KAPITEL 1

Møntvæsenets
tidlige historie og
udvikling
Gennem historien har penge været alt fra
en muslingeskal til en metalmønt og et stykke papir,
som har haft en værdi, fordi andre accepterede dem
som betaling eller bytte. Men hvad er penge egentlig?
Og hvordan er møntvæsenet opstået?
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Penge er ikke altid mønter – og mønter er ikke altid
penge. Men mønter har gennem historien været
de mest konkrete og fysiske udtryk for begrebet
penge. Mønter er den oldsagsgruppe, som mest
entydigt lader sig fortolke som penge, når vi støder
på dem i arkæologiske fund. Så selvom mønternes
rolle som betalingsmiddel har været af underordnet betydning i dele af pengehistorien og i dag
kun spiller en mindre rolle i økonomien, kan vi ikke
komme udenom, at mønter har spillet en betydelig
kulturhistorisk rolle.
Mønter er blevet selve symbolet på penge. Mønter
er forbillede for medaljer, hædersbevisninger og
smykker, og mønter ses stadig i langt højere grad
end f.eks. sedler og betalingskort som tegn på
værdi i reklamer, legetøj, spil med videre.
I hovedparten af menneskets historie har vi klaret
os uden et møntvæsen. Det er kun inden for de
seneste godt 2.500 år, at mønter har eksisteret som
det mest konkrete eksempel på penge. De første
mønter i Europa dukker op i slutningen af 600tallet f.Kr. i Lydien, som lå i den vestlige del af det
nuværende Tyrkiet (fig. 1.2A-B). Disse mønter havde
en høj værdi og var ikke til dagligdags brug.
Der går et par århundreder fra de første mønter
dukker op til de, som betalingsmiddel og værdimåler,
indgår i mindre handler og hverdagstransaktioner.
Lang tid før mønter blev fremstillet, har forskellige
samfund benyttet andre former for genstande
som betalingsmidler. Det var blandt andet tekstiler,
skind, muslingeskaller og metalbarrer.
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FIG. 1. 1
Forske l l i ge be tal i ngsmi dl e r
1 Bronzebarre fra den romerske
republik, 200-tallet f.Kr.
2 Kameltand fra Masaierne i Østafrika.
3 Paternosterbønne (Abrus Precatorius),
brugt som betalingsmiddel i det
sydlige Nigeria, Afrika, indtil nyere tid.
4 Kauriskal, gennem årtusinder
brugt i store dele af verden som
betalingsmiddel.
5 Stenmønt fra Togo, Vestafrika.
6 Sløjfe af tobak fra Hudsonbugten, Canada.
7 Knivmønt ca. 600-200 f.Kr., Kina.
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I Danmarks stenalder var flint og rav vigtige råstoffer,
og man kan forestille sig, at de har haft en særlig rolle
ved handel og værdiudveksling. Det er først i 800-tallet,
at de første mønter bliver produceret i Danmark.

F IG . 1 . 2 A
En a f verden s
f ø rst e m øn t er
Elektronmønt
med løvemotiv fra
Lydien ca. 600 f.Kr.
(se fig. 1.30)

Den nok mest simple form for udveksling af varer er
byttehandel. Her udveksler parter deres varer i det
forhold, som de forhandler sig frem til. Der er ikke tvivl
om, at der foregik bytte af varer på mange niveauer
i forhistoriske kulturer, og i historisk tid er byttehandel
og naturaløkonomi fortsat sideløbende med eksistensen
af penge. Det kan enten være, fordi der var mangel på
mønter eller fordi mønter havde en ustabil værdi, eller
fordi de summer, det drejede sig om var ubekvemt store.
Det kan også skyldes en manglende tillid til den øvre
magt, som sikrede mønternes værdi og brugbarhed.
Med udviklingen af skrift begynder vi for alvor at få en
forståelse for oldtidens brug af penge. Lertavler med kile
skrift fra Mesopotamien omkring 3500 f.Kr. er de første
skriftlige kilder, som vi kender og kan læse, og et stort
antal af dem handler om penge (fig. 1.3). Møntvæsenets
historie er derfor ikke kun fortællingen om pengevæsenets
udvikling, men også en fortælling om samfundsformer,
magtstrukturer, værdier, tillid og skriftsprog.
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FIG. 1. 2B
Lydi e n

SORTEHAVET

I oldtiden var Lydien et konge
rige i det vestlige Lilleasien

GRÆKENLAND

omkring hovedstaden Sardes.
Den antikke græske forfatter
Herodot fortæller om den umå-
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Tyrkiets vestkyst.
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 Lydien, kerneområdet
 Det lydiske imperium på
sit højeste
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FI G . 1 . 3
E n kom pensatio n
Med udviklingen af penge og
skrift blev det muligt at lave juridiske dokumenter, låneaftaler og
lignende. Der er bevaret en stor
mængde sådanne dokumenter
på lertavler fra det gamle
Mesopotamien. Denne lertavle
fra ca. 2000 f.Kr. stammer fra
den assyriske by Assur. Teksten
bevidner, at en mand ved navn
Dabalum har kompenseret en
anden mand, Ili-salik, for et
tyveri. Kompensationen på én ko
og 10 får omregnes i teksten til
henholdsvis 5 og 10 shekel sølv,
hvilket viser sølvets funktion som
værdiomregner.
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Omkring år 600 f.Kr. bliver de første mønter
lavet i Lydien, som lå i den vestlige del af
det moderne Tyrkiet
Omkring år 269 f.Kr. slog man mønter ved
Juno Moneta-templet i Rom. Det er fra ordet
Moneta, at ordet mønt stammer.
Omkring 100-150 e.Kr. cirkulerer de første
mønter ind i det nuværende danske område.
Disse mønter stammer fra Romerriget.
I 700-tallet e.Kr. bliver de første mønter
produceret inden for de nuværende danske
grænser i handelsbyen Ribe
Omkring 1000 e.Kr. bliver verdens
første pengeseddel lavet i Kina under
Song-dynastiet
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F IG . 1 . 4
O ld t id s byer i M el l em østen
Kortet viser de tidligste store oldtidsbyer i Mellemøsten samt vigtige floder.
I byer som Ur og Nippur er der fundet
lertavler med tekst, som beskriver love
med fastsatte standarder i forbindelse
med handel. Disse tekster giver os de
første beskrivelser af handel.
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Hvad er penge?
Penge er et ord vi alle kender, og som vi alle bruger næsten dagligt: ”Hvor
mange penge har du?” – ”Tjener du nogen penge for tiden?”. Det virker
derfor lidt ligegyldigt at spørge, hvad penge er. Men det viser sig alligevel, at det kan blive svært at opnå enighed om, hvad ordet og begrebet
penge betyder.
Grammatisk set er penge i dag et utælleligt navneord. Selvom man
taler meget om at tælle sine penge, så er det kun små børn, der i fuld
alvor taler om at have en penge. Et af de få eksempler på at man alligevel
stadig finder penge i en tællelig sammenhæng er i Det Nye Testamente,
hvor Judas i den danske oversættelse får 30 sølvpenge for at forråde
Jesus.1 Det skyldes den bevidste brug af gammeldags ord og vendinger i
Bibeloversættelserne. Det moderne danske ord penge er beslægtet med
ord som penning (tysk: pfennig, engelsk: penny), og de 30 penge kunne
lige så vel have været 30 penninge. Den oprindelige græske tekst i Det
Nye Testamente bruger ordet argyria (ἀργύρια), der sandsynligvis dækker
over de lokale sølvmønter shekel. Ordet penge kendes også fra oldnordisk,
men dets oprindelse er uklar. Nogle mener dog at kunne sætte det i forbindelse med ordet pant (engelsk: pawn).2

FI G. 1 . 5
Lu r f ra Bru d evælte M o se
Lurerne er blevet et symbol på danskhed,
men de havde ikke været mulige at fremstille uden importen af den nødvendige
bronze til fremstillingen.

Ordet pekuniær (vedrørende penge/pengemæssig) stammer ikke fra samme
sproglige rod som penge, men derimod fra det latinske pecus, der betyder
kvæg. Kvæget har været en værdi i antikken, med da ordet kvæg er utælleligt – ligesom ordet penge – har man regnet i hoveder (da: høveder). Det
latinske caput betyder hoved, og af denne sproglige rod dannes en lang
række ord, der stadig indgår i de fleste vesteuropæiske sprog. På dansk
først og fremmest i ordet kapital. Hvis man ser rent økonomisk på begrebet
penge, så dækker disse to romerske udtryk meget godt to af de hovedfunktioner, som de fleste tillægger penge. Et betalingsmiddel og en værdimåler.
Der er ingen tvivl om, at penge er værdi, og i dag måler vi vores værdier ved at tælle kroner, euro eller dollars, eller vi angiver rigdom i landområder, olietønder eller aktieposter. Værdien kan være positiv, et overskud, men behøver ikke at være det. Man kan tale om negativ værdi, når
der er underskud. Og i virkeligheden er det måske især når man mangler
penge, at det står klart, hvor meget de betyder. ”Og har du penge så kan
du få, men har du ingen så må du gå”, som der står i børnesangen Der
bor en bager på Nørregade. Penge er også magt. En fremvisning af penge
i form af statussymboler er en magtdemonstration. ”Se her, hvad jeg kan!”
Hvordan genkender vi penge? Hvis man definerer penge som enhver
genstand, som man kan knytte ideen om penge til,3 så er det meget vanskeligt at skelne penge fra andre ting. Selv hvis man indskrænker definitionen til at omfatte ”genstande, der ofte anvendes som betalingsmiddel
ifølge en lov eller praksis/konvention, som garanterer deres værdi og
sikrer, at de bliver accepteret” er det næsten umuligt at se på genstanden,
hvordan mennesker for mange år siden har opfattet den. Vi kommer først
på fastere grund i de situationer, hvor en genstand enten i sig selv bærer
et mærke, der fortæller om dens brug, eller vi har beskrivelser af, hvordan
genstanden er anvendt som betalingsmiddel.
Den rene byttehandel er nok den mest simple form for udveksling af
varer. Her vil to parter udveksle deres varer i det forhold, som de forhandler sig frem til. Der er ikke tvivl om, at der foregik bytte af varer på mange
niveauer i de forhistoriske kulturer. Det afspejles af de arkæologiske fund,
hvor genstande gang på gang bliver fundet i områder, hvor de ikke blev
produceret eller blev lavet af råstoffer, som ikke fandtes i det pågældende område. Fra stenalderen i Danmark kender vi fund af f.eks. økser, der
er lavet af importeret grønsten, og selve bronzealderen defineres ved et
importeret råstof: Bronzen (fig. 1.5). Her har man været nødt til at handle
sig til disse varer.
Problemet ved byttehandel er, at den kan være upraktisk. Hvis man
har mælk og behøver brænde, så nytter det ikke noget, hvis der kun er
æg at bytte med. Her kommer købmanden ind. En, der lever af at formidle varer fra den ene til den anden. Købmanden kan opkøbe flere slags
varer og eventuelt flytte dem fra et sted til et andet. Hans problem er
de letfordærvelige varer. Det nytter ikke at købe noget med henblik på
videresalg, hvis varerne går tabt. Derfor opstår behovet for varer, der kan
benyttes som opbevaringsmedium, både med henblik på køb og salg og
til opbevaring af overskud.
Forhistoriske kulturer defineres ved, at man ikke besad et skriftsprog,
som vi i dag kan læse og forstå. Netop derfor er det vanskeligt for os at
sige noget om, hvordan mennesker, som levede i forhistoriske kulturer
opfattede penge. Man kan dog få en idé om, hvordan handelen er foregået ved at læse mange etnografiske beskrivelser af folkeslag, som ikke selv
ejede et skriftsprog, da beskrivelsen blev foretaget. Den græske historiker
Herodot gav i 400-tallet f.Kr. en af de første etnografiske beskrivelser af
den såkaldte stumme byttehandel, da han berettede, hvordan fønikerne
fra Karthago i det nuværende Tunesien efter sigende handlede med folk,
der levede på den afrikanske kyst vest for Gibraltar-strædet:
”Når de kommer dertil og har pakket deres varer ud, lægger de dem
på rad og række langs strandkanten og går så ombord i skibene og tænder ild i et eller andet.
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F IG . 1 . 6
S ø lv s kat f ra K h af a j e,
Me s o p ot am i en
Sølvskattene fra Mellemøstens bronzealderkulturer
er udtryk for en vægtøkonomi, hvor sølvet blev vejet
i forbindelse med betaling.
Skattene består af smykker,
barrer og itubrudte genstande. Sammensætningen
af genstandene er næsten
identisk med de sølvskatte,
som stammer fra vikingetiden i Danmark, selvom der
er 3.500 år mellem dem.

Når de indfødte har fået øje på røgen, kommer de ned til vandet og lægger noget guld som betaling for varerne og trækker sig så tilbage et godt
stykke væk fra varerne. Karthaginienserne går fra borde og tager det i
øjesyn, og hvis de finder at guldet svarer til varernes værdi, tager de det
og sejler bort. Hvis ikke, går de igen ombord i skibene og forholder sig
afventende, og så kommer de indfødte igen frem og lægger mere guld
til, indtil de får dem overtalt til at sælge. Men ingen af parterne prøver
at snyde den anden. De selv rører ikke guldet, førend det er bragt til at
stemme med varernes værdi, og de indfødte rører ikke varerne, førend
karthaginienserne selv har taget guldet.”4
I scenen er der ingen grund til at kunne udtrykke værdien af det
handlede. Der er hverken fælles sprog eller fælles mål og vægt. De to
parter må hver især beslutte, hvornår de mener, at de har fået en rimelig
pris for deres varer. Vi får ikke direkte at vide, hvad karthaginienserne
lagde på stranden, eller om det var de samme varer hver gang. Betalingen
synes at have været guld, og her kan vi forestille os, at karthaginiensernes
handelspartnere var mellemmænd med guld, der allerede var handlet
flere gange. Man kunne f.eks. forestille sig, at det oprindeligt kom fra
Guldkysten (i dag Ghana), som helt op til vore dage har spillet en stor
rolle i den internationale guldhandel.
Paladskulturernes økonomiske systemer
Verdens ældste byer er fundet i Mellemøsten. Jeriko i Jordandalen og
Çatal Hüyük i Tyrkiet udvikledes til bylignende samfund med flere tusinde
beboere allerede for 8-9.000 år siden (fig. 1.4). Økonomien var baseret på
landbrug med både agerdyrkning og husdyrhold, og deres handel med
andre områder kan aflæses af importgenstande. Der er således tale om
komplekse samfund, som har krævet en høj grad af organisering. Vi kan
se, at der har været forskel på rig og fattig, og vi kan gætte på, at de rige
nok har siddet på den økonomiske såvel som den politiske og religiøse
magt. Kultsteder og begravelsesritualer viser, at man har haft tanker om
liv, død og religion. Der kan ikke være tvivl om, at beboerne kendte til
værdi, overskud og handel, men vi har ingen chance for at vide, hvordan
de forstod begrebet penge.
Pengehistorie og skriftsprog hænger tæt sammen. De områder, hvor
vi finder de ældste beskrivelser af penge, er ikke overraskende de områder,
hvor de første skriftsprog blev udviklet. Historien om penge tager derfor sit
udgangspunkt i de to store flodkulturer i Mellemøsten: Både i Mesopotamien, der betyder landet mellem floderne, og i Ægypten, hvor store floder
førte dynd med sig fra bjergene og skabte de frugtbare floddale. Herfra udviklede agerbrugskulturer sig. Mellem floderne Eufrat og Tigris i Mesopota-
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FI G . 1. 7
OKSEHUDSBARRE
Oksehudsbarrerne er fremstillet af kobber og støbt i
sand. De udtrukne hjørner
menes at have haft den
praktiske funktion, at de
gjorde barrerne nemmer at
bære. De har en vis lighed
med de svenske plademønter fra 1644-1776 (se også
fig. 1.23). Men hvor de svenske plademønter utvivlsomt
er mønter, idet de indgik i
et stabilt vægtsystem og er
stemplet med værdiangivelser, så gælder dette ikke
oksehudsbarrerne. På fig. 1.8
ses en afbilding af en oksehudsbarre på et vægmaleri i
en ægyptisk grav.

