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Gunnar Blunk, formandD

Forord

   et er en stor glæde for Amagerlands Numismatiske Forening, at
     udgive et Festskrift i anledning foreningens 40 års jubilæum.

   Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil tage godt 
imod bogen, og at den vil stå som et varigt minde om en aktiv for-
ening. Vi håber også, at bogen vil gøre nytte for alle numismatikere 
og være til inspiration for andre numismatiske foreninger.

Festskriftet indeholder en række artikler skrevet dels af medlem-
mer af foreningen dels af personer, der på anden måde arbejder med 
numismatikken eller har tilknytning til Amager. Forfatterne til ar-
tiklerne er; Preben Nielsen, Torben Juul Hansen, Michael Märcher 
& Sven Aagaard, Poul Erik Balle Varmose, Niels Jørgen Jensen & 
Mogens Skjoldager

Bestyrelsen vil her gerne takke samtlige forfattere for deres indlæg, 
hvilken skrivelyst. Ligeledes skal der bringes tak til annoncørerne 
samt til Advokat Axel Ernst’s og Frøken Alfrida Ernst’s Legat – tak 
for støtten! Og så en stor tak til Torben Juul Hansen, der har stået for 
den grafi ske tilrettelæggelse af festskriftet.

Kastrup oktober 2012
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D Gunnar Blunk, formand

Lidt minder fra årene der gik 
Amagerlands Numismatiske Forening 
gennem 40 år

   et hele startede i Sverrigsgade hos mønthandler Kurt Mejlby
     dengang møntsamlerne mødtes i forretningen og diskuterede
     møntudgivelser og meget andet. Man besluttede at prøve at 
starte en møntsamlerforening op. 

Der blev indkaldt til møde i Amager Landevej 61, Kastrup den 
31. oktober 1972, og 15 møntinteresserede mødte op; Kurt Mejlby, 
Preben Nielsen, Peter Munk Vest, Tage Mody, Erik Stephansen, Hans 
Viuff, Svend Madsen, Arne N. Olsen, Ib Sommer, Kresten Kolding, 
Leif H. Pedersen, Leif Pedersen, Willy Lassen, Gunnar Blunk og 
Helge Almgård.

Vi har haft ti år i den gamle sygekassebygning 
Amager Landevej 61, Kastrup

Det første møde med auktion var 16. november 1972 med 32 numre 
og med hammerslag kr. 1.002,- Der kom omkring 35 nye medlem-
mer. Det var her vi startede op med festligt julemøde hvert år ved 
årets sidste møde. Her var julemand til at lege med børnene, der var 
mange børn med, det var for en stor del yngre medlemmer, i dag er 
det for en stor del de samme medlemmer, men vi er jo alle blevet no-
get grå i toppen hvis der da stadig er en top, og børnene fra dengang 
er i gang med deres eget liv. Heldigvis er da også kommet mange nye 
medlemmer til i de 40 år, så alt i alt går det nogenlunde. 

Fra 25. august 1989 har møderne været afholdt på vores nuværen-
de residens; Tårnby Bibliotek, Kamillevej 10. 

Klubmesterskaber, skovture , møntbørser og udstillinger

En god og gedigen aktivitet startede i foreningen 2. oktober 1974 
– det var klubmesterskabet, som er blevet en slags tradi-
tion. Det medlem som blev klubmester skulle så 
fabrikere spørgsmålene det næste år. Der var 
skam mange meget vidende medlem-
mer som klarede de lidt kring-
lede spørgsmål. 
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I flere år mødtes vi på hovedbanegården og drog i samlet flok til 
mønt- og antikbørs i Helsingborg, det var også festligt. 

Møntbørs den sidste fredag i februar er også blevet en stor tradi-
tion. Det startede på Tårnby Rådhus hvor børsen blev åbnet af Borg-
mester Torkild Feldvoss, i dag afholder vi vores børsen på Tårnby 
Bibliotek.

Vores medlemmer har sammensat møntudstillinger mange steder 
i de år der er gået, bl.a. på Børsen, Sheraton og dengang man havde 
Antik- og Møntmesse hvert år i Forum. Vi var altid med på første sal 
sammen med mønthandlerne – det var altid spændende. Her kunne 
man få nye kontakter og pleje gamle møntvenner fra hele landet, 
mens resten af familien kiggede på antikviteter. 

Foreningen har også stået for udstillinger i forskellige banker med 
emner som Christian 4. Ved en “fritidsudstilling” i Amagerhallen i 
1980 deltog foreningen også. I år er vi, som det har været tilfældet i 
flere år med til møntbørsen i Copenhagen Coin Fair i Radisson Blu 
Falconer Hotel som arrangeres af Dansk Numismatisk Forening. 

Foreningens 25. års jubilæum 1997 blev holdt på Tårnby Bibliotek, 
med middag udefra som blev serveret med alt af dygtige piger, der 
vidste hvordan det gik til i sådanne omgivelser. 

I dag er vi 122 medlemmer.
Møntvarianter & Fejlprægninger fra Chr.4. af Kurt Knudsen & 

Preben Nielsen blev udgivet ved 10 års jubilæet i 1982. Festskrift 
Amagerlands Numismatiske Forening ved 15 års jubilæet i 1987.
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En del bestyrelsesmedlemmer har sat deres  
præg på foreningen i årenes løb

Formænd 
Kurt Mejlby 31. oktober 1972 – 1. april 1976
Chr. Bærnsen 1. april 1976 – 14. oktober 1976
Kurt Mejlby 14. oktober 1976 – 13. oktobber 1977
Tage Jørgensen 13. oktober1977 – 5 oktober 1981
Preben Nielsen 5. oktober 1981 – 24. september 1992
Flemming Fokdahl 24. september1992 – 23. september 1993
Gunnar Blunk 12. september 1993 – 

Næstformænd
Svend Madsen 31. oktober 1972 – 17. oktober 1974
Chr. Bærnsen 17. oktober 1974 – 23. november 1978 
Flemming Fokdahl 13. november 1978 – 13. november 1980
Gunnar Blunk 13. november 1980 – 23. september 1993
Peter Ahler 23. september 1993 – 8. september 1997
Finn Meier 8. september 1974 – 

Kasserere
Tage Mody 31. oktober 1972 – 20. december 1978
Kirsten Thygesen 1. februar 1979 – 

Sekretærer
Leif Pedersen 31. oktober 1972 – 18. oktober 1973
Peter Vest 18. oktober 1973 – 1. november 1973
Preben Nielsen 1. november 1973 – 5. oktober 1981
Kurt B. Knudsen 5. oktober 1981 – 21. september 1995
Jørgen Frederiksen 21. september 1995 – 11. marts 1997
Max B. Petersen 11. september1997 – 24. september-2010
John Jørgensen 24. september 2010 – 

Bestyrelsesmedlemmer
Preben Nielsen – 31. oktober – 1. november 1973
J. Bjarnø Petersen 1. november – 17. oktober 1974
Tommy Johansen 17. oktober 1974 – 23. november 1978
Finn Meier 23. november 1978 – 8. september 1994
Kurt Guldborg Larsen 8. september 1994 – 11. marts 1997
Kurt B. Knudsen 11. september 1997 – 

Redaktører af foreningsbladet
Leif Petersen 31. oktober 1972 – 18. oktober 1973
Preben Nielsen 18. oktober 1973 – 24. september 1992
Flemming Fokdahl 24. september 1992 – 23. september 1993
Kurt Guldborg Larsen 23. september 1993 – 18. september 2003
Niels Jørgen Jensen 18. september 2003 – 



Preben Nielsen, Gunnar Blunk & Helge Almgård 1997 – 
æresmedlemmer. Jørgen Steen Jensen, PO Vendeltoft. 
Fritidsudstilling i Amagerhallen 1980, Preben Nielsen & 
Gunnar  Blunk.

Peter Flensborg, Ole Sembach og Finn Rasmussen voterer. 
Udstilling  og møntbørs i Tårnby Rådhushal 1980. 
God stemning omkring bordene ved 25-års jubilæet.





Ølmændene på arbejde, Jan Øst & Jørgen Jørgensen.  
Jens Graff nærstuderer. Klaus Nielsen ser stort på en min-
dre samling. Auktionen er i gang, Cornelius Johanssen,  

Knud Hornhaver & Kurt Andersen. Flemming Brabo,  
Rene Villadsen, Klaus Nielsen og Medaljør på Den Konge-
lige Mønt Henrik Wiberg diskuterer udstillingen.



Kurt Guldborg med et lille møntudbud. Anders Lundahl 
er ved at lade sig friste til køb. Dette års udstillingsvinder 
ved møntbørsen, Bente Munk Møller. 

Almindelig aktivitet omkring bordene ved møntbørsen 
2012. John Jørgensen udstiller. Preben Nielsen & John 
Jensen kikker på de udstillede effekter.
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Preben Nielsen   uropamesterskabet i fodbold 1984 var det syvende EM arrange-
   ret af UEFA (Union of European Football Associations). 
   Turneringen blev afholdt i to faser – først en kvalifi kation, 
hvorfra syv hold gik videre til slutrunden sammen med det direkte 
kvalifi cerede værtsland, Frankrig. Slutrunden blev spillet i Frankrig 
i perioden 11. - 27. juni 1984.

Otte hold deltog i slutrunden, og det var hjemmeholdet Frankrig, 
anført af en fantastisk Michel Platini, der vandt EM-titlen for første 
gang. Platini scorede imponerende ni mål i sine fem kampe og var 
turneringens helt store profi l. I fi nalen besejrede franskmændende 
Spanien 2-0.

Det var en kærkommen overraskelse, at Danmark kvalifi cerede sig 
til EM-slutrunden for første gang siden EM 1964. Det danske lands-
hold var endt på sidstepladsen i sine grupper i de foregående fi re 
EM-kvalifi kationer, så ikke mange havde regnet med at se Danmark 
som nr. 1 i en kvalifi kationsgruppe med bl.a. England.

DBU medaljen
Der blev i anledning af Danmarks deltagelse udgivet en offi ciel sølv-
medalje med Dansk Boldspil Unions logo på forsiden og med alle 
spillernes  og landstrænerens autografer på bagsiden.

Europamesterskabet i fodbold 1984, 
med ama’rkansk islæt

  uropamesterskabet i fodbold 1984 var det syvende EM arrange-
   ret af UEFA (Union of European Football Associations). 
   Turneringen blev afholdt i to faser – først en kvalifi kation, E
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Medaljen blev udgivet og distribueret af det danske firma Panimex, 
København, der i fire årtier udgav og distribuerede en lang række 
medaljer i Danmark.

Medaljen er som nævnt af sølv med en finhed på 0.900, 33 mm 
i diameter og en vægt på 15 gram. Oplaget var sat til 10.000 stk. 
(maksimalt).

EM-kvalifikationsgruppe 3

 Kampe Mål Point 
Danmark 8 17-5 13 
England 8 23-3 12 
Grækenland 8 8-10 8 
Ungarn 8 18-17 7 
Luxembourg 8 5-36 0

Det var en overraskelse, at det lykkedes for danskerne at spille sig 
frem til semifinalen, hvor det blev til et knebent nederlag til Spanien 
efter straffesparkskonkurrence. Tredjepladsen var Danmarks bedste 
resultat hidtil ved EM efter fjerdepladsen i 1964.

Indledende kampe – slutrunden Gruppe A 

Dato Kamp Res. Sted
12.6. Frankrig – Danmark 1-0 Paris
13.6. Belgien – Jugoslavien 2-0 Lens
16.6. Frankrig – Belgien 5-0 Nantes
16.6. Danmark – Jugoslavien 5-0 Lyon
19.6. Frankrig – Jugoslavien 3-2 Saint-Étienne
19.6. Danmark – Belgien 3-2 Strasbourg

Semifinalen mod Spanien

24.6. Danmark - Spanien 1-1 efs. Stade Gerland, Lyon 
Spanien vandt 6-5 efter straffesparkskonkurrence. 
1-0 Søren Lerby (7.)
1-1 Antonio Maceda Francés (67.)
Straffesparkskonkurrence:
1-0 Kenneth Brylle · 1-1 Carlos Santillana · 2-1 Jesper Olsen
2-2 Juan Antonio Señor · 3-2 Michael Laudrup ·  
3-3 Santiago Urkiaga 4-3 · Søren Lerby · 4-4 Victor Muñoz ·  
Preben Elkjær brændte · 4-5 Manuel Sarabia
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Det danske landshold
Ole Kjær f. 16.8.1954, Ole Bo Rasmussen f. 19.3.1952, 
Søren Thomas Busk f. 10.4.1953, Morten Per Olsen f. 14.8.1949, 
Ivan Nielsen f. 9.10.1956, Søren Lerby f. 1.2.1958, 
Jens Jørgen Bertelsen f. 15.2.1952, Jesper Olsen f. 20.3.1961, 
Allan Simonsen f. 15.12.1952, Preben Elkjær Larsen f. 11.9.1957, 
Klaus Berggreen f. 3.2.1958, Jan Mølby f. 4.7.1963, John Mikkelsen 
Lauridsen f. 2.4.1959, f. Michael Laudrup f. 15.6.1964, 
Frank Arnesen f.30.9.1956, Troels Rasmussen f. 7.4.1961, 
Steen Thychosen f. 22.9.1958, John Sivebæk f. 25.10.1961, 
Kenneth Brylle Larsen f. 22.5.1959 og Ole Qvist f. 25.2.1950 
samt landstræner Sepp Piontek f. 5.3.1940.

Relationerne til Amager
Som det vil være de fodboldinteresserede amager-
kanere bekendt, havde tre af spillerne optrådt på 
grønsværen i Sundby Idrætspark og Dragør. Det var: 

Ivan Nielsen: Fremad Amager, SC Feyenoord, 
PSV Eindhoven. Boldklubben 1903. 
FC København, Næstved IF. 
Spillende træner i Dragør Boldklub. 

Søren Lerby: Fremad Amager, 
Ajax Amsterdam. Bayern München, 
AC Monaco og PSV Eindhoven.

Frank Arnesen: Fremad Amager, 
Ajax Amsterdam, Valencia CF, 
RSC Anderlecht og PSV Eindhoven.

Det er således med god grund, at man kan hen-
føre medaljen fra 1984 under kategorien “medaljer 
med tilknytning til Amager”.

I 1992 vandt Danmark Europamesterskabet i Fod-
boldt, og i den anledning kom der også en medalje, 
men det er en helt anden historie.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

Søren Lerby
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Frank Arnesen

Ivan Nielsen
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Torben Juul Hansen

H C Andersen “medaljerne” på 
Amager Strand – i giganto-format

 vis man begiver sig en tur langs Amager Strand – og det kan
  sagtens være i vinterperioden, når man alligevel skal ud at bade
   – kan man, hvis man er lidt årvågen, støde på brønddæksler 
med HC Andersen-motiver. Vi kan jo kalde dem “medaljer i giganto-
format”.

Dækslerne, af hvilke der er ca. 100 på og omkring Amager Strand, 
blev “nedlagt” af Københavns Kommune i forbindelse med etable-
ringen og åbningen af den nye Amager Strandpark i 2005. Nu var det 
så heldigt, at H C Andersen blev fejret i rigelig (umådelig?) målestok 
netop i det år. Det var nemlig 200-året for digterens fødsel. Og Kø-
benhavns Kommune (Københavns Energi) ville ikke stå i skyggen af 
de mange andre, mere fl ygtige, arrangementer der blev afholdt det 
år. Man besluttede at deltage med en mere varig event.

På dækslet optræder, centralt placeret, et portræt af H C Ander-
sen i profi l – det hvor han bærer den karakteristiske høje hat. Rundt 
om portrættet er der placeret forskellige motiver fra eventyret; Den 

standhaftige Tinsoldat, danserinden med et fl ot 
strutskørt med hjertemønster, papirhatten, rot-
ten og fi sken. Meget fi nt set og designet – vi be-
væger os jo tæt på både rottens og fi skens ele-
menter (kloaken og havet). 

Illustrationerne virker ved nærmere gransk-
ning papirklip-agtige og skrøbelige – en god og 
rigtig relation til digterens egen produktion af 
papirklip.

Det er morsomt og godt tænkt, at tinsoldaten 
med det ene ben er fremstillet i et gråligt metal. 
Så man helt klart fornemmer, at det er en rig-
tig ægte tinsoldat, der står der midt i det rustne 
jerndæksel.

Det er svært, umiddelbart at se, om tinsoldaten har 
et eller to ben. Men, når man bemærker den drejede 
overkrop, forstår man, at han er etbenet.

 vis man begiver sig en tur langs Amager Strand – og det kan
  sagtens være i vinterperioden, når man alligevel skal ud at bade
   – kan man, hvis man er lidt årvågen, støde på brønddæksler H
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“Tinsoldater!” Det råbte en lille dreng og klappede i hænderne; han 
havde fået dem, for det var hans fødselsdag, og stillede dem nu op på 
bordet. Den ene soldat lignede livagtig den anden, kun en eneste var lidt 
forskellig; han havde ét ben, thi han var blevet støbt sidst, og så var der 
ikke tin nok; dog stod han lige så fast på sit ene, som de andre på deres to, 
og det er just ham, som bliver mærkværdig.

Sådan lyder det i starten af eventyret. Men, den lille drengs legetøj 
fører deres helt eget liv om natten. Her møder Tinsoldaten Danser-
inden og forelsker sig straks i hende – men forholdet slutter brat ved, 
at tinsoldaten blæser ud af vinduet og kommer på en længere rejse 
gennem rendestenen og kloaksystemet sejlende i en papirhat.

Her møder han rotten og bliver slugt af fisken – og kommer på 
den måde tilbage til danserinden idet fisken bliver fanget og solgt 
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til drengens familie. Men det hele ender grumme galt, da tinsolda-
ten og danserinden ender i kakkelovnen. Men, næste morgen fandt 
stuepigen en tinklat i asken – formet som et hjerte.

Der er også monteret et HC Andersen-dæksel foran Statens mu-
seum for kunst sammen med “Elefantdækslet”, som er fremstillet 
for nogle år siden. Tre brønddæksler har naturligt nok fundet sin 
plads ved HC Andersen-statuen på hjørnet af Rådhuspladsen og HC 
Andersens Boulevard – der hvor alle turisterne kappes om at blive 
fotograferet siddende på HC’ knæ.

Dækslerne er fremstillet på Randers Jernstøberi i samarbejde med 
maleren, grafikeren og billedhuggeren Peter Hentze (f. 1943).

Se også: http://www.hcandersen-homepage.dk/daeksel-hca-kbh.htm
Alle fotoer og hjertetegning; TJH

Når dækslerne sander lidt til, træder 
motiverne endnu bedre frem, da det 
lyse sand giver en bedre kontrast i 
motivet.

Tinsoldaten endte som et  
tinhjerte efter sin tur i kakkelovnen. 
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Torben Juul Hansen“M    ange siger, at der ikke er nogen kultur på Amager. Men
     Amager har en helt unik folkekultur, så tillykke Ama’r og 
     tillykke København....” 
Sådan sagde Jens Kramer Mikkelsen til de ca. 1.000 indbudte gæster 
ved Amager Bios genåbning den 28. februar 1997 – nu som kultur- og 
musikhus – efter at have stået tom i elleve år.

Ama’rkanske Bio-Dollars 
Drinkspoletter fra en “spillebule”

Amager Bio, Amagerbrogade 123. Fotomontage af TJH.
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Det nuværende Amager Bio har plads til omkring 1.000 stående 
tilskuere eller 500 siddende. Siden kultur- og musikhusets åbning, 
har der været arrangeret mellem 40 og 80 koncerter årligt – i samar-
bejde med Musikforeningen 5-Øren.

Programfl aden har gennem årene været meget varieret og spænder 
over en rig varation af stilarter inden for fi lm, marionetteater, ope-
ra, dans, klassisk, rock, korsang, performance og projektioner samt 
større koncerter med såvel danske som internationale musiknavne. 
Tendensen er dog, at det er blevet et decideret spillested for nyere og 
ældre rockmusik. 

Poletter til det frivillige personale
Spillestedet fungerer ved en hel del frivilligt arbejde i tæt samarbejde 
med Musikforeningen 5-Øren. Og, det er en absolut nødvendighed 
med frivilligt arbejde, ellers ville spillestedets økonomi ikke løbe 
rundt. De små 100 medarbejdere varetager kontrollør-, teknik-, klar-
gørings- og oprydningsopgaver såvel som at servicere i barene og 
garderoben. 

Lidt goder bliver der dog delt ud til de frivillige. Hver frivillig per-
sonale får uddelt to poletter pr. arrangement, man deltager i. Poletter-
ne, også kaldet Bio-Dollars, kan bruges til drinks i barene – sodavand, 
øl eller et mål spiritus. Poletten udskiftes fi re gange om året med nye 
udløbsdatoer – så det gælder om, at få brugt sine poletter i tide. 

Amager Bio var førhen en rigtig biograf
Spillestedets lokale på ca 6.000 m3 var oprindeligt en biograf opført 
i 1939-41 i beton, med hovedindgang fra Amagerbrogade – og stedet 

Plastikpollet uddelt til det frivillige 
personale – her i en gul og pink 
version. Ca. 30 mm
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virkede i mange år som traditionel biograf, men er blevet ombygget 
til de nye formål. Indgangsbygningen fungerede efter lukningen af 
biografen til ombygningen som grillbar. I dag er der en beboelses-
ejendom ud til Amagerbrogade.

Biografen oplevede, som mange af landets biografer, op gennem 
tredserne hårde tider, især i kraft af den store konkurrence fra fjern-
synet der holdt folk hjemme i stuerne som en magnet. Men, der 
skulle gå flere årtier, før lokalbefolkningen måtte sige endeligt farvel 
til Amager Bio i sin oprindelige udformning inden lukningen i 1986.

Plan over Amager Bio med billetpri-
ser. Lidt nostalgi fra dengang man 
kunne sidde i ”Fauteuil” – eller som 
biletten indirekte siger; på kysseræk-
ken, bagerste række 24 – og endda 
anden aftenforestilling.



24

Samme år blev Amager Bio solgt til A.P. Møller og Dansk Super-
marked, der ønskede at konvertere den gamle biograf til et discount-
supermarked – som det gik med de lokale biografer Aladdin, Atlantic 
og Merry og mange andre biografer i København og provinsen – men  
det foregik ikke uden protester. Lokale kræfter kæmpede en lang og 
sej kamp for et medborgerhus og opponerede tilstrækkeligt nok til, 
at Københavns Borgerrepræsentation i lokalplanen gav dem med-
hold; det blev besluttet, at Amager Bio skulle bruges til kulturelle 
aktiviteter. 

Fra 1989 og årene frem blev grunden til det nuværende koncert- og 
kulturhus lagt. Amager Bio fungerede i de år som et samlingspunkt 
for græsrødder, ildsjæle og andre iniativrige mennesker. “Amager 
Kulturråd” blev dannet og ambitionerne var ikke små. Rådet præ-
senterede et ideoplæg, der inkorporerede den gamle biograf, den 
nedlagte Øresundsvejens Skole samt Nye Røde Kro Teater. Dette “cen-
ter” skulle danne rammen om film, musik, teater og kulturelle- og 
uddannelsesprojekter – til gavn og glæde for borgere på Amager og 
resten af København. I 1992 havde kulturhuset taget form og fået 
status som center for bydelens kulturelle aktiviteter. I 1993 bevilgede 
Borgerrepræsentationen 10 millioner kroner til ombygning og ind-
retning af Amager Bio.

På en måde står Amager Bio-projektet som et resultat af de mange 
ildsjæles kamp med/mod kommunen og kommercielle interesser. 
En kamp der blev vundet, og som førte til, at Amager Bio i 1997 blev 
genfødt som et spillested, der gennem årene er blevet solidt forankret 
i den københavnske musikscene.

Kilder 
Samtaler med frivillige medarbejdere i Amager Bio
Amager Bio – 10 års jubilæumsskrift, Kbh 1999
www.grandts.dk/Amager/Amager.htm
www.amagerbio.dk/s/om-amager-bio
www.sundbylokalhistorie.dk/sundby-30-erne-fotos.htm

Ama’rkanske Bio-Dollars Drinkspoletter fra en “spillebule”  | Torben Juul Hansen
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    en 14. maj 1920 blev der på en mark ved Tømmerup på 
     Amager fundet en møntskat bestående af 256 mønter. 
     Fundet var så betydningsfuldt, at direktør H.H. Schou 
(1858-1932), som på daværende tidspunkt var nået meget langt i 
arbejdet med sit store møntkatalog1, hurtigt efter fremkomsten un-
dersøgte fundet i forhold til udkastet til sit katalog. Undersøgelsen 
blev desuden brugt til at udvælge, hvilke mønter der skulle udta-
ges til Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings systematiske samling 
(Hovedsamlingen).

