættelser og ugyldiggørelser rettet mod den 
danske hvid – alene eller sammen med andre dårlige mønter – i Wismar, 
Lübeck, Mecklenburg, Riga, Tartu og Tallinn.49

Efterligninger og forfalskninger af hvide
De danske hvide var så udbredte og dominerende, at der blev produceret 
efterligninger og selvfølgelig også forfalskninger af dem. Under hertug 
Johan 4. af Sachsen-Lauenburg (1463-1507) blev der i Otterndorf i Hadeln 
vest for Elbens munding produceret efterligninger, som på den ene side 
havde kong Hans’ kronede H eller et kronet I, og på den anden side var der 
en ørn (fig. 7.33).50 Selvom produktionen næppe var meget omfattende, så 
fik disse efterligninger en vis udbredelse. De nåede også til Danmark, og 
der findes enkelte eksemplarer af disse mønter i flere danske skattefund 
f.eks. Magleby-skatten.

Falske danske hvide, som kan erkendes ved den almindelige fund-
møntregistrering på Nationalmuseet, er relativt sjældne gæster som 
enkeltfund og i skattefund. Omfanget af falskmøntneri har derfor næppe 
været meget stort. Men som eksempel kan en produktion af falske Christian 
1. hvide i ca. 1483 nævnes. Det foregik på Femern, som fra 1435-1490 var 
pantsat til Lübeck. Falskmøntneriet foregik formentlig i øens eneste køb-
stad Burg, for det var borgere i Burg, der omkring nytår 1483-1484 pågreb 
to falskmøntnere. Rådet i Burg orienterede det lybske råd om sagen og 
sendte blanketter og formodede falske mønter til dem. Der var sølv i de 
mønter, men under halvt så meget, som der skulle være. Mønterne var 
falske. Vi ved ikke, hvilken straf de to mænd fik. Det blev fra Lübeck meldt 
ud, at ”Hvis borgerne [i Burg] ikke selv ønskede at udføre straffen, skulle 
falskmøntnerne velbevogtede føres med skib til Travemünde, sammen med 

FIG. 7.33
Ef terl igning af dansk hvid
Mønten, der er produceret under 
hertug Johan 4. af Sachsen-Lauen burg, 
indgik i Magleby-skatten.
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’de forarbejdede penge, møntet og umøntet, med stempler og alt redskab, 
og alt dertil tjenende, som er fundet hos dem’. På fastlandet ville lybækkerne 
så stå parat og sørge for den videre transport – og de pågrebnes sikkert 
grumme straf.”51 I Stadsarkivet i Lübeck er der bevaret to falskmøntner-
stempler til Christian 1.-hvide (fig. 7.34). Det vides ikke, hvor de stammer 
fra, men de må umiddelbart antages at være fra sagen på Femern.52

Fra skilling til krigsmønten klipping ca. 1512-1522
Der findes ikke studier målrettet Hans’ hvide, og det samme gør sig 
gældende for skillingerne produceret under Hans og Christian 2.53 Det 
er imidlertid klart ud fra skattefundene fra Assens, Hedebogård, Lemvig 
Møllegård, Magleby og Voldtofte samt foreløbige stempelstudier, at der er 
produceret betydelige mængder skillinger under de to konger, samt at de 
i et vist omfang overlevede ind i 1520’erne og næppe længere. Der er dog 
overraskende mange skillinger fra Christian 2. i Magleby-skatten, men det 
er formentlig en anomali, da de muligvis er en del af en ældre opsparing.54 
Der er nemlig få eller ingen i skattene fra Assentorp, Brarup, Fabjerg Kirke, 
Fårevejle, Gloslunde, Gravholm, Middelfart, Teglstrup og Æbelholt Kloster. 
Fra perioden ca. 1512-1522 har vi kun to skattefund, nemlig guldfundet 
fra Hammershus (se faktaboks, s. 466) og en lille skat på 16 mønter fundet 
i 1855 i en mose i Mårup på Djursland. Om den lille skat er en tabt pung, 
en anden form for tilfældigt tab eller en bevidst deponering vides ikke. 
Der haves ikke kendskab til nogen form for beholder. De 16 mønter er 10 
danske hvide, hvoraf én er en samtidig forfalskning, og seks skillinger fra 
Hans og Christian 2. Den yngste mønt med årstal er en skilling fra 1515, 
og der er næppe grund til at tro, at skatten er røget i jorden mere end en 
håndfuld år senere. Mårup-skatten er ikke en større opsparing. Den kunne 
godt være en tabt pung og dermed en indikation på skillingernes cirkula-
tion sammen med de mange hvide 15-20 år inde i 1500-tallet. Materialet 
er imidlertid ikke stort, da skattefundene er få – og dem med skillinger 
er stort set alle store skatte, der især qua beholdere, som de er fundet i, 
må regnes som bevidste deponeringer af opsparet eller delvis opsparet 
kapital.55

Enkeltfundsmaterialet af skillinger til belysning af skillingernes rolle er 
heller ikke ret stort. Der er langt mellem enkeltfundene, og der er f.eks. fra 
perioden 2015-2016 kun registreret to danske skillinger (samt en norsk), 
der alle er fra Christian 2.s tid (fig. 7.35). Det er med andre ord vanskeligt 
at påstå betydelig udbredelse og aktiv cirkulation af skillinger, når der er 
så få enkeltfund. Det er lidt overraskende i forhold til skriftlige omtaler 
og den formodede betydelige produktion. Men enkeltfundene lyver ikke, 
og skillingen må i større grad end forventet primært være blevet brugt 
til opsparing og større transaktioner. Den har så tilsyneladende kun i 
mindre grad suppleret og ’udfordret’ den ringere hvid i de daglige mindre 
transaktioner. I forhold til enkeltfund af de større skillinger, gælder det 
selvfølgelig, som det også er beskrevet i tidligere kapitler, at større møn-
ter er underrepræsenterede blandt enkeltfundene, da man blandt andet 
leder længere efter og lettere finder en større mønt end f.eks. en lille, 
ikke særlig værdifuld hvid. I forhold til udbredelse er det i øvrigt værd at 
bemærke, at de tre skillinger, der er produceret i Malmø og Oslo, alle er 
fundet på de som regel i statistikker overrepræsenterede detektorpladser 
i Limfjordsområdet. Det tyder således på en vis geografisk spredning og 
dermed – formentlig større – transaktioner, der involverede skillinger. I 
tråd dermed er det værd at hæfte sig ved den geografiske fordeling af 
de mest markante skattefund i forhold til disse skillinger. Det er Assens 
(Fyn), Hedebogård (Fyn), Magleby (Møn), Mårup (Djursland), Voldtofte 
(Fyn) og Æbelholt Kloster (Hillerød). Med kun seks lokaliteter er det en 
betydelig fordeling i landet (kun nuværende Danmark inddraget), når det 
tages i betragtning, at alle Christian 2.s og størstedelen af Hans’ skillinger 
er produceret i Malmø og den sidste del af Hans’ skillingerne i Aalborg og 
København. 

FIG. 7.34
Falskmøntnernes redskaber
De to stempler til forfalskninger 
af Christian 1.-hvide, som for-
mentlig stammer fra den omtalte 
sag fra Femern.
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Skattefundene og stempelstudier indikerer en betydelig produktion af 
skillinger, selvom enkeltfundene er få. Det skriftlige materiale bidrager til 
at angive nogle minimumstal for produktionen. Møntmester Dines Blicher i 
Malmø leverede således tilsammen ca. 36.000 skillinger (=1.500 gylden) til 
Christian 2. den 6. maj og 3. juli 1515. 

Det er uklart, hvor stor en del af produktionen fra første halvdel af 
1515 og eventuelt 1514 de 36.000 skillinger kan have udgjort. Måske det 
hele, måske kun en mindre del. Formentlig udgjorde de 36.000 mønter kun 
en mindre del af den samlede produktion fra 1515, som antageligt var året 
med den langt største produktion. Antallet af stempler anvendt til skillinger 
med årstal 1515 kendes ikke præcist, men der er dog identificeret så man-
ge, at der nok kan forventes at være produceret mere end 100.000 mønter 
med årstallet 1515. Skillingerne er gode og pæne mønter i forhold til de 
udbredte hvide, som efter flere nedsættelser i august 1515 blev nedsat, så 
der nu skulle regnes seks styk på en skilling. Det betyder imidlertid ikke, at 
skillingen var en særlig god mønt. Den var formentlig bevidst produceret 
en del under den foreskrevne møntfod. Det foregik under Christian 2. i 
Malmø hos møntmester Dines Blicher på en rimelig velreguleret måde med 
regnskaber og ganske velproducerede runde skillinger.56

Ændringer fra 1518
Det på overfladen pæne og monetært relativt simple billede ændrede sig 
fuldstændigt fra 1518 – og kom for så vidt først igen efter Grevens Fejde. 
Felttogene mod Sverige fra 1517 og de deraf følgende enorme udgifter til 
lønning af lejetropper og andre rustningsudgifter krævede større og hur-
tigere produktion af mønt. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder, 
men i foråret 1518 kom en ny møntmester på banen i Malmø. Det var den 
tidligere omtalte Jørgen Kock, der kom til at stå for den impone rende store 

FIG. 7.35
Enkelt fundne skil l inger
I perioden 2015 til 2016 blev der 
kun registreret tre enkeltfundne 
Christian 2. skillinger, hvoraf to var 
danske og en var norsk. Alle tre 
mønter blev fundet ved Limfjorden. 
Her ses øverst en af de danske skil-
linger, der blev slået i Malmø enten 
1514 eller 1515, samt nederst den 
norske, der blev slået i Oslo inden 
for perioden 1513-1523.
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produktion af ringe krigsmønt.57 Dines Blichers karriere som møntmester 
stoppede i Danmark i 1518, men han virkede fra 1522 til sin død i 1543 
som møntmester i Wismar. Der blev i Danmark under Jørgen Kock i ud-
strakt grad gået på kompromis med både møntfoden og udformningen af 
produktionen. Det vil sige, at krigsmønten var klippinge – skillingsklippin-
ge. Mønter skabt af blanketter, der blot var udklippede af de støbte tene, 
og ikke givet den runde form, som ellers karakteriserer de fleste mønter 
gennem verdenshistorien. De kantede blanketter blev derefter præget 
med skillingsstempler. Stemplernes motiv var meget for store til de min-
dre og kantede blanketter, der samtidig var tykkere og indeholdt markant 
mindre sølv end de runde skillinger, som i forvejen indeholdt mere kobber 
end sølv. Udmøntninger af forskellige former for klippinge kendes der 
adskillige nationale og internationale eksempler på – især fra forskellige 
haste- og/eller krisesituationer i 1500-1600-tallet f.eks. fra Kristianstad, der 
var belejret under Skånske Krig (1675-1679).

Forskelligt sølvtøj samt meget store mængder mønt af nærmest 
enhver art – god som dårlig, national som international – røg i smelte-
diglerne fra 1518 som råstof for de ringe klippinge. De første klippinge 
var formentlig nogenlunde så gode som de runde skillinger, men det gik 
hurtigt nedad bakke med deres sølvindhold, og de blev tilsyneladende 
ringere og ringere. Fra ca. 1518-1522 blev der produceret mindst i omegn-
en af 50-60 millioner klippinge – og formentlig adskillige millioner flere, 
da regnskabet fra sidst i 1520 til sidst i 1521 ikke er bevaret. Den store 
mængde blev formentlig kun produceret i Malmø, men der var antagelig-
vis også en produktion i det belejrede København i 1523 og måske også 
en mindre produktion af danske klippinge i Stockholm i 1521. Det synes 
også sikkert, at den svenske konge stod for en betydelig produktion af 
falske danske klippinge i tidsrummet 1521-1523. Således har der samlet 
set været tale om en enorm produktion af klippinge over ca. fem år, hvor 
der ikke blev produceret anden cirkulationsmønt. Det medførte en enorm 
udbredelse af klippingene, som findes i alle egne af Danmark, men også i 
Norge, Sverige f.eks. Gotland og Finland.58

I løbet af perioden 2015-2016 er der fra Danmark registreret 12  
enkeltfundne klippinge. Trods det på sin vis lave antal prikker på kortet 
(fig. 7.36), så vidner de 12 mønter om klippingenes udbredelse i hele 
riget. Mønterne er produceret i Malmø, og de 12 fund repræsenterer hele 
syv forskellige herreder i det nuværende Danmark. Som næsten altid, så 
er de mange detektorpladser i Limfjordsområdet med til at skævvride 
statistikken, men det viser om ikke andet i hvert fald, at mønterne ad en 
eller flere ruter cirkulerede fra Skåne til Nørrejylland.