mien blev agerbrug udviklet baseret på kunstvanding for ca. 7.000 år siden.
I Ægypten var det Nilen, som bragte frugtbarhed ved de årlige oversvøm
melser. Begge steder har opbygning og vedligeholdelse af vandingssystemer
været livsnødvendige, og de har krævet en høj grad af politisk organisering
og administration. De ældste i dag kendte og læste skriftlige kilder er lertavler med tekster i kileskrift, der udvikledes i Mesopotamien omkring 3500
f.Kr. Der er fundet tusindvis af kileskrifttavler, og et meget stort antal af dem
handler om penge (fig. 1.3).
Det er tankevækkende, at udviklingen af skrift og regnskab synes at gå
hånd i hånd i bronzealderkulturerne i Mellemøsten. Hvad kom først? Meget
tyder på, at det var pengene, altså overskuddet, der gav stødet til udviklingen
af skriftsprog. I Lagash i det nuværende Irak er der fundet tempelarkiver fra
omkring 2300 f.Kr., som fortæller om betalinger i byg, sølv og geder. Arkiverne
fortæller indirekte, at det har været nødvendigt at kunne måle penge. Byg
blev målt i volumen, sølv efter vægt og gederne i antal. En nødvendig forud
sætning for dette har været udviklingen af tal- og vægtsystemer. I love fra de
mellemøstlige byer Ur og Nippur, der er udfærdiget under den sumeriske
konge Ur-Nammu, (2112-2095 f.Kr.) fortælles det, at kongen fastsatte stand
arder for mål og vægt, og at han fastsatte størrelsen på bøder i sølv efter
vægt. De næsten samtidige love fra den nordlige by Eshnunna nær Bagdad
fører et skridt videre. De omfatter blandt andet en prisliste, der fastsætter
værdien af bestemte mængder af en række varer i forhold til sølv efter vægt
eller byg efter volumen. På denne måde opfylder byg og sølv pengenes funktion som værdimåler. Det ser ud til, at man endda har kunnet operere med
forskellige slags penge, som blev benyttet indenfor særlige områder. Byg blev
især anvendt i forbindelse med prissættelse af fødevarer, mens sølv havde en
langt bredere anvendelse. Sølvet anvendtes både til importvarer som salt,
uld og kobber og til betaling af skadeserstatninger og bøder.
Penges betydning som værdimåler og betalingsmiddel er omtalt
ovenfor. Den tredje hovedanvendelse for penge er opsparing. Men det er
indlysende, at ikke alle slags penge er lige gode opsparingsmidler. Hverken
byg eller geder fungerer godt til henlæggelser over længere tid. Byggen
vil højst holde et års tid, hvis den da ikke er rådnet eller spiret forinden, og
geder vil kunne give et afkast i form af kid eller uld, men samtidig kræver de
pasning. Til passiv opbevaring er sølv langt mere holdbart og dermed mere
velegnet. Holdbarheden er nok også den praktiske forklaring på sølvets betydning i handel med importvarer og ved betaling af bøder og erstatninger.
I Mesopotamiens bronzealderkulturer synes sølvet at have spillet den
vigtigste rolle som betalingsmiddel i metal (fig. 1.6), men i den østlige del
af Middelhavsområdet får kobber i løbet af det 2. årtusinde f.Kr. stor betydning. Oksehudsbarrerne er store, støbte kobberbarrer, der typisk vejer 10-36
kg (fig. 1.7). Navnet stammer fra deres form, der minder om en udspændt
oksehud. Der er ikke noget entydigt svar på, hvorfra oksehudsbarrerne
stammer. En støbeform til oksehudsbarrer er fundet i nordpaladset i Ras ibn
Hani i Syrien, så nogle af dem må være lavet dér, men kobberet må oprind
eligt stamme fra helt andre steder. Analyser af blyisotoper i kobberet tyder
på, at nogle oksehudsbarrer kan være lavet af kobber fra Cypern, mens
andre var lavet af metal fra Centralasien. Men det diskuteres om metallet var
genbrugt og omsmeltet med andet metal i en sådan grad, at analyserne ikke
kan bruges til at bestemme oprindelsesstedet endegyldigt. Der er gjort en
række opsigtsvækkende fund af de såkaldte oksehudsbarrer, især i forbind
else med undervandsarkæologiske udgravninger af skibsvrag, som blandt
andet viser, at barrerne er blevet bragt helt til Sardinien.5
Oksehudsbarrerne er afbildet på bronzestatuetter fra f.eks. Cypern,6
og på ægyptiske vægmalerier ses mænd, der frembærer oksehudsbarrer
som en del af betalingen af tribut til farao (fig. 1.8). Det står dermed klart,
at barrerne ikke kun blev anvendt til opbevaring og transport af råmetal,
men de fungerede også som betalingsmiddel. Barrerne har naturligvis
været vanskelige at slæbe rundt på i hverdagen, og vi ser dem brugt netop
i situationer, hvor betalingen må have udgjort en betydelig værdi i for
bindelse med tributbetaling. Eller måske som et offer til en guddom?
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FIG. 1. 8

REKHMIRES GRAV
I THEBEN
Rekhmire besad en række høje embeder
under faraonerne Thutmosis 3. (1479-1425
f.Kr.) og hans søn Amenhotep 2. (1427-1401
f.Kr.). Han var bl.a. guvernør for Theben,
hvor han også blev begravet. Vægmalerierne i hans grav fortæller om hans mange administrative opgaver, herunder opkrævning
af skatter og modtagelse af tribut til farao
fra udenlandske vasaller. Tributten bliver
leveret i form af naturalier, råvarer eller
genstande, der hver især er karakteristiske
for det landområde, der betaler tributten.
Pengene var således ikke kun et udtryk for
værdi, men var også symboler på lande.7
På illustrationen ses et udsnit af gravkammerets sydvæg samt en detalje, hvor en
tjener frembærer en oksehudsbarre
(se fig. 1.7).

Nogle forskere mener, at oksehudsbarrerne kan opfattes som en slags
mønter. Men der er to væsentlige indvendinger imod det. For det første er
der intet som tyder på, at barrerne nogensinde har båret et stempel eller
andet, som kunne garantere en særlig værdi. For det andet har det ikke
været muligt at identificere et fast vægtsystem.
Fra den sene bronzealders (1400-1200 f.Kr.) mykenske paladsarkiver i
Grækenland kendes en lang række tekster, som er skrevet på en tidlig form
for græsk – den såkaldte Linear B skrift. Mange af dem handler om tekstilproduktion, som tydeligvis har haft en meget stor betydning for økonomien.8
Når man i vore dage går i butikker for at købe tøj er det vanskeligt at forestille sig hvilket enormt tidsforbrug, der tidligere har ligget i fremstillingen
af tekstiler, uanset om der er tale om tøj fremstillet af uld eller plantefibre.
Tekstilproduktionen har udover et enormt antal arbejdstimer også krævet
investeringer og teknologisk know how. Det færdige klæde er sandsynligvis
ikke kun blevet anvendt som en praktisk måde at holde sig varm og tør på.
På samme måde som i dag var tøjet i bronzealderen symbol på rigdom og
medlemskab af grupper. Det var med til at signalere sociale tilhørsforhold
som arbejde, køn, religion, og det har indgået på lige fod med metaller som
et delvist standardiseret betalingsmiddel og investeringsobjekt.
Det samme gælder genstande fremstillet i teknikker, som man ikke
selv mestrede. Ligesom sjældne dyr eller råvarer altid har haft en betydelig
økonomisk værdi. Men det er værd at bemærke, at en genstands værdi
ikke blot er betinget af materialets værdi og den kunstfærdige udformning
af genstanden. Genstandens historie, de fortællinger og tidligere ejere,
der kunne knyttes til den enkelte genstand, var meget væsentlige faktorer.
Dette træk gør sig gældende ikke blot i den antikke verden, men ses også
i høj grad i den senere nordiske sagadigtning. Det kan sammenlignes med
den særlige værdi, man igennem tiderne har tillagt religiøse relikvier, en
sportsstjernes signerede foto eller modetøj med det helt særlige logo.
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FI G. 1.9
EN HÅNDFULD
STEGESPYD
Meget tyder på, at man

Gaveøkonomi og byttehandel
Gaveøkonomi er en særlig form for handel, der er karakteriseret ved, at
der ikke nødvendigvis finder en umiddelbar udveksling af værdier sted.
Med gaven indgår giveren og modtageren en social kontrakt. Det er
derfor vigtigt at give den rette gave.9 Giveren demonstrerer sin magt og
status, mens modtageren kommer i gæld til giveren. Gælden kan kræves
indløst, ikke blot i form af andre varer, men også i form af ydelser. Gaveøkonomi kan dække over en lang række af forskellige former for overførsler af penge, som ikke er direkte handelsbetinget, og en gave er ikke
nødvendigvis afstået eller modtaget frivilligt.
Med byttehandel foregår et mere lige bytte. Man kan blive kvit. Det
gælder uanset om varerne byttes for mønter eller andre varer, men trods
muligheden for at blive kvit, vil der ofte spille nogle personlige elementer
ind i handelen: kendskabet til handelspartneren, tillid, mulighed for kredit
eller rabatter. Det personlige element vil dog blive mindre og mindre tydeligt, når der er tale om en fuldt udviklet møntøkonomi, hvor der opereres
med faste priser. Derved bliver møntvæsenet en måde at anonymisere
betalingen på.
For skatter og tributter er der også tale om en gensidig kontrakt, hvor
modtageren af pengene forventes at levere definerede modydelser, og det
samme gælder ved betaling af brudepenge eller en medgift. Religiøse ofre
er en form for værdioverførsler, der befinder sig i det svært definerbare
grænseland mellem gave og kontrakt og mellem frivillighed eller bitter nød.
Selvom vi ynder at omtale den moderne danske økonomi som en
fuldt udviklet og gennemmonetariseret økonomi, så viser det sig hurtigt,
at vi ligesom de fleste andre samfund praktiserer blandingsøkonomier. I
vores dagligdag finder gavegivning, byttehandel og møntbaseret handel
sted side om side. Gavegivningen sker oftest i privat regi og regnes derfor
ikke som rigtig økonomi. Ikke desto mindre er der en glidende overgang
fra helt private julegaver til børnene over jubilæumsgaver på arbejdet
til officielle repræsentationsgaver, og selvom vi ikke tænker over det til
hverdag, findes der lovgivning på området, som bestemmer, hvem der må
henholdsvis give og modtage gaver og til hvilken værdi. På samme måde
er der regler for byttehandler. For selvom børn kan bytte deres samleobjekter i skolegården helt legalt, ser staten ikke med helt så milde øjne på
byttehandler, der omfatter større værdier – især fordi folk til tider glemmer
at betale den af staten fastsatte skat af den slags handler.

i 600-tallet f.Kr. har anvendt redskabspenge i
rituelle sammenhænge. I
flere græske helligdomme,
specielt helligdomme viet til
kvindelige guddomme, har
man fundet bundter af små
stegespyd af jern. Bundterne
består oftest af seks spyd –
en håndfuld. Et stegespyd
hed obelos og har givet
navn til den lille mønt med
pålydende obol. Der gik
seks oboler på en drakme,
og ordet drakme betød
oprindelig en håndfuld.
Det er muligt, at de græske
navne på de første nominaler stammer fra brugen
af en håndfuld stegespyd i
offersammenhæng.

Økonomi i den græsk-romerske oldtid
Ordet økonomi er en sammensætning af de to græske ord oikos (latin:
oekus), der betyder hus eller husholdning og nomos – sædvane eller lov.
Oikonomia var således oprindeligt styrelsen af huset, men blev allerede for
2.500 år siden anvendt af antikke græske forfattere om styrelsen af statens
husholdning. Den græske filosof Platon kommer i midten af 300-tallet f.Kr.
ind på både økonomi og møntbrug i dialogerne Republikken og Lovene. På
Platons tid bestod den græske verden hovedsagelig af mindre bystater, der
kunne være sluttet sammen i politiske eller religiøse forbund, men der var
som regel tale om selvstændige enheder med et relativt lille opland. I Staten
diskuteres et fremtidigt idealsamfund i form af en bystat, så de begreber og
normer, som omtales i teksten, må være så tæt på hvad samtidens grækere oplevede, at det gav mening for dem. Platon nævner her brug af lokal
mønt og omveksling af fremmed mønt.
Det romerske samfund er af mange blevet set som det første store
økonomiske system, og det har været genstand for utallige analyser. Fortolkningen af og synet på den romerske økonomi har gennem 1900-tallet
bevæget sig mellem to yderpunkter. Michael Ivanovitch Rostovtzeff var
hovedmanden bag den empirisk baserede modernistiske teori, der så
den romerske økonomi som en nærmest moderne kapitalistisk markedsøkonomi. Hans teori kom til at dominere forskningen i mere end 50 år. En
egentlig reaktion på denne tese kom først med Moses Isaac Finley, der
blev eksponent for en primitivistisk tilgang.
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Den greb tilbage til tanker fra 1800-tallet, men var også inspireret af
sociologiske modeller fremlagt af Karl Polanyi, og baserede sig på tanken
om den selvforsynende familie som basis for økonomien. Begge modeller
har mødt kritik og vil nok blive ved med at inspirere til debat. Inden for
den økonomiske historie har den danske historiker Peter Fibiger Bang
for nylig foreslået en tredje vej. I stedet for at sammenligne Romerriget
med et moderne samfund eller med et såkaldt primitivt samfund, har han
valgt at sammenligne det med andre præindustrielle imperier. Samtidig
understreger nyere arkæologisk forskning, at Romerriget slet ikke var en
så velintegreret enhed, som man tidligere har ment. En egentlig statsøkonomi var der ikke tale om, og slet ikke nogen økonomisk teori. De enorme
landområder, som blev erobret af Romerriget bevarede i vid udstrækning
deres oprindelige identitet og karakteristika, men de måtte afgive værdier
til Rom, først i form af plyndringer efter erobringen, senere i form af skatter. Værdierne kom dog kun i beskeden grad tilbage til provinserne, og de
blev ikke geninvesteret eller brugt til at bygge op. Rom var en stormagt,
der blev skabt ved erobringskrig, og netop denne samfundsstruktur ses
traditionelt som en af årsagerne til den inflation, der startede i anden
halvdel af 100-tallet og som i løbet af 200-tallet var ved at tvinge riget i
knæ og som dermed bar kimen til Romerrigets undergang.
Der er desuden en væsentlig forskel på den romerske økonomi og
den økonomi, som voksede frem i renæssancens Italien. For romerne var
mønter og andre former for penge et middel. Først med bankvæsenets
fremvækst i renæssancens norditalienske bystater blev penge for alvor en
handelsvare i sig selv. Denne brug af penge som en vare kom til at ændre
meget,10 men den udvikling tog fart så sent, at den kun i mindre omfang
berører den seneste del af den periode, som er emnet for denne bog.
Hvad er mønter?
Penge og økonomi har ikke nødvendigvis noget med mønter at gøre.
Alligevel vil denne bog i høj grad komme til at handle om mønter. Men
hvornår er et betalingsmiddel en mønt? Som i så mange andre situationer, hvor man skal trække en grænse, viser der sig at være en gråzone.
De fleste definitioner af en mønt kommer ind på, at det er et metalstykke,
der bærer et stempel, som giver metallet en særlig juridisk status. Nogen
– oftest en konge eller en stat – garanterer for metallets værdi, og det er
denne garanti, der med tiden gør det muligt at udvikle kreditmønter, pengesedler og som i dag digitale pengeoverførsler. For kreditmønter gør
det sig gældende, at møntens pålydende værdi er højere end værdien af
selve det metal, den er af lavet af.
I størsteparten af menneskets historie har vi klaret os uden et møntvæsen. Det er kun i de seneste 2.500 år, at mønter har været det mest
konkrete eksempel på begrebet penge. Fra møntvæsenet blev opfundet gik der forbløffende kort tid førend det havde bredt sig over store
områder. Hvordan kunne det lade sig gøre? Mange har fokuseret på den
praktiske og økonomiske forklaring som den græske filosof Aristoteles
fremsætter allerede i 300-tallet f.Kr.11 I nyere tid er der dog blevet lagt
mere og mere vægt på, at mønter ikke bare var praktiske i forbindelse
med opbevaring og bytte af værdier. Som vi har set, gik det jo vældig fint
med handel uden mønter. Men udviklingen af møntsystemer gav også
møntherren dvs. møntudstederen en mulighed for at styre økonomien og
for at tjene penge. Desuden fik mønterne en stærk symbolsk betydning.
Med mønter kunne man fortælle historier og få bredt budskaber ud i
store dele af samfundet.
Mønterne (og senere pengesedlerne) har en dobbelt funktion. På
den ene side er de knyttet til markedsmekanismerne og vareudvekslingen,
og på den anden side er de knyttet til møntherren, uanset om denne er
en stat, en fyrste eller en privat.12 De to parter har ikke samme interesser.
For møntherren er der behov for indtjening, kontrol og PR, hvor det, at
lette markedets arbejdsvilkår, er sekundært. Markedet har til gengæld
gavn af omløbsmønt – skillemønt – der kan forsimple vareudvekslingen.
I fortolkningen af møntfundene i forhold til samfundsstrukturen ses disse
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Det danske ord mønt stammer ligesom de engelske ord mint og money fra det
latinske ord moneta. Det samme gør sig gældende på tysk Münze, på fransk
monnaie og på italiensk moneta. Den oprindelige betydning af ordet er stærkt

J U N O M O N E TA

omdiskuteret, men der kan ikke være tvivl om, at det stammer fra den romerske
gudinde Juno. Hun var gift med den højeste gud Jupiter og var en af Roms
ældste og mest betydningsfulde guddomme.
På Capitolhøjen i Rom blev der allerede i 345 f.Kr. opført et tempel viet til Juno med
tilnavnet Moneta. Helligdommen var i fuld funktion, da Roms første udmøntninger
fandt sted, og skriftlige kilder fra tiden omkring vores tidsregnings begyndelse
fortæller, at Roms møntsmedje på den tid lå på eller nærved Capitol. Det giver god
mening. Capitol var nemlig Roms administrative såvel som religiøse centrum, hvor
også Roms arkiv Tabulariet og statskassen Aerariet befandt sig. Beliggenheden
på en af Roms stejleste høje er ikke hensigtsmæssig for en ressourcekrævende
metalproduktion, men man kan forestille sig, at møntens administration og måske
også de afsluttende faser af møntproduktionen – selve prægningen – fandt sted på
Capitol eller i eller nær Juno Moneta-helligdommen. I løbet af det første århundrede
e.Kr. er mønten på Capitol blevet afløst eller suppleret af andre møntsteder.

FI G. 1 . 1 0
Forum R om anum
Lige nedenfor
Capitol og Aerarium
findes Roms ældste
og vigtigste mødeog handelsområde,
Forum. Torvet
strækker sig fra
Concordiatemplet
og Severusbuen i
forgrunden helt til
Colosseum.