Denne artikel beskriver, dels hvad Schou i 1920 fi k ud af sine un-
dersøgelser af Tømmerupskattens 34 såkaldte hebræer 2-marker, der 
som udskældt krigsmønt blev fremstillet under Christian IV i årene 
1644-1647 på møntstederne i Christiania, Glückstadt og København, 
dels gives der eksempler på, hvilke informa-
tioner, der med nutidens undersøgelses-
metoder kan uddrages på grundlag af 
en sådan pulje mønter fra et intakt 
skattefund.2 

Det er med denne festskrift-
artikel ønsket kort at præsente-
re fl ere temaer omkring ældre 
og moderne numismatiske un-
dersøgelser, som forhåbentlig 
vil interessere og måske inspi-
rere medlemmer af Amagerlands 
Numismatiske Forening, der her-
med ønskes tillykke med jubilæet.

    en 14. maj 1920 blev der på en mark ved Tømmerup på 
     Amager fundet en møntskat bestående af 256 mønter. 
     Fundet var så betydningsfuldt, at direktør H.H. Schou 
(1858-1932), som på daværende tidspunkt var nået meget langt i 

D

Tømmerupskattens hebræer 2-marker 
1644-1647 fra Christian IV 
Schous arbejde og nutidens muligheder

Michael Märcher & 
Sven Aagaard

1  H.H. Schou: Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923, København 1926. Genoptrykt 1983 
af Bengor Publications Inc., Seattle, WA, USA.

2  Den pladskrævende publicering af Tømmerupskatten, revideret typologi for hebræer 2-marker, koblingsskemaer etc. vil ske 
senere andetsteds. For en foreløbig typologi m.m. se Sven Aagaard: Beskrivelse af Christian IV’s hebræermønter 1644-1648, 
Numismatisk Rapport, nr. 63, 1999, 107-141. I forbindelse med arbejdet med en ny typologi er cirka 400 stempler nytegnet, og 
ikke tidligere undersøgte mønter, blandt andet fra auktionsmateriale, er stempelbestemte.

tioner, der med nutidens undersøgelses-
metoder kan uddrages på grundlag af 

Numismatiske Forening, der her-
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Tømmerupskatten
Fundet blev gjort af gårdejer Jacob Fischers søn ved pløjning. Skat-
ten fandtes i et lag aske, formentlig fra en gård, der var nedbrændt i 
1901. Gården lå på daværende matrikel nr. 13, nu sammenlagt med 
matrikel nr. 12a, ud til den vej, der i dag hedder Tømmerupstræde. 
Skattens findested må være under eller tæt på den nuværende ejen-
dom Tømmerup Høj, der ligger vest for Tømmerupstræde.3 

Møntskatten er bevaret i sin helhed på Nationalmuseet, Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling (FP 1466), hvor den tilsyneladende var 
udstillet i en del af 1920 som det senest indkomne fund. Danefæ-
godtgørelsen var 150 kroner, som i 1920 var en betydelig sum penge. 
Timelønnen for en ufaglært mandlig arbejder i byerne var således 
kun omkring 1,80-1,90 kr.4 

Skatten består af 256 mønter fra årene 1611-1654 (tabel 1). Hele 
61 mønter eller næsten 25 % af alle mønterne er fra slutåret 1654, 
hvorfor skatten må formodes nedlagt i 1654 eller forholdsvis tidligt 

Tabel 1: Skattens dansk-norske mønter
 Dan. Norge ½ skill. Dan. Norge  Dan. 8 skill.  Dan. Norge Glückstadt Sum 
  1 skill. 1 skill. lybsk 2 skill. 2 skill. lyb. 4 skill. lybsk 1 mark 2 mark 2 mark 2 mark 
1611 1           1
1617        1    1
1620 2           2
1621 5           5
1624   1         1
1625   1 4        5
1626    4        4
1627    2        2
1642       1     1
1643  1          1
1644 1 1  2  2  16 9 7  38
1645    1  4  5 2 4 7 23
1646         1 2  3
1647     1     2  3
1648 C·IV    6        6
1648 F·III    11        11
1649 2  1  12 1       16
1650 2  4  9 4       19
1651   3  5 2       10
1652 5  2        1  8
1653 1   24 1     1  27
1654 11  2  47 1       61
1650’ere   1          1
Sum 30 15 2 127 10 6 1 22 12 17 7 249

Anmærkning: Skatten indeholdt desuden følgende syv udenlandske mønter:

Sverige: 2 mark 1649 samt 1 mark 1647 og 1650. Utrecht: 1 daler 1621.  
Rostock: Ferdinand III, 1 daler 1639. Frankfurt: Ferdinand III, 1 daler 1650
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Fig. 1: Ved skattens eneste eksemplar 
af 8 skilling lybsk 1642 har Schou 
skrevet “bedre end min!”. Schou-nr. 
16, H. 175A, ca. 270°, 4,40 g. Billede 
forstørret 120%.

i 1655, da de ellers meget udbredte københavnske 1- og især 2-skil-
linger fra 1655 ikke fi ndes i skatten. Skatten er således næppe gemt i 
forbindelse med Karl-Gustav-krigene 1657-60. Præcis hvorfor skatten 
er nedlagt, og ikke er genfundet af ejeren vides ikke. Indtil videre må 
det bedste bud være det alvorlige pestudbrud, som i årene 1654-1655 
hærgede København, hvor det kostede mere end 8.000 indbyggere 
livet – og blandt andet også medførte, at møntstedet på Københavns 
Slot måtte fl ytte til nye lokaler i Købmagergade.5 Pesten kan have 
medført deponering af skatten og/eller taget livet af dem, der havde 
kendskab til den.

Beskrivelsen af 1791
Schous møntkatalog fra 1926 afl øste Beskrivelsen af 17916, som ind-
til da havde udgjort referencegrundlaget for størstedelen af den 
dansk-norske Hovedsamling i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. 
Af hebræer 2-marker opregner Beskrivelsen hele 11 numre fra 1644, 
16 numre fra 1645 samt 5 numre fra både 1646 og 1647. Det store 
variantantal skyldes, at man allerede i anden halvdel af 1700-tallet 
var opmærksom på diverse punkt- og tekstvarianter f.eks. i form af 
forskelle i skilletegn. I Beskrivelsen ses det f.eks. ved hebræer 2-mar-
kene, hvor den første fra 1644 har nummeret 972. For den efterføl-
gende nr. 973 anføres det, at den er som nr. 972

“... med den Forskiel, at paa Aversen ere enkelte Punkter imellem 
Ordene, og ingen Rose for IUDEX”, mens nr. 975 beskrives som “Sam-
me, som No. 973, med den Forskiel, at paa Reversen over IUSTUS den 
mellemste af de tre Roser mellem to Punkter er lidet mindre end de 
andre.”

Opmærksomheden på den slags varianter fortsatte på Møntsam-
lingen, hvor nytilkomne varianter af hebræer 2-marker blev indlagt 
i Hovedsamlingen og med håndskrift tilføjet i Møntsamlingens ho-
vedeksemplar af Beskrivelsen. Før Tømmerupskatten blev fundet i 
1920 var der for hebræer 2-marker således tilføjet 12 numre for 1644, 
6 numre for 1645, 2 numre for 1646 og ingen for 1647.

Schous arbejde og katalog
Schou fi k i 1920 mulighed for at undersøge Tømmerupskatten (fi g. 1). 
Nogle af hans notater er bevaret i Møntsamlingens arkiv. De belyser, 
hvorledes han på det tidspunkt i praksis arbejdede med sit møntka-

Fig. 1: Ved skattens eneste eksemplar 

3  Stor tak til Kurt Guldborg, der via studier på Tårnby Stads- og Lokalarkiv, har indkredset fundstedet. 
Stor tak til Frank Pedersen for diverse hjælp til artiklen.

4  Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre, København 1991, 45.
5  Julius Wilcke: Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III 1625-1670, København 1924, 126.
6  Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling, København 1791.
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talog. Det vil sige, hvordan han opfattede og sorterede varianter med 
henblik på opstilling af sin typologi. Schou har selv i værkets indledning 
beskrevet dele af sit arbejde, men gennem hans egne bemærkninger til 
Tømmerupskattens mønter får vi et førstehåndsindblik i dele af hans 
arbejdsmetode.

For Schou faldt de 34 hebræermønter (tabel 2 og figur 2 side 32-35) 
fra Tømmerupskatten overordnet i 3 grupper, hvor den største – og for 
ham mindst interessante – blot blev vurderet som stempelvarianter eller 
samme stempler som eksemplarer i Hovedsamlingen. Således noterede 
Schou blot, at der i skatten findes tre stempelvarianter af B 978 (nr. 17-
19) uden at bemærke/opdage?, at to af mønterne er stempelidentiske, 
og han bemærkede heller ikke, at der i den første gruppe findes mønter, 
hvor blot den ene side deler stempel med andre.

Schous anden gruppe omfattede de ni mønter, der blev indlagt i Ho-
vedsamlingen. Heraf var det ene et bedre eksemplar af B 972 (nr. 6), 
mens næsten alle de andre var punkt-varianter af mønter i Hovedsamlin-
gen. Det var en markant tilgang af nye varianter, men Tømmerupskatten 
var med hensyn til indhold af hebræer 2-marker formentlig også den 
betydeligste skat før det omkring 1960 lykkedes at identificere mønterne 
i Børsskatten7, der var fundet i 1909.

Den tredje og her mest interessante gruppe består af to mønter (nr. 12 
og 15), som Schou bemærkede, men ikke vurderede som så betydnings-
fulde varianter, at de blev indlagt i Hovedsamlingen eller influerede på 
hans typologi. Det er således de mønter, der for Schou lå på vippen til at 
være afvigende nok til at blive beskrevet som egentlige varianter. Ved 
den ene mønt (nr. 12) anfører Schou blot, at forsiden varierer i forhold 
til B 1104. Der synes således ikke at være tale om en ny punkt- og tekst-
variation. Derimod var det formentlig tale om andre grafiske variationer 
i møntbilledet. Mønten er således et eksempel på, at Schou var fuldt 
opmærksom på – men måtte undlade jf. senere – andre former for vari-
anter. Mønt nr. 15 beskriver Schou som en stempelvariant, hvor forsiden 
er som B 974 og bagsiden som B 981, uden yderligere bemærkninger. Det 
er overraskende, da en sådan kobling i forhold til både Hovedsamlingen 
og især Schous eget arbejde er relevant. Den varierede åbenbart ikke 
tilstrækkelig for Schou og ender med at gemme sig under Schou-nr. 48, 
hvilket også gælder to andre mønter fra skatten.

Der er bevaret notater, hvor Schou har sammenlignet Tømmerupskat-
tens hebræermønter med sine egne opstillinger. Alt tyder på, at ingen 
af de 34 mønter – heller ikke dem, der blev indlagt i Hovedsamlingen 
– bidrog med nye Schou-numre eller varianter af Schou-numre. Schous 
hovedkartotek af stanniolaftryk, som lå til grund for hans variantbe-
skrivelser, indeholder heller ikke aftryk af hebræer 2-marker fra Tøm-
merupskatten. Det er måske heller ikke overraskende, da Schou i 1920 
var meget langt med sit store katalog, der tilsyneladende var påbegyndt 



29Tømmerupskattens hebræer 2-marker 1644-1647 fra Christian IV | Michael Märcher & Sven Aagaard

før århundredskiftet. Selvom Tømmerupskattens 34 hebræer 2-marker 
omfattede 26 Schou-numre, gav den altså ikke nye varianter. Et resultat, 
som bør ses i lyset af de cirka 330 eksemplarer af hebræer 2-marker fra 
offentlige og private samlinger, som Schou allerede havde undersøgt 
som grundlag for sine variantopstillinger.

Med sit katalog mere end fordoblede Schou antallet af publicerede va-
rianter af hebræer 2-marker fra 37 i Beskrivelsen til 79. Og han opstillede 
den kronologiske beskrivelse på en lidt anden måde, hvilket han med 
god grund eksempelvis fik ros for i Axel Ernsts (1891-1964) anmeldelse:

“Ligeledes maa det, naar man erindrer de mange Tilfælde, hvor man 
hidtil har maattet give blankt op ved f.Eks. »Beskrivelsen«s forskellige 
Marker af 1563, Kronerne fra 1618 ff., Hebræer 2 Markerne og lign. 
Omfattende Udmøntninger, hilses som en stor Forbedring, at Schou 
i hvert Tilfælde nøjes med en fuldstændig Beskrivelse af den første 
Mønt indenfor en saadan Gruppe, medens han for de efterfølgende 
Mønters Vedkommende kun anfører netop det, hvori Mønterne dif-
fererer. Herved er sikkert saavel Forfatteren som den saare besværlige 
Korrekturlæsning blevet sparet for mange Unøjagtigheder, og om-
vendt spares Benytteren af Værket for et betydeligt Tidsspilde og føler 
en langt større Sikkerhed ved Bestemmelsen af den enkelte Mønt.”8 

Schou så sit værk som en videreførelse af Beskrivelsen og generalmajor 
C.T. Jørgensens (1819-1902) værk9, og han angiver, at sidstnævnte

“har som Oversigts=Haandbog gjort fortrinlig Nytte, men det laa 
uden for dets Plan at medtage alle Forskelligheder, og Grænsen mel-
lem, hvad der er medtaget, og hvad der er forbigaaet, er ret vilkaarlig, 
saa at en Henvisning til et af Jørgensens Numre, der ofte omfatter 
flere indbyrdes forskellige Mønter, ikke altid tilstrækkeligt betegner 
en Mønt”.10 

Det var generelt Schous målsætning at skabe et
“Værk, hvorefter jeg kunde bestemme de Mønter, jeg havde, og danne 
mig et Overblik over, hvad jeg manglede, og allerede i 1880erne blev 
det et Maal for mine Ønsker at udarbejde en alle kendte Mønter af 
nævnte Art omfattende Afløser af »Beskrivelsen« af 1791”.11 

I praksis måtte Schou forbigå mange markante stempelforskelle, som 
ikke var punkt- eller tekstvarianter. Mange stempelforskelle lader sig 
kun forklare ved billedgengivelser – og det var på Schous tid en umu-
lighed at illustrere mere end blot en meget lille del af de utrolig mange 
undertyper – kataloget beskriver mere end 10.000 mønter. Man kan 

7  Kirsten Bendixen: Hvad Børsfundet gemte, , 1960, 189-195. 
8  Axel Ernst: H. H. Schou’s Møntværk,  1927, 199-210, 199f.
9  C.T. Jørgensen: , København 1888.
10  Schou 1926, op. cit., Indledende Bemærkninger.
11  Ibid.
12  Jørgen Steen Jensen: , (København 1985), 35.
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Tabel 2: Tømmerupskattens hebræer 2-marker

Nr Møntsted År Schou Vægt Bemærkninger

 1 København 1644 28 10,90 

 2 København 1644 28 10,95 

 3 København 1644 28 10,96 

 4 København 1644 29 10,95 

 5 København 1644 29v 10,97 Indlagt i HS*: B 975ad

 6 København 1644 31 10,78 Indlagt i HS: B 972c

 7 København 1644 34 11,07 Indlagt i HS: B 972g

 8 København 1644 36 10,94 

 9 København 1644 46 11,00 Indlagt i HS: B 975b

10 København 1645 32 11,04 Indlagt i HS: B 1051a

11 København 1645 34  10,89 Indlagt i HS: B 1049b

12 København 1646 53 10,94 

13 Christiania 1644 48 10,72 

14 Christiania 1644 48 10,85 

15 Christiania 1644 48 10,97 

16 Christiania 1644 52 10,79 Indlagt i HS: B 974a

17 Christiania 1644 55 10,74

*HS = Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Hovedsamling.

Nr Møntsted År Schou Vægt Bemærkninger

18 Christiania 1644 55 10,81 

19 Christiania 1644 55 10,86 

20 Christiania 1645 38 10,85 

21 Christiania 1645 38 10,87 

22 Christiania 1645 40 10,92 

23 Christiania 1645 41 10,76 

24 Christiania 1646 57 10,94  

25 Christiania 1646 59 10,84 

26 Christiania 1647 29 10,80 

27 Christiania 1647 30 10,73 

28 Glückstadt 1645 45 10,87 

29 Glückstadt 1645 46  10,74 Indlagt i HS: B 1056a

30 Glückstadt 1645 47 11,00 

31 Glückstadt 1645 49 10,87 

32 Glückstadt 1645 49 10,94 

33 Glückstadt 1645 50 10,98 Indlagt i HS: B 1053a

34 Glückstadt 1645 53  11,00  Lødighedsprøvet 1951 
til 599 ‰, prøvenr. 178, 
nuværende vægt 9,25 g

sige, at alene den ydre omstændighed betød, at Schou måtte lægge 
sit fokus på tekst- og skilletegnsvarianter m.fl. og anvende dem som 
hovedkriterium for adskillelsen af forskellige stempler eller stem-
pelgrupper. Fremstilling af fototavler var faktisk dengang så dyrt, at 
Schous store bogprojekt med cirka 50 flotte tavler var på nippet til at 
kuldsejle. Ja, i realiteten var hans monumentale værk næppe blevet 
trykt i hans levetid, hvis ikke Carlsbergfondet i 1924 havde bevilliget 
7.000 kroner ekstra til færdiggørelse af kataloget, der samlet kostede 
over 33.000 kroner at trykke.12

Fig. 2, side 33-35:  
Tømmerupskattens hebræer 2-mar-
ker.
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Hedes katalog
Holger Hede (1894-1984) udsendte i 1964 sit typekatalog, der siden 
er kommet i to reviderede udgaver, senest i 1978.13 Værket bygger på 
Schous arbejde, men adskiller sig ved at være en egentlig typeoversigt 
støttet af fotografier af de opstillede hovedtyper. Endvidere er tilføjet 
korte historiske redegørelser for udmøntningerne, der hovedsageligt 
bygger på Julius Wilckes (1875-1951) og Axel Nielsens (1880-1951) 
vigtige bøger fra første halvdel af 1900-tallet.

Hedes katalog indeholder også mange nyttige oplysninger om ud-
møntningsformler. Allerede omkring 1950-51 fik Hede mulighed for 
at få foretaget mange lødighedsundersøgelser af mønter i Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling – også af mønter fra nyere tid. Undersø-
gelserne blev formentlig foretaget med henblik på den senere bog, 
hvor de dog primært supplerer oplysninger fra publiceret materiale. 
En enkelt hebræer 2-mark fra Tømmerupskatten (nr. 34) var blandt 
de mere end 100 mønter, der blev undersøgt. Resultatet var 599 pro-
mille, og det kan genfindes i Hedes katalog under H. 179.

Til forskel fra Schous katalog er beskrivelsen af mønterne hos Hede 
opdelt efter møntsted, hvilket gør møntrækkerne mere overskuelige. 
Det er ikke overraskende, at Hedes katalog både som supplement til 
og/eller afløser for Schous blev et meget udbredt og fortsat benyttet 
standardværk.

I indledningen angiver Hede at, ”Underafdelingerne omfatter ikke 
mindre stempelvarianter.” Det må siges, at være misvisende såvel i 
dag som på Hedes tid, da udeladelserne/forsimplingen reelt er mere 
omfattende. Allerede Schou var, som tidligere fremhævet, klar over, 
at hans mange punkt- og tekstvarianter dækkede over et betydeligt 
større antal stempler/stempelvarianter. Hedes katalog og typologier 
repræsenterer et koncentrat af Schous katalog, hvorfor mange vigtige 
forskelle på såvel stempel- som højere typologiniveauer er udeladte, 
f.eks. ender Hede med fordeling på møntsteder og oplistning af fore-
kommende årstal med blot otte hebræer 2-marker, mens Schous kata-
log som nævnt beskriver hele 79. Axel Ernst gjorde i sin anmeldelse 
tydeligt opmærksom på problematikken:

“Derimod er inden for samme år varianter i almindelighed ude-
ladt [eksempler gives af Ernst] … Disse eksempler kan suppleres med 
mange andre, og det må derfor stærkt tilrådes benytterne af Hedes 
katalog på forhånd at sætte sig nøje ind i de principper, hvorefter 
møntfortegnelsen er udarbejdet.”14 

Karsten Kold har ganske nyligt publiceret endnu et tydeligt og 
nyttigt eksempel på problematikkens alvor.15 
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Eksempler på numismatiske muligheder i  
1600-tallets skattefund
Forskningsmæssigt har en møntskat en informationsværdi, der ligger 
ud over de enkelte mønter, f.eks. i forhold til datering af såvel skat 
som de enkelte mønttyper. Alene af den grund er det af afgørende be-
tydning, at møntskatte holdes samlet. Fremtiden kan desuden meget 
vel byde på nye forskningsspørgsmål eller undersøgelsesmuligheder, 
der åbner for endnu mere information, f.eks. computerprogrammer 
der ved billedgenkendelse kan foretage stempelundersøgelser, pris-
billige metoder til ikke-destruktiv metalanalyse eller til metalunder-
søgelser med henblik på at fastlægge metallernes oprindelsessted.

Schous oprindelige motiv til at udarbejde en revision af Beskrivel-
sen var som omtalt at få bedre styr på de mange varianter – og mang-
ler – i sin hastigt voksende samling. Samtidig var opgaven enorm. 
Schou havde således hverken mulighed for eller umiddelbar interesse 
i eksempelvis stempelundersøgelser, estimering af udmøntningsstør-
relser eller -forløb. Derfor opdagede han f.eks. ikke i sine omfattende 
undersøgelser, at hebræer 2-marken 1644, Schou-nr. 47, der har stjer-
ner i stedet for rosetter i bagsideteksten, ikke er en ægte mønt, men 
en professionel (samtidig?) forfalskning.16  

I dag er der særlig interesse knyttet til den relative optræden af 
mønter i skattefund, idet det til tider kan give vigtig information om 
forholdet mellem størrelsen af udmøntninger. Sådanne tal kan både 
bruges til kontrol af eksisterende udmøntningstal og estimering af 
samme, hvor disse måtte mangle. 

For hebræer 2-marker foreligger der udmøntningstal for Køben-
havn, mens de savnes for Glückstadt. Udmøntningstal foreligger også 
fra Christiania, men er ikke specificeret for 1- og 2 marker, ligesom 
tallene dækker såkaldte bjergår. Dette særlige regnskabsprincip inde-
bærer, at eksempelvis regnskabstal for 1- og 2 marker med årstal 1644 
udtrykker værdien af mønter slået med sølv udvundet i kalenderåret 
1644, hvorved der i regnskabstallet for 1644 derfor vil indgå mønter, 
som først er slået i 1645.17  

13  Holger Hede: , København 1964.
14  Axel Ernst: Holger Hedes Møntværk og Dets Forgængere, , 1964, 91-101.
15  Karsten Kold: Speciedaler 1704, København, , 2012, 106-108.
16  Aagaard 1999, op. cit., 131, afbildet.
17  Praksis på Mønten i Christiania var, at møntmesteren fik udleveret én bjergmåneds sølvproduktion ad gangen, som 

efterfølgende blev forvandlet til mønt, der så gik tilbage til bjergkassen. Også udgifterne blev opgjort månedsvis. 
En måneds sølvproduktion kunne godt blive udmøntet flere måneder senere, men det var sølvets produktionsmå-
ned, ikke udmøntningstidspunktet, som bestemte regnskabsføringen. Normalt var der op til 3 måneders forskyd-
ning, Bjørn Rønning: , (Oslo 1986), 230. Bjergårselementet var ikke medregnet i Aagaard 1999, op. cit., hvorfor de der 
fremlagte beregninger skal revideres.



36 Amagerlands Numismatiske Forening 40 år | Festskrift

I tabel 3 er vist fordelingen på møntsteder af hebræer 2-marker i 
Tømmerupskatten sammenholdt med tilsvarende tal for mønterne 
fra Børsfundet18 og Brogadefundet19 fra Køge. De blot 34 hebræer 
2-marker i Tømmerupskatten har overordnet samme procentvise for-
deling som de to større og senere nedlagte skattefund.20 Det betyder, 
at 1) hebræer 2-markerne i de tre skatte må være tilfældigt udtaget 
fra en opblandet pulje af mønter, og 2) opblandingen af mønter slået 
på de tre møntsteder må generelt være sket – formentlig gennem den 
indenrigske samhandel – i løbet af de ti år 1644-54. Dette vigtige 
resultat kan kun opnås, fordi de tre skatte er bevaret i deres helhed.

Beregningen vil ikke med samme præcision kunne foretages på 
mønter i privateje, fordi sammensætningen af privatsamlinger såvel 
som auktionsmateriale vil være påvirket af underliggende præferen-
cer og sortering. Hos norske samlere vil der således være fokus på 
mønter slået i Christiania, mens danske samlere vil prioritere mønter 
slået i København, i forhold til mønter slået i Glückstadt. Etableres 
større specialsamlinger fra ét af møntstederne, vil det også forvride 
fordelingen i auktionsmateriale efter møntsteder i forhold til de op-
rindelige mængdeforhold. Endvidere gælder det selvfølgelig, at sam-
linger forholdsmæssigt indeholder flere varianter/sjældne typer end 
omløbet/fund. 