Cirkulationen fra Malmø til Nørrejylland og resten af riget skete 
utvivlsomt ganske hurtigt, for der er nemlig en grund til, at der ’kun’ er 
registreret 12 klippinge i perioden 2015-2016, selvom der blev produce-
ret mere end 50 millioner eksemplarer af denne ringe mønt. En ret dårlig 
mønt produceret i meget store mængder burde give flere registrerede 
fund, når der sammenlignes med andre mønttyper f.eks. kobbersterlinge. 
Årsagen til de relativt få fund af klippinge i Danmark (Bornholm undtaget) 
er en hurtig og effektiv inddragelse af denne meget forhadte mønt efter 
Frederik 1. blev konge i 1523.

Et argument mod Christian 2. var den elendige mønt: ”den fordærve-
lige Mynt Klippinge, som hidtil her i Riget gengs er, menig Rigens Ind-
byggere til stor Skade og Forderv”59 og ”denne skændelige fordærvelige 
mønt klippinge, der dog aldeles intet duer til at handle med udenlands 
eller indenlands”.60 Efterhånden som Frederik 1. i 1523-1524 fik magten 
over riget, blev der udstedt forordninger om klippingenes indløsning. På 
nogenlunde samme tid blev der formentlig fortsat produceret meget elen-
dige klippinge i det belejrede København, for det lyder i et brev fra august 
1523, at ”høvedsmændene i København hver dag støber bøsser [kanoner] 
og lader penge mønte”61 – de mønter må være flere af Christian 2.s ringe 
klippinge. 
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Inddragelsen af klippingene var effektiv, men ikke let. Fra den 10. august 
1523 blev der taget livtag med den store monetære opgave med en mønt-
reform, der inkluderede indløsning af de mange klippinge: ”Kong Frederik 
[havde] yderligere overvejet den store ubodelige Skade, som at Rigens 
Indbyggere har haft af den fordærvelige mynt, Klippinge som Kong Chr. II. 
lod mynte og slaa menig Mand til stor Fordærv og Skade og foraarsaget
stor Dyrtid paa Salt, Staal, Klæde, Lærred, Hør, Hamp og andet, som menig 
Mand i Riget forligen Behov haver og ej vel nytte kan, saa at hvad mand 
tilforn købe kunde for en Gylden, det gælder nu 5 M [=mark] Klipping og 
hvad man skal sælge her i Riget betales med samme Klippinge og hvad de 
skulle købe skulle de betale dobbelt og dertil ej kunde udgive sammæ Klip-
pinge for slig verd, the behov have, og derover dagligen forarmes; og have 
vi forfaret, at der daglig føres store Mængder Klippinge ind udi Riget baade 
af Sverige, Norge og Tyskland, og er et at formode at den ny Sølvmynt, 
som nu myntes skal, forføres af Riget og den fordærvelige mynt Klippinge 
skal blive her i Riget igen, som ingen kan købe med af udlændske Køb-
mænd. Da paa det at Danmarks Riges Indbyggere maa komme til saadan 
Skik og god Tid som tilforn været haver, og de, som er storligen forarmet 
for saadan mynt, maatte komme til deres rette biering igen, og hid kunde 
indføre udi Riget af fremmede Købmænd, hvad menig mand behov har for, 
som for er benævnt, saa have vi med Rigens Raads Raad og Samtykke saa 
sikkert og ordineret: [... (om værdifastsættelse af ældre dansk mønt) ...] Saa 
ville vi nu den ny mynt, som vi nu lade mynte, skal den Skikkelse være: for 
hele β 24 for 1 g [=gylden] og 12 af dem for en dansk M, desligeste dobbelt 
β XII for 1 g og VI af dem for 1 d [=dansk] M, item 4 Hvide i en hel β (og 3 
Penninge for 1 Hvid, IIII lybsk for 1 Hvid). Og Klipping som Kong Christian 
lod mynte, de der have dem skal indføre dem paa mynten og sælge dem 
for hvad de er værd for, og skal den Skikkelse gaa paa dem, at 8 Dage næst 
efter S. Bartholomæi Dag (24. August) saa og efter skulle Klippinge være 
ugilde og ugefne.”62 Med andre ord skulle klippingene indløses i henhold til 
deres meget lave metalværdi og samtidig blive ugyldige og dermed nær-
mest værdiløse fra 1. september 1523. 

Det betød effektiv inddragelse, men det kunne dog ikke gennem-
føres helt så hensynsløst på grund af uro: ”Der opstod så voldsom gæring 
blandt bønderne især i Jylland, at kongen i september [1523] atter måtte 
tillade, at klippingene blev gangbare til en værdi af 4 hvide.”63 Senere var 
der også optræk til ballade på Lolland og Falster, og der blev igen gået 
på kompromis for at mindske spændingerne i den i forvejen anspændte 
situation. Det var først et halvt år efter reformforsøget i august 1523, at 
Frederik 1.s kongemagt var så sikret og forholdene så stabile, at reformen 
igen kunne lanceres. I februar 1524 udstedte Rigsrådet et brev om klip-
pingenes endelige inddragelse og ommøntning. Der blev skelnet mellem 
fire typer af klippingene, som havde forskellig værdi, og de skulle hver 
især ommøntes til forskellige nye mønttyper afhængig af deres forskellige 
lødighed. Det var økonomisk fordelagtigt i produktionen, og der kunne 
motivmæssigt skelnes mellem klippingene. Således lød det f.eks om to af 
typerne, hvoraf den sidste var en meget ringere type med markant lavere 
sølvindhold: ”et kronet skjold med tre leoner med udrakte tunger og med 
kroget og kruset rumpe og et kors under våbenet med liljer i enden [...] 
med tre leoner uden tunger og med en slet rumpe og et slet dobbelt kors 
ud mod siderne”.64 Tidligt i 1524 gik Frederik 1.s møntmestre i gang med 
at ommønte klippingene til de utallige søslinge, der afløste klippingene. 
Derefter var søslinge sammen med de ældre hvide de dominerende mønter i 
rigets omløb i resten af 1520’erne og nok et stykke ind i 1530’erne.

Af de danske fund af klippinge er der ekstraordinært mange fra 
Bornholm, som kræver en særskilt forklaring, selvom Bornholm ubetinget 
er blandt de bedst detekterede områder i verden. Det er værd at huske, 
at klippeøen udgør under 1,5% af det nuværende Danmarks areal. I en 
opgørelse fra 1994 over 31 hidtil fundne klippinge i Danmark var hele syv 
(ca. 23%) fra Bornholm. 
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FIG. 7.36
Enkelt fundne klippinge
Kortet viser den geografiske 
fordeling af de 12 enkelt-
fundne klippinge registreret 
i perioden 2015-2016.
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F A K TA

G U L D S K AT T E N 

F R A  H A M M E R S H U S

Ligesom i den foregående periode fra ca. 1380-1480 bestod det 

øverste lag af møntcirkulationen af guldmønter – udenlandske  

guldmønter. Der var nu flere guldmønter end tidligere, og de  

blev både brugt aktivt til betalinger og som opsparing.65 

 

De dukker med mellemrum op som enkeltfund, og i væsentligt 

sjældnere tilfælde findes de i skattefund. I skattefundene med  

sølvmønter kan der være guldmønter, men der findes også  

rene guldskatte. 

I 1967 blev der ved restaurering fundet en skat indmuret i den 

vestre ringmur på Hammershus, der var Bornholms fæstning  

og administrative centrum f.eks. for skattebetalinger. Skatten 

bestod af fire fingerringe og 22 tyske gylden (fig. 7.37), og der 

var rester af en vinrød silkepung. Den yngste mønt er tidligst 

fremstillet i 1518.66 Det har taget lidt tid at gemme den betyde-

lige skat ved indmuring. Med andre ord er det ikke en tabt skat 

eller en skat, der meget hastigt blev gemt væk. Det er nærliggen-

de at forestille sig, at skatten er gemt i forbindelse med Lübecks 

angreb på borgen i 1522, da de var i krig med Christian 2. Det 

lykkedes for Lübeck at erobre borgen, og det fik stor betydning 

for Bornholm. For Lübeck fortsatte med at have en stor del af 

magten på Bornholm, da Lübeck i 1525 fik Bornholm som pant 

i 50 år af Frederik 1. på grund af indsatsen mod Christian 2., og 

fordi Frederik 1. have brug for at få Gotland tilbage, som Lübeck 

også havde erobret under krigen.

D E N A R  T I L  D A L E R4 6 6



I dag kender vi over 50 klippinge alene fra Bornholm, og næsten alle er  
detektorfund fra de sidste 25 år. Det viser ikke blot den enorme udvikling  
i antallet af fund generelt, men også den særlige bornholmske klippinge-
situation. I fundregistreringen i perioden fra 2015-2016 er der mest behandlet 
sager fra øvrige dele af landet end Bornholm, og således er kun én af de  
12 klippinge fundet på Bornholm – hvilket dog fortsat er imponerende øens 
størrelse taget i betragtning. Ser man på fundregistreringen fra maj 2012 til 
oktober 2013, hvorfra der findes en summarisk optælling, så er der registre-
ret 26 klippinge, hvoraf seks er fra Bornholm – og så er vi tilbage på en andel 
på omkring 23%. Den høje andel kan næppe kun forklares ved, at Bornholm 
er et af de bedst detekterede områder i verden. Det må skyldes, at mønten 
på Bornholm ikke blev inddraget i samme grad som i resten af landet på 
grund af Lübecks besiddelse af Bornholm fra 1522 (se faktaboks, s. 466).  
En lignende forklaring må gælde de relativt høje fundtal for klippinge  
i Norge, Sverige og Finland i forhold til Danmark. Som omtalt under af - 
snittet Norge – udmøntninger, fund og omløb i senmiddelalderen er der fra 
2012 til maj 2017 registreret 53 mønter fremstillet i perioden 1481-1550,  
og af dem er så mange som 30 Christian 2. klippinge – altså næsten 57%. 
I områder udenfor Danmark blev klippingene ikke inddraget eller inddraget  
i mindre grad end i Danmark.67

Frederik 1.s tid – ringe søslinge og større skillingsmønter
Under kampene i årene 1523-1524 var der som omtalt fokus på møntreform 
og inddragelse af klippingene, men der blev også fra Frederik 1.s side 
produceret mønter, før det belejrede København overgav sig i januar 1524. 
Allerede før produktionen af søslinge kom i gang i 1524 var der produceret 
såkaldte lejrskillinge. Mønterne blev allerede i 1540 og måske også tidligere 
kaldt for lejrskillinge, og det må hænge sammen med deres produktionssted 
eller formål. Der er næppe tvivl om, at de blev produceret til udbetaling og 
brug i Frederik 1.s militærlejr uden for det belejrede København. Deres ind-
skrift lyder DEO DUCE MILITES TRIUMPHANT, der kan udlægges som ’Med 
Gud som leder sejrer soldaterne’. Derimod er der tvivl om produktionsste-
det. I et stempelstudie fra 2012 argumenteres der for Roskilde som mønt-
sted for lejrskillingene og imod den traditionelle opfattelse af produktion 
i selve militærlejren i den daværende landsby Serridslev uden for Køben-
havn – nu et sted mellem Fælledparken og Bispebjerg hospital. Mønterne 
er velproducerede – ganske vist nok hastigt, men ikke som mere simple nød-
mønter i f.eks. et ringe møntsted i en militærlejr. Der er desuden skriftlige 
indikationer af en møntmester i Roskilde i 1523 samt af, at sølvet blev leveret 
til Roskilde. Derimod synes argumentationen for produktion i militærlejren 
primært at være navnet lejrskiling, men det navn kan muligvis forklares ved, 
at mønterne var produceret til lejren.68

Lejrskillingen var en lidt større sølvmønt på omkring 4 g indeholdende 
omkring 1 g sølv med årstallene 1523 og 1524 (fig. 7.38). Det var måske 
en dobbeltskilling. Sådanne var der tidligere fremstillet mange af under 
Frederik 1. som gottorpsk hertug, og lejrskillingerne ligner de dobbelt-
skillinger meget både i bruttovægt og motiv. Lejrskillingerne har dog mar-
kant ringere lødighed. Det var formentlig også en slags hasteudmøntning, 
der blev produceret til aflønning af lejetropper, som længe havde klaget 
over betaling i klippinge og andre ringe mønter. Frederik 1.s hær bestod 
primært af lejetropper, hvilket var normalt på den tid. Det drejede sig for 
Frederik 1.s vedkommende især om tyske ryttere og landsknægte, dertil 
kom frisiske bønder, lybske hjælpetropper (ved belejringen) samt adeligt 
rytteri fra hertugdømmerne. Formentlig var hæren, der belejrede Køben-
havn på over 5.000 mand, da den var størst. Den blev hurtigt nedbragt og 
tropper hjemsendt, så snart de formodes at kunne undværes. Der var så-
ledes et betydeligt og hastigt behov for betalingsmidler under belejringen. 
Dog tyder et meget lavt antal fund – tilsyneladende kun et par mønter – og 
et lavt antal anvendte stempler (10 forsidestempler) på en begrænset ud-
møntning. Stempelundersøgelser tyder samtidig på, at det har gået hurtigt, 
da adskillige forskellige personer har graveret stemplerne, og intet tyder på 
produktion over ret lang tid.69 

F A K TA

G U L D S K AT T E N 

F R A  H A M M E R S H U S

FIG. 7.37
En mur fuld af guld
De fire fingerringe og 22 tyske 
gylden fra skatten i Hammershus’ 
ringmur. Signetringen (øverst) er 
af guld, mens de tre andre med 
religiøse motiver er forgyldte 
sølvringe.