FI G. 1.11
Ju n o M o neta m ø nt
På forsiden ses en afbildning
af gudinden Moneta, på bagsiden smedeværktøj: en tang
og en hammer på hver side
af en ambolt. Kan det være
redskaber til møntfremstilling?
Mønten er slået i 46 f.Kr.

to tilgangsvinkler ofte som selve kernen i argumentationen. For nogle
forskere er møntherren udgangspunktet, mens andre lægger mere vægt
på markedet som motor for udmøntningerne. Fælles for disse to tilgange,
som ikke behøver at stå i modstrid til hinanden, er et fokus på produktionen af mønter. Inspireret af tesen om genstandenes biografi har der i de
senere år været en voksende interesse for anvendelsen af mønterne fra
de forlader møntværkstedet til de ender på et museum.
Mønterne kan have flere forskellige slags værdi. Møntherren udsteder
mønterne og tildeler hver enkelt en pålydende værdi – en nominal. Det er
den værdi, møntherren vil garantere for. Denne værdi er ikke nødvendigvis
identisk med møntens metalværdi og den iboende værdi af materialet.
I dag er danske mønter og sedler tildelt en værdi fra møntherrens (National
bankens) side, som langt overstiger værdien af det metal og det papir, de
er lavet af. Det fungerer kun fordi markedet – som er os – tror på, at vi kan
købe varer for mønterne, der svarer til den værdi, der er trykt på dem. Vi
tror faktisk så meget på det, at vi efterhånden foretager de fleste af vores
transaktioner elektronisk helt uden brug af mønter og sedler.
Generelt kan man spore en udvikling i møntsystemer fra en situation
med en enkelt eller få nominaler i ædelmetal. Her flyttes den iboende og
den pålydende værdi fra at være identisk, til en situation, hvor mønter i
ædelmetal suppleres og til sidst erstattes af mønter med lavere metal
værdi end pålydende eller af pengesedler fremstillet af papir.
KAPITEL 1 — MØNTVÆSENETS TIDLIGE HISTORIE OG UDVIKLING
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But t e de og u reg elm æ s s i ge møn t er
De tidligste mønter
er præget på tykke
eller næsten globulære blanketter.
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I nogle tilfælde får mønter en større værdi end den pålydende værdi.
Det kan skyldes, de er fremstillet af metal, der er eller bliver mere værd
end den pålydende værdi. Hvis spekulanter kan opkøbe mønter billigt
og sælge nedsmeltet møntmetal med fortjeneste, så er det er en dårlig
forretning for møntherren, men udmøntningen af mindre nominaler bliver
normalt indstillet længe før det punkt nås. I andre situationer ser man,
at handelsværdien af en mønt kan være højere end både den pålydende
værdi og metalværdien. Det sker, når der opstår en særlig efterspørgsel
på en bestemt mønttype. Det kan være af økonomiske årsager, fordi den
pågældende mønttype anses for at være sikrere end andre tilgængelige
mønter, fordi en mønttype får en særlig symbolsk værdi, eller hvis samlere
er villige til at betale en overpris for den.
Krisen opstår, hvis der kommer en uligevægt mellem den pålydende
værdi af et betalingsmiddel og den værdi brugerne tillægger det. Eller
rettere: Hvis markedet underkender møntherren. Det ses oftest som inflation, hvor brugerne ikke har tillid til betalingsmidlets købekraft og derfor
forsøger at slippe af med de officielle betalingsmidler hurtigst muligt, for i
stedet at placere et eventuelt overskud et mere sikkert sted eller for bare
at få købt maden, inden priserne stiger igen.
Når gode og dårlige mønter cirkulerer side om side, vil der være en
tendens til, at man bruger de dårlige mønter først og gemmer de gode
på kistebunden. Det får den effekt, at man ved internationale handler
kræver betaling i en bestemt valuta. Allerede i Det antikke Grækenland
beskriver Platon differentieret brug af forskellige mønttyper indenfor og
udenfor hans idealstat, og i middelalderlige skriftlige kilder fra Danmark
udspecificeres det hvilken mønt, man ønsker betaling i (se kap. 5). Stater
med en svag økonomi kan forsøge helt at lukke deres grænser for fremmed mønt. Tilrejsende bliver tvunget til at veksle deres stærkere valuta
til den lokale svage valuta, hvorved staten med den svage økonomi kan
skaffe sig både en indtægt via vekselgebyret og adgang til midler til at
handle på et internationalt marked, hvor ingen vil have den svage valuta.
Under den kolde krig var der krav om, at turister vekslede et vist beløb
ved indrejsen til DDR, men de kunne ikke veksle ubrugte DDR-mark tilbage
ved udrejsen. Der er utallige eksempler på, at folk i lukkede valutaer på
trods af forbud forsøger at skaffe sig opsparing i andre valutaer f.eks. ved
sortbørsveksling. Historisk kan vi se det, når møntskatte fra perioder med
både gode og dårlige mønter indeholder en overvægt af gode mønter,
mens samtidige fund af tabte mønter har en helt anden sammensætning.
Fænomenets beskrives som Greshams Lov: De dårlige penge fordriver de
gode penge fra omløbet.13 Mønter med en særlig symbolværdi kan blive
de-monetariserede. Det vil sige, at de bliver trukket ud af den økonomiske
sfære. Ofte vil mønter i den situation blive omarbejdet f.eks. til brug som
smykker eller amuletter eller de anvendes som del af udsmykningen på en
anden genstand. Denne symbolske anvendelse føres videre i fremstillingen
af genstande, der efterligner mønter eller fremviser samme karakteristika
som mønter eller i billeder af mønter. Men også mønter, der har samme
metalværdi som pålydende, kan trækkes ud af møntomløbet. Det gælder
f.eks. mønter, der anvendes som råmetal i en ædelmetalbaseret vægtøkonomi, der ligger udenfor det økonomiske system, som de er opstået i.

Dette fænomen kommer vi først og fremmest til at møde i den praktiske
anvendelse af de udenlandske mønter, der er fundet i Danmark sammen
med andre fund fra jernalderen og vikingetiden (se kap. 2 og 3).

FI G. 1 . 1 3
M øn t st øbn ing
Senantik støbeform til cirkulære møntblanketter fra Thessaloniki i Grækenland.
Tegningen er en rekonstruktion ud fra
fundne fragmenter. Det ses her, hvordan
metallet hældes ned i støbeformen, som
derefter destrueres for at blotlægge
møntblanketterne.

Fra mine til museum
Møntvæsenet opfattes her som en videreudvikling af den nærorientalske
ædelmetaløkonomi i kombination med brug af seglstamper til garanti
for ægthed. Metallet er derfor den vigtigste ingrediens i møntfremstillingen, og adgang til stabile forsyninger af det rette råstof har alle
dage haft enorm indflydelse på møntfremstillingen. Man kunne sige, at
møntproduktionen starter i minen eller på ædelmetalmarkedet, men det
er kun den halve sandhed. En meget stor del af møntmetallet har uden
tvivl været genbrug af ikke blot ældre og/eller udenlandske mønter, men
også af andre typer metalgenstande. Møntproduktionen starter derfor
ved fremskaffelsen af møntmetallet enten i form af minedrift eller ved
omsmeltning af mønter og andre metalgenstande.
Metallet skulle forarbejdes til blanketter af rette lødighed, størrelse
og vægt. De ældste antikke mønter blev præget på meget tykke blanketter. Fra de tidligste møntproduktioner har vi kun mønterne som kilde til
fremstillingsmetoderne. De tykke mønter kan være meget uregelmæssige
og har oftest motiver i et meget højt relief. Blanketterne må have været
nærmest globulære i deres form, og de er sandsynligvis støbt enkeltvis
(fig. 1.12). I andre tilfælde har mønterne rester fra støbeprocessen i form
af små gevækster, der viser, at blanketterne sandsynligvis er klippet af
stænger af råmaterialet. Fra de sidste århundreder før vores tidsregnings
begyndelse er der desuden fundet rester af støbeforme til fremstilling af
blanketter i de keltiske områder af Centraleuropa, og det er meget sandsynligt, at samme teknik har været anvendt i Middelhavsområdet. Med tiden blev blanketterne og dermed mønterne gradvist tyndere. Støbeforme
til flade, cirkulære blanketter er fundet ved udgravninger i Thessaloniki i
Nordgrækenland (fig. 1.13). Formene kan dateres til 300-tallet e.Kr., hvor
der netop var et kejserligt møntsted i Thessaloniki. Reduktionen af møntens tykkelse betød, at man kunne præge flere mønter, der havde samme
eller endda større diameter af den samme mængde møntmetal. Endelig
er der eksempler på, at blanketterne er klippet af eller stanset ud af flade
metalbånd. Disse bånd kan have været støbt i åbne render, som det kendes
f.eks. fra det middelalderlige falskmønterværksted, som er udgravet på øen
Hjelm i Kattegat (se kap. 5, s. 336), men princippet har været i brug helt til
vore dage (fig. 1.14).
Det første metal, der blev brugt til mønter, var elektron, som er en
naturligt forekommende legering af guld og sølv. Problemet med elektron er variationen i metallets værdi, der i realiteten nødvendiggjorde, at
metalsammensætningen af hver enkelt mønt måtte efterprøves. Derfor
var fremstillingen af rene eller kontrollerede møntmetaller det første store
skridt i møntvæsenets udvikling. Mens de ældste europæiske mønter blev
fremstillet i først elektron og dernæst i guld og sølv, så blev sølv hurtigt
det mest betydningsfulde møntmetal i oldtiden, først i den græske og
senere i den romerske verden. Guld har altid været mere værdifuldt end
sølv, og man kan undre sig over, at det i de fleste perioder alligevel spiller
en sekundær rolle. En af årsagerne er nok netop værdien. Guldmønter vil
normalt have en så stor værdi, at selv små guldmønter ikke kan anvendes
til andet end meget store transaktioner.

FIG. 1. 14
Mode r ne me tal bånd
Med huller efter udstansede blanketter. Netop dette
bånd har været anvendt til
medaljeproduktion, men
princippet er det samme
ved fremstilling af mønter.
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En anden årsag er sandsynligvis tilgængeligheden. Flere af oldtidens
stærke valutaer finder vi i områder, der havde meget lettere adgang
til sølv end til guld. Den græske historiker Herodot nævner guld i flere
tekster i forbindelse med fjerne lande, som vi så det i eksemplet ovenfor,
mens sølv har været udvundet indenfor det græske område. I 500-tallet
f.Kr. var øen Sifnos i Det Ægæiske Hav kendt for sine rige sølvminer, og
den græske bystat Athen skyldte de rige sølvminer en del af sin enorme
velstand og dermed betydningsfulde politiske rolle i 400-tallet f.Kr. Fra
begyndelsen af vores tidsregning udnyttede romerne det let tilgængelige
sølv i minerne i Rio Tinto i Spanien. Mange ser ressourcemangel som følge af udtømningen af minerne i midten af 100-tallet e.Kr. som begyndelsen på enden for det romerske imperium. Først med den romerske kejser
Konstantin den Stores møntreform i begyndelsen af 300-tallet e.Kr. blev
hovedmønten fremstillet i guld, og guldet fortsatte med at have betydning i den senromerske verden og i Byzans. Sølvet blev imidlertid snart
det vigtigste møntmetal igen i det tidlige middelalderlige Vesteuropa
og i vikingernes verden.
Hverken forberedelsen af møntmetallet eller produktionen af blanketter behøver at have foregået samme sted som selve møntprægningen.
Tværtimod vil det oftest give god mening at adskille de forskellige led i
produktionen. Metaludvindingen foregår gerne i mineområderne, for selv
om udvindingen kræver store mængder brændsel, er det som regel lettere
at transportere brændsel til et mineområde end at transportere den uforarbejdede malm til brændslet. I tidligere tider synes blanketfremstillingen
og møntprægningen at have foregået samme sted, men i dag indkøber de
fleste møntsteder færdigfremstillede blanketter fra specialfabrikker.
Det moderne møntsted er et højt sikret og specialiseret produktionsanlæg. De ældste møntværksteder har efterladt sig få spor, selvom der i
perioder er blevet præget millioner af mønter i dem. I oldtid og tidlig middelalder synes møntstederne ofte at have været smedjer, som ikke nødvendigvis kun har produceret mønter. I arkæologiske fund er det svært at skille
møntfremstilling fra anden smedeaktivitet, hvis ikke der er fundet blanketter, fejlprægede mønter eller møntstempler, men disse fund er meget
usædvanlige. Metalaffald findes sjældent, da det har været så værdifuldt, at
man altid har sørget for at indsamle og genbruge det. I mange situationer
ser det ud til at mønter er produceret periodisk, når der har været behov
for nye mønter. Der har altså ikke nødvendigvis været en fast bygning eller
et fast område, hvor møntprægningen har fundet sted. Der er også mange
eksempler på, at møntstedet er fulgt med møntherren på felttog eller på
hans administrative rejser rundt i riget (fig. 1.18). Mønterne blev præget,
når der var brug for dem – og dér, hvor der var brug for dem. Flere af de
steder, hvor man rent faktisk har fundet spor af møntfremstilling, er der tale
om enten små møntsteder med en relativt lille produktion f.eks. mønten i
ærkebispens palads i Trondhjem14 eller falskmøntnerværksteder, som Marsk
Stigs møntsted på øen Hjelm (se kap. 5). Netop deres mindre betydning
kan have været medvirkende til deres overlevelse. Flere af den slags fund
stammer nemlig fra steder, der er blevet forladt, og hvor de arkæologiske
rester derfor ikke er blevet ødelagt af senere tiders byggeri.
En stor del af de redskaber, der har været anvendt i møntfremstilling
en er også usynlige. Det er enten, fordi de også har kunnet anvendes til
andre formål, eller fordi de er kasseret eller lavet om til nye redskaber, og
dermed er gået tabt.
De vigtigste elementer af møntfremstillingen har uden tvivl været
stemplerne (fig. 1.15-1.17). Der har skullet fremstilles to stempler til
mønten: et forsidestempel og et bagsidestempel. Der er blevet fremstillet et enormt antal stempler i oldtiden, men kun få har overlevet til i
dag. Stemplerne – ved vi fra senere perioder – er rutinemæssigt blevet
ødelagt, og motiverne er slået i stykker, for at undgå at de blev benyttet
til fremstilling af falske mønter. Hovedparten af de bevarede græske og
romerske stempler er fremstillet i bronze, og metalanalyser viser, at der
er tale om en hård tin-bronze legering.
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HAMMERPRÆGNING

Det ene stempel, der oftest dannede møntens forside, blev sat i en solid blok
og kaldes understemplet. Det lille metalstykke, blanketten, som ved prægningen
skulle blive til selve mønten, lagdes derefter på understemplet. Overstemplet,
der oftest var bagsidestemplet, bestod normalt af en metalpunsel. Mønten blev
OVERSTEMPEL

præget ved, at overstemplet blev hamret ned i blanketten på understemplet
med et eller flere slag.

BLANKET
U NDERSTEMPEL

Fra Sydtyskland kendes to fund fra henholdsvis Kleinsorheim og Niederaltheim,
hvor både for- og bagsidestempler af jern er bevaret. I visse tilfælde er to forskellige nominalers stempler indsat i samme blok. Fra Kleinsorheim stammer
desuden en række andre værktøj, bronzebarrer og blanketter af bronze fra
perioden kort før begyndelsen af vor tidsregning.

FIG. 1. 15
Skematisk
fremstilling af
møntprægning.

FI G. 1 . 1 6
Stempler fundet
i Niederaltheim i
Sydtyskland.

FI G. 1 . 1 7
Det ældste danske møntstempel er et punselformet
overstempel lavet af jern.
Det er fundet i Ribe og har
været anvendt til en udmøntning, der tilskrives Ribebispen Tuvo (eller Tue), der
var biskop fra 1214-1230
(se også kapitel 4, s. 231).
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AFBILDNINGER
AF MØNTSLAGNING

F IG . 1 . 1 8
Min iat u re a f m øn t s l a gning
f ra o m k r i n g år 1 4 0 0

På denne italienske miniature
fra omkring år 1400 kan man se,
hvordan møntslagning kunne
foregå i telte udenfor en be
lejret by. Situationen minder lidt
om de arkæologiske fund fra
Marsk Stigs falskmøntnerværksted på øen Hjelm i 1200-tallet
(fig. 5.62). Vi kan dog ikke være
overbeviste om, at møntslagning typisk foregik udendørs
under lette strukturer som telte
eller halvtage.