Tallene i tabel 3 er så konsistente, at fordelingen i den største skat 
Brogadeskatten vil kunne anvendes til estimering og kontrol af a) stør-
relsen af udmøntningen af hebræer 2-marker på de tre møntsteder, 
og b) beregning af gennemsnitlige stempelholdbarheder af henholds-
vis over- og understempler. Sidstnævnte forudsætter gennemførelse 
af undersøgelser, der fastlægger antallet af anvendte prægestempler.21

Stempelundersøgelser
På Schous tid kunne stempeladskillelsen kun ske visuelt, hvilket er 
både trættende og usikkert – og for et større møntmateriale i prak-
sis uigennemførligt. Dette problem blev reelt først løst i 1984 ved 
fremlæggelsen af mikroskoptegnemetoden, som ikke vides at være 
anvendt tidligere i andre lande.22 Metoden er udover af Sven Aagaard 

Tabel 3: Hebræer 2-marker fordelt på møntsted i tre skattefund.  
Årstal i parentes er slutmønt

Møntsted/Skattefund Tømmerup (1654) Børsen (1658) Brogade (1673)

København 12 (35 %)  34 (32 %)  173 (34 %)

Christiania 15 (44 %)  45 (42 %) 218 (42 %)

Glückstadt  7 (21 %)  28 (26 %) 126 (24 %)

Total 34 107 517
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anvendt flittigt af Frank Pedersen23 til meget omfattende stempelstudier 
af Christian VII’s udmøntninger. Kurt Guldborg har også benyttet me-
toden til adskillige nyttige artikler og typologier vedrørende Frederik 
IV’s mønter.24 

Er et foreliggende møntmateriale tilstrækkeligt stort, således at stør-
stedelen af de anvendte stempler og en stor procentdel af de realiserede 

18  Kirsten Bendixen 1960, op. cit.
19  Anne Kromann: Sølvskatten fra Brogade i Køge, Køge Museum 1989, 1990, 79-88.
20  Det bemærkes, at alle tre skatte er fundet forholdsvis nær København.
21  Et eksempel herpå er fremlagt i Sven Aagaard, ”Frederik III - kronemønt 1651-1670”, København 2004, 204f. 
22  Sven Aagaard: Stempelundersøgelse ved anvendelse af stereomikroskop, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 1984, 112-115.
23  Se bibliografi, opstillet af Preben Nielsen, i Numismatisk Rapport, nr. 110, 2011, 23f.
24  Se medlemsbladet for Amagerlands Numismatisk Forening, perioden 1996-2000.

Fig. 3: Stempeltegninger af forskel-
lige forsidestempler til hebræer 
2-marker fra København 1644.

Fig. 4: Stempeltegninger af hebræer 
2-mark med lille og store midter-
roset over ST i IUSTUS.

Fig. 5: Stempeltegning af hebræer 
4-skilling.
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stempelkombinationer lader sig identificere, kan stemplerne grafisk 
sammenkædes til såkaldte koblingsskemaer, som kan give en idé 
om de fundne stempelkombinationers relative kronologi.25 Hermed 
forstås, hvornår stempelkombinationerne i hovedtræk er produceret 
i forhold til hinanden.

Af det foreløbige koblingsskema over hebræer 2-marker fra Køben-
havn 1644 fremgår det, at udmøntningen startede med anvendelse 
af (mindst) otte forsidestempler af en særlig fint skåret type, Aagaard 
TK1, fig. 3.26 En konstatering, som automatisk åbner det spørgsmål, 
om stemplerne til københavnske hebræer 2-marker nu også – som 
hidtil antaget – er skåret af Hans zum Busch27? Mønter med disse 
særligt fint skårne forsidestempler er af Schou uden yderligere be-
mærkninger beskrevet som nr. 21-24, hvor nr. 24 ydermere kendes 
med en anden og mere almindeligt anvendt forsidetype.

Ud fra koblingsskemaet for københavnske 2 marker kan man også 
konstatere, at bagsidestempler uden stor midter-roset over IUSTUS 
(Schou-nr. 22-23, 35-38 og 43-46, fig. 4) dels er anvendt tidligt i 
1644, blandt andet sammen med to af de førnævnte fint skårne for-
sidestempler (to stempler), dels generelt fra slutningen af 1644 (fire 
stempler) – og med undtagelse af et enkelt afvigende bagsidestempler 
fra 1646 – udmøntningen ud (fem stempler). To mønter (nr. 8-9) fra 
Tømmerupskatten hører til slutgruppen i 1644. Samlet kan man så-
ledes sige, at man ved at fokusere på karakteristiske stempeltræk ikke 
sjældent kan lave relative dateringer af mønter, f.eks. fra skattefund, 
inden for enkeltår, hvis man råder over tilstrækkeligt detaljerede 
koblingsskemaer.

Stempelundersøgelser kan også afsløre detaljer om prægningen. 
Hebræermønter er slået ved hammerprægning, hvor slitagen på over-
stemplet generelt er meget større end på understemplet. Det var der-
for naturligt for møntmesteren at sikre, at det mindst komplicerede 
stempel blev anvendt som overstempel, da tidsforbruget og dermed 
udgiften til stempelfremstilling derved blev minimeret. For Chri-
stiania og Glückstadt er de mindre komplicerede bagsidestempler 
anvendt som overstempler, hvorimod det modsatte overraskende 
nok er tilfældet for København. Det gælder selv for hebræer 4-skil-
lingerne (fig. 5), der blev slået i stort antal fra 1644-1645.28 Dette er 
en ejendommelighed, som der ikke umiddelbart er nogen rationel 
forklaring på.
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25  Den absolutte kronologi vil i princippet kunne fastlægges ved stempelrevneanalyser, men møntmaterialet vil sjældent være 
tilstrækkeligt stort eller tilgængeligt til så præcise analyser.

26  Aagaard 1999, op. cit.
27  Wilcke 1924, op. cit, 125.
28  Sven Aagaard, upubliceret undersøgelse.
29  Niels Jørgen Jensen & Mogens Skjoldager: Frederik 1’s søslinge 1524-1528, København 2010, metoden er beskrevet side 67ff. – 

og også i deres artikel: Stempeltegninger – den digitale metode, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2099, 67-75.
30  Se omtale og litteraturhenvisninger i Jesper Birkler: Trankebar-numismatikeren Uno Barner Jensen in memoriam,  

Numismatisk Rapport, nr. 73, 2002, 42f.

Andre undersøgelsesmuligheder
Mikroskoptegnemetoden er kostbar i udstyr og for nogle måske tek-
nisk afskrækkende. Denne udfordring er nyligt elimineret af de to 
flittige numismatikere Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, 
som har anvendt et billigt computer¬baseret tegneprogram til stem-
peladskillelse af Frederik I’s søslinge.29 Adgangen til at afsløre spæn-
dende stempelvarianter og eventuelt gennemføre mere omfattende 
og detaljerede stempelundersøgelser er 1) med den digitale metode, 
2) med den almene fotogengivelse af mønter i auktionskataloger og 
andre publikationer og 3) ikke mindst ved præsentation af auktions-
materiale og andet på nettet gjort mulig for alle interesserede.

Endvidere åbner vor tids almene adgang til rejser anderledes mulig-
heder for at få adgang til forskningsmateriale. Det være sig besøg på 
ind- og udenlandske museer eller rejser til “åstedet”. Den store Tran-
kebarforsker Uno Barner Jensen (1948-2002) foretog rejser til Tranke-
bar, hvilket utvivlsomt øgede hans mulighed for med en hidtil uset 
detailrigdom at beskrive de mange spændende Trankebar mønter.30

Afsluttende kan vi således konstatere, at der for alle møntsamlere 
er muligheder for at bidrage med ny numismatisk viden, hvis man 
har øjnene med sig og adgang til at dokumentere sit studiemateriale 
f.eks. ved fotografering eller scanning. Vi opfordrer alle dertil. Em-
net for et mundtlig eller skriftlig bidrag kan i princippet blot være 
én enkelt mønt, som man finder afvigende fra normalen, og hvis 
udseende man gerne vil indvie andre i.
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NPoul Erik Balle Varmose

Mønter og andre spændende 
fund fra forliste skibe

   atten mellem den 13. og 14. april for præcis hundrede år 
   siden udspandt der sig en skibskatastrofe midt ude i Atlanter-
   havet, som sidenhen er blevet det mest omtalte skibsforlis i 
historien. Det drejer sig selvfølgelig om Titanic, der ramte et isbjerg 
på sin jomfrurejse fra England til New York i USA og gik til bunds 
på en dybde af omkring 4 km. Først inden for de seneste årtier er 
det lykkedes at komme ned til vraget, hvorfra der er bjærget en del 
effekter fra skibet, der sidenhen er blevet udstillet og solgt. 

Der har været en del diskussion om, hvorvidt det var rimeligt at 
optage effekter fra netop dette skib, Titanic eller om man netop skulle 
lade det hele blive liggende og dermed respektere "gravfreden" for 
de mange mennesker, der druknede i forbindelse med forliset. Det 
er efter min opfattelse en svær diskussion, som jeg ikke selv har et 
entydigt svar på. Der bør selvfølgelig være en respekt omkring disse 
skibskatastrofer, men omvendt må man jeg erkende, at der også er en 
fascination og stor historisk interesse  forbundet netop med effekter 
og skatte (især mønter og andre værdigenstande) fra skibsvrag, der 
er fundet på havets bund.

Titanic er ved at blive bragt til kaj i 
South Hamton
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Fra Titanic er det i stor udstrækning mere almindelige effekter, 
der er bjærget, såsom tallerkener, en skibsklokke m.v., samt en del af 
det kul, som ikke nåede at blive anvendt på rejsen. På samme måde, 
som det kan fascinere at stå med en antik romersk mønt i hånden og 
tænke tilbage på, at netop den mønt måske blev benyttet til at købe 
et brød i tavernen i Pompii før Vesuvs udbrud, er det en speciel følelse 
at stå med et stykke kul (fi g. 1), der har været ombord på Titanic og 
sidenhen er blevet hentet op fra dybet.

Der er gennem tiden – både før og efter Titanic’s forlis –  forsvun-
det mange skibe med mand og mus – og pengekister fyldt med møn-
ter og andre værdifulde ting på havets bund. Og i det følgende vil 
jeg for fortælle om nogle af disse skibsvrag og deres historie, samt 
fremvise en lille del af de skatte, der er fundet.

Guldstykker og sølvmønter fra S/S Central America, 
der forliste 1857

I midten af 1800-tallet blev der i Califonien fundet guld, der nær-
mest sivede ud fra bjergskråningerne og ned langs bugten til de små 
kolonier i San francisco. I avisen Californian stod der at læse den 
15. marts 1848 en artikel med overskriften “GULDMINE FUNDET”. 
Dette blev indledningen til et sandt guldeventyr, hvor guldgravere i 
hobetal tog afsted til området. Og der blev vitterlig fundet guld i store 
mængder, som guldgraverne med skib fragtede hjem fra Californien 
til New York på den Amerikanske østkyst.

I september 1857 var dampskibet S/S Central America sejlet afsted 
fra den caribiske havneby Aspinwall (Panama) med kurs mod New 
York. Ombord var henved 600 passagerer, der var på vej hjem fra det 
“californiske guldeventyr”.

Disse guldgravere havde deres værdier – der bl.a. bestod af sølv-
mønter og små guldstykker (som endnu ikke var blevet “omvekslet” 
til mønter) –  med ombord, og havde nok drømmen om at skulle leve 
som velstående borgere, når de kom til New York.

Imidlertid blev denne drøm spoleret, idet S/S Central America 
blev fanget i en orkan, da skibet var omkring 300 kilometer fra den 
amerikanske østkyst. Søfolkene forsøgte at ride stormen af, men efter 
et helt døgns opslidende kamp mod naturens kræfter forliste 
skibet og tog de fl este ombordværende, samt omkring 
tyve tons guld og sølv med i dybet.

Først i 1980’erne blev skibsvraget med den store 
guldskat fundet, og siden har det været muligt at 
erhverve mønter og ikke mindst en lille samling af 
guldstykker fra fundet. Det er jo nærmest uberørt 
guld (fi g. 2) fra Californien, som man hermed kan 
have i sin samling.

Fig. 1: Titanic; kulstykke fra vraget, 
der lå på næste 4 kilometers 
dybde.

Fig. 2: Guldstykker fra 
“S/S Central America”, 
der forliste 1857.
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Sølvdollar fra S/S Republik, der forliste 25. okt. 1865
Dette skib, der oprindelig hed Tennesee, blev bygget i 1853 i Balti-
more i Maryland og blev i begyndelsen brugt som handelsskib, men 
sidenhen benyttet som passager- og fragtskib i forbindelsen med den 
californiske “guld-rush” og sejlede på østkysten mellem New York og 
Mellemamerika. Skibet nåede også at være udrustet og fungere som 
krigsskib i Flåden under den Amerikanske borgerkrig inden det si-
denhen igen under navnet S/S Republic blev indsat som passagerskib 
mellem New York og New Orleans. 

SS Republik forlod New York den 18. oktober 1865 med kurs mod 
New Orleans. Ombord var en stor besætning og passagerer, samt – 
ifølge kaptajnen – en pengesum på omkring 400.000 dollars i møn-
ter til brug i sydstatsbyen, der ganske vist blomstrede økonomisk, 
men efter borgerkrigen manglede hård valuta – det skulle den pen-
gebeholdning (bestående af guld og sølvmønter), der var ombord,  
afhjælpe. Imidlertid mødte skibet på femtedagen af sejladsen en or-
kan ud for Floridas kyst. Skibet begyndte at tage vand ind, fyret til 
dampmaskinen blev stoppet, så det nu lå hjælpeløst i de høje bølger. 
Passagererne og besætningen måtte forlade skibet i redningsbåde og 
en intermistisk tømmerflåde, medens de så til, at skibet SS Republic 
forsvandt fra havets overflade. De fleste af passagererne og besæt-
ningen blev reddet, idet der blev sendt skibe ud for at lede efter SS 
Republik, men møntskatten var forsvundet.

Først i august 2003 blev skibsvraget af vragdykkere lokaliseret ud 
for kystbyen Savannah i Georgia. Det meste af skibet var forsvundet, 
men roret, skovlhjulene og dampmaskinen var der stadig, samt for-
skellige antikviteter og den store møntskat, der især bestod af ame-
rikanske guld- og sølvmønter (fig. 3); omkring 51.000 mønter blev 
bjærget og er udstillet rundt om på forskellige museer. Men heldigvis 
er en del også blevet udbudt til samlere, som derved har mulighed 
for at opbygge sit eget lille museum.

Det portugisiske handelsskib “Sao José”, der forliste i 1622

Det portugisiske handelsskib “Sáo José” var en del af handelsflåden, 
som var på vej fra Lisabon i Portugal til Mozambique (der dengang 
var en portugisisk koloni), og videre frem til Goa i Indien. Imidlertid 
blev flåden angrebet af nederlandske skibe, samt en flåde af engelske 
skibe fra East India Compagny, hvilket fortæller, at der var stor ind-
byrdes kamp mellem landene og handelskompagnierne dengang.

Det kom til kamp mellem flåderne og i den forbindelse stødte “Sao 
José” på et rev i kanalen mellem Mozambique og Madagascar og sank 
med pengekister og besætning/passagerer ombord. På “Sao José” var 
der en del af den store pengesum (der var fordelt på de fire handels-
skibe fra Portugal), som for det meste bestod af sølvmønter, præget 

Fig. 3: U.S.A. ½ dollar 1859 fra  
“S/S Republic”, der forliste 1865.
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Fig. 5: Sølvmønt 8 reales 1783 fra 
"El Cazador", der forliste 1784.

både i den nye verden (Mexico og Bolivia) og den gamle verden 
(Spanien); der var tale om de såkaldte cobmønter.

Først så sent som i 2003 blev vraget lokaliseret, og i årene efter 
blev den store møntskat (fi g. 4) hentet op fra havets bund, og her-
med et synligt bevis på Philip III’s (1598-1621), royale pengeskat, 
fragtet over til Francisco da Gama på hans vej til Indien.

Spanske 8 Realer fra “El Cazador”, der forliste 1784

Den 11. januar 1784 sejlede det spanske handelsskib “El Cazador” 
fra Vera Cruz i Mexico mod New Orleans, hvor det var menin-
gen at lasten af 8 realer skulle være med til økonomisk at stabili-
sere den spanske koloni. Det var den spanske konge, Carolus III 
(1759-1788), der stod bag dette økonomiske forsøg på at redde 
kolonien og få udbytte fra dette nordamerikanske område. 

Forliset og dermed tabet af den store sølvskat har muligvis 
været medvirkende til at ændre historien, idet den spanske konge 
senere måtte afstå Louisiana til Frankrig, der tre år efter i 1803 måtte 
sælge det store territorium videre til Amerika for en sum af 15 mil-
lioner dollars. 

En del af møntskatten fra “El Cazador” blev fundet den 2. august 
1993, hvor en lille fi sketrawler hang fast i “noget” på havbunden 
omkring 8o kilometer ud for Louisianas kyst; det viste sig, at der i 
fi skenettet blandt andet var nogle gamle sølvmønter; og sidenhen 
blev fl ere mønter hævet op fra havbunden, hvor skibsvraget efter 
“El Cazador” lå.

Der var – som kilderne også beskriver – tale om 8 realer (fi g. 5) 
præget under den spanske konge Carolus III (1759-1788), hvor der 
på forsiden er et portræt af kongen og omskriften: “CAROLUS DEI 
GRATIA” (...konge ved Guds nåde), samt årstallet. De fl este af møn-
terne fra fundet har årstallet 1783, medens enkelte er dateret tidli-
gere. På møntens bagside kan man udover våbenskjoldet og Herkules 
søjler på båndet læse: “PLUS ULTRA” (der kan oversættes til “mere 
på den anden side” – altså i Den nye Verden), og se at der er tale 
om 8 R(eales). Derudover kan man – på de bedst bevarere eksem-
plarer – også se møntmærket, der fortæller, at mønterne er præget i 
Mexico City.

Disse 8 real-mønter blev i øvrigt benyttet som almindelig 
handels valuta i Amerika indtil 1857 og blev senere motiv-
mæssigt benyttet som forlæg for de amerikanske dollar. 
Søjlerne på de spanske 8 Realer blev benyttet som in-
spiration til det amerikanske dollartegn på amerikanske 
mønter, hvorved der opstår en sammenhæng mellem 
den gamle Verden (her repræsenteret af Spanien) og med 
Amerika (USA) som repræsentant for denne nye verden.

Fig. 4: Cob-mønt, 8 reales fra 
"Sao Jose", der forliste 1622.

Disse 8 real-mønter blev i øvrigt benyttet som almindelig 
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Fig. 6: Mønt og møntklump af 
kobber 10-cash 1808 fra "Admiral 
Gardner", der forliste 1809.

Coppermønter fra Admiral Gardner, der forliste i 1809
I året 1809 afsendte British East Campany tre skibe afsted fra Eng-
land med Bengal i Indien som destination. Ombord på skibene var 

der bl.a. kobbermønter, der skulle benyttes som betalingsmiddel 
i Østen. Det var kobbermønter, der var blevet præget på Mat-

thew Boulton maskiner på Mønten i Soho, især 10 cash 
og 20 cash, som var ombord på “admiral Gardner” og 
sidenhen blev fundet.

De tre skibe, der var godt armeret med skibskanoner, 
så de ikke behøvede at frygte angreb fra pirater, forlod 
England i begyndelsen af januar 1809 og planen var den 

lange rejse rundt om Afrika og videre østpå til Indien.
Imidlertid løb skibene ved rejsens begyndelse ind i en 

storm ved Dover, og efter en kamp mod naturens kræfter gik 
“Admiral Gardner” på grund den 25. januar 1809 og forsvandt senere 
i havet med pengekister ombord.

Først henved 180 år senere blev skibsvraget lokaliseret og penge-
skatten fundet. Der var som nævnt tale om 10 og 20 cash (fig. 6), som 
på forsiden havde East India Company’s våben og følgende omskrift: 
AUSPICIO REGIS SENATUS ANGLIA (under den engelske konges og 
parlaments beskyttelse); bagsiden fortæller med persisk/indisk skrift 
om den enkelte mønts værdi.

Fundet af disse mønter fortæller en spændende histore om, hvor-
ledes det ikke kun var mere værdifulde guld og sølvmønter, der var 
ombord på de mange handelsskibe, men altså også kobbermønter 
til anvendelse i den daglige handel fjernt fra det sted, hvor de var 
blevet fremstilet.

Mønter fra Akerendam (Rundeskatten), der forliste 1725

På grund af de urolige tider mellem de europæiske lande i begyndel-
sen af 1700-tallet – der medførte en del kapervirksomhed – valgte 
de nederlandske købmænd at lade deres skibe sejle den lidt længere 
(men sikrere) rute nord om de Britiske øer, frem for den mere direkte 
gennem den engelske kanal, når de skulle afsted til Ostindien.

Den 19. januar 1725 forlod AKERENDAM sammen med “Kock-
enge” og “Gaasperendam” således øen Texel ud for den nederland-
ske kyst for at sejle til Batavia i Ostindien. På den første del af rejens 
forløb alt efter beregningerne, men naten til den 8. marts 1725 be-
gyndte en storm (eller snarere en orkan) at tage til langs Sunnmøre-
kysten i Norge. Et eller andet sted i uvejret befandt “Akerendam” sig, 
og det nåede aldrig at slippe ud af stormens favntag, idet det blev slået 
ud af kurs og drev ind mod den norske klippekyst (ved øen Runde 
ved Ålesund, hvor det blev slået til vrag.

Hele den store besætning (og passagerer) på henved 200 mand, der 
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Fig. 7: Mønter fra "Akerendam" 
(Rundefundet), der forliste 1725.

Fig. 8: En såkaldt skibsmandskabsmønt, 
schelling 1724 fra Rundefundet.

var ombord på “Akerendam” mistede livet, og kun 
fem af de i alt 19 pengekister blev bjærget i tiden 
umiddelbart efter katastrofen.

Resten af den store pengeskat blev først fundet 
den 16. juli 1972 af tre sportsdykkere; og i løbet 
af sommeren og det følgende år blev der bjærget 
omkring 56.400 mønter (med en samlet vægt på 
heved 23 kilo guld og ca. 500 kilo guld); efter 
overenskomst blev mønterne fordelt mellem den 
norske stat, den hollandske stat (der begge gjorde 
krav på skatten) og de tre fi ndere, der lod en del 
af deres mønter blive udbudt til salg til interes-
serede samlere.

Derfor har det sidenhhen været muligt at er-
hverve en mindre samling af disse historisk in-
teressante mønter, hvoraf der i hele fundet var 
omkring 6.500 guldmønter magen til den her afbillede fra 1724; 
over 10.000 hele og halve spanske og nederlandkse dukatoner; et til-
svarende antal 8- og 4-realer cobmønter præget i Mexico, samt ikke 
mindre end 30.000 dobbelstuiver med årstallet 1724 fra provinsen 
Holland (fi g. 7).

Ud over de mønter fra skibskisterne, der var beregnet til indkøb af 
varer i Østen, fandt man også enkelte mønter, som er blevet benævnt 
som “skibsmandskabsmønter”. Det drejer sig om en lille samling 
af bl.a. schelling fra provinsen Holland (se fi g. 8), som der i alt – af 
denne mønttype –  blev fundet 38 stykker af. Disse mønter er absolut 
lige så interessante, som mønterne fra pengekisterne, idet de enkelte 
mønter fortæller lidt om, hvad besætningen havde med til eget brug, 
når man forhåbentlig kom frem til handelsbyen, hvilket desværre 
ikke blev tilfældet for besætningen og passagererne på Akerendam.

Mønter Vestindienfareren Samson, der forliste 1786

Ud over det omtalte Nederlandske skib Akerendam, kendes der man-
ge andre skibe, der gennem tiden forliste langs den norske kyst. 

Et af disse skibe er Vetsindien-fareren SAMSON fra Kristiansand, 
der blev ført af kaptajn Niels B. Randulff, da det forliste under dra-
matiske omstændigheder ud for Hombrosund (mellem Grimstad og 
Lillesund) den 11. december 1786.

Først langst senere (den 18. juli 1988) blev sølvskatten fra vraget 
efter Samson fundet. Det viste sig at være den hidtil største møntskat 
(se fi g. 9)  fra havet af dansk-norske sølvmønter, der her blev bjærget. 
Mønterne der her er tale om er fra Frederik IV (1699-1730), Ferderik 
V (1746-1766) og Christian VII (1766-1808), hvilket fortæller, at sølv-
mønter var gangbare over en lang periode.

Fig. 9: Dansk Christian VII-mønt fra 
skibet "Samson", der forliste 1786.
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Fig. 11: Havsnød. Træsnit af A Borck efter originaltegning af A Riis-Carstensen –  Illustreret Familie-Journal 1886.

Fig. 10: Svensk kobbermønt, 1/4 skilling 
1642, hidrører fra ukendt skibsvrag.