K A P I T E L  7  —  E T  D I F F E R E N T I E R E T  M Ø N T V Æ S E N 4 6 7



De udbredelsesmæssigt og for menig mand mest betydningsfulde mønter  
i første halvdel af 1500-tallet var de tidligere omtalte hvide og derefter  
søslinge fra 1524-1528. Navnet søsling kommer fra det tyske sechsling, som 
henviser til værdien af seks penninge. Det var med andre ord en ½ skilling, 
men Frederik 1.s søslinge var ikke gode mønter med en ædelmetal værdi 
svarende dertil. De var dårlige mønter, men dog langt bedre end de  
elendige klippinge, som de i første omgang primært blev fremstillet af.

Der er i perioden 2015-2016 registreret hele 46 søslinge fundet i Danmark, 
hvilket er mange i forhold til deres relative kort produktionstid og i forhold til 
det samlede antal fund fra ca. 1480-1550 på i alt 148 mønter. Mønterne blev 
produceret seks forskellige steder, hvilket selvfølgelig hjalp betydeligt i forhold 
til deres distribution og efterfølgende cirkulations mæssige udbredelse. Som 
det vil fremgå nedenfor, er der dog ikke tale om en jævn fordeling af produk-
tionen hverken kronologisk eller kvantitativt på de seks møntsteder: Aalborg, 
København, Landskrona, Malmø, Ribe og Ronneby. Der blev produceret flest 
i København og dernæst i Malmø, mens Landskrona og Ronneby i Skåne pro-
ducerede færrest. Søslingene var ½ skillinge og dermed en værdi, som i langt 
de fleste transaktioner var nyttig. Deres store udbredelse fremgår af distribu-
tionskortet, der kun dækker de 46 søslinge, som er registreret i perioden 2015-
2016 (fig. 7.39). Søslingene er ligesom kobbersterlingene og hvidene nået ud 
til alle dele af riget, men kvantitetsmæssigt dog ikke i samme omfang som de 
to typer. Både kobbersterlinge og hvide blev formentlig også begge produce-
ret over væsentlig længere tid og i større volumen. 

Det er endvidere værd at bemærke, at søslingene fra de enkelte mønt-
steder geografisk nåede langt ud over deres regionale områder. Der er ikke 
tale om en begrænset geografisk udbredelse. Det er mønter, der bruges, 
spredes, blandes og tabes. På 12 af de 46 søslinge er produktionsstedet ikke 
registreret, mens 17 er fremstillet i København, 10 i Malmø, tre i Aalborg, to i 
Ribe, en i Landskrona og en i Ronneby. Mindst 20 af de 46 søslinge er fundet 
i Jylland, men produceret i København, Landskrona eller Malmø. Én af de tre 
mønter fra møntstedet i Aalborg er fundet på Lolland.

Søslingene var ikke fuldlødige gode mønter, og de forekommer kun i 10 
skattefund med i alt 275 eksemplarer, hvoraf de 18070 er fra Magleby skatten 
og 47 er fra Fårevejle-skatten. Med så få skattefund og eksemplarernes 
fordeling heri, så er udsagnskraften ikke særlig stor i forhold til den geogra-
fiske spredning af søslinge. Men i det mindste støtter og supplerer skatte-
fundene pointeringen af den geografiske spredning, der bygger på enkelt-
fundene. Ligesom ved kobbersterlingene, hvidene og alle andre mønttyper 
vil det også for søslingene være ønskværdigt med en større analyse, der 
inkluderede de titusindvis af enkeltfundne mønter, som desværre endnu kun 
er analogt registrerede på Nationalmuseet. 

S Ø S L I N G E  I  S K AT T E F U N D  F R A  D A N M A R K
FORDELT EFTER PRODUKTIONS- OG FUNDSTED71  TABEL 7.6

 RIBE AALBORG KØBENHAVN MALMØ LANDSKRONA RONNEBY TOTAL

Sønderjylland 1  7 6  2 16

Nørrejylland 3  11 6   20

Øerne 12 2 15 27 1 2 59

Total 16 2 33 39   95

Fra det nuværende Danmark, Magleby-skatten undtaget.

S Ø S L I N G E  I  M AG L E BY- S K AT T E N ,  F U N D E T  PÅ  M Ø N  2 0 1 2
FORDELT EFTER PRODUKTIONSSTED72  TABEL 7.7

 RIBE AALBORG KØBENHAVN MALMØ LANDSKRONA RONNEBY TOTAL

Magleby 28 14 73 52 5 8 180

FIG. 7.38
Lejrskil l ing og dobbeltskil l ing
Bemærk ligheden mellem Frederik 1.s 
lejrskilling (øverst) og hans gottorpske 
dobbeltskilling fra tiden før kroningen 
(nederst). Lejrskillingen var givetvis 
selv tænkt som en dobbeltskilling trods 
lavere lødighed.
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Skattefundene viser ligesom enkeltfundene (tabel 7.6 og 7.7) den stærke 
tilstedeværelse af søslingene fra København og Malmø over hele riget 
samt at f.eks. mønter fra Ronneby i Blekinge også nåede frem til Sønder-
jylland og at de jyske møntsteders produktion bestemt også var til stede 
øst for Storebælt. Det tyder på betydelig cirkulation og dermed opbland-
ing af mønterne, der som nævnt blev produceret på under fem år. Der er 
i 2010 publiceret et omfattende stempelstudie73, der identificerede 161 
forsidestempler og 132 bagsidestempler, men det inddrog desværre ikke 
de hundredevis eller måske endda tusindvis af detektorfundne søslinge. Et 
studie af de enkeltfundne søslinge i geografisk og socialt perspektiv med 
inddragelse af stempelstudierne og den deraf følgende viden om typologi, 
kronologi m.v. vil for alvor kunne bringe forskningen videre i forhold til 
senmiddelalderens distribution, omløb og brug af mønter.

For ommøntningen af klippingene og søslingenes udbredelse var  
det fordelagtigt, at de blev produceret på seks forskellige møntsteder  
i riget (fig. 7.40). Det store antal møntsteder, der producerede søslinge, 
var usædvanligt og skyldes imidlertid kun delvist en form for planlægning 
i forhold til møntomløbet m.v. Den anden halvdel af forklaringen var udvik-
lingen i konflikten mellem Frederik 1. og Christian 2. Udmøntningen starter 
tidligt i 1524, det vil sige før Frederik 1. krones som konge den 7. august 
samme år. 
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FIG. 7.39
Enkelt fundne søslinge
Fordelingen af de 46 enkeltfundne 
søslinge registreret i perioden 
2015-2016. Tallene angiver, hvor 
mange enkeltfund, der er gjort 
inden for det lille område, som 
prikken repræsenterer.

K O R T
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FIG. 7.40 

F R E D E R I K  1 . S  
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MALMØ
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LANDSKRONA

RONNEBYRIBE

Forsiderne af mønterne bærer det oldenborgske våben, mens bagsiderne er præget med 

det danske våben. Ingen af de her afbildede søslinge er af ELECTUS-typen, men bærer alle 

indskriften REX på forsiden. De seks mønter stammer fra de seks forskellige møntsteder, 

hvor søslingene produceredes i årene 1524-1528. De enkelte møntsteder fremgår af  

bagsideindskrifterne.
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Mønterne fra den periode har derfor ikke kongetitlen REX, men derimod 
titlen for den udvalgte konge ELECTUS i omskriften. Mønter med ELECTUS- 
titlen er udelukkende produceret i Aalborg, Landskrona og Ribe, som er de 
første af de seks møntsteder til at producere søslinge. Det første sted var 
formentlig Ribe, som også havde lang historie som møntsted. Frederik 1. 
havde god støtte i Ribe, og byens møntsted lå også tættere end de andre 
på hans hertugdømme.

Det varede dog næppe længe, før også Aalborg og Landskrona kom 
i drift. Det var også steder med opbakning til Frederik 1. og/eller mod-
stand mod Christian 2. Aalborg havde også været møntsted flere gange 
tidligere f.eks. under kong Hans, hvorimod der ikke tidligere var produce-
ret mønter i Landskrona. De to møntsteder var dog ikke hastige idéer fra 
starten af 1524, men på sin vis forberedte eller i hvert fald omtalt allerede 
i 1523. For i Odense 1523 på herreddagen, der var et årligt møde mellem 
konge og rigsråd, lød det oversat til nudansk: ”Ligeledes synes det at være 
tilrådeligt, at der snarest skal komme en møntmester til hver landsdel, 
således at der igen kan komme mønt blandt menigmand”.74 I august 1523, 
hvor opgøret med klippingene og lanceringen af møntreformen blev sat i 
værk, lovede Frederik 1. i et brev, at ”have vi nu forskrevet til Tyskland efter 
en god Myntmester som skal med allerførste komme til vor Kiøbsteder 
Aalborg, Landskrone, og them som Klippinge have, skal føre dem ind paa 
Mynten”.75

Både Aalborg og Landskrona var aktive i 1524-1525, mens Ribe fortsatte 
ind i 1526. Landskrona og formentlig også Aalborg og Ribe blev nedlagt 
som møntsteder efterhånden som København og Malmø kom i betydelig 
drift som møntsteder, samt at de var blevet rimelig sikre og stabile byer for 
Frederik 1.s kongemagt. De to store byer havde været belejret og som de 
sidste betydelige Christian 2.-bastioner overgav de sig i januar 1524. Søs-
lingeproduktionen startede i Malmø og København på et tidspunkt i 1524 
efter Frederik 1.s kroning i august. Det store møntsted i Malmø fortsatte 
søslingeproduktionen frem til 1528, men de fleste mønter blev ligesom på 
de andre møntsteder produceret i 1524-1525. Det er uklart, hvor længe 
København fortsatte søslingeproduktion, men det kan næppe kun have 
begrænset sig til 1524, selvom alle søslinge fra København bærer dette 
årstal. Der er allerflest stempler fra København, samtidig med, at det efter 
Ronneby formentlig er det seneste møntsted til at starte produk tionen op.76 
Det hænger ikke godt sammen, og formentlig er der i 1525 og måske  
også senere producerede antedaterede søslinge i København.