FIG. 1. 19
Træs ni t fra de n e nge l ske
H ol i ns he d’s Chroni cl e, 1577

I løbet af 1500-tallet bliver
billeder af møntværksteder mere
almindelige. Her er produktionen
i næsten alle tilfælde flyttet
indendørs, som f.eks. på denne
miniature fra Holinsheds britiske
krønike. Her ses også afbildet de
forskellige led i møntproduktionen,
lige fra opvarmningen af metallet
til klipningen af blanketter og
afvejningen af de færdige mønter.
Alle arbejdsprocesser er i gang
samtidig, men det er usikkert om
dette har været tilfældet i virkeligheden. Muligvis skyldes det blot
træskærerens ønske om at vise
alle processerne på ét billede.
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Enkelte understempler er bevaret nedsat i en blok af jern, og man forestiller sig, at overstemplet har været indsat i en metalpunsel eller fastholdt i en tang. Fra de keltiske områder af Europa kendes fund af både
over- og understempler, der har været lavet i jern i ét stykke. En jernblok
kunne indeholde et eller flere understempler, mens overstemplerne var
i punselform.15 Også de middelalderlige møntstempler fra Europa synes
hovedsagelig at være fremstillet i jern. Det gælder også de ældste bevarede danske møntstempler, der alle stammer fra 1200-tallet.
Det har krævet stor erfaring at fremstille møntstempler. Ikke kun er
stemplerne ofte imponerende kunstværker, som vi kun kender gennem
deres aftryk på mønterne, men det har også krævet betydelig teknisk
kunnen at lave stempler, der var så solide, at de ikke flækkede eller fik
revner ved brug.
Mange aspekter af stempelfremstillingen i oldtiden er stadig
genstand for debat. Det har været vigtigt, at de færdige mønter fik et
ensartet præg, men da de håndgraverede stempler altid afviger en lille
smule fra hinanden, kan sammenligning af mønter af samme type præget med forskellige stempler være med til at fortælle os om arbejdsprocessen i møntstedet. Man diskuterer, om hvert enkelt stempel er skåret
individuelt helt fra bunden, eller om man har støbt stempler i en form og
derefter indgraveret detaljer. Ved sammenligning af flere mønter præget
i samme stempel kan man se, at slidte stempler er blevet opgraveret, til
tider med fejl til følge, for at få detaljerne til at stå tydeligere frem på den
færdige mønt. Det er også uklart, hvornår man begyndte at anvende
enkeltpunsler til fremstilling af delelementer af motivet på et stempel.
Helt tilbage fra antikken kendes der eksempler på, at værktøj er anvendt som symboler på gravmæler eller på mønter, men da det værktøj,
der blev anvendt til møntfremstilling ikke afveg fra værktøj anvendt til
andre former for metalarbejde, er det vanskeligt ud fra disse gengivelser
at sige noget om arbejdsprocesserne i møntværkstedet. Prægeprocessen
kendes til gengæld fra en lang række middelalderlige og tidlige historiske
billedfremstillinger, som tydeligt viser arbejdet i mønten.
Det har ofte været diskuteret, om det har været nødvendigt at opvarme blanketterne før prægning, men metallurgiske undersøgelser af
de færdige mønter peger på, at koldprægning har været den almindelige
metode. Denne relativt simple hammerprægning var i brug i over 2.000
år. Først i løbet af 1500- og 1600-tallet begyndte en udvikling af møntfremstillingsprocessen i retning af mere mekaniserede metoder med indførelse af skruepresse og valseanlæg. I Danmark blev næsten alle mønter
præget manuelt ved hammerprægning langt ind i 1600-tallet.
Hvorfor skulle man overhovedet slå mønt? Der er ingen tvivl om, at det
har kunnet betale sig. Det har været en nem måde at garantere lødigheden
af det ædelmetal, man har sat i omløb, og i næste instans en mulighed for
at anvende kreditmønter. Allerede blandt de antikke græske bystater er
der eksempler på, at man har krævet betaling i en bestemt mønt. Det har
medført en tvangsveksling mod gebyr, hvor byen har kunnet anvende det
indvekslede udenlandske sølv til at slå nye mønter. I løbet af middelalderen
opstår renovatio monetae-begrebet, hvor møntherren kræver omveksling
af møntmassen og dermed skaffer sig indtægt i form af et vekselgebyr og/
eller ved, at de nye mønter fik en lavere sølvvægt. Desuden har private kunnet indlevere ædelmetal til udmøntning. Møntherren har kunnet opkræve
en afgift for den private udmøntning, den såkaldte slagskat.
Efter prægningen skulle mønterne sættes i cirkulation. De skulle uddeles og/eller transporteres fra møntstedet til anvendelsesstedet. Også
denne del af møntproduktionen er dårligt belyst i oldtid og middelalder.
Vi har ingen beskrivelser af processerne, men vores viden om møntsted
ernes placering kan, sammenholdt med udbredelsen af mønterne i de
arkæologiske fund, give os oplysninger om distributionsmønstrene. Det
har naturligvis været hensigtsmæssigt at spare på transportomkostning
erne, så møntstedernes placering er dels afhængig af råstoftilførslen og
dels af forbrugsområdet.
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I den tidligste romerske kejsertid foregik hovedparten af ædelmetaludmøntningen i provinserne langt fra Rom. I Spanien fandtes store sølvforekomster, og i det nyligt erobrede Gallien var der sandsynligvis brug for sølv til
betaling af sold. Det er nok medvirkende til, at ædelmetaludmøntningen i
begyndelsen af kejsertiden foregik i Lugdunum (i dag Lyon, Frankrig). Først
i midten af det 1. århundrede e.Kr. flyttede produktionen af sølv- og guldmønter igen tilbage til Rom, men allerede ved kejser Diokletians reformer i
slutningen af 200-tallet ophørte den centraliserede udmøntning, og mønten
i byen Rom blev til én af en række nye store møntsteder, hvoraf de fleste var
placeret i hovedbyerne langs rigets grænser. De decentrale møntsteder kom
sidenhen til at stå for hovedparten af rigets udmøntning og satte en standard, der blev fulgt i de fleste områder indtil industrialiseringen slog igennem. Også i Danmark blev der indtil 1800-tallet slået mønt flere steder i riget.

FIG. 1.20
S t ø b te møn t er
De ældste romerske og etruskiske mønter
blev støbt i forme. Der er ikke bevaret
rester af støbeforme, men i Bologna
findes et enestående eksempel på en
fejlstøbt mønt, der ikke er blevet klippet
af støbetræet.

F IG . 1 . 2 1
Ko p ier f ra g ræ n s el a n det
I den sene del af romersk kejsertid blev
der fremstillet mønter i støbeforme af ler.
Formene var sikkert lavet som afstøbninger af almindeligt prægede mønter. Formene findes i store antal, specielt i rigets
grænseområder, hvilket har givet dem det
populære navn Limesfalsa – falsknerier fra
grænselandet. Limes var den befæstede
grænse, der adskilte Romerriget fra de
germanske stammer. Det er debatteret,
om det skal opfattes som en ulovlig
fremstilling af falske mønter, eller om der
har været tale om en nødproduktion af
småmønt i grænseområderne.
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Mønter som massemedier
Mønterne bærer ikke blot mærker eller tegn, der fortæller om deres oprindelse og værdi, men de får snart en kunstnerisk udformning og et design,
der kan anvendes til at fortælle en historie. Eller rettere den historie, som
brugerne gerne skulle høre. Det siges ofte, at mønter er de første massemedier, men dette synspunkt kan ikke ukritisk overføres fra et samfund til
et andet. Både de antikke skriftlige kilder og ikke mindst udbredelsen af
fund af kreditmønter viser os, at møntbrug har været almindelig i mange græske byer i de sidste århundreder f.Kr. og ligeledes i store dele af
Romerriget i kejsertiden (ca. 1-400 e.Kr.). I disse områder kan vi antage,
at store dele af befolkningen har haft adgang til mønter, og motiverne på
mønterne har kunnet forstås af brugerne. Der findes kun få beskrivelser af,
hvorledes man så på mønterne i den antikke verden. En er de mest kendte
stammer fra Det Nye Testamentes beretning, hvor Jesus holder en mønt
frem og spørger: ”Hvis billede og indskrift er dette?”, og han får
svaret ”Kejserens!”. Historien findes i både Markus- og Matthæusevangeliet og viser utvetydigt, at i de første århundreder efter vor tidsregnings
begyndelse har det givet mening for læserne, der også kunne se kejserens
portræt på deres mønter. Men det er i alle tider svært at vide, hvor stor en
del af befolkningen forstod de mere subtile budskaber.
Langt fra alle fortidige samfund har haft en så udbredt møntbrug, at
man har kunnet anvende mønterne som formidler til alle befolkningsgrupper. Selv langt op i tiden har dele af befolkningen kun sjældent haft mønter
mellem hænderne. For at mønterne kan anvendes som budbringere, er det
desuden et krav, at afsender (møntherren) og modtager (møntbrugerne)
taler samme sprog, så modtageren forstår budskabet i møntmotivet. Det er
svært for os i dag at sætte os ind i, hvad møntherren har ønsket at formidle, men det er næsten umuligt at sige noget om, hvorledes budskabet er
blevet modtaget, eller om det overhovedet er blevet opfattet på samme
måde, som møntherren ønskede. Vi har i dag stadig monarkens billede på
forsiden af de største nominaler af danske mønter, og at dette portræt har
en stor symbolsk betydning for mange danskere demonstrerede debatten
op til euro-afstemningen i 2000. Men hvor mange af de samme danskere
kan læse de øvrige elementer i vores mønters motiver?

FA KTA

Mens der på den ene side findes mange andre betalingsmidler end mønter, så
skal man også tage i betragtning, at mønter ikke altid er penge. Mønter, hvis oprindelige funktion har været penge, er gennem tiderne blevet anvendt på mange

MØNTER,
DER IKKE ER PENGE

andre måder som f.eks. knapper eller smykker, eller de har indgået som dekorative elementer i andre genstande.
I Romerriget har den tidlige kejsertids store sestertser af messing haft plads til en
rig billedudsmykning. Måske har de givet ideen til at præge store bronzemedaljer,
der ikke har haft en egentlig økonomisk funktion. Senere især i 300-tallet bliver
der præget store guldmedaljer, der sandsynligvis er blevet anvendt som særlige
hædersgaver. I renæssancen genopfindes brugen af medaljer i form af særlige
skuemønter, der ikke har kunnet anvendes i en møntøkonomi, men som derimod
har haft en særlig betydning for modtagerne.

FI G. 1.22
R om ersk
b ronzem ed a ljo n
På forsiden ses et
portræt af kejser Nero
(54-68 e.Kr.) og på bagsiden de to orientalske
guddomme Kybele og
Attis i en vogn trukket
af løver. Medaljonen er
fremstillet i slutningen
af 300-tallet e.Kr.

Mønternes magi
Tro og overtro anvender ofte mønter, og fra møntvæsenets begyndelse er
mønterne gledet ind i allerede eksisterende ritualer. Der er ikke langt fra
at modtage en særlig mønt som en hædersgave til at anvende den som
en amulet. Et af de ældste eksempler på anvendelse af mønt som rituel
betaling er forestillingen om Charons-mønten, som i den antikke græske
verden kendes både fra skriftlige kilder og arkæologiske fund helt tilbage
fra slutningen af 400-tallet f.Kr. Ifølge denne opfattelse fik den afdøde en
mønt med i graven som betaling til færgemanden Charon, der skulle sejle
de døde sjæle over underverdensfloden Styx. Selvom ritualet aldrig var
dominerende, så videreføres det i visse dele af Det Romerske Imperium,
og fra middelalderen og senere tider ses skikken sporadisk genoplivet i
grave. Mønter optræder dog også som en del af de almindelige gravgaver på linje med andre kostbarheder. F.eks. indeholdt den frankiske konge
Childerichs (440-481/82 e.Kr.) grav i Tournai i det nuværende Belgien
både guldsmykker og mønter af sølv og guld.
I mange helligdomme indgår vand i ritualer, og man har kastet gaver
til guddommene i brønde og kilder. Mønterne begynder at optræde i
kildeofre ved siden af tidligere traditionelle offertyper på den tid, hvor
brugen af mønter blev almindelig. Mønterne er altså blevet anset for passende ofre som erstatning for eller supplement til de genstandstyper, som
man tidligere har ofret. Mange af de antikke førkristne kulter blev videreført i den tidlige kristendom, og sammenblandingen af mønter og andre
ofre fulgte med. Den rituelle deponering af mønter i kilder er stadig en
særdeles levende skik. Mest kendt er nok skikken med at kaste en mønt
i Trevi-fontænen i Rom, men i det hele taget udøver fontæner og springvand en nærmest magisk(!) tiltrækning på folk, der vil kaste med mønter.
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Guld, sølv og bronze
Det er langt fra alle møntsystemer, der har opereret med tre nominaler i
henholdsvis guld, sølv og bronze, men når det sker, er den indbyrdes rangorden altid klar: Guldet står som den øverste nominal efterfulgt af sølv og
en kobberlegering. Denne fordeling kendes fra de tidligste eksempler på
møntsystemer i tre metaller. Metallernes symbolik er dog endnu ældre end
møntsystemerne. Metalsymbolikken kendes bl.a. fra den græske oldtid,
hvor digteren Hesiod, der sandsynligvis levede i 700-tallet f.Kr., i verdens
aldermyten beskriver en pessimistisk udvikling fra en ideel guldalder over
en sølvalder til den jernalder, som forfatteren selv befandt sig i.
Guld er et metal med helt særlige egenskaber. Det er relativt nemt at
forarbejde, og det holder evigt. Det løber ikke an, det ruster ikke og så
glimter ægte guld altid. Samtidig har det en passende grad af tilgængelighed. Det er almindeligt nok til at være kendt, men stadig eksklusivt og
forbeholdt en lille del af befolkningen, og det har derfor traditionelt været
inflationssikret. Guldet bliver de fleste steder opfattet som det bedste,
fineste og reneste. Det har været symbol på Solen og dens livgivende lys,
det har været forbeholdt særlige befolkningsgrupper og er anvendt som
et ganske særligt symbol. Som f.eks. en vielsesring, der er lavet i guld og
som skal udtrykke ægthed, troskab og evighed.
De fordele og ulemper, der er ved forskellige former for penge i den
legale verden, følger med i den illegale og bliver til tider mere synlige
og tydelige dér. En af guldets store fordele er dets anonymitet. De fleste
værdier kan spores, men guldet kan let smeltes om, og alligevel bevarer
det sin værdi, uanset hvilken form det har.
Guld er imidlertid ikke særlig praktisk. Det kan ikke spises, og det er
for blødt til at kunne anvendes til basale redskaber. Guldets største ulempe
er dets vægt. Kun en Pippi Langstrømpe vil ubesværet kunne bære en hel
taske fuld af guldpenge.
Sølvet har slet ikke den samme aura af ophøjethed som guldet. Selvom sølv er et ædelt metal, så er det ikke nær så værdifuldt som guld, og
det er heller ikke ligeså uforgængeligt. Det er imidlertid mere praktisk til
hverdagsbrug, hvor det alligevel er værdifuldt nok til at kunne anvendes til
opsparing og opbevaring af formuen. Ved transport af store værdier er det
dog på grund af den lavere værdi pr. gram endnu mere upraktisk end guld.

FIG. 1. 23
Pl ade mønte r
Kobberlegeringers værdi ligger langt
under ædelmetallernes. Normalt bliver
kobberlegeringer derfor kun anvendt
til mønter med højere pålydende end
selve metalværdien. En undtagelse er
de store plademønter, som især blev
præget i Sverige i 1644-1776. De største
plademønter havde en værdi af 10 daler
og vejede ca. 19kg. Den eneste eksisterende danske plademønt (billedet) blev
fremstillet i 1714 som et prøvestykke,
men den blev aldrig sat i produktion.
Prøvemønten havde indstemplet værdien 1 mark dansk, mens bagsiden var
blank. Den vejer 248,18g.
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FI G . 1. 24

I de antikke græske bystater var hovedmønten ofte en drakme, men
to-drakmer og fire-drakmer var også almindelige. Skulle man betale min-

FORSKELLIGE MØNTER

dre beløb med sølvmønter, blev de meget små, og i løbet af det 5. årh.

I S A M M E M E TA L

f.Kr. begyndte flere byer at præge mindre nominaler i det billigere bronze.
I bystaten Athen var man imidlertid utilbøjelig til at præge i andre metaller
end sølv. Det kan skyldes konservatisme, men Athens kontrol over de
rige sølvminer ved Laurion har nok også spillet ind. Byen havde ganske
simpelt bedre adgang til sølv end de fleste.

Mønterne stammer fra Athen i
det 5. århundrede. De er gengivet i størrelsesforhold 1:1.
1

2

3

1 Tartemoria
2 Hemiobol (½ obol)
3 Tritartemoria (3 tartemoria)
4 Obol
5 Trihemiobol (1½ obol –
egentlig 3 halve oboler)
6 Diobol (2 oboler)
7 Triobol (3 oboler)
8 Drachme
9 Didrachme (2 drachmer)
10	Tetradrachme (4 drachmer)

4

5

6

7

8

9

10
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F IG . 1 . 2 5
A re t h u s a s om m od el
De store 10-drakmer, der blev fremstillet af
byen Syrakus på Sicilien omkring 400 f.Kr.,
hører stadig til blandt verdens mest berømte
mønter. De bærer på forsiden et portræt
af kilde-nymfen Arethusa, som var byens
symbol. Omkring 300 f.Kr. blev afstøbninger
af en række af dem anvendt som forme til det
relief, der udsmykker bunden af en serie små
drikkekopper fremstillet i Campanien (Italien).
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Hvad er numismatik?
Numismatikken er en af de ældste selvstændige videnskaber. Navnet
kommer fra det latinske ord nummus, der betyder mønt eller penge og
fra det græske nomos, der betyder skik, anvendelse eller lov. Numismatik
er således læren om mønter og penge. I den bredeste forstand dækker
numismatik over studiet af de håndgribelige penge. Der findes mange
typer betalingsmidler, fra stenpenge og sneglehuse over aktier og mobiloverførsler til private betalingsmidler, der kun har værdi indenfor ganske
bestemte rammer. Men studiet af de officielle udmøntninger har traditionelt udgjort kerneområdet for numismatikken.
Møntsamlinger synes at have eksisteret næsten lige så længe som
mønterne. Skattefund af de tidligste mønter synes ganske vist at kunne
fortolkes som enten religiøse gaver til en guddom eller som opbevaring
af værdier på lige fod med de ældre ædelmetaldepoter. Allerede fra slutningen af 300-tallet f.Kr. dukker nogle særlige drikkekopper fra Midtitalien
op, hvor hundrede år ældre pragtmønter fra Sicilien blev anvendt som et
dekorativt element på kopperne (fig. 1.25). Disse mønter må altså have
været omhyggeligt opbevarede i en lang periode.
Den romerske forfatter Sveton fortæller, hvordan kejser Augustus
(31 f.Kr.-14 e.Kr.) uddelte ”[...] gaver, snart klæder og guld- og sølvgaver,
snart mønter af alle slags, også gamle fra kongetiden og fremmede[...]”.16
Mønterne indgår i en opremsning af mange andre genstandstyper, der
kunne anvendes som gaver, og Svetons tekst viser, at man under Augustus
kendte til og bevarede ældre mønter, om end dateringen af dem i kongetiden, i lyset af vores viden i dag, nok ikke skal tages så bogstaveligt. I middelalderen har man tydeligvis haft kendskab til romerske mønter. De findes
jævnligt i arkæologiske udgravninger i middelalderlige jordlag, og mange
udmøntninger i den tidlige middelalder efterligner bevidst de romerske
mønters udseende. I renæssancen indgik møntsamlinger i de adelige
kunstkamre. Det blev almindeligt at samle på mønter i de højere samfundslag. Specielt de romerske mønter, der anvendtes som illustrationer
til de latinske forfatteres værker, men også andre mønttyper f.eks. mønter,
der kunne sættes i forbindelse med Bibelens ord. I de tilfælde, hvor man
ikke kunne skaffe de rette mønttyper, blev der fremstillet falske mønter til
formålet. Flere inventarier over renæssancesamlinger nævner mønter, der
angiveligt skulle afbilde Dronning Dido, kendt fra den romerske forfatter
Vergils storværk Æneiden. Dido var dog en mytisk skikkelse, der aldrig har
været afbildet på ægte antikke mønter.