Afsluttende kommentarer om bl.a. en svensk fundmønt 
fra Vesterhavet
De her beskrevne skibe, der forliste og efterlod pengekister fyldt med 
blandt mønter, er kun en lille  andel af de mange skibe, der i tidens 
løb er forsvundet på havet. Mange af de forliste skibe er i dag ukendte 
og nogle af de forsvundne skibe, som vi historisk kender til, er aldrig 
blevet fundet (det gælder i dansk sammenhæng blandt andet skole-
skibet “Danmark” (forsvandt i Julen 1928) og Grønlandsskibet “Hans 
Hedtoft”, der forliste 30 januar 1959). 

Fascinationen ved at fi nde mønter og andre antikker m.v. fra gamle 
skibsvag og afdække historien bag er selvfølgelig stor (selvom det ikke 
skal glemmes, at der ofte ligger tragedier bag forlisene!); en dykkertur 
langs den jydske vestkyst, kan frembringe et enkeltfund (se fi g. 10), 
selvom det i dette tilfælde ikke er muligt at fortælle historien om, 
hvorfra denne svenske kobbermønt fra 1642 hidrører.

Forhåbentlig er læseren blevet indspireret til at studere dette nu-
mismatiske emne nærmere – og måske ligefremn begynde at samle 
på skibsfundmønter – idet der både er meget historie og numismatik 
forbundet med disse mønter fra gamle skibsvrag.

skibsvag og afdække historien bag er selvfølgelig stor (selvom det ikke 
skal glemmes, at der ofte ligger tragedier bag forlisene!); en dykkertur 
langs den jydske vestkyst, kan frembringe et enkeltfund (se fi g. 10), 
selvom det i dette tilfælde ikke er muligt at fortælle historien om, 
hvorfra denne svenske kobbermønt fra 1642 hidrører.

mismatiske emne nærmere – og måske ligefremn begynde at samle 
på skibsfundmønter – idet der både er meget historie og numismatik 



47Amagerlands Numismatiske Forening 40 år | Festskrift

Niels Jørgen Jensen & 
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  å mønter har set dagens lys som et så direkte udtryk for en 
  historisk begivenhed som Frederik 1.s Lejrskillinge1 fra årene 
  1523-1524. Af samme grund kan det undre, at disse mønter er så 
sparsomt behandlet i den numismatiske litteratur. Når sandheden 
skal frem, må det indrømmes, at de samtidige oplysninger om denne 
historiske udmøntning er overraskende sparsomme. Nedenstående 
artikel skal ses som et bud på dels hvilken viden, vi trods alt har om 
emnet, dels hvilke uafklarede spørgsmål, der stadig udestår.

Den historiske baggrund
Efter blodbadet i Stockholm 1520, hvor Christian 2. havde ladet 
størstedelen af den svenske adel halshugge i sit forsøg på at knække 

  å mønter har set dagens lys som et så direkte udtryk for en 
  historisk begivenhed som Frederik 1.s Lejrskillinge
  1523-1524. Af samme grund kan det undre, at disse mønter er så 
F

Frederik 1.s Lejrskillinge 1523-1524

Fig. 1. Frederik 1. Lejrskilling 1523 
[13] 2. Lejrskillingene har en diameter 
på ca. 28-30 mm, men i denne artikel 
vises de i forskellige størrelser afhæn-
gig af, hvad der ønskes tydeliggjort

1.  Schou f. kron. 1523 nr. 1-13, 1524 nr. 1-3, uden år nr. 1 og 3. Galster nr. 51.
2.  Her og senere henviser numre i skarp parentes til den sidst i artiklen anførte liste over de i undersøgelsen indgåede mønter. Streg-

tegningerne i artiklen er udført digitalt efter den i NNUM 2009 (www.danskmoent.dk) og i vores bog: Frederik 1’s søslinge 1524-1528, 
Dansk Numismatisk Forening, København 2010 beskrevne metode.
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Fig. 2. Gerrit van Honthorst:  
Kong Frederik 1. ved belejringen  
af København 1523.  
Olie på lærred 274 x 286. 
Deponeret på Kronborg 4

svenskernes modstand mod unionen, brød hans po-
litiske projekt sammen: Det svenske oprør førtes suc-
cesfuldt til ende, hvorved Kalmarunionen for altid var 
ophørt og i Danmark havde adelen fået nok og tilbød 
Christians farbror Frederik (1.) tronen. Christian måtte 
flygte.

København3 var med Malmø, Kalmar, Stockholm, 
Flensborg samt et par finske borge de sidste bastioner, 
der af Christian 2.s tilhængere holdt stand og afvente-
de hans genkomst med en hær, der efter planen skulle 
rejses for de midler, Christian havde til gode fra sin  
svoger, kejser Karl 5. Da den militære undsætning ude-
blev, måtte København og Malmø som de sidste over-
give sig til den nye konge i januar 1524.

Lejesoldater
1500-tallets krig førtes med lejesoldater5. Der var tale om professio-
nelle soldater, der drog omkring i Europa, altid til salg for højestby-
dende. Fordelene for fyrsten, der lejede dem, var deres professionelle 
dygtighed – de få forsøg med lokale bønder som soldater får ikke 
mange rosende ord med på vejen i de samtidige kilder – samt den 
tidsbegrænsede anvendelse af dem.

Blandt ulemperne kan nævnes lejetroppernes manglende loyali-
tet – soldaterne var på arbejde og deres motivation skulle ikke søges 
i fædrelandskærlighed eller andre begreber, der hører en senere tid 
til – de var simpelt hen på job og deres kampvillighed stod i direkte 
forhold til størrelsen og varigheden af deres løn. Dette betyder også, 
at der let opstod interessekonflikter mellem fyrste og lejesoldater: 
Hvor fyrsten gerne så det militære anliggende løst og soldaterne hur-
tigst muligt opsagt, så soldaterne det ofte i deres naturlige interesse 
at trække krigen i langdrag; ingen ønsker at afslutte et arbejde, hvis 
det betyder arbejdsløshed. Historien kender flere eksempler på, at 
lejehærene helst ikke ville have arbejdsgiveren med i felten. På den 
måde kunne de bedre styre krigens varighed.

En anden ulempe ved lejesoldaterne var deres opførsel overfor lo-
kalbefolkningen. Havde soldaterne ikke fået, hvad de forventede af 
fyrsten, lå det lige for at lade sig betale af befolkningen i de områder, 
man drog igennem, hvilket naturligvis var i direkte strid med interes-
serne hos arbejdsgiveren, der efter den forventede militære sejr skulle 
leve med og af sine undersåtter. Samtidig kunne man undertiden be-
tvivle lejesoldaternes kampvillighed over for en anden lejehær: Der 
var tale om et arbejde, og den fjende, man i dag stod over for, kunne 
i morgen være den kollega, man skulle kæmpe sammen med. I det 
hele taget var lejesoldater et nødvendigt onde: De kunne ikke und-
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væres pga. deres militære færdigheder, men 
oftest så både befolkning og fyrste hellere 
deres hæl end deres tå. Kendt er Machiavel-
lis advarsler mod lejesoldater6.

De faktiske forhold omkring Frederiks 
lejehær indeholder mange ubesvarede 
spørgsmål. De holdepunkter, som Venge 
fremdrager, er følgende: Hæren, som den 
13. marts overskred grænsen til kongeri-
get, bestod af tyske ryttere og landsknægte 
samt frisiske bønder og lidt adeligt rytteri 
fra hertugdømmerne. Mens Frederik stadig 
stod i Jylland, synes rytteriet kun at have 
andraget ca. 200 enheder7, hvortil senere 
kom 230 fra Lübeck og selv da belejringen 
af hovedstaden stod på sit højeste, har be-
lejringshæren næppe udgjort mere end små 
6.000 mand – og af økonomiske grunde 
blev den holdt på et minimum: Allerede i 
december blev store dele hjemsendt og den 
danske hærledelse med Johan Rantzau i 
spidsen bad i et brev af 21. november Frede-
rik om endelig ikke at sende flere tropper! 8

Det vides ikke, hvilken aflønning krigs-
folket fik. Rytteriet har givetvis været bedre betalt end fodfolket og 
har langt snarere fået lønnen udbetalt i god mønt. Det bedste bud på 

Fig. 3. Albrecht Dürers berømte 
kobber stik Ridderen, døden og djæ-
velen fra 1513. Let beskåret.

3.  Unionstiden har kun været under professionel historisk behandling i ca. 150 år. Allen: De tre nordiske Rigers Historie (1864ff) er stadig en uom-
gængelig milepæl. Mikael Venge: Christian 2.s fald (1972) og Når vinden føjer sig… (1977) er den moderne behandling af magtskiftet 1523. Da 
Allen skrev sit værk, stod de hanseatiske kilder til omvæltningen ikke til rådighed. De udgaves senere og er flittigt benyttet af Venge, bl.a. en 
række indberetninger fra flådestyrkerne fra Danzig, der deltog i blokaden på Frederik 1.s side. Selve belejringen af København havde nærmest 
karakter af en indeslutning. Begge parter var for økonomisk presset til at søge den militære afgørelse (Allen bind 4,II side 24ff; Venge s. 15, 41f., 59, 
passim). Da det omsider stod klart, at Christian 2. ikke ville kunne rejse de militære kræfter til et egentligt modstød og fristen for hans løfter til de 
belejrede om undsætning for længst var overskredet, indledtes forhandlinger om vilkårene for Københavns og Malmøs overgivelse (Allen side 
182ff, Venge s. 68).

4.  “Maleriet tilhører en suite med motiver fra Danmarkshistorien, som Christian 4. fik udført af Gerrit Honthorst og andre hollandske malere til 
riddersalen på Kronborg i 1630'erne. Det tilhører i dag Frederiksborgmuseet, som fik det foræret af Friherre Hamilton, der havde været svensk 
gesandt i København. Billedet er deponeret på Kronborg. Yderligere to er kommet tilbage, mens en halv snes stykker fortsat er i Sverige [idet 
suiten sammen med andre kunstgenstande blev fjernet af den svenske besættelsesmagt i 1658. Forf. anm.]. Med hensyn til Frederik I er der ikke 
tale om portrætlighed. Oplysninger om serien kan findes i udstillingskataloget Christian 4. og Europa red. S. Heiberg, 1988.”  
Steffen Heiberg, Frederiksborgmuseet. 
Det står altså helt klart, at billedet, der i sin hele fremstilling er klart romantiserende og tendentiøst, alene ved at være malet over 100 år efter 
begivenhederne ikke kan betragtes som dokumentation, men højst som illustration.

5.  De første forsøg i Danmark på at erstatte lejehæren med nationale tropper skriver sig til tiden omkring Kalmarkrigen 1611-13, men i 1500-tallets 
Danmark udskrev man skatter af befolkningen og betalte lejesoldaterne med dem. De militærhistoriske studier, fx Hedegaard og Emil Madsen 
lider for os af den svaghed, at deres hovedsigte ligger på den sidste del af 16. århundrede.

6.  Machiavelli: Fyrsten (1512). Tolvte kapitel: Om forskellige arter stridskræfter og om lejetropper.
7.  Venge diskuterer s. 20 og 29f indholdet af begrebet “rytter”. Hans bud er, at enheden “rytter” dækker over 2 heste og 3 mand. En tilsvarende 

usikkerhed knytter sig til et begreb som fænnike”. Ordet burde dække en hærenhed på 500 mand, men bruges ordet mon også, hvis enheden er 
ukomplet? Ved belejringen af København rådede Frederik over 2 fænniker samt hjælpetropper fra Lübeck. 

8.  Man har simpelt hen ikke kunnet aflønne dem - på trods af, at størsteparten af de hvervede krigsfolk lønnedes af Lübeck (Venge s. 73).
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en landsknægts sold er 4 gylden 9 om måneden, et beløb, der synes at 
fremgå af et noget uklart Frederik 1.-brev, som Venge har behandlet.10 
Det er værd at bemærke, at den enkelte soldat for dette beløb selv 
skulle holde sig med kost og beklædning. Dette aktualiserer unægte-
lig det vigtige i en regelmæssig lønudbetaling, hvilket det åbenbart 
har knebet med: Allerede inden overfarten til Sjælland rapporteres 
der om, at soldaterne klager over udebleven sold.11 Hærledelsen har 
naturligvis forsøgt at medbringe så store forsyninger som muligt for 
at lette soldaternes adgang til fødevarer 12, men ellers var disse henvist 
til at skaffe sig forsyninger hos bønderne. Der findes skrivelser, der 
opfordrer bønderne til denne handel og garanterer dem gode priser. 13

 Men et arbejde er ikke altid bare et arbejde, og beskæftigelsen som 
soldat har nok givet én og anden grund til at fundere over, hvorvidt 
en profession, der indebærer en overtrædelse af Guds bud om ikke 
at slå ihjel, er foreneligt med håbet om at komme i Himlen. En af 
Frederiks officerer, Asch von Krame den Ældre, spurgte i 1526 Luther, 
der kunne berolige med, at krig undertiden kunne afværge ulyk-
ker, der var langt værre. Efterfølgende udfærdigede Luther skriftet  
Ob Kriegsleutte auch ynn seligem stande seyn künden (Kan soldater kom-
me i Himlen?), et spørgsmål, der altså kunne besvares bekræftende. 
Derimod ville Luther under ingen omstændigheder retfærdiggøre 
undersåtters oprør mod nok så tyranniske herrer - berømt er hans 
samtidige udsagn om oprørske bønder, der sammenlignes med gale 
hunde, der skal slås ned. 14

Møntbillede og omskrifter
Lejrskillingene fremstår i deres ydre næsten som Frederik 1.s slesvig-
holstenske dobbeltskillinge: På forsiden den harniskklædte hersker, 
på bagsiden et våbenskjold. I sagens natur er dobbeltskillingenes to 
slesvigske løver erstattet med de tre danske på Lejrskillingene. Til-
svarende er Frederiks titel ændret fra DVX HOLSACIE 15 til ELECTVS 
REX DACIE 16.

Mere bemærkelsesværdig er måske bagsidens omskrift: Hvor de  
slesvig-holstenske dobbeltskillinge bærer omskriften MONETA NOVA 
SLESWICENSIS 17, har Lejrskillingene ingen angivelse af møntsted. 
Forklaringen på dette skal måske søges så langt tilbage som 1460, 
hvor Christian 1. lovede, at han og hans efterkommere ikke ville lade 
præge ringere mønt end den fra Lübeck og Hamburg:

”(…) Ok scholen wy unde unse nakomelinge in dessen landen nene 
munte setten sunder sodane alse to lubeke unde Hamborch genge und 
geve is (…)” 18

Denne bestemmelse havde Frederik overholdt med sine slesvig-
holstenske udmøntninger, mens Lejrskillingene ikke lever op til løf-
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tet. Og værre endnu: I den foreløbige håndfæstning til den jyske adel 
af 26. marts 1523 hedder det:

”item hvad som skal møntes efter thend Dag udi Danmark skal mønthes 
lige god ved lybsk, hamborgsk oc Landte Holsten.” 19

Her er tale om en klar skærpelse, idet kvalitetskravet udstrækkes 
fra Slesvig-Holsten til hele Danmark. Måske har det af denne grund 
ikke forekommet belejligt at skilte med møntstedet. En anden grund 
kan være Lejrskillingenes karakter af éngangsudmøntning – og en-
delig må man vel tro, at enhver regent i en krigssituation vil tage det 
mindre højtideligt, hvad hans forfader er blevet aftvunget af løfter 
mere end et halvt århundrede tidligere og hvad han selv har måttet 
love et Rigsråd. På bagsiden bærer Lejrskillingene den enestående 
omskrift:

DEO DVCE MILITES TRIVMPHANT 20 

En af hovedkilderne til 1523-felttoget er Wolfgang von Utenhof, 
Frederik 1.s kansler 21. Utenhof skriver om Frederik 1.: “Thi denne her-
tug stolede så fuldt og fast på Gud, at han kaldte Gud alene for sin øverst-
befalende i krigen og den, som alene stred for ham” 22. Her kan man 
undre sig over, at Venge ikke kobler dette udsagn til indskriften på 

9.  Ifølge Frederik 1.s møntordning fra 1523 sættes 1 rhinsk gylden = 2½ mark = 40 skilling = 120 hvide, der igen er lig 12 Lejrskilling, jf. disses be-
tegnelse 10 hvide skilling. Der er dog som altid i krigstid tale om en kraftig inflation især af småmønten: I Christian 2.s møntordning fra 1514 gik 
der 72 hvide (hver med en finvægt svarende til 0,33g) på en rhinsk gylden, i Frederiks møntordning som nævnt 120 hvide (hver med en finvægt 
svarende til 0,19g), jvf. opstillingerne i Galsters artikel i Nordisk Kultur (1936). En Lejrskilling svarer i 1523 altså til 3,33 skilling - og når en mønt, der er 
ringere end en slesvig-holstensk dobbeltskilling er mere værd end 2 skilling, ligger det i forskellen i værdi mellem slesvig-holstenske mønter, hvor 
en dobbeltskilling indeholdt hvad der svarer til 1,95g finsølv, og danske, hvor en skilling indeholder hvad der svarer til 0,76g finsølv, dvs. 1,52g for 2 
skilling. En Lejrskilling indeholder ca. 1,00g finsølv.

10.  Venge side 47. Desuden kendes afmønstringsbeløbet for to af Frederiks officerer, der efter endt indsats aflønnedes med hhv. 1751 gylden (Sege-
bode Fridag) og 1000 gylden (Didrik Bere) (s. 18f) uden at vi heraf kan slutte noget om den månedlige aflønning. 

11.  Venge s. 38.
12.  Venge gennemgår s. 34f. en vidunderlig samtidig kilde, der omhandler ledelsens bestræbelser på at møde de store logistiske udfordringer, som 

felttoget har været.
13.  Derudover kendes en forordning med maksimalpriser på fx drikkevarer og beklædning i forbindelse med belejringens ophør (Danske Magazin 5 

s. 316ff).
14.  Günther Franz: Der deutsche Bauernkrieg 1933 (side 284 i den genoptrykte udgave fra 1977)
15.  = “Hertug af (Slesvig og) Holsten”
16.  = “Udvalgt konge af Danmark”. Frederiks hyldning som konge af Danmark fandt sted i to omgange: Den 26. marts 1523 hyldedes han i Viborg og 

7. august 1524 efter Københavns og Malmøs kapitulation kan han lade sig endelig krone.
17.  = “Ny slesvigsk mønt”. I udtrykket MONETA NOVA ligger ikke en påstand om at mønten er ny; Formlen er helt gængs i samtidens Europa. Se Leo 

Hansen: Moneta Nova 1309-1854. I: NNUM 1979 side 2-4 (www.danskmoent.dk).
18.  = “Ligeledes skal vi og vore efterfølgere i disse lande ikke udgive anden mønt end den, som er gængs og gæv i Lübeck og Hamburg.” Urkun-

densammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft IV, 33 Nr. 19, her citeret efter De skriftlige kilder til Danmarks middelalder-
lige møntvæsen. Et udvalg 1085-1500. Den kgl. Mønt. og Medaillesamling og NNUM, København 1989 (særtryk) nr. 799.

19.  R.A. Dansk. Kanc. No. 36 1476-1719, Expeditioner i danske Kancelli. Her citeret efter Wilcke: Renæssancens Mønt- og Pengeforhold (1950) side 174.
20.  = “Med Gud som fører sejrer soldaterne”. Som det ses, er latin et godt sprog til møntindskrifter. Latin bruger bøjningsformer (her en ablativ-

form DEO DVCE, der betegner et middel), hvor de fleste moderne sprog må bruge flere (her dobbelt så mange) ord for at udtrykke det samme. 
Desuden har indskriften naturligvis den signalvirkning, der ligger i at bruge kirkens sprog, hvilket ikke er nogen ændring i forhold til tidligere 
kongers praksis.

21.  Danske Magazin 3
22.  Her citeret efter Venge s. 103.
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Lejrskillingene, der bekræfter udsagnet fuldt ud 23 – og vel også har 
kunnet give ro i sjælen til Asch von Krame den Ældre og ligesin-
dede, tænksomme krigsfolk, der som ovenfor vist har kunnet nages 
af moralske skrupler: Når Gud er med os, er vor sag retfærdig og vor 
vej mod Himlen banet.

Prægestedet
En sen(?) eftertid har antaget, at udmøntningen af Lejrskillingene 
fandt sted i Roskilde eller Serridslev. Roskilde havde i århundreder væ-
ret dansk møntsted – men ikke siden Valdemar Atterdag i 1300-tallet. 
I Bernt Buskes kvitteringer, som behandles side 54f., henvises imid-
lertid til en “mu[n]tmester to Roschyld”. Det må være hinsides al tvivl, 
at eksistensen af en møntmester i Roskilde i 1523 skyldes de aktuelle 
krigshandlinger; Rigets normale møntsteder, København og Malmø, 
var foreløbig uden for rækkevidde for tronraneren. Efter Frederiks sejr 
forefindes ingen kilder, der antyder udmøntning i Roskilde, men al-
lerede under Grevens Fejde 1534-36 lod Christian 3. mønte her igen.

Serridslev er navnet på den landsby, hvor Frederiks tropper havde 
base under belejringen. Den præcise placering af landsby og lejr er 
ukendt – indkvarteringen kostede landsbyen livet og Frederik skæn-
kede efterfølgende området til København. Landsbyens jorder lå ved 
det nuværende Østerbro/Ryvangen. H. U. Ramsing sandsynliggør 
bl.a. ud fra nedenstående kort fra 1694 at selve landsbyen har ligget 
ved det nuværende Vibenshus (på kortet angivet som Store Vibens-
hus). Argumentet er, at hér mødes vejene, der fører til og fra og hér 
mødes ligeledes de tre vange, som landsbyens jorder har været ind-
delt i. Galster placerer forsøgsvis landsbyen længere mod vest ved 
Tagensvej, hvor et par tidligere søer “Holger Danskes briller” kan 
have været gadekær. Denne artikels forfattere hælder til Ramsing 24.

Traditionelt angives i litteraturen hyppigt Serridslev som mønt-
sted 25, men vi anser det imidlertid af flere grunde for usandsynligt, at 
vore Lejrskillinge skulle være præget i selve lejren. Langt mere logisk 
forekommer det os, at møntsmedjen lå i Roskilde, hvor man havde en 
møntmester og hvortil det sølv blev leveret, som mønterne skulle slås 
af. Der er simpelt hen ingen fornuftig grund til at møntprægningen 
skulle foregå i selve lejren. 

Vi mener med andre ord at begrebet “Lejrskillinge”, der nævnes 
af Christian 3. i en forordning fra 1540, skal forstås som skillinge 
præget for lejren og ikke i lejren. Under alle omstændigheder ender 
Serridslevs rolle efter Københavns overgivelse og byens jorder stilles 
til rådighed for eliten i København 26 – og numismatisk reduceres 
landsbyens numismatiske betydning fra fremstillingssted til udle-
veringssted, hvis den egentlige møntproduktion, som vi forestiller 
os, har fundet sted i Roskilde.
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23.  I det hele taget er den numismatiske vinkel ofte ganske stedmoderligt behandlet i historiske værker. Venge antyder kun Lejrskillingenes eksi-
stens i en lille, intetsigende fodnote s. 160 og inddrager ellers kun møntforhold i form af en beskrivelse af vanskelighederne ved at få Christian 
2.s klippinge udgivet (Christian 2.) respektive inddraget (Frederik 1.). 

24.  Ramsing: Serridslev By … (1919) s. 167; Galster: Unionstidens Udmøntninger (1972) s. 29: Venge s. 58. En henvendelse til Københavns Bymu-
seum i februar 2012 bekræfter, at der ikke findes nyere oplysninger om Serridslev og lejrens beliggenhed i øvrigt.

25.  Således Galster i Nordisk Kultur (1936) samt i NNUM 1958. I Unionstidens udmøntninger (1972) side 29 er han en anelse mere forsigtig. Det er 
i øvrigt uklart, hvornår forestillingen om en møntsmedje i selve lejren er opstået. Beskrivelsen (1791) taler kun om En Sølvmynt, Timm (1831), 
Jørgensen (1888) og Schou (1926) nævner intet om en mulig møntslagning i lejren. I katalogsammenhæng nævnes Lejerskilling for første 
gang i 1831 (Schubart), men uden yderligere forklaring. Man sidder med den fornemmelse, at forestillingen om en møntsmedje i Serridslev 
kan være Galsters konstruktion.

26.  ”Vi Fr. have forundt borgemester og Raad i Køpenhaffun (…) at de til evig Tid maa nyde til deres Forte og fægang al den Ret, som vi paa Kro-
nens Vegne have i Serisløff By og Mark, der ligger udenfor Købennhaffn Birk, ind til Rosbeck “til alle fyre marcke møde”, dog dermed uforkræn-
ket Rosbecks Mølle, Dam og “damsbondt” (…)”. 27. august 1525. Erslev/Mollerup (1879) side 82f.