Ronneby som møntsted er en særlig historie. Det skyldes Søren Norby, 
der oprindeligt var lensmand på Gotland under Christian 2. og en betydelig 
søofficer både under Hans og Christian 2. Der var ikke ro i riget efter Frede-
rik 1.s erobring af København og Malmø og heller ikke efter hans kroning. 
Oprør ulmede i Jylland og Skåne. Søren Norby gjorde i 1525 et forsøg på 
at få genindsat Christian 2. som konge. Søren Norby gjorde landgang i Ble-
kinge, og det lykkedes ham at få etableret et egentlig oprør, der var støttet 
af måske 8.000 mand. Derved blev det meste af områderne øst for Øresund 
erobret – væsentlige fæstninger undtaget – og i Lund udråbte Søren Norby 
Christian 2. til dansk konge. Søren Norbys hær var en større, uerfaren 
bondehær, som derefter påbegyndte belejring af Helsingborg. Nogenlun-
de samtidig ankom Frederik 1.s kendte hærfører Johan Rantzau til Skåne 
med en hær bestående af 400 rytter, 900 landsknægte og artilleri. Den hær 
blev forstærket af svenske styrker og danske adelstropper, for hverken den 
svenske konge, den resterende svenske adel eller store dele af den dan-
ske adel ønskede Christian 2. tilbage. I foråret 1525 var der nær Lund to 
større og ganske blodige slag, hvor den erfarne hær under garvet ledelse 
knuste bondehæren, hvis tab var omkring 3.000 mand. I det hele taget gik 
det hårdt ud over de oprørske bønder med efterfølgende halshugninger, 
bøder og andre repressalier. Søren Norby klarede sig umiddelbart bedre, 
da han efter kapitulation i Landskrona ikke straks blev halshugget, men 
derimod fik etableret en ordning, der sikrede ham livet og en ny stilling. 
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Han afstod Gotland til Frederik 1. og fik til gengæld nye len i Blekinge. Der-
fra fortsatte han med at spille en rolle til fordel for Christian 2. Han havde 
en lille flåde, som blev brugt til kapring af danske, svenske og lybske skibe. 
Det førte til et nyt forenet angreb på hans virksomhed i 1526, hvor styrker 
fra Danmark, Sverige og hansestæderne tilintetgjorde hans flåde. Søren 
Norby blev derefter udvist fra riget. Inden han nåede frem til Christian 2., 
der var i eksil i Nederlandene, var Søren Norby blandt andet forbi Moskva  
for at få støtte til Christian 2.s sag. Det lykkedes ikke, og da det sidst i 
1520’erne ikke var muligt for Christian 2. at gøre et tilbagekomstforsøg, gik 
Søren Norby i tjeneste hos den senere tysk-romerske kejser Karl 5. Derigen-
nem kom Søren Norby til at deltage i belejringen af Firenze i 1530, hvor han 
døde samme år.77

I den korte periode, hvor Søren Norby var lensmand i Blekinge og drev 
kapervirksomhed, stod han også bag søslingeproduktion i Ronneby. Det 
stoppede, da han blev fordrevet, og mønten i Malmø var godt i gang og 
under Frederik 1.s kontrol. Det bemærkelsesværdige ved udmøntningen  
i Ronneby, som er den eneste nogensinde i denne vigtige by i Blekinge,  
er omskrifterne på søslingene. Efter nederlaget ved Lund samt studehand-
len med Gotland og len i Blekinge havde Frederik 1. magten, og mønterne 
har på forsiden også indskrift for Frederik 1. som konge af Danmark.  
Men øverst på bagsiden, hvis omskrift fortæller, at mønten er fremstillet 
i Ronneby, findes på de fleste Ronnebymønter Søren Norbys eget våben-
skjold (se fig. 7.41). Det er på sin vis det yngste eksempel i Danmarkshistorien 
på en reel udmøntning, der ikke udelukkende er forsynet med kongens 
eller andre royal personers navne eller våben. Søren Norby var en enerådig 
mand, der også på Gotland havde stået bag usædvanlig møntproduktion. 
Søslingene fra Ronneby er sammen med dem fra Landskrona de sjældneste 
søslinge i nutiden, og omfanget af produktionen har nok været mindst i de 
to byer. Ronnebysøslingene er ubestridt de dårligst producerede søslinge. 
De er fremstillingsteknisk på et lavere niveau end de øvrige søslinge. Om 
det også gælder deres ædelmetalindhold vides endnu ikke. Der er ikke 
foretaget tilstrækkelige metalundersøgelser til at belyse det spørgsmål. Det 
er ingenlunde utænkeligt, at Søren Norbys søslinge generelt indeholder 
mindre ædelmetal end andre søslinge. At producere ringere mønt i Frederik 
1.s navn ville passe udmærket ind i Søren Norbys kamp for Christian 2. På 
den anden side bar mønterne jo samtidig hans eget våbenskjold, så måske 
var mønterne gode nok. Der findes i øvrigt Ronnebysøslinge, der ikke har 
Søren Norbys våbenskjold i omskriften, men derimod en krone, som jo er 
et konge-/fyrstesymbol. Der kendes kun seks af disse mønter med krone  
i dag, og de repræsenterer blot tre bagsidestempler og to forsidestempler 
– altså en ganske begrænset udmøntning. 

Ronnebysøslingene med krone må være de sidste mønter fra Ronneby, 
og de blev nok produceret efter Søren Norby mistede magten og derfor 
for rigets egentlig møntherre Frederik 1.78

FIG. 7.41
Søren Norbys skil l ing
Skilling præget for Søren Norby i 
Landskrona 1525, da han virkede 
som  hærfører i Skåne. Da byen 
måtte overgive sig til Johan 
Rantzaus tropper, fortsatte Norby 
kampen fra Blekinge, hvor han 
lod søslinge præge i Ronneby.
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Søslingene var sammen med hvide de dominerende cirkulationsmønter fra 
midten af 1520’erne, men som nævnt blev der under Frederik 1. produceret 
mange forskellige mønter inklusiv nogle guldmønter og store sølvmønter. 
Der var også adskillige typer af sølvmønter f.eks. hvide og skillinger, som 
dog ikke blev fremstillet i særlig stort omfang under Frederik 1. Derfor fik 
de heller ikke synderlig betydning for cirkulationen. Frederik 1.s skillinger 
optræder dog sammen med enkelte andre typer i meget få eksemplarer  
i skattefund. Det vil primært sige i Magleby-skatten, der er det eneste 
kendte større danske skattefund med mange mønter fra Frederik 1.s tid. 
Udover søslingene var der faktisk kun en mønttype, der blev fremstillet i 
større omfang. Det var i forhold til tidligere en relativt stor sølvmønt, der 
blev produceret i Malmø (uden årstalsangivelse) og København (med 
årstallet 1532) i anden halvdel af Frederik 1.s tid (fig. 7.42). Mønten er for-
mentlig en 4 skilling. Den er ret ualmindelig som enkeltfund, men samtidig 
den eneste Frederik 1. mønttype ud over de mange søslinge, der er regi-
streret som fund i perioden 2015-2016. Det drejer sig imidlertid kun om to 
mønter, der begge er fundet ved Hald Hovedgård, som ligger nær Viborg. 
Der kan være tale om et mindre skattefund. Der er næppe tale om almin-
delige enkelttab eller enkeltfund, når der er tale om to eksemplarer, og 
mønttypen er sjælden som fund. Desuden er den overordnede fundkon-
tekst ikke en tilfældig rural detektorplads, men et militært og administrativt 
center. Som angivet er enkeltfundne eksem plarer af mønttypen ganske 
sjældne. Mønttypen optræder imidlertid med hele 48 eksemplarer fra Kø-
benhavn og 81 fra Malmø blandt Magleby-skattens 679 mønter. Foreløbige 
stempelstudier af udmøntningerne tæller samlet mindst 40 forsidestempler 
og tilsyneladende mere end dobbelt så mange bagsidestempler. Det er en 
betydelig produktion af større mønter, som imidlertid ikke via enkeltfund 
kan vises at have haft udbredelse i den almindelige cirkulation.

Vi ved ikke præcist, hvornår den malmøske udgave af mønten er 
produceret, men formentlig er de nogenlunde samtidige med de køben-
havnske, der er forsynet med årstallet 1532. Anledningen til denne nye 
store udmøntning af større sølvmønter må være Christian 2.s tilbagekomst. 
Han landede i november 1531 i Hesnes havn nær Grimstad i Norge med 
op mod 5.000 mand og blev i januar 1532 hyldet som konge. En betydelig 
flåde på 25 danske og lybske skibe blev i maj 1532 sendt til Norge som 
modangreb. Kampene blev korte i Norge, og Christian 2. gik i juli 1532 
under lovning om frit lejde med til at blive ført til København med henblik 
på forhandlinger. Det frie lejde blev imidlertid hurtigt brudt, og Christian 2. 
blev sejlet til og sat i forvaring på Sønderborg Slot. De af Frederik 1. hver-
vede soldater skulle som så ofte før have betaling i mønt, og de cirkule-
rende hvide og søslinge var næppe tilstrækkelige. Der måtte ny møntpro-
duktion til af lidt større og bedre mønter, og det var 4 skilling erne – uden 
dog at være decideret gode mønter i forhold til tidens mønt ordninger. Til 
den hastige finansiering af modangrebet blev der udskrevet ekstraskatter 
og mange kirker mistede deres sølvtøj (fig. 7.44): ”Paa en Forsamling i 
København vedtog Rigsraadet den 18. December 1531, at Kongens Fogder 
og Embedsmænd skulde annamme ’det allermeste Sølv som stander til 
fangenedes af alle Sognekirker’, idet dog hver Kirke maatte beholde en 
Kalk, en Disk og en lille Sølvbuddike, hvori Sakramentet kunde bæres til 
de syge. Det indsamlede Sølv skulde indsendes til Mønten og ’bruges her i 
Riget til Rigens Nytte og Behov og ingensteds forsendes ud af Riget’. Den-
ne Bestemmelse gjaldt kun Sjælland og Skaane, men en lignende Bestem-
melse skulde i Begyndelsen af det kommende Aar træffes i Jylland. […] For 
at forsøde den bitre Pille, at der af Kirkernes Klenodier skulde slaas Mønt 
til Lønning af Landsknægte, der skulde forhindre Christiern II i at komme 
tilbage, udstedte de forsamlede Rigsraader samme Dag (18. Dec. 1531) et 
aabent Brev til Almuen i Sjælland og Skaane, i hvilket de søgte at fremstille 
Christiern II som Almuens værste Fjende. 

FIG. 7.42
4 eller 8 skil ing?
To af Frederik 1.s formodede 4-skillinge 
fra ca. 1532 slået i henholdsvis Malmø 
og København. Begge eksemplarer 
stammer fra Magleby-skatten.
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FIG. 7.43

Under kong Hans og Christian 1.-2. bestod møntproduktionen på 

Gotland udelukkende af hvide. Sådan var det også under Frederik 

1. efter han i 1525 overtog øen fra lensmanden Søren Norby.79 

Christian 2.s tro søofficer og lensmand havde fra 1518 Gotland 

som pantelen, og efter Christian 2.s fald fra magten i 1523-1524 

opretholdt han sin magt over Gotland frem til han afstod øen i 

1525. Visby var i store dele af 1524 belejret af en svensk hær, og 

i store dele af 1525 var byen belejret af Lübeck, der også endte 

med at besidde den kort. Som omtalt blev Bornholm bort - 

for pagtet i 50 år til Lübeck af Frederik 1. som bytte for magten  

over Gotland.80

Søren Norby lod ca. 1523-1525 i Visby fremstille hvide og skillin-

ger. På bagsiden af de ældste mønter var Gotlands lam med fane, 

mens de yngste har det kronede danske rigsvåben. Således blev 

øens og lenets tilknytning til det danske rige understreget på de 

yngste – og det var nok væsentligt, for Gotland var fortsat en 

økonomisk set meget lukrativ ø at besidde.

På forsiden havde mønterne Søren Norbys våbenskjold og navn 

SEVERIN NORBI i omskriften. Våbenskjoldet vender tilsyneladende 

forkert på alle hans mønter. Det er spejlvendt. En spejlvending er 

en typisk stempelskærerfejl, som kendes fra vistnok alle perioder 

af mønthistorien. Eksempelvis er en del norske 50 øre fra 2011 

fremstillet med spejlvendte 1-taller. Ved Søren Norbys mønter er 

det imidlertid en gennemgående fejl, hvis der er tale om en fejl  

– og ikke en bevidst ændring.

Søren Norbys store våbenskjold og navn på mønterne er et 

uhyre usædvanligt fænomen så sent i mønthistorien. Det er uklart 

præcist, hvornår de første mønter af den type er produceret, men 

formentlig var det inden den svenske belejring startede i maj 

1524. Det usædvanlige træk kan således ikke tilskrives belej-

ringssituationen, og mønterne kan ikke blot anses som nød- eller 

belejringsmønter, selvom en del af dem muligvis er produceret, 

mens Visby var belejret.

MED NORBYS OG DET DANSKE VÅBEN, 1525

SKILLING FRA SØREN NORBY  

Mønten er  
gengivet 2:1  
i forhold til de 
andre mønter 
her på siden.
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FIG. 7.43

MED LIL JEBUSK OG GUDS LAM, U. ÅR (1483-1513)

MED VÅBEN OG GUDS LAM, U. ÅR (1523-1525)

MED KRONE OG KORS PÅ SKJOLD, U. ÅR (1483-1513)

MED NORBYS VÅBEN OG GUDS LAM, U. ÅR (1523-1525)

MED GUDS LAM OG DET OLDENBORGSKE VÅBEN, 1536MED VÅBEN OG GUDS LAM, U. ÅR (1525-1533)

HVID FRA KONG HANS

HVID FRA SØREN NORBY

HVID FRA KONG HANS

SKILLING FRA SØREN NORBY

SKILLING FRA CHRISTIAN 3.HVID FRA FREDERIK 1.
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FIG. 7.45
Christian 2.s  
norske mønter 1531-1532
Disse hastigt producerede klippinge 
havde en høj lødighed og bestod 
givetvis af omsmeltet kirkesølv.  
Her ses afbildet en søsling (øverst) 
og en mark (nederst).