FA KTA

DEN NYE VERDEN
MOD ØST

FI G. 1 . 2 6
K i n es i s ke peng e
Cash-mønt og pengeseddel fra Mingdynastiet (1368-1644). På sedlen ses
afbildet de ti snore med sammenbundne cash-mønter, som sedlens
værdi svarede til. Pengesedlen er
gengivet i formindsket størrelse.

Denne bog dækker en periode, hvor den kendte verden var

ger er mønter et fænomen, der næsten udelukkende eksisterer i

meget mindre end den er i dag. Karavaneruter havde ganske vist

Europa, Middelhavsområdet og Den Nære Orient inklusiv Indien,

eksisteret gennem Asien til Kina siden oldtiden, men få europæ-

og alle mønterne er afledt af den samme oprindelse. Kun i Fjern-

ere have været udenfor Europa og Middelhavslandene. Endnu i

østen eksisterede en selvstændig tradition for brug af mønter, der

slutningen af 1200-tallet blev Marco Polos erindringer om hans

ser ud til at være opstået uafhængigt af den vestlige tradition,

23 år ved Kublai Khans mongolske hof og hans mange rejser for

men på næsten samme tidspunkt.

khanen mødt med mistro i Europa. Marco Polo beskrev, hvordan
hans mongolske værter anvendte pengesedler lavet af birkebark.

De ældste kinesiske mønter blev udfærdiget som miniaturekopier

Noget ingen af hans samtidige kunne forestille sig var rigtigt, og

af redskaber (fig. 1.1.7). Under den første kejser Qin Shi Huang

først flere hundrede år senere opstår samme idé i Europa.

(260-210 f.Kr.) begyndte man at støbe runde bronzemønter cash.
Mønterne havde et hul i midten, og de blev fremstillet med kun

Hvor historien om penge i Europa siden den græske oldtid er tæt

få ændringer indtil 1912. Cash kunne bindes på snore med 100

knyttet til historien om mønter, så ser penge ganske anderledes

mønter på hver, og snorene blev bundtet med 10 i hvert bundt

ud i andre dele af verden. De store opdagelsesrejser, hvor euro-

(= 1.000 cash). På Ming-periodens trykte pengesedler (1368-1399)

pæerne erkendte, at verden var større end hidtil antaget, fandt

angives værdien af sedlen ved en tegning af cash-snore.

først sted i løbet af 1400-tallet. Frem til de store koloniseringsbøl-
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Den videnskabelige numismatik udvikledes sideløbende med andre
videnskaber. I løbet af 1700-tallets oplysningstid blev der for alvor fokus
på at ordne og systematisere alt. Der opstod selvstændige specialiserede møntsamlinger. Et eksempel fra Danmark er Otto Sperlings samling,
der består af ca. 300 antikke mønter og Niels Foss’ samling af ca. 5.000
danske og norske mønter. Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Danmark
blev oprettet i 1780 ved at sammenføre kongens samling af guldmønter
og –medaljer med Kunstkammerets Medaillecabinet i en helt nyindrettet
samling på Rosenborg Slot. I 1600- og 1700-tallets enevældige monarkier var der fokus på de romerske kejsertidsmønter, som understregede
dynastiets magt.
I løbet af 1700-tallet voksede interessen for græske bystaters mønter
frem i takt med revolutionære tankers fremvækst og de vestlige rejsendes
muligheder for at færdes i Grækenland. Nationalstaternes fremvækst i
løbet af 1800-tallet resulterede i et fokus på nationale mønter. Den interesse varer stadig ved og fik fornyet interesse efter jerntæppets fald og i
forbindelse med indførelsen af euroen i mange europæiske lande.

FIG. 1. 27
A fbi l dni nge r i 3 D
Afstøbninger af mønter
indkøbt til Den kgl. Møntog Medaillesamling
(i dag Nationalmuseet)
fra udenlandske samlinger i 1830’erne.
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FI G. 1 . 2 8
Pen ges æ k ke
Nummi er det latinske ord
for penge, og det har givet
navn til studiet af mønter og
møntvæsen numismatik. Her
ses pengesække liggende på
et sølvfad på en senromersk
mosaik fra Tunesien. På fremstillinger som denne symboliserede pengesækkene stor
rigdom og overdådighed.

Numismatikken knyttede sig til især til forskningstraditionerne indenfor
historie og filologi, og mange tidlige studier søger at forklare enkelte
mønters billedmotiver. Senere ses opstillinger af rækker af mønter, der
især var baseret på større og velbevarede mønter præget i ædelmetal
sammenholdt med historiske kilder. Disse studier opbyggede et stærkt
typologisk og kronologisk skelet, som meget af nutidens forskning i
mere komplekse problemstillinger stadig hviler på. Studierne var længe
baseret på mønter i samlinger, uden at man havde kendskab til deres
fundsted, og i lang tid var numismatikeren henvist til at arbejde med
egne mønter eller beskrivelser af mønter. Datidens bogillustrationer var
tegninger gengivet som kobberstik. De var ekstremt dyre og derfor få,
og de var ikke altid pålidelige. Selv langt ind i 1900-tallet var reproduktioner af mønter en luksus. Blandt forskere blev der gjort flittig brug af
afstøbninger af mønter, og store afstøbningssamlinger blev opbygget
på forskningsinstitutionerne (fig. 1.27).
Siden er fokus skiftet fra udmøntningen (hvem, hvad, hvor og
hvornår) til metoder (hvordan), mængder (hvor mange) og årsager
(hvorfor og hvor længe). Numismatikken opererer i dag indenfor en lang
række andre videnskaber og deler metoder med mange af dem, især de
humanistiske videnskaber som historie, kunsthistorie og arkæologi. Den
numismatiske forskning henter inspiration fra mange felter og følger de
generelle videnskabsteoretiske paradigmer. I det romanske sprogområde
ses især fra midten af 1900-tallet en inspiration fra den fransk-baserede
Annales-skole,17 der oprindelig trak på socialvidenskab og antropologi
inspireret af strukturalisme. Den gjorde op med begivenhedshistorien
til fordel for de lange perspektiver. Siden 1970’erne er numismatikken
desuden blevet inspireret af den processuelle arkæologi (dengang især
kendt som New Archaeology), der udsprang i den engelsksprogede
verden. Den byggede på en antagelse om en konstant udvikling, som
dog snart blev kritiseret, men den førte også til en bevidst tilnærmelse til
naturvidenskabelige metoder og ikke mindst et krav om videnskabelig
gørelse i den forstand, at teorier skulle kunne underbygges på måder,
der mindede om naturvidenskabernes. Det førte til et fokus på kvantitative
studier af store mængder af data, og indenfor numismatikken til studier,
der sammenligner forekomster af forskellige mønttyper og deres ind
byrdes forhold. Nyere studier af fortidig anvendelse af mønter og især
af de sekundære anvendelser af mønterne og brugernes opfattelse af
mønter henter i høj grad inspiration fra antropologiske studier. Numismatikken forbindes dog også med jura, politik og økonomi, ligesom særlige
aspekter indenfor metalanalyser diskuteres af fysikere og kemikere.
Inden for numismatikken er der desuden udviklet metoder, som
specielt tager hensyn til mønternes særlige karakteristika. Det vil sige
de mange ensartede genstande med oftest næsten samme vægt og ens
kombinationen af billede og skrift. Blandt disse metoder er stempelanalysen. Metoden bygger på, at enhver mønt er præget med to stempler,
et forside- og bagsidestempel, der har kunnet bruges igen og igen, hver
for sig eller sammen til at præge mange mønter. Hvis man kan identificere, hvor mange stempler, der er anvendt til at præge de i dag kendte
mønter, hvor samme forsidestempel er anvendt sammen med forskellige
bagsidestempler eller omvendt, har man f.eks. mulighed for at beregne
den relative størrelse eller intensitet af en udmøntning. En angivelse af
det kendte antal stempler giver ofte et mere præcist billede af en udmøntnings størrelse fremfor det kendte antal af samme mønttype. Man
kan sågar anslå, hvor stor en del af en udmøntning vi i dag har bevaret
eksempler af ud fra matematiske sandsynlighedsberegninger af forholdet
mellem antallet af kendte stempler og eksemplarer af den pågældende
mønttype. Stempelanalyse som arbejdsredskab i numismatisk forskning
er udviklet siden slutningen af 1800-tallet, men da man i nyere tid har fået
adgang til stadig større databaser med højopløselige fotos, bliver det
nemmere at udføre de tidskrævende analyser, der danner basis for både
kvantitative studier og finjusteringer af datering.18
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Møntvæsenets opståen
og tidlige udvikling i Europa

Fra segl til mønter
Den græske forfatter Herodot (født omkring 480 f.Kr.) fortæller om den
umådeligt rige kong Kroisos (560-547 f.Kr.) og hans land Lydien. Ved udgravningen af det store Artemis-tempel i Efesos på Tyrkiets vestkyst fandt
man blandt meget andet nogle indskrifter, der fortalte, om kong Kroisos’
finansiering af sit prestigebyggeri. Under dette tempel fandt arkæologer
nogle af de tidligste mønter, som vi kender. Mønterne består af flere
forskellige typer, og de må stamme fra en oprydning i helligdommen
foretaget før byggeriet af det tempel, som Kroisos var med til at betale.
Mønterne kan være blevet nedlagt ad flere omgange, og alle disse
mønttyper må være præget før ca. 560/550 f.Kr. Måske er de allerældste
præget helt tilbage i slutningen af 600-tallet.
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FIG. 1. 29
A r te mi si on i Efe s os
Artemis-templet blev anset for
at være et af verdens 7 vidundere.
Der havde allerede længe ligget
en helligdom på stedet, da man
o. 560 f.Kr. begyndte at opføre det
store Artemision, finansieret ved
donationer fra bl.a. den lydiske
kong Kroisos. Møntfundene under
templet er af afgørende betydning
for dateringen af møntvæsenets
opståen. Templet brændte flere
gange men blev genopført. Her
ses det afbildet på en mønt præget
i Efesos under kejser Claudius
(41-54 e.Kr.). Inde i templet står
den berømte kultstatue af den
efesiske Artemis.

FA KTA

DE ÆLDSTE MØNTER

De fleste af mønterne fra Efesos-skatten hører til løvehoved-typerne
ligesom disse. De er karakteriseret ved gengivelsen af et løvehovede
på forsiden og et aftryk af punslen med overstemplet på bagsiden.
De største mønter i skatten vejede ca. 4,7g, der svarede til 1/3 stater,
mens de mindste var 1/48 stater på ca. 0,29g. Der kendes dog endnu
mindre elektronmønter. 1/96 stater var ca. 4mm i diameter og vejede
0,15g. Den havde en løvepote på forsiden. De allermindste mønter
på størrelse med et knappenålshovede vejede blot 0,08g.

E N TO LV T E DE L STAT E R
FI G. 1 . 3 0
Elektronmønter
fra Lydien, præget
før 550 f.Kr.

E N S J E T T E D E L STAT E R

EN TREDJEDEL STATER

KAPITEL 1 — MØNTVÆSENETS TIDLIGE HISTORIE OG UDVIKLING

37

F IG . 1 . 3 1
Kro is os ’ g u l dm øn t
Lydisk guldstater som sandsynligvis er præget under kong Kroisos
(560-546 f.Kr.). De lydiske mønter
af sølv og guld havde på forsiden
en afbildning af en løve og en tyr,
der var vendt mod hinanden, mens
bagsiden ligesom de tidligere
elektronmønter var incus.

F IG . 1 . 3 2
D a re ios ’ g u l dm øn t
Dareiken var en guldmønt opkaldt efter den persiske konge
Dareios (522-486 f.Kr.). Den viser
kongen i fuld figur på forsiden,
mens bagsiden er nonfigurativ.
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Fælles for disse tidlige mønter er, at de alle er præget i en legering af
guld og sølv, elektron, og at de er blevet stemplet med en fordybning, en
såkaldt incus, på bagsiden (fig. 1.31). Forsiderne varierer derimod meget.
Den kan være helt glat eller rillet, men mange af mønterne bærer et motiv
f.eks. en løve eller en hjort. Forsidemotiverne kan dermed sammenlignes
med motiver fra seglstamper. Man kan forestille sig, at det, at man stempler mønter med sit tegn, ikke ligger så langt fra for eksempel forsegling
af pakker eller klæde ved brug af indstemplede plomber, der viser hvem
der er bag. En analyse af mønternes vægt viser, at der allerede blandt de
tidligste udmøntninger findes eksempler på, at en møntserie er præget i
flere nominaler, hvor vægtene indplaceres som fraktioner af en stater på
14,15g. Trods anvendelsen af den samme vægtstandard antages mønterne
at stamme fra forskellige byer på Tyrkiets vestkyst. Netop i begyndelsen af
500-tallet oplevede byerne i dette område en blomstringstid, der kom til
udtryk i f.eks. store tempelbyggerier. Alt i alt kendes op mod 100 forskellige
typer elektronmønter fra denne periode. En del af disse tidlige typer kan
henføres til bystater, som også senere prægede mønter med de samme
motiver, men mange er endnu uidentificerede. Kun ganske få mønter bærer
indskrifter, og oftest afføder indskrifterne flere spørgsmål end svar.19
I teksten Historie nævner Herodot det guldsand, som blev skyllet ned
fra bjerget Tmolos (i dag Bozdağı), der sandsynligvis har været råmetal for
nogle af de ældste elektronmønter. Her giver han lyderne æren for at være
”de første mennesker vi kender, der har brugt mønter præget af guld og
sølv, og de var de første kræmmere”.20 Historien er både sand og falsk. De
første elektronmønter er tydeligvis præget før Kroisos’ regeringstid, og
metalanalyser viser, at mønterne tilsyneladende har et højere sølvindhold
end den naturligt forekommende elektron. Fund i den lydiske hovedby
Sardis tyder imidlertid på, at det var på Kroisos’ tid, at man begyndte at
præge mønter i næsten rent sølv og guld. Teknologien til at rense metaller
fandt for alvor anvendelse, da det blev nødvendigt at kunne adskille og
forfine guld og sølv til ensartede værdier. At lyderne har haft særlig viden
og ekspertise i dette arbejde afspejles af Herodots beretning.21
I 546 f.Kr. blev Lydien erobret af Perserriget under ledelse af kong Kyros,
og Sardis blev ødelagt. Men udmøntningen af kroisoske guld- og sølvmønter fortsatte uændret under persernes overherredømme indtil slutningen af
500-tallet, hvor den nye perserkonge Dareios reformerede møntvæsenet ved
at udstede guldmønter – efter ham kaldet dareiker (fig. 1.32) – på ca. 8,35g,
der svarede til 20 sølvmønter, sigloi, med vægt af ½ stater (1 stater = 10,7g).
Fra midten af 700-tallet f.Kr. ekspanderede de græske bystater. De
grundlagde handelspladser, de såkaldte apoikiai, langs både Middelhavets
(fra Nordspanien via Sydfrankrig og Italien til Adriaterhavet) og Sortehavets kyster, og mange af disse apoikiai voksede hurtigt op til at blive betydelige bystater og vigtige samhandelspartnere. Det er ikke forbavsende, at
de første mønter stammer fra byer, der både havde adgang til møntmetal
og var dybt involveret i fjernhandel. I f.eks. Korinth, Ægina og Athen kom
sølvet til de første mønter netop fra minerne i Det Ægæiske Hav, især fra
øen Sifnos og fra Nordgrækenland. Hvornår præcis disse udmøntninger
fandt sted er voldsomt debatteret.22 Enkelte forskere har ment, at det skete
allerede i slutningen af 600-tallet samtidig med elektronudmøntningerne
i Sardis og på Lilleasiens vestkyst, men de fleste synes i dag at mene, at
udmøntningerne startede i midten af 500-tallet, mens Kroisos var konge
af Lydien. Udmøntningerne af de ældste didrakmer (2-drakmer) i Athen og
andre byer inden for det nuværende Grækenland var ganske små og har
sandsynligvis ikke haft nogen større økonomisk betydning. I dag kendes
kun et til fire forsidestempler til hver af de ældste mønttyper i Athen. Først
i de seneste år af 500-tallet f.Kr. ses en pludselig voldsom vækst i antallet af
kendte stempler for hver type. Noget der for Athens vedkommende sikkert
hænger sammen med den begyndende udnyttelse af de rige sølvforekomster i Laurion nær Athen, som forsynede både Athen og Ægina med metal
til møntproduktion. Det er også i denne periode, at vi begynder at få fast
grund under fødderne, når det gælder dateringer af mønterne. Der kendes
en lang række fund af møntskatte fra slutningen af 500-tallet og frem mod

FI G. 1 . 3 3
R el i ef p å beg g e sid er
De første dobbeltreliefmønter er
ligesom de incuse mønter præget på
meget tykke blanketter. Hvor stemplernes diameter er større end den
færdigprægede mønt, forsvinder en
del af motivet ud over randen. Tetradrakme fra Athen, ca. 480-450 f.Kr.