Fig. 4. Serridslev og Ryvangen år 
1694.
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Når forbilledet så klart er de slesvigske dobbeltskillinge, kan for-
målet have været at præsentere lejesoldaterne for en mønttype, de 
kender og har tillid til (dobbeltskillingene er udmøntet efter fælles 
formel i det nordtyske område fra 1522). Som anført side 59f. er 
sølvindholdet i Lejrskillingene imidlertid langt under dobbeltskil-
lingenes. Man kan her tænke sig forskellige forklaringer: Frederik 1. 
har ikke ønsket at kompromittere sine dobbeltskillinge ved at lade 
disse forringe som sold til soldaterne. Yderligere har han måske haft 
behov for at titulere sig som udvalgt konge på mønterne og ikke blot 
fremstå som hertug af Slesvig. Løsningen har så været at lade mønte 
Lejrskillingene, der kunne anvendes isoleret. 

Hvad vi ikke ved er, om Lejrskillingene har været forsøgt udbetalt 
soldaterne som bedre mønt, end de i virkeligheden er, eller om alle 
har været klar over, at der var tale om en mønt, der nok i udseende 
men ikke i indhold skulle sammenlignes med de slesvigske dobbelt-
skillinge. Under alle omstændigheder kan man se Frederiks interesser 
for sig: Dels har han satset højt – det er sin sag at lægge sig ud med 
kejserens familie i Danmark – og han er nødt til at have den militære 
sejr i hus inden for overskuelig tid, dels ønsker han efterfølgende at 
kunne aftakke soldaterne med en løn, der skal opfylde kompromiset 
mellem ikke at overbetale dem som lejlighedsarbejdere og samtidig 
trods alt give dem en sold, de ikke kan oprøres over. 

Det er før set, at en fyrste har haft svært ved at slippe af med en 
hær, der ikke føler sig lønnet ordentligt. I forbindelse med det tidligere 
nævnte brev fra Johan Ranzau til Frederik 1. om ikke at sende flere 
tropper anfører Mikael Venge sarkastisk, at det synes som om hærle-
delsen efterhånden frygtede deres egne tropper mere end fjendens. 27

I modsætning til de fra 1524 prægede søslinge, der lod sig finansie-
re ved en inddragelse og omsmeltning af Christian 2.s klippinge, har 
Frederik haft behov for en anderledes finansiering hvad angik den 
igangværende belejring af København. I en lille artikel, Møntmester 
Bernt Buskes kvitteringer 1523 28, gengiver Galster en række kvitterin-
ger for sølv indleveret af danske velhavere (adelsmænd), der så det 
i deres interesse at fremme Frederik 1.s sag. De fleste af dem havde 
velsagtens allerede offentligt taget parti og kunne ikke regne med at 
slippe helskindet fra en eventuel sejr til Christian 2. Kvitteringerne 
henligger i Rigsarkivet 29. De er ret ens og givetvis skrevet efter en fast 
formel. Den første, der kan tjene som eksempel for resten, daterer sig 
fra 28. september 1523 og lyder:

”Jtem so bekenne jk Berndt Busken, mynes g. h. muntmesters fulmechty-
ger, dat jk hebbe entfangen fan her Tue Krabben 30 synem knechte 15 lodyge 
marck sulfers am afende Mychelis; des mer tor wareyt so hebbe jk myn 
marck hyr vnder an myne hantscryft gedrucket anno 23 &c.” 31
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I de to første aktstykker kvitterer Bernt Buske i egenskab af under-
ordnet embedsmand 32, herefter som møntmester 33 – han er altså 
blevet forfremmet i løbet af de få måneder (28. september – 14. no-
vember 1523) som kilderne dækker. Det er uklart, om forfremmelsen 
sker til en stilling, der allerede eksisterer, eller om vi skal anse Bernt 
Buskes møntmestertitel som udsprunget af behovet for at oprette en 
møntsmedje i forbindelse med krigen og belejringen af København. 
Efter Københavns overgivelse til Frederik i januar 1524 fortsatte 
Bernt Buske som møntmester her.

Mens det er åbenlyst, at mønterne med fordel kunne præges tæt på 
det sted, hvor de skulle udbetales – dvs. Roskilde, hvilket vel allerede 
mere end antydes i Bernt Buskes kvitteringer for sølvleverancerne – er 
det måske ikke nødvendigt at forestille sig, at alle de til møntproduk-
tion hørende funktioner har været henlagt hertil. Galster behandler 
ikke problematikken, men mon ikke det er rimeligt at forestille sig, 
at møntstemplerne er fremstillet på Gottorp? 

Her sad erfarne stempelskærere i deres rolige og vante omgivelser, 
her havde de deres værktøj, deres svende og deres grej. Herfra kunne 
de bestilte stempler let transporteres til møntsmedjen på Sjælland, 
og skulle der ind imellem leverancerne af stempler til Lejrskillingene 
være behov for at opdatere puljen af stempler til de slesvig-holstenske 
dobbeltskillinge, kunne det let ske sideløbende. De to udmøntninger 
udviser betydelige ligheder i bl.a. komposition, bogstaver og por-
trættyper. Vi savner kort og godt argumenter for at fremstillingen 
af stempler til Lejrskillingene ikke er foregået på Gottorp – med en 
enkelt undtagelse omtalt side 57ff.

27.  Venge s. 92.
28.  Danske Magazin 8.R.II, 1. hæfte side 82-84 
29.  Diverse Møntsager 1523-1619 (Tyske Kancelli A. A. nr. 160)
30.  Tyge Krabbe (1474-1541) var rigsmarsk fra 26. marts 1523 og er et godt eksempel på den gruppe samfundsspidser, der så det i deres interesse 

at Frederik vandt borgerkrigen. DBL. XIII 1938 s. 194-98
31.  ”Hermed bekræfter jeg Bernt Buske, min ærede Hr. møntmesters fuldmægtig, at jeg Michaels aften fra Hr. Tue Krabbes betroede har 

modtaget 15 lødige mark sølv. For yderligere at bekræfte sandheden heri, har jeg nedenfor sat mit segl ved siden af min underskrift. 
År 23 osv.” 
Galster har ikke anset det for nødvendigt at oversætte den nedertyske tekst. En betydelig del af senmiddelalderens kildemateriale 
vedrørende dansk historie er affattet på nedertysk, som i mange århundreder levede side om side med højtysk, der til sidst blev rigssprog, 
bl.a. takket være Luthers bibeloversættelse, der var skrevet på højtysk. Nedertysk, der tættere end højtysk er i familie med hollandsk, engelsk 
og nordisk, var modersmålet i det meste af Nordtyskland, herunder de hansestæder, som Danmark lå i evig konkurrence med. 
Lynkursus i forståelse af nedertysk: Omkring år 400 e.Kr. indtrådte i det sydtyske område en sproglig ændring (den højtyske lydforskydning), 
hvor bogstaverne p, t og k i begyndelsen af ord og stavelser blev til pf-, z- og ch-, og i slutningen af ord og stavelser til -f, -s og -k. Således blev 
pund til Pfund på (høj-)tysk, mens de øvrige germanske sprog bibeholdt den gamle form. Tilsvarende munt > Münze, dat > das, ik > ich, vp 
> auf osv. Når man støder på nedertyske ord med p, t og k er der altså to veje: enten skal man indtænke den højtyske lydforskydning og søge 
efter et (høj-)tysk ord: Münze, das, auf eller man skal bibeholde det nedertyske og søge efter det tilsvarende danske ord: mønt, det, op. Læg 
hertil, at omlyd ofte er umarkeret på nedertysk (munt) samt at de højtyske tvelyde ei, au, eu på nedertysk (og dansk) er bibeholdt som i, u, y: 
mein/min, haus/hus, neu/ny.

32.  Formelen i aktstykke 2 er “van wegen myneß gneden heren mu[n]tmester to Roschyld” (på vegne af min nådige herre møntmester i Roskilde).
33.  ”des erwelten konnyes tho Dennemarken heren Frederycus muntmester” (møntmester for Hr. Frederik, Danmarks udvalgte konge)
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Hvis man – som vi – antager, at Lejrskillingene ikke er præget i 
Serridslev men i Roskilde, ville det være rart med et bud på, hvor i 
Roskilde, denne udmøntning skulle have fundet sted.

Galster skriver om den parallelle situation ved Grevens Fejde, hvor 
der ligeledes var tale om et indesluttet og belejret København, at der 
i Roskilde var ansat 40 smedemedhjælpere (samt udskrevet yderli-
gere personale) 34 og opført en bygning med fem skorstene, men det 
er situationen i 1534-36. Givetvis har 1523-udmøntningerne været 
væsentlig mindre end 1535-udmøntningerne, men det ville alligevel 
være rart at have en fornemmelse af, hvor denne udmøntning geo-
grafisk kunne foregå. Der kan næppe tænkes fungerende faciliteter 
fra sidst, Roskilde var møntsted (under Valdemar Atterdag), så man 
må vel forestille sig noget interimistisk, som ikke behøver have noget 
som helst at gøre med den lokalitet, der omtales 12 år senere. Og når 
en møntproduktion fra 1530erne, der med mere end 40 ansatte gi-
vetvis har været den største arbejdsplads i Roskilde, ikke har efterladt 
sig spor, skal man nok ikke undre sig over fraværet af beviser for en 
mere beskeden udmøntning i 1523-24. Weckers kort over Roskilde 
(1782) giver ingen holdepunkter – men på det tidspunkt er der også 
gået ca. 250 år siden Roskildes sidste udmøntning 35.

Vi er altså i den situation, at der eksisterer to mulige udmøntnings-
steder, men ingen af dem har efterladt spor til nutiden. Og så har vi 
endda ikke engang for alvor overvejet den mulighed, at mønterne 
– med stempler skåret i Gottorp – kunne være præget løbende i takt 

Fig. 5. Roskilde (Wecker, 1782)
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med hærens fremrykning, ganske som det skete 12 år senere, hvor 
Frederik 1.s søn, Christian 3., under Grevens fejde lod slå mønt i 
Ribe, Århus, Roskilde og København, mønter der dog til forskel fra 
Lejrskillingene bærer bynavnet i omskriften. 36 I betragtning af krigs-
handlingernes tidsmæssige begrænsning forekommer denne mulig-
hed dog ikke oplagt. Så meget mere som Christian 3.s 4-skillinger 
må anses for antedaterede for at postulere kontrol med landet, før 
det reelt var tilfældet.

Et enkelt yderligere argument for Roskilde som møntsted frem for 
Serridslev skal dog fremføres: I et brev fra Johan Ranzau til Frederik 
1. – der var fraværende under det meste af belejringen – skrevet i lej-
ren i Serridslev 5. oktober 1523 beder feltherren kongen om at sende 
penge til krigsfolkets aflønning. Denne anmodning giver ikke megen 
mening, hvis møntsmedjen i forvejen forefandtes i lejren. Som efter-
skrift til samme brev oplyser Rantzau, at rytterne i lejren er blevet 
enige om at drage til Roskilde, hvilket Ranzau vil søge at forhindre. 

Episoden er udsprunget af manglende lønudbetaling og det fore-
kommer vel ikke meningsfuldt at drage til Roskilde (uanset denne 
bys status som administrativt centrum for den angribende part), hvis 
der samtidig fandtes en møntsmedje i Serridslev. Hermed slutter vore 
overvejelser om møntstedet.

Nedenfor opdeles stemplerne i to grupper, dem med e og dem 
med E. Vi forestiller os ikke, at der blot har været to stempelskærere 
beskæftiget – der er en hel del andre forskelligheder i spil 37, men 
forskellene er ikke større end de ses på de gængse dobbeltskillinge 
fra Gottorp. Parallelt med forskellen mellem e og E ses to markante 
portrættyper: det mere detaillerede med kongens hoved set skråt 
forfra (fx Schou 4) og mere forsimplede (fx Schou 1), hvor kongens 
ansigt ses lige forfra.

Når dette er sagt, skal det dog som allerede nævnt pointeres, at 
nogle af stemplerne fra 1524 falder aldeles uden for dette billede. De 

34. Georg Galster: Roskilde Mønter. I: Fra Københavns Amt 1929 s. 425
35.  Vi har i vor søgen efter holdepunkter henvendt os til Roskilde museum, hvor Jens Ulriksen skriver: “Jeg har gransket museets database med 

skriftlige kilder fra middelalderen, som omhandler Roskilde frem til 1619. Der er dog ikke tale om en fuldstændig fortegnelse over samtlige 
efterretninger om Roskilde (…). I fortegnelsen har jeg fundet flere møntmestre, men ingen møntergård, i hvert fald ikke en ejendom, der er 
angivet som sådan. Det nærmeste er møntmester Sommer, der i 1293 havde sin gård i Skt. Dionysii sogn uden nærmere stedfæstelse. I 1416 
omtales en stenhusgård i Vor Frue sogn, hvor møntmesteren tidligere boede. Det er ikke ensbetydende med, at der var en møntmester i 1416, 
men kan henvise til Jens Eskilsen, der nævnes som møntmester i 1361, eller hans eventuelle efterfølger, som jeg ikke ved om har eksisteret. 
Derefter er der fuldstændig tavshed i de kilder, som jeg har gennemsøgt, så forholdene i 1520’erne og 1530’erne er jeg helt uvidende om.” 
Det går altså som altid, når man leder efter noget: Man finder ikke det, man ledte efter, men som regel noget andet. Her er oplysningerne om 
møntmestrene Sommer og Eskilsen interessante – dem kendte vi ikke – men især bemærkningen om en (evt. tidligere) møntmestergård 1416 
er spændende. Muligvis kan det tolkes således, at den møntmester, Erik af Pommern lod mønte i Næstved, havde bopæl i Roskilde.

36.  Det er tankevækkende, at Lejrskillingene ikke er nævnt i August Brause-Mansfeld: Feld-, Noth- und Belagerungsmünzen, Berlin 1897. Forfat-
teren har enten ikke kendt til Lejrskillingene eller har ikke betragtet dem som militært relaterede mønter. Ej heller er Christian 3.s grevefejde-
mønter med, hvor imod nogle af Christian 2.s udgivelser fra samme borgerkrig er gengivet i bogen.

37.  Nogle bagsidestempler har ubrudt perlering for neden, andre har brudt perlering. Et enkelt stempel har dobbeltbuet skjoldunderside. Der er 
betydelig forskel på perlernes antal og størrelse, osv. osv.
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Fig. 6. To Lejrskillingforsider [8] og 
[11] samt to Dobbeltskillingforsider 
fra Gottorp. Kongen ses henholdsvis 
lige forfra og skråt forfra, men man 
er næsten nødt til at læse omskriften 
for at se hvilke, der er Lejrskillinge og 
hvilke, der er Dobbeltskillinge. 

Bemærk at varianten med årstal på 
forsiden mangler det holstenske 
nældebladsvåben samt at kongen 
ikke har sværd over skulderen.

er langt mere klodsede i deres udformning og bærer præg af et hast-
værksarbejde, som er vanskeligt foreneligt med værkstedet i Gottorp. 
Adskillelsen går på placeringen af årstallet: De 1524-Lejrskillinge, der 
har årstal på bagsiden, føjer sig uproblematisk ind i det, som vi kan 
kalde Gottorp-rækken. Måske kan man forestille sig, at disse sidste 
Lejrskillinge fra 1524, der jo åbenlyst er præget efter Københavns 
overgivelse i begyndelsen af januar, har tjent det formål hurtigst 
muligt at få betalt lejetropperne og få dem sendt ud af landet.  

At der ikke er tale om en isoleret produktion – eller ligefrem 
falskmøntneri – fremgår af den kendsgerning, at bagsidestemplet 
med årstal 1524 kobler til et af de mest anvendte forsidestempler 
fra Lejrskillingenes glansperiode i slutningen af 1523, L-11, mens 
de 1524-Lejrskillinge, der har årstal på forsiden, er en mærkværdig 
og i koblingsskemaet helt isoleret udmøntning, som man ikke kan 
forestille sig, har noget med Gottorp at gøre. Disse stempler kan 
sagtens tænkes at være fremstillet af en lokal, men med hensyn til 
møntstempelfremstilling aldeles uerfaren guldsmed fra Roskilde.38

Alt imens det synes sikkert, at Bernt Buske har været møntmeste-
ren bag Lejrskillingene, fortaber de øvrige medvirkende sig i anony-
mitetens tåger. Hvis man antager, at de blomster, der på et par af for-
sidestemplerne begynder og afslutter omskriften, er rene skilletegn, 
er der kun et enkelt stempel, der bærer noget, der kan tolkes som en 
personidentifikation, nemlig trekløveren på stemplet L-15 (Schou 
1523/7 og Schou u.år 3). Det skal bemærkes, at trekløveren er et hyp-
pigt brugt mærke på dobbeltskillingene fra Gottorp fra 1524 og frem.
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Schou angiver de to kløvermønter forskelligt, men der er tale om 
samme stempel: det er angivelsen under Schou 1523/7, der er den 
korrekte. Stykket uden årstal, som vi kun kender fra Schous aftryk 
(proveniens Stockholm), er utydeligt og dobbeltslået.

Lejrskillingenes værdi 1523
Vi ved ikke, for hvilken værdi Lejrskillingene har været udgivet til 
lejesoldaterne i 1523-24, men vi ved, at man i samtiden har haft op-
mærksomheden nøje rettet mod værdien af den forskellige mønt, der 
cirkulerede i Europa. Embedsmænd, de såkaldte wardeiner 39, havde 
det som deres opgave at kontrollere og værdifastsætte de kurserende 
mønter.

I NNUM 1958 side 167-170 gengiver Georg Galster en sådan mønt-
kontrol, der formodes at have fundet sted ca. 152540. Her har wardein 
Rodeleff Tewfinck prøvet en række samtidige mønter – især tyske, 
men tillige Frederik 1.s slesvigske dobbeltskilling og vores Lejrskil-
ling. Den slesvigske omtales som:

”stedergr. Mit den 2 lewen vnnd harneschenn Manne genn in de mk. 
57 stucke vnd halttenn 7 lot 2 qu. vnnd wirt de ffine mk. vff 10 fl. 14 gr. 
gemuntz. Demnach ist eyner 21 d. werth.” 41

38.  Den eneste anden mulighed synes at være, at disse mønter er fremstillet i Nordtyskland: Den sidste del af hæren opløstes i marts/april 1524 
og en del af den endelige afregning af soldaternes tilgodehavender blev forestået her af Johan Ranzau.

39.  Undertiden træffer man betegnelsen guardein. Forskellen er kun sproglig og viser den latinske variant g- overfor den germanske w-. Det er 
samme forskel, som ses i ordparrene guerre/war, garder/waiter, Gallien/Wales og drengenavnet Guillaume/William.

40.  Galsters kilde er Berliner Münzblätter XX. Jahrgang No. 223 (März 1899) Sp. 2589-90.

Fig. 7. Lejrskilling fra 1524 med årstal 
på forsiden. Især forsiden savner 
ethvert spor af den akkuratesse, der 
præger stemplerne fra Gottorpse-
rien [58]
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Om vores Lejrskilling hedder det:

”stedergr., 12 vff 1 fl. gemuntz, mith denn 3 lewenn vnd geharnnesche 
manne, genn in de mk. 57 stucke vnd helt 1 mk. 4 lot 0 qu. 0 d. vnd wirt 
de mk. fins vff. 18 fl. 15 gr. 9 d. awfgebracht. Demnach ist eyner Nor 11 
d. vnd 1/8. d. werth.” 42

Galster “oversætter” wardein Tewfincks oplysninger til moderne an-
givelser således:

Det ses tydeligt, at ikke blot mønternes tegning forekommer ens, 
deres råvægt ækvivalerer også – kun finvægten differerer, ganske be-
tydeligt endda. Lejrskillingenes sølvindhold er meget tæt på kun at 
være det halve af de slesvigske dobbeltskillinges. Galster forekommer 
sikker på, at Frederik har udgivet Lejrskillingene til dobbeltskillinge-
nes kurs. Vi er mere i tvivl. Dels forekommer det risikabelt at snyde 
sine lejesoldater så groft, som der her ville være tale om – man kan jo 
heller ikke udelukke, at soldaterne havde en sølvsmed med, der kendte 
til finhedsbestemmelse med stregprøver – dels kan Lejrskillingene 
sagtens (selv om de trods alt skulle være udgivet til en lettere ureel 
kurs) tænkes at have kunnet kursere i det miljø, som en militærlejr 
var og er: Vi skal nok ikke forestille os, at soldaterne i stort tal lagde 
solden i en pose for at bringe den med hjem – en stor del er givetvis 
blevet omsat på stedet til lokale eller medbragte ludere og lommetyve.

Vi har i nærværende arbejde ikke kunnet gennemføre en egentlig 
analyse af Lejrskillingenes vægt. Vort materiale hidrører fra vidt for-
skellige kilder, hvorfra vægtangivelser ikke altid har kunnet tilveje-
bringes og eksisterende vejninger er foretaget over tid af forskellige 
mennesker på forskellige vægte. Dog kan det oplyses, at 12 Lejrskil-
linge i Mønt- og Medaillesamlingens hovedsamling 43 med en va-
riation mellem 3,76 g og 4,57 g gennemsnitligt vejer 4,04 g med en 
medianvægt på 4,03 g. Medtages de 6 Lejrskillinge fra Hede og Jensen 
opnås en population på 18 eksemplarer med en variation mellem 
3,62 g og 4,58 g og et gennemsnit på 4,08 g, stadig med en median-
værdi på 4,03 g. Der er altså tale om en lille undervægt i forhold til 
wardein Tewfincks målinger, men differencen er så beskeden, at man 
næppe kan udlede noget heraf.

Lejrskillingenes værdi 1540
Christian 3.s møntordning fra 1541 regnes traditionelt for overgan-
gen til nyere tid i dansk mønthistorie. I en reces fra året før fastlæg-

 Stykker på Råvægt Finhed Finhed Finvægt 
 marken gram lod tusinddele gram
Slesvigsk dobbeltskilling 57 4,103 7 1/2 468,75 1,923
Lejrskilling 57 4,103 4 250 1,026
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ges den fremtidige værdi af forgængernes mønt. Om Lejrskillingen 
hedder det (kapitel 13):

”Ithem Koning Friderichs X huide stycker som kaldes Leyerskellinger 
skall her ephter gielde III S.” 44

I 1541-ordningen hedder det om de kommende skillinge, hvoraf 
tre altså skulle svare til en Lejrskilling:

”Item die Marck werckes zu vier loth feynnsz, darauss zu munntzenn 
Schillingstücke, uff die Marck werckes I hundertt unnd VI stücke, eynn 
stück mehr oder weniger, doch das es mitt Vorsatz, nit geschee”. 45

Tilfældet vil altså, at de nye skillinge bliver 4-lødige (finsølv er 
16-lødigt, dvs. mønternes finhed ville i dag betegnes som 0,250) li-
gesom Lejrskillingene, således at deres indbyrdes værdi kan direkte 
sammenlignes. Lejrskillingene vejer ca. 4 gram og indeholder altså 
ca. 1 gram finsølv. Christian 3.s skillinge vejer godt 2 gram for den 
bedste årgang (1542), derefter knap 2 gram. Vægten af tre 1542-skil-
linge andrager således omkring 6,6 gram med en finvægt på 1,65 
gram. Det virker altså som om kongen groft overvurderer sin fars 
krigsmønt. Der er næppe tvivl om at det sker bevidst. Man kan fore-
stille sig, at Christian ikke offentligt ønsker at vedgå, hvor dårlig 
Lejrskillingen egentlig var. En anden mulighed er, at Lejrskillingene 
stadig i anseelse nød godt af deres lighed med de gode, slesvig-hol-
stenske dobbeltskillinge og at kongen derfor kunne forstrække sit sølv 
ved at lade Lejrskillingene kursere til en for høj værdi.

Udmøntningens omfang
Mens vor uvidenhed med hensyn til udmøntningsformlen lader sig 
afhjælpe ved samtidige eller senere lødighedsprøver, er vi i højere 
grad på herrens mark hvad angår omfanget af Lejrskillingudmønt-
ningen, der heller ikke har sat sig spor i de samtidige kilder. Julius 

41.  = “Dobbeltskillinge [Stedergroschen er betegnelsen på de dobbeltskillinge, som hansestæderne Lübeck, Wismar, Hamburg og Lüneburg lod 
præge fra 1522, forf. anm.] med 2 løver og en harniskklædt mand. Der går 57 stk. på en [vægt-]mark og de holder 7 lod 2 kvint. Den fine mark 
er udbragt til 10 floriner og 14 groschen. Således er denne dobbeltskilling 21 penning værd.”

42.  = “Dobbeltskillinge, 12 på 1 florin [1 florin = 24 skilling; Lejrskillingen burde således have en værdi af 2 skilling, dvs. 24 penning, forf. anm.]. med 
3 løver og en harniskklædt mand. Der går 57 stk. på en [vægt-]mark og de holder 4 lod 0 kvint. Den fine mark er udbragt til 18 floriner 15 gro-
schen og 9 penning. Således er denne dobbeltskilling blot 11 1/8 penning værd.”

43.  Eksemplaret Schou 1523 / 1a i hovedsamlingen har en lille kantmangel, hvorfor det er udeladt i denne sammenhæng (vægt 3,31g). Ligeledes 
er eksemplaret i Wien, der opgives at veje 3,39g udeladt af beregningerne, da den ukarakteristiske vægt evt. kan skyldes skader på mønten. 
Vi har ikke set det pågældende stykke. Schive bringer en tegning af en Lejrskilling og angiver vægten til 3,71g. Vi har ikke kunnet identificere 
denne mønt og derfor ikke medtaget den i vægtberegningen.