”Endvidere foreligger Udkast til et Kongebrev til Lensmanden paa Stege-
hus, Anders Bille, at Kirkesølvet ’skulle thet siiden lade førre paa mynten 
och lade thet mynte tiil thenne Krigs vpphollelse [...] och skulle kirkevær-
ger siiden anamme samme søllf och met thet fyrste, nor thenom aff forne 
[...] tiilsigis, føre thet til vor stad Köpnehagen.”81

De inddrevne midler blev blandt andet brugt til udmøntning, og der 
blev fra sent i 1531 til måske i midten af 1532 produceret mønter svaren-
de til 96.518 mark af møntmester Jørgen Dreves i København og 131.078 
mark af Jørgen Kock i Malmø. Det var meget store summer, og det var 
formentlig primært i de formodede 4 skillinger (=¼ mark), hvortil der som 
nævnt også var anvendt mange stempler.82

Christian 2.s korte tid i Norge i årene 1531-1532 satte også mønt-
mæssige spor , for hans lejetropper skulle, ligesom Frederik 1.s, have løn 
i mønt. De kunne ikke blot tage, hvad de manglede eller ville fra lokal-
befolkningen i Norge, som det for Christian 2. handlede om at få på sin 
side. Oslo indtog Christian 2. let, men først efter 14 dage blev der indgået 
våbentilstand med slotsherre Mogens Gyldenstjerne, der holdt stand på 
den stærke Akershus fæstning. Christian 2. fik den 24. november lov til 
at låne møntredskaber og en møntmester fra Akershus, og der blev så 
præget sølvklippinge svarende til formentlig søsling, skilling, mark og 2 
mark for Christian 2. i Norge (fig. 7.45). De mønter er sjældne nu, og den 
hastige produktion af disse militære nødmønter har næppe været stor. 
Samtidig var der tale om mønter med betydeligt sølvindhold, hvorfor 
mange nok hurtigt igen blev ommøntet efter Christian 2. forlod Norge. 
Der er desuden tale om en relativ kort produktionsperiode, og mangel på 
ædelmetal til udmøntning har formentlig været en betydelig udfordring. 
Der blev forsøgt at skaffe sølvforsendelser fra forskellige steder, og det 
lykkedes blandt andet at få et ganske stort parti fra Trondhjem. Meget 
norsk kirkesølv blev krævet afleveret og brugt til møntproduktionen (fig. 
7.44). Selvom det ikke kan bevises, så er det muligt, at en af de gen-
stande, der gik i smeltediglerne under Christian 2.s tid i Norge, var Skt. 
Hallvardsskrinet. Et skrin (kiste) for Oslo Domkirkes helgen, der er omtalt 
tidligere i middelalderen, men tilsyneladende ikke senere end i 1532, hvor 
det står klart, at skrinets sølv var blevet proberet, altså lødighedstestet, 
på Akershus. Det havde tilsyneladende nogenlunde samme høje lødighed, 
som nogle af de udmøntede klippinge.83

FIG. 7.44 
Kirkesølv
Betegnelsen kirkesølv dækker 
over de sølvgenstande, som i 
kirkerne anvendtes i forbindelse 
med gudstjenesten. Her er  
afbildet en disk og en alterkalk, 
som blev anvendt til henholdsvis 
brødet og vinen ved nadveren. 
Netop disse to genstande fik 
kirkerne lov at beholde i 1531, 
eftersom de var af så central 
betydning for liturgien.

D E N A R  T I L  D A L E R4 7 6



F A K TA

H U S U M D A L E R E N 

–  N O R D E N S  F Ø R S T E 

E G E N T L I G E  P O R T R Æ T M Ø N T

Før Frederik 1. blev konge af Danmark stod han som hertug af Gottorp blandt andet 

bag møntproduktion i Husum i Slesvig. I 1522 blev der fremstillet en daler med et 

vellignende portræt af Frederik. Det var Nordens første mønt med portrætlighed, og 

den siden legendariske og rimeligt sjældne mønt kaldes normalt for Husumdaleren.

De store dalermønter, der så dagens lys mange steder på denne tid, gav god plads 

og dermed mulighed for møntherrers selviscenesættelse både motiv- og indskrift-

mæssigt. På Husumdaleren ser vi en alvorlig mine på Frederik, der bærer en ganske 

stramtsiddende hue og en pladerustning. Han fremstilles som en magtfuld senmid-

delalderlig fyrste. På bagsiden ses hans hertugelige våbenskjold med Norges løve, 

Slesvigs to løver, Holstens nældeblad, Stormarns svane og på det lille skjold i midten 

Oldenborgs to bjælker.

I 1500-tallet fik flere danske konger produceret portrætmønter, og portrætmønt 

må siges at være en fast ingrediens i det eftermiddelalderlige møntvæsen. Et smukt 

eksempel derpå er en daler, der kom i 1572 præcis 50 år efter Husumdaleren. Det 

var kort efter Den Nordiske Syvårskrig 1563-1570, og Frederik 2. fremstår på den 

som en stærk europæisk renæssancefyrste.84

FIG. 7.46
Frederik 1.s portræt på et 
senere kobberstik samt på 
Husumdaleren fra 1522.

FIG. 7.47
Frederik 2.s portræt på et 
senere kobberstik samt på 
den omtalte daler fra 1572.
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Grevens Fejde – mange udmøntninger og ustabile forhold
Grevens Fejde fra 1534-1536 er den militære konflikt, som afslutter mid-
delalderen og medfører reformationen. Den bød på kampe mange steder 
i landet, og der var adskillige udenlandske aktører involveret. Derfor er 
den også mønthistorisk interessant og kompliceret med mange forskel-
lige udmøntninger, som sammen med udmøntningerne i anden halvdel 
af 1530’erne blev sidste del af en lang periode med ustabile og kaotiske 
mønttilstande.

I denne gennemgang er der efter omtale af fejdens politiske og mi-
litære udvikling først fokus på Christian 2. og hans støtter og derefter på 
Christian 3. Da Christian 3. vandt krigen og kronen, er det fortsættelsen 
af hans udmøntninger, der kom til at kendetegne tiden frem til og under 
selve reformen i 1541.

Efter Frederik 1.s død i april 1533 var der ikke flertal i rigsrådet for at 
vælge Frederik 1.s søn Christian (3.) til ny dansk konge. Christian bakkede 
ligesom sin far op om den lutherske kristendom, og han efterfulgte sin far 
som hertug i Slesvig-Holsten. Rigsrådet bestod af ca. 50 adelsmænd, og 
det regerede derefter landet frem til juni-juli 1534 (fig. 7.48).

Grevens Fejde brød ud sent i juni 1534, da grev Christoffer af Olden-
borg fra en lybsk flåde gik i land ved Skovshoved nord for København. 
Grev Christoffer har givet navn til krigen. Han var barnebarn (sønnesøn) af 
Christian 1., og han gjorde landgang i Christian 2.s navn. Han repræsente-
rede og kæmpede for Christian 2. som dansk konge, og han var del af en 
større koalition, der inkluderede den store hansestad Lübeck, som ønske-
de at øge sin magt i Norden, samt (byrådene) i de vigtige byer København 
og Malmø. Skipper Clement, der også i 1525 havde gjort oprør mod Fre-
derik 1. og støttet Christian 2., kom også på banen igen og ledede i 1534 
et betydeligt bondeoprør i Jylland mod Christian 3. Siden meldte hertug 
Albrecht 7. af Mecklenburg sig også som støtte til Christian 2.

Christian 3.s støtter og styrker var hans hertugdømme, store dele af 
rigets adel samt også den svenske konge Gustav Vasa og den svenske adel, 
der ikke havde glemt Christian 2. og Det Stockholmske Blodbad i 1520. 
Christian 3. fik også støtte fra sin svoger hertug Albrecht af Preussen.

Grev Christoffer fik efter landgangen ved Skovshoved hurtigt under-
lagt sig Sjælland og Skåne med København og Malmø. Nogenlunde sam-
tidigt lykkedes det at samle en del af den jyske adel og udråbe Christian 3. 
til dansk konge ved et møde i Ry Kirke, nordvest for Skanderborg. Derefter 
opstod der hårde kampe vest for Storebælt. Det væsentligste var oprø-
ret ledet af Skipper Clement, der med en bondehær af især vendelboer 
erobrede Aalborg og besejrede den jyske adel i et slag ved Svenstrup i 
oktober 1534. Oprøret bredte sig derefter i store dele af Nørrejylland og 
mange herregårde blev afbrændt. Først i november 1534 kom Christian 3. 
for alvor på banen i Danmark, for da havde han fået sluttet fred mellem sit 
hertugdømme og Lübeck. Johan Rantzau var igen feltherre mod Christian 
2.s kongemagt og et regulært felttog mod nord blev indledt. De professio-
nelle tropper under Rantzaus ledelse nåede Aalborg i december og knuste 
bondeoprøret i et voldsomt angreb med efterfølgende plyndringer, der 
samlet formentlig kostede mere end 2.000 menneskeliv. Skipper Clement 
blev såret og få dage senere taget til fange. Han og andre oprørsledere 
blev i 1536 dømt til døden og henrettet.

Bondeoprøret i Jylland blev ikke rigtig understøttet af grev Christoffer, 
som øst for Øresund var kommet i krig med Gustav Vasa. Gustav Vasas 
tropper vandt i 1534-1535 sammen med den skånske adel frem i både 
Halland og Skåne til støtte for Christian 3. I starten af 1535 var det primært 
Malmø, Landskrona og Varberg, der øst for Øresund endnu var under grev 
Christoffers kontrol. I lyset af krigens udvikling til fordel for Christian 3., 
valgte Lübeck også at alliere sig med hertug Albrecht 7. af Mecklenburg, 
der også gik ind i krigen med tropper. Muligvis håbede Albrecht på selv at 
få fingre i den danske krone – han var gift med en niece af Christian 2.

FIG. 7.48
”Danmarks riges råd”
Rigsrådet stod bag udmøntningerne i inter-
regnummet 1533-1534, ligesom det havde 
været tilfældet i flere omgange i 1400-tallet. 
Denne gang drejede det sig om udmønt-
ningen af en 2 skilling med årstallet 1533, 
der blev fremstillet i Malmø. Der kendes kun 
få varianter og mønten er ret ualmindelig. 
Intet tyder på nogen større produktion af 
den mønt, der på forsiden har omskriften 
SENATVS REGNI DANIE.
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FIG. 7.49
Christian 3. belejrer København
På de såkaldte Kronborgtapeter, som 
Frederik 2. fik fremstillet i 1580’erne, afbildes 
kongens fader, Christian 3., med rigsrega-
lierne og iklædt pragtrustning foran det
belejrede København. Byens erobring var
en af de mest skelsættende begivenheder
i Christian 3.s regering, idet den resulterede
i, at han endegyldigt blev enekonge af
Danmark, samt at vejen dermed var banet
for indførelsen af reformationen.
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I marts 1535 blev Christian 3. hyldet som konge på Viborg Landsting, og 
hans hær med Johan Rantzau i spidsen bevægede sig mod København og 
slog blandt andet en del af Albrecht 7.s tropper i et slag ved Øksnebjerg 
nær Assens på Sydøstfyn den 11. juni 1535. Fra juli 1535 var København be-
lejret, mens Malmø havde overgivet sig i foråret 1535, så der stort set kun 
var København (og Varberg) tilbage. København var indesluttet på land-  
og vandsiden, men forbindelsen til det ubesatte Amager var intakt, hvorfor 
nogle forsyninger ad den vej kunne komme ind til byen. Selvom Lübeck i 
februar 1536 sluttede fred og anerkendte Christian 3., så holdt København 
belejringen ud i et helt år, indtil slutningen af juli 1536 (fig. 7.49). Grev 
Christoffer og Albrecht 7. fik lov at tage hjem, men Christian 3. benyttede 
lejligheden til at fængsle de katolske biskopper og derefter gennemføre 
reformationen. Det forøgede den danske kongemagts magtbasis ganske 
voldsomt ved overtagelse af meget gejstligt gods og magt. Kongeslægten 
overgik nu i langt højere grad end tidligere de enkelte adelsslægters magt 
og rigdomme. Det var en ny tid. Middelalderen var forbi.