480 f.Kr., som viser, at møntvæsenet på den tid allerede havde udviklet sig
eksplosivt. I løbet af kun en til to generationer blev brugen af sølvmønter
udbredt til størsteparten af den græske verden.
Der blev i slutningen af 500-tallet f.Kr. eksperimenteret med forskellige
måder at fremstille mønter på, som førte til meget forskellige udtryk. De
ældste sølvmønter blev ligesom elektronmønterne præget på en blanket,
der nærmest ligner en fladtrykt kugle med en non-figurativ incus indstemplet på bagsiden, men snart fandt man på at lave mønter med et motiv i relief
på begge siderne (fig. 1.33). Og denne tradition har holdt sig til vore dage.
Møntvæsenets betydning i de græske samfund vurderes meget
forskelligt. Nogle forskere har set indførelsen af et møntvæsen som en revolutionerende nyskabelse, der totalt forandrede samfundene, mens andre
tvivler på, at de ældste mønter havde nogen særlig økonomisk betydning
og ser det tidlige møntvæsen som en gradvis supplering af og overgang
fra en vægtøkonomi, som havde fungeret ganske udmærket i århundreder.
Forskellen mellem det umøntede sølv og mønterne kunne ligge i den autoritet, der omgav møntherren og i de politiske aspekter i møntvæsenet.
Mønterne blev i de fleste tilfælde præget af en bystat. Der optrådte
dog også mønter, som blev præget for forbund af selvstændige (by-)stater
svarende til møntunioner, der blev præget mønter for helligdomme (ligesom
Vatikanet/pavestaten i dag har egne mønter) samt mønter, der blev præget
af stater ledet af en konge. Møntherren var i hvert enkelt tilfælde statens leder
eller ledere, og motiverne på mønterne afspejler de stater, de blev præget af.
Det var typisk et symbol for byen, enten i form af en afbildning af dens skytsgud eller noget, der var særligt karakteristisk for netop denne stat (fig. 1.34).
Den græske forfatter Aristoteles insisterede i slutningen af 300-tallet
på, at mønter blev indført for at lette handelen.23 Det er nok tvivlsomt
om Aristoteles har haft nogen præcis viden om bevæggrundene til mønt
væsenets opståen et par århundreder før hans tid. Men de relativt ens
artede vægte på de ældste udmøntninger kunne pege i samme retning.
I de senere år er der blevet sat fokus på den hurtige udvikling af meget
små nominaler, som ellers hidtil ikke har været særligt kendt. Et meget
vigtigt fund fra slutningen af 500-tallet f.Kr. stammer fra den græske by
Kolofon nær Efesos, der ligger i det nuværende Tyrkiet. Fundet bestod af
903 små sølvmønter samt 77 stykker umøntet sølv. Mønterne tilhørte to
forskellige nominaler: 1/24 stater (også kaldet ½ obol) på ca. 0,43g og
1/48 stater (1/4 obol) på 0,21g. Selv på disse meget små vægtenheder var
der tale om meget finjusterede vægte. Tilstedeværelsen af det umøntede
sølv viser dog, at der har været tale om en hybrid økonomi, hvor man
anvendte sølv efter vægt sideløbende med en begyndende møntbrug.24
De store sølvmønter har hver især repræsenteret en betydelig metalværdi, der langt oversteg hvad man havde brug for i mindre handler. Kolo
fon-skatten viser, at der også blev præget små nominaler, og rent faktisk
kendes der elektronmønter med værdier helt ned til 1/192 stater (fig. 1.30).
Disse mønter vejer 0,08g og er på størrelse med et knappenålshovede.
Der er ingen tvivl om, at mange af dem er gået tabt i tidens løb. Det er
naturligvis et problem i moderne forskning, der har undervurderet antallet
af udmøntninger af små nominaler.
Løsningen på problemet med meget små sølvmønter blev indførelsen
af bronzemønter, men dette skridt lod vente på sig. I forhold til sin vægt var
sølv mere end 100 gange så meget værd som bronze, så hvis man skulle
erstatte en sølvmønt med en fuldlødig bronzemønt, ville den sidstnævnte
blive uforholdsmæssig stor. Alternativet var at indføre bronzemønter som
kreditmønter. Det vil sige, at bronzemønternes pålydende værdi skulle være
højere end deres metalværdi, og denne grænse var tydeligvis svær at krydse
for antikkens grækere. Ideen til bronzemønter ser ud til at opstå i randområderne (Syditalien, Sicilien og Sortehavsområdet), hvor de første bronzeudmøntninger fandt sted 450-425 f.Kr. Mange bystater var allerede begyndt at
slå bronzemønter før 400 f.Kr., mens der f.eks. i Athen var voldsom modstand
mod bronzemønter langt ned i 300-tallet (fig. 1.24). Bronzemønterne lettede
uden tvivl brugen af mønt i forbindelse med små og mere dagligdags transaktioner, men de blev som regel kun anvendt indenfor udstederens område.
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FIG. 1. 34

GRÆSKE MØNTER

L A BYRINT FRA KNOSSOS

MED SYMBOLER FOR
F O R S K E L L I G E BY S TAT E R

De mange græske bystater anvendte hovedsagelig symboler eller en gengivelse af
deres skytsguddom som identificerede deres mønter. Nogle mønter bar også byens
navn eventuelt i forkortet form, f.eks. META
for Metapont og ATHE for Athen.

S KI L D PA D D E FR A Æ G INA

PEGA SUS FRA KORINTH

KOR N A K S FRA M E TA PO NT

UGL E FRA ATH EN
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De første portrætmønter
I den græske verden var portrætter af mennesker indtil slutningen af
400-tallet f.Kr. sjældne. Man afbildede som hovedregel kun guder eller
mennesketyper, mens de få billeder af individuelle personer blev fremstillet som særlige hædersbevisninger efter den afbildedes død. At sætte et
levende menneskes portræt på en mønt var det samme som at sætte sig
på gudernes niveau. Kong Philip 2. af Makedonien (359-336 f.Kr.) blev som
den første hersker angiveligt afbildet på græske mønter, men det blev
camoufleret. Møntbilledet forestillede nemlig ikke kongen selv, men den
statue, der var blevet rejst til ære for ham som vinder i De Olympiske Lege.
Hans søn Aleksander den Store (336-323 f.Kr.) blev verdenserobreren, der satte den græske kultur i tæt forbindelse med den orientalske
verden helt til Indus-floden. Her blev kongen opfattet som en guddommelig beskytter af staten, og gudekongen blev afbildet allerede på de
ældste persiske mønter, dareikerne. Aleksanders sølvmønter blev præget
i enorme tal. De fik en kolossal udbredelse og findes i store antal både
indenfor og udenfor de områder, som Aleksander erobrede. Mønterne
afbilder på forsiden en ung mand iført en hjelm dannet af et løvehoved.
Løvehjelmen er halvguden Herakles’ kendetegn. Umiddelbart identificerer
det fremstillingen som en afbildning af Herakles, men motivet kan også
opfattes som et portræt af Aleksander og dermed som det første herskerportræt på en græsk mønt (fig. 1.35). Det er tvetydigt – og måske er det
tilsigtet? Sikkert er det, at eftertiden så det som et portræt af Aleksander,
men vi ved ikke hvornår sammensmeltningen af Aleksander og Herakles
begyndte. Efter Aleksanders død delte hans generaler riget, og flere af
hans efterfølgere prægede mønter med egne portrætter på. Den magiske grænse for, hvad man kunne tillade sig, var overskredet.
Samtidig blev der i mindst 26 forskellige møntsteder præget mønter
med Aleksander den Stores portræt (fig. 1.36). Faktisk er hovedparten af
mønterne med portrættet af Aleksander som Herakles præget efter hans
død. Aleksandermønterne er et eksempel på en såkaldt immobiliseret
mønttype – et succesfuldt design, som blev ved med at være i brug længe
efter den afbildede fyrstes død.25 Med Aleksander den Stores udmøntninger fik mønterne den udformning, der endnu i dag er normen for de
fleste monarkier. At de bærer statsoverhovedets portræt på forsiden.

FIG. 1. 3 5
Phi l i p 2 . t i l he st ?
Der er præget mange forskellige
mønttyper i Philip 2.s navn i både
guld, sølv og bronze. En af hans
meget udbredte typer er en tetradrakme, der på forsiden har et protræt af guden Zeus og på bagsiden
en rytter iført kappe. Kan det være
en afbildning af selve Philip?

FIG. 1. 3 6
Ekse m p l e r p å m ønt e r
me d A l e ks and e r d e n
Store s p or t ræ t

a

b

c

d

a	Aleksander den Store iført den
løvehovedhjelm, som ellers er
guden Herakles’ symbol. Mønten
er fra Aleksanders regeringstid.
b	Aleksander den Store med løvehovedhjelm. Mønten er præget
efter kongens død.
c	Aleksander den Store portræt
teret med vædderhorn. Hornene
er en attribut for sammensmeltningen af den græske gud Zeus
med den ægyptiske Ammon.
Mønten er præget i Thrakien
efter Aleksanders død.
d	Aleksander den Store med elefanthjelm, som er en henvisning
til hans erobringer i Orienten.
Mønten er præget i Ægypten
efter Aleksanders død.
Mønterne er gengivet i 1:1
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Græske mønter er sjældne fund i Danmark, og de allerfleste
kendte eksemplarer stammer fra steder, hvor al sandsynlighed
peger på, at de er blevet tabt i nyere tid. En undtagelse er

GRÆSKE MØNTER

en drakme af den populære Aleksander den Store type, der

I DANMARK

blev præget af Aleksanders efterkommere i tiden efter hans
død i 323 f.Kr. Netop denne mønt blev fundet ved Lillegærde
på Bornholm som del af en brudsølvsskat fra vikingetiden.
Sølvet er blevet testet, ved at man har stukket ind i møntens
overflade langs randen. Det er en handling, som er typisk for
perioden omkring år 1000 e.Kr.
Aleksander erobrede store landområder helt til Indusfloden
i Asien. Erobringerne bestod bl.a. af områder i det moderne
Afghanistan og de centralasiatiske republikker, og der blev
efterfølgende præget mønter i Aleksanders navn i disse

F IG . 1 . 3 7
A le k s an d er f ra
L ille g æ rde
Mønten er præget
i 200-tallet f.Kr. og
fundet i en dansk
sølvskat fra midten
af 1000-tallet e.Kr.

områder. Mange århundreder senere blev hovedparten af
de kufiske mønter fra 900-tallet, der bliver fundet i Danmark,
præget i de samme områder. Det er sandsynligt, at den
græske mønt fra Lillegærde er overlevet i Centralasien fra
den græske oldtid til vikingetiden og er kommet hertil
sammen med de kufiske mønter.

F IG . 1 . 3 8
Bro n zek l u mp er
Aes rude er klumper af uforarbejdet
bronze, der blev brugt til betaling
efter vægt.
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Fra græsk drakme til romersk denar
Mens man i den græske verden hovedsagelig anvendte sølv som mønt
metal, så foregik der samtidig en helt anden udvikling på den italienske
halvø. Romerske forfattere fortæller, hvordan man i gammel tid brugte
aes rude, der egentlig betyder rå bronze til betaling efter vægt (fig. 1.38).26
Klumper af uforarbejdet kobber optræder i fund helt tilbage fra 700-tallet
f.Kr.27 De kan sandsynligvis fortolkes som aes rude, og de var penge i en
vægtøkonomi baseret på bronze. Det samme gælder en gruppe barrer
støbt i en jernholdig bronze, som er fundet i hele Mellemitalien. Barrernes
datering er højst usikker. Nogle kan muligvis dateres allerede i 500-tallet
f.Kr., mens andre er fundet sammen med genstande fra 200-tallet f.Kr.
De synes ikke at følge nogen fast vægtstandard, så hvis de har været
anvendt som betalingsmidler, må de placeres i en vægtøkonomi.
De ældste romerske udmøntninger er knyttet til Roms ekspansion
mod syd, som tog fart omkring 300 f.Kr.28 Her mødte romerne dels en
række såkaldte italiske folkeslag og dels de mange græske bystater, der
lå som perler på en snor langs Syditaliens kyster. Napoli (Nea polis = den
nye by) var en af de græske byer, der havde en meget stor møntproduktion
i slutningen af 300-tallet, og de første romerske mønter antages alminde
ligvis at være præget i Napoli i samme periode. Det var bronzemønter,
der både i vægt og motiv følger de samtidige napolitanske mønter,
men de bærer den græske indskrift ΡΩΜΑΙΩΝ (fig. 1.40 og 1.41). Det kan
oversættes til romernes (mønt). I begyndelsen af 200-tallet fulgte den
første romerske sølvmønt. Det var en didrakme (2-drakme) efter græsk
vægtenhed, der på forsiden havde et portræt af krigsguden Mars, mens
bagsiden havde et hestehoved og indskriften ROMANO – nu med latinske
bogstaver. De prægede mønter i sølv og bronze eksisterede samtidig
med to serier støbte mønter. Den ene bestod af bronzebarrer, de såkaldte
aes signatum, der synes at have vejet omkring 1,5-1,6kg og dermed svaret
til ca. 5 romerske pund à 324g. Den anden er de såkaldte aes grave, som
fandtes i syv nominaler fra 1 aes til 1/12 aes (= 1 uncie).

FA KTA

Samtidig med de hellenistiske riger i den østlige del af Middelhavsområdet var store dele af Midteuropa beboet af keltere,
der var en betydelig magtfaktor i slutningen af det første årtu-

K E LT I S K E M Ø N T E R

sinde f.Kr. Rom blev plyndret af keltere i 390 f.Kr., og den vigtige
græske helligdom Delfi blev angrebet i 279 f.Kr. Fra slutningen
af 300-tallet begyndte en lang række keltiske samfund fra Balkan i øst til De Britiske Øer i vest at slå mønter.
Mønterne efterlignede især den makedonske kong Philip 2.s
guld-staterer og Aleksander den Stores tetradrakmer i sølv.
De ældste keltiske mønter er tro gengivelser af de græske
originaler, men lidt efter lidt forvanskedes motiverne, så mange

FI G. 1.39
Fra g ræsk til keltisk
Mønterne fra den græske bystat
Massalia (i dag Marseille) i Sydfrankrig dannede forbillede for
udmøntninger foretaget af de keltiske befolkningsgrupper i Po-dalen i
Norditalien, sandsynligvis i 3.-1. årh.
f.Kr. Især bagsidens løve bliver med
tiden vanskelig at genkende, og forkortelsen af bynavnet MASSA bliver
til ornamenter bestående af vinkler.
På enkelte udmøntninger optræder
en helt ny indskrift (PIRAKOS) i et
lokalt, såkaldt ’lepontisk’, alfabet.

af mønttyperne i dag fremstår nærmest som moderne nonfigurative symboler.
I starten er der udelukkende tale om ædelmetaludmøntninger,
men efterhånden benyttedes også bronzemønter. De mange
forskellige udmøntninger understreger tilstedeværelsen af
en lang række forskellige keltiske samfund, men vi ved ikke i
detaljer, hvordan de rent politisk var organiseret. De fleste af
mønterne er uden indskrift, så deres udbredelse i arkæologiske
fund er vores vigtigste kilde til viden om, hvor de blev anvendt.
De sidste keltiske udmøntninger ophørte gradvist efter romernes
erobring af Gallien og Britannien.

1	Mønt fra Massalia
2	Keltisk mønt fra Po-dalen
3	Keltisk mønt med lokal indskrift:
PIRAKOS

1

2

3
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200-tallet f.Kr. var en overgangsperiode, hvor den voldsomt ekspanderende by Rom begyndte at slå mønt på linje med en lang række andre
byer på den italienske halvø. Hvorfor? Man har foreslået, at Rom simpelthen var nødt til at præge mønter for at kunne betale sold til lejetropper
i forbindelse med kampene i Syditalien, men dertil har de første udmøntninger været alt for små, for der kendes f.eks. kun fire forsidestempler
fra den første udmøntning. De romerske mønters udbredelse passer
heller ikke med udbredelsen af andre romerske genstande, så de synes
ikke at have haft nogen betydning i udenrigshandel. Sølvudmøntningens
start skal nok snarere ses som en del af optagelsen af græske institutioner i Rom, som faldt sammen med erobringen af de græske byer i
Syditalien fra begyndelsen af 200-tallet f.Kr. Først i midten af 200-tallet
ses en vækst i antallet af kendte stempler. Den voksende udmøntning
falder sammen med en reduktion i vægten af de støbte bronzemønter
og en forfinelse af sølvindholdet i drakmerne (tabel 1.1). Nu kan man begynde at tale om et romersk møntbrug. Men under Roms anden puniske
krig mod hærføreren Hannibal i 218-201 f.Kr. brød systemet sammen og
måtte reorganiseres.

REPUBLIKANSKE MØNTER
DE N TIDL IGE DEL A F 200-TA L L ET

F IG . 1 . 4 0 - 1 . 4 1
R o m e rs ke m øn t er
m e d g ræ s k i n ds k r i f t
Mønterne fra Napoli (øverst)
var forbillede for de ældste
romerske mønter med den
græske indskrift PΩMAIΩN,
som blev præget i Napoli i
slutningen af 300-tallet.

F IG . 1 . 4 2
A e s si gn at u m
Romersk bronzebarre med et
vildsvin som motiv. Stammer
fra republikansk tid.
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TA BEL 1 . 1

MØNT

M ETAL

VÆGT

VÆ R DIA NG IV E L SE

Didrakme

Sølv		

As

Bronze

1 pund = 12 uncer

│

Semis

Bronze

½ pund = 6 uncer

S

Triens

Bronze

3

pund = 4 uncer

••••

Quadrans

Bronze

4

pund = 3 uncer

•••

Sextans

Bronze

6

pund = 2 uncer

••

Uncia

Bronze

1 unce

•

Semuncia

Bronze

½ unce

Σ

Værdiforhold sølv:bronze = 120:1. Værdiangivelse: Møntens værdi er angivet ved symboler.
1 pund (324 g) = 12 uncer (à 27 g) = 288 scripler (á 1,125 g).

FA KTA

ETRUSKISKE MØNTER
I landskabet Etrurien nord for Rom eksisterede en
række rige bystater, der siden 700-tallet handlede
med både grækere og fønikere.
Den største udmøntning fandt sted i handelsbyen
Populonia, der ligger i midten af det nuværende Italien.
Populonia er bl.a. kendt for at have været et center for

FI G. 1 . 4 3
S t øb t
e t rus ki s k m ønt
Mønterne har på
forsiden et dobbelthovede, der normal
forbindes med guden
Janus, iført den rejse
hat, som ellers anvendes som attribut
for guden Merkur.
På bagsiden ses en
kølle. De to punkter
viser, at der er tale
om en sextans, og
indskriften i etruskisk
alfabet kan læses
Velathri, i dag Volterra,
i Toscana i Italien.

metaludvinding. Her prægedes bronze, sølv og guld
med det særtræk, at mange af ædelmetalmønterne
blev præget med en blank bagside.
Dateringen af de mange møntserier fra Populonia
diskuteres blandt forskere. Enkelte udmøntninger
kan måske have fundet sted allerede omkring 400 f.Kr.,
men der er ingen sikre beviser for etruskiske udmøntninger før 200-tallet f.Kr.29 På det tidspunkt var store
dele af Etrurien allerede formelt under romersk overherredømme. Fra den tid kendes både aes signatum
og støbte mønter fra Tarquinia ca. 80 km nordvest for
Rom, mens der fra byerne i indlandet kendes støbte
såvel som prægede bronzemønter.