44.  = “Ligeledes skal kong Frederiks 10 hvide-stykker, som kaldes Lejrskillinge herefter gælde for 3 skilling.” Danske Magazin 3, her citeret efter 
Jørgen Sømod: Forordninger og rescripter med videre angående det danske og norske møntvæsen 1483-1813, København 2011 side 17. Da 
en skilling = 3 hvide, er der altså tale om en nedsættelse til 9 hvide. I Mynt (Nordisk Kultur XXIX, 1936) side 183 angiver Georg Galster den nye 
værdi på en Lejrskilling efter 1540 som 4 hvide; I Unionstidens Udmøntninger (1972) side 33 er det rettet til 3 skilling.

45.  = “Ligeledes skal en mark [ca. 233 gram. Forf. anm.] sølv udmøntes 4-lødigt til 106 skillingstykker plus/minus én, blot det ikke sker med vilje”. 
Danske Magazin 3, Sømod, anf. arb. side 18.
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Wilcke, hvis mangeårige forskerarbejde bærer præg af hyppige besøg 
i arkiverne, har intet at berette i sit værk Renæssancens Mønt- og Pen-
geforhold 46. Om Lejrskillingene hedder det blot:

”Bernt Bruske (…) havde, som tidligere anført, modtaget ca. 1424 Løde 
M[ark] og ca. 265 Lod Sølv. Hvor fint det Sølv var og hvorledes det blev 
udmøntet, kendes for Tiden ikke – det var vel formentlig de saakaldte 
Lejrskillinger eller 10 Hvide, maaske 4 ß -, men omregnet i Gylden kan det 
maaske udgøre ca. 14.000 Gylden eller henved 1/2 Million Kroner 1875. 
Intet Under, at det kneb højligen med at holde Knægtene sammen, hvis 
ikke større Beløb har været til Raadighed.”

Alene pga. det ringe antal bevarede stempler må det antages, at 
Lejrskillingudmøntningen har været begrænset. Det er dog langtfra 
sikkert, at soldaterne kun har fået deres sold i disse mønter. Men hvad 
koster en lejet hær? Også her sniger en betydelig usikkerhed sig ind: 
Wilcke anfører – uden kildeangivelse men i relation til den militære 
situation omkring 1524-26

”(…) at der alene til 5 Fænniker Knægte gik 25.000 M ugentlig, dvs: 
mindst 250.000 1875-Kr.”

Samtidig citerer han rentemester Anders Glob for i en udateret op-
tegnelse (ca. 1531) at skrive til kong Frederik, der trues af Christian 
2.s mulige tilbagekomst, at han ikke måned efter måned kan udrede 
24.000 M til de 5 Fænniker Knægte (…). Man bemærker, at samme 
mængde soldater i 1524 prissættes til det firdobbelte i forhold til 
1531. Lejesoldater kan på det europæiske marked måske være min-
dre efterspurgte i 1531 i forhold til 1524 eller der kan være forskelle i 
udrustning osv. Alligevel forekommer forskellen betydelig og efter-
lader en snigende mistanke om en fejl i den ene kilde. Vi stoler her 
på Glob bl.a. pga. udtrykket “måned efter måned”, der virker som 
en fast formel og stemmer overens med de øvrige kilder, der synes at 
antyde, at soldaterne var månedslønnede (jf. side 49f.).

De 1424 mark finsølv, som Bernt Buske kvitterede for, svarer til 
331.792 Lejrskillinge (En lødig mark indeholder ca. 233g sølv, en 
Lejrskilling ca. 1g). Frederik 1. skulle aflønne 2 fænniker á 500 mand 
(Lübeck aflønnede resten), dvs. 1000 mand, hver til en månedsløn på 
4 gylden = 48 Lejrskilinge, i alt 48.000 Lejrskillinge pr. måned. Belej-
ringen varede ca. 7 måneder hvilket ville svare til 336.000 Lejrskil-
linge. Dette tal svarer forbløffende præcist til Buskes kvitteringer, 
men så er foreløbig ingen andre udgifter til felttoget end de rene 
landsknægtlønninger afholdt. Kan man forestille sig, at knægtene er 
lønnet med Lejrskillinge, mens rytteri osv. er lønnet i bedre mønt? 47 

Hovedargumentet mod denne ide er det tidsmæssige: Kvitterin-
gerne daterer sig fra efteråret 1523, mens udbetalingen af sold til sol-
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daterne må være påbegyndt flere måneder før. I givet fald skulle man 
forestille sig, at en del af det af Bernt Buske modtagne beløb skulle 
refundere et tidligere udlæg fra Frederik 1., således at Lejrskillingene 
har været præget før det af kvitteringerne dokumenterede tidspunkt.

Når udmøntningens størrelse ikke kan fastslås på baggrund af 
et samtidigt, skriftligt materiale, må man forsøge at nærme sig en 
antagelse ud fra selve det bevarede møntmateriale. Vi har kort dis-
kuteret problemerne med Sven Aagaard, der har beskæftiget sig med 
1600-tallets danske mønter. Sven Aagaard skriver til os:

”(…)  Med tiden er jeg dog kommet mere i tvivl, om sådanne beregninger 
overhovedet er realistiske ud fra et bevaret møntmateriale fra 1600-tallet, 
som måske udgør i størrelsesordenen 1 promille af de faktisk udmøntede 
mønter.”

Og dertil kan man sige, at vanskelighederne naturligvis er endnu 
større, når man beskæftiger sig med 1500-tallets mønter. 

Sven Aagaard opsummerer vanskelighederne således:

”For teoretisk at beregne en udmøntning kræves, at 1) antallet af an-
vendte stempler kan fastlægges og 2) at der foreligger realistisk mål for 
gennemsnitsholdbarheden af stemplerne. 

”Angående pkt. 1) er hovedproblemet, at variationen i stempelholdbar-
heden kan være dramatisk stor, d.v.s. at der i et bevaret materiale med stor 
sandsynlighed vil mangle stempler med en [undergennemsnitlig] holdbar-
hed. Antages det eksempelvis, at der af en udmøntning på 100.000 stykker 
er bevaret 100 mønter, vil stempler, som har produceret (væsentligt) under 
1000 mønter følgelig mangle eller være stærkt underrepræsenterede blandt 
de bevarede mønter.

Angående pkt. 2) mener jeg kun, at gennemsnitsholdbarheder giver 
mening for store udmøntninger, hvor der er anvendt et meget stort antal 
stempler, og hvor variationen i stempelholdbarheden derfor ikke længere 
er af afgørende betydning, fordi holdbarhederne udjævnes.”

Vi er kort sagt uden faste holdepunkter. Bernt Buskes 1424 lødige 
mark sølv kunne teoretisk udmøntes til godt 330.000 Lejrskillinge, 
men vi ved ikke, om det skete, lige som vi ikke ved, om andet sølv 
end det, Bernt Buske kvitterede for, udmøntedes som Lejrskillinge 
– hvilket ville være sandsynligt, vi ser jo ikke i kvitteringerne tegn 
på at kongen selv bidrager, hvilket gerne kan være sket i udenlandsk 
mønt – og vi ved ikke, om alt det nævnte sølv blev til Lejrskillinge. 
Endelig ved vi ved ikke engang, om alle kvitteringer er bevaret. 

46.  Renæssancens Mønt- og Pengeforhold er det sidste bind, Wilcke skrev, og så absolut det svageste. Han lod efterfølgende den usolgte del af 
oplaget brænde, og det forekommer begrænset, hvor stor vægt, man kan tillægge bogens oplysninger – hyppigt har vi imidlertid ikke bedre.

47.  Det skal bemærkes, at Wilckes udregninger resulterer i ganske andre resultater. Disse underkendes også af Galster, der dog ikke selv opstiller et 
lignende regnestykke.
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Hvis vi forsigtigvis holder fast i teorien om den ene promilles 
bevaring, skulle det betyde, at der til nutiden skulle være bevaret 
ca. 330 Lejrskillinge. Det anser vi for at være i overkanten – måske 
det dobbelte – af vores fornemmelse, men dette mulige underskud 
af overleverede Lejrskillinge forklares måske delvist med, at denne 
krigsmønt har været mere udsat for omsmeltning – i Danmark eller 
i lejesoldaternes hjemlande. Og endelig forudsætter disse regnestyk-
ker vel, at soldaterne faktisk fik deres sold, hvilket ikke altid synes at 
have været tilfældet.

Til støtte for vor fornemmelse af, at det faktiske udmøntningstal 
ligger lavere end de 330.000 – måske snarere det halve, kan anføres 
antallet af stempler, der forekommer ret lavt: Vi kender kun 10 for-
sidestempler, hvoraf enkelte kun er dokumenteret fra en enkelt eller 
ganske få mønter. Vi kender ikke holdbarheden af datidens stemp-
ler, men for 1600-tallets udmøntninger har tal på 10.000 mønter 
pr. stempel været nævnt. Forestiller vi os, at forsidestemplerne til 
Lejrskillingene gennemsnitligt har kunnet producere 15.000 møn-
ter – et estimat, der må anses for højt sat – vil den totale produktion 
andrage ca. 150.000 eksemplarer. Dette antal vil være vort bud på 
udmøntningens omtrentlige størrelse. Det forekommer os et rimeligt 
maksimum både hvad angår antallet af kendte stempler og bevarede 
mønteksemplarer, ligesom det synes at ligge i sikker afstand fra en 
misfortolkning af de skriftlige kilder.

Fund
Lejrskillingene optræder ikke hyppigt i fundene. En af grundene kan 
være den relativt lille udmøntning – Lejrskillingene har formentlig 
allerede i samtiden ikke været helt almindelige. Yderligere kan peges 
på, at lejesoldaterne, som var de primære modtagere af disse mønter, 
ikke må formodes at deponere dem i Danmark. 

Soldaterne har levet fra hånden og i munden og efter endt tjeneste 
i Danmark er de draget videre til nye slagmarker – således har givet-
vis mange af de soldater, der hjalp Frederik til tronen i Danmark, 

Fig. 8. BP 968. Udskrift fra Bytteprotokol-
len, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, 
København 1877-1878. Fra Grosserer  
H. A. Mayntzhusen i Hamborg. 

Foto Michael Märcher, KMMS
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efterfølgende deltaget i de såkaldte bondekrige i det tyske område i 
tiden omkring 1525. Hvad de har haft tilbage af deres sold, har de 
bragt med sydpå. Det forekommer således meget symptomatisk, at 
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling har måttet tilbytte sig nogle af 
stykkerne i hovedsamlingen fra et tysk fund 48 (fig 8).

I det omfattende corpus Danmarks middelalderlige skattefund 
(1992) er kun registreret et enkelt fund med en enkelt Lejrskilling. 
Det stammer fra Skibstrup i Nordsjælland og skriver sig fra 1968. Des-
uden henviser etiketten til en af Lejrskillingene i Hovedsamlingen, 
KMMS, til et fund i Grenå (FP 4635) 49.

Da Christian 3. i 1540 prissætter Lejrskillingene til 3 skilling, bur-
de de vel spille en eller anden rolle i det nationale møntomløb. Det 
må imidlertid konstateres, at disse mønter er langt sjældnere fore-
kommende i fund, end de fleste andre danske mønter i middelalde-
ren. Man må formode, at Grevefejden 1534-36 var den sidste periode, 
hvor danske borgere kunne finde på at betro Lejrskillinge til jorden, 
men det synes ikke at være sket. 

Mangelen på Lejerskillinge i det nye fund – Maglebyskatten Møn 
2012 50 – synes at antyde, at de relativt hurtigt er forsvundet ud af den 
almindelige cirkulation, trods skattens store andel af høje nominaler. 
Meget tyder således på, at Lejrskillingene kun i ringe grad har været 
i hænderne på den almindelige dansker. 

48.  968 [Bytteprotokol 1877-1878]. Fra Grosserer H. A. Mayntzhusen i Hamborg:  
Frederik I: 5 Stykker Leirskillinger fra 1523 og en dito fra 1524,  

— 2 forsk. Doppelschillinger fra Slesvig af Aar 1525,  
— 2 do ------ do -- uden Aar. 
Disse Mönter, hvoraf Samlingen manglede de 5 og 2 godt bevarede bleve om= 
byttede med slette der forud vare i den, ere alle fundne ved Poppenbüttel.-  
Desuden 86 Kr. 91 Øre (Værdien af 10 Ducater) til Bytningskassen.-

49.  Der er tale om en enkeltfunden mønt, som derfor ikke er registreret i DMS.
50.  Undersøgelsen af dette fund pågår stadig - mønterne er i skrivende stund til konservering -, men iflg. Michael Märcher, KMMS, er der forelø-

big ikke konstateret Lejrskillinge i fundet.

Fig. 9. FP 2988. Udskrift fra Fundpro-
tokollen, Den kgl. Mønt- og Medaille-
samling, København.

Foto Michael Märcher, KMMS
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Katalog
I Schous monumentale værk fra 1926 udgør Frederik 1.s Lejr skillinge 
19 numre 51. Registreringen er baseret på omskrifter og ligger på 
møntniveau, idet der registreres forskellige kombinationer af for- og 
bagsideomskrifter. Det betyder, at samme møntstempel (fx et be-
stemt forsidestempel) kan være repræsenteret i flere Schounumre 
(blot i kombination med forskellige, omskriftforskellige bagside-
stempler) og desuden at samme Schounummer kan dække over flere 
forskellige stempler, der blot har samme omskrift.

En moderne behandling af materialet må indeholde en registre-
ring af de enkelte stempler samt et koblingsskema, der viser deres 
indbyrdes kombinationer.

Der kan som nævnt udsondres to hovedgrupper, der kobler ind-
byrdes. Forskellen ses tydeligst i udformningen af bogstavet E, der 
gengives henholdsvis e og E. Yderligere adskiller de to grupper sig 
ved andre varianter af enkeltbogstaver samt ved brugen af skilletegn: 
e-gruppen anvender med en enkelt undtagelse %, mens stemplerne 
med E har &. Vi har dog ikke at gøre med to stempelskærere med hver 
deres sæt punsler: Således findes inden for hver af de to grupper be-
tydelige forskelle i udformningen af kongeportræt, bagsidens skjold 
samt de øvrige bogstaver, så et vist antal stempelskærere synes at 
have været involveret i fremstillingen af stempler til Lejrskillingene.

Metodiske problemer
Inden vi præsenterer vort forslag til en systematisk opstilling af 
Lejrskillingene, vil vi introducere læseren for et par af de problemer 
og overvejelser, som en katalogopstilling fører med sig. Vi begynder 
med tre bagsidestempler – er de ens eller forskellige? (se fig. 10)

Første problem ligger naturligvis i billedkvaliteten. Det øverste 
eksempel er affotograferet af os efter et rastereret billede i et ældre 
auktionskatalog. Det næste er en gengivelse af den fil, der har ligget 
til grund for afbildningen i et nyere auktionskatalog og nederste bil-
lede er taget i 2012 af en professionel møntfotograf. Vi har ikke haft 
nogen af de tre mønter i hånden, men må klare os med hvad vi har.

Afgørelsen af, om mønterne er præget med samme bagsidestempel, 
er tæt knyttet til spørgsmålet om, hvorvidt vi skal anse mønter for ens 
indtil vi finder forskelle, der ikke kan forklares, eller om vi skal anse 
dem for forskellige, indtil vi finder så mange ligheder, at tanken om to 
stempler forekommer absurd. I praksis leder vi både efter ligheder og 
forskelle, når vi sammenligner mønttegningerne, og vore konklusio-
ner er som oftest en kombination af de to tilgange. Men man træder 
som oftest på usikker grund: Datidens møntskærere havde en forbløf-
fende evne til at producere så godt som ens stempler, hvor det selv på 
computeren eller på lysbordet kan være vanskeligt at afgøre identitet 
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eller forskellighed. Hertil kommer nogle forstyrrende fænomener, der 
må tilskrives selve prægeprocessen. I forbindelse med vores bog om 
Frederik 1.s søslinge kunne det konstateres, at disse mønter pr. rutine 
var præget med to eller flere slag, hvilket på den enkelte mønt som 
oftest ses som små forskydninger i møntbilledet. Det siger sig selv, 
at det medfører en betydelig usikkerhed, når man på computer eller 
lysbord sammenligner mønttegninger, hvor hver af tegningerne er 
resultat af flere forskudte slag under fremstillingsprocessen.

Vi havde set frem til at arbejde med en større mønttype, idet vi 
forestillede os, at disse enten ville være mindre dobbeltprægede 52, 
eller at de – hvis de var dobbeltprægede – var lettere gennemskuelige 
som sådanne. Begge antagelser har vist sig forkerte. Lejrskillingene 
er ligesom søslingene rutinemæssigt dobbeltprægede og det er med 
Lejrskillingene ofte lige så vanskeligt som med søslingene entydigt 
at fastslå, om mønter, der ligner hinanden, er slået med samme eller 
forskellige stempler.

51.  Før kroningen 1523 nr. 1-13 samt nr. 1a, 1524 nr. 1-3 samt uden år nr. 1 og 3.

 Fig. 10. Tre Lejrskillinge.  
Ens eller forskellige? [2], [4], [3]
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Ved sammenligningen af fotos og tegninger af periodens mønter 
er vi derfor især glade for at kunne konstatere forskelle, der ikke kan 
hidrøre fra dobbeltslag, stempelskred eller anden i prægeprocessen 
frembragt forskellighed. Således også med de tre ovenfor viste eksem-
pler, der er præget med hvert sit stempel, om end de alle hos Schou 
rubriceres som Schou 1:

Mønt nr. 1 og 2 adskiller sig ved udformningen af næstsidste bog-
stav i omskriften. Nr. 1 er frembragt af 2 I’er, der efterfølgende er 
forvandlet til et N med en tynd tværsteg. Nr. 2 viser tydeligt et har-
monisk N, der ikke bærer samme præg af samlesæt. Tilsvarende kan 
man være usikker på, om nr. 3 er præget med samme stempel som 
en af de to andre – lige indtil man opdager den karakteristiske ud-
formning af bogstavet H i P¡ANT. Når man har set buen, der gør 
det ud for tværstregen i dette bogstav, er man ikke længere i tvivl. 
Her behøver man ikke lede efter ligheder, én forskel er nok. Materia-
let har været fuldt af den slags opgaver. De er løst efter bedste evne, 
men læseren bedes ikke frakoble sin egen sunde dømmekraft under 
beskæftigelsen med materialet.

I modsætning til situationen da vi behandlede kongens søslinge 
og måtte forkaste Schous systematik og nummerering pga. hans for 
mange fejl og unøjagtigheder, har vi ved opstillingen af Lejrskillin-
gene kunnet bibeholde Schous system. Et enkelt nummer er udgået 
(Schou 1523 / 13), en lille håndfuld er kommet til, men de øvrige 
numre ligger fast og vi har kunnet begrænse os til at udvide og præ-
cisere: For eksempel er Schou 1523 / 4 blevet til 4-1, 4-2 og 4-3. 
Hver gang er det forsidestemplet, der overlever og giver nummer til 
mønten. De forskellige bagsidestempler med samme omskrift dan-
ner undergrupperne.

Som antydet er vort arbejde foregået på stempelniveau, hvorfor de 
enkelte for- og bagsidestempler er identificeret og nummereret. Til 
navngivningen følgende kommentarer:

e-gruppen indeholder stemplerne L-01 og L-02 (forsidestempler 
med årstal 23), L-05 og L-06 (forsidestempler med årstal 2$) samt 
L-11 til L-15 (forsidestempler uden årstal). Hertil kommer bagside-
stempler uden år: L-21 til L-29 og med år: L-31 til L-34

E-gruppen indeholder forsidestemplerne L-51 til L-53 samt bagsi-
destemplerne L-61 til L-68 (1523) og L-71 (1524).

Vort bud på en opstilling er følgende:

52.  Forklaringen ligger i, at en større og tykkere mønt har mere metal, der kan formes ved hammerpræget. Den lille og tyndere mønt, har deri-
mod mindre metal, der kan tage imod slaget, som så hyppigt må gentages for at efterlade blanketten tydeligt præget.

53.  Her og efterfølgende i oversigten henviser tal i skarp parentes til den nedenstående oversigt (side 89ff.) over de af os kendte Lejrskillinge.
54.  Stemplet kendes kun fra Schous aftryksamling. Aftrykket sidder i kortet, der bærer katalognummer [uden år] 2, men i bogen er det rettet til 

[1523] 1a. Man kan godt tilgive Schou i første omgang at have overset årstallet ved hoftebilledet – det skete for os selv, da vi tegnede stemp-
let. Selv med god vilje er det vanskeligt at få øje på mere end et lille 2-tal. 3-tallet sidder højere, omsluttet af kongens arm.
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e-gruppen – Forsider

Skilletegn: %

L-01
{FRedeRIrvS%eLerTvS%ReX%dÞrIe{

e-gruppe > Forsider med årstal (L-01 – L-06)
Kendetegn: Årstallet 2 3 med et ciffer på hver side af kongens hofte. Ie i dArIe nærmest sam-
menvoksede. I modsætning til de andre forsidestempler mangler stemplerne med årstal på 
forsiden kongens sværd samt det holstenske våben under kongens rustning.
Eksempel: [3]53, KMK Stockholm
Forvekslinger: L-02, der dog blander e og E
Koblingsskema:  L-01 – Schou 1523 / 1-1 – L-22 | L-01 – Schou 1523 / 1-2 – L-24

L-01 – Schou 1523 / 1-3 – L-23 | L-01 – Schou 1523 / 2 – L-33  
L-01 – Schou 1523 / 3 – L-34 | L-01 – Schou 1523 / ej – L-31

L-02
{FREdeRICvS%eLEcTvS%ReX%dÞcIe{

e-gruppe > Forsider med årstal (L-01 – L-06)
Kendetegn: Årstallet 2 3 med et ciffer på hver side af kongens hofte/talje. e og E bruges helt 
vilkårligt, men hele fremtoningen af mønten peger entydigt på e-gruppen. I modsætning 
til de andre forsidestempler mangler stemplerne med årstallet 23 på forsiden kongens sværd 
samt det holstenske våben under kongens rustning.
Eksempel: [5], Schous aftrykssamling, KMMS 54 
Forvekslinger: L-01, der dog har FRe…

Koblingsskema: L-02 – Schou 1523 / 1a – L-28
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L-06
FRIDeRICVS&eLCTVS&ReXDaCI2$ / r

e-gruppe > Forsider med årstal (L-01 – L-06)
Kendetegn:  Årstal i omskrift 2$ før sværdet. Kongenavnet begynder med FRI… Hedes eksemplar [56] 

er dobbeltpræget og forekommer derfor som om omskriften indledes FRe… Som dette ene-
ste stempel i e-gruppen ses her skilletegnet &. eLCTVS mangler det andet e

Eksempel: [55], KMK Stockholm
Forvekslinger: L-06, der dog har skilletegn % og delt årstal.
Koblingsskema:  L-06 – Schou 1524 / 2 – L-29

L-05
___DeRICVB%eLeCTVS%ReX%D€%2/${

e-gruppe > Forsider med årstal (L-01 – L-06)
Kendetegn: Årstal i omskrift 2 / $ – delt af sværdet
Eksempel: [58], KMMS, København
Forvekslinger: L-06, der dog har skilletegn & og udelt årstal.
Koblingsskema: L-05 – Schou 1524 / 3 – L-29

L-11
%{YFRedeRICvS%eLeCTvS%ReX%dÇCI / eY{%

e-gruppe > Forsider uden årstal (L-11 – L-15)
Kendetegn: dÇCI / e . Omskriften indledes og afsluttes med %{Y henholdsvis Y{%. En yderligere 
forskel ligger bogstavernes placering i møntbilledet: Bogstavet X i ReX ligger ud for kongens 
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albue på Schou 4, under albuen på Schou 5. C i eLeCTvS ligger på Schou 4 til venstre for det 
holstenske våbenskjold, på Schou 5 derimod til højre for samme. 
Vi har set flere eksempler på at selv museer har rubriceret Schou 4 som Schou 5 pga. utydelige 
skilletegn – ringene er små og ofte utydelige.
Eksempel: [11], Jensen
Forvekslinger: L-12, der dog kun har {
Koblingsskema:  L-11 – Schou 1523 / 4-1 – L-68 | L-11 – Schou 1523 / 4-2 – L-66

L-11 – Schou 1523 / 4-3 – L-67 | L-11 – Schou 1524 / 1 – L-71

L-15
YFRedeRICvS%eLeCTvS%ReX%dÇCIe / !Y

e-gruppe > Forsider uden årstal (L-11 – L-15)
Kendetegn: dÇCIe / !
Eksempel: [27], KMMS, København
Forvekslinger: L-11 og L-12, der dog ikke har !
Koblingsskema:  L-15 – Schou 1523 / 7 – L-31 | L-15 – Schou u.år / 3 – L-23