Krigsmønter
Selvom der under krigen blev produceret større mængder og forskellige 
mønttyper, så er krigsmønterne ikke så almindelige som fund. Mange blev 
hurtigt indsmeltet. Der er fra registreringen i perioden 2015-2016 kun én 
virkelig krigsmønt fra Grevens Fejde, nemlig en 4 skilling 1535 fra Aarhus 
(fig. 7.50). I registreringen er der også tre 1 skillinger fra 1536 og fem 2 
skillinger fra 1536, men det er mønter produceret fra 1536 og frem. De er 
antedaterede, og de hører ikke rigtig til krigsudmøntningerne. De hører  
til det inflationsplagede møntvæsen med et ret broget omløb, der karakte-
riserede tiden frem til reformen i 1541. Til gengæld er fundmønternes antal 
– otte rimelige sølvmønter produceret over måske 2-5 år – et betydeligt 
antal fund i forhold til mange andre af tidens mønttyper. Christian 3.  
stod for en stor møntproduktion i 1530’erne.

I Malmø og København blev der udmøntet af Christian 2.s støtter  
(fig. 7.51). Der blev i 1534-1535 produceret nogle store 2 mark klippinge, 
der nu er meget sjældne. De relativt få hvide, som blev produceret, ses 
heller ikke ofte, mens der eksisterer en del 4 skillinger. Der blev produceret 
to slags 4 skillinger, hvor den ene som indskrift har Christian 2.s titel, mens 
den anden både har Christian 2.s og Christoffer af Oldenburgs titel. Det er 
de mest udbredte mønter fra Christian 2.s parti, og især 4 skillingen med 
begge titler kendes der adskillige varianter af. Den ses også med jævne 
mellemrum som detektorfund i Danmark, og udmøntningen må have haft 
et nævneværdigt omfang. Det er til gengæld næppe tilfældet, når det gæl-
der den samtidige udmøntning af gylden, hvoraf der kun kendes to eksem-
plarer i dag. De er begge på Nationalmuseet og består af en unik gylden 
og en unik dobbeltgylden, der også har begge fyrstetitler.

Hertug Albrecht 7. af Mecklenburg iværksatte også møntproduktion til 
krigsførelsen (fig. 7.52), og den støttede indskriftsmæssigt endnu tydeligere 
Christian 2., der som nævnt efter landgangen i Norge 1531 endte i fangen-
skab på Sønderborg Slot 1532. Der er tale om to udmøntninger. Den første 
var en 4 skilling, som blev produceret 1535 i Güstrow i Mecklenburg. Der 
kendes mange varianter af den, og udmøntningen af denne (og måske også 
af en ukendt 8 skilling) synes at have omfattet ca. 433 kg sølv, hvoraf ca.  
122 kg var rent sølv. Det var bestemt en større mængde, da sådan en 4 skilling 
formentlig indeholder omkring 1 g rent sølv. På forsiden har den Christian 
(2.)’s titel som regent over Danmark, Norge og Sverige, mens bagsiden 
lyder IMMERITI CARCERIS APVD HOLSATAS 3, der kan oversættes til: ”3. år 
af det ufortjente fangenskab hos holstenerne”. 4 skillingen skulle bruges til 
Albrecht 7.s felttog, men de var ikke tilstrækkelige, og Albrecht 7. fik også 
iværksat en møntproduktion i København under belejringen. Den anden 
udmøntning var imidlertid nok mere en særudmøntning end en typisk 
hastig udmøntning til lejetropper m.v. Der var tale om en ganske beskeden 
udmøntning, hvoraf kun ganske få eksemplarer kendes i nutiden.  
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FIG. 7.50

C H R I S T I A N  3 .  

M Ø N T E R  F R A  A A R H U S

1535

1535

8 SKILLING KLIPPING

 RUND 4 SKILLING

1535

2 MARK KLIPPING

1535

4 SKILLING KLIPPING

1536

ANTEDATERET 2 SKILLING

Christian 3. oprettede efter erobringen af Jylland et større møntsted i Aarhus,  

og her prægedes under møntmester Reynold Junge en større mængde klippinge. 

Siden benyttedes møntstedet bl.a. til at omsmelte mange af de samme krigs- 

mønter til runde skillinge.
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FIG. 7.51

M Ø N T E R  S L Å E T  A F  

C H R I S T I A N  2 . S  P A R T I

1535, MALMØ

1535, MALMØ

4 SKILLING

 HVID

1535, MALMØ ELLER KØBENHAVN

2 MARK KLIPPING

1535, MALMØ ELLER KØBENHAVN

4 SKILLING MED CHRISTOFFER AF OLDENBURGS TITEL

De mønter, som Christian 2.s støtter lod slå ved møntstederne i Malmø og 

København under Grevens Fejde bestod hovedsagligt af disse fire typer. 

Almindeligst var de to 4 skillinger, hvoraf den med både Christians og grev 

Christoffers titel i indskriften var den fremherskende.

Det drejer sig om ½ sølvgylden, der nok blandt andet skulle sendes ud af 
byen og riget til andre fyrster med henblik på at opnå støtte. Det synes 
i hvert fald at være tilfældet med guldeksemplarer af mønten. På de ret 
store mønters forside var der plads til at angive Christian 2. som konge af 
Danmark, Norge og Sverige og som hertug af Slesvig. Bagsidens omskrift 
ramte direkte ind i religionskampen og Christian 2.s situation med MANVS 
DEI ERVET ME IMPII CARCERIS ANO 4, der kan oversættes til: ”Guds hånd  
skal udfri mig i det skændige fangenskabs 4. år”.85
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Christian 3.s vigtigste udenlandske støtte producerede også mønter med 
dansk kongetitel under krigen. Den svenske konge Gustav Vasa stod bag 
en række forskellige mønter: 1 marker samt 8 og 4 skillinge (fig. 7.54). De 
blev nok primært produceret i Stockholm i 1535 med Christian 3.s navn og 
titel. Bagsiden har omskriften MONETA NOVA REGNI DACIE, og den om-
skrift røber ikke, hvor mønterne er produceret. Det var først i 1918, at den 
svenske udmøntning i Christian 3.s navn blev påvist ved hjælp af arkivalier 
og mønternes møntmestermærker. Mønterne skulle under krigen bruges til 
at betale tyske lejetropper og bådsmænd i Skåne. De folk var hyret af den 
svenske konge til at kæmpe på Gustav Vasas og Christian 3.s side i krigen, 
og de ville have betaling i dansk mønt. Der kendes i dag omkring 50 af disse 
mønter, og især de største af dem er ganske sjældne. Udmøntningen var 
imidlertid ikke helt lille. Der blev fremstillet mønter for mindst 27.987 mark. 
Selvom det næppe har været i særlig stort omfang, så nåede mønterne 
også til det nuværende Danmark, altså vest for Øresund. For der blev i 1909 
fundet en 4 skilling i København (lige uden for voldene), og der var hele ni 
mønter af en anden type i Magleby-skatten fra Møn. De ni mønter fordoblede 
antallet af kendte eksemplarer af den type til 18, hvilket har forskningsmæs-
sig betydning, da der f.eks. er tvivl om mønternes nominelle værdi (hidtil 
betragtet som 4 skillinger (jf. fig. 7.53 og 7.54). Derfor er flere eksemplarer 
med vægtoplysninger, stempler m.v. særdeles velkomne. Det lykkedes via 
stempel studier at sammenkoble de 18 eksemplarer af den formodede 4 
skilling med en sjælden type formodet 8 skilling, der også hører til Gustav 
Vasas udmøntning i Christian 3.s navn (fig. 7.53). Når der er brugt samme 
stempel mellem typerne, må de typer som regel antages at have haft samme 
nominelle værdi. Der er ikke foretaget tilstrækkelige metalundersøgelser, 
men vægtfordelingen tyder på, at begge typer er 8 skillinger. Endnu en  
forskel mellem middelalderens og det efterreformatoriske møntvæsen er,  
at der fra 1530-1540’erne begynder at være værdiangivelser på mønterne 
f.eks. at der står ”2 skilling”. Sådan var det generelt ikke i middelalderen.86

Christian 3.s egen krigsmøntproduktion var større end nogen af de 
andre, der var involverede i konflikten. Samtidig var hans mønter for så 
vidt i omløb i resten af årtiet. 1530’erne var ligesom tiden siden ca. 1518 
kendetegnet ved en rimelig stor møntproduktion, som uanset kvaliteten 
af produktionen generelt forøgede møntomløbet. Efter Christian 3. havde 
underlagt sig Jylland, blev der anlagt et større møntsted i Aarhus, hvor der 
fra starten af 1535 under møntmester Reynold Junge hastigt blev produce-
ret mange klippinge – altså ikke-runde hurtigt fremstillede typiske krigs- el-
ler nødmønter. De havde simple motiver og forskellige nominaler. Der blev 
produceret mange klippinge, og selvom ommøntningen hurtigt gik i gang, 
så nåede adskillige at blive tabt i jorden, og de optræder af og til som 
detektorfund. Resten af udmøntningerne under Christian 3. var ikke klip-
pinge, men almindelige runde mønter – hvoraf adskillige ikke var for gode i 
forhold til ædelmetalindholdet. De runde mønter blev produceret fra 1535, 
og det startede muligvis så snart, der var rigtige ’runde’ møntstempler til 
rådighed. Mange klippinge blev i Aarhus ommøntet til runde 4 skillinger.87

Mønterne blev under krigen først og fremmest produceret til at betale 
for krigsførelsen. Det vil sige til tropper og forsyninger. Derfor flyttede 
møntstedet så at sige med hæren. Fra august 1535 var møntstedet primært 
Roskilde, hvor der var en betydelig produktion fra 1535 i form af 2 og 1 
marker samt 4 skillinger – der er dog også bevaret en unik 2 skilling. Fra 
anden halvdel af 1535 og frem blev der især via skatteudskrivning fremskaffet 
meget store mængder sølv til Christian 3.s brug og hans udmøntninger. 
Det blev til store udmøntninger både før og efter Københavns kapitulation. 
I Aarhus, Ribe og København blev der produceret antedateret mønt. En 
del mønter bærer årstal 1535, men er nok fra 1536 eller endog senere – og 
rigtig mange mønter bærer som tidligere omtalt årstal 1536 (danefægræn-
sen), men er produceret fra 1536 til slutningen af 1530’erne. Udmøntning-
erne i Ribe og Aarhus ophørte formentlig omkring 1538. En stor del af de 

FIG. 7.52
Mønter fra Albrecht 7.  
af Mecklenburg ti l  
støtte for Christian 2.
1  4 skilling slået i Güstrow  

i Mecklenburg, 1535
2  ½ sølvgylden slået i København 

under byens belejring, 1536

1

2
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13. Fig 2.

ellers ret betydelige udmøntninger var ikke specielt gode og ved at bruge 
ældre årstal – krigens årstal – kunne det for så vidt skjules, at der fortsat 
blev produceret ’for’ ringe mønt. Udmøntningerne fra sidst i krigen og frem 
bestod især af 4, 2 og 1 skillinger – og der kom virkelig mange i omløb. Det 
viser regnskabstallene, og det bekræftes af enkeltfundene, som også indi-
kerer deres betydelige cirkulation. Selvom der er tale om meget små tal, 
så er alle otte danske mønter med årstal 1536, der er registreret i perioden 
2015-2016, fundet i Jylland (primært på kendte detektorpladser i nærheden 
af Lim fjorden), men de fleste er produceret i København.88

Selvom udmøntningerne efter krigen var regulære med hensyn til 
mønternes pålydende værdi, så var der tale om en fortsættelse af mønter  
af samme lave standard som under krigen helt indtil 1540. Christian 3. 
havde 1536 lovet at forbedre mønten, men det skete ikke, og den fortsat-
te produktion af dårlig mønt blev skjult ved at antedatere mønter. Altså 
forsyne dem med de forældede årstal 1535-1536. De nye dårlige mønter 
havde omløb sammen med megen ældre, forskellig og efterhånden ret 
slidt eller mindre god mønt. Der var betydelig inflation og møntvæsenet 
trængte til sanering. Det var ikke ønskværdigt at bruge de danske mønter 
til indkøb i ind- eller udland. Der var fra 1537 visse tiltag for at forbedre 
møntsituation en, da der blandt andet blev gennemført vurdering og re-
duktion af visse mønttyper. Krigens ophør frigjorde midler og muliggjorde 
stabiliseringsarbejde, men der var også meget andet at se til i kølvandet 
på krigen og reformationen. Nye og bedre udmøntninger kom først i gang 
fra 1541.89

FIG. 7.53 
Stempelnet for to  
af Gustav Vasas mønter
Stempelnet for mønttyperne Galster 
1972, nr. 247 (2 mønter, 3 stempler) 
og 249 (18 mønter, 10 stempler), 
typerne er adskilt af den stiplede linje. 
Forsidestempler er firkantede, og 
bagsidestempler er runde. De sorte 
linjer er stempelkoblinger og num-
meret ved siden af angiver antallet 
af koblinger. Stempelnummereringen 
og placeringen i nettet afspejler ikke 
udmøntningens kronologiske forløb. 
Det kræver yderligere studier af f.eks. 
indskrifter, stil og såkaldte stempel-
revner at fastlægge kronologien.