Den romerske denar
Denaren er den første entydigt romerske mønt. Denaren havde en værdi
af 10 aes, og ordet denar er afledt af deni, der betyder 10 ad gangen.
Den blev indført midt under anden puniske krig sandsynligvis i 212/211
f.Kr., og den skulle med tiden blive en af verdens længstvarende successer. Denaren var rygraden i det romerske møntsystem i næsten et halvt årtusinde, og ordet denar anvendes stadig. I mange romanske sprog er det
blevet til ordet for penge. Den første udmøntning bestod hovedsagelig af
sølvmønter (fig. 1.44), men også et mindre antal guldmønter og bronze
mønter blev præget (tabel 1.2). Sølvmønterne blev præget i rent sølv
(97-99% sølv) i flere forskellige møntsteder, og de fordrev snart ikkeromerske sølvmønter fra den italienske halvø. Romerske forfattere fortæller,
at et kollegium bestående af tre møntembedsmænd, tres viris monetalis,
stod for den romerske udmøntning i republikansk tid, og dette embede
ser ud til at være indført i forbindelsen med overgangen til denaren.

R O M E R S K E S Ø LV M Ø N T E R
DEN FØRSTE DENA RSERIE FRA 211/12 F. KR.

FI G . 1 . 4 4
D e æ l dst e d ena rer
På forsiden af de ældste denar
typer var en afbildning af gudinden
Roma, og på bagsiden gudetvillingerne Castor og Pollux, også kendt
som Dioskurerne, og indskriften
ROMA. Denarerne var desuden
mærket med romertallet X, der
angav deres værdi: 10 aes.

TA BEL 1 . 2

MØNT

VÆGT I AS

VÆR D I AN GI V E L SE

Denar

10 as

X

Quinar

5 as

V

Sesterts

2½ as

IIS

1 pund (324 g) = 12 uncer (à 27 g) = 288 scripler (á 1,125 g). En denar lig med 1/72 del
pund = 4,5 g. Værdiangivelse: Møntens værdi er angivet ved symboler.
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I løbet af de sidste århundreder f.Kr. forvandlede Rom sig fra at være
en by til at være et verdensrige. Romerne vandt over det makedonske
kongerige ved slaget ved Pydna i 168 f.Kr. og både den puniske hovedstad Karthago og den centrale græske by Korinth blev indtaget i 146
f.Kr. Derefter fulgte større og større erobringer, og i 44 f.Kr. var næsten
hele Gallien blevet besat af romerne under Cæsar. Der foregik løbende
justeringer af møntsystemet både i værdiforhold, vægt og i mønternes
udseende. I den senere del af den romerske republik fik sølvmønterne
voksende betydning på bekostning af bronzeudmøntningerne. Samtidig
skete en forandring i møntmotiverne. Statens symboler forsvandt og blev
erstattet af motiver og indskrifter, der blev knyttet til den enkelte mønt
embedsmands forfædre. I begyndelsen af 44 f.Kr. var Cæsar den første
levende romer, hvis portræt kom til at pryde forsiden af en mønt, men i
magtkampene efter mordet på Cæsar 15. marts 44 f.Kr. satte begge parter deres portræt på mønter, og Cæsars selvudnævnte hævnere i triumviratet (Antonius, Lepidus og Octavian, den senere Augustus) anvendte
mønter med portræt af Cæsar på den ene side og sig selv på den anden
(fig. 1.45).

F I G . 1.4 5
En lyn h u r t i g om st i l l i n g
I januar 44 f.Kr. fik Cæsar en række nye
titler, og hans portræt blev for første
gang sat på mønter præget i Rom
(øverst). Måske var det medvirkende
til sammensværgelsen mod ham, der
førte til drabet 15. marts 44 f.Kr. Cæsars
møntportræt overskred en magisk
grænse, men kun få år senere var det
helt almindeligt. På forsiden af mønten
præget i 38 f.Kr. (nederst), ses Julius
Cæsars grandnevø og adoptivsøn
Octavian. Han beskriver sig selv som
den guddommeliggjorte Cæsars søn
(CAESAR DIVI F), og han bærer skæg,
for at vise at han er i sorg efter Cæsars
død. På bagsiden ses Julius Cæsars
portræt og indskriften DIVOS IVLIVS
– den guddommeliggjorte Julius.

Den første verdensøkonomi
Da støvet lagde sig efter magtkampene stod Octavian i 31 f.Kr. tilbage
som sejrherre, og han kom under hædersnavnet Augustus til at regere
Rom i ikke mindre end 45 år. Han blev kendt for at stå bag enorme byggerier i hovedstaden, og han sørgede for at få styr på administrationen
af riget, herunder af møntvæsenet og skattesystemet. Man taler ofte om
Augustus’ møntreform, men i virkeligheden var der ikke tale om et samlet
koncept, men om en række tiltag med rod i det republikanske møntsystem
(tabel 1.3). Denaren blev beholdt som hovedmønt, men med en værdi
af 16 as, og med en fast udmøntning af en guldmønt, aureus, der havde
værdi af 25 denarer. Den største forandring kom i prægningen af kreditmønter i to forskellige legeringer. De største nominaler blev præget i det
gyldne messing, mens de mindste blev præget i rødt kobber. De mange
forskellige nominaler blev aldrig præget samtidig, men det overordnede
system fungerede alligevel med kun få justeringer i næsten 300 år. Der
skete også flere vægt- og lødighedsjusteringer, som specielt tog fart i de
langvarige økonomiske og politiske kriser i 200-tallet, hvor riget var truet
af såvel interne stridigheder i magteliten, oprør i provinserne og angreb
på de ydre grænser (se kap. 2).

ROMERSKE MØNTER
E F TER KE JSER AUGUSTUS’ ’REFORMER’ 31 F. KR-14 E. KR.

MØNT

M ETAL

VÆGT

VÆ RDI

Aureus

Guld

1/42 pund, 8 g

25 denarer

Denar

Sølv

1/84 pund, 3,9 g

16 as

Quinar

Sølv		

8 as

Sesterts

Messing

25 g

4 as

Dupondius

Messing

11 g

2 as

As

Kobber

11 g

1 as

Semis

Kobber

6 uncer

½ as

Quadrans

Kobber

3 uncer, 3 g

¼ as

Værdiforhold guld:sølv = ca. 12½:1.
1 pund (ca. 324 g) = 12 uncer (à 27 g)
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TA BEL 1 . 3

1

KORT

ROMS UDBREDELSE
FIG. 1. 46

1 400 f.Kr.: Rom er en lille bystat.

Rom

2	44 f.Kr.: Romerrigets udbredelse
ved Julius Cæsars død.
3	117 e.Kr.: Romerrigets største
udbredelse.
4	395 e.Kr.: Romerriget splittet

 Romerske provinser
 Romerske lydstater

i et vest- og et østromersk rige

 Østromerske rige

(ved Theodosius 1.s død)

 Vestromerske rige

2

R om
K a r thag o
Korinth

3

R om

4

K o n st a n t i n o p e l
Rom

 Byer

R O M E R S K E G U L D - O G S Ø LV M Ø N T E R
E F TER KONSTA NTIN DEN STORES REFORM C A . 312 E. KR.

TA BEL 1 . 4

				 EV T. SE N E RE
				 P RO DU KT IO NSMØNT
M ETAL
VÆGT
PÅLYD EN D E
T I D SP U NKT

Solidus

Guld

4,5

Semis

Guld		

½ solidus

Tremis

Guld		

1/3 solidus

Fra ca. 385 e.Kr.

Milliarense

Sølv

1/18 solidus

Fra ca. 324 e.Kr.

Siliqua

Sølv		

4,5 g

1 solidus

1/24 solidus

Værdiforhold guld:sølv = ca. 12½:1.
1 pund (324 g) = 12 uncer (à 27 g)

Kejser Diokletian (284-305 e.Kr.) forsøgte at dæmme op for inflationen
ved grundlæggende reformer af rigets styreform og møntvæsen, og han
indførte regler om maksimalpriser. Resultaterne var dog ikke gode nok, og
få år senere måtte Konstantin den Store stå for den første egentlige mønt
reform siden Augustus’ regeringstid. For første gang blev hovedmønten
i det romerske møntsystem ændret fra at være denaren i sølv til den nye
guldmønt, den såkaldte solidus, der skulle præges i fint guld med en vægt
på 1/72 del af et pund (tabel 1.4). Der blev også præget nye sølvmønter,
men ved at basere systemet på guld, forsøgte Konstantin at genskabe
tilliden til den statslige mønt. Samtidig startede kolossale udmøntninger
af kreditmønter i bronze. Justeringer af møntsystemet foregik løbende,
udmøntningen af sølv svandt væk i slutningen af 300-tallet, mens en ny lille
guldnominal kom til. Diokletian havde allerede oprettet møntsteder i de
vigtigste byer langs rigets grænser, og dette blev bibeholdt af Konstantin.
Dermed ophørte den dominans i udmøntningen som Rom havde haft siden
1. århundrede e.Kr., og fragmenteringen af riget tog fart. Den administrative
deling af riget i en vestlig og østlig del tog til, og det samme gjorde væksten i den østromerske hovedstad Konstantinopel (i dag Istanbul). I løbet af
400-tallet imploderede det vestromerske rige, mens det østromerske riges
betydning voksede og under navnet Byzans skulle det blive en ny stormagt,
der spillede en vigtig rolle i endnu et årtusinde.
I det tidligere vestromerske Europa blev sølvudmøntningen mindre
og mindre, og småkongedømmerne, som fra slutningen af 400-tallet kom
til at udfylde magttomrummet, prægede næsten udelukkende guldmønter.30 I begyndelsen var mønterne præget i den østromerske/byzantinske
kejsers navn og med fuld lødighed, og de blev anerkendt i cirkulation
som de ægte romersk-byzantinske guldmønter. Den frankiske/merovingiske
konge Theodebertus 1. (533-547) blev den første af de germanske konger,
der satte sit eget navn på en guldmønt. Dermed accelererede en udvikling
frem mod udmøntninger, der dels var uafhængige af den byzantinske
kejser og dels ikke blev accepteret som betaling af f.eks. paven i Rom,
som på den tid hørte under Byzans. Samtidig viser de arkæologiske fund,
at en betragtelig del af småmøntomløbet langt ind i 600-tallet, især
i Italien, stadig bestod af de bronzemønter, som var præget allerede
under Konstantin den Store og hans efterfølgere i 300-tallet.
Der kan ikke være tvivl om, at der var enorme værdier i omløb igennem hele den romerske kejsertid. I store dele af riget kunne mønter anvendes i daglig handel, men derudover var der især frem til slutningen af
200-tallet e.Kr. tale om en udstrakt brug af afdragsordninger, gældsbreve
og veksler. Da centralmagten kollapsede i den vestlige del af riget i løbet
af 400-tallet, forsvandt også de institutioner, som udgjorde statsapparatet,
herunder møntvæsenet. Fra at være et enormt rige med ensartede fælles
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udmøntninger, der fandt sted i relativt få velkontrollerede møntsteder
med meget stor produktion, skete der nu en fragmentering i små enheder
med mange møntsteder, som tilsyneladende alle har haft en begrænset
produktion. Samtidig konsolideredes Det Byzantinske Rige på de øst
romerske fundamenter, og det nåede allerede i midten af 500-tallet sin
største udbredelse. Her vedblev guldmøntfoden med at være grundlag
for møntsystemet i endnu næsten et årtusinde.
Møntfund fra Danmark
Som arkæologisk og historisk kilde giver mønterne nogle ganske særlige
muligheder. Få genstandstyper er produceret i så mange identiske eksemplarer, og det giver os unikke muligheder for at lave kvantitative analyser
af møntfundene. Det har fra starten været vigtigt, at brugerne kunne se
hvor og hvornår mønten blev præget. Derfor bærer de allerfleste mønter
budskaber om netop produktionstid og -sted, hvilket gør dem nemmere
at identificere end nogen anden arkæologisk fundtype.
Mønternes magi har sammen med den danske danefælovgivning betydet, at vi har et vældigt godt kendskab til fund af mønter. Den moderne
danefælovgivning kan føres tilbage til 1200-tallets landskabslove, hvori
det kræves, at ædelmetal, der findes i jorden, afleveres til kongen. Det
første kendte møntfund skyldes faktisk, at en mand ikke havde overholdt
loven. I 1534 blev 15 borgere dømt til at betale en bøde på 20 rhinske gylden og 100 mark for nogle sølvpenge, som Morten Boesen og hans kone
fra Vestud i Borre sogn på Møn havde fundet, men som de ikke havde
afleveret. De havde fundet mønter med en samlet vægt af 11 lod sølv, og
bøden var betydeligt større end sølvværdien af mønterne.31
Der var indskrænkninger i danefæbegrebet, således at hvis man fandt
ædelmetal på egen jord, kunne man beholde det. Denne regel var især til
glæde for herremændene, som inddrog fund i deres private samlinger.

FA KTA

DANEFÆLOVGIVNING

§ 30.	Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark,

I Museumsloven kap. 9 §30

og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er

finder man danefælovgivningen.

forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi.

Stk. 2.	Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får
danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet.
Stk. 3.	Nationalmuseet udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen
fastsættes af Nationalmuseet under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret
fundet.
Stk. 4.	Såfremt danefæ findes ved en arkæologisk undersøgelse, der forestås
Føl g end e m ø nt ty p er
er k læres ty p isk fo r d a nefæ

• Mønter fra oldtid, vikingetid
og middelalder (til og med 1536)
• Mønter i skattefund – flere
mønter nedlagt sammen
• Guldmønter og større sølv

af et statsligt eller statsanerkendt museum eller i øvrigt finansieres helt
eller delvis af offentlige midler, udbetales der ikke danefægodtgørelse
til finderen. Nationalmuseet kan dog i særlige tilfælde udbetale godt
gørelse til ejer eller bruger af det areal, hvor undersøgelsen finder sted.
Stk. 5.	Danefæ indgår i Nationalmuseets samlinger og kan af museet deponeres
på andre statslige eller statsanerkendte museer efter anmodning fra
disse. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed mellem Nationalmuseet

mønter, f.eks. dalermønter

og et andet museum om deponering af et nyt danefæfund, træffer

fra tiden efter 1536.

kulturministeren afgørelse herom.
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L u n d e borg - med al j en
Medalje fra 1585 præget af guld, der
ifølge indskriften stammer fra en gammel
skat, sandsynligvis fundet på Hesselagergårds jorde ved Lundeborg på Fyn.
Desværre ved vi ikke, hvad guldskatten
indeholdt, men der er fundet flere guldskatte fra jernalderen i området omkring
Gudme og Lundeborg (se kap. 2).