L-12
{FRedeRICvS%eLeCTvS%ReX%dÇCI /e{

e-gruppe > Forsider uden årstal (L-11 – L-15)
Kendetegn: dACI /e . Omskriften indledes og afsluttes med {
Eksempel: [23], Jensen
Forvekslinger: L-11, der dog har ringe om { – En yderligere forskel ligger bogstavernes place ring 
i møntbilledet: Bogstavet X i ReX ligger ud for kongens albue på Schou 4, under albu en på 
Schou 5. C i eLeCTvS ligger på Schou 4 til venstre for det holstenske våbenskjold, på Schou 
5 derimod til højre for samme. e i dÇCI /e hviler på sværdet.
Koblingsskema:  L-12 – Schou u.år / 1 – L-25 | L-12 – Schou u.år / ej – L-21

L-12 – Schou 1523 / 5 – L-68 | L-12 – Schou 1523 / 6 – L-31 
L-12 – Schou 1523 / ej – L-32
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L-21
deOdvCe ¥ILITe STRIv§ P¢ÒNT

e-gruppe > Bagsider uden årstal (L-21 – L-29)
Kendetegn: STRIv§

Nederste løve træder på e i MILITe. Øverste løves hale er fri af skjoldets overkant. 
Perleringen bryder skjoldbuen i de fleste bagsidestempler i e-gruppen.
Eksempel: [61], ex. Hede. I kataloget (Hede III lot 178) fejlbestemt som Schou u.år 1
Forvekslinger: L-33, der har årstal over skjoldet
Koblingsskema:  L-12 – Schou u.år / ej – L-21

e-gruppen – Bagsider

L-22 
deOdvCe §ILITeS TRIv¥ PHÒNT

e-gruppe > Bagsider uden årstal (L-21 – L-29)
Kendetegn: TRIv¥ uden skilletegn
Nederste løve træder på S i §ILITeS. Øverste løves hale ligger delvis på skjoldets overkant. 
Perleringen “overtager” skjoldbuen
Eksempel: [1], KMMS, København
Forvekslinger: 
L-22: Nederste løve træder på S i §ILITeS. Øverste løves hale ligger delvis på skjoldets overkant
L-23: Nederste løve træder på S i §ILITeS. N med tydelig, naturlig midterstreg
L-24:  Nederste løve træder på korsarmen og i hjørnet af skjoldet. Sidste T går ind under øverste kor-

sarm. ¡ med bue som midterstreg
L-25:  Nederste løve træder på korsarmen og på skjoldbuen. Afstand mellem ¥ og venstre korsarm
Koblingsskema:  L-01 – Schou 1523 / 1-1 – L-22
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L-23
deOdvCe §ILITeS TRIv¥ PHÇNT

e-gruppe > Bagsider uden årstal (L-21 – L-29)
Kendetegn: TRIv¥ uden skilletegn
Nederste løve træder på S i §ILITeS. Øverste løves hale ligger delvis på skjoldets overkant
Eksempel: [4], ex. Bonde
Forvekslinger: 
L-22: Nederste løve træder på S i §ILITeS. Øverste løves hale ligger delvis på skjoldets overkant
L-23: Nederste løve træder på S i §ILITeS. N med tydelig, naturlig midterstreg
L-24:  Nederste løve træder på korsarmen og i hjørnet af skjoldet. Sidste T går ind under øverste kor-

sarm. ¡ med bue som midterstreg
L-25:  Nederste løve træder på korsarmen og på skjoldbuen. Afstand mellem ¥ og venstre korsarm
Koblingsskema:  L-01 – Schou 1523 / 1-3 – L-23 

L-15 – Schou u.år / 3 – L-23

L-24
deOdvCe §ILITeS TRIv¥ P¡ÇNT

e-gruppe > Bagsider uden årstal (L-21 – L-29)
Kendetegn: TRIv¥ uden skilletegn. ¡ med bue som midterstreg. Nederste løve træder på korsar-
men og i skjoldkanten. Sidste T går ind under øverste korsarm.
Eksempel: [3], KMK Stockholm
Forvekslinger: 
L-22: Nederste løve træder på S i §ILITeS. Øverste løves hale ligger delvis på skjoldets overkant
L-23: Nederste løve træder på S i §ILITeS. N med tydelig, naturlig midterstreg
L-24:  Nederste løve træder på korsarmen og i hjørnet af skjoldet. Sidste T går ind under øverste 

korsarm
L-25:  Nederste løve træder på korsarmen og på skjoldbuen. Afstand mellem ¥ og venstre korsarm
Koblingsskema:  L-01 – Schou 1523 / 1-2 – L-24
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L-28
deOdvCe ¥ILITeS TRIv¥% PHÇNT

e-gruppe > Bagsider uden årstal > skilletegn efter TRIv¥ (L-28 – L-29)
Kendetegn: TRIv¥%

Eksempel: [5], Schous aftrykssamling, KMMS
Forvekslinger: L-29, der dog har TRIVM& samt ubrudt perlering under skjoldet.
Koblingsskema:  L-02 – Schou 1523 / 1a – L-28

L-25
deOdvCe §ILITeS TRIv¥ P¡ÒNT

e-gruppe > Bagsider uden årstal (L-21 – L-29)
Kendetegn: TRIv¥ uden skilletegn. Nederste løve træder på korsarmen og på skjoldbuen. 
Afstand mellem ¥ og venstre korsarm
Eksempel: [59], KMMS, København
Forvekslinger: 
L-22: Nederste løve træder på S i §ILITeS. Øverste løves hale ligger delvis på skjoldets 
overkant
L-23: Nederste løve træder på S i §ILITeS. N med tydelig, naturlig midterstreg
L-24:  Nederste løve træder på korsarmen og i hjørnet af skjoldet. Sidste T går ind under 

øverste korsarm. ¡ med bue som midterstreg
L-25:  Nederste løve træder på korsarmen og på skjoldbuen. Afstand mellem ¥ og venstre 

korsarm
Koblingsskema:  L-12 – Schou u.år / 1 – L-25
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L-31
deO%dvCe ¦ILITeS TRIv¥ P¢Ç¤T

e-gruppe > Bagsider med årstal 23 over skjoldet (L-31 – L-34)
Kendetegn: Skilletegnet i deO%dvCe – det skal bemærkes, at skilletegnets ringe sidder langt 
fra hinanden og er meget små, hvorfor de let overses. Desuden bemærkes, at skjoldets ram-
me er dobbelt samt at undersiden har to spinkle buer over en ubrudt perlering. Perleringe-
ne består i øvrigt af langt flere punkter end det ses på de fleste andre stempler.
Eksempel: [8], KMMS, København. Det skal noteres, at stykket, som er en enkeltfunden 
mønt fra Grenå, beroende i hovedsamlingen i KMMS (FP 4635) er eneste kendte eksempel 
på den af Schou ukendte kobling 1523 Schou 3 / Schou 6-7.
Forvekslinger: L-32, der dog har ¥ILITS. Bemærk de to stemplers særprægede udførelse af ¢ 
og ¤, der hver har en ring i midten.
Koblingsskema:  L-01 – Schou 1523 / ej – L-31 

L-12 – Schou 1523 / 6 – L-31 
L-15 – Schou 1523 / 7 – L-31

L-29
DeODVr MILITS TRIVM& PH€NT

e-gruppe > Bagsider uden årstal > skilletegn efter TRIVM (L-28 – L-29)
Kendetegn: TRIVM& Ubrudt perlering under skjoldet.
Eksempel: [55], KMK Stockholm
Forvekslinger: L-28, der dog har TRIv¥%

Koblingsskema:  L-05 – Schou 1524 / 3 – L-29 
L-06 – Schou 1524 / 2 – L-29
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L-32
deO%dvCe ¥ILITS TRIv¥ P¢Ç¤T

e-gruppe > Bagsider med årstal 23 over skjoldet (L-31 – L-34)
Kendetegn: Skilletegnet i deO%dvCe – det skal bemærkes, at skilletegnets ringe sidder langt 
fra hinanden og er meget små, hvorfor de let overses. Kun øverste ring er indiskutabel, den 
nederste er yderst usikker.
Eksempel: [24], KMMS, København. Mønten stammer fra GP2890, dvs. gaven fra Ernsts 
samling.
Forvekslinger: L-31, der dog har ¦ILITeS. Bemærk de to stemplers særprægede udførelse af 
¢ og ¤, der hver har en ring i midten. Samme særpræg kendes fra nogle af Frederiks dob-
beltskillinge fra Gottorp, hvilket bestyrker formodningen om et stempelskærerslægtskab 
mellem de to udmøntninger.
Koblingsskema:  L-12 – Schou 1523 / ej – L-32

L-33
deOdvCe ¥ILITe STRIv¥ PNaNT

e-gruppe > Bagsider med årstal 23 over skjoldet (L-31 – L-34)
Kendetegn: STRIv¥ – Markant er desuden afslutningen af omskriften: PNaNT – dels pga. 
stavefejlen med N i stedet for H, dels pga. udformningen af bogstavet a (Schou anfører fejl-
agtigt A). Spinkelt årstal.
Eksempel: [6], KMMS, København
Forvekslinger: L-21, der mangler årstal over skjoldet.
Koblingsskema:  L-01 – Schou 1523 / 2 – L-33
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L-34
deOdvce ¥ILITS TRIv¥ PHÇnT

e-gruppe > Bagsider med årstal 23 over skjoldet (L-31 – L-34)
Kendetegn: ¥ILITS uden e – desuden tilsyneladende uden overligger på T. Retvendt n i PHÇnT

Eksempel: [7], L. E. Bruun
Forvekslinger:  -
Koblingsskema: L-01 – Schou 1523 / 3 – L-34

E-gruppen – Forsider

Alle uden årstal. Skilletegn: &

L-51
FREDERIcVS&ELEcTVS&REX&Da / c (eller … DaY / c)
E-gruppe > Forside (L-51 – L-53)
Kendetegn: Da / c
Ringen efter Da er tvivlsom. Den ses kun tydeligt på det her gengivne eksemplar og kan med no-
gen god vilje anes på et par mere. Det står ikke helt klart, om der er tale om en tilsigtet ring, eller 
om fænomenet blot skyldes tilfældigheder. Under alle omstændigheder udgår Schou 12 eller 13,
der kun adskilles ved denne ring. I vores systematik har vi valgt at lade Schou 12 overleve – den fin-
des så til gengæld med flere forskellige bagsider.
Eksempel: [53], ex Zinck I lot 33
Forvekslinger:  L-51: Da / c (evt. DaY / c)

L-52: Dac / I 
L-53: Dacu / r

Koblingsskema:  L-51 – Schou 1523 / 11 – L-61 | L-51 – Schou 1523 / 12-1 – L-65
L-51 – Schou 1523 / 12-2 – L-68 | L-51 – Schou 1523 / 12-3 (=13) – L-67



78 Amagerlands Numismatiske Forening 40 år | Festskrift

L-52
FREDERIcVS&ELEcTVS&REX&Dac / I

E-gruppe > Forside (L-51 – L-53)
Kendetegn: Dac / I
Eksempel: [37], KMMS, København
Forvekslinger:  L-51: Da / c (evt. DaY / c) 

L-52: Dac / I
L-53: Dacu / r

Koblingsskema:  L-52 – Schou 1523 / 10-1 – L-65 
L-52 – Schou 1523 / 10-2 – L-68

L-53
YFREDERIcVS&ELEcTVS&REX&Dacu / r

E-gruppe > Forside (L-51 – L-53)
Kendetegn: Dacu / r
Eksempel: [35], KMMS, København
Forvekslinger:  L-51: Da / c (evt. DaY / c)

L-52: Dac / I
L-53: Dacu / r

Koblingsskema:  L-53 – Schou 1523 / 8 – L-65
L-53 – Schou 1523 / 9 – L-61
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E-gruppen – Bagsider

Alle med årstal over skjold

L-61
DEODVc ¦ILITS TRIV¦ PHaJT

E-gruppe > Bagside (L-61 – L-71)
Det er karakteristisk for denne gruppe, at perleringen under skjoldet er ubrudt.
Kendetegn: J i PHaJT

Eksempel: [41], KMMS, København
Forvekslinger: Efterfølgende stempler, der dog alle har PHaNT

Koblingsskema:  L-51 – Schou 1523 / 11 – L-61 | L-53 – Schou 1523 / 9 – L-61

L-65
DEODVc ¦ILITS TRIV¦ PHaNT

E-gruppe > Bagside > PHaNT (L-65 – L-71)
Kendetegn: Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Små cifre i årstallet. 3-tallet har lidt 
overbalance mod højre.
Eksempel: [37], KMMS, København
Forvekslinger: 
L-61, der har PHaJT

L-65. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Små cifre i årstallet
L-66. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Store cifre i årstallet
L-67.  Øverste løves fod næsten oppe i skjoldhjørnet. Undersiden af 3-tallet ligger væsentligt 

lavere end undersiden af 2-tallet
L-68.  Løvepoten berører skjoldsiden midtvejs mellem korsarm og skjoldhjørne. Store cifre i 

årstallet, hvor spidsen i 3 er helt oppe i perleringen
L-24, der har årstallet 2$

Koblingsskema:  L-51 – Schou 1523 / 12-1 – L-65 | L-52 – Schou 1523 / 10-1 – L-65
L-53 – Schou 1523 / 8 – L-65
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L-66
DEODVc ¦ILITS TRIV¦ PHaNT

E-gruppe > Bagside > PHaNT (L-65 – L-71)
Kendetegn: Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Store cifre i årstallet. c er helt fri af 
højre korsarm. God afstand mellem ¦ og venstre korsarm.
Eksempel: [15], KMK Stockholm
Forvekslinger: L-61, der har PHaJT

L-65. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Små cifre i årstallet
L-66. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Store cifre i årstallet
L-67.  Øverste løves fod næsten oppe i skjoldhjørnet. Undersiden af 3-tallet ligger væsentligt 

lavere end undersiden af 2-tallet
L-68.  Løvepoten berører skjoldsiden midtvejs mellem korsarm og skjoldhjørne. Store cifre i 

årstallet, hvor spidsen i 3 er helt oppe i perleringen
L-24, der har årstallet 2$

Koblingsskema:  L-11 – Schou 1523 / 4-2 – L-66

L-67
DEODVc ¦ILITS TRIV¦ PHaNT

E-gruppe > Bagside > PHaNT (L-65 – L-71)
Kendetegn: løves fod ikke helt oppe i skjoldhjørnet. Undersiden af 3-tallet ligger lavere end un-
dersiden af 2-tallet. Oversiden af T i MILITS ligger lavere end oversiden af S.
Eksempel: [53], ex Zinck I lot 33 
Forvekslinger: L-61, der har PHaJT

L-65. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Små cifre i årstallet
L-66. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Store cifre i årstallet
L-67.  Øverste løves fod næsten oppe i skjoldhjørnet. Undersiden af 3-tallet ligger væsentligt 

lavere end undersiden af 2-tallet
L-68.  Løvepoten berører skjoldsiden midtvejs mellem korsarm og skjoldhjørne. Store cifre i 

årstallet, hvor spidsen i 3 er helt oppe i perleringen
L-24, der har årstallet 2$

Koblingsskema:  L-11 – Schou 1523 / 4-3 – L-67 | L-51 – Schou 1523 / 12-3 (=13) – L-67
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L-68
DEODVc ¦ILITS TRIV¦ PHaNT

E-gruppe > Bagside > PHaNT (L-65 – L-71)
Kendetegn: Øverste løves fod ikke helt oppe i skjoldhjørnet. Vinklen på 3-tallet berører perlerin-
gen. Cifrene i årstallet er store og tæt på korsarmen. Under 2-tallet anes en bue i skjoldkanten. 
c ligger tæt op ad højre korsarm.
Eksempel: [48], KMMS, København
Forvekslinger: 
L-61, der har PHaJT

L-65. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Små cifre i årstallet
L-66. Øverste løves fod helt oppe i skjoldhjørnet. Store cifre i årstallet
L-67.  Øverste løves fod næsten oppe i skjoldhjørnet. Undersiden af 3-tallet ligger væsentligt 

lavere end undersiden af 2-tallet
L-68.  Løvepoten berører skjoldsiden midtvejs mellem korsarm og skjoldhjørne. Store cifre i års-

tallet, hvor spidsen i 3 er helt oppe i perleringen
L-24, der har årstallet 2$

Koblingsskema:  L-11 – Schou 1523 / 4-1 – L-68 | L-12 – Schou 1523 / 5 – L-68
L-51 – Schou 1523 / 12-2 – L-68 | L-52 – Schou 1523 / 10-2 – L-68

L-71
DEODVc ¦ILITS TRIVM PHaNT

E-gruppe > Bagside > PHaNT (L-65 – L-71)
Kendetegn: 2$

Eksempel: [54], KMMS, København
Forvekslinger: Foregående stempler, der dog har 23

Koblingsskema:  L-11 – Schou 1524 / 1 – L-71
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I alt er således bestemt 27 stempler. Heraf tilhører 18 e-gruppen og 9 
E-gruppen. Af de 27 er 10 forsidestempler (hhv. 7 og 3 i de to grup-
per), 17 bagsidestempler (hhv. 11 og 6). 

Det indbyrdes forhold mellem for- og bagsidestempler overrasker 
ikke: Generelt ses understempler at have en holdbarhed, der nogen-
lunde er den dobbelte af overstempler. Dette skyldes det forhold, at 

Årstal 23 på forsiden FRe…  L-01
 FRE… (stemplet har både e og E)  L-02
Årstal 2$ på forsiden 2$ delt af sværdet  L-05
 2$ ikke delt af sværdet  L-06
Forsiden uden årstal Albuerne rammer X og R  L-11

 Albuerne rammer % og I  L-12
 Omskriften afsluttes med !  L-15

e – Forsider

Bagsiden uden årstal  STRIv§  L-21
 Nederste løve Spinkel midterstreg i N  L-22
 træder på S  Almindelig midterstreg i N  L-23
 Løven træder ¡ med midterbue  L-24
 på korsarmen Afstand mellem ¥ og venstre korsarm  L-25
  TRIv¥%  L-28
  TRIVM &  L-29
Bagsiden med årstal  deO%dvCe ¦ILITeS  L-31

  deO%dvCe ¥ILITS  L-32
  STRIv¥  L-33
  Retvendt n i PHÇnT  L-34

e – Bagsider

 PHaJT  L-61
Løvefod helt oppe Små cifre i årstallet  L-65
i skjoldhjørnet Store cifre i årstallet  L-66
Løvefod ikke helt oppe 2-tallet svæver over skjoldet  L-67
i skjoldhjørnet 2-tallet står på skjoldet. 3-tallet rører perleringen L-68

 Årstal 2$  L-71

E – Bagsider

 Da / c (evt. DaY / c)  L-51
 Dac / I  L-52
 Dacu / r  L-53

E – Forsider

Nøgle
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det håndholdte overstempel er udsat for det direkte hammerslag, 
mens understemplet, der er fastgjort i en ambolt, lever en mere be-
skyttet tilværelse. 

Heraf følger, at Lejrskillingenes forsider med billedet af den kom-
mende konge har været understempler, hvilket synes logisk, idet man 
må gå ud fra, at disse stempler motivmæssigt har været de vanske-
ligste at fremstille og at man derfor naturligt gerne har villet placere 
dem som de mere beskyttede stempler i processen.

Koblingsskema
Stemplerne til Frederik 1.s Lejrskillinge er uden tvivl skåret af flere 
stempelskærere, der har hver deres særpræg – det gælder både por-
trættet og de enkelte bogstavers udformning, her adskilt ved forskel-
len mellem e og E. Når man ser de enkelte mønter er det imidlertid 
tydeligt, at dette ikke har resulteret i to adskilte møntrækker; de to 
typer kobler indbyrdes. 

14 af vore 28 identificerede stempelkoblinger fremstår med e på 
begge sider, 5 har forside med e og bagside med E mens de 8 sid-
ste har E på såvel for- som bagside. Som det ses er den eneste ikke 
realiserede kobling forside-E og bagside-e. Muligvis tyder dette på, 
at forsidestemplerne med E er kommet senere ind i processen, en 
antagelse, der måske styrkes af det faktum, at disse har den ringeste 
udførelse af regentportrættet – det er normalt at man kan iagttage 
en udvikling hen imod det forsimplede i møntbilleder. På den an-
den side forefindes de to typer portrætter også sideløbende i de Got-
torpske dobbeltskillinge, hvor man ikke har været underlagt samme 
tidspres som i Roskilde.

Angivelsen af årstallet på mønterne vakler tilsvarende: Ligesom 
tilfældet er med de slesvig-holstenske dobbeltskillinge findes stemp-
lerne til vore Lejrskillinge med årstal på forsiden (de to cifre på hver 
side af kongens hofte), på bagsiden (over skjoldet) eller fremstår uden 
årstal. Her kan der være tale om et modefænomen eller om den en-
kelte stempelskærers luner, men det giver plads til uhensigtsmæs-
sigheder, når de enkelte stempler kombineres: Vi får her fire kombi-
nationsmuligheder, som alle er blevet realiseret: Vi ser Lejrskillinge 
med årstal på begge sider, på for- eller bagside samt helt uden årstal. 
Man har tilsyneladende ikke gjort sig nogen ulejlighed med at til-
stræbe, at den enkelte mønt fremstod med ét og kun ét årstal, og va-
rianterne uden årstal tilhører ikke en anden, udatérbar møntrække 

– de er simpelthen tilfældigvis blevet slået med to stempler, hvoraf 
ingen bar årstal.
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I ældre litteratur henvises ofte til Beskrivelsen af 1791. Undertiden re-
fereres til tekstdelen, undertiden til illustrationsdelen, i dette tilfælde 
tavlerne I, III og IV. Det må understreges, at Beskrivelsens angivelser 
er meget upræcise og derfor skal benyttes med største varsomhed. En 
oversigt ses i nedenstående tabel.

Det bemærkes, at man opererer i hovedtyper og ikke bekymrer sig 
meget om detailler. Således er forsiden til tavle I / 4 tilsyneladende 
tegnet efter L-12 (Schou 5), men må også dække L-11 (Schou 4), der 
som en af de hyppigst forekommende stempler ikke kan være ukendt 
for samtiden. På forsidetegningen bemærkes endvidere, at der er be-
nyttet & som skilletegn i stedet for det korrekte %.

Nr. Tavle Bemærkninger Schou
 7 I / 3 N på bagsiden angives fejlagtigt retvendt 1523 / 12
 8 I / 4 N på bagsiden angives fejlagtigt retvendt 1523 / 5
 9 I / 6 Gennemført unøjagtig gengivelse 1524 / 2
 6 III / 4 Kongenavnet angives fejlagtigt FRI… 1523 / 8
11 IV / 11 Årstallet 1525 eksisterer ikke. Kongen ser den gale vej. Udgår.

Konkordanser
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Til nogen undren kan konstateres, at Beskrivelsen ikke kender 
stemplerne med årstal på forsiden og følgelig heller ikke varianter-
ne med årstal på begge sider. Også Lejrskillingene uden år mangler 
i Beskrivelsen. Tavle IV / 11 har et kongeportræt, der ser til højre (til 
venstre for beskueren), hvilket ikke kendes fra nogen mønt. Til over-
flod er også årstallet forkert.

 Jørgensen (1888) skelner (side 49) mellem 3 Lejrskillinge: Nr. 16 
refererer til Beskrivelsen I / 4 men må indeholde alle Lejrskillinge 
med årstal 23 på bagsiden. Nr. 17 angives som havende 2$ på forsi-
den og endelig dækker nr. 18 over Lejrskillinge med årstalscifrene 2 
og 3 på hver side af kongens billede. Der er stadig et godt stykke vej 
til Schous registrering af prikvarianter.

Fig. 11. Illustrationerne af Lejrskillinge 
fra Beskrivelsen af 179155

55.  Nedenstående er den håndskrevne tilføjelse til KMMS’ eksemplar af Beskrivelsen. De håndskrevne noter angår mønter, som er indgået senere 
end bogens trykning (Foto stillet til rådighed af Michael Märcher). KMMS’ erhvervelser på Simonsens auktion dokumenteres i købsprotokollen 
som nr. 605. Jørgen Sømod oplyser om sælgeren: Jacob Simonsen, født Levy (1821-1880) blev i 1849 ved giftermål med Eva Hahns datter, Rose 
Hahn eneindehaver af firmaet J. S. Hahns Enke.



88 Amagerlands Numismatiske Forening 40 år | Festskrift

Registrerede Lejrskillinge
Nedenstående liste viser en oversigt over de Lejrskillinge, vi har kun-
net studere til nærværende arbejde – det være sig selve mønterne, 
afbildninger af dem eller aftryk i Schous aftryksamling på Den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling. Især til sidstnævnte knytter der sig nogle 
problemer. Schous aftryksamling består af to dele:
1.  Katalogsamlingen, hvor aftrykket er monteret i et kartonkort med 

proveniensoplysninger påført bagsiden. I de tilfælde, hvor bagsi-
den af kortet er påført navnene på flere samlinger eller samlere, 
synes det som om det altid er første angivelse, der svarer til aftryk-
ket i kortet56. Det er denne del af Schous aftryksamling, der har 
dannet udgangspunktet for hans bogudgivelse fra 1926.