Stempelkoblingen mellem de to typer, 
som ses øverst til højre på fig. 7.54, 
indikerer stærkt, at der er tale om to 
mønter med samme pålydende værdi, 
og meget tyder på, at de begge 
faktisk er 8 skillinger.
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FIG. 7.54 

M Ø N T E R  F R A  G U S TA V  V A S A  

T I L  S T Ø T T E  F O R  C H R I S T I A N  3 .

15351535

4 SKILLINGUNIK 4 SKILLING

Den svenske kong Gustav Vasa var Christian 3.s vigtigste uden-

landske støtte under Grevens Fejde. Som et led i støtten foretog 

Gustav Vasa udmøntninger i Christians navn og med hans ret-

mæssige titel: REX DACI(E) - konge af Danmark. 

15351535

8 SKILLING (FIG. 7.53, TYPEN G. 249)MARK 90

15351535

4 ELLER 8 SKILLING (FIG. 7.53, TYPEN G. 247)8 SKILLING
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FIG. 7.55 

C H R I S T I A N  3 .  M Ø N T E R  

P R O D U C E R E T  M E L L E M  G R E V E F E J D E N  

O G  M Ø N T R E F O R M E N  I  1 5 4 1

½ DALERDALER

KØBENHAVNKØBENHAVN

Med sejren i Grevens Fejde var Christian 3. blevet konge over 

et rige, der stod over for store økonomiske udfordringer. Dette 

kommer til udtryk i mønternes ringhed, som ikke umiddelbart 

forbedredes efter krigens ophør, men fortsatte frem til mønt-

reformen i 1541. 

MARK2 MARK

ROSKILDEROSKILDE

2 SKILLING4 SKILLING

ROSKILDEROSKILDE 

Denne mønt findes kun i 
ét eksemplar, som i dag 
befinder sig i Eremita-
gen i Skt. Petersborg. 
I starten af 1900-tallet 
besøgte H.H. Schou dog 
samlingen dér og lavede 
i den forbindelse dette 
staniolsaftryk af den 
unikke mønt.
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FIG. 7.55 

C H R I S T I A N  3 .  M Ø N T E R  

P R O D U C E R E T  M E L L E M  G R E V E F E J D E N  

O G  M Ø N T R E F O R M E N  I  1 5 4 1

1 SKILLING2 SKILLING

RIBERIBE

2 SKILLING4 SKILLING

KØBENHAVNKØBENHAVN

4 SKILLING1 SKILLING

RIBEKØBENHAVN

K A P I T E L  7  —  E T  D I F F E R E N T I E R E T  M Ø N T V Æ S E N 4 8 7



Reformen 1541 og udblik

Det danske møntvæsen blev reformeret i 1540-1541. På det tidspunkt var 
der inflation og et omløb domineret af ringe krigsmønt. Det var især fra ca. 
1518 med udmøntningerne af klippinge gået nedad bakke med stabili-
teten og mønternes kvalitet. Med reformen blev de cirkulerende mønter 
indplaceret i et system, og adskillige af dem blev reduceret i værdi, så de 
passede til det kommende og bedre møntsystems inddeling og mønter. 
I det nye system skulle der regne- og værdimæssigt gå 3 mark på 1 daler 
eller 1 gylden (rhinsk) samt 16 skilling på 1 mark (tabel 7.8). Der var tale 
om angivelser af mark og skilling i dansk mønt, ikke lybsk hvoraf der nu 
gik 2 danske skilling på 1 lybsk skilling.

Æ L D R E  M Ø N T E R S  F A S T S Æ T T E L S E 
EFTER DEN KØBENHAVNSKE RECES AF 18. OKTOBER 154091 TABEL 7.8

MØNTTYPE VÆRDI/NY VÆRDI

Gamle danske 2 skillinger 4 hvide

Frederik 1., 8 skilling 4 skilling

Frederik 1., 4 skilling 2 skilling

Frederik 1., lejrskilling 3 skilling

Christian 3., 2 mark 32 skilling

Christian 3., mark 16 skilling

Christian 3., 4 skilling 4 hvide

Christian 3., 2 skilling 2 hvide

Christian 3., skilling 1 hvid

I 1541 kom så selve møntreformen og de nye udmøntninger, der må siges 
at danne møntmæssigt skel mellem middelalder og nyere tid, selvom  
mange monetære elementer og forhold fortsatte som tidligere. Den nye 
møntordning er dateret 20. september 1541 og fastlagde sølvet som 
grundlag for rigets møntvæsen. Der blev heller ikke produceret mange 
danske guldmønter i resten af 1500-tallet. Ordningen klargjorde, at de 
fremtidige udmøntninger ville være af mark, 8, 4 og 1 skillinger samt hvide 
(som 1/3 skilling) og penninge (som 1/12 skilling), og det skulle ske efter en 
møntfod så god som daleren – på nær penningen. Det var med andre ord 
et fuldkommen gennemført og velordnet møntvæsen, som blev planlagt  
– og faktisk også udført fra 1541, hvor møntproduktionen i København 
blev genoptaget med møntmester Poul Fechtel i spidsen (fig. 7.56). De nye 
mønter var velprægede og nu med angivelser af den pålydende værdi i 
motivet, dog ikke på hviden. Desuden bar de nye mønter efterhånden også 
som noget nyt kongens ciffer i omskriften. Den første mønt med angivelsen 
Christian ’3’ var 1 skilling med årstal 1542. I omskriften forsvandt generelt 
den latinske angivelse af møntstedet som f.eks. MONETA HAFNIENS for 
København og også ordet NOVA, som i lyset af senmiddelalderens mange 
reformer og ændringer af udmøntningsformlerne jævnligt blev benyttet.  
Nu og fremadrettet bestod tekstdelen af møntmotiverne primært af mønt-
herrens titel, nominalangivelsen og årstallet. Møntmesteren, møntstedet og 
stempel skærerne blev i højere grad angivet ved små symboler eller initialer.92

Træerne voksede imidlertid ikke ind i himlen med et nyt stabilt mønt-
system som afløser for de ustabile og utilstrækkelige tilstande i forskellige 

FIG. 7.56
Møntmester Poul Fechtel
Poul Fechtel stod i spidsen, da mønt-
produktionen fra 1541 blev genoptaget  
i København efter de nye regler fastlagt 
af møntreformen samme år. Denne 
medalje siges at forestille møntmesteren 
selv. Omskriften på for- og bagside kan 
oversættes til: ”Gud har givet lykke og et 
langt  liv / Jeg lever i Gud”.
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FIG. 7.57 

T R E  F U N D M Ø N T E R

1544 1549

1548

1 SKILLING 1 SKILLING

MARK

dele af middelalderen – ikke mindst tiden fra ca. 1518. Allerede i 1544, hvor 
Flensburg (1544-1556) også kom til som møntsted, blev møntfoden sat  
lidt ned i forhold til 1541. Samtidig blev daleren placeret som den nye  
hovedmønt i toppen af det danske møntsystem til en lidt bedre møntfod 
end de øvrige mønter. Opgivelsen af marken som hovedmønt og som  
udgangspunktet for møntsystemet er et af kendetegnene for afslutningen 
af det middelalderlige møntvæsen. Nu var det dalerens tid, og der skulle  
i 1540’erne tre mark til en daler, siden faldt forholdet og under f.eks.  
enevælden gik der seks mark på en daler. Der var dog kun en ganske  
minimal produktion af dalermønter under Christian 3.93

Udmøntningerne efter det nye system var i starten betydelige. Der er 
ikke bevaret detaljerede møntregnskaber, men tilsyneladende udmøntede 
Poul Fechtel i København 157.510 mark i sølvmønt.94 Det var en stor sum, 
som formentlig i høj grad så lyset i form af 1 skillinger, der er langt mere 
almindelige at støde på som fund eller i møntsamlinger end nogen af de 
andre typer. Selvfølgelig har 1 skillinger også haft en bedre overlevelses-
grad i forhold til indsmeltning end markstykkerne samt 4 og 8 skillingerne.  

De tre Christian 3. mønter fra efter reformen i 1541, der er 

registreret i perioden 2015-2016. De nye tider lader sig blandt 

andet bemærke ved, at nominalen er påskrevet mønternes 

bagsider, hvilket klart adskiller dem fra de middelalderlige 

udmøntninger. Alle tre mønter er præget i København.
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FIG. 7.58
Møntproduktion i  Altona omkring 1850
Fortrykt metalindleveringskvittering fra Mønten  
i Altona. På kvitteringen ses afbildninger af 
møntfremstillingsprocessen, som den foregik på 
daværende tidspunkt. Øverst ses indvejning af 
metal og derunder ses barrer og støbeforme til 
barrer. Allernederst ses arbejdet ved møntpressen 
(svingpressen). Kvitteringen er anvendt i 1850, og 
det er møntmester T.C.W. Andersen og guardejn 
H.F. Ausborn, som har kvitteret for indleveringen.
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Blandt fundregistreringen fra perioden 2015-2016 er der tre Christian 
3. mønter fra efter 1541, selvom de to mindste af dem ikke umiddelbart 
falder inden for den kronologiske danefægrænse (fig. 7.57). To af de 
tre mønter er 1 skillinger fra henholdsvis 1544 og 1549. De stammer i 
øvrigt fra samme lokalitet, nemlig Isbjerg i Hedensted kommune mellem 
Horsens og Vejle. Den sidste er et markstykke fra 1548, der bestemt ikke 
er et hverdagsfund. Det stammer fra de meget fundrige lokaliteter ved 
Aggersborg i Hanherred. Da 1540’erne er efter den fatale danefægrænse 
1536, er det ikke muligt at sige noget om de kvantitative aspekter. Til 
gengæld er det i forhold til møntcirkulation værd at bemærke, at der 
er tale om tre mønter, der alle er produceret i København, men som er 
fundet i Jylland.

Selvom danefægrænsen på 1536 kunne tyde derpå, så stopper 
Danmarks mønthistorie trods alt ikke ved middelalderens udgang. De 
skriftlige kilder, f.eks. møntproduktionsregnskaber eller møntlovgivning, 
flyder efterhånden rigeligere. Samtidig er der mange forskellige andre 
’historier’ f.eks. den økonomiske historie samt handels-, pris-, teknologi- 
og landbrugshistorien, hvorfra der kan hentes megen viden om de sidste 
ca. 500 års mønt- og pengehistorie i Danmark. Det har desuden for især 
udforskningen af de sidste ca. 500 års pengehistorie i Danmark også stor 
betydning, at en længere række af numismatikere, møntsamlere og andre 
møntinteresserede i detaljer har katalogiseret rigets betalingsmidler og 
beskrevet mange forskellige interessante forhold omkring dem.

Udviklingen i de ca. 100 år efter middelalderen var stærkt domineret 
af de udenlandske dalere, der i meget stor stil strømmede ind i riget 
via handel og told. Den indenrigske produktion af dalere var meget lav 
før opdagelsen af betydelige sølvforekomster nær Kongsberg i Norge i 
1620’erne. Under Den Nordiske Syvårskrig fra 1563-1570 blev der pro-
duceret megen ringe mønt – også ringe mindre mønt, men derefter var 
der en lang periode med begrænset national produktion af mindre mønt. 
Det medførte mangel på indenlandsk mønt, og det betød et betydeligt 
inflow af mindre udenlandske – i meget høj grad nordtyske – mønter  
efter middelalderen og især i slutningen af 1500-tallet.95

For den dansk-norske produktion af såvel store som små mønter 
samt for rigets møntvæsen som helhed kan betydningen af de norske 
sølvfund i 1620’erne næppe overvurderes. I det hele taget blev Kongs-
berg Sølvværk et foretagende af stor betydning for den dansk-norske 
stat. I midten af 1700-tallet var det med 3.000-4.000 ansatte rigets 
næststørste arbejdsplads, der kun blev overgået af Holmen i København. 
Det var en enorm økonomisk motor placeret et godt stykke fra kysten 
og Oslo, der via lønudbetalinger og indkøb samt produktion af mønter 
formentlig samlet set fremskyndede den (syd-)norske monetarisering 
med mange årtier, måske ligefrem århundreder.