FIG. 1. 48

ENGELSKE MØNTER
F R A L E J R E - S K AT T E N
Tegning lavet af oldtidsforsker Ole Worm i 1600-tallet, der viser to engelske
vikingetidsmønter fra Lejre
på Sjælland. Fotografier er
af to mønter af samme
typer, som dem, der er
tegnet af Ole Worm.
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På den måde begyndte oldsager og mønter at cirkulere som samlerobjekter. Derfor kunne herremanden Christen Splid i 1556 ved dom få tilkendt
nogle mønter, der var fundet på hans jord.
I 1643 illustrerede Ole Worm (1588-1654), der bl.a. var oldtidsforsker,
to mønter fundet sammen med andre værdigenstande i en krukke ved Lejre (fig. 1.48).32 Mønterne fra Lejre-skatten nævner Worm også i kataloget
over sin samling, hvor han desuden illustrerer to karolingiske mønter.33
Worm førte en flittig korrespondance gennem hele sit liv, og mange af
brevene omtaler hans interesser som samler. Allerede i 1628 modtog han
en mønt som gave fra Bertel Knudsen Aqvilonius, der boede i Löderup
nær Ystad i Skåne, der dengang var en del af Danmark. Mønten var fundet
på en mark sammen med andre lignende mønter, og Worm kunne fortælle giveren, at skrifttegnene på mønten var arabiske, og at han havde set
flere af samme slags gravet op i Danmark.34 I den forbindelse nævnte han,
at han ikke kendte til mønter med runer, men at han ejede mønter præget
af Hardeknud og Æthelred.35 De var måske identiske med de mønter, han
havde modtaget fra Lejre-skatten.
De ældste kendte møntfund kan deles i to hovedgrupper. De fleste tilfælde synes at omfatte større samlede skattefund, men vi har kun summariske beskrivelser af mønterne. Selve genstandene er enten gået tabt eller
byttet væk. I andre tilfælde kan der være tale om enkeltfund, f.eks. den
unikke efterligning af en romersk mønt fundet ved Kinbjerg i Nordjylland
i 1670. Mønten findes stadig, og den kan identificeres, netop fordi den er
unik (fig. 1.49).
Fra slutningen af 1600-tallet kendes et voksende antal rapporter om
fund af mønter. Som tiden skrider frem er flere og flere arkiver bevaret, og
det blev mere og mere almindeligt at samle på mønter. Fra begyndelsen
af 1800-tallet begyndte Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Rosenborg
Slot at registrere møntfund systematisk, men selvom man registrerede
fundene, samlede man stadig med henblik på at få ét eksemplar af hver
mønttype. Dubletter blev byttet væk for typer, der manglede i samlingen.
Derfor er en del af mønterne fra disse fund gået tabt i dag. Med tiden
erkendte man, at hver enkelt mønt fra et fund er unik, og man forstod,
at det er nødvendigt at bevare alle genstande fra et fund.
De fleste fund blev gjort ved et tilfælde i forbindelse med landbrug
eller andet gravearbejde, og det er tydeligt, at de ændringer, der sker
i fundbilledet gennem tiderne i høj grad følger ændringer i teknologi
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K i n b j erg- f und et
Den ensidige imitation af en romersk guldmønt er fremstillet som
en brakteat af en tynd guldplade,
hvor motivet fremstår i negativ på
bagsiden. Tegningen af mønten
er trykt i 1674. Der er tale om en
meget fri gengivelse af specielt
placeringen af indskrifterne.

eller samfundsforhold. I anden halvdel af 1800-tallet blev tidligere marginalområder taget under plov, og opdyrkningen blev årsag til en række
betydningsfulde fund.36 I begyndelsen af 1900-tallet førte udbygningen
af byerne til udparcellering af tidligere landbrugsjord, hvor dræning eller
udgravning til kældre gav anledning til fund.
I årene efter 2. Verdenskrig skete der betydelige restaurerings- og anlægsarbejder i de danske kirker med voldsomme indgreb i de middelalderlige arkæologiske lag til følge. Derfor blev det ved cirkulære bestemt, at alt
bortgravet jord fra kirker skulle sies. I de følgende 50 år er der fundet over
11.000 mønter i forbindelse med jordarbejde i og ved kirkerne, og disse
mønter er en uvurderlig kilde til kirkegængernes møntbeholdning.
Der er således en meget lang tradition for at samle på mønter, og
en næsten lige så lang tradition for at registrere fund af mønter. Alligevel er der registreret flere fund af mønter i Danmark siden ca. 1980 end i
hele perioden før 1980 tilsammen. Det skyldes ene og alene, at amatør
arkæologer begyndte at benytte metaldetektorer. I løbet af få år medførte det en dramatisk stigning i antallet af fundanmeldelser af danefæ.
Metaldetektoren blev i hele Europa genstand for en ophedet debat, som
endnu ikke er forstummet, men i Danmark valgte man en pragmatisk kurs,
hvor brugen af metaldetektor hele tiden har været lovlig, og hvor den
allerede veletablerede danefælovgivning blev anvendt, uanset om et fund
bliver gjort med brug af metaldetektor eller ej.
Der findes som regel kun få mønter i forbindelse med arkæologiske
udgravninger. Til gengæld har disse mønter særlig stor betydning, fordi
man som regel har meget præcise oplysninger om fundets sammensætning – ikke blot hvilke genstande den enkelte mønt kan være fundet
sammen med, men også oplysninger om f.eks. jordbundsforhold og om
mønten i datiden blev nedlagt i f.eks. et hus. Det er vigtigt at se mønterne
i den sammenhæng de har indgået i, og selvom udgravningsfundene er
få, så er de med til at kvalificere de oplysninger, som vi kan trække ud af
de mange detektorfundne mønter.
Detektorbølgen har medført en mangedobling af mængden af
møntfund siden ca. 1980, der giver os unikke muligheder for at undersøge
fundenes spredning i både tid og rum samt foretage kvantitative analyser
på et langt bedre grundlag end i vores nabolande. Når amatørarkæologerne er ude med metaldetektorerne, bliver der næsten altid fundet mønter.
Fund af mange mønter er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at
der har været store værdier i omløb eller at mønterne har været brugt som
penge. Faktisk har vi allerflest møntfund fra den såkaldte borgerkrigsperiode (1241-1340), hvor mønterne synes at have haft en lav værdi (se kap. 5),
samt fra perioder hvor man netop ikke har haft møntøkonomi. Det gælder
jernalderens og vikingetidens mange fund af ædelmetalskatte, hvor mønter
har været brugt i en vægtøkonomi (se kap. 2-3). Mange fund af store skatte
kunne måske umiddelbart tyde på, at der har været store værdier i et
samfund, men fra historiske perioder ved vi, at det modsatte kan godt vise
sig at være tilfældet. Krise og ufred har medført, at de, som havde værdier,
skyndte sig at gemme dem væk og blev forhindret i at hente dem.
I numismatikken har man i lang tid skelnet mellem de mønter, der er
fundet enkeltvis (enkeltfund), og de mønter der er fundet samlet (skatte
fund). Det skyldes, at man har haft brug for at behandle dem på hver
sin måde. Et enkelt samlet fund af mange mønter kan have en sammensætning, der er ukarakteristisk, men den blotte mængde i fundet kan
fuldstændig forrykke det statistiske grundlag. I dag er det sjældent man
finder en skat liggende på sin oprindelige plads i jorden. Som regel er
den blevet forstyrret ved senere jordarbejder eller pløjning, og mønter
fra en enkelt nedlægning viser sig nu at kunne være spredt over enorme
afstande. Disse fund har ikke været kendt tidligere. Det skyldes nok ikke,
at skattene ikke er blevet spredt før i tiden. Tværtimod, så ved vi i visse
tilfælde, at der er gjort mange fund fra en bestemt mark allerede længe
før detektoren blev opfundet.

KAPITEL 1 — MØNTVÆSENETS TIDLIGE HISTORIE OG UDVIKLING

51

Men i dag finder vi mange flere af disse omrodede skatte, og vi kan se, at
mange af dem ligger på steder, hvor der har været bebyggelse, som også
har efterladt andre spor. Med detektorarkæologien er den traditionelle
opdeling i enkeltfund og skattefund blevet sat under pres, og helt nye
tankegange og fortolkningsmetoder må udvikles.
Ikke alle dele af landet er lige godt dækket af detektorundersøgelser
endnu, men vi kan alligevel se, at der bliver fundet mønter næsten alle
steder i Danmark. Men det er ikke de samme mønter, der bliver fundet
overalt. Variationerne sker i forhold til tid, hvor ikke alle perioders mønter
findes overalt i landet, og de er geografisk betinget, da nogle mønttyper
kun findes i nogle dele af landet. Anvendelsen af de samme mønter i hele
nationen er først blevet indført i nyere tid. Førhen var der tale om dybtgående regionale forskelle. Lige så store er forskellene mellem møntbrugen
i byen, på markedet, ved herregården, i kirken og på landet. Arbejdet
med at analysere de mange møntfund er en fortsat proces, der langtfra
er afsluttet. Forandringerne i vores opfattelse af penge og møntbrug i
Danmark i forhistorien og den tidlighistoriske tid er baseret på nyfortolkningerne af den seneste generations mange detektorfund, og det vil tage
tid, førend konsekvenserne af de nye fortolkninger for alvor slår igennem.

F IG . 1 . 5 0 - 1 . 5 1
Fa n d en s reds ka b?
Forsiden fra tidsskriftet Skalk i 1983 med
metaldetektoren som Fandens redskab er
blevet herostratisk berømt. Danmark er dog
et af få steder i verden, hvor metaldetektoren
er blevet et nyttigt redskab for arkæologien
og dermed også for forskningen i landets
mønter gennem tid. Dette fik i 2016 Skalk til at
bringe en ny forsideillustration, som illustrerer,
hvordan detektoren i dag tydeligvis er blevet
ophøjet til nåde og værdighed.
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Møntfund fra vore nabolande
Vores arkiver og museer har været sparet for mange af de krigsbetingede ødelæggelser, som har ramt vores nabolande, og den meget gamle
danefælovgivning og praksis for registrering af fund har sammen med et
udbredt samarbejde mellem amatørarkæologer og lokalmuseer sikret,
at kendskabet til danske møntfund generelt er på et meget højt niveau
i Danmark. Det kan derfor være vanskeligt at sammenligne de danske
fund direkte med fundene i vores nabolande. Især hvad angår de mange
detektorfund er Danmark i særklasse. Når det gælder jernalderen er der
f.eks. fundet flere romerske mønter pr. km2 på Bornholm end noget andet
sted udenfor Romerriget. Det afspejler i højere grad den moderne danske
lovgivning end kontakter i oldtiden.
Lovgivningen vedrørende arkæologiske fund varierer kraftigt fra
land til land, og der er sket større skift i ikke blot lovgivning, men også
landegrænser gennem tiderne. Især er der meget store forskelle i forhold
til at anvende metaldetektorer, og kun i Danmark har man gennem hele
detektorperioden, siden starten af 1980’erne, været garanteret en dusør
eller godtgørelse for selv enkelte mindre mønter.
I visse af vores nabolande er det muligt at gå med detektor, men
man skal anmelde sine fund, andre steder er det helt ulovligt. I England
og Wales er det lovligt at gå med detektor, og der er systematisk blevet
indsamlet oplysninger om detektorfund siden 1997 indenfor programmet
Portable Antiquities Scheme (PAS). PAS giver ikke blot finderne mulighed
for at indberette deres fund, men det sætter også oplysningerne til rådighed for offentligheden. Alle interesserede kan derfor gå ind og foretage
søgninger i den online database, uanset om man arbejder for en forsknings- eller undervisningsinstitution eller om man er amatørhistoriker.
Fundene kommer dog sjældent på museum, da staten kun får forkøbsret
for særlige fund, der erklæres Treasure (svarende til danefæ), og det
museum, som ønsker at bevare fundet, skal gennem en arbejdstung fund
raising for at skaffe midler til erhvervelsen. I Holland har finderne skullet
indberette fund, men har ligeledes kunnet beholde dem.
Tyskland har historisk set kun eksisteret som nationalstat siden 1871,
og i perioden 1949-1990 var Tyskland opdelt i to meget forskellige lande
under den kolde krig. I dag består det moderne Tyskland af 16 delstater,
som hver især har forskellig lovgivning på det antikvariske område. Viden
om fund fra Tyskland varierer meget ikke blot fra område til område, men
også i forhold til, hvornår fundet er gjort. Polen har også været udsat
for store forandringer i både grænsedragning og lovgivning, der har
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Siden 1840 kan vi følge, hvor mange

betydning for kendskabet til arkæologiske fund. For tiden meldes der om
voksende antal detektorfund, mens lovgivningen tilsyneladende ikke giver
mulighed for en systematisk vidensindsamling.
I Sverige er privat brug af metaldetektorer med henblik på eftersøgning af
oldsager på det strengeste forbudt. For det svenske område er man derfor
henvist til at anvende et materiale, som svarer til det, som man ville kende i
Danmark, hvis der ikke blev anvendt metaldetektorer.
Da langt over 90% af de mønter, som i dag bliver registreret på Den kgl.
Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet stammer fra detektorfund,
giver de forskellige lovgivninger og praksisser i vores nabolande en enorm
skævvridning i mængden og karakteren af de tilgængelige forskningsdata.
De danske udmøntninger findes kun i mindre antal udenfor landets grænser,
men dele af specielt det middelalderlige Danmark hører nu under andre
moderne nationer (Tyskland, Polen, Sverige), og de forskellige moderne
lovgivninger betyder, at vores viden om disse tidligere danske områder ikke
kan sammenlignes direkte med de dele, som i dag er Danmark.
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Forskningsoversigt
og litteratur

Dette indledende essay bygger især på
en række moderne antologier, der har
opsummeret forskningen indenfor de
pågældende områder, og herfra man kan
søge videre til ældre litteratur. Oversigter
om pengenes historie findes i mange
internationale skrifter. En klassisk udgave
er Williams 1997.
Pengevæsenets opståen i Mellemøsten er velbeskrevet hos Cribb 2004 og
Peyronel 2010. Tanker om mønters natur
er beskrevet i to vægtige artikler af Cribb
2005 og 2006 og i antologien Travaini 2009
samt i en mere filosofisk/politisk retning
i Ruffolo 2011. Viden om møntstederne
er samlet i La Guardia 2001 og om red
skaberne i Travaini & Bolis 2007, mens
vurderinger af møntstedernes produktion
diskuteres i de Callataÿ 2011.
Der er skrevet utallige bøger om de
antikke mønter, hvor Metcalf 2012 og
Meadows & Shipton 2001 er eksempler på
nyere antologier med sammenfattende
artikler. Herfra kan man finde yderligere
henvisninger til standardlitteraturen. En
lang række skriftlige kilder til græsk økonomisk historie er udgivet samlet som en
del af Austin & Vidal-Naquet 1977. Blandt
de grundlæggende værker kan også
nævnes to danske bidrag, Thomsen 195761 og Mørkholm 1991. På dansk findes
populære oversigter over antikkens mønt
er i Thomsen 1994 samt Mathiesen 1988.
Hovedpersonerne i den teoretiske
debat om karakteren af de antikke og
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især den romerske økonomi er modernisten Rostovtzeff 1926 og primitivisten
Finley 1973, hvis sociologiske modeller var
stærkt inspireret af Polanyi (Dalton 1968).
En anderledes tilgang til forståelsen af den
romerske økonomi er for nylig foreslået af
den danske historiker Bang 2008. Den nyere
antropologisk inspirerede tilgang til studiet
af brugen af mønterne er inspireret af især
bogen The social life of Things, redigeret af
Appadurai 1986.
Internettet giver adgang til en stadig
voksende strøm af information. Alle kan
benytte den engelske PAS database på
adressen https://finds.org.uk, og oplys
ninger om hollandske fund er tilgængelige i
databasen NUMIS på adressen https://nnc.
dnb.nl/dnb-nnc-ontsluiting-frontend/#/
numis. Sidstnævnte database har dog i perioder været lukket på grund af manglende
bevillinger, og man kan frygte at dens data
er mindre komplette. Både i England og
Holland har man således adgang til viden
om mange fund, men selve genstandene er
ofte utilgængelige. Internationalt har man
siden 2012 arbejdet på at gøre det muligt
at søge information på tværs af institution
er og projekter gennem siden NOMISMA
på siden http://nomisma.org/. Mens dette
skrives omfatter hjemmesiden hovedsagelig
materiale om den antikke verden.
Meget faglitteratur findes i dag på nettet og meget litteratur om danske mønter
kan man finde på den private hjemmeside
Dansk Mønt: https://www.danskmoent.dk.

Noter

1.

2.

Matthæusevangeliet 26,15
(Det Danske Bibelselskab
1992).
Ordet penge/penning er af
ukendt oprindelse: Dansk
Etymologisk Ordbog 1893;
Ordbog over det danske Sprog;
Online Etymology Dictionary.

3.

Cribb 2004.

4.

Herodots Historie IV.196,
citeret efter Hastrup &
Hjortsø 1979.

5.

Der er bl.a. fundet oksehudsbarrer på Sardinien, i Uluburun-skibsvraget (ca. 1300 f.Kr.)
og i Cape Gelidonya-skibsvraget (ca. 1200 f.Kr). Lo Schiavo
m.fl. 2009.

6.

Karageorghis & Papasawas
2001.

7.

Schofield 2007.

8.

Nosch 2014, med videre
henvisninger.

9.

Den antropologiske tilgang
hviler oprindelig Mauss’ værk
fra 1924, se Mauss 2000.

10. Hovedtesen hos bl.a. Ruffolo
2011, med referencer.
11. Aristoteles: Statslære (om
udvekslingsmedie) og Etikken
(om målestok), se hhv. Norvin
& Fuglsang 1997 og Porsborg
2000; Cribb 2004.
12. Ruffolo 2011.
13. Opkaldt efter den engelske
finansmand Sir Thomas
Gresham (1519-1579).
14. Lohne m.fl. 2010.

15. Ziegaus 2008.

27. Drago 2011.

16. Sveton: Divus Augustus kap.
LXXV, oversat i Drachmann
1977.

28. Thomsen 1957-61; Crawford
1974 og 1985.

17. Skolen har fået navn efter tidsskriftet, der oprindelig udkom
som Annales d’historie économique et sociale (grundlagt
1929). Skriftet har skiftet navn
flere gange.
18. Märcher, Aagaard & Horsnæs
2016.
19. Konuk & Lorber 2012.
20. Herodots Historie I.94, citeret
efter Hastrup & Hjortsø 1979.
21. Ramage & Craddock 2000.
22. En klassisk opsummering
i Kroll & Waggoner 1984.
23. Aristoteles’ Etikken V.5,
se Porsborg 2000.
24. Kim & Kroll 2008.
25. Den berømte Maria Theresiadaler er et nutidigt eksempel
på en immobiliseret mønttype.
Mønten bar på forsiden et portræt af den østrigske kejserinde
Maria Theresia, og den blev
præget første gang i hendes
dødsår 1780. Den fik så stor popularitet at man besluttede at
fortsætte udmøntningen med
samme årstal, trods kejserindens død, og senere begyndte
en lang række andre stater at
præge Maria Theresia-dalere.
Siden 1961 er den kun præget
i Østrig.
26. Plinius den Ældre: Naturalis
Historia XXXIII, XIII, 43.

29. Her ses bort fra enkelte
sølvmønter fra et skattefund
i Volterra, som af nogle
forskere er blevet tilskrevet
en etruskisk udmøntning.
30. Carlà 2010.
31. Galster 1923.
32. Worm 1643, 47; von Heijne
2004, fund nr. 4.83-84.
33. Worm 1655, 361: ”Non possum
quin hic etiam mentionem
faciam nummorum danicorum
in ollis et urnis sepulchorum
collibus inclusis inventorum, qui etiam antiquitatem
sapiunt haud contemnendam.
Omnes mediocris solidi Danici
non superant magnitudinem,
ex argento conflati. Sunt qui
nomen Ludovici Imperatoris
præferunt, ita enim habet in
scriptio, HLUDOVICUS IMP. ab
altera parte majoribus characteribus; +VENECIAS […].”
34. Schepelern 1965-1968, nr.
251. Aqvilonius fortæller ikke
hvor mønten blev fundet.
Vi kan gætte på at det var i
eller nær ved Löderup. Der er
senere fundet kufiske mønter
i forbindelse med udgravningen af en vikingetidsplads ved
Hagestad i Löderup sogn, jf.
Von Heijne 2004, 1.111-1.112.
35. Schepelern 1965-1968, nr. 251.
36. Henriksen & Horsnæs 2004.
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