2.  Forud for bogudgivelsen foretog Schou en enorm indsamling af 
materiale fra ind- og udland, idet han tog aftryk fra de offentlige 
og private samlinger, han kunne komme i nærheden af. Efterføl-
gende blev det bedste aftryk udvalgt og kartonmonteret, mens de 
øvrige aftryk blev lagt i kuverter. Ligesom de monterede aftryk 
befinder de sig på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, men har 
været glemt i årevis og blev først genfundet for få år siden af Frank 
Pedersen57.

Fig. 12. Frederik 1. før kroningen,  
Schou uden år 3, monteret.  
Proveniens Stockholm [60]

Fig. 13. Frederik 1. 1523, Schou 7,  
umonteret. Proveniens Ernst [27]
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For aftrykkene i begge grupper gælder, at de kan være vanskelige 
at arbejde med. Det er ikke altid enkelt med sikkerhed at fastslå eller 
afvise identitet med et andet kendt stykke – mønt eller illustration. 
Nedenfor er Schous aftryk anført som SAM = de monterede og SAU 
= de umonterede aftryk. De 4-cifrede numre i kursiv refererer til 
løbenumrene på vore fotografier, øvrige referencer henviser til ka-
talogangivelser. Fed skrift henviser til, at den pågældende møntside 
er mønstereksemplet på det pågældende stempel og afbildet i over-
sigten ovenfor.

Fotos af samtlige Lejrskillinge findes på: 
www.danskmoent.dk/f1/ls/ls.htm

Lejrskillinge med årstal 1523

Forkortelser:
BR  = Bruun Rasmussen auktioner, København
GH  = Gert Hornung auktioner, København
KMMS  = Den kgl. Mønt- og Medaillesamling København
SAM  = Schous aftryksamling, de monterede aftryk, KMMS, København
SAU  = Schous aftryksamling, de umonterede aftryk, KMMS, København
TH  = Thomas Høiland auktioner, København

Årstal på forsiden (Schou 1)

[1] L-01 / L-22, Schou 1-1, KMMS (BP 968; = SAM 1, 8627)
[2]  L-01 / L-22, Schou 1-1, GH 18 lot 42. Angives i auktionskataloget urigtigt som formo-

dentlig eneste eksemplar i privateje af varianten med årstal på forsiden, jf. [4]
[3] L-01 / L-24, Schou 1-2, Thomsen 1871 lot 6 > KMK Stockholm (= SAM 1, 8624)
[4] L-01 / L-23, Schou 1-3, BR 527 lot 17 > Lerche lot 409 > Bonde TH24 lot 531
[5]  L-02 / L-28, Schou 1a (SAM 2 (formentlig oprindelig bestemt som uden år 2), 8684; 

Schous aftrykskort angiver KMMS og St. Petersborg, Vi er under vore besøg på KMMS 
ikke stødt på stykket. Vor henvendelse til St. Petersborg er forblevet ubesvaret.58)

Årstal på såvel for- som bagside (Schou 2-3,ej)

[6] L-01 / L-33, Schou 2, Hjelmstjerne > KMMS 8630 (= SAM 2)
[7] L-01 / L-34, Schou 3, J. Chr. Petersen 166 > L. E. Bruun (= SAM 3, 8633, SAU, 8712)
[8] L-01 / L-31, Schou ej, KMMS FP 4635, Grenå, 3,82g

56.  Sven Aagaard støtter i en mail til os denne opfattelse, der svarer til hans egen erfaring i arbejdet med mønterne i KMMS’ hovedsamling og 
Schous arkiv.

57.  Aftrykkene er ofte vanskelige at skille ad – Schou har dryppet voks på bagsiden for at bevare aftrykket, men herved klæber aftrykkene let 
sammen. Når man arbejder med de umonterede aftryk, anbefales det at skille dem ved at lade et stykke papir – for eks. kuverten, de har været 
opbevaret i – glide ind mellem dem. Det kan ikke tilrådes at søge at trække dem fra hinanden med fingrene.

58.  ”Ernst har til 1a skrevet Timm 381 = Kreber 1000. Timm 381 bliver rigtignok købt af Kreber. Jeg er lidt usikker på læsningen, men der synes at 
stå, at prisen var 2 rigsdaler. Kreber 1000 bliver købt af Reichel for 6 mark 8 skilling. Reichel 124 til Ermitagen.” Venligst meddelt af J. Sømod.
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Årstal på bagsiden (Schou 4-13)
[9] L-11 / L-68, Schou 4-1, KMMS (= SAM 4, 8639), 3,89g
[10] L-11 / L-68, Schou 4-1, Kulturhistorisk Museum, Oslo
[11]  L-11 / L-68, Schou 4-1, Hauberg 3071 > … > Jens Dahl Knudsen II lot 90 

> Finn Rasmussen > Jensen (= SAM 4, 8636), 4,58g
[12] L-11 / L-68, Schou 4-1, GH 17 lot 64 kantafbræk > BR netauktion 2012
[13] L-11 / L-68, Schou 4-1, Harck I TH 127 lot 525
[14] L-11 / L-66, Schou 4-2, Bille-Brahe > L. E. Bruun (SAU, 8725)
[15] L-11 / L-66, Schou 4-2, KMK Stockholm
[16] L-11 / L-66, Schou 4-2, Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
[17] L-11 / L-66, Schou 4-2, Ernst I lot 220
[18] L-11 / L-67, Schou 4-3, KMK Stockholm
[19] L-11 / L-67, Schou 4-3, L. Chr. Petersen 1917 lot 1471
[20] L-12 / L-68, Schou 5, KMMS, FP 2988 (Skibstrup), 3,93g
[21] L-12 / L-68, Schou 5, Odense bys museer
[22] L-12 / L-68, Schou 5, Glückstadt (= SAM 5, 8642)
[23] L-12 / L-68, Schou 5, NF 1948 > Zinck VII lot 16 > Finn Rasmussen > Jensen, 4,24g
[24] L-12 / L-32, Schou ej, Axel Ernst > KMMS, GP 2890 59, 4,04g
[25] L-12 / L-31, Schou 6, L. E. Bruun (= SAM 6, 8649)
[26] L-12 / L-31, Schou 6, Hauberg 3072 60 (= SAM 6, 8650)
[27] L-15 / L-31, Schou 7, KMMS, KP 1686 (= SAU / Ernst, 8698), 3,76g
[28] L-15 / L-31, Schou 7, Bech 1646 > L. E. Bruun (SAU / Bruun, 8708)
[29] L-15 / L-31, Schou 7, perf. Hauberg 3073 > Ernst (= SAM 7, 8645)
[30] L-53 / L-65, Schou 8, KMMS (= SAM 8, 8654), 4,02g
[31] L-53 / L-65, Schou 8, L. E. Bruun (= SAM 8, 8658)
[32] L-53 / L-65, Schou 8, Kulturhistorisk Museum, Oslo
[33] L-53 / L-65, Schou 8, Finn Rasmussen > Jensen (= SAU / Ernst, 8700?), 3,62g
[34] L-53 / L-65, Schou 8, TH 29 / 881
[35] L-53 / L-61, Schou 9, L. Chr. Petersen > KMMS (= SAU / Petersen, 8696), 4,19g
[36] L-53 / L-61, Schou 9, KMK Stockholm (= SAM 9, 8657)
[37]  L-52 / L-65, Schou 10-1, Axel Ernst (ex Hauberg 3074?) > KMMS, GP 2890 (= SAM 10, 8662), 3,96g
[38] L-52 / L-65, Schou 10-1, L. E. Bruun (SAU / Bruun, 8710)
[39] L-52 / L-65, Schou 10-1, KMK Stockholm
[40] L-52 / L-68, Schou 10-2, Vogel 1056 > Hede III lot 176, 4,28g
[41] L-51 / L-61, Schou 11, KMMS, 4,57g
[42] L-51 / L-65, Schou 12-1, KMK Stockholm (= SAM 12, 8670)
[43] L-51 / L-65, Schou 12-1, Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
[44]  L-51 / L-65, Schou 12-1, L. Chr. Petersen (SAU / Petersen, 8693) > (…) > BR 555 lot 206 >  

Lerche 410 (i kataloget fejlbestemt som Schou 3) > Bonde TH 24 lot 532
[45] L-51 / L-65, Schou 12-1, Poul Henning Knudsen VI TH 137 lot 32
[46] L-51 / L-65, Schou 12-1, BR 799
[47] L-51 / L-65, Schou 12-1, TH 106 lot 3601
[48] L-51 / L-68, Schou 12-2, KMMS (= SAM 12, 8665), 4,03g
[49] L-51 / L-68, Schou 12-2, Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin
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[50]  L-51 / L-68, Schou 12-2, BR 1972.02/90 > Lerche lot 408 (i kataloget fejlbestemt som Schou 10)
[51] L-51 / L-68, Schou 12-2, TH 31 lot 1010
[52] L-51 / L-67, Schou 12-3, Bille-Brahe (SAU / Bille-Brahe, 8723)
[53]  L-51 / L-67, Schou 12-3 (13), Hauberg 3075 > Zinck I lot 33 (= SAM 13, 8671). Som nævnt anser vi 

dette stykke for Schou 12. I givet fald udgår Schou 13 af møntrækken

Lejrskillinge med årstal 1524 (Schou 1-3)
[54] L-11 / L-71, Schou 1, KMMS (= SAM 1, 8675), 4,03g
[55] L-06 / L-29, Schou 2, KMK Stockholm
[56] L-06 / L-29, Schou 2, Hauberg 3076 > Hede III lot 177, 3,81g
[57] L-06 / L-29, Schou 2 = SAM 2, 8678
[58]  L-05 / L-29, Schou 3, KMMS (= SAM 3, 8681), 4,22g

Uden år (Schou 1,3 – nr. 2 udgår)
[59] L-12 / L-25, Schou 1 KMMS (= SAM 1, 8685), 3,31g
Schou 2 udgår 61

[60]  L-15 / L-23, Schou 3 = SAM (Stockholm, 8689. Mønten var ikke blandt de fotos, vi fik tilsendt fra 
museet. Måske beror stykket i en permanent udstilling eller er udlånt og derfor ikke fotograferet)

[61]  L-12 / L-21, Schou ej, Vogel 1057 > Hede III lot 178, 4,38g. Stykket er i Hedes katalog beskrevet 
som Schou u.år 1, men pga. den karakteristiske bagside med STRIVM er det klart, at den korrekte 
bestemmelse er Schou ej

Lejrskillinge i danske privatsamlinger
Lejrskillinge i ældre privatsamlinger er dårligt dokumenterede, bl.a. fordi 
de som hovedregel ikke er afbildet i katalogerne. En undtagelse er de sam-
linger, der blev registreret i Schous arkiv, herunder L. E. Bruuns Samling, 
beroende i Nationalbanken, p.t. uden mulighed for besøg. De i Schous 
aftrykssamling registrerede stykker er de ovenfor anførte numre [7], [14], 
[25], [28], [31] og [38]. Af andre betydelige samlinger, der har indeholdt 
Lejrskillinge, kan nævnes nedenstående. Oversigten er i sagens natur ufuld-
stændig og kunne givetvis suppleres ved yderligere møjsommelig forskning.

1670 Mule Series III nr. 15
1809 Georgine Moltke lot 96
1831 Timm lot 381 [= 5] > Kreber
1831  Schubart lot 273 (= Beskrivelsen 8) samt 274 (cf. Beskrivelsen 9). Dette er første gang, ordet 

Lejrskilling nævnes i et auktionskatalog 62.

59.  For Den kgl. Mønt- og Medaillesamling (KMMS) gælder at BP = Bytteprotokol, FP = Fundprotokol, KP = Købsprotokol og GP = Gaveprotokol. 
Således referer GP 2890 til den omfattende samling, KMMS erhvervede efter Axel Ernst. 

60.  Iflg. tilføjet note i Jørgen Sømods eksemplar af auktionskataloget købt af Hede for 18 kroner, men stykket genfindes ikke i katalogerne over 
Hedes samling.

61.  Der er tale om det stykke, der i Schous bog blev til 1523 Schou 1a. I KMMS’ købsprotokol 605 står mønten anført som uden Aar, men er fra 1523.
62.  Det kan undre, hvorfor man først i Schubarts katalog sprogligt kobler mønten med den i 1540 nævnte lejrskilling. 1700-tallets numismatikere, 

således fx Luxdorph, der 1759/60 skrev en større artikel om møntordninger fra Christiern 2., Frederik 1. og Christian 3., nævner den ikke. Det 
samme gælder Beskrivelsen 1791, der afbilder og beskriver mønterne, men ikke kender betegnelsen Lejrskilling.
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1841 Kreber lot 1000 [= 5; ex Timm] > Reichel)
1842  Reichel lot 124 [= 5; ex Kreber] > Ermitagen. Skilletegn på bs. mgl. i kataloget
1847 Mohr lot 2131 (= Beskrivelsen tab I / 3) > Eschricht
1861  NN. Auktion i Stockholm lot 1071. Unøjagtig beskrivelse; herunder: Måhända slagen i 

Holstein; reference til Devegge 1b. 
1867 Devegge 1b cf. Beskrivelsen tab I / 3
1869 Eschricht lot 97 (ex Mohr)
1871  Thomsen lot 2-6. Lotbeskrivelserne unøjagtige i kataloget. Lot 6 har årstal på forsiden. 

Købere iflg håndskrevne noter i Sømods eksemplar af auktionskataloget: Lot 2 > Klein, 
lot 3, 4 og 5 > Erslev, lot 6 > Stockholm [= 3]

1873 Simonsen lot 597 > KMMS, Købsprotokol nr. 605
1880  Ove Theodor Thomsen lot 570 (= Beskrivelsen tab I / 4). Angivet som perforeret
1882 Wolf lot 228 > Benzon
1883 Mayntzhusen lot 565 [= 35] > Lynge 135
1883 Hecquet lot 1005 63 
1884 NN (auktion arrangeret af Hauberg) lot 380 (cfr. Th. 3)
1884 Diemar (ref. Devegge 1b)
1888  Benzon lot 1692-1695 (Beskrivelsen nr. 7, 6, 6 og 9 - sidstnævnte angives med det ukendte 

og givetvis forkerte DVCI. Købere hhv. Bech, Diemar, Hauberg og Hauberg)
1899  Lynge lot 135 [= 35; ex Mayntzhusen] > L. Chr. Petersen og 136 (Beskrivelsen tavle I, 3)
1905- 1906 Bech lot 1645, 1646 [= 28] og 1647. Kataloget bestemmer dem som B[eskrivelsen] 

7, 8 og 8. Køberne var iflg. håndskrevne noter i Jørgen Sømods katalogeksemplar Khf (= 
Kirchhof, lot 1645 og 1647) samt Br (= L. E. Bruun, lot 1646)

1910  Kirchhof I (Dubletter efter Isaak Glückstadts køb af Mannsfeld-Bûllners samling). Lot 
54 (cf. Th. 2) og 55 (cf. Th. 3, DAC perf.)

1914  L. Chr. Petersen I lot 163 [= 35; Schou 9; ex Lynge lot 135], 164 (> Schulman, sandsyn-
ligvis = [44]), 165 (> Schou), 166 (> L. E. Bruun) [= 7]

1915 H. Ernst lot 17 (cf. Th. 2)
1917 L. Chr. Petersen II lot 1471 [= 19]
1920  Guildal N.F.M.bl. 1920 hæfte 14 lot 153 og 154, (Beskrivelsen 6 hhv. 7)
1922  Wilcke N.F.M.bl. 1922 hæfte 9 lot 599 (ex L. Chr. Petersen lot 165)
1922  Bille-Brahe [14], [52]. Samlingen solgtes til L. E. Bruun, hvorfor disse mønter skal søges i 

Bruuns samling respektive i Bruuns dubletsamling.
1924  Glückstadt lot 869, 870, 871 og 872 (Schou 5 = [22]). Lot 869 og 871 købt af Broge, lot 

870 af Clausen. Lot 872 blev købt af Maskinfabrikant Carl Nielsen, Ørbæk iflg. hånd-
skrevne noter i Jørgen Sømods katalogeksemplar.

1927  Schou lot 37 og 38 (Schou 8 og 12). Iflg. håndskrevne noter i Sømods eksemplar af auk-
tionskataloget købt at hhv. E (= Ernst) og Hb (= Holmberg).

1927  Schous gave og salg til KMMS nr. 55 (Schou 7, evt. ex Guildal ex Jørgensen)
1929  Hauberg 3071 [= 11], 3072 [= 26] > Hede, 3073 [= 29] > Ernst, 3074 [= 37?] > Ernst, 3075 

[= 53] > Zinck, 3076 [= 56] > Hede. Købernavne iflg. håndskrevne noter i Sømods ek-
semplar af auktionskataloget.

1938 Broge lot 247 og 248 (Schou 5 og 8, begge ex Glückstadt)
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1939  Wellmann lot 87 (Schou 12; ex NF 1935). Iflg. håndskrevne noter i Sømods eksemplar 
af auktionskataloget købt at He (= Hede), men mønten genfindes ikke på Hedes egen 
auktion.

1959  Ragoczy I lot 23 og 24 (Schou 4 og 11, sidstnævnte ex DNF-formand Fr. Christensen, 
hvis samling blev solgt en bloc til Ragoczy) købt af hhv. GS og Z (= Zinck) iflg. hånd-
skrevne noter i Sømods eksemplar af auktionskataloget. Måske er lot 24 identisk med 
Zinck I lot 33 [= 53]

1961  Ragoczy II lot 29-32 (Schou 5, 6, 8 og 12). Købere hhv. Hammerich, Holm, J.J. og Holm
1965 Axel Ernst I lot 220 (Schou 4, købt at Hirth) [= 17]
1966  Axel Ernst II lot 445 (Schou 7 [= 27]), og lot 446 (Schou 8). Købere hhv. Jørgen Jensen 

(?) og Schelde. Desuden havde Ernst en Schou 10 [= 37], som erhvervedes af KMMS.
1992  Lerche lot 408 [= 50], 409 [= 4], 410 [= 44]. Lot 409 og 410 købt af Bonde
1994 Hede III lot 176 [= 40], 177 [= 56], 178 [= 61]
2001-2004 Zinck I-VII, I lot 33 [= 53] og VII lot 16 [= 23]
2003 Bonde lot 531 [= 4], 532 [= 44], begge ex Lerche
2008 Harck I lot 525 [= 13]
2005 J. D. Knudsen II lot 90 [= 11]
2010 P. H. Knudsen VI lot 32 [= 45]

63.  Iflg. Jørgen Sømod drejer det sig højst sandsynligt om en kopi. Hecquets samling bestod i høj grad af kopier.

Bortset fra L. Chr. Petersens kataloger 1914 / 1917 forekommer 
Lejrskillinge (og andre mønter) stort set ikke afbildet i auktionskata-
loger før 1965, hvorfor det er vanskeligt at påvise den enkelte mønts 
vandringer mellem de forskellige samlinger. Parallelt med udbre-
delsen af møntillustrationer i katalogerne op mod vor tid stiger an-
tallet af mønter, som vi kan se, har ligget i andre kendte samlinger. 
Konklusionen er altså, at det i betydelig grad er de samme mønter, 
der har været repræsenteret i de forskellige generationers samlinger.

Øvrige Lejrskillinge, der er dokumenterede, men ikke  
har været undersøgt af os

Lund, Historiska Museet: 2 eksemplarer, Schou 1523 / 5 og 8. Venligst 
meddelt af Ulla von Wowern
Wien, Kunsthistorisches Museum: 1 eksemplar (Inv.Nr.: MK_ 023.319aα 
Vægt: 3.39 g, Diameter: 30,9 mm, Stempelstilling: 8h) venligst med-
delt af Frau Kuratorin Anna Fabiankowitsch
Skt. Petersborg, Ermitagen, har ikke reageret på vor henvendelse.

Desuden har Lejrskillinge gennem tiden jævnligt været bortauk-
tioneret uden at være afbildet i de pågældende auktionskataloger, 
hvorfor en Schoubestemmelse og konstatering af eventuel identitet 
med stykker beskrevet ovenfor er umulig. Således:
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•   NFM III nr. 9, Auk. 1/10 1919 lot 35. Cf. Beskrivelsen 6, perf., kval. 
1, opråb 45,- kr. Det høje opråb forklares sikkert ved at stykket sy-
nes at have været 1524 Schou 2

•   Ludwig Grabow: Versteigerungskatalog VII. Münzensammlung 
aus dem Besitz eines norddeutschen Fürstenhauses. Versteigerung 
25. Juni 1934. 2 eksemplarer, 1523 / Schou 5 og 12, Katalognum-
mer 245 og 246

•   NNUM 1956/6 lot 41. Anført som Schou 1523 / 10, køber Organist 
Carl Jørgensen, Risskov.

•   NNUM 1959/5 lot 66. Anført som Schou 1523 / 11. Købt af Worm 
for 190 kr. Der kan være tale om DNF-formand Martin Petersens 
eksempler, der dog andetsteds angives at være Schou 12. Mar-
tin Petersens samling bortauktioneredes i Numismatisk Forening 
netop i disse år.

•   TH 21 lot 825. 1523 / Schounummer ikke oplyst. Ikke afbildet. 
Kantskade, små ar. Omskriften unøjagtigt gengivet.
Herudover skal nævnes, at Schives katalog over norske (!) middel-

alderlige mønter som Tab. XVI nr. 20 medtager en mønt, der hen-
føres til DMK (?) og hvis vægt angives til 3,71g. Det drejer sig om et 
eksemplar af Schou 1523 / 12 (fig 14).

Epilog
Januar 1524. Lejesoldaterne har gjort deres pligt. Uden direkte kamp-
handlinger har de hjulpet deres arbejdsgiver til kronen og tronen i 
Danmark. Det er tid til opbrud. Fra denne situation foreligger en 
kilde, hvor Frederiks 1.s nye styre angiver maksimalpriser på sol-
daternes mest oplagte livsfornødenheder, først og fremmest drik-
kevarer og beklædning64. Det gælder om, at soldaterne kan udruste 
sig til deres afrejse, så man kan få dem ud af landet. I en slet skjult 
trussel oplyses, at myndighederne vil gribe til prisregulering af den 
almindelige danskers daglige fornødenheder, hvis leverandørerne 
ikke lever op til disse, beskedne reguleringer.

Et par eksempler på prisfastsættelserne: En tønde rostocker øl 3 
mark og for en potte 6 penning. En potte mjød 5 hvide. Således 
kunne sejren fejres. Til hjemrejsen forudsås andre fornødenheder: 
et par lodne mandehandsker 3 skilling (det var jo januar), et par 
dobbeltsko (?!) 10 skilling for de høje, 8 for de lave, et par støvler 2 
mark og 4 skilling. En trøje ansattes til 6 skilling og et par bukser til 
4 skilling. Nye sko til hesten kostede mellem 8 og 20 skilling alt efter 
hestens art og størrelse.

Omregnet til Lejrskillinge kostede en tønde øl altså ca. 14,5 
Lejrskilling, handskerne næsten 1, støvlerne næsten 11, trøjen og 
bukserne tilsammen 3 Lejrskilling, mens man skulle regne med op 
til 6 Lejrskilling for at hesten var skoet til hjemrejsen.
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64.  Hertug Christians Ordinanz og Skikkelse om Prisen på adskillige Vare i Danmark. 1524. I: Danske Magazin 5 side 316ff. Venge side 117 anvender 
denne kilde med yderligere henvisninger til kilder i Hanserecesse 3, VIII

65.  Side 49 nr. 16-18. Nr. 16 angives i kataloget som Beskrivelsen I / 4; nr. 17 som lignende men med 2$ i omskriften (dvs. 1524 Schou 2 eller 3) og 
nr. 18 som lignende men med årstal (også?) på forsiden, dvs. 1523 Schou 2 eller 3.
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samt diverse auktionskataloger ud over de ovenfor nævnte.

Vi ønsker at udtrykke vor tak til de personer, der har bistået os under-
vejs, herunder ledelse og personale på de nationale møntkabinetter i 
København (først og fremmest Jens Christian Moesgaard og Michael 
Märcher – sidstnævnte har også leveret fotos af relevante passager i 
KMMS’ protokoller), Stockholm (Ulrika Bornestaf samt fotograf Ga-
briel Hildebrand), Oslo (Svein Gullbek) og Berlin (Dr. Karsten Dah-
men). En særlig tak skal gives Jørgen Sømod, der har bidraget med 
adskillige, ellers vanskeligt tilgængelige oplysninger.
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Tillæg: Schous oversigt over Frederik 1.s Lejrskillinge (1926), opdateret
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Tillykke
AmagerLand

Hafnia Coins | Finn Rasmussen
Gl. Kongevej 172,A | DK 1850 | Frederiksberg C

Tlf. /fax. +45 – 3321 7127 | www.hafniacoins.dk | email: fr@hafniacoins.dk
Bemærk Nu Åben Tirsdag

Åben tirsdag – fredag kl. 11.00 - 17.30
Lukket mandag og lørdag
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