De nye store miner betød en nogenlunde stabil egen forsyning  
af sølv til udmøntning. Den dansk-norske møntproduktion fik et stort 
opsving, og udmøntningerne af både store og små mønter blev i  
anden fjerdedel af 1600-tallet så massive, at de udenlandske mønter 
blev trængt tilbage. Den teknologiske udvikling på møntsteder hjalp 
også til produktionsfremgangen, f.eks. blev svingpresser taget i brug 
ved prægning af større mønter i Danmark (se fig. 7.58). 

Der kendes i Danmark mange skattefund bestående af primært 
dalermønter fra midten af 1500-tallet til midten af 1600-tallet. Den 
dansk-norske andel i de skatte var længe ikke eksisterende, men efter 
sølvfundene begynder den langsomt at stige. Der kendes særligt mange 
skattefund fra krigs- og kriseårene (f.eks. pga. pest) i 1640-1650’erne, 
og der er den dansk-norske andel blot på 5-20%. Nogenlunde omkring 
Enevældens indførelse i 1660 stopper de store udenlandske mønter 
med at dominere de øverste dele af omløbet, som de ellers altid havde 
gjort i form af enten guld- og/eller dalermønter. Danske skattefund fra 
de sidste 20-40 år af 1600-tallet består absolut primært af nationale 
sølvmønter.96
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De dansk-norske udmøntninger af småmønt som 1 og især 2 skillinger 
tog også fart efter sølvfundene i Kongsberg, og de udenlandske småmøn-
ter blev hurtigt fortrængt. De småmønter, især 2 skillingerne, men også 
nogle typer af mønter i mellemklassen f.eks. 4 skillinger og markstykker, 
fik meget lang cirkulationstid. 2 skillinger produceret i 1600-tallet var i 
udbredt brug frem til sidste kvartal af 1700-tallet.97 Den nye, store natio-
nale møntproduktion betød ikke, at alle udenlandske mønter forsvandt 
fra rigets omløb. Der var meget store regionale forskelle. Især i dele af 
Jylland og formentlig også på de sydligste danske øer var der via handel 
langt ind i 1800-tallet et kontinuerligt inflow af tyske mønter.

1600-tallets møntproduktion er også karakteriseret af, at der efter-
hånden udvikler sig et rimeligt stabilt system for placeringen af mønt-
steder. Der var fra anden halvdel af 1600-tallet og frem til 2016 typisk 
ét møntsted i hver landsdel. Det vil sige i København i Danmark indtil 
2016, mens først Oslo og fra 1686 Kongsberg producerede dansk-norsk 
mønt i Norge frem til de to rigers adskillelse i 1814. I de kongelige dele 
af Slesvig-Holsten var det mere ujævnt, men der var møntsteder i især 
Glückstadt (1619-1716) og Altona (1771-1863; fig. 7.58). De forskellige 
møntsteder stod ikke specifikt for produktion til hver landsdel, men 
 stod i et ret skiftende omfang for møntindsamling, -omveksling og  
-distribution i landsdelene. Til tider producerede de forskellige mønt-
steder samme typer og dermed især til egen landsdel. Til andre tider  
var produktion af forskellige typer fordelt helt forskelligt på møntstederne, 
og det enkelt møntsted producerede dermed så at sige den enkelte  
type til hele riget. Produktionsfordelingen blev afgjort af sølvforsyninger, 
møntpolitik og forskellige driftsøkonomiske overvejelser.98

Der var også lange perioder, hvor især et møntsted stod for det 
meste, mens andre nærmest sov tornerosesøvn. Møntstedet i Kongsberg 
nær sølvforekomsterne var rigets vigtigste møntsted fra slutningen af 
1600-tallet til 1780’erne, hvor Altona overtog førertrøjen. Man kan også 
sige, at de forskellige møntsteder havde forskellige grundopgaver og 
-forudsætninger. Kongsberg var et ’klassisk’ mine-møntsted, der lå ved 

FIG. 7.59
Danmarks første  
pengesedler, 1713
Under Store Nordiske Krig 
udstedtes landets første officielle 
pengesedler for at finansiere 
krigsførelsen. Siden kunne sed-
lerne indløses til den påskrevne 
værdi, hvilket mange benyttede 
sig af i årene efter krigen. Af 
denne grund er der i dag kun 
overleveret relativt få af de mange 
pengesedler fra krigens tid.
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minen og nærmest per automatik udmøntede det udvundne sølv efter for-
håndsordre om andele, mønttyper m.v. Møntstedet i København var ofte 
et ’hovedstadsmøntsted’. Det vil sige et møntsted, som ikke producerede 
så meget almindelige mønt, men især stod for diverse specialudmøntning-
er til f.eks. kongehuset, hoffet m.v. Dertil kom rigets medaljeproduktion, 
der i meget høj grad var koncentreret omkring Mønten i København, som 
også spillede en særlig stor rolle, når det gjaldt mønternes design og 
motivudvikling. Det hang sammen med, at Mønten i København lå ved det 
administrative centrum, og til tider endda havde en decideret overordnet 
funktion i forhold til de øvrige møntsteder med en møntdirektør, der havde 
en slags overopsyn over alle rigets møntsteder. Altona var et møntsted, 
der var placeret ganske nær det store pengemarked i Hamburg, hvor også 
kursen på danske penge blev fastsat på børsen. Ved udmøntninger, mønt-
opkøb, møntsalg, salg af ædelmetal, indsmeltninger osv. kunne mønt-
stedet i Altona på grund af beliggenheden og dermed hurtig responstid 
i særlig grad påvirke kursen på danske penge eller foretage andre øko-
nomisk fordelagtige møntoperationer.99

Efter udbredelsen af dalermønter i 1500-1600-tallet blev det næste 
store pengemæssige kvantespring indførelsen af pengesedler. Det skete i 
Danmark i 1700-tallet, og det var generelt tidligt, selvom der var anvendt 
pengesedler i Kina i århundrederne omkring år 1000. De første europæiske 
pengesedler var de svenske fra 1661. I Sverige og mange andre steder 
hang det sammen med oprettelsen af banker. I Danmark-Norge var der 
i 1695-1696 en form for pengesedler tilknyttet storkøbmanden Jørgen 
Thormøhlens aktiviteter i Bergen, og der blev også fra 1713 som krigs-
finansiering udstedt mange pengesedler i Danmark-Norge under Store 
Nordiske Krig (fig. 7.59). De blev inddraget igen i 1720’erne, og det var 
først med oprettelsen af Kurantbanken i København i 1736 og ny penge-
seddeludstedelse fra 1737, at der i Danmark-Norge var tale om et nyt 
blivende betalingsmiddel.100

Pengesedler var længe et fænomen, der primært hørte København 
til, men det ændrede sig efterhånden i anden halvdel af 1700-tallet. Det 
skyldtes blandt andet en ganske ringe udvikling i møntomløbet og rigets 
finanser. Kursen faldt, lån blev taget og gode sølvmønter kunne ikke holde 
sig i omløb i riget, hvor de væsentligste større cirkulerende sølvmønter var 
24 skillinger, der var skillemønter og ikke gode dalermønter. Store omkost-
ninger omkring Den Preussiske Syvårskrig fra 1756-1763 tippede for alvor 
bægeret, og pengesedlernes sølvindløselighed måtte suspenderes i 1757 
– og det kom til at vare næsten 100 år, indtil 1845. Samtidig med suspen-
dering i 1757 blev pengesedlerne gjort til et tvunget betalingsmiddel – alle 
skulle tage imod dem. Og da der var mangel på større sølvmønter, blev 
der udstedt masser af pengesedler med lave værdier, helt ned til 1 rigs-
daler. Kombinationen af pengesedler med lavt pålydende og pengesedler 
som tvunget betalingsmiddel revolutionerede brugen af pengesedler. De 
blev udbredte som betalingsmiddel, og de mindste sedler kunne sammen 
med mønterne bruges til at dække mange betalingsbehov.

Desuden betød landboreformerne fra slutningen af 1700-tallet med 
udskiftningen og overgangen til selveje fremfor fæste en kraftig udvidelse  
af kreditbehovet på landet. Det medførte en kapitalefterspørgsel, og blandt 
andet på den måde var landboreformerne med til markant at øge moneta-
riseringen ude i det danske land. Ca. 1750-1850 var perioden, hvor økono-
mien på landet udviklede sig fra at være domineret af naturaløkonomi til at 
være en næsten fuldkommen pengeøkonomi. Det skyldtes ikke kun landbo-
reformerne, men f.eks. også udviklingen i beskatningen. Efter statens ønske 
blev flere og flere skatter og afgifter betalt i mønter og sedler fremfor i 
naturalier. Overgangen var ikke en lynhurtig proces, og der var meget store 
regionale forskelle på hastigheden. Måske var Bornholm det sidste sted i 
Danmark, hvor skatter for alvor blev betalt i naturalier. Så sent som i 1850-
1860’erne blev der foretaget nogle skattebetalinger i smør på Bornholm.101
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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 stør-
re fremstilling af Danmarks økonomiske 
historie i middelalderen. Det er væsentligt, 
at de med møntvæsen noget beslægtede 
emner told og skat er behandlet i de store 
værker Dansk Toldhistorie fra 1987-1990 
(Venge 1987) og Dansk Skattehistorie fra 
2002-2007 (Venge 2004; Jespersen 2004). 

For møntforskningen har korpusvær-
ket over danske skattefund fra ca. 1050-
1550 Danmarks Middelalderlige Skattefund 
(DMS) fra 1992 stor betydning. Det samme 
gælder Galster 1972b, der er standardvær-
ket for katalogisering af periodens mønter 
og som også indeholder en større mønthi-
storisk indledning. Som sædvanligt for nu-
mismatik findes en stor del af litteraturen 
i artikelform, ofte i særdeles korte artikler 
med en bestemt type, fund eller ret snæver 
problemstilling som emne.

Udgivelse af en lang række skriftlige 
kilder, især Reynold Junges møntmester-
regnskaber (Galster 1934b), er et meget 
vigtigt bidrag – ikke mindst i lyset af, at 
udgivelsen af skriftlige Kilder til Danmarks 
møntvæsen i middelalderen (Kromann 
1982; Mørkholm 1989) ’kun’ er ført til ca. 
1500. Der er for perioden ca. 1480-1550 
fortsat masser af potentiale og uudnyttede 
skriftlige kilder til adskillige aspekter af 
periodens mønthistorie. Det gælder også i 
forhold til både publiceret og upubliceret 
regnskabsmateriale, der f.eks. kan belyse 
forholdet mellem natural- og møntøko-
nomi i socialt, kronologisk og geografisk 
perspektiv. Meget skriftligt materiale er 

dog bragt i spil i forhold til tidens mønt-
mestre og til Grevens Fejde, ligesom der 
med skiftende held er foretaget studier  
til beskrivelse og forklaring af adskillige  
af primært de mere specielle og sjældne, 
typisk større, mønter fra perioden. 

Et andet område med meget stort, 
næsten uudnyttet, potentiale er de mange 
detektorfundne mønter, der kan analyseres 
fra mange vinkler f.eks. udviklingen i mønt-
brugen i geografisk og socialt perspektiv. 
Med fund fra stort set hele landet, god re-
gistrering og ret præcis viden om mønter-
nes produktionstidspunkt og -sted er det 
oplagt med regionale sammenlig ninger, 
der eksempelvis kan belyse regionale 
forhold og samtidig bidrage til forståelsen 
af vilkår og udfordringer i det nationale 
møntvæsen samt dets udbredelse og  
cirkulation. 

Periodens danske og norske ud-
møntninger er omfattet af det enorme 
arbejde med registrering af især indskrift-
svarianter, der blev udgivet i Schou 1926. 
Med stempel studier (Märcher, Aagaard & 
Horsnæs 2016) er det muligt at nå meget 
længere både i forhold til beskrivelse af 
udmøntningerne og analyser af kulturhisto-
riske sammenhænge. Der er på nuværende 
tidspunkt gang i flere stempelundersøgel-
ser af periodens mønter. Det er især N.J. 
Jensen og M. Skjoldager (f.eks. 2010), der 
med deres arbejde om f.eks. Frederik 1.s 
mønter, især søslingene, har kunnet bidra-
ge med ny og præcis viden. Fremtidige 
studier, der formår at kombinere stempel-
studier, enkeltfund og eventuelt også me-
talundersøgelser samt inddrage skriftligt 
kildemateriale, vil kunne præsentere både 
nye og meget langtidsholdbare resultater.

Forskningsoversigt 
og litteratur
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